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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z } 
przeaviką pocztową 4 zi. zagranicę 7 zi. Konto czekowe P.K.O. 

Er. 80258. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

  

! Opłata pocztowa ui „ryczałtem 
Redakeja rękepisów niezamowionych nie zwraca. 

| zie uwzględnia zastrzeżeń so do rozmieszęzania egłoszeń. 

miszczona 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. - 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. ; 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jazwinskiega. о 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. M 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. IS? 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. K. Malinowskiego. ę ; 

х PiNSK — Ksiegarnia Polska — St. Bednarski. 

Administraeja 

DUKSZTY — Bufet kolejowy : 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. | 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

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

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

Rzut oka Wstecz ECHA STOLICY ZZA KORDOWÓW W Tiandżurji nadal wre 
Przed wojną światową, w najwięk= 

szej naszej dzielnicy, zaborze rosyj- 

skim, byliśmy już w stanie rozkładu 

myśli i instynktów politycznych. Pięć- 

dziesiąt lat oddzielały nas od ostatnie- 

go czynu narodowego. Tradycje pań- 

stwowe niemał zanikły. Ideałem inte- 

figencji polskiej przestała być niepod- 

ległość, lecz siedzenie w porach Rosji, 

jak żydzi siedzą w porach społeczeń- 

stwa polskiego. 

Rewolucja rosyjska 1905 r. będą: 

ca według trafnego, wyrażenie Miluko- 

wa „walką nieudolnego rządu z nieu- 

dolną rewolucją”, zaimponowała na- 

szej lewicy. Ruch konstytucyjny, rosyj- 

ski — naszym liberałom. Od 1904 r. 

do 1907 r. mówiono i pisana o auto- 

nomji Królestwa. Nie było to wyrazem 

myśli państwowej polskiej, lecz rezy- 

gnacja z bytu państwowego. Była to 

ideologija stosunku naszego do Rosji. 

W imię prawa autonomicznego w przy- 

szłości godzono się z państwowością 

_ rosyjską. Uprawiano u nas neoslawizm 

który był dzwonem pogrzebowym 

sprawy polskiej. Wszystko to mściło 

się na nas podczas wojny światowej, 

wywoływało dezorjentację opinii Kró- 

lestwa. Jedynym zaczątkiem nowego 

życia narodowego był bojkot szkoły 

rosyjskiej w 1905 r. Wywołało to nie- 
tylko rozwój prywatnego polskiego 

Szkolnictwa z językiem wykładowym 

polskim, lecz olbrzymi exodus naszej 

młodzieży do Galicji dla studjów na 
uniwersytetach i politechnikach. 

Ucisk w zaborze rosyjskim i swo- 

body narodowe i polityczne w Galicji, 
skoncentrowały tam naszą emigrację 

polityczną. 

W miej przeważali przedstawiciele 

tak zwanej frakcji rewolucyjnej, frakcji 
niepodległościowej i P.P.S. Uświada- 

miali oni bankructwo akcji terrorysty- 

cznej * potrzebę bojowego pogotowia 

na wypadek wojny. Na czele ich stał 

Józef Piłsudski. Jego kapitałem moral- 

nym był olbrzymi autorytet w P.P.S., 

wywierający pewien urok na partję so- 
cjalistyczną w Galicji. Jego wykształ- 

cenie militarne, zdobyte samouctwem, 

umożliwiło mu kierownictwo  organi- 

zacją militarną, powstałą, wówczas z 

inicjatywy Sosnkowskiego, spotykają- 

cą na początku wiele oporu mawet 

wśród. tych, którzy później wszystkie- 
mi siłami jego wspierali. Tyłko auto- 

rytet Piłsudskiego mógł przezwyciężyć 

stawiane trudności. Do rozproszenia 

tych trudności przyczyniła się w wy- 
sokim stopniu sytuacja polityczna i 
międzynarodowa: najpierw kryzys 
Bosniacki, potem wojna bałkańska. Na- 
sze organizacje militarne wyhodowa- 

ne w Galicji, zaważyły na szalach 

dziejów, przyczyniły się do powstania 
jed- 

ska Rosji, jej wyrzucenie z Królestwa 
i znacznej części ziem wschodnich. 
Żelazna, opańcerzona pięść niemiecka 
rozbiła Rosję. Gdyby ten fakt nie na- 
stąpił przedtem, jak padły państwa 
centralne. wycieńczone głodem jak 

oblężona forteca, Rosja panowałaby w 
Warszawie, Krakowie, Lwowie, Po- 

znaniu. Lecz samopobicie Rosji i wy- 
rzucenie jej z Warszawy i Wilna nie 

zadecydowałoby o bycie politycznym 
Polski, gdybyśmy po upadku państw 

centralnych nie mieli kadr dla armji 

polskiej, nie mielibyśmy siły zbrojnej 

dla poskromienia prób rewolucji bol- 

szewickiej w naszym kraju. ^ 

W listopadzie, gdy  Niemcy  opu- 
szczali Warszawę, Nalewki zaczynały 

się burzyć, słychać było strzelaninę z 

broni tam nagromadzonej, lecz przy- 

szły dwa pułki polskiej siły zbrojnej 

z Ostrowia i spokój zapanował w War- 

szawie. W grudniu 1918 r. gdy Niem- 

cy opuszczali Wilno, usiłowano tam 
powołać do życia polskie oddziały, 
któreby stawiły czoło najściu bolsze- 
wickiemu. Oddziały te okazały się jed- 

nak za słabe i nie uratowały, » Wilna, 
lecz spisały się pięknie, broni raz wy- 
dobytej nie składając. W kwietniu 
1919 r. Wilno zostało. wyzwolone 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

Przejęcie przez państwo eksploa- 

facji puszczy Białowieskiej 

W dniu 23 b. m. dyrektor lasów 
państwowych w ministerstwie rolnic- 
twa, p. A. Loret, oraz kilkunastu 
urzędników tego * ministerstwa, wyje- 
chali do puszczy Białowieskiej dla 
przejęcia od firmy „Century* wszyst- 
kich spraw, związanych z dotychcza- 
sową eksploatacją puszczy Białowies- 
kiej, oraz w celu udzielenia szczegó- 
łowych instrukcyj- co do dalszego 
prowadzenia przedsiębiorstwa. 

Kemisja minisferjalna bada sto- 
sunki w zakładzie dla ohląka- 

nych wę bwowię. 

Bawiąca od kilku dni we Lwowie 
specjalna komisja ministerjalaa, pod 
przewodnictwem ? dr. Głuszkiewicza, z 
departamentu zdrowia, bada bardzo 
szczegółowo zarzuty, stawiane przez 
grono lekarskie dyrektorowi. zakładu 
dla obłąkanych w  Kulparkowie, dr. 
Bednarzowi, Komisja urzęduje w wy- 
dzielonych specjalnie pokojach dyrek- 
cji zakładu. Badanie lekarzy i Świad- 
ków odbywa się bez uczestnictwa dr. 
Bednarza. Prace komisji potrwają kil- 
ka dni ze względu na olbrzymi ma- 
terjał i trudności ustalenia wielu 
szczegółów. Pojawienie się komisji 
ministerjalnej wywołało wśród cho- 
rych i iunkcjonarjuszy zakładu bar- 
dzo dobre wrażenie. 

Smufny bilans klęski w wojew. 
Sfanisławowskiem 

WARSZAWA. 24.6. Pat. Z zebra- 
nych danych statystycznych wynika, 
że poszkodowanych skutkiem — ostat- 
niej powodzi w woj. stanisławow- 
skiem zostało ogółem około 25 tys. 
rodzin. Z tej ilości ze względu na 
rozmiary poszkodowania i stan ubó* 
stwa pomocy doraźnej potrzebować 
będzie przeszło 7 tys. osób. Minister- 
stwo Pracy i Opieki $Społeczrej przy- 
znało na akcję pomocy doraźnej dla 
najbardziej poszkodowanych powo: 
dzian sumę 150 tys. zł., z czego 60 
tys. zł. zostało już przekazane  tele- 
graficznie p. woj. stanisławowskiemu 
na prowadzenie akcji pomocy do- 
raźnej. 

Syn Adama Mickiewicza w Po- 

POZNAŃ, 24.VIIL. Na skutek starań 
władz polskich przybędzie do Poznania na 
P. W. K. w sierpniu b. r. józef Mickie- 
wicz, jedyny syn żyjący Adama Mickie- 
wiczą. ‚ 

Jėzei Mickiewicz, kt6ry liczy lat blisko 
80, wyraził życzenie, aby przed śmiercią 
mógł zobaczyć Polskę niepodległą, a szcze- 
gólniej zapozaać się z P. W. K., tym wspa- 
niałym przeglądem pracy polskiej za pierw- 
sze 10-lecie odzyskanej niepodległości. | 

Na ziemiach polskich Józef Mickiewicz 
bl po raz ostatni przed 60 ciu laty. Józef 

ickiewicz, który przyjeżdża w towarzy- 
stwie żony i pasierbicy, będzie przez cał 
czas pobytu w Poznaniu gościem P. W. K. 

Termin zamknięcia PWK. nie bę- 
dzie zmieniony. 

POZNAŃ, 24 7. PAT. W ostatnich cza- 
saoh pojawiły się pogłoski, jakoby okres 
trwania PWK. miał ulec przedłużeniu. Dy- 
rekcja PWK. stwierdza wobec tego, že 
wszelkie informacje i wiadomości w po- 
wyższym sensie są nieścisłe i pochodzą ze 
źródeł niekompetentnych.Zasada punktualno 
ści i dokłądności, jakiej trzyma się dyrekcja 
przy organizacji tego wielkiego przedsię- 
wzięcia i pod tym względem nie dozna wy- 
łomu. Zamknięcie PWK. nastąpi nieodwo- 
łalcie 30 września rb. 

PUDER DJACHYLOWY 
„MOTOR“ 

PRZECIW ODPARZENIDM 
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Imiana ustawy o reformie rolnej 
W. Litwie. 

Z Kowna donoszż: prasa opozycyjna 
podniosła prawdziwą burzę w związku 
z mającą wejść w życie w ciągu dni naj- 
bliższych nową ustawą o reformie roi- 
nej. Ustawa ta przewiduje zwiększenie 
mini rum posiadania do 150 ha oraz 
wyższe odszkodowania za wywłaszczo- 
ną ziemię. Lewicowa prasa kowieńska 
pemawia rząd o sprzyjanie ziemianom 
Polakom, 

„Lietuwós Didas” @ nocie rządu Iiiew= 
skiego do Ligi Narodów 

We wczorajszym numerze „Liet. 
Aidas' został zamieszczony wielki ar- 
tykuł, poświęcony ostatniej nocie prof. 
Woldemarasa do generalnego sekre- 
tarza Ligi Narodów z powodu rzeko- 
mego udziału Polski w organizowa- 
niu aktów terorystycznych w Litwie. 

Pismo charakteryzując ogólną dzia- 
łalność Polski zauważa, że polacy 
starają się zdemoralizować Litwę 
wewnątrz i nawiązując do dalszych 
skutków posunięcia rządu litewskiego 
wskazuje, że obecnie nota litewska 
jest przedmiotem badań  sekretarjatu 
Ligi, przewodniczącego radyi referen- 
ta kwestji polsko-litewskiej. 

— Treść odpowiedzi Polski na 
skargę Litwy—pisze dalej „„Liet. Ai- 
das'*—można zgóry odgadnąć. Pola- 
zy, jak zwykle, będą próbowali za- 
przeczać twierdzeniom Litwy, na ten 
raz jednak będzie to dla nich bardzo 
trudne, ponieważ Litwa ma „wiele fak- 
tów, które niezbicie dowodzą, że po- 
lacy organizowali teror i fakty te są 
zbyt dobrze znane, ażeby można by- 
ło im zaprzeczyć. 

Polska będzie musiała szukać no- 
wych metod, gdyż stare są już wy- 
próbowane, nie _ potrafi jednak ich 
znaleźć. Narazie szkaluje ona Litwę. 
Jako na próbkę takich oszczerstw, 
„Liet. Aidas'* wskazuje na fałszywą 
wiadomość polskich pism, jakoby w 
Litwie było wzbronione odprawianie 
nabożeństwa żałobnego za duszę lotni- 
ka Idzikowskiego. 

— Nie z osrczerstwami walczy 
Litwa—mówi pismo—Litwa ma na- 
dzieję, że Liga Narodów wyjaśni i 
sprawdzi fakty, wskazane w nocie li- 
tewskiej i jeszcze raz przekona się o 
obłudzie Polski. Jeżeli Liga Narodów 
chce utrzymać swój autorytet, powin- 
na przedsięwziąć środki, aby w przy- 
szłości Polska nie mogła organizo- 
wać aktów terorystycznych w Litwie. 

Wielki pożar w Wejwerach. 
Z Kowna donoszą: Wielki pożar w Wej- 

werach strawił 9 domów mieszkalnych. 
Jednego ze strażaków, ciężko poparzone- 
go, odwieziono do szpitala Po pożarze 20 
rodzin zostąło bez dachu nad głową. 

Wezoraj rząd estoński wystąpił z de- 
klaracją 

Z Rewla donoszą: Przedwczoraj 
wieczorem przedstawiciele frakcji ko- 
alicyjnych zebrali się u głowy państ- 
wa Strandmana na posiedzenie, na 
którem omawiano Szereg  kwestji, 
związanych z deklaracją rządu. Wczo: 
raj o godz. 5*ej rząd wystąpił ze 
swą deklaracją na zgromadzeniu pań- 
stwowem. 

Wizyta dziennikarzy czechosłowackich 
w Łotwie potrwa tydzień 

RYGA. 24.6. Pat. Dziś wieczorem 
przybyła do Rygi wycieczka dzienni- 
karzy czechosłowackich w składzie 11 
osób na czele z sen. Pichlem, preze- 
sem syndykatu dziennikarzy czecho- 
słowackich. Wraz z wycieczką przy- 
był łotewski konsul generalny w Pra- 
dze inż. Krasts. Na spotkanie dzienni- 
karzy czeskich ' wyjechał na stację 
Zemgale - przedstawicie! łotewskiego 
syndykatu dziennikarzy i literatów. Na 
dworcu ryskim gości powitali przed- 
stawiciele poselstwa czechostowackie- 
go w Rydze na czele z chargć d'affa- 
ires Vratekiem, przedstawiciel mini- 
sterstwa spraw zagranicznych, repre- 
zentanci prasy, kolonji czeskiej i 
miejscowego społeczeństwa. Dworzec 
był udekorowany flagami o barwach 
czechosłowackich i łotewskich. Goś- 
ciom czeskim wręczono kwiaty. Z 
dworca udali się dziennikarze czecho- 
słowaccy do hotelu, a stamtąd na 
bankiet, wydany na ich cześć przez 
syndykat łotewskich dziennikarzy i li- 
teratów. Jutro czescy dziennikarze 
zwiedzą miasto i okolice. Na Łotwie 
zabawić mają do 1 sierpnia. 

Japenja nie będzie więcej przeszkadzać Chinom 
W DKRESIE PRZYGOTOWAŃ DO WOJNY Z SOWIETAMI 
TOKIO, 24-VII. PAT. MINISTER WOJNY PRZESŁAŁ KOMENDAN- 

TOWI GARNIZONU JAPOŃSKIEGO W MANDŻURJI TELEGRAFICZNE 
INSTRUKCJE, WEDLE KTÓRYCH MAJĄ BYĆ PRZEPUSZCZANE TRAN- 
SPORTY, NIEUZBROJONYCH WOJSK CHIŃSKICH ORAZ TRANSPORTY 
APROWIZACYJNE WZDŁUŻ LINJI KOLEJOWEJ POŁUDNIOWEJ MAND- 
ŻURJI. TRANSPORTY TE MAJĄ BYĆ PRZEPUSZCZANE DO CZASU 
EWENTUALNEGO WYBUCHU WOJNY SOWIECKO-CHIŃSKIEJ. 

Masowe areszty urzędników sowieckich w Mandżurji 

LONDYN, 24—7. Pat. Według wiadomości, otrzymanych tu z Char. 

binu, zgórą 300 sowieckich urzędników kolei wschodnio'chińskiej zostało 

aresztowanych pod zarzutem podżegania swych współpracowników przeciw 

władzom chińskim. Dalszych 42 urzędników, w tej liczbie 8 kobiet, aresz- 

towano w miejscowości Pogranicznaja, skąd przesłano ich do więzienia w 

Charbinie. 

Częściowe ograniczenie ruchu kolejowego w Mandżurji 

MUKDEN. 24.6. Pat. Ruch na wschodnio-chińskiej kolei żelaznei na 
terytorjum chińskiem pozostaje normalny. Jedynie połączenie pomiędzy 
Manczuli a Suipenho zostało przerwane, a to z tego po'wodu, że pociągi, 
idące z Sykori ku wschodowi przestały nadchodzić na terytorjum 
chińskie. 

A więc to wymyślili bolszewicy 

NANKIN, 24—7. Pat. W|g doniesień ze źródeł chińskich, przypisywa- 
ny władzom chińskim plan zorganizowania rosyjskich biało gwardzistów 
celem wtargnięcia na terytorjum sowieckie, jest pozbawiony wszelkiej pod- 
stawy. Zródła te stwierdzają stanowczo, iż Chiny nie zamierzają prowa 
dzić wojny z Rotją i nie będą popierać żadnego planu udzielania pomocy 
rosyjskim białogwardzistom. 

Ameryka ubolewa nad nieustępliwošcią Chin. 

PARYŽ, 24 VII. PAT. Briand przyjął kolejno ambasadorów rosyj- 
skiego i brytyjskiego oraz chargć d'affaires Stanów Zjednoczonych. Amba- 
sador sowiecki podziękował Briandowi za jego interwencję na rzecz poko- 
ju, wyrażając przytem ubolewanie z powodu nieustępliwości Chin, utrud- 
niającej znalezienie rozwiązania koniliktu. W końcu ambasador zapewnił 
ministra, iż kraj jego jest silnie przywiązany do pokoju. 

Kwestja współdziałania przeciwko prącym do wojny w 
oświetleniu min, Stimsona. 

‹ WASZYNGTON, 24 VII. PAT. Co się tyczy dėmarches, jakie były: 
zrobione, lub miały być zrobione celem zwrócenia uwagi Chin i Rosji na 
zobowiązania, wypływające z paktu Kelloga, sekretarz stanu Stimson 
oświadczył: Szczerze mówiąc, kwestja procedury jest kwestją, nad którą 
się nie zastanawiałem, chociaż czasami posiada ona poniosłe znaczenie. 
Myślałem nad tem, aby uczynić coś celem zmobilizowania opinii publicznej 
przeciwko dwum państwom, prącym ku wojnie. Dopóki rozmaite ważniej- 
Sze państwa kontrolujące opinię publiczną będą zmobilizowane przeciwko 
wojnie i będą czyniły starania, aby ją powstrzymać, metody, jakie zasto- 
sują, będą mnie mało interesowały podobnie, jak i fakt, które państwo 
wystąpi pierwsze. Korespondent Reutera dowiaduje się, iż Stimson zwrócił 
się o współdziałanie rządu niemieckiego przy likwidowaniu zatargu sowiec- 
ko-chinskiego. 

Walka domowa o tron. w Persji 
przy udziale Sowiefów i Anglji 

TAK, JAK W AFGANISTANIE PRZED OBALENIEM AMANULLAHA, 

WIEDEŃ, 24-VII. PAT. Jak donoszą z Tehqanu, obecna sytuaaja w 
Persji porównana być może z sytuacją w Afganistanie prz obaleniem 
króla Amanullaha. W ostatnich dniach wmieszały się Anglja i Rosja piośred- 
nio w sprawę perską. 
BOMBY Z SAMOLOTÓW ANGIELSKICH I POMOC SOWIECKA. 

Samototy iangielskie obrzuciły bombami powstańców Persji południo- 
wej,, podczas, gdy do Teherknu przybył specjalny wysłannik sowiecki celem 
zapiłopionowarfia szachowi pomocy rządu sowieckiego pyzy zgniecdeniu pow- 

ia. 
POWSTANIE PLEMIENIA NOMADŹł. 

Powstańcy, jak opowiadają pisma, rekrutują się z wrogiągo wszelkim 
formom europejskim plemienia Nomadži. Powstańcy ci są wyposażeni w 
katabiny maszynowe i amunicję, rzekomo podhodzeniia angielskiego. 

WYKRYCIE SPISKU PRZECIWKO SZACHOWI I ZA RESTYTUCJĄ DYNA- 
STJI KIADŻARÓW. 

Rewizje domowe, przeprowadzone u wysokich urzędników oraz. ofice- 
rów, doprowadziły do aresztowania szeregu osobistości, pamiędzy któremi 
znajdować się mają: minister spłław zagranicznych, tnister finansów, szef 
policji perskiej oraz inni. Wszyscy aresztowani zawikłani są w spisek, ma- 
jący na celu zamordowanie szacha i ustanowienie księcia, Firussi regentem 
celem umożliwienia powrotu na tron, dynastji Kiadżarów. Skoniiskowane 
aro sewizyj domowych dokumenty skompromitowały szereg osobistości 

perskich. 

    

Persja przystąpiła do pakfu Kelloga 
BERLIN. 24,6. Pat. Donoszą z Teheranu, że szach podpisał projekt 

ustawy o przystąpieniu Persji do protokółu Litwinowa, co oznacza zara- 
zem przystąpienie Persji do paktu Kelloga. 

POOSTOZOEROTOO W TREK OTOZ PREY OZ ROR CCC OOO OTZAOETTOOE SC TPCEZWY 

Echa afery szpiegowskiej w Hidas Nemefi 
Wymiana not rządowych w sprawie aresztowania urzęd- 

nika Pechi. 
BUDAPESZT, 24 7. PAT. W sprawie aresztowania nrzędnika czeskiego 

Pechi, schwytanego na szpiegostwie w Hidas Nemeti, rząd węgierski wręczył — 
jak wiadomo— dnia 13 lipca rządowi czechosłowackiemu odpowiedź na notę te- 
go rządu. W dniu dzisiejszym poseł czechosłowacki Pilier wręczył ministrowi 
spraw zagranicznych nową notę swego rządu, stanowiącą odpowiedź na notę 
węgierską z dnia 13 bm. inister Valko zakomunikował posłowi czechosłowac- 
kiemu, iż zbada tę notę. 

Czesi protestują teraz tylko przeciwko formie aresztowa- 
j nia Pechi 
PRAGA. 24 VIL PAT. Prasa doncsj, że w odpowiedzi swej na notę węgierską 

w sprawie Hidas Nemeti Czechosłowacja zrzeka się postulatu natychmiastowego 
zwolnienia Pechi, protestując jedynie przeciwko formie aresztowania oraz interpreta- 
cji umowy kolejowej z roku 1926. : 

Panuje tu ogólne przekonanie, że w ten sposób Czechosłowacja umożliwiła 
polubowną likwidację incydentu. Jednakowoż w razie, gdyby Węgry nie zgodziły się 
na czeską interpretację umowy kolejowej, trzeba będzie ją wypowiedzieć, przekazu- 
jąc konflikt forum międzynarodowemu. 

  

przez wojska, które Piłsudski z Kró- 

lestwa poprowadził na Wilno. Gdyby 

jednak nie było anmji w Królestwie, 

powstałej na kadrach legjonowych, 

Warszawa padłaby przy inwazji bol- 

szewickiej na początku 1919 roku, jak 

w końcu grudnia 1918 r. padło Wilno. 

Warszawa wyzwoliła Wilno, gdyby 

padła Warszawa, któżby ją wyzwolił? 

Koalicja. Ależ ona wolała stawiać na 

Kołczaka, Denikina, Wrangla niż na 

Polskę. Pomimo znacznego wysiłku 

materjalnego dla walki z Rosją bolsze- 

wicką, Koalicja wobec niej skapitulo- 

wała. Czyżby walczyła o Polskę? Już 

Polska przeistniała jako państwo pół- 

tora roku, gdy znalazła się w krytycz- 

nej pozycji latem 1920 r. W Spaa mo- 

carstwa koalicyjne skorzystały z tega 

tylko by wymusić na przedstawicielu 

polskim, ówczesnym premjerze Grab- 

skim, rezygnację z ziem wschodnich, 

uznania tak zwanej linji Corzona. 

Oświadczono wówczas, że gdy Rosja 

przekroczy ową granicę, Polska uzy- 
ska pomoc. Wiemy, że pomoc Anglji 
redukowała się do minimum, że robot- 

nicy angielscy nie chcieli ładować amu. 
nicji idącej do Polski. Wiemy że Cze- 
si, usiłowali nie przepuścić drobnej 
amunicji do Polski. Otrzymaliśmy 
nieco broni i pewną ilość oficerów z 
Francji. Pomoc ta okazała się wystar- 
czającą tylko dzięki temu, iż wyłoni- 

liśmy sami znaczną ilość sił. Polska 

zdobyła swą niepodległość w wojnie 

1920 r. Dzięki tej wojnie nie przyszła 

ona jej jak dar z łaski choćby losu. 

Gdyby opinja zaboru rosyjskiego 

w okresie wojny była zdrowszą, dą- 

żności niepodległościowe upowszech- 

nione, wykorzystalibyśmy okres woj- 

ny światowej dla stworzenia mocnej 

parusettysięcznej dobrze zorganizowa- 
nej armji polskiej. Wówczas Lwów 

nie krwawiłby się w r. 1918—1919. 
Czesi nie pozbawiliby nas znacznej 

części Śłąska Cieszyńskiego z jego 

patrjotyczną polską ludnością, z jego 

znakomitym węglem karwińskim. Ko- 
rytarz czeski nie oddzielałby nas od 

Wegier i Polska miałaby plecy od po- 

łudnia zmagające jej niebezpieczeń- 

stwo polityczne i przez bezpośrednią 

granicę w Węgrami miałaby ujście 

towarowe.do Węgier i Bałkanów ko- 
rzystając z portów węgierskich na 

Dunaju. Gdybyśmy mieli liczną armję 

stworzoną i wyszkoloną w okresie 

wojny światowej, nie  utracilibyśmy 

tyle z naszego dziedzictwa historycz- 

nego na Wsahodzie., 

Maniy straty, z których wiele jest 

już nie odrobienia, lecz w każdym ra- 

zie jesteśmy państwem, które co do 

obszaru i ludności zajmuje 6 miejsce 
w Europie. 3 

Słyszymy nieraz: „Nie o takiem 
państwie marzyliśmy', tak, ale daleko 

łatwiej wymarzyć jest państwo, które- 

by było potężną dźwignią narodową i 
gospodarczą, niż takie państwo stwo- 
rzyć. 

Rzucając okiem wstecz musimy 
uznać, że daliśmy dowody naszej ży- 

wotności. Przejawem tej żywotności 
było między innemi i to, że gdy rozkła- 

dała się armja rosyjska, jakieś natural- 

ne narodowe ciążenie skupiło Polaków 

w oddziały, które zostały 'armją, nie- 

stety, z powodu nieudolności politycz- 

nej zmarnowaną. Dowodem naszej ży- 

wotności politycznej jest i ten fakt, że 

mając bardzo nieprzystosowaną do 

naszych potrzeb organizację państwo- 
wą, mając w ciągu lat osmiu co pół 
roku zmianę gabinetu, nie upadliśmy 
politycznie, ale pomimo wszystkich 
błędów zrobiliśmy znaczny postęp kul- 
turalny i gospodarczy. Żadne przed- 
siębiorstwo nie wytrzymałoby tak czę- 
stej zmiany zarządu, jak Polska czę- 
stych zmian rządu. 

Wiele jeszcze trudności piętrzy 

się przed Polską. Potrzeba reformy 

ustroju; potrzeba wytworzenia syste- 

matu politycznego, zabezpieczające 

nasz byt, mamy bowiem sprzymie- 

rzeńców niepewnych, a antagonistów 

pewnych, lecz największe trudności 

przebyliśmy, przebywszy pierwsze 10- 
lecie, a nawet pierwsze dwa" lata na- 

szego bytu państwowego. 

Władysław Studnicki.



Kai 

    

  

Pierwsze kroki Gorkija nu niwie literackiej 
W związku z podróżą znanego powie- 

ściopisarza rosyjskiego Maksyma Gorkija po 

Rosji (Gorkij zamierza w ciągu bieżącego 

lata zwiedzić wszystkie ważniejsze ośrodki 

Unji sowieckiej) pisma moskiewskie przypo- 

minają swym czytelnikom początki kariery 

literackiej tak popularnego dzisiaj w całej 

Rosji pisarza:: 

Było to jesienią roku 1891. Zmrok 

już zapadł, kiedy do Tyflisu zbliżało 

się dwóch włóczęgów, Idących znanym 

Wojenno - Gruziūskim  gošcincem. 

Młodszy z nich zarzucony miał przez 

ramie  tłomoczek, w którym obok 

skromnych zapasów żywności znajdo- 

wały się zeszyty pełne rozmaitych wier 

szyków. Był to młody Pieszkow (tak 

brzmi prawdziwe nazwisko Gorkija), 

który z jakimś przygodnym znajomym 

podającym się za księcia ormiańskiego 

postanowił szukać szczęścia w Tytysie 

Kiedy znużeni całodziennym marszem, 

obaj znaleźli się na peryferji mtasta, 

„książe zwrócił się do swego towa- 

rzysza w te słowa: „Maksymie, czy 

widzisz tam stację tramwajową? 

Usiądź tam i czekaj na mnie. Ja skoczę 

tylko do jednego domu i dowiem się 

co robią — moi ojciec, matka...“ 

— A długo tam zabawisz? 

— Zaraz wrócę tylko na chwilkę 

idę. : 
I powiedziawszy te słowa, szybka 

znikł w jednej z wąskich uliczek przed- 

mieścia. Znikł na zawsze, Gorkij już 
go nigdy nie zobaczył, 

Opuszczony przez towarzysza, Pie- 

szkow bez celu włóczył się ulic: ami 

miasta. W pewnej chwli natrafił na 

zbiegowisko uliczne. Była jakaś awan- 
tura ktoś kogoś obraził, ktoś kogoś 
przed kimś '_ bronił, Maksym zorjen- 
towawszy się szybko w sytuacji, wy- 
stąpił w obronie obrażonego. Policjan- 
ci byli oburzeni: jak to oberwaniec 
jakiś ośmiela się bronić bohatera awan 
tury ulicznej? | Pieszkowa odprowa- 
dzono do komisarjatu. Niewiadomo, 
jak długo przesiedziałby aresztowany 
w ponurej celi aresztu policyjnego, 
gdyby nie interwencja niejakiego Na- 
czałowa, starego znajomego Gorkija, 
który pracował w miejscowem biurze 
zarządu Zakaukazkiej kolei żelaznej. 

Gorkij znał Naczałowa jeszcze z 
Niższego Nowgorodu i teraz siedząc w 
areszcie, postanowił zwrócić się do nie 
go o pomoc. Naczaław żywiący szcze- 
re sympatje dla Pieszkowa, z radością 
uczynił zadość jego prośbie, a że cie- 
szył się w mieście ogólnym szacun- 
kiem, interwencja jego odniosła pożą- 
dany skutek. Pićszkowa wyplszczono 
z aresztu, a Naczałow wprowadził go 
do miejscowego towarzystwa. Nowi 
znajomi zaopiekowali się z wzruszają- 
cą troskliwością młodym Maksymem i 
wyrobili mu niezłą posadę w  ty- 
fliskich warsztatach kolejowych. Piesz 
kow zaprzyjaźnił się wkrótce z dwo- 
ma młodzieńcami: Afanasjewym i Ro- 
«chlinem i wraz z nimi zorganizował na 
kresach miasta mieszkaniową komunę. 
W komunie tej odbywały się następnie 
rozmaite wieczorki literackie, w czasie 
których żywo dysputowano nad wszel- 
kiego rodzaju aktualnemi zagadnienia- 
mi życia rosyjskiego. Mając stały do- 
chód, jako malarz warsztatów kolejo- 
wych mógł Pieszkow w wolnych chwi- 

_ lach poświęcać się działalności literac- 
kiej i nauce. Wszystkie wolne od za- 
jęć chwile spędzał w bibljotękach, czy- 
tając godzinami najrozmaitsze dzieła 
Specjalną uwagę poświęcał Gorkij w 
owych czasach filozofji. Kiedy komuna 
mieszkaniowa rozpadła się, Pieszkow 
zamieszkał u swego przyjaciela Ka- 
liużnego. Był to zesłaniec polityczny, 
człowiek o niezwykłej wiedzy i inte- 
ligencji, który szybka potrąfił ocenić 
talent literacki Maksyma. On też pierw 
szy pchał znakomitego dzisiaj pisarza 
na tory literackie. Kaliużnyj po dziś 
dzień z radośnym uśmiechem wspo- 
mina owe czasy, kiedy w mieszkaniu 
jego odbywały się pod przewodni- 
ctwem Gorkija ożywione wieczory dy- 
skirsyjne, w czasie których ten ostat- 
ni w sposób niezwykle dowcipny kry- 
tykował metody carskiego „samodzier 

Kaliużnyj nie przestawał namawiać 
Pieszkowa do opublikowania swych 

_ utworów. Piieszkow jednak długo się 
opierał. Dop'era jesienią 1892 roku 
uległ namowom swego starego przyja: 

Im Wesfen Nichfs Neues 
Pod tym tytułem wydana książka 

nieznanego dotąd w Niemczech auto- 
ra, Eryka Marji Remarque, rozeszła 
się w fantastycznych ilościach egzemp- 
larzy, zdobyła rozgłos Światowy. Gdy 
to piszę mam przed sobą rozległe 
falujące pola bielejącego już żyta, 
zamknięte ciemnym pasem lasu, pod 
jasnem bladoniebieskiem niebem; nie 
wiem, co się dzieje w księgarniach. 
Ale pewny jestem, że jeżeli niema 
jeszcze u Zawadzkiego czy u Ge- 
bethnera sensacyjnej nowości: polskie: 
go tłumaczeuia książki Remarque'a— 
to napewno w najbliższych dniach 

się ono ukaże. Więc niech wie czy- 
telnik, z czem się spotka. 

g 

Z nad bielejących zbóż niechętnie 

wraca wyobraźnia do tych rozmigk- 

łych od jesiennego deszczu okopów, 

rozorywanych ogniem armat, 0 któ- 

rych pisze Remarque. A pisze wspa- 
niale. Całą okropność walk zbrojnych, 
cały przeraźliwy obraz żywych mas 

ciela i postanowił pod pseudonimem 
„Maksym Gorkij* rozpocząć publika 
cję swego opowiadania p. t. „Makar 
Czudra*. Pierwszy odcinek tej  po- 
wieści ukazał się w numerze 242 ga- 
zety „Kawkaz“ z dnia 12 września 
1892 roku. 

Pod koniec roku 1892 Gorkij opu 
szcza Tyilis. Kaliużnyj w następują- 
cy sposób opowiada o tem wydarzeniu 
„Maksymicz przychodzi nieoczekiwa- 
nie i oświadcza: — No, Aleksandrze 

Metodjewiczu, przyszedł czas. Trzeba 

odejść. — Szybko spakował rzeczy i 

wyruszył w drogę. Ciągnęło go do 

nowego życia, do nowych ludzi. 
Minęło sześć lat i znów widzimy 

Gorkija w Tyflisie. Tym razem nie 
przyszedł on tu jednak z własnej woli 
W roku 1896 żandarmerja tyfliska ni 
stąd ni zowąd przypomniała sobie, że 
sześć lat temu na peryferji miasta ist- 
niała jakaś tam komuna mieszkaniowa, 
gdzie odbywały się rozmaite — anty- 
państwowe zebrania. Wszczęta śledz- 
two i ustalono, że „głową i duszą“ tej 
organizacji był mieszkaniec Niższego 
Nowogrodu, Aleksy Pieszkow. Roze- 
słano więc listy gończe, a w kilka dni 
już po tem do żandarmerji  tyfliskiej 
nadeszła z Niższego Nowogrodu depe- 
sza szytrowana następującej treści: 
„Pieszkowa zrewidowano i aresztowa- 
no. Dzisiaj wysyłam koleją do Tyflisu. 
Pułkownik Jeleckij'. 

Gorkija wtrącono do więzienia i 
wytoczono ptzeciwiko niemu proces o 
antypaństwową działalność polityczną. 
Żandarmerja była przekonana, że w 
trakcie tego procesu wyjdą na jaw sen- 
sacyjne szczegóły szeroko zorganizo- 
wanej akcji antypaństwowej. Gorkij 
tymczasem lkpił sobie z wszystkiego i 
ze wszystkich. W. protokole, dotyczą- 
cym jego sprawy tyfliskiej, znajduje- 
my między innemi następującą adno- 
tację: „Badany (Gorkij) przyznaje się 
do tego, że mieszkał razem z Afana- 
sjewym, a stałe zmienianie miejsca 
swego pobytu tłumaczy  przygnębie- 
niem normalnem wywołanem tragedją 
miłosną. A żandarmerja kpiny te trak- 
towała zupełnie poważnie... 

Kiedy na skutek interwencji przy- 
jaciół Gorkija, aresztanta trzeba było 
wypuścić z więzienia, gdyż nie było 
żadnych podstaw do dalszego pozba- 
wiania go wolności, żandarmerja zmu- 

szona była swe dziwne postępowanie 
w jakiśbądź sposób usprawiedliwić. 
Wystosowano więc do departamentu 
policji obszerne pismo, w którem mo- 
tywowano bezprawne przetrzymywa- 
nie Gorkija w więzieniu w sposób na- 
stępujący: ,„Zaaresztowanie  Pieszko- 
wa uzasadnione było obawą, że Piesz- 
kow po przeprowadzeniu u niego re- 
wizji mógłby zniknąć, gdyż, jak stwier- 
dzono cierpiał on na manję przenosze- 
nia się z miejsca na miejsce, co zre- 
sztą następnie w swych zeznaniach 
sam _ potwierdził"... Po opuszczeniu 
więzienia otrzymał Gorkij od dyrekcji 
policji w Tyflisie przepustkę nr. 859, 
uprawniającą go do wyjazdu do Sama- 
ry, gdzie postanowił nareszcie zamie- 
szkać. 

W czasach późniejszych Gorkij je- 
szcze dwa razy przyjeżdżał do Tyilisu 
i zawsze jak najserdeczniej przyjmowa 
ny był przez swych tamtejszych przyja 
ciół, którzy byli świadkami pierwszych 
kroków znakomitego tego pisarza na 
niwie literackiej. . 

    

Znakomite szwedzkie 

TRAKTORY 
„MUNRTELLS" 

na ropę naftową lub olej gazowy. 

(Dwucylindrowe, wolnobieźżne). 
Najprostsze, najtrwalsze w pracy 

poleca: ŁSOE"T 

Zygmunt Nagrodzki 

Wilno, Zawalna Nr 11-a.   
ludzkich zbijanych w jedną miazgę, 
całą straszliwą grozę wojny mamy 
przed oczami. Niech nikt nie zarzuca 
autorowi, że zbyt zgęszcza barwy: 
czyni on to Świadomie i umyślnie. 
Wie on np. napewno tak samo dob- 
rze, jak każdy z nas, że pokaleczone, 
spętane we własnych, okrwawionych 
trzewiach konie nie wypełniają pola 
przeraźliwym jękiem. Ale jeżeli cho- 
dziło o odmalowanie grozy  pobojo- 
wiska—to ten rys w obrazie, niescis- 
ły zoologicznie, świetnie maluje praw- 
dę życiową. | to jest może jeden z 
sekretów powodzenią książki: jaskra- 
we, wierne odmalowanie grozy woj- 
ny. Każdy ze starych żołnierzy znaj- 
dzie tam obrazy, które widział, a któ- 
re były tak mocne, że nikt ich opisy- 
wać nie Śmiał. Surowe, jaskrawe opi- 
sy mają w sobie coś z sensacyjnych, 
nieprawdopodobnych, szarpiącychi; wy- 
krzykników literatury „czerwoniako- 
wej”. 

Zdaje się, że autor mimowoli w 
swej książce dał odpowiedź na py- 
tanie: dlaczego Niemcy przegrali woj- 
nę? Dał odpowiedź wyczerpującą i 
to nie tam, gdzie pisze, że nerwy 
Francuza, Anglika, Belga dłużej, moc- 

St. Zjednoczone myślą na serjo o rozbrojeniu 
Prezydent Hoover ujawnił plan obcięcia wydatków w 

budżecie wojskowym 

WIEDEŃ, 24 - 7. Pat. Według doniesień dzienników z Waszyng- 
tonu, oświadczył prezydent Hoover, że zamianuje komisję, która 
zbada, jakie oszczędności poczynić jeszcze można w budżecie 
wojskowym Stanom Zjednoczonym. Budżet armji i marynarki jest 
już o 310 miljonów dol. niższy, aniżeli w roku ubiegłym. 

Prezydent Hoover zamierza jednak zmniejszyć wydatki woj- 
skowe jeszcze bardziej celem wykazania, iż Stany Zjednoczone 
chcą ograniczyć swoje zbrojenia do granic najkonieczniejszych. 

Sytuacja ogólna zmieniła się przez pakt Kelloga tak bardzo, 
że prezydent Hoover spodziewa się, iż wydatki na marynarkę 
wojenną będą mogły być zredukowane przez międzynarodowy 
układ w sprawie rozbrojenia na morzu. 

Amhasador Dowgalewskij pełnomocnikiem 
sowietów | 

dla rokowań z rządem Macdonalda 

BERLIN, 24—7. Pat, „Berliner Tageblat“ donosi z Moskwy, że wczo- 
raj wieczorem nadeszła tam odpowiedź rządu angielskiego na notę 50- 
wiecką w sprawie podjęcia rokowań o wznowienie stosunków  dyploma- 
tycznych między obu państwami. Z kół zbliżonych do sowieckiego komi- 
sarjatu spraw zagranicznych słychać, iż nota angielska jest pozytywna Wo- 
bec tego rząd sowiecki zamianował pełnomocnikiem swoim dla rokowań 
ambasadora sowieckiego w Paryżu Bowgalewskiego. 

Niema rozbieżności zdań między Poincare — ^ 
a członkami jego gabinetu 

PARYŻ. 24.6. Pat. „Le Matin* pisze: Poincare usprawiedliwił wczoraj 
wobec swych kolegów w gabinecie niemożność wzięcia udziału w posiedze- 
niu rady ministrów, wystosowując pismo, którego ton pełen serdeczności 
wystarczająco zaprzecza pogłoskom, jakoby istniały różnice zdań między 
szefem rządu a jego współpracownikami. 

Francja oczyszcza się od komunistów 
Generalny sekretarz federacji pracy Dudilieux pod kluczem 

PARYŻ, 24.VII. PAT. W ciągu nocy toczyły się dalsze rewizje w kołach 
komunistycznych Znaleziono liczne kompromitujące dokumenty i trzy ewol- 
wery. Aresztowano szereg osob, a między innemi generalnego sekretarza ko- 
munistycznej generalnej federacji pracy Dudilieux. 

PARYŻ, 24 VII PAT. Policja paryska odstawiłą do granicy 11 
komunistów, w tej liczbie 5 ukraińców. 

% 

cudzoziemców 

PARYŻ, 24—7, Pat. 96 komunistów, arestowanych w Ville Nauve 
St. Georges oskarżono o spisek przeciwko bezpieczeństwu państwa. 

Osada Wiffenau pod Gerlinem legła w gruzach 
Skutki straszliwej eksplozji 

BERLIN. 24.6. Pat. 
Berlinem wydarzyła m 
katastrofa eksplozji w 

w wielkiej fabryce tlenu 

W osadzie fabrycznej Wittenau pod 
w godzinach popołudniowych straszliwa 

abryce tlenu, która pociągnęła za sobą 
zniszczenie całego kompleksu budynków wraz z mieszkaniami. 
Oddziały straży pożarnei z Berlina pośpieszyły na ratunek za- 
grożonego miasteczka. Wobec niemożliwości opanowania szale- 
jącego pożaru prace ratunkowe musiały być 
do ochrony pobliskich fabryk I 

ograniczone tylko 
domów. Również i gazownia 

przedmieścia berlińskiego Tegel, oddalona zaledwie o 700 m. 
od miejsca wybuchu, zarządziła niezwłocznie zamknięcie zbior- 
ników gazu. Ilość ofiar dotychczas nieznana. 

„Połączenie telefoniczne z miejscem katastrofy przerwane. 
Na szosach, wiodących do Wittenau. widać nieustannie spieszą- 
ce automobile straży pożarnej Wielkiego Berlina oraz karetki 
pogotowia. Po dwugodzinnych nadludzkich wysiłkach udało się 
zlokalizować pożar, jaki wybuchł na miejscu katastrofy. Eksplo- 
zje ustały. Miejsce katastrofy przedstawia jedno wielkie rumo- 
wisko, zasiane odłamkami żelaza, szkła i muru. 

PROCES ULITZA 
(Dalszy ciąg głośnej sprawy 

KATOWICE, 24 VII. PAT. Dziś 
o godz. 8 min. 30 rozpoczął się dal- 
szy ciąg rozprawy przeciwko Ulitzowi. 
Przesłuchano świadka komisarza po- 
licjj Brodanowicza, który zeznał, iż 
św. Kneblówną starano się przy po- 
mocy listów i obietnic z posady Ścią- 
gnąć zagranicę. Św. Pilewski zeznaje, 
iż proponowano mu korzystne wyjaz- 
dy zagranicę. Poświadczenia takie, 
jako będące podstawą oskarżenia, 
wydawane miały być wedle informa- 
cyj świadka przez prowincjonalne od- 
działy Volksbundu. Poświadczenia te 
ułatwiać miały przekroczenia granicy 
poborowej. 

Św. kpt. Ignasiński z P. K. U. ze- 
znaje, że Bielucha był powołany do 
wojska, lecz karty powołania nie wrę- 
czono mu, gdyż według zawiadomie- 
nia magistratu miał on wyemigrować. 

niej trzymały, niż niemieckie, bo ;wię- 
cej miały słoniny i cukru. Oczywiście 
ito było jednym z powodów klęski 
niemieckiej. Ale główny, zasadniczy 
powód klęski odsłania się nam w 
scenie, w której żołnierze—żołnierze 
z inteligencjj—mówią o powodach i 
celach wojny. I nie umieją tych celów 
znaleźć, 

Ten brak celu—brak ideału, god- 
nego tylu poświęceń, ideału, za któ- 
ry warto oddać życie on to był 
właśnie źródłem klęski niemieckiej. 
Kto nie wie, za co ma umrzeć—nie 
wie, jak ma żyć. Ten stary aforyzm 
najlepiej się Sprawdza tam, gdzie 
Śmierć hula, gdzie życie jest tak twar- 
de i ciężkie, że się pod niem najmo- 
cniejsze barki krwawią, i gdzie to ży- 
cie co chwila na Kartę się stawia. 
Trzeba mieć wtedy coś, co droższe i 
cenniejsze jest niż to życie — inaczej 
człowiek załamać się musi, musi siępod- 
dać. Tocoś musi przewyższać wszelkie 
dobra materjalne, musi być dobrem ja- 
kiegoś wyższego, nie materjalnego 
porządku. Poświęcenie życia dla takie- 
go dobra może się stać nie twardą, 
bezsensowną koniecznością -a oiiarą 
radosną. | Francuz, gdy mowił: „c'est 

przed sądem w Katowicach) 
Wskutek tego wciągnięto go na listę 
dezerterów. 

Następnie przystąpiono do prze- 
słuchania znawców pisma. Obrona 
zgłosiła wniosek o powołanie, jako 
znawcy profesora uniwersytetu w Lo- 
zannie Bischoffa oświadczając iż znaw- 
ca przybędzie dziś wieczorem samo- 
lotem. Trybunał odroczył decyzję w 
tej sprawie. Przesłuchany rzeczoznaw- 
ca prof. Król powtórzył swe orzecze- 
nie, złożone do akt, wedle którego 
stanowczo stwierdza, iż podpis na 
inkryminowanem poświadczeniu musi 
być uznany za własny podpis Ulitza. 
Obrona szeregiem pytań stara się 
osłabić wrażenie, wywołane przez sta- 
nowcte oświadczenie znawców. Z kolei 
przystąpiono do przesłuchania znawcy 
Kwiecińskiego, urzędnika ministerstwa 
komunikacji, zamieszkałego w War- 
szawie. 

pour la France''—rozumiał przez to, 
że walczy o piękność, o wolność, o 
słoneczność Świata, jaką w tem jed. 
nem słowie „la France" zamyka. Belg., 
Anglik o sprawiedliwość, o dobrą 
wiarę w traktatach walczyli, My, na 
wschodzie nie znaliśmy huraganowych 
ogni Verdun'u. Ale i nasza wojna 
lekką nie była. Straszliwe mroźne 
bezkresy śniegów północnych, trąged- 
ja drobnych garstek w oceanach 10- 
dów, wobec najdzikszego, jakiego świat 
znał, wroga, niemniej była. groźna. 
Jeśliśmy ją znosić potrafili—to dlate- 
go, że walcząc o Polskę, walczyliśmy 
o ideał, streszczony w hasle: za „na- 
Szą wolność i waszą” — walczyliśmy 
o tryumi słusznej zasady, o tryumi 
dobra na ziemi. Niemcy Remarque'a 
walczą tylko o dobra materjalne, o po- 
tęgę materjalną Państwa. | kiedy w 
świetle czerwonych rakiet ujrzeli całą 
sumę klęsk materjalnych, jaką jest 
wojna gdy porównali ją na szali z 
tem, co im dać mogło zwycięstwo— 
załamali się. Są pobici już na pierw- 
szych stronach opowieści. 

Klęska materjalizmu w wojnie— 
oto, co mimowoli przedstawia nam 
Remarque. Bohaterowie jego mają 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej ponownie gościem Krakowa. 
KRAKOW. 24.6. Pat. Pan „Prezy- 

dent przyjmowany był w drodze 
powrotnej do Krakowa  manifestacyj- 
nie przez górników w Bochni i Wie- 
liczce, którzy _ ustawieni wzdłuż 
drogi z latarniami górniczemi wznosi- 
li entuzjastyczne okrzyki na cześć 
Głowy Państwa. 

* ж * 

KRAKOW. 24.6. Pat. Wczoraj 
wieczorem zebrały się wielkie tłumy 
publiczności na ul. Gertrudy i Staro- 
wiślanej, oczekując powrotu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej do Kra- 
kowa. Z powodu dłuższego zatrzy- 
mania się w Okocimiu Pan Prezy- 
dent wraz z otoczeniem przyjechał na 
Wawel dopiero około godziny 24. 

KRAKÓW, 24 7. PAT. Dziś przed po- 
łudniem odbyła się na poligonie ćwiczeb- 
nym 1 p. sap. kolejowych uroczystość 
wspólnego święta 1-go i 2-g0 pułku Sap. 
kolejowych. Na uroczystość święta saper- 
skiego przybyli z Warszawy przedstawicie- 
le rządu. Podczas uroczystości odbyła się 
msza polowa. O godz. 10,30 odezwał się 
sygnał trąbki wojskowej, zapowiadającej 
przybycie Pana Prezydenta. Orkiestra woj- 
skowa odegrałą hymn państwowy. Dowódca 
4 brygady Saperów złożył raport, poczem 
Pan Prezydent się skierował w stronę ołta 
rza pólowego, ustawionego na tle symbo- 
licznego żórawia, ozdobionego godłami sa- 
perskiemi Przed mszą św. ks. dziek. gene- 
rał wojsk polskich dr. Niezgoda odprawił 
mszę świętą w asyście starszego kapelana 
wojsk polskich Marskiego i grecko-kato- 
lickiego kapelana wojsk polskich ks. Kuźmy. 
W czasie mszy świętej grała orkiestra 1-go 
p. sap. Po mszy połowej dowódca 1 p. Sap. 
w obecności Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej wręczył pamiątkowe odznaki 1 p. 

sap. oficerom i osobom cywilnym. Po de- 
koracji odbyła się defilada przed Panem 
Prezydentem Rzeczypospolitej i generalicją. 

Punktem kulminacyjaym w uroczysto- 
ści saperskiej na poligonie była próba ob- 
ciążenia wielkiego mostu żelaznego, zbu- 
dowanego przez 4 kompanję saperską w 
ciągu 57 dni roboty w czasie od 15 mają 
do 23 lipca r. b. Na most kolejowy wie- 
chała lokomotywa, prowadzona przez dru- 
giego wiceministra spraw wojskowych gen. 
Eabrycego; kpt. inž. Grabowieckiego, kie- 

rownika budowy mostu i por. inž. Lissa- 
ka, zastępcy kierownika budowy. Następ- 
mie Pan Prezydent Rzeczypospolitej wraz z 

otoczeniem i gośćmi udał się do pawilo- 
nu, zbudowanego na pontonach na Wfśle, 

nakrytego lotnym dachem, gdzie podejmo- 
wany był śniadaniem. Przy deserze do- 
wódca 4 bryg. sap. płk. Kolankowski „i 
głosił żołnierskie przemówienie na cześć 
Prezydenta Rzeczypospolitej, zakończona 
gromkiemi okrzykami: „Niech żyje!* i ode- 
graniem przez orkiestrę hymnu państwo- 
wego. Równocześnie nad brzegiem Wisły 
odbył się obiad żołnierski. Po śniadaniu 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej żywiołowo 
żegnany przez żołnierzy udał się na plac 
ćwiczebny, gdzie w bardzo szybkiem tem- 
pie drużyna saperów przeprowadziła poka< 
ustawienia kafaru i wbijania bali mosto - 
wych. Przed opuszczeniem poligonu Sa- 
perskiego Pan Prezydent Rzeczypospolite, 
wpisał się do księgi pamiątkowej 1 p. sap. 

* * * 

KRAKÓW, 24 7. PAT. O godz 16 Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wyjechał w to- 
warzystwie woj. Kwaśniewskiego, generała 
Wróblewskiego, szefa kancelarji cywilnej 
dr. Lisiewicza oraz adjutantów rtm: Calew- 
skiego i kpt. Suszyńskiego do Ojcowa i 
Rabsztyna. 

W Ojcowie. 

OJCÓW, 24 7. PAT. Podróż Pana Pre- 
zydenta odbywała się wśród ciągłych owa- 
cyj ze strony tłumów ludności, gromadzą- 
cej się u bram wsi i miasteczek. Na grani- 
cy woj. kieleckiego na powitanie Pana Pre- 
zydenta przybyli przedstawiciele władz z 
woj. kieleckim Korsakiem oraz posłowie 
BB. Kleszczyński i Pochmarski. W Ojcowie 
czekał na Głowę Państwa minister poczt 
i telegr. Broener, wyżsi oficerowie z gen. 
Dreszerem i gen. Plisowskim na czele, pre: 
zydent m. Krakowa sen. Rolle oraz przed- 
stawiciele miejscowych władz, duchowień- 
stwa i tłumy KE 

Do Pana Prezydenta przemówił pieni- 
potent dóbr Czartoryskich p  Podczaski, 
wręczając Mu chleb i sól. Okrzyk: „Niech 
żyjel* podchwycili obecni z wielkim entuz- 
jazmem. Następnie Pan Prezydent przeszedł 
do bramy Krakowskiej, gdzie odbył się 
podniosły akt uroczystego odsłonięcia ta- 
blicy pamiątkowej z okazji wybudowania 
przez spółkę drogową szosy Kraków-Ojców: 
Po odsłonięciu tablicy Pan Prezydent za- 
proszony przez komitet udał się na polanę, 
położoną w pobliżu dawnego trąktu kra- 
kowskiego i tu wraz z otoczeniem był po- 
dejmowany owocami. Następnie Pan Pre- 
zydent żegnany serdecznie przez wojewodę 
i ludność odjechał do Rabsztyna, gdzie w 
obecności Pana Prezydenta dokonano aktu 
poświęcenia kamienia węgielnego pod bu- 
kose sanatorjum  przeciwgruźliczego dla 
zieci. 

Nowy regulamin Sądu Najwyższego 
W najbliższych dniach ukaże się w 

Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie regulaminu Są- 

du Najwyższego, wydane na podstawie art. 

78 par. 2 prawa o ustroju Sądów powszech- 
nych. Regulamin wydany w drodze rozpo- 

rządzenia, był przedmiotem uchwały Zgro- 

madzenia Ogólnego Sądu Najwyższego. Nor- 
muje on w granicach obowiązujących ustaw 

pomiędzy innemi następujące Sprawy: 
Czynności Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego i Prezesów, czynności Koleg- 

jum Administracyjnego, wybory  kandyda- 

tów na sędziów, czynności Sądu Najwyż- 

szego złączone z odbywaniem posiedzeń 
czynności Bitrą Orzecznictwa i Sekretarjatu 
Prezydjalnego. 

Regulamin nowy był niezbędny ze wzglę 
du na przepisy nowego prawa ustrojowego 
i kodeksu postępowania karnego, które 
wprowadziły mowe instytucje i urządzenia 
dotąd w Sądzie Najwyższym nieistniejące, 
jak kolegjum administracyjne, udział proku- 
ratorów w sprawach cywilnych, także przed- 
stawianych z okręgów apelacyjnych połud- 
niowych i zachodnich i t. d. 

Nowy regulamin zapewnia też szybki 
tok spraw w Sądzie Najwyższym w grani- 
cach, w jakich to jest możliwe, bez uszczerb 
ku dla gruntownego ich badania i opraco- 

wamia. edług nowego - regulaminu akta 
spraw tak karnych jak i cywilnych, wyzna- 
czonych do ostatecznego rozpoznania, prze- 
syła się na 31 dni przed terminem posiedze- 
nia celem przygotowania wniosków do wła- 
ściwego prokuratora, który w ciągu 14 dni 
od ich otrzymania zwraca je sekretarjatowi. 
Po zwrocie akt przez prokuratora przesyła 
się je wraz z wnioskiem niezwłocznie do 
sędziego sprawozdawcy, który w ciągu 14 
dni, a w każdym razie nie później niż na 
3 dni przed terminem posiedzenia, zwraca 
akta do sekretarjatu. Terminy czternasto- 
dniowie nie mogą ulec skróceniu lub przedłu- 
żeniu na mocy zarządzenia prezesa, wyda- 
nego w razie potrzeby — po porozumieniu 
się z prokuratorem. Ostatnie trzy dni przed 
terminem rozprawy, akta sprawy powinny 
się znajdować w sekretarjacie i być dostęp- 
ne dla stron, 

Wniosków prokuratora nie załącza się 
do akt sprawy i stronom się nie okazuje. 
O ile ustawa inaczej nie stanowi, o wyzna- 
czonym przez prezesa izby terminie rozpra- 
wy sekretarjat zawiadamia strony lub ich 
pełnomocników jedynie w razie gdy tego 
zażądają, wniosą przewidzianą w ustawie 
opłatę i wskażą miejsce zamieszkania w 
Warszawie. 

Po ogłoszeniu sentencji orzeczenia jego 
uzasadnienie winno być sporządzone w cią- 
gu miesiąca; wyjątkowo może Pierwszy Pre- 
zes zezwolić na przedłużenie tego terminu 
najwyżej o dalszy jeden miesiąc. 

wiele pięknych uczuć. jest w nich i 
miłość rodziny, i przywiązanie do 
pięknych topoli rodzinnego miasta, 
i szczególnie owa wyrobiona, wypra- 
cowana, wtłoczona w krew — dyscy- 
plina. Rodzi się w nich tak drogie 
nam wszystkim uczucie — przyjaźń 
koleżeńska; ta przyjaźń, która tyle już 
prób przetrwała, ta łączność mocna, 
jak najbliższe związki krwi. Ale nie 
widzą żołnierze Remarqua na Świecie 
nic ponad materię, obcą im jest 
wszelka myśl tryumiu dobra, o Kró- 
lestwie Bożem na ziemi, myśl o wal- 
R” to Królestwo. I dlatego — są 

ci. 
Rozumiem nienawiść tych żołnie- 

rzy do nauczyciela, który ich pchnął 
w szeregi ochotników. Ten nauczyciel, 
przesiąkły materjallzmem, * szerzący 
materjalizm, był przyczyną klęski nie- 
mieckiej. 

Niech nie mówi nikt, że suma cier- 
pień materjalnych była zbyt wielka, 
by w mich o ideałach można było pa- 
miętać: tam, gdzie dążenie do rzeczy 
wyższych jest prawdziwe, gdzie nie 
jest pustym frazesem, tam właśnie 
największe cierpienia są tłem, na 
którem największe bohaterstwo wy- 

Regulamin normuje także, zgodnie z 
przepisami regulaminów niższych instancyj 
zewnętrzne formy zapewniające powagę 
czynności sądowych, jak użycie togi, nakła- 
danie biretu na głowę przy wejściu i wyj- 
šciu sądu z sali rozpraw, przy odbieraniu 
przysięg i ogłaszaniu sentencyj wyroku, przy 
czem skład sądzący powstaje. Wszystkie 
osoby znajdujące się na sali sądowej wstają 
przy wejściu sądu na salę przy odbieraniu 
przysięg, ogłaszaniu sentencji wyroku; rów- 
nież wstaje każdy, do kogo sąd się zwraca, 
lub kto do sądu przemawia. 
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    ło najlepsze barwniki do 
odnawiania ifarbowanio 
obuwia oraz wszelkich 
wyrobów skórzanych na 
najmodniejsze koiary 

  

rasta. Nie mam chyba potrzeby wyli- 
czania przykładów 

® 

Książka Remarque,a jest dokumen- 
tem historycznym, a niewiele jest war- 
ta, historja, która nie jest „mistrzynią 
życia”. My z tej książki dowiadujemy 
się nietylko o wewnętrznej, duchowej 

A SŁOWO co 

' 

и 

1 

słabości naszego zachodniego sąsiada 4 
—o słabości, która chyba nie minęła. 
Z całej tej książxi, pisanej przez ma- 
terjalistę, przez człowieka, który du- 
cha nigdy nie czuł i nie rozumiał— 
jasno, wyraźnie wyłania się prawda: 
że duch zwycięża. Że jednym z naj- 
większych atutów w walce— jest wia- 
ra w słuszność, wielkość, Świętość a 

Sprawy o którą się walczy. | że gdzie * 
tej wiary niema—nie zastąpi jej ani 
wyuczona, wymuszona, wytresowana 
dyscyplina — ani sztuczny zapał, na 
zmiennem uczuciu oparty. Te państwa | 
mogą stać się naprawdę wielkiemi 
które służą prawdziwie wielkiej spra- 

DIG 
X. W. M. * ‚



  

  

  

  

KURIER G0SPODLACZY ZIEN WSCHODNICH 
Na tle rezygnacji Dyrekfora izby Przemysłowo” 

Sprawa przesilenia w  kierownir 

ctwie Izby Przemysłowo - Handlowej 

wywołanego rezygnacją Dyrektora Iz- 

' by p. Romockiego jest nadal otwartą 

/ i mie przestaje interesować ogółu. 

! Chcąc usunąć zasłonę przykrywa- 

jacą tę sprawę zdecydowaliśmy zwró- 

cić się bezpośrednio do zainteresowa- 

nych. = : 

r Wywiad swój rozpoczęliśmy od jed 

nego z czynnych działaczy w spra” 

wach gospodarczych naszego miasta 

który dużo uwagi poświęca pracom 

Izby. PoE AA 

Na wstępie po przywitaniu się 1 

wyjaśnieniu cełu wizyty żadajemy py- 

tanine: jak się przedstawia sprawa 

, nas interesująca. 

— Trudno mi na to odpowiedzieć 

mówi nasz szanowny rozmówca. 

Wiem że sprawa obsadzenia stano- 

| wiska dyrektora Izby jest tematem roz- 

mów i w związku z tem daje się sły- 

szeć szereg nazwisk kandydatów. Prze- 

dewszystkiem moim zdaniem, wszyst- 

kie te rozmowy są o tyle przedwczes- 

ne że kwestja ustąpienia p. Romockie- 

go nie jest jeszcze definitywnie prze- 

sądzona. Dymisja została zgłoszona 

ale nie przyjęta. i : 

Gdyby się jednak wyjaśniło, że 

zmiana na tem stanowisku jest nieuni- 

kniona, należy się poważnie zastano- 

wić nad osobą następcy p. Romockie- 

go. 
© Praca ma tem stanowisku jest b. 

ciekawą i do roboty jest dużo, b. du- 

 żo. Ot, choćby tylko przemysł Iniarski 
w którym od A do Z wszystko trzeba 

- zrobić nie mówiąc o przemyśle drzew- 

nym. Izba nie może ograniczyć się tyl- 

ko do targowania się z Rządem, musi 
bronić interesów handlu i stwarzać 

_ podstawy przemysłu. 
| „ — A jakie kandydatury brane są 
_ pod uwagę? 
| — W rozmowach na omawiany te- 

mat słychać o kandydaturach następu- 

_ jących osób: 
Obok wymienianych już w „Słowie* 

b. ministra Darowskiego, oraz b. po- 

sła Chomińskiego, mówi się jeszcze a 
Wł. Studnickim wice-dyrektorze Banku 
Rolnego p. Miśkiewiczu, b. redaktorze 
B. Wścieklicy , a niektórzy nawet 
twierdzą, że obecny prezes p. Ruciński 
który dużo pracy i dobrych chęci wkła- 
da do Izby byłby bardzo odpowiednim 

„na to stanowisko. Bodaj że są to wszy- 
"stkie nazwiska. 

‚ — Кга z tych kandydatur zda- 
m pana ma najwięcej szans powo- 

dzenia — zapytujemy. 
— Moim zdaniem p. Miśkiewicza 

— usłyszeliśmy odpowiedź, a na pro- 
šbę uzasadnienia tego otrzymaliśmy w 
odpowiedzi tylko tajemniczy uśmiech. 

— Trzeba panu wiedzieć konty- 
nuuje nasz rozmówca, że sprawa wy- 
boru dyrektora Izby nie jest tak pro- 
stą i łatwą. W myśl porozunienia sek- 
cji handlowej i przemysłowej wpraw- 
dzie jeszcze mie ratyfikowanego przez 
Związek jedna z nich wysuwa preze- 
sa a druga dyrektora. 

Kupcy mają prezesa p. Rucińskiego 
przemysłowcy w myśl: tej umowy mają 
dać dyrektora z tem jednak zastrzeże- 
niem że wybrany on zostanie 75 proc. 
głosów sekcji w tym wypadku przemy- 
sławej, a więc za wspólną zgodą prze- 
inysłu polskiego i żydowskiego w Wil- 
nie oraz przemysłu białostockiego, a 

  

NADESŁANE. 

Uwadze p.p. rolnikówł 
Z powodu pewnego ogłoszenia w pi- 

smach wileńskich zaznaczam, że polecane 
przezemnie żniwiarki szwedzkie „ARVIKA - 
VIKING" są lepsze od innych a szczególnie 
od tak zwanych „amerykańskich* nietylko 

. że wykonane zostały ze szwedzkich, 
ajlepszych w świecie materjałów, lecz i 

przez to jeszcze że wprowadzono do nich 
bardzo ważne ulepszenia jak np. przekła- 
dnie o trybie ślimakowym, kute koło głów- 
me ł inne. 

Z nazwą żniwiarek Deeringa lub Mac- 
Cormicka związane jest pojęcie o amery- 
kańskim ich pochodzeniu, | dawniej istotnie 
tak było ale obecnie maszyny tych firm ame- 
rykańskich, wyrabiane są dla Polski w 
Niemczech w (Neus) i z niemieckich mater- 
ТаЮм a chyba nie tylko dobry lecz wogó- 
le żaden z rolników nie da sobie wmówić 
że materjały niemieckie są tak dobre jak 

szwedzkie. 2 : 
Autorzy ogłoszenia o którem wspomi- 

nam na wstępie niniejszego oświadczenia, 
ostrzegają rolników przed kupnem żniwia- 
Tek niemieckich. Sądzę że te ostrzeżenie 
oparte jest ma słusznych podstawach. 

Zygmunt Nagrodzki. 

Wilno, Zawalna 11-a, tel. 6-87. 
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10.000 ROLNIKÓW 
w Polsce stwierdzić mogą, że uży” 

wają tylko 

ŽNIWIAREK DEERINGA 
bardzo lekkich w pracy i trwałych. 
Dobry rolnik znający się na maszy- 
nach, nie da się namówić na żadną 
inną żniwiarkę jak naprz. szwedzką, 
czeską, niemiecką, a kupi zawsze tylko 

ŻNIWIARKĘ DEERINGA 
| którą nabyć można w Wileńskim 

Spółdzielczym Syndykacie 

› Rolniczym 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 9, telef. 323, 

adres telegr. „ROLNICZE“.  +2   

w Wilnie 
następnie kandydatura ta uzgodniona 
być ma z prezesem Izby. 

Jeżeliby p. Ruciński został dyrek- 
torem to wówczas prezesa musiałaby 
wysunąć sekcja przemysłowa i uzgod- 
mić kandydaturę z handlową. 

— A co pan może powiedzieć o 
pracach Izby? 

— Choć p. Rómocki pracuje za- 
wzięcie jednak praca Izby nie może po- 
suwać się normalnie do czasu defini- 
tywnego porozumienia między hand- 
lem a przemysłem. 

Przemysł białostocki oraz polski 
przemysł wileński nadal wstrzymują 
się od udziału w pracach Izby. Prócz 
tego zaledwie kilka komisyj jest sfor- 
mowanych, a i w tych co są brak gło- 
su przemysłowców polskich. 

— A jak wygląda personalny skład 
biura. 

— Nie jest ono całkowicie zorgani- 
zowane. 

Mogę powiedzieć, że personel mo- 
że być pierwszorzędny, gdyż pensje 
są b. wysokie. Tysiąc dwieście złotych 
dla referenta to, jak na stosunki wileń- 
skie, dużo. 

Za te pieniądze można znaleźć 
pierwszorzędne fachowe siły. 

Tymczasem roboty czeka dużo i 
szkoda marnować czas na spory. 

Sądzę, — mówi na zakończenie, 
nasz informator, że nowy Dyrektor 
najlepiej by zrobił, gdyby zaczął pracę 
od tego, że zwiedził by szereg miast 
Polski i Europy dla zapoznania się jak 
też tam Izby o dawnej tradycji pracu- 
ją. Z temi wiadomościami wziąłby się 
do pracy u nas aby na nowo nie po- 
trzebować odkrywania Ameryki, co 
już dawmo zostało uczynione. W.T. 

INFORMACJE 
, — Z Izby przemysłowo-handtowej w Wil. 

nie. W dniu 23 b. m. delegacja Izby w skła- 
dzie prezesa Izby p. Rucinskiego i dyrekto- 
ra p. Romockiego odbyła konferencję z pre- 

  

chorych od g. 10 do T-ej wiecz. 

zesem lzby Skarbowej w Wilnie p. Makow- 
skim. 

Konierencja dotyczyła memorjału zło- 
żonego w swoim czasie przez lzbę przemy- 
słowo-handlową w Wilnie do lzb  skarbo- 
wych w  Wiłnie, Białymstoku i Brześciu 
n/B zawierającego postulaty podatkowe 
Izby, załatwienie których leży w kompe 

   

  

tencji. p.p. prezesów Izb skarbowych. 
Na konferencji zostały omówione na- 

stępujące punkty. 
1. Stosowanie rozłożenia na raty należ- 

ności podatkowych z pobieraniem ulgowych 
odsetek za zwłokę i odroczenie terminów 
płatności zaliczek na r. 1929. 

Pan prezes lzby skarbowej wydał za- 
rządzenie podwładnym organom 0 przychyl- 
ne rozpatrzenie i załatwienie indywidualnych 
podań płatników, szczególnie w wypadkach 
poparcia należycie uzasadnionych podań 
przez zrzeszenia gospodarcze. 

2. Ujawnienie płatnikowi danvch, doty- 
czących obrotu, na podstawie których jest 
oparty wymiar podatku przemysłowego. 

W danym wypadku ma zastosowanie 
okėlnik M.S. o udzielelanie takich informa- 
cyj ustnie jaknajkrótszych. 

Wyjednano zgodę władz skarbowych 
na szersze traktowanie powyższego — оКге- 
ślenia i na ujawnienie  płatnikom wszyst- 
kich informacyj dostarczanych przez biura 
informacyjne. W tym wypadku należy, ażeby 
płatnicy również udzielali władzom skarbo- 
wym możliwie wyczerpujących wyjaśnień, 

3. Ustalenie podatków przemysłowego i 
dochodowego dla przedsiębiorstw nieprowa- 
dzących prawidłowych ksiąg handlowych 
branżowych, powołanych wyłącznie z list 
przy obowiązkowym udziale rzeczoznawców 
kandydatów przedstawionych przez  lzbę 
przemysłowo-handlową. 

Wydane zostało odpowiednie zarządze-. 
nie, Izba przemysłowo-handłowa zaś wezwa- 
ła zrzeszenia gospodarcze do złożenia list 
kandydatów. 

4. O obowiązkowym zwrocie platnikom 
w gotówce sum przepłaconych z tytułu po- 
datku przemysłowego. 

P. prezes Malecki wyjaśnił, że urzędy 
skarbowe z własnej inicjatywy stawiają ta- 
kie wnioski we wszystkich wypadkach, kie- 
dy płatnik niema żadnych zaległości podat- 
kowch. 

5. Zrewidowanie norm średniej zyskow- 
mości. 

Komisja odwoławcza już opracowała 
nową tabelę dochodowości. Tabela powyż- 
sza będzie przesłana przez Izbę Skarbową 
do Izby przem-handłowej celem zaopinjo- 
wania. 

  

qr. 
LEKARZ - DENTYSTA 

Goldhara .. w... zl 
powrócił j wznowił przyjęcia I 

Jak to było z tym rabunkiem? 
Pomysłowy kanonier w potrzasku. 

W pierwszych dniach lipca pojawiły się w prasie wzmianki o napadzie rabunko - 
wym, polegające na zeznaniach kanoniera 3 dywizjonu przeciwiotniczego, stacjonowa* 
nego w Porubanku, niejakiego Połoczańskiego. Zameldował on w dniu 5 lipca, że w 
dniu 4 lipca, gdy o godz. 20-ej szedł torem kolejowym w pobliżu przejazdu Raduń- 
skiego, padł ofiarą napądu 3 nieznanych mu osobników ubranych po cywilnemu. We- 
dług zeznań Połoczańskiego cy 
brali mu korespondencję wojskową i 

poranili go w trzech miejscach nożem, ode- 
50 zł. gotówki, będącej własnością L.O.PP. Po- 

łoczańskiego odwieziono do. szpitala wojskowego na Antokolu. Dopiero obecnie w 
ciągu trzech tygodni dochodzenia prowądzone przez Policję i Zandarmerję wykazały 
niezbicie, że kanonier Połoczański ów rzekomy. napad rabunkowy symułował. Poło- 
czański roztrwoniwszy część pieniędzy, ażeby faki ten ukryć sam siebie  poranił, 
teczkę z dokumentami porzucił w rowie, a resztę pieniędzy ukrył w pobliżu toru ko- 
lejowego, następnie zwrócił się do władz z meldunkiem O napadzie. Wypisawszy się 
ze szpitala Połoczański, śledzony przez ajentów udał się na miejsce, w którem skrył 
pieniądze i zabrał je stamtąd. W chwili aresztowania znaleziono przy nim 71 zł. 52 
gr. Teczkę z dokumentami również odnaleziono w rowie. Wobec niezbitych dowo- 
dów winy Połoczański przyznał się do wszystkiego. 

KR 
CZWARTEK! 

25 Dziś Wschód si. g. 3 m. 11 

Jakóba Zach. sł. o g, 19 m. 30 
j jutro 
jAnny Matki 

Spostrzeżenia meteorołogiczne Zakładu 

Meteorologji U.S.B. 
z dnia 24 VII. 1929 £ 

Ciśnienie ! 
średnie w m.] 99 

Temperatura | 
średnia „P 

1 
Opad za d- __ 
hę w mm. į 

Wiąte ! M przeważający | Zachodni 

Uwagl: pogodnie. W nocy burza 
Minimum za dobę-|- 180C. 
Maximum na dobę -|- 237C. 
Tendencja barometryszaa: spadek następnie 

stan stały. 
— 

URZĘDOWA 

— Pan wojewoda Raczkiewicz spędzi 

urlop we Włoszech. Wojewoda wileński p. 

Wł. Raczkiewicz za poradą lekarzy spędzi 

urlop wypoczynkowy nad Adrjatykiem. 

MIEJSKA 

— (0) Sprawa zaasfaltowania ulic 
miejskich. Na wczorajszem posiedze- 
niu Magistrat postanowił ogłosić na 
tizien 8 sierpnia przetarg na zaasialto- 
wanie ulic miejskich. 

Według projektu, sporządzonego 
zgodnie ze wskazówkami urzędu wo- 
jewódzkiego, zaasfaltowane będą tyl- 
ko ulicy skanalizowane. 
Podobno roboty rozpoczną się, poczy- 
nając od ul. Zygmuntowskiej. 

— Przegląd autobusów wydofa- 
nych z linji. Wczoraj odbył się prze- 
gląd autobusów wycofanych z obiegu 
w dniu 21 b. m. Większość z nich wy- 
cofana została przez lotną komisję za 
niedokładności w sterze i hamulcach. 

Maszyny wymagające małego re- 
montu dziś już wrócą do pracy. 

Gdyby władze zechciały częściej 
organizować takie lotne komisje to na- 
pewno ilość wypadków spadłaby da 

  

ONIKA 
minimum. Mówiąc o tem mamy na my*- 
Śli nietylko autobusy ale i to może naj- 
więcej autodorożki. Wiele z nich to 
gnuchoty stanowczo nienadające się 
do kursowania po mieście. 

WOJSKOWA. 

— Obchód święta pułkowego w 13 
pułku Ułanów Wiieńskich. Drogi ten 
sercu każdego Wilnianina pułk obcho- 
dzi dziś swe święto, a dzień wczoraj- 
szy poświęcił pamięci poległych i 
zmarłych. Pamiętają inni żołnierze, jak 
wkraczali w 19 r. do Wilna, że się 
wszyscy pytali o „oddział jazdy wileń- 
skiej”. Dziś różowe chorągiewki nie- 
daleko Wilna stoją, którego bronić za- 
wsze będą. Odby'a się wczoraj msza 
żałobna pa poległych, po której pod- 
niosłe kazanie, językiem  sienkiewi- 
czowskim wygłosił ksiądz Nowak, na- 
wiązując w niem do historji pulku. 
Wieczorem przy pochodniach  rozsie- 
wających mrok uroczysty odbył się 
apel. Potem defilada przed dowódcą 
pułku. 

Dowodem przywiązania do pułku 
jest, że na jego święto rokrocznie zjeż- 
dżają się oficerowie z dalekich garni- 
zonów lub miejsc zamieszkania. Na 
wczorajszych uroczystościach brały 
też udział osoby zaszczycone  znacz- 
kiem pułku między innemi pani Elżbie- 
ta Mikulicz-Radecka. 

Dziś we właściwy dzień święta 
pułkowego program jest następujący: 
a godzinie 10 msza polowa, o godz. 
12-ej wspólny obiad żołnierski, o godz, 
14 zebranie oficerów, godz. 16 zawo- 
dy sportowe, wieczorem towarzyskie 
zebranie oficerów i bal. 

POCZTOWA. 

— Koleśniki uzyskały połączenie telefo- 
niczne. Dyrekcja Poczt i Telegrafów komu- 
nikuje, iż w agencji pocztowej  Kołeśniki 
(powiat Lida) z dniem 18 b. m. została za- 
prowadzona służba telegraficzna i telefonicz.- 
na. Godziny urzędowania od 8 do 12 i od 
15 do 18. 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy magisterskie na wydziale 

humanistycznym U.S.B. Dowiadujemy się 
że w okresie egzaminacyjnym wiosennym 
t. į. od 24 czerwca do 3 lipca roku biežą. 
cego przystąpiło do egzaminów 307 osób, 
składajac 325 egzaminów, z których 298 
dało wynik pomyślny. Nadto w terminach 
dodatkowych od ostatniego okresu egzami- 

  

NOTATKI MUZYCZNE 
Nie mając odpowiednich warun- 

ków, ze strony Magistratu, na urzą- 
dzanie koncertów orkiestrowych w 
ogrodzie po-Bernardyńskim, nie mog- 
ło Wileńskie Towarzystwo Filharmo- 
niczne brać na swą odpowiedzialność 
ich organizacji. Wobec tego utrzyma- 
nie ciągu dalszego tej, od lat kilku- 
nastu tradycyjnie pielęgnowanej, insty- 
tucji było postawione pod wielkim 
znakiem zapytania, a brak jej niewąt- 
pliwie byłby z przykrością odczuwa* 
ny przez liczne rzesze miejscowych 
miłośników muzyki, których potrzeby 
estetyczne stale są zaniedbywane przez 
władze. 

Na szczęście, oddział tutejszy 
Związku Zawodowego Muzyków, 
chcąc dać społeczeństwu godziwą roz- 
rywkę po dziennej pracy, a swym 
członkom zapewnić choć skromny za- 
robek, powziął chwalebną inicjatywę 
urządzenia serji koncertów—na włas- 
ne ryzyko. Dużego trzeba bylo wy-. 
siłku i energicznych zabiegów dla o- 
siągnięcia powziętego zamiaru, gdyż 
—oprócz innych trudności — największe 
przeszkody gromadziły się na drodze 
skompletowania odpowiednio dużego 
zespołu  orkiestrowego, albowiem 
wszyscy muzycy, skutkiem niemož- 
ności zapewnienia sobie stałej pracy 

  

zarobkowej w orkiestrze, niemającej 
żadnego poparcia od _ Magistratu, 
wbrew zwycžajowi praktykowanemu 
we wszystkich większych miastach 
kulturalnych, zmuszeni są do grania 
w restauracjach, kinach i t. 4., а na- 
wet do zajęć zarobkowych pozamu- 
zycznych—w handlu, rękodzielnictwie. 
Nic więc dziwnego, że zgromadzenie 
odpowiedniej ilości orkiestrantów na 
wieczory koncertowe, a zwłaszcza na 
próby, napotyka na trudności, nie 
dające się przezwyciężyć. 

Wobec tego starania organizato- 
rów zasługują na szczególne uznanie, 
gdyż potrafili uruchomić koncerty 
orkiestrowe, stojące na bardzo zada- 
walającym poziomie pomimo niepraw- 
dopodobnie małej ilości i jeżeli nie 
zawsze wszystko jest doprowadzone 
do ostatecznego wykończenia inter- 
pretacji, to z prawdziwem zadowole- 
niem trzeba stwierdzić, z każdym 
koncertem, coraz lepszą zgodność 
zespołu i coraz subtelniejsze wyko- 
nanie. 

Dwa pierwsze koncerty trzeba by- 
ło odwołać z powodu niepogody. Do- 
piero trzeci doszedł do skutku i sta- 
nowił niejako otwarcie sezonu. Kon- 
certy „symfoniczne* mają zwykle 
programy poważniejsze, a koncerty 
„popularne* obliczone są na słucha- 
czy, żądnych lżejszego rodzaju, ale 
nie pozbawione  wytwornego po- 
ziomu. 

„Jako dvrygenci występują kolejno 
panowie: Zygmunt Dołęga, bardzo 
muzykalny i wytrawny  kapelmistrz, 
który—oprócz innych, wybornie uję- 
tych utworów szczególnie się odzna- 
czył doskonałą, w Polsce prawie nie- 
spotykaną, interpretacią—w stylu wie- 
deńskim—prześlicznych walców  Stra- 
ussa oraz Eugenjusz Dziewulski, 
wyśmienity kompozytor i. bardzo 
umiejętny kierownik orkiestry. 

W charakterze solistów, występo* 
wali dotąd: pan Albert Katz, który 
pięknem wykonaniem słynnego kon- 
certu wiolonczelowego  Saint-Saensa 
zdobył rzęsiste oklaski i pani Helena 
Zubowiczowa, ujmując odrazu pub- 
liczność wykonaniem arji z „Cytulika 
Sewilskiego“ i licznych pieśni, dają- 
cych wdzięczne pole popisu jej nie- 

Dookoła zabójstwa na nl. Słowackiego 
Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na ul. Słowackiego nie zostało 

jeszcze ukończone. Winny strzałów posterunkowy sł. śl. Turkowski tłumaczy 
się, że użył broń w rhwili, gdy otrzymał cios laską. 

W chwili, gdy komendant policji otrzymał meldunek o wypadku, natych- 
miast wezwał Turkowskiego i sam osobiście odwiózł go do prokuratury, gdzie 
po rozejrzeniu się w okolicznościach zajścia zdecydowano Turkowskiego zwolnić 
na wolną stopę do czasu ukończenia Śledztwa i ewentualnego ustalenia jego 
winy, Narazie zostął on odsunięty od pełnienia obowiizków służbowych. 

Służbę w wydziale śledczym pełaił on od niedawna i poprzedaio był w 
olicji mundurowej z przydziałem do VI komis. PP. Czy kierown ctwo wydzia: 
u śledczego zaznajomiło go z przepisami służby Śledczej i z instrukcją w ja- 

kich wypadkach wywiadowca policji śledczej moźe użyć broń i czy wogóle jej 
może użyć, ustali osobne dochodzenie. Mianowicie, p. vice wojewoda wileński 
połecił komendantowi wojewódzkiemu policji wdroże ic energicznego śledztwa 
Czy włądze przełożone Turzowskiego nie popełniły jakiegokolwiek zaniedbania 
w pouczeniu fuakcjonarjus a co do jego obowiązków. Zabójstwo Rutsztajna 
wywołało poruszenie w mieście. Wypadkiem tym zostali zaskoczeni sami funk- 
cjonarjusze wydziału śledczego pełniący swoją wysoce ciężką służbę od lat kil- 
ku. Strzelanie do uciekających przestępców zdarza się nie bardzo często lecz, by 
zastrzelić niewinnego przechodnie, zanotowano w Wilnie poraz pierwszy. (b) 

We wtorek wieczorem wyjechał do Warszawy kierownik wydziału śledcze - 
go na m. Wilno komisarz Nowakowski. Podobne Komenda Główna wezwała 
kom. Nowakowskiego w związku z tragicznym wypadkiem na ul. Słowackiego. 

ё SĄDÓW 

PORZUCONY MĄŻ ZABIJA SZWAGRA. 

Czy to jest coś dziwnego, że człowiek 
dąży do poprawienia swoich warunków ży- 
ciowych? 

jeden przystępuje do tego w ten Spo- 
sób, że zawinąwszy rękawy pracuje w po- 
cie czoła. Ręce sobie taki po łokcie pourabia 
i najczęściej niczego się w życiu nie do- 
chrapie. 

Inny kradnie, oszukuje, wystawia wek- 
selki, za które niema zamiaru płacić, słowem 
robi wszystko aby... trafić do kryminału. 
Najpewniejszy środek jest w tym wypadku 
bogaty ożenek. 

Szary masz bohater, miieszkaniec wsi 
Kiemieliszki Jan Szary wpadł właśnie na ta- 
ki pomysł. Nie chcąc ani pracować ani ry- 
zykować wybrał najlepszą drogę. Podswa- 
tał się do zamożnej Adeli Maskańcówny i 
w ten sposób wybmął z ciężkiej sytuacji. 

Wszystko byłoby dobrze gdyby chara- 
ktery „kochających się* małżonków zgadza- 
ły się. Awantury były na jporządku dzien- 
nym, a w momentach uniesienia Szary robił 
się nerwowy na gębie (ze złości) i prał ba- 
bę co się zmieści. 

Sprzykrzyło się to szare życie bite j Żo- 
nie, to też uciekła do brata swego Michała. 

Ти odnalazł ją srogi mąż, a kiedy sta- 
nowczo odmówiła powrotu do domu zaczął 
ją bić. Brat stanął w obronie. To rozgnie- 
wało do reszty porzuconego męża. Zanim 
mógł się ktokolwiek zorjentować schwycił 
kamień i uderzył nim szwagra w głowę. Ude- 
rzenie było śmiertelne. Szary trafił za kratę. 
Sąd Okręgowy uznając, że działał on pod 
wpływem silnego psychicznego wzruszenia, 
skazał go tylko na trzy lata więzienia. Sąd 
Apelacyjny zatwierdził wyrok. 

zwykle czystemu głosowi (bardzo 
wszakże tracącemu swą piękność na 
otwartej estradzie ogrodowej) i łat- 
wości koloratury, wyróżniającej się 
wyjątkowo pięknym trelem. 

Bardzo licznie zgromadzona pu- 
bliczność — na każdym koncercie — 
może służyć za dowód niezaprzeczo- 
nej potrzeby takich koncertów, na co 
powinni zwrócić uwagę osoby* rzą: 
dzące naszem miastem. 

s 
W ostatnich notatkach muzycz 

nych, omawiając przedstawienie ope- 
rowe uczenic i uczniów p. Toczyłow- 
skiej, będąc mylnie poinformowanym, 
wymieniłem, jako inscenizatorów p. p. 
Bejera i Worotyńskiego, którzy wy- 
konywali męskie partje. Jak się na- 
stępnie dowiedziałem, całą żmudną 
pracę reżyserską Oraz inscenizatorską 
wykonał p. Iwo Gall (z „Reduty“), 
tak się z tego pochlebnie wywiązując. 
Przepraszając za niedokładność, chęt- 
nie prostujemy ten błąd mimowolny. 

Michał Józefowicz. 

  

Konferencja w sprawie zajść granicznych 
Na odcinku N. Troki odbyła się konferencja polsko-litewska, w któ- 

rej wzięli 
Konferencja została zwołana w 

nicznych, wynikłych z 

udział przedstawiciele władz granicznych obu stron. 
celu omówienia ostatnich zajść gra- 

powodu niszczenia wiech i kopców granicznych jako 
też z racji przechodzenia przez linję graniczną osób udających się za 
kordon na roboty rolne. Litwini tłomaczyli zajścia zbyt pedantycznem poj-- 

mowaniem obowiązków przez szeregowych służby, co zaś się tyczy niszcze- 

nia wiech jeszcze raz (po raz który?) przyrzekli tę sprawę zbadać i wydać 

odnośne zarządzenie. (b) 

rr mr i a 

nacyjnego składało 58 osób z 61 egzaminów 

z tego 58 egzaminów złożono z wynikiem 
ślnym. 

iki KOMUNIKATY. 
— 3-ci pułk saperów wileńskich w roku 

bieżącym święta pułkowego, które przypa- 
da na dzień 25-VIl uroczyście nie obchodzi. 
Korpus Oficerski 3-g0 pułku saperów wileń- 
skich z tej okazji składa na fundusz dyspo- 
zycyjny Pana Marszałka 500 zł. 

RÓŻNE 
— (aj Szczodry dar. W związku 

z jubileuszem 350-ecia założenia Uni- 
wersytetu Stefana Batorego, nowomia- 
nowany profesor zwyczajny chemii fi- 
zjologicznej dr. Michał Seńkowski 
oliarował na berła rektorskie 371,5 

gramów czystego złota, co odpowiada 

550 gramom złota 14-karatowego. 

— Specjalny plan Wilna dła użytku tu- 
rystów. Min. Robót Publicznych przygoto- 

wując wydanie przewodników turystycznych 

po Polsce w obcych językach zamówiło dla 

nich plany największych miast, a między 

niemi i Wilna. 
Plany te w odróżnieniu od dotychczaso- 

wych płanów, które uwzględniały przeważ- 
nie Stronę administracyjną dają wyłącznie to, 
co może interesować turystę w danem mie- 
ście a zatem hotele, teatry, kościoły, muzea, 
piękniejsze gmachy publiczne i t. p. 

— Ostatecznii likwidacja kierowni- 
ctwa budowy drogi Woropajewo-Dru- 
ja. W dniu wczorajszym biuro kierow- 
nictwa budowy drogi Woropajewo — 
Druja przeniesione zostało do Dyrekcji 
kolei państwowych w Wilnie. 

— (0) Niedola sekwestratorów  miej- 
skich. Wydział egzekucyjny Magistratu jest 
w kłopocie, albowiem nie może dać sobie 
rady ze ściąganiem należności podatkowych. 
Okazuje się, że znaczna część zalegających 
w podatkach miejskich znajdują się w wy- 
jazdach na letniskach, lub na urlopie. Miesz- 
ikania są pozamykane. To też wpływy po- 
datkowe są minimalne i z egzekucji wpływa- 
ją tylko drobne kwoty. Ale sekwestratorzy 
nie tracą mądziei i na lepszą przyszłość i 
spodziewają się wyzyskać stracony czas we 
wrześniu, kiedy zacznie się ściąganie podat- 
ków na dobre. 

—' Podziękowanie. Zarząd Wileńskiego 
Towarzystwa Przeciwgrużliczego składa ser- 
deczne podziękowanie Panu dyrektorowi 
powszechnego zakładu ubezpieczeń wza- 
jemnych w Warszawie za przyznanie Wiłeń- 
skiemu T-wu Przeciwgruźliczemu subwencji 
bezzwrotnej z sumie zł. 500. 

TEATR I MUZYKA 

— Tqatr Polski (sala „Lutnia”). Poże- 
gnalny występ Zofji Jaroszewskiej. Dziś 
„gwiazdka Krakowa” Zofja Jaroszewska wy- . 
stąpi u nas po raz ostatni. Bywalcy teatral- 
ni, którzy podziwiali Zofję Jaroszewską przez 
szereg wieczorów niezawodnie stawią się 
wszyscy, aby okazać naszemu uroczemu g0- 
ściowi swą wdzięczność za tyle estetycz- 
nych wrażeń. Dziś więc „Ewa bez zasłon” 
po raz ostatni ukaże Się na naszej scenie, 
mimo wielkiego sukcesu jaki osiągnęła. 

— Gošcink praskiej grupy zespołu Te- 
latru Stanisławskiego w Wilnie. Atrakcją 
wielką będzie dla Wilna gościna zespołu 
Teatru Artystycznego Stanisławskiego, któ- 
ry w tryumfalnym pochodzie objeżdża mia. 
sta Rzeczypospolitej, budząc wszędzie po- 
dziw i entuzjazm. 
ы Repertuar zapowiada następujące sztu. 
Iki: 

  

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

NA PLAŻY 
Nie o pięknem Lido pisać będę i nie 

o mniej pięknem dziś w Polsce sławnem, 
Biaritz, i nawet nie o naszem. kochanem 
polskiego morza wybrzeżu; nie o Pucku, 
Helu, czy Gdyni, ale o swojej plaży wileń- 
skiej, o plaży nad Wilją. * 

— O której? — już słyszę pytanie, bo 
jest tych plaż kilka. 

— Wszystko jedno 0 której, wszystko 
jedno czy o Zwierzynieckiej, czy o Tusku- 
lańskiej, czy zgoła Werkowskiej. Dość że 
o plaży i basta! : 

W dniach ostatnich dały nam Nieba 
doskonale poczuć, co to znaczy lato. — 

Rozpaliło się nozsłoneczniło na świecie. 
po trzydzieści i kilka stopni ciepła według 
Celsjusza mieliśmy w cieniu. 
I o jednem w te skwarne dni słoneczne czło- 
wiek tylko myślał tj. o tem żeby jak najprę- 
dzej z miasta się wyrwać nad rzekę, do wo- 
dy do kąpieli. 5 

Uległa moja skromna osoba tym ogół: 
nym nastrojom. Wha 

Ledwie się 4—5 godziny doczekał i już 
na stateczku, co w przystani głuchym ry- 

kiem syreny gościnnie ludzi spraszał, każdy 
z łatwcścią zobaczyć mnie mógł. | 

Dojechałem do... poco mówić dokąd? 
— do plaży i dosyć, a wraz ze mną przy- 
jechało wielu, tak jak ja, łaknących och- 
łody. 

7 Wysiedkiócny. W pierwszej chwili czło- 
wiek nie bardzo mógł zrozumieć czy trafił na 
plażę czy też na jakiś fest ad-hoc. 

Takiego bowiem ścisku, takiego tłocz- 
nego sktębienia półnagich ciał nawet w naj- 
bardziej śmiałych  przewidywaniach nikt 
nie był w stanie przewidzieć. ! 

anie, panienki, dzieci, panowie, chłop- 
cy, jedni obok drugich, jak przekupki na 
Łukiszkach w dzień targowy pousadawiani. 
Ledwie przejść było można. A a 

Przyjście statku to dla płaży atrakcja 
Niech tyłko za zakrętem Wilji ukaże się 

zaraz kto żyw na nogi się zrywa, radośnie 
chusteczką do nosa wymachuje i znajo- 
mych stara się wypatrzeć. 

— Panno Loro, słyszę, głos mego to- 
warzysza podróży, co pani tu robi? 

— Robie na czekoładowo.... 
— Co znaczy? Co znaczy, ja pitam, na 

czekoladowo? ‚ 
— Panie Benek, pan chce być bardziej 

naiwnym, niż pan wygląda. Ja robię się na 
czekoladowo, ja opalam się. 

— © rany, dowcipny pada wykrzyknik, 
ładna zabawa. Pani pozwoli, że się do niej 
natychmiast dołączę.. Jedną chwilkę- Co się, 
tutaj płaci?... 

— Maks, woła jakiś starszy pan do mło- 
dzieńca w eleganckiej do pasa marynareczce 
co znaczy że pan jesteś już teraz, O 5-tej, na 
płaży pracując normalnie do siódmej? 

Najwidoczniej szef i jego urzędnik.” 
— Panie Dyrektorze? Zrobiłem robotę 

więc w drodze wyjątkowej, wychodziłem 
wcześniej. Przecież człowiek jestem tyż. 
Potrzebuję z świeżym powietrzem podychać 
także. 

Przyszedł taki moment, że i ja, co się 
nazywa, po Ikąpielowemu ubrany, siadłem 
na piasku. Tuż przy mnie grzała się cała 
rodzina. Tata, mama, trzy córki i najmłod- 
sza ale najskromniejsza, a ponadto jak są- 
dzić można, jedyna męska łatorośl rodu — 
mały Harry. 

Kochany chłopiec. Co chwilę zbliżał się 
ku rzece, maczał w mniej duży palec lewej 
nogi i dumnie ku „famiłji* wracał. 

Rodzice byli w óśmem niebie. Jedyny 
šyn, ale za to — bohater. 

Harremu jednak drobne hazardy nie wy- 
starczały, postanowił więc widać na grub- 
szy się puścić. 

Zerwał się w pewnej chwili, z błogiego 
kółka rodzinnego wyskoczył i jak strzała 
pomknął prosto do wody. 

Trzeba było widzieć poruszenie w ro- 
dzinie wywołane tym śmiałym czynem, 

— Harry, gdzie idziesz. Wracaj natych- 
miast, woła matka. 

Harry nic, ani dba, bmie dalej, już mu 
woda kolan sięga. 

Garik, idi siuda, tam opasno, pow- 
tarza matka swą przestrogę. 

Harry ani myśli wracać, już ma wodę po 
pas. Matka podbiega do brzegu i słyszę prze- 
rażenie, które wyraz swój w następujących 
słowach znajduje. 2 

— Kind, wu kimste wu? Mamientalno 
nazad, jeśli nie chcesz dostać w skórę. 

„ Nie wiem co pomogło, czy gama języ- 
ków. czy niezbyt, przyjemna zapowiedź mat- 
czyna, ale Harry wrócił. Mik. 

Jm rza raw 

ZNAKOMITE 

ŹNIOIARKI 
szwedzkie i inne na dogodnych 

warunkach kupna poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr 1l-a. w 

W piątek 26 b. m. — „Bieda nie hańbi". 
W sobotę 27 bum. — „Na dnie“. 
W niedzielę 28 b.m. — „Wišniowy sad“ 
W poniedziałek 29 b.m. — „Ożenek”. 
We wtorek 30 b.m. — „Potęga cie- 

mnoty“. 
Bilety na wszystkie przedstawienia są 

do nabycia w kasie Teatru Polskiego od 
11—1, i 3—9 wiecz. 

CO GRAJA W KINACH? 
Helios — Żony szalone. 
Kino Kol. „Ognisko* — Szkoła Paryska. 

John | Ž Lux — Burza, w roli gównej 
r e: 

'olonja — Za naszą i waszą wolność. 
Piccadilly — Tajemni 

tramwajowego. Е = e ogg: 

             



Kino Miejskie — Rozpętane żywioły. 
Światowid — Szczapa na carskim balu. 
Wanda — Wieczny płomień miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
| 

— Skutki wczorajszej burzy. Silna 
burza jaką mogliśmy obserwować one- 
gdaj w Wilnie poczyniła niemało 
szkód. SH 

We wsi Hołowiki gm. holszańskiej 
Andrzeja Supranowicza wraz ze znaj- 
od uderzenia piorunu spłonęła stodoła 
dującem się w niej sianem. : 

Pożar rozszerzył się na sąsiednie 
budynki przyczem 'pastwą płomieni 
padła stodoła W. Stankiewicza. 

— Półtoraroczne dziecko zabite na „kra- 
dziež“. We wsi Sudojnie, gm. dziewienickiej 
pow. Oszmiańskiego jeden z gospodarzy 
Ludwik Latko złapawszy w swym ogrodzie 
na kradzieży owoców dwoje dzieci półtoraro 
cznego Wincentego i ośmioletniego Toma- 
sza, synów jednego z sąsiadów, pobił ich 
tak dotkliwie, .że młodszy zmarł po kilku 
godzinach. 

Sprawą tą zajęły się władze śledcze. 
Zabójca niewinnego, bo nie można mów 
o winie dziecka co jeszcze dobrze mówić nie 
może poniesie surową karę za swój czyn. 

— (c) Taksówka prowadzona 
szofeńa-kobietę wpadła na przechodnia. Przy 
zbiegu ulic Mickiewicza i Pl. Katedralnego 
taksówka Nr. 154 prowadzona przez jedyną 
w Wilnie kobietę-szofera Aleksandrę Sgir. 
ską (Ludwisarska 14) potrąciła błotnikiem 
Jana Łatwisa (Zamkowa 13). 

Doznał on obrażenia prawej ręki i krwo- 
toku. 

Stwierdzono, że dostał się on pod sa- 
mochód wskutek własnej mieuwagi. 

— (c) Samobójstwo młodej dziewczy- 
ny ma cmentarzu żydowskim. Wczoraj w 
południe dozorca cmentarza żydowskiego 
znalazł na jednym z grobów wijącą się w 
bólach młodą dziewczynę, która jak się 
okazało napiła się esencji octowej w celu 
samobójczym. Zatrutą okazała się 18-letnia 
Chjena Goldsztejn (Sawicz 6) usiłująca tar. 
gnąć się na życie z powodu nieporozumie- 
nia z matką. W stanie beznadziejnym ulo- 
kowano ją w szpitalu. 

SPORT 

AZS — ŻAKS 1:1 

E Aaa piłkarzy akademików Pola- 
ków żydów przyniosło obu drużynom po 

jednym punkcie w tabeli rezgrywek  mi- 
strzowskich. 3 

Czy wynik remisowy odpowiadał prze- 

biegowi gry doprawdy trudno powiedzieć, 

gdyż obie drużyny grały jednakowo, żywio- 
łowo i słabo, obydwie miały momenty wy- 
raźnej przewagi i szereg  sfuszerowanych 
pozycyj, przytem obydwie były w zmienio- 
mych składach. . 

Omawiając przebieg gry zaznaczyć na- 
leży, że sędzia p. Sznejder spóźnił się tylko 

o 25 minut. Nie szkodzi to nikomu żbytnio 

jednak pewne poszanowanie przepisów po- 

winno obowiązywać i prowadzącego zawo- 
dy. Skoro karze się walkowerem spóźniają- 
cą się drużynę — to możeby znalazł się ja- 
kiś sposób i na sędziów. 

AZS początkowo zagraża dość często 
bramce izelonych, lecz kilka „murowanych** 
pozycyj idzie na marne. W połowie pierw- 
szej części meczu Wasilewski uzyskuje pro- 
wadzenie. ŻAKS rewanżuje się po kilku mi- 
nutach karnym Wiro-Kiro łapie piłkę lecz 
nie umie jej utrzymać. Po przerwie AZS 
słabnie. Wasilewski ledwo rusza się po boi- 
Sku, lewa strona ataku u. b. zatrudniona ca- 
łu czas (Wirowski—Rudak) gra nad po- 
dziw żle podczas gdy prawa z ambitnym i 
żywiołowym Okułowiczem próżnuje nie mo- 
gąc doczekać się piłki. To sprawiło że wy- 
nik został nierozstrzygnięty. Pod koniec gry 
Wirowski schodzi z boiska AZS gra w dzie- 
siątkę. 

Tempo wzmaga się, lecz gra nie daje 
rezultatu bramkowego. 

Bezspornie najlepszym na boisku był 
Lepiarski, gracz rutynowany i rozważny. W 
AZS'ie podobał się pozatem Godlewski та 
centrze pomocy Kostanowski i prawy po- 
mocnik. Będzie z niego dobry gracz jeżeli 
będzie go kto umiał uczyć. 

W ŻAKS'ie dobra obrona. 
Publiczności mało. 

ZE ŚWIATA 

SUCHA WOJNA NA MOKRO W AMERYCE 

  

  

   

  

   

— (c) Amator kurzych jaj. Na rynku 
Łukiskim ujęto Łazarza Lewina (Polowa 
7) w chwili gdy usiłował ścągnąć z wozu 
koszyk z jajami. 

— (c) Zniszczyli ogród. W ogrodach 
przy ulicy Derewnickiej 8, trzech sprawców 
"zniszczyło krzaki malinowe. Winni zostali 
UJĘCI. 

IS, (c) Rzuciła się do Wilji. Z powo- 
du zniechęcenia się do życia rzuciła się do 
Wilji Felicja Pietraszko (Podgórna 18). 
Desperatkę uratowali przechodzący ulicą 
Kościuszki żołnierze nieustalonego nązwi- 
5Каг 

T (c) Spadt z drabiny. Podczas re- 
"aracji bramy w posesji Nr. 37 przy ulicy 
«alwaryjskiej spadł z arabiny robotnik lIgna- 
cy Hubort (Zygmuntowska 4) ulegając,ogól- 
nym potłuczeniom. 

— Podrzutek. Koło domu Nr. 2 przy 
ulicy Gdańskiej znaleziono podrzutka plei 

żeńskiej w wieku około trzech tygodni. 
— (c) Kradzież garderoby. Do mie- 

szkania Heleny Markiewicz (Zarzecze 18) 

po uprzednim otwarciu drzwi wytcychem, 

dobrali się złodzieje którzy wynieśli różną 
garderobę wartości 500 złotych. 

— (c) Nieprzyjemne spotkanie. Przed 

kilku dniami Dzinie Kamienieckiej (Plac 

Napoleona 8) skradziono parasolkę. Strata 
nie wielka więc poszkodowana nie wiele 

kradzieżą się zmartwiła. Trzeba trafu, że 

idąc wczoraj ulicą Mickiewicza Kamie- 

niecka spotkała pewną pannę która niosła 
w ręku jej parasolkę. Powstało małe za- 

- mieszanie, zatrzymana probowała narazie 

tłómaczyć się lecz zrezygnowała po chwili 

widząc ze to nie trafia do przekonania po- 

licjanta, który okazał na tyle nieszarmancki 
że mimo protestów zabrał złodziejkę do 

«omisarjatu. Nazwiska zatrzymanej nie da- 

jemy, ponieważ nie pochodzi ona z Wilna. 

Na srebrnym ekranie 

„GEHENNA, PASIERBICY*. W HELJOSIE. 

W powodzi bezbarwnych filmów letnich 

t j, sprowadzanych przez dyrekcje kino-te- 

atrów w sezonie letnim, film „Gehenna pa- 

sierbicy*, wyświetlany obecnie w kinie „He- 

ljos* zasługuje na wyróżnienie. Niema w 

nim wprawdzie ani nadzwyczajnych krajo- 

brazów, ani specjałnie pomysłowej i kosz- 

townej wystawy, a wprost jest to dramat 

sieroty n. b. najpiękniejszej Z sierot, jaką 

widziel śmy kiedykolwiek-na ekranie, dramat 

kończący się jaknajpomyślniej, bo ślubem z 

najładniejszym z trzech konkurentów. Prócz 

dobrej gry głównych odtwórców: Ewelina 

Holt (sierota), J. Hamilton, H. Edwards i w. 

Ward (trzej bracia klouni cyrkowi, zakocha- 

ni w sierotce), widzimy na ekranie cały sze- 

reg numerów cyrkowych, gdyż obraz jako 

" Zupełną słuszność miał biskup szkocki 
z Aberdeen, mówiąc: „Amerykanie to dziw- 
ny naród. Podpisali pakt Kelloga i nie za- 
twierdzili go. Stworzyli Ligę Narodów i nie 
należą do niej. Wynaleźli coctail i nie piją 
go“. 

To też może się wydawać, że w ży- 
ciu codziennem czynią wszystko wbrew 
własnemu przekonaniu. Naprzykład ostatnio 
„wuj Sam* sięgnął do swojej sakiewki i 
przeznaczył 53 miljony dolarów na dalsze 
utrzymanie prohibicji. 

Większość Amerykan jest przeciwna 
prohibicji, a jednak prawo zabraniające „р!- 

‚ са“ wciąż istnieje. Rząd utrzymuje całą ar- 
mję agentów celem ścisłego przestrzegania 
zakazu picia, wydając na ten cel kolosalne 
sumy, a obywatel amerykański wydaje też... 
kolosalne sumy na otrzymanie upragnionego 
napitku. 

I tak, toczy się wojna, nierzadko krwa- 
wa. Agencji prohibicyjni, szukając wszędzie 
kontrabandy lub potajemnych gorzelni, nie- 
raz urządzają strzelaniny, których ofiarą pa- 
dają najczęściej łudzie „Bogu ducha winni”. 
Agenci wszędzie węszą, a mimo to z olbrzy- 
mich składów newyorskich „ulotniło się" z 
zbiorników 5 tysięcy litrów spirytusu, ode- 
barnege przemytnikom. Wniosek: agentów 
prohibicyjnych można przekupić. 

Potężne flotyle strażnicze strzegą wy- 
brzeży Ameryki i toczą walki ze statkami 
przemytniczemi, padają zabici i ranni, a na 
„lądzie* często się zdarza, że dobroduszny 
amerykański „policeman* ostrzega lub pil- 
nuje bawiące się wesoło towarzystwo przed 
agentami prohibicyjnymi. 

Tu ślepe wykonywanie rozkazów i prze- 
strzeganie prawa pociąga za sobą liczne 
ofiary w ludziach, najczęściej niewinnych, 
gdy równocześnie, wskutek magicznego 
dźwięku „dolar', szeroką strugą płynie al- 
kohol do Ameryki i dociera do coraz więk- 
szej ilošąi ludzkich siedzib. 

Jedni szukają wódki wszędzie, a więc 
w domach prywatnych, na dancingach, w 

samochodach, przejeżdżających poza  mia- 
stem, drudzy aby się nią nasycić, a inni 
skonfiskowaną za „piękne* dolary puszcza- 
ją znowu w ruch. 

"Padają zabici i ranni, a mimo to, coraz 
więcej łudzi potajemnie wyrabia w domach 
wódkę ,„moonshine — księżycówkę'”, z ta- 
kim skutkiem że rozpijają się nawet dzieci. 

  

KIEDY WYRABIANO JUŻ LODY 

Lody któremi dzisiaj zwłaszcza w 

życie artystów cyrkowych. upalne dni tak si ‹ тафабату, mają swoją 

® 5;:%‹?:‹[)"1&1‹&0“/…5& wypadły zdjęcia pa- p waż i długą, bo 3000 lat sięgającą 

'się cy: П; dzie Mistorję. 3 @ 

Ё%%оіёжючё‘;%оіиеттёёё Ё-Ёеіпіьд%шпу R. Hammond, sekretarz Chicagoskiego 
instytutu dla badania lodow w wyniku ba- 
dań wykazał, że lody do jedzenia wprowa- 
dził do Europy po raz pierwszy Marco Polo 
z Chin. 

Król angielski Karol I, był wielkim ema- 
torem lodów i wprost przepadał za niemi. 

tlum aktorów dwunożnych i czworonożnych. 

Doskonale widać, że wielblądy i konie są 

„naprawdę“ wystraszone i uciekają chętnie. 

Nadprogramówka — komedja w. trzech 

aktach niczem nie wyróżnia się od innych. 

Głupia i miejscami Śmieszna. 

SPOD wo 
  

który posiadał receptę przyrządzennia szcze- 
gólnie smakowitych lodów, byt zobowi 
my przez króla do trzymania tego w najści- 
ślejszej tajemnicy, w zamian za co pobierał 
od niego dożywotnią rentę. 

Korzystając w ten sposób z monopolu 
„lodowego” krół przyczynił się, że z caiej 
Anglii tylko w jego pałacu na przyjęciach 
mogli się goście delektować wyszuka 
smakołykiem. Dopiero po śmierci Karola I zy 
skały lody w Anglji prawo powszechnego 
obywatelstwa. 

We Włoszech sporządził po raz pierw - 
szy lody z owoców mistrz kucharski Cal- 
teli w r. 1660. Lody te były jeszcze na 
pół płynne. Przez Katarzynę Medici, k 
czkę znanego rodu florentyńskiego, p 
szą królow, francuską dostały się do Fran- 
cji, gdzie się bardzo rozpowszechniły. Spo- 
tykamy się tu znów z Cultellim, który za- 
łożył w Paryżu własną kawiarnię, nazwaną 
jego imieniem, gdzie sprzedawał lody wła- 
snego wyrobu. W roku 1676 mamy już w 
Paryżu 250 kiosków i kawiarenek, sprzeda- 
jących kultelskie lody.. Wynalazca lodow 
objechał z nową potrawą wszystki 
sze miasta Europy, uroczyście V 
tany i entuzjastycznie przyjmowany. 

Z biegiem czasu obok lodów z owoców 
zaczęto wyrabiać też lody mleczne, przy- 
czem starano się bardzo o nadanie im mo- 
żliwie pięknej formy. 

W Wiedniu na wielkim galowym obie- 
dzie pożegnalnym wydanym dla Mirji An- 
toniny, widnieje na karcie potraw długi 
reg różnych gatunków lodów, a więc zapra- 
wionych cynamonem, sokiem z gruszek 
pergamotów, z dęktylami na modłę perską 
i wiele innych jeszcze, dziś także używanych 
rodzajów iodów. : ы 

Jak widzimy lody uchodziły dawniej 
za przysmak, dostępny tylko klasom uprzy- 
wilejowanym. Dzisiaj lody stają się coraz 
bardziej prawie, że artykułem pierwszej po- 
trzeby. Zwłaszcza w upalne dni letnie uważa 
ne są przez wiele osób za niezastąpiony 
wprost środek odświeżający, na który każ- 
dy, nawet biedny może sobie pozwolić. 

Tarys Kistorji Wojennej 

   

      

  

    

    

  

    

Pułku Ułarów Zaniemeńskich 
Do nabycia w Adm. „Słowa* 

Cena gr. 50. 

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 słaba 

A dostateczny. 
eny rynkowe: pszenica (brak) żyto 

26—31, jęczmień 28—30, owies 40285 
gryka (brak), ziemniaki 13—15, siano 7—8, 
słoma 8--9. 

Mąka pszenna 80—100, żytnią razo: 
35—36, pytlowa 45—48 za klg. s 

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90 — 
110, gryczana 90 120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 -- 100, pęczak 55 — 75 zą 
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— 
480, 

Nabiał: Mleko 25—35 gr. za litr, śmie- 
tana 180-200, twaróg 80-100 za” 1 kg 
ser twarogowy 140—170, masło niesolone 
450—530, solone 375— 450. 

Jaja: 180—190 za I dziesiątek. 

Warzywa: groch połny 50—70, zielony 
80 — 90, fasola biała 160 — 200, kartofle 
13-15, kapustą świeża 35—50, kwaszona 
(brak), marchew 10—15 (za pęczek), buraki 
10 15 (za pęczek), brukiew (brak), rabar= 
bar 60— 70, ogórki 100—120 zą 1 dziesiątek, 
cebula 35—50, młoda 5 — 10 (za pęczek), 
szpinak 60: 70, pomidory 3—400 zł. za kg. 
po 50 — 120 za główkę, kalarepa 

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— 
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, 
Er 250—300, płocie 200—250, drobne 

ZEBMAREBEEREBENEG 

Zanim kupisz towar zagraniczny 
— Obejrzyj towar krajowy. 

BREKGAREEZCAZAM.: 

  

   
Biejsi! Kizematograt 

Kaliuralao-Ošwiaiowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

„„Nozpęłane 
Dramat w 10 aktach. Podług powieści Harolda Bella „Zwycięstwo Barbary: Vorth*. Reżyserował: 
Henry King. W rolach głównych: Vilma Banky i Ronald Colman' Я 5 | 
SŁOŃCA” Farsa w 2 aktach, Kasa czynna od godz. 5 m. 30, Pocz. seansów od g. 6-ej. W nie- 
dzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 

Od dnia 25 do 28 lipca 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

30. Pocz. 
„NIE ŻWYCIĘŻONA FLOTA*. 

seans. 

Żywioły: - 
Nad program: „ZACHÓD 

od g. 4-ej. Następny program: 

  

PREM JERA. Senszcja doby obecnej. 

Fascynujący film na czasie. KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wielki dramat obyczajowy, 

ŻONY SZALONE. 
į В malujący piekło nowoczesnego małżeństwa. 

VERNON jako najtkliwsza kochanka, posągowy OLAF FE JORD jako „Ten trzeci”, demoniczna RUTH WEYER | 
jako współcz. żona i H. EDWARDS- zdradzony mąż. Nadzwyczajne momentv sensacyjno-erotyczne Wspaniała | 

wystawa. Początek seansów o godz. 6, 8 i 10. 

  

Rekordowa obsada: «urocza SUZY 

У 
  

  

  

Inżynier JAN GUMOWSKI 

Sp. Akc. w Poznaniu. 

Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstruk- 
cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rołnicze,„,odlewnie żelaza i stali. 

Sprzedam V. 

  

Š samochód  „FORD* | 

© Wilno, ul. Mickiewicza 7. Tel. 271. = „M 1 
M, CEGIEL IK e rex. rozowe I 

DKA TI a 

===" „FH. CEG SK p z 
> й Wilekin 3-4 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r.   

  

Fabryka i skłąd 
2 mebli: 
jadalnie, sypialnie, | | 
salony, gabinety, | 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 

| sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

  

do 4 mieszkań. Zgło- 

  

  
      
  

szenia do adm. „Sło- 
wa“ pod „Płatne na- 
tychmiast gotówką”, 

RADJO. * KOREKRZGSBNNOBONA .ODROGZYDARNUDACUNEBUGH A ff] FOTA MB 
в Firma egz. od 1874 r. в 

Czwartek, dn. 25 lipca 1929 r. в Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji A LOKALE a 
в mi 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warszawy K D b k „nu ЗЮ 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— в ą rowska. E2—3 pokoje 
13,00: Wieści z P. W.K. w Poznaniu, Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, m słoneczne, _ balkon, 
13,00 — : Komunikat meteorologiczny z 
Warsz. 17,00—17,20: Program dzienny, re- 
pertuar i chwilka litewska. 17,20—17,45: 
„Czego ludzie nie wymyślą?* opowie dzie- 
ciom Wujcio Henio. 17,50 — 18,00: Komu- 
nikaty z P. W. K. w Poznaniu. 18,00—19,00: 
Transm. z Warsz. Koncert Kameralny. Wy- 
konawcy: Adela Comte-Wilgocka (sopran) 
Kazimierz Blaschke (wiol.) Wincenty Jakub= 
czyk (klarnet) i prof. Urstein (fort.). W 
programie utwory kiaendla i Beethovena, 
19.00—19,55: Audycja literacka: „Zielony 
człowiek* i „Przywilej miast* dwa zradjo- 
fonizowane fragmenty z Chestertona wyk. 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19.55 - 20.05: Sygnał 
czasu z Warsz. i program na dzień następ: 
ny. 20.05-20.30: Pogadanka radjotechnicz- 
na. 20:30 —22.00: Transm. z Warsz. |Koncert 
wieczorny. 22.00—22.45: Transm. z Warsz. 
Komunikaty: PAT. i inne. 22,45—23,45: Mu- 
zyka taneczna Zz restauracįji „Polonja“ w 
Wilnie. 

ALUS SEL ESI OT a VAS яАН 

GIEEDA WARSZAWSKA 
24 lipca 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

  

Tranz. Sprz. Kupao 

Dolary 8,88 8,90 8,26,5 

Belgija 123.96, 124.27. 123,65, 

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

Budapeszt 155,48 155,88 _ 155,08 

Holandia 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, 34.86, 

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, 46,77, 46.53, 

Marka niemiecka 212.51, 

Gdańsk 172,94 { 

Ruble zł. -- 4 zł. 61 gr. za jeden rubel. 

Dolar w obr. pryw. 8,88 215 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 111 50— 

110,75 5 proc. dolarowa 64,—. 63,50. 6 pr. 
dolarowa 83. 10 proc. kolejowa 102.50. 5 

proc. konwetajka 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 — 66,25. 

4i pół proc. Łodzi 46. 10 proc Radomia 

Akcje: 
Bank Dyskontowy 126. Polski 164,50— 

165,50. Związku Spółek Zar. T8,50. Siłą i 

Swiatło 125,50. Lilpop 30,50- 31,75. Мо- 
drzejów 24,50. Ostrowiec 80. Parowozy 25. 
Starachowice 26,75. 

jakości 

  

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- gą łazienka, używalność 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej M kuchni. Zakretowa 7 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. m 11—3 
NUSEERDABERESKAKRCZSEBNRANSKZNNNZEKIZGUNCEBE | Świąt, 

© m. 10, oglądać od g. 
11—2, procz niedziel 

ra KO M Ea 
  

Nr 1 do Nr 47181. 

nych lombard nie będzie 

yk ICYTACJA. 
Wileński bombard „KRESOWIA ' 

Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 722 
Podaje do ogólnej wiadomości, że 5 i 6-go sierpnią 

1929 r. o godz. ll-ej rano odbędzie się w lokalu lombardu 
licytacja niewykupionych i nieprolongowanych zastawów od 

UWAGA. W dniu licytacji prolongat N-rėw licytacyj: 

į LETNISKA | 
Letnisko-pensjonat 

w lesie sosnowym na 
wzgórku, 10 min: dro- 
gi od st. Landwarów, 

  

Wileńskie T-wo Handlowo-Zastawowe 
LOMBARD. 

Zawiadamia, że w dni 8 i 9 sierpnia 
r. b., o godzinie 5 po poł, odbędzie 
się licytacja w lokalu Lombarda, 
(Plac Katedraluy, ul. Biskupia 12), 
zastawów we wlaściwem czasie nie- 
prolongowanych i niewykupionych 
od Nr 6554 do 45676 włącznie. —0 

    
KRUBRADIEJROKNSRAKSACOE 

  

Wyrób wia W domu 
Drożdże winne, rurki 

ferment, prasy, gąsiory, 

lejki, podręczniki etc. 

SKŁAD GŁÓWNY 
na wojew. 

Wileńskie-Nowogródzkie 
skład apteczny 

J. Pružona 
Wilno, Mickiewicza 15, 
vis-a-vis hot. „Georges“,   

  

  Egz. od 1890 r., tel. 482. 

  

S WIĄTŁODRUKI 
NIE 

И 

  

EROLWARK 0 0b-B 

warunki przystępne. 
przyjmować. Adres: = Landwarėw, 

ul. Zamkowa, willa 
Nr 11 Lachowicza, 

KET G ESERÓG W ZEM O|szewska. 

I LEKARZE Lotniska - 
eesti 
PRA -— w majątkąch zie 

DOKTOR skich w wojew. Wileńl 
skiem i Nowogród 
skiem. Informacje: 

| D.EEGDOWIEZ 
Wilno, Jagiellońska 8 
m. 

| chor. weneryczne, 
mylili, narządów Jankowicz, › 

8980—b 
moczowych, od 9 

СЕСЕ I OBAKARK” W ELSIS 
—i, od 5--8 wiecz. 

| POSADYĘ 
Elektroterapja 
(diatermja). 

TSS 8 ИВЕЕЕНЕА: SB EAN, 
Gorzelany 

z długoletnią prakty- 
ką na Kresach, z do- 
bremi rekomenda- 
cjami potrzebny za- 
raz. Zgłaszać się Z 
odpisem świadectw i 

   
   

: \ 
tel. 5-60 

Kcbieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ- 
DÓW MOCZOW. 
Gd 12--2 į od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 
    — warunkami.  Admini- 

DOKTOR stracja maj. Wolna, 
L. GIŃSEERG powiat , Baranowicki, 

choroby weneryczne 9SZta Wolna. -b 
syfilis i skórne. Wil- UGUWN m au 
no, ul. Wileńska 3, te- ZGUBY 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod 4 do 8. gen um muza 

Zgubi vavAavAaW, „400. 
KOPNO | SPRZED. łowicza książeczkę 

poborową (na wyroby 
tytuniowe Nr 8), unie- 
ważnia się. o 

ginął pies, angiel- 
ski buldog, wabi 
się „Džoj“. Zna- 

uprasza się O 
odprowadzenie za 
wynagrodzeniem, na 
ul. Biskupią 12 m.134f 
Olga Bejm. Zatrzyma* 
nie będzie ścigane 
sądownie. —0 

szarze okolo 40 
ha, ziemia urodzaj- 
na, ogród Oowoco- 
wy, kompletne za- 
budowania, sprze- 
damy za 30.000 

złotych 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel. 

-0 

lazcę 

  

  

Calošė warta obejrzenia, T. Jego kucharz nadworny Francuz De Mirco, 

ROMUNT 
— Nu, —/ trzeba być głupim, żeby 

Pogłoskiemu wierzyć... ' 

> Na ustronnym szłaku *_— Preferański! — wołał Sauenmil 

Powieść z odcieniem rozpaczliwego niepokoju 

Ani w glosie. 
; 

Oczekiwany  Loknicki pizybyt — _— Widać, że ten stary plotkarz i 

rotmistrza żandarmów wziął na kawał. 
rzywitał się uprzejmie Zz gospada- : 

: 
— Więc mówicie, co? Co się stało? rzem a dość chłodno z resztą towarzy- 

stwa A „Jak sprawa stoi? — wołali jeden przez 

- — Cóż mówicie o ostatniej nowr drugiego. 

nie? — zagadnął gościa gospodarz 2-4 cóż — lwieniecka była za- 

rozpromieniony. słabła u rejenta po podpisaniu aktu 
żadnej kupna Pohosta, ale żyje i ma się już 

znacznie lepiej. 
— Со pan mówi? — zagrzmiał Gri- 

pari. 
— Co pan mówi? — jęknął Wołcz- 

kiewicz głęboko zbolały. 
— (Co pan mówi? — krzyczał Sa- 

uermil — przerażony, jak gdyby upio- 
ra ujrzał na żywe oczy. 

— Mówię, że Iwieniecka żyje. — 
powtórzył Łoknicki z chłodnem szy- 
derstwem. 

— Tin, durny, przeklęty Niemiec 

— Jakiej nowinie? -— ja, 
osobliwej nie słyszałem? 

— Więc , wy nie wiecie? — wo- 

łali jednocześnie szambelan i Sauer- 

mil, do ostatnich słów dołączył się 

i Wołczkiewicz. 1 
— Iwieniecka zmarta! 
— Ach to to panów tak ucieszyło, 

ja gdy ujrzałem wasze rozpromienione 

oblicza, pomyślałem, że Niemcy pobi- 
te i przynajmnie Lwów albo Przemyśl 
napowrót zdobyte. Bardzo mi przykro 

że was muszę zasmucić. Kto wam tę 

bajkę opowiedział? PE has zwiódł! — wybuchnął Gripari. 

Zdawało się że jakaś ciemna chmu- Pokorny zazwyczaj wobec protek- 

ra zaczyna pochłaniać blaski słońca, tora — Sauermil nie wytrzymał, zły 
blask zapalił mu się w oczach, syk- 
nął jak żmija, ostrzem koła ugodzona. 

— To, niegodziwe! — krzyknął — 
pan mnie Niemcem nazywasz, mnie 
urzędnika. państwowego, mnie wier- 
nego sługę cara, nie gorszego od lada 

że pokój uprzednio taki słoneczny, za- 

ciągają zwolna cienie żałobne. © | 

— Bajkę? — wołali jednocześnie 

Gripari i Wołczkiewicz 8 
— Pogłoski! — krzyczał Sauermil 

jeszcze głośniej. 

jakiego Greka. 
—Z Grekami, my wojny nie pro- 

wadzimy. — sarknął zjadliwie Wołcz- 
kiewicz. 

— ..Mnie dla którego wszelkie taj- 
niki związku — istinno ruskich lud 'iej 
— są otwarte, mnie... 

We drzwiach ukazała się Ksienia 
Iwanowna, majestatyczna, jak Jung- 
trau — Tertij Mikotajewiczu — rze- 
kła głosem spokojnym lecz stanow- 
czym — to byłow , bardzo nietaktow- 
ne. Wstyd! Niewolno tak obrażać wier 
nego druha i współpracownika. 

— Choć w mordę bić, za takie po- 
łajanki... — mruknął pół głosem Łok- 
nicki. Sauermilowi łzy stały w oczach, 
był blady, nogi. pod nim dygotały. 

— Wybacz gołąbku mój, Wasylu 
Hermogenowiczu, to było przez nieo- 
strożność powiedziane i z bólu. Wy- 
bacz drogi! — Poszkodowany zniknął 
w szerokich ramionach Gripariego. 

— To mi Preferański powiedział, 
— szlochał — sam Preferański. 

— Pół miasta tę samą wiadomość 
powtarza, puścił ją Pogłoski. Pora 
już nauczyć się rozumu i brednie jego 
przyjmować cokolwiek ostrożniej. Pu- 
bliczność posiada takich informatorów 
na jakich zasługuje. 

Gdy by kłamcę, zamiast się z nim 
cackać, kijem okładano, zaniechał by 
zawracania głowy ludziom, ale ludzie 

więcej dbają o wiadomości ciekawe i 
miłe, choćby fałszywe, jak o wiadomo- 
ści prawdziwe. Pogłoski Iwieniecką 
uśmiercił, a tego wam nie powiedział, 

że ona już zdołała sporządzić akt ku- 

pna Pohostu u rejenta i całą należnoś 

Fiodorowowi zapłaciła.—Łoknicki uś- 

miechał się. pod wąsem, widząc przy- 
gnebiające wrażenie, jakie słowa jego 

    

wywarły. 
— Otóż macie karę — odezwała 

się Ksienia łwanowna — cieszyć się 
ze śmierci bliźniego, to było nie 
chrześcijańsku. ' 

— Alež ta kobieta szkodzi cerkwi 

i narodowi rosyjskiemu, — odrzekł 
szambelan żałośnie. 

° — Cerkiew przetrwała sporo cięż- 

kich cęgów, przetrwa i Iwieniecką — 

brzmiała odpowiedź. į 

W posepnym nastroju odbywał się 

dalszy ciąg narady, nad zagadnieniem 

jak pokrzyżować zamiary Iwienieckiej 

Wołczkiewicz dowodził, że byłoby 

słusznem i pożądanem, by katolicy sa- 

mi zaprotestowali, przeciwko zagarnie- 

ciu świątyni. należącej do prawosław- 

nych — co mogła by wywołać waśń 

i starcia między ludnością. Taka de- 

putacja, z Łoknickim na czele, powin- 
na by się zwrócić do gubernatora i 
do władyki. Sauermil myśl tę gorąco 
popierał po pewnym wahaniu przy- 
chylił się do niej i Gripari. — To byłby 

poz 

istotnie powiedział , gest podniosły i 
wymowny. 

Łoknickiemu wykonanie podobne- 
go gestu wcale się nie uśmiechało, od- 
rzucił myśl jako zgoła niedorzeczną. 

— Będziemy tedy musieli liczyć 
tylko na własne siły. 

— I na pomoc gubernatora Hirsa 
— rzekł Wołczkiewicz. 
— W Petersburgu mic nie wskóra- 

r” my zaprzeczył Gripari. — Tam 
wpływy posłów polskich sprawę nam 
psują. Stołypin popełnił błąd nieodża- 
łowany, złamał testament Murawjewa, 
dając katolikom zezwolenie na kupno» 
majątku, przeznaczonego na twierdzę, 
bojującego prawosławja. Nasza depu- 
tacja jeździła do Kijowa na odsłonięcie 
jego pomnika. Prosiliśmy obecnego 
tam ministra Kriwaszeina, by błąd na- 
prawić zechciał i sprawę uratował. A 
jaką była jego odpowiedź? że w dzień 
odsłonięcia pomnika Stołypina, nie: 
godzi się łamać, danego przezeń sło- 
wa. To był wykręt prawdziwie jezu- 
icki!. я 

Narada nie dawała zadawalające- 
go wyniku. ]uż wieczór zapadł, gdy 
Łoknicki i Wołczkiewicz, który uczuł 
łamanie w nodze po obfitej libacji, 
opuszczali mieszkanie marszałka. Gri- 
pari zamkął- się w-swoim gabinecie z 
Sauermilem, którego zatrzymał dla dal- 
szej 'poufnej narady. Posępnie płonę- 

  

ły dwie świece na biurku, przy którem 
usiedli. Gripari był chmurny i gniewny 
Przygnębiony Sauermil rozwijał dalej 
myśl o szukaniu poparcia u władz 
wyższych. Marszałek odrzucił ją lekce- 
wažąco. 

— Co robi właściwie nasza bojów- 
ka — rzekł wreszcie po dłuższej wy- 
mianie zdań — ona mogłaby Iwienie- 
cką nastraszyć, mauczyć... Satermił | 
milczał. ‹ 

Scena zrobiła się niema. Szambe- 
lan przeszywał , wzrokiem zimn ym 
okrutnym, jak sztyletem. Sauermil tru $, 
chlaf, czuł się zahypnotyzowanym, 
wiedział” że szambelan z nim teraz 
zrobi, co mu się żywnie spodoba. 

ROZDZIAŁ VII 

Dwa bieguny 

Po kilkudniowym, owocnym poby* 
cie w Czarnobylu, ks. Aleksander wy- * 
jechał do Moroczna. Na front powra- 
cał drogą okrężną. Miał odwiedzić 
Pohost, na prośbę Iwienieckiej, tam 
spotkał się z własną żoną i kilku zie- 
mianami, dla naradzenia sie nad dal 

szym losem nowej placówiki, Stamtąd 
miał. się wybrać do Ćmienia, do dóbr 
żony... potem do miasta gubernialne- 
go Turowa, wreszcie powrót na swój 
odcinek bojowy. ` 
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