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Podkopywanie ECHA STOLICY 7 74 KORDONÓW 
Szwecji 

Szwecja posiada głębokie przywią- 

zanie nietylko do swego króla, starych 

tradycyj skandynawskich, swoich gór, 

lasów ifjondów, ale również i to w 

znacznym stopniu do uczucia komplet- 

nego bezpieczeństwa. Polityka  n.eu- 

tralności w każdym wypadku, za każ- 

dą cenę, która przeszła ogniową próbę 

jeszcze w wojnie duńsko-niemieckiej i 

święciła tryumfy w światowej, wyro- 

sła niewątpliwie z tego zamiłowania do 

bezpieczeństwa. Od lat już wielu 

ewentualne niebezpieczeństwo grozić 

mogło Szwecji jedynie od strony Rosji, 

obecnie Bolszewji. Niebezpieczeństwo 

bolszewickie jest o wiele groźniejsze, 

jednakże dziwnym zbiegiem okoliczno- 

ści podziemna robota kominternu nie 

dała się dotychczas tak bardzo we zna- 

ki temu bliskiemu sąsiadowi czerwo- 

nej Rosji. Leżało to widocznie w inte- 

resie polityki zagranicznej Sowietów, 

dla której notoryczna neutralność 

Szwecji była potrzebna, wygodna, 

głównie oczywiście ze względów geo- 

graficznego położenia półwyspu skan- 

dynawskiego. W Szwecji mieliśmy zni- 

komą ilość afer komunistycznych i 

jedną bodaj większą szpiegowską, ta- 

kiego oficera, co to przepisywał z woj- 

skowych dzieł publicznej bibljoteki w 

Stokholmie wiadomości... „tajne* o ar- 

mji szwedzkiej. — Z tem wszystkiem 

widocznie oszczędzano w moskiew- 

skim kominternie Szwecje poprostu 

dlatego, ażeby nie obudzić ją ze snu 

bezpieczeństwa i to notabene do tak 

przykrej dla Moskwy jawy, jak niebez- 

pieczeństwo właśnie bolszewickie. 

Lecz oto niedawno jedzie do Szwe- 

cji prezydent republiki estońskiej, za” 

czem następuje wizyta łotewskiego 

prezydenta Semgalsa, wreszcie — re- 

wizyta króla Gustawa szwedzkiego, 

który od tylu już lat siadywał tylko w 

godzinach przedobiednich w swym ga- 

binecie, w godzinach zaś poobiednich 

grał w tenisa a jeździł wyjątkowo i 

wyłącznie na Rivierę, ażeby się spot- 

ka z.... Cochetem czy panną Lenglen. 

Przeciwko tym podróżom Sowiety nie 

miały żadnych zastrzeżeń, natomiast 

przeciwko podróży bałtyckiej do Rygi 

i Rewla bardzo wiele. Aktualność czer- 

wcowej wizyty w Rydze pokryła się 
już mgłą miesięcznego oddalenia, tem 

- niemniej niepokój prasy sowieckiej się- 

ga dni dzisiejszych, a słynna angielsko- 

polska barjera antysowecka, która w 

fantazji polityków moskiewskich sięga- 

ła zawsze od Finlandji do Bessarabji, 
przedłużyła się w ich mniemaniu zgo- 

ła do Hammeriestu, bo jak wiadomo 
z geografji za Szwecją leży Norwegja. 

Narazie zapatrywaniom tym nie dano 
jeszcze w Moskwie tak bardzo oficjal- 
nego piętna; pisano w gazetach niby 

to domyślniki, niby ostrzeżenia pod 
adresem Skandynawji, pozwalając po- 

folgować mniej urzędowym gazetkom. 
Jednakże ton ogólny przychylny dla 

Stokholmu nie był. Najwidoczniej też 
i komintern zmienił swe zapatrywania. 

Zaszła zmiana rzuca się w oczy: 

oto już „robotnicy szwedzcy wykazali 

wielkie zainteresowanie wypadkami w 

Chinach*. Żołnierze szwedzcy  urzą- 
dzili coś w rodzaju demonstracji w 

Stokholmie przeciwko wojnie imperja- 
listycznej, której przecież  dalibėg 
Szwecja nie „zbiera się” prowadzić. 

Czego jednak nie potraci dokonać 
ajent kominternu! 

W Góteborgu odbywa się „kongres 

antyimperjalistyczny, skandynawsko- 

fiński", na którym występują przede-- 
„wszystkiem komuniści niemieccy, na- 

__ stępnie zaś Norweg Langhet, który re- 

feruje zebranym sytuację na Dalekim 

Wschodzie, dalej zaś niejaki Szwed 
„Arvis Harson i Olsen przemawiający 

„w imieniu 100-tysięcznej masy robotni 

ków szwedzkich**, wreszcie, pomi- 

nąwszy innych mówców, ukazują się 

na trybunie „delegaci żołnierzy szwedz 
- kich". Koniec końców ci. wszyscy ko- 

rmeuniści stwierdzają, że robotnicy i żoł- 
nieize Szwecji bronić będą  S.S.S.R., 

śpiewają międzynarodówkę i robią 

wielki hałas. — Naturalnie ani robot- 

500 dolarów ofiara Polaków z 
Ameryki na rzecz doraźnej po- 
mocy dla powodzian w Mało- 

polsce 
WARSZAWA. 25.6. Pat. Pan Pre- 

zydent  Rrzeczypospolitej, pragnąc 
przyjść z pomocą oiiarom ostatniej 
powodzi w Małopolsce, przyznał na 
doraźną pomoc dla poszkodowanych 
kwotę 500 dolarów, złożonych do je- 
go dyspozycji przez związek polaków 
amerykańskich „Synowie Polski". 

Q powściągliwości w polemikach 
prasowych 

Zarząd Syndykatu dziennikarzy war- 
szawskich powziął jednogłośnie na posiedze- 
niu z 22-go b. m. następującą uchwałę: 

Wobec mnożących się w prasie polemik, 
których ton i pozłom obraża poczucie przy- 
zwoitości i obniża powagę słowa drukowa- 
nego oraz stanu dziennikarskiego w oczach 
czytającego ogółu, zarząd Syndykatu dzien- 
nikarzy warszawskich, stojąc na gruncie 
wolności wypowiadania swych poglądów, 
wzywa członków do zachowartja umiaru w 
wyrażaniu się o przeciwnikach politycznych 
i do unikania ści personalnych, prze- 
dewszystkiem w stosunku do dziennikarzy 
pracujących w innych pismach, gdyż obra- 
żanie ich przynosi ujmę wszystkim pracow- 
nikom zawodu i szkodzi samej or- 

ganizacji zawodowej dziennikarzy." | : 

Do tej uchwały Robotnik warszawski 
dodaje taką uwagę: SR! KOSZA 

Kolej teraz na naprawę w innej dziedzi- 
nie dziennikarstwa. Rozpowszechniło się u 

nas kłusownictwo w prasie, przekraczające 
wszelkie dopuszczalne granice. Ofiarą kłu- 
sowników prasowych padają przedewszyst- 
kiem dzienniki zagraniczne, z których żyw- 
cem ściąga się nietyłko informacje, ale ca- 
i. artykuły i feljetony — bez podania źró- 

a. 
Jeśli chodzi o nasze wileńskie stosunki 

to znowuż dobrzeby: było, aby artykuły nad- 
syłane przez krajowe i zagraniczne agencje, 
a także artykuły drukowane już gdzieś 
uprzednio, nie były drukowane jako orygi- 
nalne artykuły danego dziennika.. 

Przyjęcia u pods. sf. Wysockiego 
Podsekretarz stanu w M. S. Z. dr. Wy- 

socki przyjął wczoraj ambasadora fran- 
cuskiego p. Laroche. 

Pogrzeb śp. A. Żychlińskiego. 
Zwłoki śp. A. Żychlińskiego, b. m nist- 

ra sprawiedliwości, sprowadzone zostały z 
Otwocka do Warszawy w dn. 24 bm; po- 
grzeb odbę.zie się żw piątek dn. 26 bm. o 
godz. 5 po południu; х 

Należy dodać, że Śp. minister Żychliń- 
ski niedomagał od dłuższego czasu na płu- 

ca, śmierć jednak nastąpiła nagle naskutek 
udaru sercowego. 

Uriopy, przyjazdy i wyjazdy. 
W tych dniach powraca z urlopu wypo- 

poczynkowego podsekretarz stanu w mini- 
sterstwie sprawiedliwości, p. St. Sieczkow- 

ski, bezpośrednio po jego powrocie rozpo- 

cznie urlop Wypoczynkowy minister Car. 

W dniu 1 sierpnia rb. powraca z urlo- 
pu letniego minister pracy i opieki społecz= 

nej, pułk. Prystor. С 

W dniu 24 bm. ambasador Laroche wy- 
jechał do Paryża na 4-tygodniowy urlop 
wypoczynkowy. sze 

Poseł brytyjski Sir William Erskine po- 
wrócił z urlopu i objął urzędowanie. 

Książka o Helenie Paderewskiej 
„Rzeczpospolita“ podaje, że wyj- 

dzie niebawem książka o Helenie Pa- 

derewskiej. Pisze ją p. Orłowski urzęd- 

nik do specjalnych zleceń przy znako- 

mitym pianiście i małżonku pani Hele- 

ny Paderewskiej. 

„P. W. K—nznacza przewróf w 
„ hisforji wysfaw” 

POZNAŃ, 25 VII. PAT. Nacjona- 
listyczny dziennik niemiecki „Volks- 

wacht* pisze o P. W. K.: Wystawa 
jest jedną z największych wystaw 

stulecia. Zajmując 650 tys. m2 , jest 

ona jedynie o jedną czwartą część 
mniejsza od wystawy w Wembley. Wy- 
stawa oznacza przewrót w historji 
wystaw. Poznań stolicę zachodniej 
Polski, można zaliczyć do najładniej- 
szych miast Zachodniej Europy. 

Llikwidowacie nowej organizacji 
wywrotówej w Litwie 

Z Kowna donoszą: Urzędowy „Liet. 
Aidas'* komunikuje o _ zlikwidowaniu 
nowej organizacji  antypanstwowej. 
Organizacja ta, dobrze zorganizowana, 
prowadziła działalność w Kownie i na 
pograniczu oraz utrzymywała bliski 
kontakt z emigrantami litewskimi w 
Wilnie. Kierował nią znany działacz 
„pleczkajtisowiec“ Jan Bielawski, któ- 
ry z kolei był w ścisłym kontakcie z 
Papłauskasem ii działał za jego wska- 
zówkami. Głównymi jej organizatora- 
mi byli Stanisław Olszewski i Franci- 
szek Czerniawski, obaj mieszkańcy 
Kowna, którzy we wszystkiem słuchali 
Bielawskiego. Rolę kurjera przy orga* 
nizacji pełnił mieszkaniec gminy Jew- 
jejskiej Józef Jakubowski, który prze- 
nosił szyfrowane listy Bielawskiego i 
Olszewskiemu ii Czerniawskiemu. Ko- 
respondencja szyfrowana zaczęła się w 
maju, a % му czerwcu policja politycz- 
na rozporządzała jednym z tych listów. 
Wkrótce w jej ręce wpadł jeszcze je- 
den list. ` 

Bielawski oprócz Jakubowskiego 
skaptował do swej organizacji jeszcze 
jednego mieszkańca pogranicza rów- 
nież z gminy Jewjejskiej, Jana Urba- 
nowicza, który śledził policję pogra- 
niczną i donosił o jej stanie Bielaw- 
skiemu, a tak samo przenosił literaturę 
„pleczkajtisowską” do Litwy. 

W tych dmiach policja kryminalna 
zlikwidowała organizację, aresztowu- 
jąc Stanisława Olszewskiego. Fran- 
ciszka Czerniawskiego, Wacława Ko- 
złowskiego, Jana Gabrionisa, Jana Ur- 
banowicza, Józefa Jakubowskiego, Ja- 
na Sikorskiego i Stanisława Jagintowi- 
cza. Sprawę ich przekazano prokura- 
torowi sądu wojennego. 

Prace kulturalne na Litwie 
Z Kowna donoszą: W prasie toczy się 

połemika na temat opłakanych warunków 
pracy kulturalnej w kraju. W odpowiedzi 
na zarzuty „Liet. Aidas* zamieścił artykuł 
wstępny, z którego poniżej przytaczamy je- 
den charakterystyczny ustęp: 

„Jakich to brak swobód— zapytuje pismo 
— mógłby hamować u nas życie kulturalne? 
Jakież to swobody mieliśmy, a obecnie ich 
nie mamy? Stan wojenny? Istniał i za rzą- 
dów opozycji. Cenzura? Była również. Co 
prawda, obecnie mniej się pozwala napadąć 
i rzucąć oszczerstwa na poszczególne oso- 
by. Lecz czy kultura wymaga tej swobody? 
Zakazano wieców. Lecz czy za pomocą 
wieców poziom -naszej kultury O wiele 
wzrósł? Czasowo nie mamy sejmu Lecz 
czy sejm można nazwać instytucją kultu. 

ralną? Przecież wiadomo, iż wieśniący, któ- 
rzy odwiedzali Kowno i słyszeli debaty sej- 
mowe, wychodzili rozczarowani mówiąc, iż 
u nich w karczmie ludzie tak nie gadają 
jak w sejmie. Naturalnie, w państwie de- 
mokratycznem polityczne przedstawicielstwo 
krajowe powinno istnieć i będziemy je mieli, 
lecz takiego przedstawicielstwa wymaga ро- 
lityka, a nie kultura. | 

Mimo wszystko jednak chcielibyśmy 
usłyszeć fakty: gdzie, kiedy i kto zabroni 
lub zahamował jakąkolwiek pracę kultu- 
ralną?". 

Kasacja powstańców taurogówskich 
Z Kowna donoszą: Skarga kasa- 

cyjna 16 skazanych powstańców tau- 
rogowskich będzie rozpatrywana w 
najwyższym trybunale po powrocie 
prezesa, prof. Kriszcziukajtisa. 

W tym czasie trybunał rozpatrzy 
również sprawę wiłkomierskiego „kom- 
somolu“., 

Bożar fabryki wagonów „Fenik” 
RYGA, 25.VII. PAT. zUbiegłej nocy wy- 

buchł olbrzymi pożar w budynkach wielkiej 
tutejszej fabryki wagonów „Fenix*. Liczne, 
wybudowane ną zamówienie „Rosji wagony, 
zdołano z trudem wyciągnąć z palącycn się 
składów. Szkody są bardzo znączne. Do- 
okoła budynków, objętych przez pożar, ze- 
brały się olbrzymie tłumy publiczności. Od 
ognia rozchodził się taki żar, że na wielu 
osobach zajęło się ubranie. 1 

nicy 'ani żołnierze szwedzcy ani myślą 
narazie bronić S.S.S.R., ani nie wysy- 

łali swych delegatów na żaden kon- 
gres, który ich wcale nie  obchadzi,. 

Wszystko to jednak razem wykazuje 
poważne zamiary sowieckiej propa- 

gardy i intensywne jej skierowanie na 
państwa skandynawskie. Winny też 

rządy Szwecji i Norwegji zwrócić ba- 

czniejszą uwagę na wewnętrzną sytua- 

cję, gdyż dla podziemnej roboty ko- 

munistów niema właśnie sytuacji bar- 

dziej dogodniejszej jak bezpieczny sen 

władz i policji, ktore pozwalają na 

różne „kongresy na uprawianie por 

lityki przez żołnierzy i patrzenie przez 

palce na działalność ajentów moskiew- 

skich. 3 

Z tego tež powodu stokholmski 

„Aftenbladet“ bije na alarm przyzywa- 

jąc do ocknienia czynniki rządowe, 

które nie widzą co się pad ich oknem 
dzieje. Pismo to wskazuje na rozzuch- 
walenie partji komunistycznej w ostat- 
nich tygodniach i na wielkie przygoto- 
wania do obchodu dnia 1 sierpnia. 
Wskazuje dalej na nedopuszczalność 
tolerowania ajentów komunistycznych 
w armji, którzy rozkładają tę armję od 
wewnątrz. Również inne pisma prawi- 
cowe nawołują wręcz do represyj po- 
licyjnych wobec podżegaczy. 

Wszelkie zabieganie naprzód wiel- 
kiej polityce pozostaje zawsze. w sie- 
rze mniej lub więcej prawdopodob- 
nych hoaroskopów,. być może jednak, 
iż zagrożona sytuacja wewnętrzną 
państw skandynawskich stanie się jed: 
nym więcej z pośród tych czynników, 
które potrafią zbudzić Szwecję z dłu- 
giego snu północy... m. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jazwińskiego 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
Wet POWIATOWĄ — ul. Mickiewicza 24 F. juczewssa. 
w ZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. i 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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Jak myślą liKOITOWAĆ KONEIIKI? a. zazzess=. @ 
с sądem w Katowicach), 

Bolszewicy okopują się wokoło Manczuli KATOWICE. 25.6. Pat. Dziś to- 
czyła się dalsza rozprawa przeciw 

binu, że żołnierze sowieccy rozbili namioty przed stacje- ków. Św. kpt. Zychoń przedłożył ko- 
mi Pogranicznaja i Manczuli. Wlg oświadczeń uchodźców respondencję Volksbundu, dotyczącą 
miało przybyć do Manczuli 6 sowieckich pociągów pan- Stosunku tej organizacji oraz jej prze” 

° а > stwierdzając у i nych do wydania koni i wozów, jak również zmuszali ku- to ai "Oskarcay Ue w dlatego 
lisów do budowy okopów wojennych. przemówieniu usiłował udowodnić, $że 

aj rei osobistym, a nie jako prze- 
wodniczący Volksbundu. ,Po przerwie 

mongolską obiadowej odczytano na wniosek 

BERLIN. 25.6. Pat. „Telegraphen Union" donosi z Tokjo, Е и : 
zawarciu umowy między Rosją sowiecką a Mongoliją, na pod- NYCh w „Katlowitzer Zig.“, a mają- 

cych wykazač lojalnošė oskaržonego, 
ana na wzór sowiecki. poczem zarządzono pouiną przerwę. 

Straszak białogwardyjski ACE gwardyj KATOWICE, 25 VIL. PAT. Rze- 
MOSKWA, 25,VII. PAT. „Tass* donosi z Chabarowska: Departament politycz- czoznawca pisma proi. Bischoff sta- 

działalność na daleko-wschodniej granicy sowietów przy poparciu bezpośred- nął przed sądem o godz. 19 min. 30, 
niem władz chińskich. W nocy z 21 na 22 czerwcą uzbrojona banda Nazarowa Za- 
atakowała posterunek graniczny w okręgu Władywostoku. przetłumaczone na język polski. W 

Roc gazy irc Ape uzbrojona została zatrzymana w chwili oł porównanie podpisów na foto- 

Śledztwo wykazało, że banda ta przekroczyła granicę stosownie do instrukcyj BTA ji z domniemanemi podpisami 
i przy * ch I miała na celu ów kolejowych, wy Ulitza z poświadczeniu wykazało 

enie w powietrze magazynów artylerji, dalej zorganizowanie band, złożonych z najzupełniejsze podobieństwo, oprócz 
ay x białogwardyjskich oraz wykonanie innych jeszcze aktów na jednego albo dwóch drobnych "szcze: 

p zekraczających granicę zostało ZÓłÓW, tak samych liter, jak i ogól- 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

(Dalszy dag głośnej sprawy przed 
e 

WIEDEN, 25 7. PAT. „United Press* donosi z Char- Ujitzowi. Przesłuchano szereg Šwiad- 

cernych. Lołnierze chińscy zmuszali wieśniaków okolicz- Wodniczącego do__„Kattowitzer Zig. 

wpływał na „Kattowitzer Ztg.“ w cha- 
Bolszewicy reorganizują sojuszniczą armię 

o obrony szereg artykułów, zamieszczo- 

stawie której to umowy armja mongolska zostanie zreorganizo- 

® 

ny stwierdził, że rosyjscy emigranci białogwardyjscy rozpoczęli intensywną 

przedstawiając orzeczenie piśmienne, 

Dnia 20 b. m. inna uzbrojona banda przekroczyła granicę w okręgu Chity. orzeczeniu swem prof. Bischoff oświad- 

iprzy pomocy władz chińskich i miąła na celu zerwanie mostów kolejowych, wysa- 

Dnia 20 lipca szereg białogwardzistów, 
w okręgu Amuru aresztowanych. Departament polityczny; na posiedzenia są- nego charakteru pisma. Mimo to jed- 
dowem w dn. 23 b. m. z pośród aresztowanych białogwardzistów rosyjskich 16 nak stanowcza Opinja co do auten- 
osob skazał na karę Śmierci. Wyroki Śrnierci zostały wykonane. tyczności nie może być wydana. Prof. 

Chiny skłonne są zlikwidować konflikt Bischoff uważa, że jest całkowicie 
możliwe, że podpis Ulitza jest auten- 

SZANGHAJ. 25.6. Pat. Minister spraw zagranicznych rządu tyczny, lecz również nie jest wyklu- 
narodowego w wywiadzie z przedstawicielami prasy oświadczył czore, iż podpis jest sialszowany. Po | 
między innemi, że Chiny pragną ONE: rokowań z spac ponownej przerwie sąd przystąpił do 
sowieckim i skłonne są zlikwidować konflikt w sprawie kolei przesłuchania ekspertów wojskowych, | 
wschodnio-chińskiej. Minister spraw zagranicznych uważa, że ro- przyczem wykluczył jawaość. Po prze- 
kowania powinny się odbywać bezpośrednio i to raczej w Mo- słuchaniu ekspertów wojskowych roz- 
skwie, niż w Carbinie. Na przebieg rokowań minister zapatruje prawę odroczono do jutra godz. 8.45. 
się optymistycznie. rano. Aa 

UKRAINE PDA AA 
Bolszewicy też... ale bez pośredników 

WIEDEŃ, 25'Vll. PAT. Wig doniesień dziemmików z Berlina, amba- 1- DUÓIÓŻJ Pana Prezydenia Rzgczypo- 
sador sowiecki Krestinskij oświadczył, że rząd sowiecki jest gotów rozpo- spolitej 
„cząč bezpośrednie rokowania z rządem nankińskim, odrzucając kategorycz- а! 

Rauf na Wawelu. 
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LONDYN, 25.7. Pat. Minister spraw zagranicznych Henderson, zapy: raut, w którym wzięło udział około 1000 

iż pakt wieństwa, Akademii Umiejętności, senatu 
Kelloga nie zawiera żadnych sankcyj przeciwko krajowi, który 

dziejstw, w wających z traktatu. : jstw, wypływający ŻYWIEC, 25.VII. PAT. Paa Prezydent 

w Moskwie z mysłowych w powiecie krakowskim, Na* 
chargć d'afiaires Sian-Wen-Sungiem na czele odjechała przez Leningrad do 

wieckim. 

AKSA OT EROOECIEC TZ TEWERRZOCOW DRODZY TWZOZOO TAK ZAJE SIE POWIAEECAOG 0 Wal tu dostojnego gościa prezes izby prze- 

denta robotnik Hebda, zapewniając w imie- 

przy Rzeczypospolitej i 

nie fabrykę, poczem udał się do Skawiny, 
PARYŻ. 25.6. Pat. Badanie dokumentów, wykrytych podczas 

nych na 1 sierpnia instrukcyj, komuniści zamierzali wywołać Staci pięknej szkatuły w stylu ludowym, | 

: dostojny gość udał się w dalszą drogę. 

Akcja zapobiegawcza przeciwko demonstracjom w dniu 
urządziło Panu Prezydentowi miasteczko 

pobieżenia wszelkim ewentualnym rozruchom komunistycznym w dniu 1 sierpnia. Żywca, dokąd przybył o godz, 15.15. Mia- 

broniły urządzania wszelkich zebrań w dniu 1 sierpnia rb. kiego, gdzie nastąpiło Śniadanie, wydane 

aresztowała emisarjusza moskiew  tejszej Walewski. 

monstracyj, połączonych ze strajkami i rozruchami, W związku z tem 

budowę sanatorjum dla dzieci gruźliczych 

BIAŁOGRÓD, 25.VI1. PAT. Według doniesień z Dubrowika, znany agita- Specjalnie przybył na tę uroczystość. Poza: 

da węgielnego dokonał ks. biskup Kubica z | 

dla wszystkich wyrazem miłości społecz- 

darczych z Polską, które mają się rozpocząć w połowie sierpnia. Przygo* tą podchwyconym z entuzjazmem przez 

istnieje dążność do odroczenia rokowań z Polską na dalszą metę, pod o a zn 

nie wszelką akcję pośredniczącą państw—sygnatarjuszy paktu Kelloga. 
Celem prowadzenia rokowań bezpośrednich rząd sowiecki wy- 

KRAKÓW, 25 7. PAT. Na zaproszenie 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i p. Igna- 

tany w libie Gmin, czy zamierza uczynić kroki w porozumieniu z innymi 955%: Punktualnie o godz. 21.30 wypełuiły 
Sygnaturjuszami paktu Kelloga w konflikcie rosyjsko-chińskim przeciwko Še kone Seo pe ОНО 

uniwersytetu Jagiellońskiego, wojskowości, 

przekroczył jego przepisy. Pakt Kelloga poprostu stwierdza we wstę- POSłów i senatorów, ziemiaństwa i td. 

Likwidacja ambasady chińskiej w Moskwie Rzeczypospolitej opuścił Kraków o godz. 

stępnie zwiedził szereg miejscowości w . 

Finlandji. Przed wyjazdem chargė d'aiiaires chiūski przekaza! sprawy chiń- 
W Płaszowie zwiedzał Pan Prezycent 

mysłowo-handlowej Epstein i prezes za- 

Europa Intensywnie tępi komunizm niu braci robotniczej, że stoi Onua wiernie 

oraz przy Naczelnym Wodzu Marszałku | 

gdzie wziął udział w uroczystem poświę- 
rewizji w lokalach organizacyj komunistycznych, wykazało, że święcenia Pan Prezydent przyjął podaru- 

wojnę światową, z której wyłonić się miała ogólna wojna uo- Zawierającej rękawice, skarpetki i inne wy- 

Serdeczne powitanie zgotowało Panu Pre- 

1 sierpnia w Berlini 
sie P erl © Andrychów. 

я 4 х sto przybrało odświętny wygląd. Po . W. Grecji nie będzie obchodów jęciu hołdu. przedstawicieli ludności u 

: : ‚ przez miejscowe czynniki samorządowe. W 
Aresztowanie emisarjusza moskiewskiego na Węgrzech czasie deseru w serdecznych dad ab prze- | 

BUDAPESZT. 25.6. Pat. Policja 

W województwie Kieleckiem 
aresztowaniem policja wykryła tajną drukarnię, gdzie znaleziono znaczną RABSZTYN, 25.VI1. PAT. Odbyło się | 
ilość proklamacyj komunistycznych. 

im. Manteuffia. W uroczystości wziął u 
Pan 

tor komunistyczny Czelan, zatrzymany na dworcu w Serajewie, wysirzaiem z tem w poświęceniu wzięli udział licznie 
rewolweru zabił jednego żanuarma, ranił cężko drugiego, poczem zbiegł. przybyli starostowie i burmistrzowie > 

: Częstochowy, podkreślając w podniosłem "GA 

Rokowania gospodarcze polsko-niemieckie rozpoczną się 1 sierpnia razystkich wyrazem "miłości snołeci i у › nej, której tak dostojnym i świ jprzed- — 
BERLIN, 25—7. Pat, „Berl. Utg. am Mittag“ twierdzi, że berlińskie stawicielem jest Pan "Prezydent Rzeczy- || 

tos ania te—zdaniem dziennika — są bardzo skomplikowane, a to z tego niezliczone tłumy. Po przemówieniu woje- = 
powodu, że uchwalone przez Reichstag podwyżki celne stworzyły nową wody kieleckiego Korsaka Poe. cegły — 

ь : з - rozmaicony ludowemi popisami tanecznem'. 
kreśla jednak, że gabinet Rzeszy dokłada ze swej strony starań do jak S G 1 

słał do Charbina swego pelnomocnika w osobie Sieriebriakowa. 

cowej Mościckiej odbył się wczoraj na 

! ь włądz rządowych i samorząd! h . 
krajowi, który pierwszy rozpoczął kroki wojenne, odpowiedział, Aka ina Radi 

pie, że naród, który ucieka się do wojny, nie będzie korzystał z dobro- w Żywcu. 

A 10, udając się na objazd ośrodków prze- 
MOSKWA, 25 - 7. Pat. Personel ambasady chińskiej 

powiatach oświęcimskim, wadowickim i ży- | 

skie ambasadzie niemieckiej. 
fabrykę spółki akcyjnej „Kabel. Oczeki- 

rządu Trepka. Przemawiał do Pana Prezy- | 

i jej Prezydencie | 

Bolszewicy usiłowali wywołać wojnę świafową? Pisudskm. Pan Prezydent zwiedziłdokład. | 

ceniu domu spółdzielczego. Po akcie po- 

organizacje te otrzymywały znaczne isubsydja. Według nadesła- nek od Koła Młodzieży wsi Sidzinie w po- 

wał 
roby tyn eckie. Po zwiedzeniu kilku fabryk | 

zydentowi m. Wadowice. Podobną owację 

BERLIN, 25 7. PAT. Policja posjęła wszelkie niezbędne zarządzenia w celu za- Następnie udał się dostojny gość do ! 

ATENY, 25 7. PAT. Aresztowano tu kilku działaczy komunistycznych. Władze zą- się Pan Prezydent do gimnazjum žywiec- 

mówił do Pana Prezydenta poseł ziemi tu- 

skiego Haya, który otrzymał rozkaz zorganizowania w dniu 1 sierpnia de- 

й tu poświęcenie kamienia węgielnego pod 

Mord i ucieczka najemnika bolszewickiego Czelana 
J 8 ! Prezydent Rzeczypospolitej, który 

Wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tys. denarów za aresztowanie uzelana. _ kieleckiego. Aktu poświęcenia kamienia 

przemówieniu, że budowa sanatorjum jest ы 
A 

czynniki miarodajne zajęte są obecnie przygotowaniami do rokowań gospo pospolitej. Ks. bisk. Kubina zakończył swą © 

podstawę do rokowań. wmurował do fundamentu Pan Prezydent 

najszybszego zebrania materjałów potrzebnych do przedłożenia nowej pod- 

Pakt Kelloga n tam. ] 
k eli 8 ie jest а działań wojennych Zamku Królewskim na Wawelu wspaniały 

mowę okrzykiem na cześć Pana Prezyden- 

„Berl. Ztg. am Mittag“ przyznaje, że w niemieckich kołach agrarnych RZeczypoSpolitej i ks. bisk. 8 

stawy do rokowań.
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Sprawy nauczycielskie 
Czytelnicy „Słowa* pamiętają chyba ob- 

czerny nasz artykuł z dn. 25 kwietnia r. b. 
p. t. Rażąga Krzywda, w którym sygnalizo- 
waliśmy o zwolnieniu zgórą tysiąca czyn- 
nych a niewykwalifikowanych nauczycieli 
szkół powszechnych na terenach Ziem 
wschodnich, w dn. 31 sierpnia r. b. 

W maju zaś r. b. (a więc o miesiąc 
później) odbył przedstawiciel naszego pi- 
sma dłuższą na ten temat rozmowę w Mi- 
nisterstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. 

Obecnie na skutek licznych zapytań 
różnych sfer społeczeństwa kreślimy dal- 
szy Stan doniosłej tej sprawy. 

W końcu bieżącego roku szkolnego (a 
więc w ub. m cu) otrzymały władze 
szkolne okólnik ministerjalny,  polecający 
sporządzenie listy z wnioskami czynnych a 
niewykwalifikowanych nauczycieli szkół po- 
wszechnych, zasługujących na podstawie 
art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dn. 6 — III. 1928 r. (Dz. U. R.P. 
Nr. 28, poz. 258) na zwolnienie od uzupel- 
niających egzaminów co zatem idzie na przy 
znanie im pełnych kwalifikacyj do nauczania 
w publicznych szkołach powszechnych. 

Okólnik ten więc jest środkiem łagodzą- 
cym art. 5 Dziennika Urzędowego M. W. 
i O. P. (Nr. 4 Zz dn. 16—1V 1928 r., który 
powiada: „Minister Wyznań Religijnych 
oświecenia Publicznego może w wyjątko. 
wych wypadkach zwolnić od egzaminów i 
przyznać kwalifikacje w publicznych i pry- 
watnych szkołach powszechnych nauczycie- 
lom, którzy posiadają odpowiednie przy 
towanie, o ile praca ich w szkołe powszech- 
nej zostanie uznana za wybitną". 

Innemi słowy, jak już o tem pisaliśmy 
wyrazem wybitną zamknięto drogę do zwol- 
nienia kogokolwiek od egzaminu, gdyż tru- 
dno byłoby znaleźć nawet w całej Polsce 
nauczyciela szkół powszechnych naprawdę 
w pełnem znaczeniu tego słowa: wybitnym. 
To jest właściwie jakiś niedościgniony ideał, 
czego w |powszechności nigdzie nie znaj- 
dziemy. 

"Obecny pogląd Ministerstwa uległ 
częściowej zmianie: wyraz — wybitny został 
złagodzony. Spełniły się więc nasze przewi- 
dywania, które nazwaliśmy amnestją. Tego 
bowiem wymagało samo życie, życie re- 
alne.... 

Dzisiaj Inspektorzy 'szkołni na podsta- 
wie okólnika ministerialnego dokonali już, 
że się tak wyrazimy. selekcji wśród nauczy- 
ciielstwa niewykwalifikowanego, wysyłając 
wnioski (listy) do Ministerstwa W. R. i O. 
P. o zwolnienie go od egzaminów uzupeł- 
niających Przeciętnie po dziesięc osób z ka- 
żdego powiatu — ma przeciętnie trzydzie- 
ści kilka osób niewykwalifikowanych, któ- 
rym grozi zwolnienie z dn. 31 sierpnia r. b. 
o ile nie złożą w swoim czasie egzaminów 
kwalifikacyjnych. 

W ten więc sposób około trzystu osób 
(na ziemiach wschodnich) ma być zwolnio- 
nych od egzaminów uzupełniających prze. 
ważnie z dwóch grup: humanistycznej i 
metodyczno - pedagogicznej. 

Są to osoby pedagogicznie uzdolnione, 
wysoce uspołecznione, pracujące od szere- 
gu lat w swym ciężkim zawodzie. Słusznie 
więc zasłużyli na wyróżnienie. 

,  Spotkała ich sui generis nagroda m. in. 
za pracę społeczną, co stanowi jeden z głów 
nych punktów okółnika przy wniosku do 
zwolnienia od egzaminów. 

Podkreślamy to z naciskiem, jako do- 
wód jako zachętę że praca społeczna jest 
zawsze i wszędzie ceniona. Są osoby o któ- 
rych rzec można Śmiało: in pace decus, in 
bello praesidium. 

z 

    

Nie znaczy to wszystko, by owo nau. 

czycielstwo, którego wnioski o zwolnien.e 
powędrowały już do Ministerstwa W. R. i 
O. P. — spoczęło na laurach, zażywaj 
wesoło wakacyj. Nie, bynajmaiej —- ksztat- 

ci się ono gorączkowo na różnych kursac 

do egzaminów, (które się odbędą od 5-go do 

12-go sierpnia) gdyż niema gwarancji, że 
wnioski te zostaną przez Min'sterstwo przy- 
chylnie załatwione i że odpowiedź otrzyma 
się przed 5-tym sierpnia r. b. Słowem, zna- 
lazło się ono z powodu krótkiego już ter- 
minu między młotem a kowadłem. Zdarzyć 
się bowiem może że egzamin tej kategorji 
nauczycielstwa nie minie, że wreszcie od- 
powiedź może przyjść po terminie; w każ- 

dym bądź razie spotka je nagroda moralna. 

Skoro była już wyżej mowa o kursach 

wspomnijmy nieco o nich. Jak wiadomo, na 

terenie ziem wschodnich (Kuratorjum np. 

Wileńskie obejmuje 16 powiatów administra- 
cyjnych) odbywają się rok rocznie podczas 
wakacyj różne i liczne kursy zarówno dla 
nauczyciestwa wykwalifikowanego, jak i nie 
wykwalifikowanego. 

Kursy te były przeważnie rządowe. W 
tym zaś roku (prekluzyjnym) kursy rządo- 
we są tylko dla nauczycielstwa wykwalifi. 
kowanego, (np. w Wiłnie kurs polonistycz- 
ny w Trokach metodyczno - techniczny i 
t. d.) nauczycielstwo więc niewykwalifiko- 
wane kształci się więc na kursach prywat- 
nych, organizowanych przez Związki na- 
uczycielskie, lub też w domu i wszyscy nie- 
wykwalifikowani będą zdawali przeważnie 
w Wilnie przy komisjach egzaminacyjnych 
z powołania Kuratorjów. 

Liczba tych nauczycieli sięgnie w sa- 
mem Wilnie do pięciuset. 

Ponieważ do sprawy samych kursów i 
egzaminów jeszcze wikrótce przystąpimy, 
przeto na zakończenie chcemy rzucić kilka 
ciekawych uwag ze strony słuchaczy kursów 
pod adresem naszych księgarzy, a miano- 
wicie: 

W Wilnie niema zupełnie ministegjal- 
nych programów dla czynnych a niewykwa- 
lifikowanych nauczycieli szkół powszechnych 
p. t. Kursy Wakacyjne — program kursu 
nip. humanistycznego i t. d. (Podobno są 
wyczerpane). 

J. Hopko. 

  

     

  

— Otwarcie kołonji letniej. W dniu 21 
m. b. w Perszukszcie pod Święcianami Od 
było się poświęcenie kolonii letniej dla naj- 
biedniejszej dziatwy z powiatu Święciańskie 
go. 

Poświęcenia dokonał ksiądz Dziekan 
Piotr Mańkowski. Na poświęcenie przybyli: 
Naczelnik Wydziału Pracy i Opieki Społecz- 
nej województwa Wileńskiego p. Konrad 
Jocz, Starosta Święciański oraz szereg go- 
ści ze Święcian i okolic. Е 

Po pošwieceniu przemawiali do zebra-- 
mych Prezeska Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet w Święcianach p. Irena Mydla- 
rzowa i następnie Naczelnik Wydziału Pracy 
i Opieki Społecznej p. Konrad Jocz. 

Kołonja mieści się w budynku b. gmi- 
ny położonej w nadzwyczaj malowniczej 
miejscowości, zaś warunki zdrowotne sa 
nadzwyczaj korzystne, to też przybyli go- 
ście byli zachwyceni tą tak miłą wycieczką. 
Z kolonji korzysta 32 dzieci ze sfer najbied- 
niejszych. Dzieci mają być na kolonji w cią- 
gu 6 tygodni skąd powrócą z zasobem no- 
wych sił. Trzeba zaznaczyć, że tego rodza- 
fur kolonje mają duże znaczenie dla rozwo. 
ju dziatwy pochodzącej z mniejszych miast 
i uruchomienie takiej kolonii, bodajże że 
pierwszej na Wileńszczyźnie, da doświad- 
czenie na przyszłość w rozwoju prac w tej 
dziedzinie opieki nad dzieckiem. 

ATSSEST GL TS ANNO NS TT TE OST, SIT TEINORI APROEZIRZY0 

Upał, posnuba i balony sterowe 
Upały, które przyszły do nas od 

paru dni, już od dłuższego czasu dają 
się we znaki we Francji a szczególnie 
w Anglji, gdzie temperatura dosięga 
33 stopni w cieniu. Te wyjątkowe 
upały tak mile witane przez letników 
będących na wilegjaturze gości plaż 
i zdrojowiok, są prawdziwą klęską dla 
rolników i hodowców którym upały 
połączone z wyjątkową posuchą dają 
się prawdziwie we znaki. 

Statystyka wykazuje że od roku 
1880 nie pamiętają w Wielkiej Brytanii 
tak małej ilości opadów zwłaszcza 
miesiąc marzec a obecnie lipiec są wy- 
jatkowo suche. Większość rzek tak 
powysychała że w niektórych miastach 
ograniczono spożycie wody. 

Najwięcej ucierpiało z powodu po- 
suchy Yorkshire, miasta tej prowincji 
mają aprowizację wody tylko na kil- 
kanaście dni. 

Pomimo kanikuły panującej w An- 
glji donoszą z Londynu że budowa ste- 
rowca olbrzyma jest na ukończeniu. 
Ten angielski statek powietrzny  po- 
tężnych rozmiarów ma być w możno- 

BUZIE NTO ZK IS ITT SS S ITS EINIKIS, 

WRAŻENIA LITERACKIE 

Alfred Lauterbach: „Pierścień 

Sztuki”, St:. 237. Warszawa. Nakł. 

księgar. F. Hoesicka. 1929. 

Jest tn serja piętnastu rozpraw— 
wyrażając się Ściślej: essay'ów—zna- 

nego estety i historyka Sztuki. Tema" 
ty najrozmaitsze. Czytamy kolejno 
rozważania o dawnym i nowym sto- 

sunku do Sztuki i o wpływie na Sztu- 

kę Św. Franciszka z Assyżu; dowia- 

dujemy się sporo ciekawych rzeczy z 

dziedziny restauracji zabytków archi: 

tektury i zaraz potem  obcujemy z 

polskimi teoretykami architektury z 
przed dwustu i trzystu lat; a oto coś 
niecoś 0 Sztuce bizantyjskiej Oraz 
kilka nader sugestyjnych oświetleń sa- 
mej idei gotyku aby za chwilę zna- 
leźć się wobec wielkich, fundamental- 
nych - zagadnień wielkiego miasta! 
l nie koniec jeszcze na tem. Jakby 
krótkiemi lecz Kr”ocnemi  targnięciami 

wstrząsa raz po raz naszym intelek- 

tem „europejskiej miary" gruntowny 

znawca całej OŚ SR is 

rzenikliwy i głęboki artystyczny mo- 

opadieta teraźniejszej stolicy Polski. 

Weźmy, dla przykładu, jędrny, 

esencjonalny zarys historyczny zatytu- 

  

ści przewożenia 200 żołnierzy w peł- 
nym rysztunku i z amunicją na prze- 
strzeni 1000 kilometrów. Jak z tego 
widać pomimo ciągłych konferencji roz 
brojeniowych Anglja nie chce w tym 
kierunku dawać dobrego przykładu. 

Wracając do bardziej pokojowych 
podróży donoszą z Frydrychshaften. 
«e naprawa Grafa Zepelina po ostat- 
niej niefortunnej podróży dobiega koń- 
ca i że w ostatnich dniach bieżącego 
miesiąca, będzie on. mógł na nowo pod- 
jać lot do Ameryki. 

Komendant Eckener zapewnia jed- 
nak że nie pozostanie on długo w Ame- 
ryce gdyż pilno mu odbyć okrężny lot 
w około Świata przed rozpoczęciem 
niesprzyjających wiatrów jesiennych. 

NIRCZM MR ESEJ ZEP EACYCTEAW 

| OWIES 
czysty, wyborowy na paszę poleca | 

Zygmunt Nagrodzki | 
Wilno, Zawalna Nr 11 a. 0608—p | 

    

łowany „Plan miasta jako wyraz jego 
kultury". Ileż tam znajdziemy podniet 
i okazyj dla zwrócenia się myślą... ot, 
ku naszemu Wilnu! Żadna to przy- 
padkowość taki a nie owaki plan 
miasta - zarówno najstarožytniejszego 
jak najnowocześniejszego. Plan miasta 
to arcyciekawa i... niedyskretna karta, 
z której człowiek o. wysokiej kultu- 
rze wyczytuje rzeczy—nieraz nie do 
zbytku pochlebne zarówno dla zało- 
życieli prastarego grodu iak dla kon- 
tynuatorów ich dzieła. Tak zwany 
„regulacyjny plan miasta (co go 
Wilno wciąż jeszcze do chwili obecnej 
nie posiada!) ależ to kapitalne z adą- 
nie, od którego rozwiązania zależy 
nietylko rozwój miasta lub jego zastój 
lecz i... honor u potomności tych, co 
tego dzieła dokonają. 

Albo oto czytając ciekawy essay 
Lauterbacha zatytułowany „Estetyka 
placu* ileż to razy nie stanie nam 
przed oczami... nasz wileński Plac 
Katedralny! Piękno miasta to jego 
place—pisze znakomity esteta. A ileż 
to tego piękna zmarnowano, co go- 
rżej, skoszlawiono! „Kościół gotycki— 
pisze Lauterbach—nie wymaga nigdy 
wielkiego placu, natomiast plac baro- 
kowy lub klasyczny może a na- 
wet powinien miec znaczny obszar 
ażeby z pewnej odległości można by- 

Mowa p. Caillaux 

PARYŻ, 25 VII. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu senatu prowadzo- 
no dalszą dyskusję nad sprawą długów. Caillaux aprobuje politykę rządu, 
który stał się zbawcą Francji i był promotorem ratyfikacji układów w 
sprawie długów, poczem przedstawia w zarysie historycznym rokowania w 
Londynie i Waszyngtonie i podkreśla, iż uzyskał koncesje ze strony an- 
gielskiej na wypadek uchylania się Niemiec od spłat. Mówca jednakże nie 
pozwala sobie wątpić. iż Niemcy wykonają plan Younga i przewiduje, że 
bliski już jest dzień, gdy zjednoczona Europa zrzuci z siebie obciążające 
ją obecnie brzemię. Kończąc mówca chwali pokojową politykę Brianda i 
wyraża nadzieję na urzeczywistnienie idei stanów zjednoczonych Europy. 

Ż czego Francja spłacać będzie dług St. Zjednoczonym 
i Anglji 

PARYŻ, 24—7, Pat. Izba uchwaliła 421 głosami przeciwko 172 po- 
prawkę, stwierdzającą, że sumy wpłacane przez Niemcy pójdą na rachunek 
Stanów Zjednoczonych i Anglji. Minister skarbu Cheron sprzeciwił się tej 
poprawce, nić stawiając jednak kwestji zaufania. 

MOWA B. PREZYDENTA MILLERANDA w SENACIE 

Nadrenja nie powinna być ewakuowana przed rokiem 1935 

PARYŻ, 25 VII. PAT. W czasie debaty w senacie nad ratytikacją 
umów o długach wygłosił b. prezydent republiki francuskiei sen. Millerand 
wielką mowę, w której szczegółowo omowił stanowisko francuskie w spra- 
wie ewakuacji Nadrenj'. Millerand wypowiedział się przeciwko ratyfikacji 
umów y, podkreślając, że oznacza Ona atak na prawo handlu. Następnie 
mówca wystąpił z naciskiem przeciwko ewakuacji Nadrenji przed rokiem 
1935, oświadczając, że 5 lat dzielących nas od tego terminu, ma bardzo 
wielkie znaczenie dła konsolidacji organizacji państw europejskich. Rząd 
francuski od września 1928 roku począwszy nie mógł już uchylić się od 
dyskusji na temat ewakuacji. 

Dlaczego? * 

Okupacja Nadrenji jest gwarancją nietylko zobowiązań 
finansowych Niemiec, lecz również zobowiązań wojskowych, a 
równocześnie gwarancją bezpieczeństwa sojuszników Francji. 
gwarancją zabezpieczenia sojuszników przed ewentualnym ata. 
kiem niemieckim. 

Problematyczne a Locarna dla bezpieczeństwa 
; olski 

Millerand podkreślił, że Locarno ograniczało się tylko do zabezpie- 
czenia Nadrenji rie poruszając bezpieczeństwa granic polskich. Z drugiej 
strony jednak Niemcy usiłują już od 10 lat uczynić wyłom w art. 231 
traktatu wersalskiego, stwierdzającym winę: "Niemiec za wywołanie wojny. 
Niemcy czynią zaś to tylko w tym celu, aby postanowienia terytorjalne 
traktatu wersalskiego usunąć. 

Niemcy—mówił dalej Millerand—oficjainie ujawniają tendencje w kie- 
runku przyłączenia Austrji do Niemiec, żądają natychmiastowej rewizji 
granic polskich i wogóle wszystkich granic na Wschodzie. Tego rodzaju 
kampanja jest nie do zniesienia. \ 

Nie wolno išč na rękę zakusom niemieckim 

Mimo wszvstkich wysilkow rząd niemiecki wie doskonale, že nie mo- 
że osiągnąć tych celów Środkami pokojowemi. Wyrzekanie się w tej 
sprawie wszelkich gwarancyj oznaczałoby—zdaniem Milleranda 
—nietylko zdradę interesów francuskich, lecz również interesów 
przyjaciół Francji, zarazem zaś byłoby to przykładaniem ręki do 
wybuchu wojny. 

Milierand demaskuje zamiary niemieckie, co do Górnego 
Śląska 

PARYŻ, 25—7. Pat. W swoim przemówieniu, wygłoszonem w sena- 
cie, Millerand przypomniał słowa, wypowiedziane w Opolu przez prezyden- 
ta Hindenburga oraz wynurzenia prezesa Banku Rzeszy dr. Schachta i pre- 
zesa Reichstagu. Ten ostatni—mówił Millerand— oświadczył wyraźnie, że 
Niemcy potrafią dojść do porozumienia z Belgją i Danją, lecz nie pogo: 
dzą się nigdy z utratą Górnego Śląska ani z utratą korytarza pomorskie- 
go. Dr. Schacht zaznaczył wyraźnie, że nowoutworzone państwa Europy 
Wschodniej nie mogą egzystować w obecnej formie. 

Poinearė już urzęduje 
Konferencja z Briandem i Tardieu 

PARYŻ, 25 7. PAT Poincaić, którego stan zdrowia poprawił się, przyjął dziś 
szereg wybiteych osobistości politycznych, między innemi Briaada i Tardieu, z który- 
mi omówił sprawy, znajdujące się na porządku džiennym obrad lzby deputowanych 
sa: ae zapowiedzianej na dzień pierwszego sierpnia manifestacji komu - 
nistycznej. 

Kafasfrofa autfomobilowa posła polskiego w Wiedniu 
Min. Bader odniósł rany, 

BERLIN, 25 7. PAT, Biuro Wolffa donosi z Solnozrodu, w pobliżu gra- 
nicy bułgarskiej, że zderzył się tam automobił posła nolskiegn w Wiedniu p. 
Bądera z automobilem ciężarowym. Poseł Bader odniósł lekkie rany w kolana 
i ranę tłuczoną na czole. Automobil! został uszkodzony. 

Nieszczęśliwy upadek z Niebieskiej Turni - 
ZAKOPANE, 24 7, PAT. We środę o godz. 11.04 p? południu spadł z Niebie- 

skiej Turni, leżącej pomiędzy Świnicą a Kościelcem, w przep'Ść 300 mtr. JRzef Plitz- 
ko, nauczyciel szkoły średniej w Królewskiej Hucie, ponos:ąc śmierć na miejscu. 

  

  

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

Specjalny słoniną i szmalceem marki „ARMOUR*, 
handel „SWIFT“ i inn. 

Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu zadatku. 
  

ło objąć okiem rzędy kolumn i pi- 
lastrów..." Z naszego Placu Katedral- 
nego z przedziwną (dawniej) perspek- 
tywą na Bazylikę od wylotu ulicy 
Zamkowej, uczyniono... jeden wielki 
skwer! Rósł, rósł ten nieszczęsny plac 
wileński „samorzutnie”, jak to mó: 
wią, „na las patrzając“, aż i wyrósł 
na taki, jakim go teraz oglądamy. 
Rząd (rosyjski) ani zawahał się „wy- 
stawić" dla swoich urzędów koszaro- 

Kamil Giżycki: „Przez Urjan- 
chaį i Mongolię“. Ilustracje, Port- 
ret altora. Mapka. Str. 238. 
Lwów. Wyd. Zakładu Nar. im. 
Ossolińskich. 1929. 

Spory przyczynek do tego, co na- 
rodu naszego najdzielniejsze jednost 

ki, <udem ocalone z pożogi Wojny 
Światowej, wycierpiały '„depcząc ob- 
cych ludów łany”... 

kamienicę bez krzty choćby artystycz- 
nego jakiegokolwiek waloru; ktoś 
„machnął* opodal, na innej linji pła- 
cu, pretensjonalną kamienicę dziś p. 
Bohdaąowicza (Biskupia 12); p. Ema- 
nuel Bułhak oparkanił byle jak swo- 
ją narożną „pustynię* (róg Placu i 
ul. Mickiewicza)...  Troszczył się o 
przednią ozdobę Wilna, o jego perłę 
—Pan Bóg Miłosierny i  Dobrotliwy 
oprawiając na wieczne czasy nasz 
Plac Katedralny, choć od jednej stro- 
ny, w cudne ramy Zamkowej Góry... 
A i nasz poczciwy Cielętnik czyliż nie 
robi, co może, dla estetycznego i 
wdzięcznego wyglądu naszego Placu 

ms choć od jednej stro- 
ny?... 

Książka Lauterbacha pobudza do 
wielu refleksyj. To; jej przedewszyst- 
kiem zaleta i zasługa. 

  

P. Giżycki walczył w 1918 na fron- 
cie uralskim w formacjach czeskich. 
Porzucił je aby przywdziać mundur. 
„wojska polskiego" w kadrach t. zw. 
Dywizji Syberyjskiej, Nie sądzone mu 
było zginąć, jak tylu kolegów, w bez- 
brzeżnych i głuchych stepach. Przeciw- 
nie, rychło awansował na kierownika 
warsztatów technicznych Baonu Inžy- 
nierskiego. Niestety jednak, następuje 
nieszczęsna kapitulacja Piątej Polskiej 
Dywizji Syberyjskiej. Składa ona broń 
wobec jawnej przewagi sił bolszewic- 
kich. Tysiące polskich _ najdzielniej- 
szych ochotników-żołnierzy giną bądź 
od zdradzieckich kul lub w nieprze- 
bytych tajgach z głodu i wycieńczenia. 
Niewielu, bardzo niewielu udało się 
ujść bolszewikom i dotrzeć do Polski 
odzyskującej niezależność państwową. 

Jednym z nich był p. Kamil Gi- 
życki—utrzymujący, mówiąc nawiasem, 

Z inicjatywy ministra Marynarki 
p. Jerzego de Leygues, cała Francja 
południowa żyje obecnie pod znakiem 
uroczystości morskich. 

Wielką jest zasługą ministra Ma- 
rynarki Francuskiej że przypomniał 
całemu światu a przedewszystkiem 
Francji że w roku bieżącym mija 200 
lat od dnia urodzin największego ad 
mirała francuskiego Piotra Andrzeja de 
Suffren kawalera de St. Tropez, Kom- 
tura Zakonu Maltańskiego św. Jana 
Jerozolimskiego. Bezprzecznie de Sui- 
iren jest największą postacią Prewancj 
a wielkie jego zwycięstwa nad Angli- 
kami chlubnie świadczą że się dobrze 
zasłużył ojczyźnie. 

Admirał de Suffren ma wiele cech 
wspólnych z Kościuszką i Puławskim, 
gdyż jak oni walczył o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych i swoim zwy- 
cięstwem nad flotą Wielkiej Brytanii 
wielce się da tej niepodległości przy- 
czynił. 

Piotr Andrzej de Suffren urodził 
się 17 lipca 1729 roku jako trzeci z 
kolei syn Markiza de Tropez. W wieku 
lat 8 był on oddany do specjalnej szko- 
ły synów Kawalerów Maltańskich a w 
14 roku życia został oddany do mary- 
narki ipo kilku tygodniach już prze- 
szedł chrzest ognia. Późniejszy admi- 
rał kilkakrotnie dostawał się do nie- 
woli angielskiej, widocznie niezbyt do- 
brze się z nim tam obchodzono, gdyż 
w następstwie bił Anglików wiele się 
tylko: dało. Największą jego zasługą 
jest wprowadzenie nowej. taktyki mor- 
skiej, z której później skorzystał Nel- 
son. Ogromnym nieszczęściem dla 
Francji było że wielki ten człowiek 
zginął z powodu błahostki w pojedyn- 
ku w 50-ym roku życia z ręki księcia 
de Mirepoix. 

Dowodem jak wysoko cenił par 
mięć admirała Napoleon I są słowa 
'wyrzeczone przez niego na wyspie św. 
Heleny: — Gdyby de Suffren żył nie 
byłoby ani Aboukru ani Tratalgaru, 
gdyż był on jedynym admirałem fran- 
cuskim zdolnym stawić czoło genju- 
szowi Nelsona. 

Napoleon III pomny słów wielkiego 
stryja wzniósł Sufirenowi w jego ro- 
dzinnem mieście St. Tropez pomnik od- 
łany z„bronzu pochodzącego z dział 
zdobytfch przez niego na Anglikach. 

Najgłośniejszymi zwycięstwami de 
Suffrena są: Zwycięstwo na rzecz Sta: 
nów Zjednoczonych pod. New Port w 
roku 1778, zwycięstwo iloty francus- 
kiej pod Grnadą w 1779 i w roku 1780 
pojmanie 62 okrętów angielskich. 

Na początku panowania Ludwika 
XVI olbrzymie imperjum kolonjalne ja- 
kie Francja posiadała w Indjach 7a- 
częło chylić się do upadku podniinowy: 

Rzadki we Francji rekord licznej rodziny 
W Marmoutier w okolicy Nancy, 

mieszka silny i krzepki jeszcze 92 Jet- 
ni starzec zwany powszechnie w całej 
okolicy „Papa Schwaller", 

Wyjątkowy ten starzec powszech- 
nie lubiany, z zawodu drwal, pracę 
swą rozpoczął w !4 roku życia. Bar- 
dzo prędko odznaczył się jako pra- 
cowity, staranny i uczciwy pracownik, 
to też został z biegiem lat mianowa- 
ny kierownikiem porębów lasów w 
lasach państwowych i na stanowisku 
tem pozostawał długie lata, Dzisiaj 
jeszcze 92 letni starzec administruje 
własną małą fermą i w razie potrze- 
by potrafi dopomóc w pracy moty- 
ką, widłami lub pługiem. 

Papa Schwaller pochlubić się mo- 
że wyjątkowo liczną rodziną, miał on 
11 dzieci, aw obecnej chwili ma prócz 
iego 46 wnuków i 30 prawnuków. 
Właśnie to liczne potomstwo zdobyło 
mu miano „Papy całej okolicy, w 
której jako patryarcha cieszy się 
ogromnym mirem i uznaniem. 
" -Papa Schwaller cieszy się dosko- 
nałem zdrowiem i humorem, zapyty* 
wany o receptę tak długiego życia” 
odpowiedział jowialnie; 

— Dobrze jeść, dobrze pić, dużo 
palić, i tęgo pracować, to jest zasa- 
da, której się zawsze trzymał i która 
zachowała mu zdrowie i życie, Z. K. 

kategorycznie, że można było pod 
Krasnojarskiem zbić bolszewików. na 
kwaśne jabłko i że mogła Dywizja 
Syberyjska, z małemi tylko stratami, 
przedostać się do Władywostoku a 
stamtąd do Polski. | 

Dość, że p. Giżycki, uniknąwszy 
szczęśliwie kul i tortur bolszewickich, 
dotarł wśród mnogich przygód, przez 
pustynię Gobi, przez Mandżurję, Mon- 
golję i Urjanchaj do bezpiecznego 
miejsca, do Charbina, skąd daleką 
okrężną drogą wrócił do Ojczyzny— 
powojennej. 

Naracja tych mnogich a niepo- 
wszednich przygód wypełnia sporą 
książkę. Najciekawsze z nich może 
znajdziemy na kartach poświęconych 
przebywaniu autora w obozie „krwa- 
wego generała" walczącego zajadle i 
desperacko z bolszewikami a cofają- 
cego się z bronią w ręku ku morzu. 
Był nim, jak wiadomo, potomek wiel- 
kiego rodu baronów kurlandzkich, 
Roman Fiodorowicz Ungern von Stern- 
berg. Gwałtowny temperament połą- 
czony z wręcz niesamowitem  okru- 
cieństwem oddziedziczyłjpo rodzonym 
dziadku, który zasiadłszy swojego 
czasu w istnej pirackiej” „twierdzy” 
na wyspie Dagó, przyłapywał kup- 
ców, obrabowywał ich a potem mor- 
dował. Z trudem udało się tego 

wojennych w lzbie francuskiej 200 ietnia rocznica urodzin Admirala de Suiiren 
wane coraz bardziej przez wpływy an- 
gielskie i brak poparcia armji i floty 
francuskiej. Rząd francuski zrozumiał 
wreszcie co traci i w 1781 mianował 
'admirała de Suffren dowódcą eskadry 
i wysłał go do lndyj Największą chwa- 
łą de Suffrena jest że po stoczeniu sze- 
regu zwycięskich bitw odbudował fran 
cuskie imperjum kolonjalne, trwające 
do dnia dzisiejszego, i uszczuplone tyl- 
ko dużo po jego śmierci. 

Francja zajęta walkami wewnętrz- 
nemi podczas rewolucji i wojnami na 
kontynencie podczas epoki Napoleoń- 
skiej nie miała sił i możności pilnować 
interesów swoich kolonij i wtedy to 
udało się Anglji oderwać definitywnie 
właściwe Indje. Niemniej jednak pozo- 
stałe do dziś dnia Indochiny i inne 
znaczne połacie krajów azjatyckich 
chlubnie świadczą 0 patrjotyzmie i 
genjuszu taktyki morskiej wielkiego 
admirała: 

We Francji współczesnej bardzo 
mało ludzi pamięta o wielkich zasłu- 
gach de Suffrena to też wielką zasłu- 
gą ministra marynarki jest że korzy- 
stając z 200-Hetniej rocznicy urodzin 
admirała postanowił on wyrwać z za- 
pomnienia nazwisko Wielkiego Fran- 
cuza. 

Cała prasa francuska obszernie pu- 
blikuje o przebiegu uroczystości odby- 
wających się w Prowancji, w skład 
których wchodzą rewje floty, odczyty, 
z życia Suffrena, wmurowanie tablicy 
pamiątkowej w St. Cannat miasteczku 
koło Marsylii, w którem Piotr Andrzej 
ujrzał Światło dzienne i wiele innych 
uroczystości i obchodów. Ale pomimo 
tego wszystkiego _ majpiękniejszym 
pomnikiem admirała pozostaną zawsze 
wzniosłe strofy które poświęcił mu po- 
eta narodowy Fryderyk Mistral, stro- 
fy napisane w prowansalskim języku. 

z 

Oryginalna ceremonja pogrzebowa 
W Zurychu odbył się dnia 17 lipca 

bardzo oryginalny pogrzeb cieśli, któ- 
ry utonął w jeziorze podczas zabawy 
nocnej. Ponieważ topielec był niem- 
cem i należał do majstrów cechu cie- 
sielskiego, koledzy wyprawili mu po- 
grzeb podług ogólnie u nich przyjęte- 
go ceremonjału. 

Trumnie towarzyszyli na. cmentarz 
licznie ze wszystkich stron przybyli 
cieśle ubrani w aksamitne spodnie lub 
też w szerokie białe szarowary przy- 
brane czarnymi lampasami, na @- › 
wach wszyscy mie li staromodne cy- 
lindry albo miękkie czarne kapelusze 
z szerokiemi kresami. Jedni z nich nie- 
Śli a właściwie ciągnęli za sobą sęka- 
te laski reszta dźwigała olbrzymie 
wieńce. 

Po wstawieniu trumny do zawcza- 
su wykopanego grobu [prezes związku 
ciesielskiego wygłosił wzniosłe i ser- 
deczne pożegnalne przemówienie, po- 
czem rzucił na trumnę cytrynę ze sło- 
wami: 

— Twoje życie było tak kwaśne 
jak cytryna. 

Nad otwartą mogiłą pochyliły się 
sztandary strząsając ze siebie zawie- 
szone «cytryny. 

To dało sygnał do razpoczęcia 
formalnego bombardowania trumny cy 
trynami gdyż wszyscy uczestnicy po- 
grzebu byli zaopatrzeni w cytryny i 
czuli się w-obowiązku dać w ten spo- 
sób dowód żalu i pamięci po zmarłym 
towarzyszu. Z.K. 

NADESLANE. 

ZASTEPCY 
- SOLIDNEGO 

z dobrą prezencją poszukuje ną woj. Wi- 
łeńskie poważna dobrze prowadzona insty- 
tucja (Dom Wysyłkowy) dla sprzedaży 
towarów tekstylnych urzędnikom na 
specjalnie dogodnych warunkach. Pier- 
wszeństwo mają emeryt. urzędnicy pań- 
stwowi. Reflektanci mogący się wykaząć 
dobremi referencjami zechcą zgłosić się 
pisemnie do Biura Ogłoszeń, Lwów, Le- 

gionów i, pod „P. A*. —o 

  

ostatniego Raubrittera pojmać i zaku- 
tego w kajdany deportować na Sybir. 
Nie przeszkodziło to wnukowi brylo- 
wać na carskim dworze... Dopóki go 
bujna (i jak jeszcze bujna!|! natura 
nie rzuciła via Krym w odmęt naj- 
szaleńszych imprez i hazardów—nad 
Bajkałem. 

Najcenniejsze są w książce p. Gi- 
życkiego źródłowe wiadomości o tak 
mało jeszcze znanej Mongolji, prze- 
bogatym kraju, nietylko eksploatowa- 
nym rabunkowo przez bolszewików 
lecz i planowo ;deprawowanym i demo- 
ralizowanym. urabianym na „żółte 
niebezpieczeństwo”, którem ma bol- 
szewizm torować sobie drogę, jak tara- 
nem,— do Europy. 

Ilustracyj w książce nadspodzie- 
wanie skąpo i ubogo. 

Gustaw Przychodzki: „Kultu- 
ra klasyczna w kulturze współ- 
czesneį“. Str. 105. Warszawa. 
Mortkowicz. 1929. 

Treściwe, jasne, na faktach i przy- 
kładach oparte, wyborne exposć i 
uzasadnienie następującej tezy — 
nie będącej oczywiście żadną rewe- - 
lacją: 

Bez kultury Świata klasycznego 
nie byłoby naszej, teraźniejszej kultury, 
z której tak dumni jesteśmy. Głębo-  



? 

  

S 178 

KURIER G0SPODLRCZY LIE WICHODNICA 
Przyczyny podwyżki taryfy towarowej według 

urzędowych oświadczeń 
Przed kiku dniami podaliśmy na 

tem miejscu szereg informacyj doty- 
czących bliskiego wprowadzenia w 
życie nowej taryfy towarowej. Jak 
wiadomo taryfa ta usuwając z jednej 
strony dużo niedokładności, które 
przedtem wymagały specjalnych  in- 
terpretacyj oraz wprowadzając  bar- 
dziej szczegółową nomenklaturę, — 

ustanawia jednocześnie stawki taryfo- 

we o wiele wyższe niż przedtem. 

Jakie przyczyny złożyły się na pod- 
wyżkę taryfy towarowej? Według wy- 

wiadu Zz p. J. Gieysztorem, naczelni- 

kiem wydziału taryfowego w minister- 

stwie komunikacji, sprawa ta przedsta- 
wia się następująco.: 

Polska taryfa kolejowa, zaznaczył 
p. Gieysztor, jest w porównaniu z ta- 

ryfami wielu państw europejskich o 

wiele niższa i ta w stosunku mniejwię- 
cej 1:2. Że ten niski poziom taryf, oraz 

ich układ czynił zadość potrzebom go- 

spodarczym kraju, o tem świadczyć 
może ilość przewiezionych koleją to- 
warów w ciągu ubiegłego 4-lecia. 

Rok Przesyłek pośpiesznych 

ton _ tys. tonnoklm. 

1924 271.429 — 30432.0 

1925 305.925 — 45.000.0 

1926 258.712 , 49223,7 

1926 353.571 63.504,3 

Rok Przesyłek zwyczajnych 

ton tys. tonnoklm. 

1924 53.557.329 10.233.835.0 

1925 52.161.904  12.634.444.0 

1926 58.028.821 — 14.906.107.0 

1927 64.495.358 — 17.364.616.0 

Tabela powyższa stwierdza stały 

wzrost przewozu w liczbach absolut- 

nych czyli ilości ton, jak też i w licz- 

bach względnych, j. t. ilości wykona- 

nych tonokilometrów. Liczby ostatnie 

są dla określenia pracy kolei szczegól- 

nie miarodajne, jako ilustrujące nietyl- 

ko przewóz pewnej ilości towaru, ale 

również i właściwą odległość. 

Także natężenie przewozów na na- 

szych kolejach w zestawieniu z inne- 

mi państwami wypada dla nas dodat- 

nio, a przewóz kolejami  polskiemi 

przewyższał przeciętnie normy — ргхе- 

wozu większości kolei europejskich. 

Należy więc uznać, że taryty P.K.P. 

spełniły swe zadanie w stosunku do 

życia gospodarczego i pozwoliły na 
osiągnięcie przez nie znacznego roz- 
woju:. н 

Obecnie powstaje pytanie, w jakim 
stopniu uczyniły one zadość własnym 
potrzebom kolei. jako przedsiebior- 
stwa. W zestawieniu dochodów i roz- 
chodów widzimy stały i poważny 
wzrost dochodów, jednak kolej nie 
jest w żadnej mierze w stanie pokryć 
z nich własnemi siłami wydatków nad- 
zwyczajnych, przewidzianych na Ко- 
nieczne budowy i inwestycje. 

Jak dalece przewidziane na tem cel 
wydatki nie odpowiadają najistotniej- 
szym potrzebom P.K.P., widać to z 
następujących przykładów. Do chwili 
dzisiejszej nie odbudowano w zakre- 
sie mostów 15.388 metrów, ca stano- 
wi 40 proc. zniszczeń wojennych, w 
zakresie dworców 100 jednostek, co 
stanowi — 17.4 proc. zniszczeń, w 
zakresie parowozowni 14 jednostek, 
co stanowi 18 proc., w zakresie stacyj 
wodnych 102 jednostki i t. d. Koleje 
nasze są pozatem jednemii z najgorzej 
zaopatrzonych w tabor. Poważne nie- 
domagania wykazuje też stan nawierz- 
chni. Wkońcu rozbudowa naszej sie- 
“i w ciągu ostatnich 10-ciu lat nie od- 
powiada potrzebom życia gospodar 
czego i obronie kraju. 

Dla dokonania więc niezbędnych 
tylko imwestycyj, mających ma celu 
usprawnienie techniczne kolei i rozbu- 

dowę sieci, okazała się konieczną pod- 
wyżka taryfy towarowej, która została 
zadecydowana ро pėltorarocznych 
studjach biura reformy taryf, w najści- 
ślejszem porozumieniu i za zgodą 
wszystkich miarodajnych organizacyj 
gospodarczych. Podwyżka ta dotyka 
poszczególne kategorje towarów nie- 
równomiernie i waha się od 10 do 35 
proc. w Zaležnošci od znaczenia go- 
spodarczego towaru i od kierunku jego 
przewozu. Przypuszczać należy, że 
podwyżka taryfy towarowej przynie- 
sie P.K.P. 100 miljonów, które prze- 

znaczone będą dla podniesienia spraw- 
ności technicznej kolei, co leży w pier- 
wszym rzędzie w interesie ster gospo- 
darczych. 

  

KRONIKA MIEJSCOWA 
— W obawie przed paskarskiemi 

zakusami. W związku z pewną zwyżką 
cen hurtowych na cukier, wywołaną 
względami gospodarczemi kraju, wi- 
leńskie Starostwo Grodzkie w celu za- 
pobieżenia ewentualnym w tym wy- 
padku nadużyciom niektórych kupców 
detalicznych zarządziło rewizję cenni- 
ków w sklepach spożywczych przez 
specjalne komisje lotne, które dokona- 
ja rewizji na terenie całego m. Wilna. 

Uchwała Rady Miejskiej nie znalazła aprobaty 
Ministerstwa 

Biuro adresowe musi obsługiwać instytucje państwowe 
gratis. 

W dniu 24 stycznia r. b. Rada Miejska m. Wilna uchwaliła pobierać 
od instytucyj państwowych opłatę za informacje udzielane przez miejscowe 
biuro adresowe. 

Ostatnio Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiadomiło Wileński 
Urząd Wojewódzki, iż do powyższej uchwały Rady Miejskiej nie może 
przychylnie się ustosunkować i może się zgodzić jedynie na pobieranie 
przez magistrat m. Wilna od instytucyj państwowych, którym biuro adre- 
sowe udziela informacyj zwrotu kosztów przesyłki pocztowej faktycznie po- 
niesionych przy załatwianiu tego rodzaju spraw. : 

W związku z powyższem wojewoda wileński zarządził spowodowanie 
reasumpcji wżmiankowanej uchwały Rady śMiejskiej z dnia 24 stycznia r. 
b. Co się tyczy biura adresowego to winno ono już obecn'e zaniechać po- 
bierania tych opłat. Wskazane wyżej zarządzenie władz nadzorczych po- 
siada doniosłe znaczenie dla wielu instytucyj i urzędów państwowych znaj- 
dujących się w m. Wilnie, a zwłaszcza dla urzędów policji państwowej. 

  

KRONI 
  

| PIĄTEK 
' 26 Dziś Wschóc si. g 3 m. 11 

Limas Matki Zach. sł. o g. 19 m. 39 
jutro 

Natalji 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U.S.B. 

z dnia 25 - VII. 1929 r 

Ciśnienie J 
średnie w m. ] ое 

Temperatura | kredni : ‘‹Ъ 170C 

Opad za do- | 
bz w mm. ] 8 

жшмч Zachodni. 

Uwagi: pogodnie. W nocy deszcz 
Minimum za dobę-l- 16? 
Maximum na dobę -|- 21 C 
Tendencja barometryszua: 

później wzrost. 
stan stały, 

  

ŻAŁOBNA. 

— Szanownym p. p. inspektorostwu Szy- 

mańskim oraz koleżeństwu z kursu nauczy- 

cielskiego w Świę ch i wszystkim tym, 
którzy wzięli udział w dniu 22 i 23 b. m. 
w eksportacji i pogrzebie zwłok ś.p. żony 

mojej Marji oraz okazali w tej tak ciężkiej 
dla mnie chwili życiowej jaknajszczersze 
współczucie i pomoc — tą drogą składam 
serdeczne Bóg zapłać. _ Edward Aluchna 
Święciany dn. 24-VII 29 r. 

URZĘDOWA 

— Rorporządzenie w sprawie cenników 
na przedmioty handlu. Wileńskie Starostwo 
Grodzkie przypomina właścicielom restaura- 
racyj, jadłodajni, piwiarni, kawiarni, mleczar 
ńi i t. p. przedsiębiorstwom, w których od- 
bywa się sprzedaż artykułów do spożycia 
na miejscu, że w m rozporządzenia mi- 
nistra Spraw wewnęj ch z dnia 22 lute- 
go 1923 roku, obowiązani są wywieszać w 
lokalach swych przedsiębiorstw cenniki na 
wszystkie przedmioty powszechnego użytku 
przeznaczone na sprzedaż, a nadto ujawniać 
ceny bezpośrednio na tych przedmiotach. 
Winni niezastosowania się do wskazanego 
przepisu będą pociągnięci do odpowiedzial- 
ności administracyjno karnej. 

  

    

  

    
   

    

  

KA 
— Lustracja sanitarna cmentarzy wileń- 

skich. Starostwo Grodzkie zarządziło wczo- 
raj powołanie do życia komisji, zadaniem 
której będzie sprawdzenie stanu sanitarne- 
go i porządkowego na cmentarzach, znaj- 
dujących się w obrębie m. Wilna. W skład 
tej komisji wchodzą, łekarze: grodzki i ma- 
gistracki oraz kierownik odnośnego  komi- 
sarjatu. 

— 0 bezpieczeństwo dzieci na ulicach 
Wilna. Wileńskie Starostwo Grodzkie przy-- 
pomina rodzicom i opiekunom 0 odpowie- 
dzialności ich za pozostawianie dzieci w 
wieku do lat 7 na ulicach bez opieki osób 
starszych. Obowiązek dozoru winien być 
tembardziej przestrzegany, ponieważ dzieci 
pozostające bez opieki są bardzo często po- 
wodem wypadków samochodowych na dro- 
gach publicznych. Wypadki te powodują już 
t: śmierć lub kalectwo dzieci jużto uszko- 
dzenie pojazdów przy gwałtownych 
tach w czasie wymijania znajdującego s    ę Ww 

    
niebezpieczeństwie, częstokroć naraża się 
przytem życie osób, ja ych samochodem. 
Mając powyższe na względzie Starostwo 
Grodzkie wydało stanowcze zarządzenie or. 
ganom policji, by żądały od rodziców i opie- 
kunėw bezwzględnego zastosowania się do 
obowiązujących w tei mierze przepisów pod 
rygorem znacznych kar administracyjnych. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Kiedy Magistrat zacznie 
wydawać paszpprty. |ak się dowiadu- 
jemy, Magistrat oczekuje rozporządze 
nia wykonawczego do ustawy o ewi- 
dencji ludności. Rozporządzenie to ma 
być ogłoszone we wrześniu i wtenczas 
Magistrat przystąpi do wydawania pa- 
szportów czyli t. zw. dowodów  t0ž- 
samości. ' 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (a) Pomoc bezrobotnym. Na wnio- 
sek Zarządu Funduszu Bezrobocia zostało 
postanowione by bezrobotnym, ęktórzy do 
dn. 31 sierpnia r. b. wyczerpią prawo do 
zasiłków sprzedłużyć akcję zapomogową do 
17- tygodni na terenie m. Wilna i powiatu 
wileńsko-trockiego jako też w  wojewódz- 
twie nowogródźkiem w powiecie słonimskim. 

— (a) Strajk rękawiczników trwa. Za- 
targ rękawiczników z pracodawcami trwa- 
jący od 25 maja nie został jeszcze zlikwido- 
wany. Próby dojścia do porozumienia speł. 
zły na niczem, tak że około 250 robotników 
pozostaje nadal bez pracy i na „urlopie”. 

— Strajk. Dn. 25 b. m. ogłęsili strajk 
robotnicy litografji Najszula. którzy żądają 
zwiększenia płacy zarobkowej. REZ 

      

wo 

Wojewódzka komisja do spraw ustalenia 
nazw miejscowości 

W najbliższym czasie ukonstytuuje się 
Wilnie wojewódzka komisja do „spraw 

ustalenia nazw miejscowości. 
W skład komisji wojewódzkiej wcho- 

dzą: Wojewoda—jako przewodniczący ko- 
misji, po jednym _ przedstawicielu: okręgu 
korpusu, oksęgu szkolnego, Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów oraz dwaj przedstawiciele 
miejscowych sfer naukowych i dwaj — sfer 
samorządowych. 

Przedstawicieli okręgu korpusu, okręgu 
szkolnego i Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
wyznaczy ich właściwa władza przełożona. 
Przedstawicieli miejscowych sfer naukowych 
i samorządowych zaprosi Wojewodą po po- 
rozumieniu się z odnośnemi organizacjami. 

Do zakresu działania komisji wojewódz- 
łiej należy przedwstępne przygotowywanie 
materjałów w sprawie ustalenia urzędowej 
nomenklatury w Polsce. Przygotowywanie 
tych materjałów odbywać się będzie w 
myśl wskazówek oraz na podstawie uchwał 
powziętych przez utworzoną przy Min. Spr. 
Wewn. komisję do opracowywania wnio- 
sków w sprawie ustalenia urzęoowej no- 
menklatury miejscowości w Polsce, a udzie- 
lonych do wiadomości przewodniczącemu 
komisji przy urzędzie wojewódzkim przez 
przewodniczącego komisji przy Min. Spr. 
Wewn. 3 

Uchwały i wnioski komisji, przygoto- 
wany przez komisję materjał w sprawie u- 
stalenia urzędowej nomenklatury miejsco- 
wości w Polsce oraz odpisy protokułu po- 
siedzenia komisji przedkłada przewodniczą- 
cy komisji przy urzędzie wojewódzkim Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych. 

Uwaga Red.kcji, Nie bardzo ro- 

zumiemy tego rodzaju składu komi- 

sji. Poco do komisji. mają wchodzić 

przedstawiciele wojska, kuratorjum 

szkolnego i Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów? Chwała Bogu, nie mieszkamy w 

Ameryce i wszystkie nasze miasta, 

miasteczka i wsie dawno już są po- 

nazywane. 
Chodzi o to, że Moskale w wieku 

XIX wiele miejscowości poprzezywali 

chcąc w ten sposób nadać naszemu 

krajowi charakter rosyjski. Mówiąc 

nawiasem, Moskale postępując w ten 

sposób postępowali podle, lecz przy- 
najmniej mając wyraźny cel przed о- 

czami, mianowicie  zrusyfikowanie 

kraju. Natomiast my popełniając takie 

horrenda, jak zgadzając się na przez- 

wanie Brześcia Litewskiego ohydną 

niemiecką nazwą Brześcia nad Bu- 

giem, lub fałszując nazwę Radoszko- 

wicze, na Radoszkowice postępujemy 

w sposób nie mniej wstrętny jak 

Moskale, lecz daleko bardziej bezsen- 

sowny. Moskale przynajmniej nadawali 

rosyjskość. a my w naszej ziemi nie 

mamy nic do zmieniania, nic do fał- 

szowania, nic do ukrywania. 

Można więc szukać, jaką nazwę 

w
 

Komuniści przed 1 sierpnia 
Komuniści czynią przygotowania 

1 sierpnia i rozesłali już odpowiednie 
cji. Wszystkim komitetom polecono urządzanie wieców, 

do am wystąpienia w dniu 
instrukcje do swych agentów na prowin- 

demonstracyj i przyj- 
mowanie rezolucyj przeciwko zamiarom wojowniczym w państwach sąsiadują- 
cych z Rosją sowiecką. 

Dla odpowiedniego przygotowania „gruntu* na mieście rozrzucono bibu- 
łę komunistyczną którą znaleziono wczoraj w nocy i usunięto. 

Taksamo podobna akcja odbywa się na prowincji. Np. w Widzach nieu- 
jawnieni sprawcy wywiesili transparent o napisach komunistycznych. (b) 

  

8 SĄDÓW 

Agitatorzy K.P.Z.B. reįkomu Pod. 
brodzie. 

Na terenie pow. Swięciańskiego komu- 
niści rozwinęli swego czasu niezwykle oży 
wioną działalność, w Podbrodziu powstał 
rejkom, a macki jego sięgały całego po- 
wiatu. Ośrodki, w których znajdowała się 
większa ilość robotników obsadzone zo- 
stały przez lepszych agitatorów. Do takich 
ośrodków należała też stacja Gieladnia, 

gdyż w pobliżu jej przeprowadzano roboty 
eśne. 

Pewnego dnia jeden z robotników 
Piotr Czarniawski wracając z kościoła 
spotkał Berkę Lewina. W trakcie rozmowy 
Lewin przeszedł zręcznie na tematy poli- 
tyczne i zaczął agitować. Czarniawski udał, 
że ideologja sowiecka przypada mu do 
gustu i wyraził gotowość wstąpienia do ja- 
czejki. To uśpiło czujność agitatora. 

Po pewnym czasie Czarniawski uważa- 
ny był przez komunistów za „swego czło- 
wieka”, a tymczasem wszedł on w porozu- 
mienie z policją, którą informował o wszy- 
stkiem. 

Całą aferę ujawniono i przywódcy: Hi- 
polit Bujko, Berek Lewin i Jan Luksza 
osadzeni zostali pod kluczem. Sąd Okrę- 
gowy uznał winę ich za udowodnioną na 
rozprawie sądowej i skazał: Łukszę i Le- 
wina po 4 lat więzienia ciężkiego, a Bujko 
3 lata więzienia. 

Sąd Apelacyjny po rozpcznaniu po- 

nownem, w dniu wczorajszym, tej sprawy 
ok poprzedni zmienił i skazał: Lewina 

i Bujko na 3 lata domu poprawy, zalicza- 
iąc im areszt prewencyjny, a Łukszę unie- 
wianił całkowicie z braku dowodów winy. 

Obronę Bujki i Łukszy wnosił mec. 
Jasiński, Lewina mec. Czernichow. 

  

nosiła dana miejscowość w w XVIII 

ale tego nie powinien i nie może ro- 

bić przedstawiciel wojska, poczty i 

kuratorjum, lecz jedynie i wyłącznie 

historyk. To też województwo powin- 

no powołać nie nic innego, jak tylko 

komisję historyczną któraby ustaliła 

jaką dana miejscowość nosiła nazwę 

za Stanisława Augusta. Wszelkie cele 

„polonizacyjne* powinny być wyklu- 

czone* Tylko ludzie ograniczeni mogą 
myśleć o „polonizowaniu* kraju, któ- 
ry zawsze był taksamo polskim, jak 

jest dzisiaj. 

Śmierć pastucha na rogach rozjuszonego buhaja - 
W folwarku Bogdanowo pow. Brasławskiego należ cego do p. Ant. Rynkie- 

wicza miał miejsce tragiczny wypadek. 

Buhaj pasący się na pastwisku, razem z całym stadem, rzucił się na pa- 

stucha 16 letn. Sylwestra Suszko i porwał go na rogi. 

Nieszczęśliwy, przebity rogami na wylot przez brzuch, tak, że wnętrzno- 

ści wypłynęły zmarł natychmiast. 

Rozjuszone zwierzę porzuciło swoją ofiarę i uciekło na drugą stronę 

pastwiska. 
Czem rozjuszony został buhaj nie zostało ustalone. 
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RÓŻNE 

— Duchownym prawosławnym 

nie wolno należeć do partyj polityczr 

nych. Władze kościoła prawosławnego 

w Polsce zabroniły duchownym prawo- 

sławnym brania udziału w politycz- 

nych partjach i organizacjach. 

Wskutek powyższego duchowny 

Kościeńczyk wystąpił z liczby człon- 

ków Rady Rosyjskiego Zjednoczenia 

Ludowego w Wilnie. 

— Z Wil T-wa Rosyjskiego. Dnia 25 

b. m. odbyło się posiedząnie nowego zarzą- 

du Wileńskiego Towarzystwa Rosyjskiego, 

na którem wybrano prezesem p. Bielewskie- 

go byłego dyrektora gimnazjum Wil. Tow. 

Ros. wiceprezesem p. Docenko — prezesa 

rodzicielskiego komitetu gimnazjum, sekreta- 

rzem p. Gorjaczko — byłego redaktora ga- 

zety „Utro” i skarbnikiem p. Morozowa (sta- 

roobrzędowca). 
Stary zarząd pozostawił około 10 tys. 

diugow. 

— Wyocoianie 13 taksówek. Komi- 
sja w składzie inż. Krukowskiego, ko- 
mend. p. p. m. Wilna inspektora Izy- 
dorczyka, kierownika ruchu aspiranta 
Leo w dalszym ciągu dokonywuje prze 
głądu taksówek, wycofała z ruchu 
ulicznego 13 samochodów, które po- 
siadały przeróżne defekty w motorach, 
oraz spisano 21 doniesień karnych, za 
brudny i odrapany wygląd tychże tak- 
sówek. 

TEATR I MUZYKA 

— Dzisiejszy Występ praskiej grupy ze- 
społu Teatru Artystycznego w Wilnie. Zna- 
komity zespół słynnego Teatru Artystyczne- 
go Stanisławskiego w tryumfalnym  objeź- 
dzie miast Rzeczypospolitej — zawitał dziś 
do Wilna, gdzie rozpoczyna szereg wystę- 
pów. ‘ 

Dziś więc o godz. 8 m. 15 w. w gmachu 
Teatru Polskiego „Lutnia* odegraną zosta. 
nie doskonała komedja Ostrowskiego „Bie- 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

PRONASZKOWSKI MIGKIEWICZ 
0 OPIEKĘ WOŁA 

Sprawa pomnika Mickiewicza w Wilnie 
wałkuje się od. lat, chwała Bogu, ośmiu. 

Przechodziła majróżnorodniejsze fazy. 
Sygnalizowaliśmy o nich czytelnikom „Sło- 
wa“. Dziś nastał, powiedziałbym, okres spo- 
koju, okres słodkiej drzemki Komitetu. 

Ale nie o tem chcę pisać, nie o pomniku, 
który ma kiedyś stanąć, ale tym, który obec- 
nie stoi nad Wilją: o, Pronaszkowskim dzi- 
wolągu. 

amiętamy wszyscy jego historję. 
Powstał na tle konkurencji dwuch ko 

mitetów: „cywilnego, cobym go ogólno- 
krajowym nazwał, i wojskowego. 

Komitet „cywilny* długo nie mógł się 
do roboty zabrać, wojskowy, jak właśnie na 
wojskowy przystało, raz dwa się zakręcił, 
zebrał trochę grosiwa, urządził konkurs, o 
ile mnie pamięć nie myli, słabo ogłoszony, 
albo zgoła nieogłoszony i wybrał model 
Pronaszki. 

Chciano postawić wielki komitet, chcia. 
no postawić Wilno całe, a kto wie czy i nie 
całą Polskę wobec faktu dokonanego. 

Ale wtedy podjął się krzyk. Wszyscy 
protestowali przeciw tej arbitralności woj- 
Ska, wszyscy głos podnosili, bo mało komu 
Pronaszkowski model do gustu przypadł. 

Zaczęto targi, konferencje, narady i 
wreszcie wymożono na wojsku, że sprawę 
pomnika pozostawi wyłącznie i tylko komi. 
tetowi cywilnemu, 

Dobrze! Ale co robić z pomnikiem Pro- 
naszki? Wojsko obiecało mu, że jego projekt 
stać będzie w Wilnie? 

Pomyślano, stuknięto się w głowy i 
zdecydowano, że dopóki Wilno nie ma osta- 
tecznego pomnika Wieszcza, niech ten, przez. 
jury wojskowiego komitetu wyróżniony sta- 
nie gdzieś jako prowizoryczny. 

I stanął Pronaszkowski Mickiewicz na 
terenie koszar artylerji tuż za Wiłją. 

Z wiełką pompą go odsłonięto dwa 
lata temu czy trzy. Prez. Massaryk przysłał 
depeszę ex re tej uroczystości. Sędziwy pre- 
zydent „pobratymczej” republiki nie mógł 
nawet przez chwilę pomyśleć, żeby komuś 
do głowy strzeliło stawiać pomniki — pro- 
wizoryczne. 

Wyobrażam sobie jak był zażenowany, 
gdy się dowiedział o tej pomnikowej historji 
— bo dowiedzieć się musiał. 

My tymczasem już zdołaliśmy się przy- 
zwyczaić do wygłądu figury nad Wilją, już 
nas nie razi, bo się nam „opatrzyła” i już 
na nią, mało uwagi zwracamy. Widocznie i 
opiekunom pomnika Mickiewicz Pronasz- 
kowski też się „opatrzył”, a kto wie czy i 
nie „nadojadł”, bo jakoś pieczołowitość © 
jego wygląd, o porządek wkoło niego, usta- 
ła, i na to właśnie uwagę komu należy 
zwrócić pragnę. 

W pierwszym roku stania pomnika na- 
ogół dbano o niego. Co pewien czas odma- 
lowywano go, gdy już zdążył wyblaknąć. 
Czyjaś ręka klombik mały zrobiła, czyjaś 
ręka kwiaty na nim zasadziła. Pomalowano 
słupy, rodzaj ogrodzenia stanowiące, słowem 
był zaprowadzony siaki taki ład. 

W tym roku na wiosnę wody na Wilji 
wysoki miały poziom. Dosięgły niżej poło- 
żonych słupów, miały ochotę dosięgnąć i 
wyższych, kto wie czy i nie pomnika sa- 
mego. 

Ktoś się radował, że może to, czego 
ludzie zrobić nie chcą, zrobi nasza  Wilja. 
Myślano, że może ona tę kupę desek ze So- 
bą zabierze. 

Widocznie jednak rzeka zgrymasiła i 
zamiast „Mickiewicza” zabrała jeden ze słu. 
pów, drugi naruszając, a pozatem część 
schodów na Wiłji opuszczonych. 

Powstało rumowisko. Cegły, kamienie, 
deski. Wszystko to z frontu, w oczy prze- 
chodnia bijące. 5 

Klombu mikt w tym roku nie robił, 
kwiatków nie zasadzał. A i śmieci nie ma 
kto nawet zamieść, odstającej gdzieś deski 
przybić. 

Ładny porządek! Ładna piecza nad ja- 
kim tam jest, ale zawszeż pomnikiem wie- 
szcza! 

Tak dłużej być nie może. Trzeba sobie 
wyraźnie powiedzieć, że albo się pomnik 
p. Pronaszki zostawia i wtedy trzeba go w 
porządku trzymać, albo jeśli się do niego 
wagi nie przywiązuje — to czemprędzej ro. 
zebrać. _ 4 

Taki stan rzeczy, jak obecny, o Dom- 
stę do Boga woła. © Mik. 
OSA VIENA TT TRAIN 

da nie haūbi“, w wykonaniu wybitnych sił 
zespołu. ы 

. Repertuar dalszych przedstawień zapo- 
wiada: 

W sobotę „Na dnie" — Gorkija. 
W miedzielię — „Wiśniowy sad* — Cze. 

chowa. 
W poniedziałek — „Ożenek* — Gogola. 

Wie wtorek — „Potęga ciemnoty* — 
Tołstoja. A 

Bilety na wszystkie przedstawienia są 
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ko w przebogatym gruncie kultury 
starożytnej, Greków i Rzymian, tkwią 
sokami jej wykarmione nietylko nasza 
teraźniejsza wiedza ze wszystkiemi 
jej „oszołamiającemi'* zdobyczami lecz 
i nasza budząca taki podziw, teraź- 
niejsza technika. Prawo rzymskie po- 
zostało (i domniemanie pozostanie 
na zawsze) fundamentem podstawo- 
wych pojęć prawnych; nowoczesna 
pedagogja nie zdobyła się na wyższe 
ideały wychowawcze jak te, które ce- 
chują starożytność klasyczną; z grun- 
tu klasycznej kultury wyrosły najno- 

wocześniejsze systemy, teorje i kie- 

runki filozoficzne z Nietzscheanizmem, 
Bergsonizmem i teorją względności 
Einszteina na czele; wszystkie naczel- 
ne i „nieśmiertelne* leitmotywy 
itypy w najpotężniejszych literatu- 
rach teraźniejszych narodów cywilizo- 
wanych Są... rodem z nieprzebranej 
skarbnicy klasycznego Świata i jego 
wszechstronnej natury. 

Wystarczy zestawić relatywizm He- 
raklita z koncepcjami filozoficznemi 
najpotężniejszych teraźniejszych my- 
ślicieli typy komedjowe Plauta z naj- 
popularniejszemi figurami literatury 
komedjowej nowoczesnej, niedaleko 
szukając: plautowskiego Samochwa* 
ła z iredrowskim Papkinem etc. etc. 

Ogromnie łatwo być „przeciwni- 

kiem” (oho ho!) klasycyzmu. Zgoła jest 
niepodobieństwem być kulturalnym 
członkiem teraźniejszym nie 
mając w organizacji swej duchowej 
pierwiastków... tegoż klasycyzmu. 

Kornel Makuszyński: „Listy 
zebrane”. Str. 322. Warszawa. 
Gebethner i Wolff. 1929. 

Pojawienie się w prasie — w 1921 
r.—Makuszyńskiego „Listów z Zako- 
panego* zrobiło furorę. Utorował im 

drogę do wyjątkowej popularności 
bynajmniej nie humor jakiegoś ar- 
cyprzedniego, niebywałego gatunku. 
Ludzie aż przysiadali z uciechy, trzy- 
mając się za brzuch i waląc sobie 
po kolanach z tej racji, że raz prze- 
cie zdobył się ktoś na odwagę po- 
wiedzenia głośno i publicznie a z cię- 
tym dowcipem i rozkosznie ironizu- 

jąc: tego, co każdy myślał... lecz sza! 

—niewolno było za nic w świecie 
mówić, a cóż dopiero pisać po gaze- 
tach! Jeszcze dziesięć lat temu, jeszcze 
bezpośrednio po wojnie bylo Zako- 
pane—t a b u! Było czemś w rodzaju 

świętości narodowej, o której wolno 
było wyrażać się jedynie wśród usta- 
wicznych zachwytów i w nieznających 
granic hiperbolach. Dopiero teraz w o |- 
n o nietylko myśleć lecz i mówić choć- 
by jaknajgłośniej, że Zakopane jest 

to Świetna stacja klimatyczna (głów 
nie z powodu swojej radjoaktywności) 
zagospodarzona, administrowana, 
prowadzona haniebnie, że jest to 
„dziura”, którą wstyd pokazywać cu- 
dzoziemcom z krajów o wszechstron- 
nej wysokiej kulturze... 

Najgorzej na tem  publicznem 
przeszacowaniu reputacji Zakonanego 
wyszły „słynne* Listy Makuszyńskie- 
go. Tak zawsze bywa. Kto pierwszy 
porównał kobietę do róży, okrzyknię- 
ty był genjuszem. Lecz już ów dru- 
gi, który za nim to powtórzył... Ach, 
nie pytajmy lepiej, co o nim  powie- 
dziano. 

Dziś „Listy z Zakopanego” Maku- 
szyńskiego mają smak _ nieapetyczny 
odgrze'wanej, nawet wielokrotnie od- 
grzewanej potrawy. 

Podobnie się rzecz ma z wieloma 
innemi „Listami* z różnych innych 
miejscowości, a pisanemi ieželi nie 
jeszcze aż w 1921 roku, to cztery, 
pięć lat temu. To przecie nie „Reise: 
bilder* Heinego, które, mają w so: 
bie eleksir nieśmiertelności ogrom- 
nego kunsztu pisarskiego i jednego z 
najostrzejszych,  najświetniejszych i 
najoryginalniejszych dowcipów, jakim 
się Świat nigdy zachwycać nie prze- 
stanie. 

Najbardziej w swoim żywłole jest 

Makuszyński ironizując. Ma ironję 

żartobliwą, chwilami rozkoszną, a 

potoczystą, obfitą i łatwą, jak nie- 

rzymierzając. niewyczerpana melo- 
dyjność w | Trubadurze" lub w „Traw- 

jacie“. Obie też one: Makuszyńskiego 

ironia i mielodyjność starych oper 

włoskich są—pod względem gatanku 
i faktury—bardzo do siebie zbliżone. 

Stąd szeroka popularność" —obu. 
Na mój gust najlepiej z całej 

książki, z całego zbioru listów, „za- 
chowały się* w znacznej Świeżości 
„Listy z Karlowych Varów* (z lata 
1923) jako też i ponadające maxi- 
mum walorów literackich. 

Makuszyński nie „przeprowadza” 
w listach swoich żadnej specjalnej 
idei, nie wysila się na „tendencję*; 
wystarcza mu, wytykajac błedy i cu- 
dactwa, zaniedbania i akulturalności 
—śmieszyć. Czasem, gdy zdaje mu 
się, że zapędził się w krytyce i wy- 
šmiewaniu za daleko — najniepotrzeb- 
niej w Świecie cofa się, kaia, stara się 
odrobić to, co.,. napsocił, (Vide na 
str. 292 inwokacię zaczynającą się od 
słów „Kochajmy Zakopane! Niech się tu 
cała Polska zjeżdża! Etc."). 

Jest to odruch... oDortunizmu, 
równie—nas  przynajmniej—nie „bio- 
rący", jak uderzenie w patos, dziwnie 
jakoś, za przeproszeniem, zalatujący 

tromtadracją w zakończeniu Listu ze 
Lwowa zamykającego książkę nieocze- 
kiwanym i zgoła nieharmonizującym z 
nią akordem. 

Mniejsza. Są to właściwości Ma- 
kuszyńskiego pisania — indywidualne. 
Trudno aby istota duchową danego 
pisarza nie przebiła się, choć od czasu 
do czasu, w tem. co pisze. 

Gorzej gdy Makuszyński zetknąw- 
szy się z takim Gdańskiem, któremu 
czego jak czego ale rzeczywistego do- 
stojeństwa kulturalnego i wielkopar- 
skiej grandezzy nie odmówić,  zadzie- 
ra nos, podnosi do buzi dwa palce, i 
zaczyna gwizdać. Np. w ten sens: 

„Sprusaczoną, podjudzona, pod- 
becztana, zdopingowana furja antypol- 
ska zacnych Gdańszczan wygląda jak 
furja miłego pijaka, któremu coś u- 
derzyło na mózg. Trochę się biesi, 
krzyczy, wymachuje rękami, czyni 
Szykany, ale się wreszcie mały Mo- 
ritz gdański (1) uspokoi kiedy dostą- 
nie po palcach. kiedy nie dostanie 
polskich kartofli na leguminę i kiedy 
wreszcie nabierze rozumu. który zresz- 
tą zawsze mieszkał w  prześlicznych 
gdańskich domach. Gdańsk przypo- 
mina takiego potworka, który ma o- 
gromną głowę, w głowie tej' ogromnie 
wiele morskiej wody, pozatem mały 
brzuszek, krótkie ręce i Śmiesznie 

małe nogi. Powiedziano temu sympa- 
tycznemu maleństwu: bij się z Polską! 
Więc biedactwo wierzga żabią nożką 
i wvdaje z siebie Śmieszny pisk..." 

P. Makuszyński atoli, wyjąwszy 
paluszek z buzi, grozi nim po nosie. 
Ostrożnie, panie Moritz gdański, 0- 
strożnie! „Spokojny Polak na to nic... 
Ale kiedyś się odwinie i gotowa być 
nieprzyjemność!” 

Otoż wbijać takich klinów w pol- 
skie nasze łby aż nadto skłonne do 
ataków narodowej megalomanji —nie 
wolno. Osobliwie gdy się jest popu- 
larnym pisarzem właśnie wśród sze- 
rokich, bezkrytycznych mas. 

A może jest to.tylko ugruntowy: 
wanie swojej popularności wśród tych 
szerokich mas metodą poddawania im 
tego, co najłatwiej przypadnie im do 
gustu? 

Jeżeli tak, to tem gorzej. 3 
Te wszystkie „wesole“ i „zabaw- 

ne* brewerje, które Makuszyński ca- 
łemi tomami wypisuje, nie są znowuż 
tak... niewinne aby ich w wielu wy: . 
padkach nie trzeba było czytać i brać 
cum grano salis. A tej właś- 
nie „szczypty soli”... mądrości bodaj, 
że akurat braknie olbrzymiej wiek- 
szości najgorliwszych czytelników Ma- 
kuszyńskiego." 

Cz. J. 

   



Ostrzelanie polskich flisaków 
Onegdaj w dzień litewska straż graniczna ostrzelała płynących Mereczanką fli- 

saków! Strzały żadnych szkod nie wyrządziły. W chwili gdy na odgłos strzałów, na 
brzeg wybiegli żołnierze K.OP. litwini zaprzestali strzelać i cofnęli się. (b) 

Wieś kastowice spłonęła 
Jedna osoba poniosła śmierć. 

Przed kilku dniami, w jednym z domów wsi Łastowice, gm. Głęboc- 
_ kiej, należącym do Ulity Blinowej pozostawione bez nadzoru dzieci zapró- 
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Na usir 

szyli ogień. 
Pastwą płomieni, którym zbyt słabą przeciwstawiła się akcja ratun- 

kowa, padło jedenaście domów mieszkalnych i dwadzieścia pięć gospodar- 
skich nie licząc inwentarza i siana złożonego w stodołach. 

W płomieniach zginęła czteroletnia dziewczynka, Anastazja, córka 
wspomnianej wyżej Blinowej. Straty wynoszą ponad siedemdziesiąt tysięcy 
złotych. 
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do nabycia w kasie Teatru Polskiego 11—1 
i 3—y wiecz. zp 

Z chwilą rozpoczęcia przedstawienia, 

wstęp na widownię wzbroniony. Karty wol- 

nego wejścia z wyjątkiem prasowych i 

urzędowych nie ważne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Helios — Żony lone. 
*Kino Kol. „Ognisko* — Szkoła Paryska. 
Lux — Burza, w roli gównej John 

e. 
й Kino Miejskie — Rozpętane żywioły. 

Polonja s Za 4 Tować wolność. 
Piccadilty Tajemnica przystanku 

tramwaj: 0. 
№‹1 — Szczapa na carskim balu. 
Wanda — Wieczny płomień miłości. 

szał 
о4 

WYPADKI i KRADZIEZE 

— Ujęcie sprawcy napadu na kasę 

urzędu gminnego. Na drodze z Mołodeczna 
do Kraśnego aresztowano Rafała Kunowi- 

cza, łat 20, mieszkańca m. Smorgonie, który 

1-V] r. b. dokonał napadu na kasę urzędu 

gminnego w Żodziszkach, pow. wilejskiego 

i zbiegł wówczas zraniwszy wystrzałem re- 
wolwerowym pomocnika sekretarza gminy. 

— (0) Co się dzieje w rodzinie Makow- 
skich? Przed kilku miesiącami popełniła sa- 
mobójstwa Z3-etnia Helena Makowska za- 
mieszkała przy ulicy Wojskowo-Cmentarnej 
12. Zatrutą (arszenikiem) nie zdołano ura- 
tować i zmarła ona wśród strasznych bo- 
leści. 

Obecnie targnął się na życie jej brat 
29-letni Aleksander który wypił większą do- 
zę jodyny. Desperata w stanie ciężkim ulo- 
kowano w szpitalu żydowskim. 

Powodem zamachu samobójczego i tym 
razem było nieporozumienie z rodzimą. 

— (c) Trup kobiety. Koło wsi Marcin- 
kańce w bagnach nad rzeką Łopiej znalezio- 
no trupa kobiety średnich lat. Żadnych zna- 
ków gwałtownej śmierci na ciele zmarłej 
nieujawniono. 

— (c) Kradzieże. Na szkodę Henryka 
Krupskiego (Chocimska 35). skradziono gar- 
derobę. 

Na usiłowaniu kradzieży syfonów 
JSC Rajchela (Trocka 1) zatrzy- 

mano Wincentego Maszkiela (Połocka 4). 
Podczas rewizji u zatrzymanego znaleziono 
dwa słoje truskawek niewiadomego pocho- 
dzenia. 

— (c) Nagły zgon. Zmarł nagle Z po- 
wodu ataku sercowego 45-letni enjamin 
Kossel. (W. Pohulanka 21). 

— (c) Straszliwe działanie spirytusu 
0. W dniu 24 b. m. na ulicy Por- 

towej znaleziono nieprzytomną kobietę, jak 
następnie ustalono zatrutą spirytusem drzew 
nym. Zasłabniętą, która straciła zupełnie 
mowę ulokowano w szpitalu św.  Jakóba 
gdzie w parę godzin — zmarła. 

Stwierdzono, że zmarłą jest Anna Me 
skiwiczowa (Gazowa 2) nałogowa pijaczka. 

(c) Niezwykła przygoda „ dziecka. 
Wczoraj w: dzień na ulicy Trockiej zauwa- 

żono zupełnie pijaną 91letnią dziewczynkę, 

która zaczepiała przechodniów i wydawała 

z siebie nieludzkie dźwięki. W chwili gdy 

przybył policjant dziecko tak dalece: osłab- 

ło, że ułożyło się na chodniku. Odwieziono 

ją do lekarza, który stwierdził nadmierne 

użycie ałkoholu. Gdy dziewczynka doszła do 

przytomności, opowiedziała że została upo- 

jona przez jakiegoś nieznanego osobnika, 

który podstępem sprowadził do jakiegoś 

mieszkania i pod grożbą kazał jej pić wódkę. 
Dziecko oddano pod opiekę rodziców, 

zamieszkujących przy ulicy Trockiej. ; 
Jednocześnie wszczęto dochodzenie w 

celu ustalenia tożsamości winnego upojenia 

dziecka. 
— (c) Bójka na rynku drzewnym. Pod 

wpływem alkoholu wszczęli ze sobą bójkę 
na noże dwaj włościanie stojący na rynku 
drzewnym z towarem. W trakcie bójki jeden 

z mich otrzymał cios w pierś i upadł co wi- 

dząc sprawca poranienia usiłował zbiec. | 

W pogoń za uciekającym rzuciła się 
liczna grupa obecnych na rynku i zdołano 

“go ująć ukrytego w składzie z drzewem przy 

zbiegu ulic Wingry i Nowogródzkiej. Ran- 
nego ulokowano w szpitalu żydowskim. 
Tożsamości obu narażie ustalić nie zdołano. 

— (c) Podrzutek. Jadwiga Niedźwiedz- 

ka (Sierakowskiego 27) znalazła w bramie 

domu Nr. 10 przy ulicy św. Michalskiej pod- 

nzutka płci męskiej w wieku około 10 dni. 

ze 
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onnym szłaku 
Powieść 
  

W wielkim pokoju zajazdu Winela 

w którym się książe zwykł zatrzymy- 

wać, Wasyl  Puszczyk i Mi- 

kołaj Bez rozkładali rzeczy książęce z 

wielką troskliwością i uwagą. Mikołaj 

miewał kłopot z ustawianiem przybo- 
rów tualetowych, których celu i zna- 

_ czenia nigdy należycie zrozumieć nie 
- umiał, dobywanych z eleganckiego kur 

ferka, o zagadkowej dla niego nazwie 
„na-se-ser*. Bieglejszy w tych spra- 

> wach towarzysz, musiał mu ciągłych 

* 

  

    

udzielać wskazówek. Przejęci swą ro- 
bota ordynansi, nie zwrócili uwagi na 

łoskot automobilu, który właśnie za- 

trzymał się przed zajazdem. 
W wieczór Bożego Narodzenia, po 

wsiach poleskich, młodzież obnosi cza 
sem zamiast gwiazdy betleemskiej prze 

' zrocze w której zarzą się Świeczki -— 

w kształcie szatki, upstrzone barwnemi 
- dziwami. Rozwarły się drzwi, ordynan- 

   

Reforma ksiąg stałej ludności 
W związku z wprowadzeniem w życie 

ustawy o ewidencji ludności, zasadniczo 
zmienia się obecne pojęcie stałego zamiesz- 
kania. W chwili obecnej stąłym mieszkań- 
cem danej miejscowości jest osoba, zapisa- 
na do ksiąg AS Iudnošci įw tej miejsco- 
wości. Tak więc formalny zapis decyduje w 
zupełności o stałem zamieszkaniu, co jest 
w kolizji z rzeczywistym stanem rzeczy. 
W obecnej sytuacji w Wilnie np. jest tylko 
około 1|3 ludności stąłych mieszkańców, 
podczas gdy wszyscy inni figurują jako sta- 
li mieszkańcy innych gmin i miast. 

Z taką sytuacją kończy nowa ustawa. 
Po dokonaniu ogólnej rejestracji wszystkich 
mieszkańców wszelkich gmin, wszyscy sta- 
le zamieszkujący w danej gminie będą uwa- 
żani za stałych mieszkańców tej gminy, a 
tylko pozostaną w rubryce niestałych cza- 
sowo przyjeźdni. Małoletnie dzieci zapisa- 
ne będą na tej samej karcie, co i ojciec, 
zaś po dojściu do pełnoletności otrzymają 
swoją kartę rejestracyjną. O ile ktokolwiek 
zmieni miejsce stałego zamieszkania i na 
stałe przesiedli się, to zostanie on skreślo- 
ny z kartoteki stałych mieszkańców miejsca 
poprzedniego zamieszkiwania i wciągaięty 
do rejestru nowej miejscowości. ; 

Obecne spisy i zapisy do ksiąg stałej 
a ulegną, z czasem zupełnej likwi- 

lacji. 

SPORT 

Wileńscy automobiliści wezmą 
udział w raidzie gwiazdzistym— 

: do Poznania. 
Dziś po południu wyruszają z Wilna 

członkowie Wil. Automobil-Clubu, którzy 
zgłosili swój udział do gwiaździstego raidu 
do Poznania. 

Automobiliści nasi dojadą „Spacerem* 
do Lidy i o 12 m.0l rozpoczną dopiero 
raid podążając w stronę Poznania. 

Że względu na fatalne warunki drogo- 
we jazdą konkursowa rozpocznie się do- 
piero od Lidy. й 

Trasa, jaką odbyć muszą Wilnianie wy- 
nosi 750 klm. к ` 

Jak już zaznaczaliśmy niejednokrotnie, 

abstynencja członków naszego automobil- 
clubu jest znaną, przeto nie należy się 

dziwić, że i do tej niezwykle ciekawej im- 
prezy zapisano Zaledwie trzy maszyny: 

„Chevrolet* p. J. sobeckiego, „Ford*- no- 
woczesny p. Wi. Kureca i „Dodge“ p. Ron- 
czewskiego. 28 

Dzielnym naszym automobilistom 

czymy pomyślaych wyników. a 

  

žy- 

SUKCES BARANA W KOPENHADZE. 

KOPENHAGA. — józef Baran, — К- 

bawi obecnie na studjach wychowania fi- 

zycznego w Szwecji i Danii, startował ostat- 

nio na międzynarodowych zawodach w Ko- 

penhadze, gdzie zwyciężył w rzucie kulą z 

wynikiem 12.81. 

ZAMKNIĘCIE ZAPISÓW DO BIEGU DO- 
OKOŁA POLSKI. 

Lista zapisów do Il biegu kolarskiego 
dookoła Polski, organizowanego od 4—19-go0 
sierpnia przez Przegląd Sportowy i WTC. 
została zamknięta dn. 25 b. m. Dotychczas 
zgłosiło się około 50 zawodników ze Ste- 

fańskim, Kłosowiczem, Więcki m, Oleckim, 
Wisznickim, Frossem na czele. 

WYCHOWANIE FIZ. I SPORT NA P.W.K. 

Państwowy urząd W.F. i P.W. wydał 
ostatnio broszurę poświęconą  pawilonowi 
wychowania fizycznego i sportu na Pow- 
szechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. 
Broszura jest bogato ilustrowana i barwnie 
obejmuje całokształt tak bogatego i godne- 
go ujrzenia działu wychowania fizycznego i 
sportu na P.W.K. 

PRZED MECZEM KOBIECYM Z AUSTRJĄ. 

W niedzielę, w Królewskiej Hucie roze- 
grany zostanie mecz lekkoatletyczny z Au- 
strją. Połska drużyna wystąpi do spotkania 
tego zbyt osłabiona, gdyż obok Konopackiej 
Hulanickiej i Sadkowskiej, które nie mogą 
startować, zabraknie także pono i Krajew- 
skiej. Udział Walusiewiczówny jest nato- 

ką właśnie Betleemską gwiazdę, Nie 

ona to była — to szeroka pierś szam- 

belana błysnęła pełnym blask'em or- 

derów. — Dzień dobry wam wo- 

łał wchodząc do pokoju — dzień do- 
bry! Księcia niema? 

— Niema, wasza  ekscelencjo —- 

odrzekł Puszczyk — lecz o waszem 
przybyciu kazał siebie niezwłocznie za- 
wiadomić. — Idź Mikołaj do księcia i 
powiedz że marszałek przyjechał. 

— A dokąd książe pojechał? — 
spytał marszałek. 

— Do banku. — brzmiała odpo- 
wiedź Puszczyka. — Ksiąze u Iwieniec- 
kiej — szepnął ten sam, odchodzące- 
mu na ucho — a przed Iwieniecką nie 
mów, że marszałek przyjechał, nazwij 
kogo innego. 

Gripari opuścił ciężką swą postać 
na kanapę, fotelów unikał, gdyż mało 
który bywał zastosowany do potęż- 
nych jego rozmiarów. — Czy prędko 
wracacie na front? — zagadnął Pusz- 
czyka — takim dzielnym wojakom, jak 
wy, przykrzy się pewno w domowym 
spokoju, bo to widzicie — mówił da- 
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miast zupelnie pewny. Barw naszych bro- 
nić będą. Walusiewiczówna, ' Breuerówna, 
Czajówna, Orłowska, Kilosówna,  Fretwal- 
dówna, Schabińska, Janowska, Jasna, Lonka, 
Kobielska  Lewinówna i Lubecka. 

MAKS O Z W BUDAPESZ- 

Maks Stolarow wezmie udział w kiłku- 
dniowym międzynarodowym turnieju teni- 
sowym w Budapeszcie, który rozpoczyna 
się dzisiaj. 

AFA AKG ASTRO JORKU TTT IIIB 

Z całej Polski 
KURS DLA PRACOWNIKÓW KAS OSZCZĘ 

DNOŚCI. 

Na ostatniem posiedzeniu komitetu wy- 
konawczego Rady zjazdów instytucyj oszczę 
dnościowych w Polsce, postanowiono zor- 
ganizować stały kurs dla pracowników kas 
oszczędności. 

Kurs będzie dostępny dla pracowników 
już zatrudnionych w kasach oszczędności 
oraz dla kandydatów, zamierzających ро- 
święcić się na tem polu. 

Kurs trwać ma 2—3 miesiące program 
kursu obejmuje zasady ekonomii politycz- 
nej, techniki obiegu pieniężnego, naukę O 
ustroju państwa i organizacji władz, prawo 
cywilne, hipoteczne, weksłowe, czekowe, 
prawodawstwo specjalne, historje kas oszczę 
dności, arytmetykę handlową, księgowość, 
organizację i technikę kas i t.d. 

Kurs ten ma na celu wypełnienie dotkli- 
wej luki, jaką jest brak personelu wykwali- 
fikowanego dla coraz liczniejszych w Pol- 
sce kas oszczędności. 

ZLIKWIDOWANIE BANDY, KTÓRA DO- 
KONAŁA NAPADU NA PLEBANIĘ. 

Władze policyjne województwa tódzkie- 
go osiągnęły nowy sukces. Trwający od 
trzech tygodni pościg za bandą rabusiów, 
która dokonała napadu na plebanję w Wy- 
giełzowie został wczoraj zakończony. 

Bandyci osaczeni w lasach posuwali się 
stale ku granicy województwa śląskiego, 
lecz silne oddziały policji pod komendą pod- 
inspektora Noska odcięły im odwrót, 0sa- 
czając ich ze wszystkich stron. Pierścień po- 
licyjny zacieśniał się z dnia ma dzień, aż 
wreszcie onegdaj doszło do krwawego star- 
cia. W wyniku obustronnej strzelaniny je- 
den z bandytów upadł ma ziemię. Gdy poli- 
cjanci podbiegli był już w agonii. Przewie- 
ziony do szpitala nie odzyskując przytom- 
ności zmarł. Zabitym okazał się herszt ban- 
dy Władysław Wasilewski, który dowodził 
rabusiami podczas napadu na plebanję w 
Wygiełzowie. 

„ Przy zabitym znałeziono kilka rewolwe- 
rów i wiele nabojów. Drugi bandyta towa- 
rzyszący hersztowi zdołał zbiec, policja jest 
już na jego śladzie. Banda kryje się w oko. 
licach, w których nastąpiło starcie z jej her- 
sztem. wobec czego skonsygnowano tam 
silne oddziały policji pieszej i konnej, które 
przetrząsają każdy krzak. Kwestją najbliż- 
szych godzin będzie całkowite zlikwidowa- 
nie krwawej szajki, która siała postrach 
wśród mieszkańców powiatu łaskiego i wie- 
luńskiego. 

PARTEROWE ACO OWE WIAWSCYSY 

Iście amerykańska karjera 
Najświeższą sensacj Hollywox jest 

projektowane matżefstwo gwiazdy: Šonai 
i znanej sportsmenki Ruth Elders z miljar- 
CAR amerykańskim młodym Wynderbiłl- 
em. › 

Botj to się urodzić amerykanką! | w 
kraju dolara i rekordów, Nė karjere го- 
bi się z rekordową szybkością. Ruth Elders 
nie „licząca: jeszcze 24 lat zdążyła już, mieć 
dwóch mężów, wisławić się przelotem nad 
Atlantykiem, (coprawda tylko do połowy 
udałym bo po upadku aeroplanu została 
wyłowioną z oceanu i pół drogi przebyła 
statkiem), zostać gwiazda filmową, a wresz- 
cie narzeczoną miljardera. 

. Ruth pochodząca ze skromnej drobno- 
mieszczańskiej rodziny, wyszła zamąż za 
swego nauczyciela mając lat 16, małżeństwo 
nie musiało być szczęśliwe gdyż w dwa lata 
po ślubie Ruth uciekła od męża do Panamy. 
Tam poznała i wyszła powtórnie za mąż za 
pana Womakka, lecz i to małżeństwo nie 
dało jej szczęścia, gdyż pan Womack wolał 
nic nie robić i być ną utrzymaniu żony. 
Ruth pracowała więc na utrzymani *e obojga 
= charąkterze asystentki jakiegoś denty- 
sty. 

W tym czasie Ruth, poznała  niespo- 
dziewanie lotnika Hakder=rna i RE eż 
nnenie zaczęła u niego pobierać lekcje pilo- 
towan ia, z postanowieniem poświęcenia 
się temu zawodowi. 

„Ruth w prędkim czasie tak bardzo za- 
paliła się do swego zawodu i poczyniła tak 
wielkie postępy że Haldermann zapropono- 
wał jej przelot oceanu na jego aparacie. 

Wszyscy zapewne pamiętamy entuzja- 
styczne i owacyjne przyjęcie jakie Paryż 
zgotował  Haldermannowi i Ruth Elder 
przed dwoma laty, po ich przybyciu stat- 
kiem do Francji. ; 

Sława zdobyta odwažnym czynem ura- 
troowała Ruth engagement do Holiywiood na 
świetne stanowisko. Obecne małżeństwo z 
młodym Wanderbildtem stanowi chyba apo- 
tezę Świetnej karjery młodej Amerykanki. 
Chociaż kto wie, w wieku Ruth Efder i przy 
rekordowym tempie jej szczęścia, zapewne 
przyszłość jeszcze jakieś nowe jej  niespo- 
dzianki przyszykuje. Z. K. 

wiedź — przyjmować udział w takiej 
wojnie, to prawdziwa chwała i szczę- 
ście. 

— Takiego szczęścia tylko dru- 
gim życzyć można, nie sobie, — od- 
rzekł Puszczyk posępnie. 

Gripari spojrzał na mówiącego nie 
chętnie, jak na sprzęt zawadzający. 
— Nie spodziewałem się, mówił, usły- 
szeć słów podobnych z ust wiernego 
sługi księcia i naszego Ojca - Cara. 
Wróg przeklęty wtargnął w granice 
naszej ojczyzny, powinniśmy z nim 
walczyć do ostatniej kropli krwi, nim 
go napowrót nie wygnamy do  Nie- 
miec, nim nie zburzymy Berlina. Wróg 
grozi zniszczeniem naszych * wiosek, 
miast, ojczyzny, świętej cerkwi prawo- 
sławnej. Wróg to — (potok własnej 
wymowy coraz silniej go unosił) pode 
stępny, zdradziecki, podły! 

Czytaliście, jak się oni okrutnie z 
jeńcami obchodzą? Jak naszym boha- 
terom ikozakom, lampasy ze skóry wy- 
rzynają, czy słyszeliście?.... Dalsza 
część przemówienia była lekcją, na 
wzór znanej broszury rosyjskiego sena 

som się zdało, że widzą przed sobą ta- lej pośpiesznie, nie czekając na odpo- tora Kriwcowa, o  okrucieństwach 

wo 

  

Biejski. Klnematograł 
Kulturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Henry King. 

Od dnia 25 do 28 lipca 1929 r. włącznie 

W rolach głównych: Vilma Banky i Ron. 

30. Pocz. 
„NIE ŻWYCIĘŻONA FLOTA*. 

będą wyświetlane filmy: 

„Rozpętane Żywioły 
Dramat w 10 aktach. Podług powieści Harolda Bella „Zwycięstwo Barbary Vorth*. Rapedow 

ald Colman“ Nad program: „ZACHÓD 
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. seans. od g. 4-ej. Następny program: 

  

DZIŚ! Sensacja doby obecnej. 

Fascynujący film na cząsie. 
Wielki dramat obyczajowy, 
VERNON jako najtkliwsza kochanka, posągowy OLAF FJORD jako „Ten trzeci*, demoniczna RUTH WEYER 
jako współcz. żona i H. EDWARDS zdradzony mąż. Nadzwyczajne momenty sensacyjno-erotyczne Wspaniała 

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

"KINO-TEATR 

HELIOS“ ээ 

malujący piekło nowoczesnego małż: 

ŻONY SZALONE 
eństwa. Rekordowa obsada: urocza SUZY 

  

RADJO. 

Piątek, dn. 26 lipca 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 

i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 

13,00: Wieści z P. W. K. w Poznaniu. 

13,00 - : Komunikat meteorologiczny z 

Warsz. 17,00--17,20: Program dzienny, re- 

pertuar i chwilka litewska. 17,20—17,45: 
Odczyt p. t. „Usuwanie śmieci i nieczysto- 

ści"—wygł. dr. Michał Minkiewicz. 17,50— 

18,00: KOMUNESH P. W. K. w Poznaniu. 

18,00—18,20: Traasm. koncertu z kawiarni 

B. Sztralla w Wilnie. 18.20-18.40: Solista 

J. Szabsaj (fort). 18.40—19.00: Dalszy ciąg 

koncertu z kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 

19,00—19,25 „Dzieciństwo wielkich Pola- 
ków*- opowiadanie dla młodzieży wygł. 

Helena  Markiewiczówna.  19,25—19,55: 

Audycja wesoła. 19.55 - 20.05: Sygnał czasu 

z Warsz., program ną dzień następny i ko- 

munikaty. 20.05 20.30: „Skrzynka pocztowa 

Nr. 71%. Korespondencję bież. omówi Dyr. 

Programów Polsk. Radja w Wilnie Witold 

Hulewicz. 20,30—22.00: Transm. z Warsz. 

Koncert symfoniczny. W .programie utwory 

Brahmsa. 22.00—22.45: Transm. z Warsz. 

Komunikaty: PAT. i inne. Po komunikatach 

„Spacer detektorowy po Europie (Retrans- 

misje stacyj zagranicznych przez Salon 

Philipsa w Wilnie). 

S a 

KONKURS 

Wydział Powiatowy Sejmiku Dziśnień- 

skiego w Głębokiem ogłasza konkurs na 

posadę technika budowlanego. 

Z posadą są połączone są pobory, od- 

powiadające poborom służbowym urzędni- 

ków państwowych w IX kategorji z 15 proc. 

dod. komunalnym ewentualnie w VIII kate- 

gorji z 15 proc. dod. kom. po przebyciu 

3.ch miesięcznego okresu próbnego. 
Posada do objęcia od zaraz. 

Warunki: ‚ 
1) Nieprzekroczony 40 rok życia, 
2) obywatelstwo polskie, : 

3) ukończenie szkoły technicznej šred- 

niej ewentualnie studja wyższe, 

4) świadectwo zdrowia, 22) 

5) świadectwo moralności oraz Świa- 

dectwa z odbytej praktyki ewentualnie z 
zedniej pracy. 

Ś Podiale T uno le do Działu Tech- 

nicznego Wydziału Powiatowego w Głębo- 

KALNO KA ROR SAD OR IAL 

OBWIESZCZENIE 

Magistrat m. Wilna niniejszem p daje 

do publicznej wiadomości, że Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych reskryptem swym z 

@та 13 VII r. b. Nr. SF 5242/1 wyraziło 

zgodę na podwyższenie dodatku komunal- 
nego do państwowego podatku od nierucho- 

mości za 1929 r. do 60 proc. odnośnie do 
tych nieruchomości, roczny dochód których 
wynosi od 2000 zł. p. do 3000 zł. p. oraz do 
75 proc. odnośnie do nieruchomości przyno- 
szących dochód ponad 3000 zł. p. 

Wobec powyższego wysłane przez Ma. 480: 
gistrat m. Wilna w swoim czasie nakazy pła- 
tnicze o ile dotyczą one nieruchomości z do- 
chodem do 3000 zł. p. pozostają w mocy, 
przyczem 14-to dniowy termin odwoławczy 
od wymiaru dodatku komunalnego do pań- 
stwowego podatku od nieruchomości w tych 
wypadkach liczy się od dnia dzisiejszego. 

Właścicielom nieruchomości z docho- 
dem ponad 3000 zł. p., dla których wyso- 
kość dodatku komunalnego ma wynosić 75 
proc. podatku państwowego, Magistrat m. 
Wilna rozsyła nowe nakazy płatnicze na 
dodatek komunalny do państwowego  po- 
datku od nieruchomości, przyczem termin 
odwoławczy w tych wypadkach biec bę- 
dzie od dnia doręczenia nowych nakazów 
płatniczych. 

Wreszcie Magistrat m. Wilna powiada- 
mia, iż termin płatności 1-ej raty dodatku 
komunalnego do państwowego podatku od 
nieruchomości za rok 1929 został przesu- 
nięty na lipiec r. b. — 

M AGISTRAT M. WILNA 
Wilno, dnia 20 lipca 1929 r. ° 

Perlmutiera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczną 

Wszędzie do nabycia. 
mukuunununzNuNunuNnuuNkunuwiaw 
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Niemców, broszury, wobec której żoł- 
nierze zachowywali się naogół oboję- 
tnie lub . niedowierzająco. Gripari, jak- 
by zapomniał, że ma jednego tylko 
słuchacza mówił patrząc w próżnię z 
wzrastającą werwą, jak na wiecu. Pu- 
szczyk zdawał się nie słyszeć łoskotu, 
słów, podnieconego mówcy, składał da 
lej rzeczy księcia i zakończywszy swo- 
ja robotę cichaczem wymknął się z 
pokoju. Podniecony mówca nie spo- 
strzegł ulotnienia się jedynego słucha 
cza i z wzrastającą werwą snuł dalej, 
przejmującą zgrozą powieść. 

Tak, cietrzew spóźniony na leśnej 

polance, własną pieśnią przejęty, śle 
głosu fanfary w przestrzeń daleką, — 

choć wesołe słuchaczki dawno ulecia- 
ły i... tylko echo żartuje. 

Umiikł gdy po pewnym czasie spo- 
strzegł nieobecność audytorjum. Ru- 
chliwy, czynny przez dzień cały, od- 
jmawiający sobie spoczynku, miał sen 
łatwy gdy się nadarzała sposobność. 
Samotnych rozmyślań nnie lubił, po 
chwili, siedzacemu na kanapie, sen 
skleił powieki. 

W tym samym: mniej więcej czasie 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
25 lipca 1929 r. 

Dawizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
Belgia 123.96, 124.27. 123,65, 
Kopenhaga 237,61, 238,21, 237,01, 
Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 357,83 358,73 356,93 

Londyn 43,28, 43,39,5 43,18, 
Howy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,95, 35.04; 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, 40,77, 46.53, 
Marka niemiecka 212.51, 
„Gdańsk 172,94 
Ruble zł. — 4 zł. 61 gr. za jeden rubel. 
Dolar w obr. pryw. 8,88 2/5 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 111,50— 
110,75. 5 = dolarowa 64,—. 63,50. 6 pr. 
dolarowa 83. 10 proc. kolejowa 102.50. 5 
proc. konwersyjna 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 ziemskie 
48,50—48.75. 8 proc. warsz. 66,50 — 66,25. 
2 i pół proc. Łodzi 46. 10 proc. Radomia 

Akcje: 
Bank Dyskontowy 126. Polski 164,50— 

165,50. Związku Spółek Zar. 78,50. Siła i 
Swiatło 125,50. Lilpop 30,50— 31,75. Mo- 
drzejów 24,50. Ostrowiec 80. Parowozy 25. 
Starachowice 26,75. 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 23-go lipca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 30—31, owies zbierany 30 - 31, jęcz- 
mień na kaszę 27- 28, browarowy (brak), 
otręby pszenne — 24 żytnie — 23, ma- 
kuchy lniane 47 — 48. Tendencja słabą 
Dowóz dostąteczny. 

Ceny rynkowe: pszenica (brak) żyto 
26—31, jęczmień 28—30, owies 30—31, 
gryka (brak), ziemniaki 13—15, siano 7—8, 
słoma 8--9. 

Mąka pszenna 80—100, żytnia razowa 
35-36, pytlowa 45—48 za kig, 

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

ь 
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 1 dziesiątek. 

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

Drób: kury 4—7 zł. га 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 e 500-550, śnięte 400—450, siela- 
wa 300-320, sumy 250—280, węgorze 6--650, 

A. 250—300, płocie 200--250, drobne 

Ti LEKARZ - DENTYSTA — 1 

M. Goldbarg u. wieka T 
powrócił j wznowił przyjęcia 

GABANUDUURORPAGONOKNADEGOANAGCEUNKE 

ją chorych od g. 10 ao 7-ej wiecz. 

Iwieniecka w swojem mieszkaniu ocze- 
kiwała przybycia Aleksandra. 

— Aprės nous le deluge — ma- 
wiał jeden z najlekkomyślniejszych lu- 
dzi, jąki kiedykolwiek dzierżył ster 
nawy państwa w swoim ręku Człowiek 
sumienny a przezormy, przeciwnine 
drży o to, by spadek po sobie zosta- 
wić w porządku. Iwieniecka była prze- 

jęta tą myślą. 
Po kilku dniach 

zdrowia jej, pozomie poprawił się 
znakomicie. Nie wywoływało to w 
niej żadnych złudzeń. Zbliżał się kres 
pielgrzymki, której żadna żywa istota 
dwa razy nie przebywa. 

. Życia lekceważyć nie wolno, po- 
Siada ono poważne zadania, każdy, 
choćby skromny szeląg, dorzucić wi- 
nien, do skarbca ogólno ludzkiej pomy- 
ślności. Być pożytecznym, to cel życia 
wysoki. I skromny czyn dobry wartość 
posiada, czasem nawet wielką, jak ów 
grosz wdowi. 

Lekceważenie życia jest błędem, 
lecz błędem stokroć większym jest 
widzieć cel jego tylko w tem ziem- 

niemocy, stan 

skiem istnieniu. Wyłot drogi życia gi- 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

i Filja Wojsk. Zakładu Zaopatrzenia Int. 
i Tab. w Grodnie odda w drodze nieograni- 
czonego przetargu terminową dostawę: ja- 
rzyny twardej około 80.000 klg. mięsa oko- 
ło 76.000 kig., słoniny bkoło 24.000 kig. 

Przetarg odbędzie się dnia 8 sierpnia 
b. r. w Kerownictwie Rej. int. Wilno 1, ul. 
Legjonów 2. 

Bližszych  informacvį udzielają  Filje 
W.Z.Z.I. r T. oraz składnice mat. int. w Wil- 
nie, Grodnie, Białymstoku i Wołkowysku. 
Filja Wojsk. Zakł. Zaop. Int. i Tab. Grodno 
L. 4572—]I. 19. 

t LEKARZE p Poczokaję lekcji xo- 
a repetycyj, wolałabym 

im zą pokój. Oferty da 

DOKTOR |qla A. D 
administracji „Słowa* 

R. ZBLDOWIEZ | BB oe mapy 
sh RdAY fi LOKALE i 
Kl. pATEAGÓW | |] aras RA ES moczowych, od 9 = 

Pokój 1—2, -1, Od 5—8 wiecz. 
Elektroterapja 
(diatermja). €lektryczność, wodo- 

ciag, ul. Gimnazjalna 6 
m. 21, g. 9—12 rano. 

p 
ABE 8 СМС 3 ARGON” 

| DETNISKA | 
KURETO W ОУОа GH ZRK 

JASTRZĘBIA GÓRA 

Kcbieta-Lekarz 

Dr. eldowiczowa 
KOB!ECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZÓW. 
OŚ !?--21 OŚ t6, 
sl. Mickiewicza 24, 

    

tel. 277. pełne morze, Hotel - 
SE Pensjonat „BAŁTYK* 
L. GIŃSBERG przyjmuje zgłoszenia 

na sierpień. Wiado- 

choroby weneryczne OŚĆ: Warszawa, Smolna 14 m. 9, lub 

Jastrzębia Gėra, pen- 
sjonat „Bałtyk*. 

syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje = оё 8 40 1104 4 00 8 WAWWAW 

DOKTOR KUPNO | SPRZEDAŻ 
Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy* 
jęcie: Od 9 - 1 13—7. 

Wilno, 

ul. Wielka 21. 
(Telet. 921). -THnni "r 

ASKA Ji 
Į iai DENTYS as 0d e m 

po EPO A 
tychmiast gotówką”, 

PII 
a 

Lekarz-Dentysta 0 
MARYA 

KAZYJNIE o0b-E 
jekty ziemskie 

o dobrej glebie, 

Ożyńska-Smolska | malownicze poło” 
Choroby jamy ustnej. Wil w _ rejonie 
Plombowanie iusuwa | Wilna, sprzedamy 
nie zębów bez bėlu,j 22 warunkach do- 
Porcelanowe i złote| )) BA Aa ЧЕ 
korony. Sztuczne zę- Mi kie w 7 » i 
by. Wojskowym, u-| Mickiewicza I, tel. 
rzędnikom i gozącym SS — > 

ję zniżka. iarna г 

Pf ogiate ® оОЕ оер 
Wydz. Zdr. Nr. 3 dwutaktowy, jednosi- 

® 10wy Z magneto, 2а 

EGTA UI EEST EI URK cenę=— 500 złotych. 
B ff Oglądać można co- 
a POSADY BEC soo nie- 

dzieli, od g. 9—11 ra- 
SREGREZZO I GAGIEŻWO A OBIAD no, przy_ul. Konar- 

untownie  znającskiego 45 m. 3, w 
języki: polski, nie- Wilnie. ża 

miecki, francuzki i ememuczususuzm 
rosyjski, poszukuję G HB B y 
kilkugoazinnych zajęć, 
jako korespondentka zapzswamanacneme 

gubioną książkę 
handlowa. _ Łaskawe 
oferty do F-my Stu- 
debaker - Mickiewicza wojskową, rocz- 

nik 1903, wyd: 
przez P: K. U. Wilno, 

34, od 12-3-€j. —1 

ychowawczyni,ną imię Mikołaja 
nauczycielka Nienartowicza, unie- 
średnich lat ważnia się. > 

poszukuje posady do —-"- , Е 
młodszych dzieci z ”"gginął pies, angiel- 
całodzienną opieką: ski buldog, wabi 
Posiada poważne re- 6 
komendacje i długo-lazcę uprasza się © 
letni: _ Świadectwa. POW S aa A 
francuzki 1 metodę Wynagrodzeniem, na 
Frebla. Przygotowuje Ul. Biskupią 12 m. 13, 
do gimnazjum, wy- Olga Bejm. Zatrzyma- 
jedzie na wieś. Ty-nie będzie ścigane 

zenhauzowska 16. -1Sądownie, t 

Sprzedam 
tanio TAKSOWKĘ 
„Ford*, Dzielna 15 — 1. 

  

  

nie w nieprzeniknionych dla oka ludz- 
kiego cieniach wielkiego „Nie wiem*. 

— Wierzę! To jedyna blasków zo- 
rzanych korona, która nad niemi świe- 
ci. W duszach wybranych i maluczkich 
wiara rozżarza się do potęgi świadomo 
ści. Błogosławieni, którym Bóg dał 
moc jasnowidzenia. 
„  — Nie wiem, lecz wierzyć pragnę 
i wierzę, mówią inni, którzy pomną 
że wiedzą, na doświadczeniu z umy- 
słów opartą, zagadnień bytu rozwią- 
zać nie może, że istnienie świata, dla 
zmysłów ludzkich niedostępnego, jest 
pewnikiem. 

— Nie wiem, a wierzyć nie umiem 
— powiadają ludzie pozbawieni prze- 
czucia, do wyższych polotów nie zdol- 
ni, dla których ułomny rozum ludzki 
jest objawieniem wszelkiej mądro- 
ści. Jak to pięknie wyraził Lao-tse? — 
Słowo które pojąć można, nie jest wie- 
cznem słowem. — Człowiek wieczność 
nazwać umie, ale razumem jej nie ogar- 
nie. Myśl, którą człowiek zgłębić jest 
zdolny, nie jest wieczną myślą. 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydyło. 
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