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WIERNŃ Czwariek I sierpnia 1329 r. 

Wilne. Redakcja i Admiristracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 17-82, administracji 228, drukarni 262 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. | 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „ Jedność". 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jazwiosxiego. 
. NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

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

  
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. „ 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogioszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

PRENUMERATA  miesięcznz z odniesieniem do domu lub z iwa uiszczona ryczałtem” 
że pocztową 4 zł. zagranicę 7 zi. Konto czekowe P.K.O. 

T. 

| Opiaia poczto! й i 
Redakcja ZZ niezamowionych nie zwraca. Administracja 

| mie uwzylęónia zastrzeżeń go do rozmieszazania egłoszeń. 8U259. W sprzedaży detal. cena pojedyśczego Nr. 20 gr. 

  

1-00 sierpnia 
Na dzień 1-go sienpnia komuniści 

przygotowują wielkie wystąpienia i 

demonstracje, o charakterze...? no, ©- 

czywiście: komunistycznym. Jakież 

mogą być inne! Komuniści zawsze są 

jednacy bez różnicy haseł jakie w dniu 

tym własnie wypada ifm. wysunąć. W 

danym wypadku chodzi o okazję przy- 

padającego 15-lecia rozpoczęcia woj- 

ny światowej. Komintern wydał zatem 

dyrektywy urządzenia wielkich mani- 

festacyj antymilitarystycznych, antyim- 

perjalistycznych, antychińskich co jest 

ostatnią aktualją w związku z zatar- 

giem na Dalekim Wschodzie. Koniec 

końców wszystko skrupia się na burżu 

azji, na kapitalistach, którzy „winni są 
wojny światąwej, winni miljonów O- 

fiar i 1.4. 1 1.9. Demonstracje będą 

miały charakter banalny i znany nam 

już bardzo dobrze. Każdemu oczywiś- 

cie nasuwa się przedewszystkiem para 

doks tych haseł komunistycznych de- 

monstrujących przeciwko militaryzmo- 

wi i wojnie i ofiarom ludzkim, tych 

komunistów którzy stworzyli najkrwa 

wszą w dziejach ludzkości rewolucję, 

którzy są naprawdę winni setek tysię- 

cy strasznych ofiar ludzkich, których 

teror przenosi wszystko dotychczas 

widziane i słyszane — są to. jednak 

rzeczy znane tak dobrze jak kolor tran- 

sparentów ulicznych. Mniejsza z tem. 

Co będzie. dziś w. Wilnie? — pytają 

niektórzy bo oto krążą niepokojące po- 

głoski o przygotowywanych wystąpie 

niach: 

Co będzie?... Mówiąc językiem uli- 
' cy — będzie mniejszy lub większy dru- 

$i-„lszy maja”. Tego w każdym razie 

chcą komuniści i do tego dążą. Czy 

im się to uda — należy wątpić. Robot- 
nicy nie są tak pochopni do włóczenia 

się po ulicy z czerwonemi szmatami: 

„l-szy maj to choć wiadomo co takie- 

go”, ałe jakiś 1-szy sierpień... Z tych 

wiadomości jakie udało się nam do- 

tychczas otrzymać wynika, iż najwięk- 
szą akcję prowadzą komuniści z pod 
sztandaru PPS.—lewicy, w najściślej- 
szym kontakcie zarówno 'z posłami jak 
też zakulisowo-wywrotowemi czynnika 
mi: zgrupowanemi wokół „Białoruskie- 

go Robotniczo - Włościańskiego Klu- 

bu Poselskiego". Za kulisami znów 

*tych dwuch ugrupowań mniej lub wię- 
cej legalnych, stoi nielegalna organiza- 

cja Komunistycznej Partji Zachodniej 

Białorusi, partja, która znów naszej le- 
wicowej PP$ i nowej hramady, jest 
reprezentantem oficjalnym na terenie 
Sowietów, wobec dygnitarzy Komin- 
ternu ii t.d. 

Te wszystkie wyżej wymienione 
czynniki zorganizowały całą akcję, 
przygotowawczą. W kilku więc miej- 
pach powywieszano transparenty ko 

istyczne, rozrzucono i naklejano u- 
jiki antypaństwowe, oraz agitowano 

gdzie się da. PPS. za pośrednictwem 
swych ajentów usiłowała zagitowač 
bezrobotnych. W | jakim stopniu udało 
się im tego dopiąć trudno narazie o- 
rzec. Ajentom chodziło głównie o wy- 
prowadzenie jaknajwiększej ilości bez- 
robotnych na ulicę. Równolegle głó- 
wiią sprężynę skierowano do fabryk, 
których jak wiadłomo w Wilnie jest nie 
wiele. © ile wiadomo akcja ta spaliła 
na panewce. Jedynie jedna z fabryk ma 
jutro podobno! stanąć, pozatem robot- 
nicy strajkoywać nie chcą. Największym 

„ glosem dla $komunistów jest podobno 
Talat "kateg'orycznej odmowy wzięcia 
udziału w demonstracjach robotników 

kanalizacyjnych i innych miejskich. 

Nową zupełnie kombinacją jest prze- 
niesienie całej demonstracji, nie jak 
dotychczas było w środmieściu, na 
Kac w dzielnice możliwie naj 

iedniejsze. 

Władze bezpieczeństwa o ile sły- 
szeliśmy wydały już odnośne zarządze- 
nia zmierzające do. energicznego i ka- 
tegorycznego stłumienia, hie tylko e- 
wientualnych rozruchów czy zamieszek 

alą również nie dopuszczą do niepo- 
trzebnych  manifestacyj ulicznych i 
zbiorowisk. Tego wymaga bezpieczeń- 
stwo. S. 

ECHA STOLICY 774 KORDONÓW A jak dziś komuniści? (ka, Sowa | 
Sprawozdania ministrów. 

Wszystkie Ministerstwa opracowują 
obecnie sprawozdania ze swej działalności 
na drugi kwartał r. b. Sprawozdania te zło- 
żcne zostaną Radzie Ministrów w  pierw- 
szych dniach sierpnia. 

Przedsfawiciele rządu w Gdyni. 
Wczoraj rano powrócili z Gdyni mi- 

nistrowie Matuszewski i Kwiatkowski. W 
czasie pobytu w Gdyni ministrowie zbadali 
stan robót w porcie i odbyli dłuższą kon- 
ferencję z kapitanami portu. Sprawę budo- 
wy portu referował inżynier Lande, po- 
szczególni referenci zaś przedstawili Ssy- 
tuację w powierzonych im działach. Po 
powrocie do Warszawy obaj ministrowie 
byli przyjęci przez gen. Składkowskiego i 
omówili z nim wyniki inspekcji Gdyni. 

Przyjazd ministra rumuńskiego. 
Na zaproszenie rządu polskiego przy- 

jeżdża do Warszawy w dmiu 4 sierpnia r.b 
p. Madgauro, minister przemysłu i handiu 
w Rumunji, który będzie gościem p. mini- 
stra Kwiatkowskiego. 

Urlopy, przyjazdy i wyjazdy 

Radca do spraw społecznych w posel- 
stwie polskim w Londynie p. Zbigniew Sko- 
kowski przybył do Warszawy na okres 
paru miesięcy. 

Dyrektor polskiego 'monopolu tytunio- 
wego, dr. Aleksander Kreutz, wyjechał dnia 
29 b. m. na urlop. Zastępuje go wicedy- 
rektor inż. Juljusz klusarski, który tegoż 
dnia wrócił z wypoczynku 

* 

„ Naczelnik wydziatu bezpieczefstwa pub- 
licznego w komisarjacie rządu m. st. War- 
szawy, p. Mieczysław Lissowski z dniem 
dzisiejszym objął urzędowanie po ромго- 
cie z urlopu. 

Kadeci włoskich szkół morskich 
w Gdyni. 

GDYNIA, 31 7. Pat. Dzisiaj przed 
południem przybyły do portu tutejsze- 
go dwa włoskie okręty „Lapisa“ i 
„Serucio“ z uczniami morskiej szko- 
ły. Eskadrą włoską dowodzi wicead- 
mirał Rotta. Po przybyciu do Gdyni 
dowódca eskadry włoskiej złożył wi- 
zytę dowódcy floty wojennej polskiej 
komandorowi Unrugowi, który rewi- 
zytował wiceadmirała włoskiego na 
okręcie. Dzisiaj wieczorem dowódca 
iloty wojennej Rzeczypospolitej wy- 
daje obiad galowy na cześć gości 
włoskich. W dniu jutrzejszym* wieczo- 
rem dowódca eskadry włoskiej wraz 
z gronem oficerów wyjedzie do War- 
szawy na zaproszenie p. ministra 
spraw zagranicznych, z Warszawy zaś 
uda się do Poznania, skąd powróci 
do Gdyni w dn. 4 bm. Znajdujący 
się na obu okrętach kadeci włoskich 
szkół morskich udadzą się w między 
czasie w dwóch kolejkach do Pozna- 
nia, gdzie będą podejmowani stara- 
niem PWK. Na obu okrętach znajdu- 
je się 1700 osób,. tj. ofjcerów, kade- 
tów i marynarzy. 

Mrosztowanić współredaktora Elty | 
BERLIN, 31—7. Pat. Donoszą tu 

z Kowna, że policja litewska areszto- 

wała ostatnio, wyższego urzędnika 

litewskiego ministerstwa spraw zagra- 

nicznych jednego z redaktorów Elty 

Karasasa. Aresztowany miał rzekomo 

podejrzanem zachowaniem się zwró- 

cić na siebie uwagę agenta policyjne- 

go pełniącego służbę przed mieszka- 

niem Woldemarasa. W czasie rewizji 

przeprowadzonej w mieszkaniu Kara- 

sasa znaleziono większą ilość egzem- 

plarzy dziennika „Pirmyn* oraz inne 

dokumenty mające Świadczyć rzeko- 

mo o tem, że Karasas utrzymywał 

tajną korespondencję z organizacją 

pleczkajtisowców. Policja miała rów- 

nież przychwycić rękopis artykułu 

Karasasa przeznaczonego dla Pirmynu 

Aresztowanie to wywołało w Kownie 

niezwykłą sensację i Świadczy ono 

jak zapewnia kowieński korespondent 

Berliner Tageblatt, że organizacja 

pleczkajtisowców posiada swoich zwo- 

lenników nawet w litewskich kołach 
rządowych. Karasas stanie przed są- 
dem wojennym. 

Prowakatorska działalność GRU w Rydze 
Z Rygi donoszą: W związku z 

wielką trudnością i kosztami przesy- 
łania pieniędzy z Łotwy do ZSSR w 
niektórych pismach łotewskich zaczęły 
się ukazywać ogłoszenia, w których 
nieznani osobnicy proponowali nie- 
kosztowny i dogodny sposób przeka- 
zywania pieniędzy do Rosji: pieniądze 
należało wpłacać w Rydze, ich zaś 
przyjaciele mieli je wypłacać adresa- 
tom. 

Z wielkiem zdziwieniem  dowie- 
dzieli się ryżanie, że nie tylko nie wy- 
płaca się pieniędzy adresatom, lecz 
nawet aresztowują ich. Okazało się, 
że przesyłania pieniędzy podejmowali 
się agenci GPU, którzy coraz to no- 
we ofiary napędzali do więzień so: 
wieckich. 

Aresztowania komunistów. 
Z Rewia donoszą: W związku z 

dniem pierwszego sierpnia policja do- 
konała aresztowań wśród miejsco- 
wych komunistów. Władze są zupeł- 
nie spokojne o 1 sierpnia i katego- 
rycznie oŚwiadczają, że jeżeli gdzieś 
odbędzie się niedozwolony wiec, albo 
też pochody i nieporządki, to próby 
te zostaną zlikwidowane | w ciągu kil- 
ku minut. 

©.> 

bzego się dziś należy i 
w 

nie należy spodziewać 
ilnie 

Zarządzenie zapobiegawcze. 
W związku z zapowiedzią komunistów urządzenia w Wilnie 

demonstracyj i pochodów w dniu 1 sierpnia, organa  bezpie- 
czeństwa przedsięwzięły jaknajdalej idące środki zapobiegawcze 
w celu zapewnienia w mieście I na prowincji spokoju. 

Komunistyczny plan prowokacyj 
Dzień 1 sierpnia jest, jak wiadomo, protestem komunistów 

przeciwko rzekomym zakusom 
z Rosją sowiecką i ma na celu przeprowadzenie, 
ada agitacji wśród wojska. Z 
skierowana jest w tę stronę. 

wojennym państw sąsiadujących 
jaknajdalej 

tego też powodu gra całej akcji 

Wstępem do dzisiejszych demonstracyj jest rozrzucanie bi- 
buły komunistycznej na drogach publicznych na prowincji i na 
ulicach miasta. 

Ujawniono również transparenty z wypisanymi hasłami ko- 
munistycznemi. 

Z wystosowanych przez Okręgowy; Komitet Komunistycznej 
Partji Zachodniej Białorusi instrukcji wynika, że należy zwrócić 
uwagę na wojsko i na większe skupienia robotnicze. Surowe na- 
kazy ujawnienia na zewnątrz destrukcyjnej roboty komunistycznej 
jako też obecność w Wilnie kilku „nietykalnych* z ugrupowań 
komunizujących nasuwa przypuszczenie, że dzień dzisiejszy ko- 
muniści będą starali się odpowiednio wykorzystać. 

Władze administracyjne wychodząc z założenia, że jakkol- 
wiek demonstracje lub wiece publiczne w dniu 1 sierpnia nie 
mogą mieć miejsca, postanowiły niz wydawać zezwoleń na ze- 
brania | zgromadzenia publiczne. Wszelkie zaś próby zakłócenia 
spokoju lub prowokacji będą tłumione natychmiast z całą bez- 
względnością. APE. 

Rewizje i aresztowania. 
W pierwszem rzędzie nocy wczorajszej przeprowadzono na 

terenie Wilna szereg licznych rewizyj i aresztowań wśród wybitniej- 
szych komunistów. Szesnaście osób osadzono w areszcie wobec 
stwierdzenia, że brali oni czynny udział w przygotowaniach do 
nielegalnych wystąpień. Niezależnie od tego, od wczoraj po po- 
łudniu, w policji zostało zarządzone ostre pogotowie i na 
miasto wysłano wzmocnione patrole, które nocy ublłegłej krążyły 
po mieście. 

; Spodziewać się należy, że miejscowe organy bezpieczeństwa 
istotnie zastosują ostre represje w wypadku najmniejszych za- 
burzeń, by nie dopuścić do wydarzeń, jakie miały miejsce w 
Wilnie w dniu 1 maja r, b. (0). 

W Moskwie komuniści czują się pewnie 

MOSKWA, 31 7. Pat. Ubiegłej nocy zburzona została do fundamen- 
tów znajdująca się u wylotu ulicy Twerskiej kaplica Matki Boskiej Iwer- 
skiej, która była w ciągu kilku wieków przedmiotem szczególnego kultu ze 
strony ludu rosyjskiego. 

Likwidacja nielegalnego zebrania komunistów w Kownie 

KOWNO. 31.6. Pat. Wczoraj wieczorem policja dowiedziała się, że_.w 
gmachu związków zawodowych odbywa się nielegalne zebranie komunistów. 
Gmach natychmiast otoczono i wszystkich uczestników zebrania w liczbie 
26 osób aresztowano. 

W Estonji sami skapitulowali 
TALLIN. 31.6. Pat, Na mocy zarządzenie prefekta tallińskiego, zaka- 

zującego urządzania w dniu 1 sierpnia jakichkolwiek pochodów, miejsco- 
wi organizatorzy czerwonego dnia ze swej strony ogłosili, że przewidziane 
demonstracje nie odbędą się. Nastrój robotników na fabrykach wszędzie 
spokojny. Policja jest wszakże w pogotowiu, zamierzając likwidować w za- 
rodku wszelkie usiłowania wykroczeń. 

; W Grecji. : 
ATENY, 31 7. PAT. We wszystkich wiekszych miastach wydane z0- 

stały zarządzenia prewencyjne celem uniemożliwienia wszelkiego rodzaju 
zamachów komunistycznych. Większe punkty strzeżone są przez silne od- 
działy wojska. Wszelkie zebrania zostały zakazane. Przy ambasadach i kon- 
sulatach cudzoziemskich wystawiona zostanie straż, Władze policyjne aresz- 
towały około 100 komunistów. Dalsze aresztowania są w toku. 

Niedoszły burmistrz Aten pod kluczem 

WIEDEŃ, 31 7. Pat. Prasa donosi z Aten, że policja aresztowała 
9 przywódców komunistycznych, wśród których znajduje się również kan- 
dydat na stanowisko burmistrza miasta Aten Berkesis oraz sekretarz or- 
ganizacji dziennikarskiej Apostolites. Pozatem aresztowano około 20 osob- 
ników. 

W Bułgarji też zapowiada się spokój 
SOF JA, 31.VII. PAT. Policja otrzymała rozksz podjęcia jak najostrzejszych za- 

rządzeń w celu zapobieżenia wszelkim manifestacjom w dniu 1 sierpnia. Aresztowano 
wielu agitatorów, przychwyconych na gorącym uczynku rozklejanie odezw komuni- 
stycznych lub uprawiania ustnej agitacji. Według doniesień z Burga władze tamtejsze 
aresztowały trzech emisarjuszy sowieckich, przybyłych z Rosji, przy których znale- 
ziono obfity materjał komunistyczny. 

Ochrona peryferyj Berlina 

BERLIN, 31.VII. PAT. W związku z zapowiadanemi demonstracjami komuaistów 
i socjalistów, policja berlińska zarządziła wzmocnione pogotowie alarmowe. Oddzis- 
ły policyjne obsadzą zwłaszcza dzielnice, znajdujące się na per;ferjach miasta. Po- 
nadto wzmocnione patrole czuwać będą w śródmieściu oraz w okolicach, gdzie od- 
bywać się będą zgromadzenia. 

Redaktor „Fumanite* aresztowany 

PARYŻ. 31.6. Pat. Policja aresztowała członka komitetu centralnego 
partji komunistycznej, redaktora „Humanite" oraz sekretarza jednej z tu- 
tejszych grup komunistycznych. W związku z zapowiedzianemi manifesta- 
cjami w dn. 1 sierpnia znajdują się w pogotowiu oddziały piechoty i ka- 
walerji. 

Chiny oczywiście nie tolerują komunistów 
WIEDEŃ, 31 7. Pat. W-g doniesień dzienników z Szanghaju, aresz- 

towała policja chińska 250 komunistów chińskich, skonfiskowawszy u nich 

broń oraz odezwy, nawołujące do wywołania rozruchów w dniu 1 sierpnia. 
Władze w Szanghaju podjęły daleko idące środki ostrożności. 

  

Konferencja rządów w Hadze 
CZY STANY ZJEDNOCZ OGRANICZĄ SIĘ DO ROLI OBSERWATORA. 

BERLIN. 31.7. (PAT). Ogłoszony dziś komunikat pėtoficjalny potwier 
dza wiadomość, że w, myśl uprzedniej umowy przedstawicjele 6 głównych 
mocjystw zbiorą się w dn, 6 sierpnia w Hadze, gdzie rówapcześnie odbędzie 
się ppsiedzerje inauguracyjne konierencji politycznej. Wspomnułane mocar- 
stwa zwrócą sję za ppśrednictwem dziekana korpusu dypiomatygznego przy 
rządzie waszynetońskim do Stanów Zjedhpczonych zj zaprosezniam na kon- 
ferencję. Od decyzji rządu wasęyngtońskiego zależeć będzie forma, w jakiej 
Ameryka weźmie udzłał w konieppmcji: czy zdecyduje słę wyałać tytko ob- 
serwatora, czy też wystąpi w formie bariłziej aktywnej. szone zostaną 
również mocarstwa mnjejsze, będące wieńzycjelami reparacyjnemi. Część 

póżn „mocarstw otrzymała już zaproszenie , pozostałe mają być zaproszone 
źniej. 

Jaki będzie skład delegacji niemieckiej? 
BERLIN, 31 7. Pat. Decyzja w sprawie składu personalnego delega- 

cji niemieckiej w Haadze zapadnie, jak zapowiada „Berliner Tageblait“ 
prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. Po powrocie min. Stresemanna do 
Berlina mają się odbyć jutro narady z zainteresowanymi ministrami. W 
skład delegacji niemieckiej wejść ma 70 osób. Sam urząd spraw zagranicz- 
nych wysyła około 12 przedstawicieli. Min. Stresemannowi towarzyszyć 
mają podsekretarz stanu Schubert i dyrektorzy ministerjalni Richter i Gans 

Przywódcy delegacji angielskiej 
LONDYN, 31—7. Pat. Donoszą urzędowo, że w skład delegacji an- 

gielskiej na przyszłą konierencję reparacyjną w Hadze wejdą minister 
skarbu Snowden, minister spraw zagranicznych Henderson i minister han- 
dlu Graham. 
© BEES ZOE ODA TOWER PORE OR OE ARDO DREAD 

Perfrakfacje Hendersona z Dowgalewskim w 
zawieszeniu 

LONDYN, 31—1 Pat. Dslsze rokowania pomiędzy ministrem spraw 

zagranicznych Hendersonem a ambesadorem sowieckim w Paryżu Dowga- 

lewskim nie zostały dotychczas podjęte, gdyż ambasador nie otrzymał do- 

tąd odpÓwiedzi swego rządu na sprawozdanić, przesłane przez niego po 
pierwszem spotkaniu z Hendersonem. 

Przyjaźń polsko-jugosłowiańska 
WYSOKIE ODZNACZENIA POLSKIE W BIAŁOGRODZIE. 

BIAŁOGRÓD. 31.7. (PAT). We wtorek 30 lipca w tutejszem poselst- į 
wie polskiem odbyło się uroczyste wręczenie orderu Polonia Restituta 53 o- 
iicerom jugosłowiańskim. Wielką wstęgę orderu Polonia Restituta otrzymali: p 
prezes rady ministrów gen. Ziwkowiicz, dowódcy armji generałowie Terficz @8 
i Dokicz oraz komendant miasta Białogrodu gen. Milisawijewicz. Komandor- S$ 
ję z gwiazdą otrzymało 6 generałów, krzyż komandorski 11 generałów i 
i pułkowników oraz 26 innych oficerów. Krzyż oficerski otrzymało 7 ofice- 
rów „i krzyż kawalerski — jeden. Po wręczeniu odzna- 
czeń poseł Babiński podejmował odznaczonych herbatą w salonach po- 
selstwa. 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
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„Slowa“ w 0- 

Wielu z naszych czytelników od- 
powiadając na pytania ankiety „Sło- 
wa“... Od czego zaczynają czytać ga- 
zetę porusza kwestję kroniki. 

Tak pisze większość naszych czy» 
telników miejscowych. 

Emeryt--urzędnik chwali sposób 
układu kroniki, znajduje, że jest ona 
ciekawą i radzi „grzmocić nasz Ma: 
gistrat—niedojdę", student pomstuje 
na brak informacji z życia żydowskie- 
go zapominając, że wszystkie ciekaw- 
sze wydarzenia jak: zatarg „szulkultu”, 
nieporozumienia w łonie stow. akade- 
mików żydów, wreszcie głośna spra- 
wa nominacji sen. Rubinsztejna na 
stanowisko rabina gminy wileńskiej 
zawsze były odźwierciadlane w kro- 
nice „Stowa“. 

Inżynier twierdzi: „doznaję przyk: 
rego uczucia czytając wypadki i kra- 
dzieže“, gdy „Słowo' zaczęło našla- 
dować pisma warszawskie i opisywać 
je w tonie humorystycznym. : 

Pozatem szereg osób wskazuje na 
konieczność wprowadzania działu ko- 
smetyki i mody, odpowiedzi graiolo- 
ga, stary ziemianin prosi o podawa- 
nie wschodu i zachodu księżyca co, 
ma znaczenie dla myśliwych dział 
„Z Sądów* omówiony został przez 
szereg osób. Adwokat radzi pošwię- 
cić mu więcej miejsca i naśladować 
Belmonta, który swego czasu pisywał 
sprawozdania w Warszawie, nauczy- 
cielka „unika sprawozdań z opisami 
ohydnych przestępsiw“, a wreszcie 
ktoś inny żałuje biedaków—oskarżo- 
nych, częstokroć przez fatalny zbieg 
okoliczności wplątanych w zatarg z 
kodeksem karnym, a następnie napięt- 
nowanych przez łasych na sensację 
sprawozdawców sądowych. 

Sprawozdania sportowe też spot- 
kały się z krytyką. Zarzucono nam, 
że zbyt mało miejsca poświęcamy te- 
nisowi i wioślarstwu, a zbyt wiele 
sportom boiskowym. Trudno, niemal 
kilka razy w tygodniu mamy zawody 
piłkarskie lub lekkoatletyczne, poza- 
tem sporty te grupują setki osób, a 
tenis nie znalazł jeszcze całkowitego 
zrozumienia i _ jest w powijakach. 

Trudno o niezwykłe zainteresowa- 
nie się tym sportem z naszej strony 
skoro sami zawodnicy nie bardzo się 
do niego garną. Przypomnijmy sobie 
ile osób zapisało się do — turnieju 
„Słowa* i „Firmy Nowicki”. Wioś- 
larstwo—każde zawody zostają omó- 
wione i zapowiedziane. 

Reasumując powyższe dochodzi 
się do wniosku, że maogół czytelni- 
kom „Słowa'* podoba się sposób, w 
jaki prowadzony jest dział kroniki, 
t.j. żywo zastrzegają się jednak 
przed nadmiarem wiadomości urzędo- 
wych jak to... pan prezes wyjechał 
lub wrócił z urlopu... wziął łaskawie 
udział w poświęceniu i t. p, W. T. 

(TESTAI ZNAD 

К№ czci Kazimierza Puławskiego 
W dniu 9 października br. przypada 150 

letnia rocznica śmierci Kazimierza Pułaskie- 
go, który jako generał armji amerykańskiej 
zgimął śmiercią w wałce o niepodległość Star 
nów Zjednoczonych. 

Ameryka przygotowuje się do bardzo u- 
roczystego obchodu tej rocznicy na co wska 
zuje fakt że szereg Stanów proklamowała 
dzień 9-g0 względnie 10 października, jako 
dzień święta narodowego ku uczczeniu Pu- 
łaskiego a Senat Stanów Zjednoczonych u- 
chwalił wniosek promulgowany następnie 
przez prezydenta Coolidge'a powołujący do 
życia Komisję Federalną dla uczczenia tej 
rocznicy. 

Jednocześnie społeczeństwo polskie w 
Stanach Zjednoczonych przystąpiło do zos- 
ganizowania Komitetów obchodowych prag- 
nąc nadać uroczystości tej bardzo wielkie 
rozmiary. 

Protektorat nad Głównym Komitetem w 
Ameryce objął Prezydent Hoover. 

Z inicjatywy Rządu i licznych stowarzy- 
szeń społecznych utworzył się w Warsza- 
wie „Centralny Komitet  Obchodu 150-cio 
letniej rocznicy śmierci* w skład którego 
weszli delegaci poszczególnych ministerstw 
i stowarzyszeń społecznych. 

Protektorat nad pracami Komitetu raczyli 
objąć Pan Prezydent Rzeczypospolitej oraz 
Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, 

  

  

A Znakomite szwedzkie 

TRAKTORY 
„MUNKTELLG" 

na ropę naitewą lub olej gazowy. 

(Dwucylindrowe, wolnobieżne). 
Najprostsze, najtrwalsze i najtańsze 

w pracy poleca:  ;cQg-o 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr 11-a. 
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ECHA KRAJOWE 
Žniwo rozpoczęte 

Przed dwoma dniami na terenie pow. Wil.-Trockiego rozpoczęto żni- 
wa mimo, že pogoda ostatnich dni jest niepewna. 

Również rozpoczęto już żąć zboże w niektórych powiatach woj. Wi- 
leńskiego i Nowogródzkiego. Zyta i pszenice obrodziły dobrze. ` 

Zaznaczyć należy, że chłopi nasi nigdy nie zaczynają żniwa w ponie- 
działek, a zwykle we wtorki lub soboty. W tym roku rozpoczęto je we 

©" qragiczne zakończenie kłótni 
Wczoraj w majątku Nówojelnia podczas zbierania plonów powstała kłót- 

nia między obecnym właścicielem A kpt. Grabianko a b. właścicielem 
Berkiem Łysogórskim. W pewnej chwili w trakcie kłótni kpt. Grabianko w 
podnieteniu wydobył rewolwer i strzelił kładąc Łysogórskiego trupem na 
miejscu. 

Nieznana organizacja wywrofowa 
Onegdaj koło wsi Rubieżewicze, na odcinku Bobrowszczyzna w pobliżu 

granicy sowieckiej patrol KOP został zaalarmowany obecnością jakiejś bandy, 
przekradającej się ku granicy. Obecny podówczas na inspekcji gen. Tessaro 
zorganizował obławę, która natknęła się na tę bandę. Wywiązała się strzelani- 
na, przyczem jedea z członków bandy został ciężko ranny. Wyiaśniło się, iż 

nazywa się on Jan Wołk. Podczas rewizji znaleziono przy nim legitymację 
nieznanej dotychczas organi:acji „Związek hurtków białoruskich". Jest to wi- 

docznie zrzeszenie niedobitków hromady, którzy nadal kontynuują jej destruk- 
cyjną działalność. 

Wyrodny ojciec 
o NOWOGRODEK. Wladze bezpieczefstwa aresztowaly niejakiego Jana Pogorzel- 
skiego. Aresztowanie nastąpiło naskutek denuncjacyj ze strony jego córki, która ze- 
znała, że w r. 1923 została zgwałcona przez swego ojca, w wyniku czego Urodziło się 
dziecko. Od tego czasu do chwili obecnej Pogorzelski systematycznie zniewalał ją, 
pogróżkami wymuszając miiczenie. Ostatecznie córka, nie mogąc znieść tego położe- 
nia, zameldowała o wszystkiem policji. 
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Zadania 13-90 rządu Brian(u 
DEKLARACJA RZĄDU BRIANDA. 

PARYŻ. 31. 7. (PAT). Dleklaracja rządowa wyraża na wstępie 2у- 

czenie szybkiego powrotu Poincarego do zdrowia, poczem zaznacza, że no- 

wy rząd będzie kontynuował dzieło Poincarego, starając się o doprowadze- 

nie go do końca. Deklaracja stwierdza, że dzięki odbudowie finansowej, 

równowadze budżetowej, uregulowaniu sprawy długów zagranicznych dwa 

poprzednie gabinety umożliwiły dojście do skutku konferencji politycznej w 

Hadze, której wyniki powinny usankcjonować pomyśńe zakończenie dzieła, 

zmierzającego do zagwarantowiania bezpieczeństwa Francji w Europie oraz 

obrony jej materjalnych i moralnych interesów w świecie. 

Rząd sądzi, że w obliczu takiej ewentualności powinnoby być możli- 

we osiągnięcie zgody i spodziewa się, że nawet ci, którzy odmówili swego 

udziału w rządzie ułatwiają swem zachowaniem się mędzynarodową pracę 

Francji. W obecnych okolicznościach żądanie trzymiesięcznego pokoju we- 

wnętrznego nie wydaje się nadmiernem. Obrona praw i interesów Francji na 

konferencji w Hadze stanowi jedyny program rządu. Dle urzeczywistnienia 

tego programu, jak również do przemawiania z niezbędnym autorytetem w 

imieniu kraju, rząd potrzebuje powszechnego zaułania. Rząd gotów jest przy 

współudziale parlamentu ponieść najcięższą odpowiedzialność, jaka od chwi- 

li zakończenia wojny ciążyła na którymkolwiek rządzie. W końcu deklaracja 

podkreśla, że liczy na to, iż deputowani potrafią ponieść przypadającą na 

mich odpowiedzialność. 

CO MÓWIŁ BRIAND WOBEC IZBY. 

PARYŻ. 31.7. (PAT). Briand, odpowiadając w lzbie Deputowanych na 
interpelacje, podkreślił istnienie w łonie gabinetu zupełnego porozumienia w 
kwestji realizacji polityki lokarneńskiej, Premier podkreślił wielką odpowie- 
dzialność, jaka spada na obecny rząd, zaznaczając, że Francja żąda przede- 
wszystkiem, aby rząd oraz parlament uczyniły wszystko, co tylka leży w ich 

  

  

SPRAWY NAUCZYCIELSKIE 
(Kursy i egzaminy). 

IL 

Normalne kursy wakacyjne mają na ce- 
lu danie nauczycielstwu szkół powszech- 
nych, nie posiadającemu świadectwa pol- 
skiego seminarjum nauczycielskiego, pod- 
stawowych wiadomości naukowych i me- 
todycznych, niezbędnie potrzebnych do 
umożliwienia stałego samokształcenia i 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu nauko- 
wego oraz naieżytych wyników w pracy na 
terenie szkolnictwa powszechnego. Nauczy- 
ciel winien tedy na kursach poznać swe 
braki i otrzymać wskazówki i zachętę do 
ich usuwania drogą wytężonej samodzielnej 
pracy nad sobą. 

Nauczyciele szkół powszechnych, pra 
cujący przeważnie w środowisku wiejskiem 
lub małomiasteczkowem, odcięci są Od ru- 
chu umysłowego, skupiającego się w mia- 
stach. Dlatego też wielu z nich dąży na 
kursy wakacyjne, aby zetknąć się przez 
pewien czas ze sferą ludzi, która przedsta* 
wia te wartości, jakich brak daje się im 
odczuwać. Harmonijne towarzyskie współ- 
życie na kursie z kolegami i prelegentami 
wywiera niezmiernie dodatni wpływ na 
uczestników. 

Normałne kursy wąkacyjne, które ma- 
ją służyć do osiągnięcia powyższych za- 
mierzeń, przeznaczą się dla nauczycielstwa, 
posiadającego wykształcenie w zakresie co 
najmniej czterech klas szkoły średniej ogól- 
nokształcącej, szkoły wydziałowej lub rów= 
norzędnej. Całokształt minimalnego zasobu 
wiedzy, jaki powinien otrzymać nauczyciel 
niewykwalifikowany, nie mający świadectwa 
ukończenia sześciu klas szkoły średniej 
ogólnokształcącej, jest ujęty w następują- 

„ce typy kursów: - 
1. Humanistyczne, obejmujące religję, 

język polski i literaturę, historję Polski i 
powszechną oraz geografję Polski. 

Ii. Metodyczno-pedagogiczne, zawie- 
rające: psychologję, pedagogikę i dydakty- 
kę, historię szkolnictwa polskiego i meto- 
dykę wszystkich przedmiotów szkoły pow- 
szechnej. : 

II. Fizyko-matematyczne, obejmujące 
fizykę, arytmetykę z algebrą i geometrję. 

IV Geograficzno przyrodnicze; obej- 
mujące geograiję Polski i powszechną, mi- 
neralogię z chemią praktyczną, botanikę i 
zoologję, anatomię i fizjologję z higjeną. 

V. Artystyczno -techniczne, obejmują- 
ce na jednym kursie dwa z pośród przed- 
miotów artystyczno-technicznych, uwzględ- 
niających w szkole powszechnej, t. . gimna- 
styki, śpiewu, rysunku i robót ręcznych 
łącznie z ich metodyką. 

Praca na kaźdym z powyższych typów 
kursów dzieli się na trzy okresy: a) waka- 
cyjny kurs początkowy, trwający miesiąc; 
5) praca samodzielna słuchaczy kursu 
przez ciąg roku szkolnego na podstawie 
wskazówek, udzielonych przez prelegentów 
na kursie początkowym; c) miesięczny 
kurs wakacyjny końcowy, który może 
kończyć się egzaminem z odpowiedniej gru- 
py przedmiotów: sha 

Z powyższego widzimy, iaki ogrom 
pracy naukowej, wreszcie ile czasu musia* 
ło poświęcić nauczycielstwo, by sprostać 
wymaganiom programów  ministerjalnych, 
p. t. Kursy wakacyjne. MAE. 

Nauczyciele zaś, którzy ukończyli w b. 
zaborze rosyjskim co najmniej sześć klas 
szkoły średniej obowiązani są do złożenia 
egzaminu z grupy |. (z wyjątkiem historji 

iais i II. Ci zas, ktėrzy ukofczyli 
conajnniej sześć klas szkoły średniej w 
b. zaborze austrjąckim obowiązani są do 

  

12 KRZESEŁ 
Kto zna sowieckie czasopisma, 

ten wie, że język rosyjski — język 
Puszkina, Gogola, Aleksego Tołstoja 
jest już dziś językiem archaicznym; 
językiem tym mówi tylko ta emigracja, 
co jeszcze nie zapomniała mowy ojców 

Dziw, jak mało było czasu por 

trzeba by ledwie ociosany język Tre- 
tja kowskiego i Łomonosowa stał się 
giętkiem, dźwięcznem narzędziem wy- 
rażania myśli i uczuć. Wystarczyło 
paru pokoleń. 

Ale jesszcze bardziej zdumiewa 
szybkość, z jaką ten piękny język 
przekształcił się w dziki, en barba- 
ryzmów, język „Prawdy* lub „Izwie- 

‚ $1 
3 Zabagniono go pokróconemi ja- 

Kiemiś skrótami, jak  „Sownarchoz*, 
„Narkomindieł', wtłoczono weń bez 
liku słów obcych, długich, ciężkich, 
nudnych. Zda się nawet fonetykę zmie- 
niono, i miast dawnych  śpiewnych 
dźwięków. — słyszymy charkot jakie- 
goś żargonu. i 

Na tę zmianę starczyło — lat dzie- 
sięciu. 

Jaki język — taka i literatura. 
Nie pociągająca jest dziś rosyjska 

książka. 
I nie łatwo się dałem namówić na 

złożenia egzamiau tylko z grupy Il., * į. 
metodyczno-pedagogicznej.* 5 

Ostatecznym terminem do złożenia 
egzaminów z powyższych grup jest dzień 
31 sierpnia rb Od tej daty nie będzie 
już w Polsce nauczycielstwa szkół pow- 
szechnych  niewykwalifikowanego. Jak 
już pisaliśmy, egzaminy te odbędą się od 
5-go do 12-go sierpnia rb. Na szczęście, 
kwalifikowanego nauczycielstwa posiada- 
my już do 95 proc. jeden procent nauczy: 
cielstwa zostanie od egzaminów przez Mi- 
nisterstwo WR. i OP. (patrz „Słowo* z dn. 
26 lipca rb.) zwolniony, przypuszczalnie 
zaś trzy proc. złoży egzamina, czyli w dniu 
31 sierpnia rb. będziemy mieli do 99 proc. 
nauczycielstwa wykwalifikowanego. Jeden 
zaś proc., co stanowić będzie akoło trzystu 
osób na terenie ziem wschodnich (kurator- 
jum: Wileńskie, Poleskie i Wołyńskie)j zo- 
stanie zwolnionych z posady! Są to osoby, 
które nie wniosły podań do egzaminów, a 
przez to samo nolens volens zrezygnowały 
z posad nauczycielskich!. | 

Nie zadowolniamy się jednak tym sta- 
nem rzeczy i jak 25 kwietnia'rb. broniliśmy 
zgórą tysiąca niewykwalifikowanego na- 
uczycielstwa, któremu groziło zwolnienie%z 
posady, tak i dzisiaj wołamy w myśl vox 
populi-vox Dei o ratunek trzechset osób, 

które przecież nietylko z własnej winy 
rezygnują z posad. Są to bowiem te jedno- 
stki, (pracujące Rprzeważnie od 1919 roku) 
którym los i najcięższe nasze warunki pra- 
cy istotnie nie pozwoliły na ciągłe kształ- 
cenie się. Są to jednostki, które na służ- 
bie straciły siły i zdrowie, są obarczone 
rodziną i td. i td., a które ostatecznie 
winny przejść bez wyjątku na emeryturę. 
(Niektórym np. brakuje zaledwie kilka mie- 
sięcy do pełnych 10 lat służby — co daje 
ustawowo 40 proc. emerytury). у 

Znamienne przemówienie wygłosił na 
zjeździe nauczycielskim w Warszawie, w 

listopadzie r. 1928 b. minister oświaty, a 
obecnie Prezes Rady Ministrów Kazimierz 
Świtalski, które przytaczamy dosłownie: 

„Stwierdzem chwalebny pęd do dalsze- 
go kształcenia się w szeregach nauczycieli 
szkół powszechnych, ale to ząchowa całą 
swoją wartość praktyczną tylko wówczas, 
gdy owoce tego dokształcania się nauczy- 
cielstwo będzie umiało spożytkować na te- 
renie szkoły. Trzeba umieć przerzucić trans- 
misję z koła dokształcania się na koło do: 
skonatenia pracy nauczyciela w szkole: Cóż 
z ilości świadectw, z możliwie największej 

liczby kursów dokształcających, jeżeli szko 
ła, w której ten nauczyciel pr cuje, nie ma 
żadaego z tych jego świądectw pożytku? 
Co za pożytek z nayczyciela, całkowicie 
pochłoniętego pracą nąd sobą, a który za- 
pomina o pracy nad swoimi uczniami. 
Polsce niekoniecznie potrzeba nauczy- 
cieli wytapetowanych wielką ilośrią Świa- 
dectw; ale Polsce bardzo potrzeba dob- 
rych i sumiennych nauczycieli". ||| 

Sapienti sat,—Podobnie też wyrazi. się 
ostatnio obecny minister WR. i OP Sł. 
Czerwiński: „Chcę mieć ludzi bardziej 
uspołecznionych, niż dydaktycznie przy- 
gotowanych*. A 

Reasumując powyższe wierzymy nie: 
złomnie, że sentencje wysokich dostojni- 
ków naszego Państwa znajdą wkrótce swą 
realizację w stosunku do wspomnianych tu 
trzechset osób, aa grozi zwolnienie z 
posąd nauczycielskich. 

Oby tylko nie zapóźno, w myśl przy- 
słowia: bis dat, qui cito dat. 

J. Hopko. 

DIE 
przeczytanie opowieści o „dwunastu 
krzesłach, nowej. sowieckiej powie- 
ści Isa i Pietrowa. Lecz nie żałuję wca- 
le kilku godzin, które mi nad tą książ- 
ką zeszły. 

* 

Jest to opowieść, nie siląca się na 

żadną oryginalność, śmiało, otwarcie 
naśladująca Gogola. Oczywiście, 0 
śpiewnym języku wielkiego Ukraińca 
związanego z łacińską kulturą przez 
polskie wpływy kijowskie, nie może 
być mowy. 

Ale mowa autorów książki jest mi- 
mo wszystko dowcipna, i zwinna na 
tyle, że pozwala na doczytanie tomu 
do końca. Forma opowieści prosta bar- 
dzo: były „ujezdnyj predwoditiel'' 
marszałek szlachty — obecnie drobny 
urzędnik sowiecki, z karkiem wygimna 
stykowanym, jak się patrzy, nawykły 
już do nędzy i recytujący expedite 
bolszewickie frazesy, dowiaduje się, 
że w jednym z 12 krzeseł, które stały 
w jego dawnym pałacu, schowane są 
brylanty. 

Porzuca służbę, jedzie na: poszuki- 
wania. Rozjechały się zrabowane 
przez bolszewików krzesła po całej 
Rosji, od Nowogrodu do Batuma. 

W pogoni za niemi, jak Czyczy- 
kow w podróży za „martwemi du- 
szami“ obježdža „predwoditiel“ całą 
Rosję; ta podróż „pozwala autorowi 

mocy w celu zapobieżenia nowej wojnie. 
Dalej podkreśla premjer konieczność, jaką odczuwają narody europej- 

skie, wyrównania i ujednostajnienia sytuacji gospodarczej. Niezbędne jest 
należyte zorganizowanie Europy w ramach politycznych i gospodarczych. 
Dzieło takie nie powinno być jednak skierowane przeciwko jakiemukolwiek 
z państw. Jeżeli: każdy — mówił Briand — przybędzie na konferencję z peł- 
ną lojalnością i dobrą wolą, mając na względzie zarówna interesy swego kra 
ju, jako też interesy innych rządów, konferencja ta niewątpliwie da jak naj- 
lepsze wyniki. Po uchwaleniu votum zaufania rządowi oraz przyjęciu szere- 
gu wniosków, dotyczących obniżenia skali podatków, sesja Izby deputowa- 
nych została zamknięta. 

Jak Izba przyjęła deklarację rządu 

PARYŻ. 31.6. Pat. lzba przyjęła oklaskami deklaracje rządu. Briand 
zażądał natychmiastowego przeprowadzenia dyskusji nad interpelacjamį. 
Dep. Frostard wyłuszczył powodv zajętego przez socjalistów opozycyjne- 
go stanowiska. Cachin krytykował nowy gabinet, powtarzając znane argu- 
menty komunistyczne. 

Rząd uzyskał większością głosów votum zaufania 

PARYŻ, 31—7. Pat. Izba 324 głosami przeciw 136 uchwaliła 
votum zaufania dla rządu. 

POINCARE DZIĘKUJE BRIANDOWI I B. CZŁONKOM SWEGO RZĄDU ZA 
WYRAZY SYMPATJI I WSPÓŁCZUCIA, 

PARYŻ. 31.7. (PAT). Poincare, odpowiadając na list Brianda, wyra- 
żającego mu w imieniu własnem i kolegów życzenia oraz wyrazy oddania i 
szacunku, podziękował za dowody sympatji, wyrażając jednocześnie gorące 
życzenie powodzenia we wspólnie rozpoczętem dziiele oraz ubołewanie, że 
okoliczności zmuszają go do zaprzestąnia współpracy, o której zachawa pię- 
kne wspomnienia. 

CO SŁYCHAĆ W MANDŻURA 
Białogwardziści nie dają za wygraną i biją bolszewików. 

у TOKJO, 31 7. Pat. Zarząd południowo mandżurskiej linji kolejowej, znaj- 
dujący sią pod kontrolą japońską otrzymał wiadomość, iż w ubiegłą niedzielę 
doszlo do starcia około miasta Iman o 250 mil na północ od Władywostoka, 
między oddziałami białogwardzistów rosviskich a wójskiem sowieckiem. W star- 
ciu tem było podobno około 100 zabitych i rannych. Potwierdzenia tej wiado- 
mości z innych źródeł brak. 

Co było przedmiotem konferencji wstępnej o Manczuli? - 

SZANGHAJ. 31.6. Pat. Wczoraj odbyła 
wstępna konferencja chińsko-sowięcka. 

się w  Manczuli pierwsza 
Na konferencji tej rząd sowiecki był 

reprezentowany przez konsula generalnego Z. S. S. R. w Charbinie, rząd 
chiński zaš—przez chińskiego komisarza spraw zagranicznych w Charbinie. 
Przedmiotem obrad konferencji była 
konferencji chińsko-sowieckiej. 

sprawa terminu i miejsca oficjalnej 
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iĆ się. 
ODOR 

MEDIKOS 
ZAPOBIEGA RADYKALŹ 
NIE NADMIERNEMU WYŻ 
DZIELANIU SIĘ POTU 

NIE PLAMI BIELIZNY I ODZIEZY. 

wyciągnąć na widownię galerję typów 
świetnie zarysowanych. 

I właśnie te typy są 
wieści. 

treścią .po- 

Typy to nowe, stworzone przez 
rewolucję; mamy przed sobą już nie 
Rosję, lecz „Sowdepję''. 

Widzimy wszystkie jej warstwy — 
prócz jeditej: tej o której pisać niebez- 
piecznie: niema w książce komisarzy. 
Są i wszystkie narodowości: prócz 
żydów. 

Są wszyscy inni. Jest dawna pa- 
ni, żyjąca z ohiromancji, jest wykole- 
jony, spodlony do ostateczności du- 

— chowny, jest cała redakcja gazety w 
Moskwie, jest robotnik, który zupełnie 
już [pracować nie umie, jest stróż do- 
mu, marzący o powrocie dawnych 
panów, jest urzędnik — złodziej; 
zresztą, galerja typów jest zbyt wielka 
by ją całą wyliczyć. Koroną tej ga- 
lerji jest „Wielki Kombinator* 
z sowieckich typów najbardziejc, naj- 
zupełniej sowiecki. 

Nikt nie wie skąd się wziął, i co 
robił. 

Jest młody, energiczny, i ma genja- 
Ine zdolności do szantażu i oszustw. 
Gdy trzeba, udaje rewizora z niemniej- 
szem powodzeniem, niż Chlestkow, 
a znacznie lepiej od niego; W innych 

okolicznościach jest artystą mala- 
rzem, choć wcale malować nie umie; 
to znowu udaje zwycięzcę wszechświa- 
towych turniejów szachowych; to 
emisarjusza emigracji; a wszędzie 
umie wydostać pieniądze — „bez ja- 
skrawych konfliktów z kodeksem kar- 
nym*. A gdy już niema drogi przed | 
sobą — zastanawia się: czy brać 
się do okradania skarbu — czy zostać 
„mnogožoncem“ t. j. żyć z zawodo- 
wego żenienia się i rozwodzenia dla 
posagu. Właściwie, jedno tylko prze- 
szkadzałoby mu w karjerze komisar- 
skiej: duch niezależny, mie znoszący 
dyscypliny. 

W całej tej galerji typów niema 
ani jednego uczciwego człowieka. 

Nie robimy stąd wniosków. Opo- 
wieść o 12 krzesłach jest satyrą, ty- 
pów dodatnich mie wyprowadza na 
Scenę: taki już jest styl rosyjskiej sa- 
tyry od Gribojedowa i Gogola. Uczci- 
wi ludzie w Rosji być muszą. 

Ciekawa jest jakość opisanych ty- 
pów, ich specyficzna  „sowieckość”, 
różniąca ich gatunkowo od wszystkich 
innych gałganów świata. Ale najcie- 
kawszem jest tło ogólne, na którem się 
cała opowieść rozwija. 

* * * 

Z każdego kąta, z każdej linijki 
powieści przebija: Strach. 

ydropian Niemiecki probuje przelecieć 
Mlantyk pomi llańdją i Grontandją 

Zdovycie drogi powietrznej ponad 
Atlantykiem pomimo ciągłych niepo- 
wodzeń nie przestaje tentować lotni- 
ków różnych narodowości. 

Według wiadomości nadesłanych 
do Londynu, komunikują, że hydroplan 
niemiecki wyruszył na podbój Atlan- 
tyku obierając drogę ponad wyspami 
Feroe, Islandją, Grenlanją i Labrado- 
rem. Pierwsza wiadomość nadana ze 
Szkocji donosiła: że hydroplan niemiec 
ki przeleciał ponad wyspą Feroe i skie 
rowat się w stronę Reykjavik w Isłan- 
dji. Trochę późniejsza wiadomość 
brzmiała: hydroplan w okolicach rze- 
ki Thvera wyczekuje poprawy warun- 
ków atmosterycznych dla podjęcia dal- 
szego lotu: 

Dopiero znacznie później otrzyma- 
no z Berlina komunikat, że dnia po- 
przedniego a świcie odleciał z wyspy 
Sylt Schedesving-Holstein hydroplan 
pilotowany przez pana von Gronau. 

Podług wszelkiego prawdopodobień 
ten właśnie hydroplan widziano w prze 
locie ponad Islandią. ZK. 

Śmierć pianisty Edwarda Rislora 
Francja opłakuje przedwczesną 

śmierć pianisty Edwarda Rislera, któ- 
ry zmarł w zeszły poniedziałek w wie- 
ku 52 lat. 

Znakomity wirtuoz odnosił duże su- 
kcesa w ikoncertach symfonicznych i 
recitalach, które organizował we Fran- 
cji i zagranicą. Risler znakomicie od- 
czuwał i interpretował utwory Betho- 
vena. Żal po jego śmierci jest tem więk 
szy, że Risler położył wielkie zasługi 
dla propagandy muzyki, francuskiej za- 
granica. Był on równym wirtuozem w 
interoretowaniu dzieł klasycznych jak 
też i muzyki francuskiej awangardy. 

Nowy efan zwiedzania kólmii przez 
krażownik Tonryille 

Minister marynarki komunikuje, że 
krążowinik „„Tourville*, w swojej po- 
dróży po kolonjach francuskich zwie- 
dził ostatnio archipelag Nowych He- 
brydów. 

Po sześciodniawym pobycie w 
Port-Ville miejscu zamieszkania gu- 
bernatora, udał się na wyspę Santo, 
gdzie zarzucił kotwicę w kanale Si- 
gond. W czasie przejazdu załoga mo- 
gła obserwować wybuchy sławnego 
wulkanu Ambrym, będącego w stanie 
czynnym w ostatnich czasach. W dniu. 
15 lipca krażownik Tourville odpłynął 
do Nowej-Caledonji. ' 

Oficerowie i załoga zwiedzili świet- 
mie prowadzone plantacje kolonistów 
francuskich i podziwiali ogromną: ży- 
zność wyspy, gdzie tropikalna roślin- 
ność rozwija się nadzwyczaj bujnie. 
Pomimo że powierzchnia całej wyspy 
nie przekracza wielkości trzech depar- 
tamentów franouskich, Hebrydy są je- 
dną z najbogatszych kolonji. Produku- 
ją one bawełnę i kakao w wielkiej 
ilości. 

Nowe Hebrydy są obecnie pad 
administracją mieszaną anglo-francu- 
ską, ale wpływy francuskie przeważają 
gdyż dziewięć dziesiątych ziemi jest 
wł: asnością towarzystw lub pojedyń- 
czych osób narodowości francuskiej. 

W dalszym ciągu swojej pięknej 
podróży w około świata krążownik 
„Tourville“, po zwiedzeniu Mar - 
"seów zawinął dnia 18 czerwca do Pa- 
peete na Tahiti. 

W chwili zawinięcia statku do por 
tu, ludność całego miasta zgromadziła 
się na molo. Olbrzymi tłum krajowców 
przybyły z całej wyspy pod wodzą 
kierowników okręgowych przepasa- 
nych trójkolorowemi szarfami entuzja- 
stycznie witał przybyszy. 

Program zabaw i przyjęć trwający 
cały tydzień był już ułożony kilka dni 
naprzód w porozumieniu komendanta 
statku z władzami miejscowymi. Wszy 
stkie zabawy miały charakter serdecz- 
my a zarazem uroczysty. Tańce, Śpie- 
wy, muzyka i pokazy starych strojów 
narodowych następowały jedna po dru 
giej, gdyż mieszkańcy Tahiti wszelkie- 
mi sposobami starali udowodnić swo- 
je sympatje i przywiązanie do Francji. 

  

Ze dwadzieścia razy ma dwustu 
stronach spotykamy się z tem uczu- 
ciem strachu, i mrożącem wszystko 
spojrzeniem agenta G. P, U. Co chwila 
ludzie ogłądają się, co chwila drżą — 
przed miewidzialną, wszechobecną 
siłą, wrogą wszystkim potęgą. 

Jest nawet specjalny termin: „do- 
prowskaja korzina* — kosz, zgóry 
przygotowany na wypadek aresztu. 

Drugim rysem tła jest ciągła zupeł- 
na niestałość, niepewność warunków. 
Wszyscy oczekują czegoś, jakiejś 
zmiany, jakiegoś przewrotu. Nietylko 
ci przyjaciele starego ustroju, których 
konspirację bezsensowną i głupią zdra- 
dzającą samą siebie ze strachu, przed 
prowokacją wyśmiewa autor . 

Nic nie mą stałego ani pewnego 
w całem życiu ludzi. I wszyscy z podzi- 
wem spoglądają w dawny, złoty wiek 
świetnie opisuje autor, jak chodzą 
„towarzysze do pałaców, zamienio- 
mych w muzea, po 'to tylko, by popa- 
trzeć z podziwem „jak ta dawniej Żyli 
ludzie; t chodzą tak mietyłko wydzie- 
dziczeni przez rewolucję burżuje — 
ale i „uUszczęśliwiony* proletarjat. 

Jeszcze jedna cecha — nędzą. Nę- 
dza od góry do dołu. Widać tam gdzieś 
na chwilę dostatniego inżyniera 
Speca, ale i ta asobistość blada jest 
jakaś, i mglista. Lud w nędzy. W naj- 
gorszej nędzy — inteligencja, dla któ- 

  

    

Wigilją odjazdu statku został na 
jego pokładzie wydany bal, statek wy- 
glądał iście czarodziejsko otoczony gir 
iandą świccących elebtrvcznvch lamp 
pośród festonów zieleni. Ukwiecone 
pierogi ze .$piewakami zewsząd okra- 
żały krążownik, a hydroplany kilką- 
krotnie przelatywały: nad Papeete i o- 
kolicą, wywołując okrzyki zachwytu 
wśród mieszkańców przybyłych z od- 
leglejszych zakątków wyspy, którzy 
dotychczas znały aeroplany tylko 7 ©- 
brazków i kinoteatru. 

Wizyta: Tourville ma wyspach To- 
warzyskich w wielkim stopniu podnio- 
sła prestige na wodach Pacyfiku, pres- 
tige nieco 'w ostatnich czasach zach- 
włany przez podstępną działalność in4 
nych naństw. 

Wizyta wspaniałego krążownika, 
urządzonego według współczesnych 
wymagań z 680 ludźmi załogi bvła 
przvieta jako dowód majwyższej sym- 
natji i uznania jakie Francja żywi 
dla swoich kolonij. ZAC, 

Hajwyższy szczyt Owernji Puy-de-Do 
wystawiony na II ytarję 

Całe społeczeństwo Clermont Fer- 
rad stolicy Auvergne jest  zelektry- 
zowane wystawieniem parceli pod Nr 
Nr. 86 położonej na szczycie i zboczu 
Puy-de Dome, 'na licytację. 

Parcela pod Nr. 86-tym obejmują- 
ca 40 hektarów już kilkakrotnie zmie- 
miała właścicieli. 

Sławnia parcela należała na począt- 
ku 19-go wieku da markiza de Vainy. 
Po jego śmierci spadkobiercy sprzedali 
ją w 1833 r. mieszkańcom  Orcines, 
którzy w liczbie 139 nabyli ją na wspól 
ny użytek, paszenia na niej krów i o- 
wiec. W motarjalnym akcie kupna by- 
ło wyszczególnione ze nowonabywcy 
nie mają prawa rozdzielać parceli i że 
każdy z nich może wypasać na niej 
ilość trzody proporcjonalną do wniesio 
mego udziału. 

W ostatnich latach grupa miejsco- 
wych finansistów wykupiła znaczną 
częćć udziałów od mieszkańców Orci- 
es. Grupa finansistów korzystając z 
przywileju par. 815 kodeksu cywilne- 
go przystępuje do obalenia niepodziel- 
ności i wystawiła Puy-de Dome na li- 
cytację z ceną wywoławczą 100000 
framików. 

, Licytacja ta wywołała wśród oko- 
licznych mieszkańców zupełnie zrozu- 
miałe wrzenie. Gdyż dotychczas do- 
stęp do szczytu Puy-de Domu był wol. 
пу Фа turystów pieszych i wycieczek 
automobilowych licznie zwiedzających 
szczyt potężnej góry z pięknym wido- 
kiem na Clairmont - Ferrand i cenny- 
mi zabytkami z epoki Gallo Rzymskiej. 
Obecnie zachodzi obawa że konsor- 4 
cjum finansistów zabroni zwiedzaria 
albo przynajmniej zėchce Z tego ci4- 
gnąć znaczne zyski. Społeczeństwo 
miejscowe zwraca się do czynników 
miarodajnych z gorącym apelem by 
wzięły ten piękny zakątek przyrody i 
zabytków w swoją opiekę i nie dopus- 
ciły do eksploatowania go zachłannym 
finansistom. 3 ZOB. 

Właścicietka palammi opojam skazana 
na więdieie w Talonie 

Wyrokiem Trybunału Karnego а- 
ni Anais Bouquet została Enio p” 
15 dni aresztu i 1000 franków grzyw- 
ny za utrzymanie w Tulonie palarni 
opium, do której uczęszczali oiicero- 
wie marynarki. : 

„ Oskarżona bywała już kiikakrot-_ 
nie pod ścisłą obserwacją władzy a 
nawet już raz karana więzieniem za 
takie Same przestępstwo. Widocznie 
jednak wymiar kary we Francji za 
prowadzenie palarni opism jest zbyt 
łagodny dochody zaś palarni muszą 
być znaczne że pani Anais pomimo 
odsiedzianej kozy nie <aniechała ren-_ 
townego interesu. Z. K. pow 
T LEKARZ T DENTYSTA- 

M. Goldbary ci. Wielka 26 
powrócił j wz. ił_ przyjęci 
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rej szczytem marzeń |est posiadać — 
materac, O stole, 16*xu, krześle, nie 
marzą nawet w tych pokojach, poro- 
zdzielanych przepierzeniami na klatki, 
służące za „mieszkania całym rodzi- 
e: Q głodzie — nię wspomina au- 
OT... 

, I wreszcie najstraszniejszą,  naj- 
ciemniejszą plamą życia Rosji: opu- 
szczone dzieci. Nie piskę się o nich | 
specjalnie. Ale te obdaste,; prawie na- 
gie, głodne, biegnące za przechodniem 
wyrostki i dziewczynki tak się, wic: 
zrosły z krajobrazem miast rosyjskić 
że pominąć ich nie sposób. 

Niestety, i my znamy dzieci że- 
brzące. Ale nie rozrosło się u nas to 
zjawisko do rozmiarów klęski społecz- 
nej, jak tam za kordonem 
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Opowieść o 12 krzesłach podnoś 
rąbek zasłony, za którą się kryje przed 
nami „państwo ponurej anegdoty" — 
(państwo iktóre w ślad za mieszkańca 
mi Babelu, próbowało osiągnąć niebo 
na ziemi — bez Boga. Za tę zasłonę 
spoglądamy z zaciekawieniem, ража 
trzymy, dokąd dopchneta ludzi syste f 
matyczna od lat dziesięciu bestjaji-- 
zacja, ze zdumieniem widzimy okrop: 
nie, nieludzko wykrzywione życie, i 
nieledwie ze zgrozą odkładamy stra” 
szliwą relację z państwa Antychrystu. 

X. W. M. 
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KURIER GOSPODARCZY ZIEN WSCHODNICH 
Wobeciukazania się szeregu nie- 

ścisłych informacyj, dotyczących roz* 

wiązania przez Ministerstwo Rolnictwa 

umów, zawartych w r.1924 ze spółką 

angielską The  Ceatury Europeen 

Timber Corporatinn Limited na eksplo- 

atację drzewostanu w Puszczy Biało- 

wieskiej i nadleśnictwach nadniemeń- 

skich, Ministerstwo Rolnictwa komu- 

fnikuje, że faktyczny stan tej Sprawy 

przedstawia się jak następuje: : 

„Eksploatacja Ruszczy Bialowie- 

skiej oraz nadlešnictw nadniemeńskich 

prowadzona przez wymienioną wyżej 

spółkę w wykonaniu zawartych z nią 

umów, od dłuższego już czasu za- 

częła nasuwać w min. Rolnictwa po- 

ważne obawy co do należytego za- 

4chowania tak cennego objektu, jakim 

jest Puszcza Białowieska, oraz inne 

tereny leśne, umowami temi objęte. 

System eksploatacji stosowany przez 

spółkę był nietylko nieracjonalay, ale 

nawet przy dłuższem Stosowaniu go 

mógł doprowadzić do zupełnego 

zniszczenia Puszczy Białowieskiej. Po- 

nieważ nadto spółka uchybiła istot- 

nym warunkom = zawartych Z nią 

umów, dotyczącym terminowej spłaty 

należności za drzewo Oraż zakazu 

cesji na rzecz osób trzecich praw i 

obowiązków umownych, min. Rol- 

nictwa skorzystało z przewidzianego 

— 

Brak wagonów na eksport drzewny . 

Od szeregu miesięcy czytamy w prasie 

notatki pochodzące ze sier drzewnych o ka- 

tastrofałlnym braku wagonów pod naładunek 

drzewa ma eksport. ‚ . : e 

Sytuacja ta zaostrza Się Z dnia na dzień 

coraz bardziej grożąc mieobliczalnemi strata- 

mi dla przemysłu drzewnego. L ; 

Wiadomem jest, jak ciężką konjunkturę 

na rynkach zagranicznych przechodzi obe- 

cnie nasz przemysł drzewny i Z jak wielkim 

trudem i wysiłkami połączony jest zbyt pol- 

skiego drewna na tych ryn- 

kach w związku z siiną walką konkuren | 

cyjną, jaką staczać musi Polska ze Szwecją 

Finiandją a ostatnio i z Rosją, której sam 

eksport do Bac. w, roku bież. wynosi wy- 

żej 7 miljonów iuntow. ; 

W takim wiašhie momencie przemysł 

drzewny zaskoczony ogólnym zastojem na 

rynku wewnętrznym i poważnym głodem go 

tówikowym mapotyka na nieprzezwyciężone 

trudności, uniemożliwiając mu zbyt przygo- 

towanych ma eksport materjatów przez brak 

transportu. : й я 

Pomijając olbrzymią szkodę jaką ponosi 

państwo w okresie ujemnego bilansu handlo- 

wego i w czasie, gdy inne artykuły ekspor- 

towe z przyczyn konjunkturalnych nie do- 

4 pisują drzewo stanowiące poważną cyfrę po 

w”stronie aktywnej tego bilansu ulega podcię- 

ciu z powodu braku wagonów. * 

Nie widać też wcale aby w tym kierunku 

przedsiębrano jaką decyzję lub obmyślano 

jakiś plan, któryby miał na celu złemu za- 

radzić. 
Przemysł drzewny ma na tartakach przy- 

gotowane wielkie ilości mfterjałów tartych, 

sprzedanych zagranicy z terminami: dostaw i 

z powodu niepodstawiania wagonów, nara- 

żony jest na nieobliczalne straty. 

Materjał tarty eksportowy ulega w po- 

rze letniej zepsuciu tracąc niekiedy do 40 

proc. swej pierwotnej wartości. PR 

Ponadto odbiorcy zagraniczni grożą fir- 

mom krajowym procesami i odszkodowa- 

niem za nieterminową dostawę, albo też 

anuiują obstałunki pokrywające się po tań- 

szych cenach w krajach konkurencyjnych. 

Jak wpływa podobny stan na opinię pol- 

skiego eksportu zagranicą nietrudno prze- 

widzieć. į 

Ministerstwo komunikacji na skutek in- 

terwencji organizacyj drzewnych rozesłało 

dyrekcjom 'w dniu 9 lipca roku bież. za Nr. 

/218 depeszę, zmieniającą kolejność w po- 

dawaniu wagonów z S-ej na 6 tą zapewnia- Opa 

jąc, iż to wpłynie na zmianę ostrości zagad- 

nienia. 
Niestety „depesza ta pozostała tyłko... de- 

peszą, bez pożądanej odpowiedzi... Firmy 

drzewne w dalszym ciągu wagonów nie 0- 
trzymują a ioje nawet od chwili tej depeszy 
mniej aniżeli przedtem. ы 

Ponadto astatnie dni zaostrzyly sytuacię 

jeszcze bardziej, bo w wypadkach, gdy do- 
tąd Ministerstwo komunikacji wagonów dać 

nie mogło polecało firmom zamawiać pocią- 

i niemieckie ,— obeonie koleje niemieckie 
odmawiają zupełnie podstawiania takich po- 
ciągów. 

swoim czasie przemysł drzewny zwra 
cał uwagę ma jaki niebezpieczny ekspery- 
ment zostaje on wystawiony, gdy się go U 
zależnia w takim stopniu i w takim czasie od 
Niemiec i kolei niemieckich. 

Jeżeli już taka załeżność była konieczna, 
to przecież Ministerstwo komunikacji winno 
było zawrzeć z kolejami niemieckiemi jakiś 

obowiązujący gwarantowany układ, że wa- 
gony na żądanie będą podstawiane, a nie 
uzależniać losy eksportu drzewnego od wi- 

dzimisię niemieckich władz kolejowych. 
MW związku z powyższem oczekiwaćby na- 

leżało, że Ministerstwo komunikacji w przy- 
Śpieszonej drodze telegraficznych  pertrak- 
tacyj wypożyczy wagony ma okres letnich 
miesięcy w jednym z krajów sąsiednich, np. 
w Czechosłowacji tub też należycie zrewi- 
duje i zmieni układ, jaki w tej materji posia- 

"da z kolejami niemieckiemi. 

Zagadnienie to jest do tego stopnia po- 
ważne, że winny się niem zająć bezzwłocz- 
nie nasze <zynniki miarodajne. Dalsze trwa- 
nie podobhej sytuacji wywołać może kata- 

_ _ strofain€ przesilenie w przemyśle drzewnym 

į iezaležnie od braku wagonów, prze- 
— Żywa dostatecznie wszystkie skutki obecne- 

go kryzysu finansowego. 

  

Do 
Szanownego Pana Redaktora „Słowa”. 

Uprzejmie proszę Sz. Pana Redaktora 0 
łaskawe zamieszczenie w Pańskiem poczy- 
tnem piśmie tego co następuje: 

„W Z wiązku z mym ortykułem „p.t. „Je- 
dno słowo panie Kownacki* umieszczonym 
w Nr. 123 z dn. 1 czerwca rb. „Słowa”, a 
zawierającym ustęp, dotyczący działalności 
p. Marjana Kowalskiego, stwierdzam, że za- 
rzuty wysunięte w tym ustępie przeciwko 
p. Marjanowi Kowalskiemu Stanowią jedy- 
nie merytoryczna krytyke jego działalności. 

t jako b. prezesa Komisji Rewizyjnej Bratniej 
Pomocy Pol. Młodzieży Akadem. USB., żad- 
nych natomiast zarzutów  uwłaczających 
czci p. Marjana Kowalskiego nie stawiałem 
i nie miałem zamiaru go obrażać”. 

Raczy Sz. Pan Redaktor przyiać... etc. 
(—) Eugenjusz Skorko. 

Sprawa eksploatacji Puszczy Białowieskiej 
w tych _ umowach uprawnienia z i 
dniem 22 maja br. umowy te rozwią- 
zało. Spółka „Century* zakwestjono- 
wała zasadność prawną rozwiązania 
umów, odmawiając ustąpienia z ob: 
jętych umowami terenów leśnych, jak 
również przekazania będących w jej 
posiadaniu urządzeń i Środków eks- 
ploatacji. Min. Rolnictwa zatem miało 
2 drogi do wyboru, albo uzyskać 
prawo eksmisji spółki z zajętych 
objektów na podstawie wyroku sądo- 
wego, albo przystąpić, stosownie do 
propozycji spółki, do _ polubownego 
załatwienia sporu. 

Droga sądowa według wszelkiego 
prawdopodobieństwa przyniosłaby wy- 
rok dla Skarbu Państwa korzystny, z 
natury jednak rzeczy musiałaby ona 
trwać dość długo, uniemożliwiając na 
cały czas jej trwania eksploatacją 
spornych objektów. 

Biorąc powyższe pod uwagę, jak 
również rozważywszy najszczegóło- 
wiej wszystkie inne względy z wybo- 
rem tej drogi zwigzane, min. Rol: 
nictwa uznało za właściwe przyjąć 
propozycję polubownego załatwienia 
sporu „i niezwłocznie przystąpiło 
do pertraktacyj. Periraktacje te  do- 
prowadziły do następujących wyni: 
ków: - 

Spółka „Century“ zrzekla 

się wszelkich roszczeń do Skarbu Pań- 
stwa z tytułu przedterminowego roz- 
wiązania zawartych z nią umów. Skarb 
Państwa zaś za zrzeczenie się przez 
spółkę drogi sądowej oraz za natych- 
miastowe ustąpienie z eksploatowa- 
nych terenów i oddanie wszystkich 
urządzeń, umożliwiających niezwlocz- 
nie dalszą ich eksploatację, zrezygno- 
wał z zastosowania rygorów karnych 
w umowach tych przewidzianych na 
wypadek jednostronnego ich rozwią: 
zania z winy spółki i zobowiązał się 
wypłacić spółce sumę 375000 funt. 
szt. 

Kwota powyższa w ciągu  najbliž- 
szych 5-ciu lat, na które miały obo" 
wiązywać jeszcze zawarte ze spółką 
„Century* umowy, zostanie z nad- 
wyżką, pokryta z samej tylko różnicy 
cen, jaka istaieje między rynkową ce- 
ną drzewą, aceną płaconą stosownie 
do warunków umowy przez spółkę; 
dzięki zaś natychmiastowemu po za- 
warciu umowy przekazaniu przez 
spółkę wszelkich urządzeń przemysto- 
wych i komunikacvjnych mia. Rol- 
nictwa uzyskała możność niezwłacz: 
nego przystąpienia da dalszej eksolo: 
atacji puszczy Białowieskiej i nadleś- 
nictw nadniemeńskich i postawienia jej 
na zasadach racjonalnych, gwarantują- 
cych należyte zagospodarowanie i u- 
trzymanie tych cennych objektów, 

Zamieszane w afery celne domy ekspedycyjne 
zostaną zlikwidowane 

W trakcie dochodzeń przeciwko 
nadużyciom urzędników celnych przy 
przewozie i szmuglu towarów zagra- 
nicznych wyszło na jaw, że w aferach 
tych brały czynny udział niektóre wi: 
leńskie domy ekspedycyjne. 

Dom ekspedycyjny Arluka, mie: 
szczący się przy ulicy Sadowej już 
kilkakrotnie został przyłapany na 
sprowadzaniu nieclonych względnie za- 
kazanych towarów. Przed rokiem na 
dworcu kolejowym przodownik  poli- 
cji Dostatni przyłapał transport jed- 
wabiu wartoŚci kilkudziesięciu tysięcy 
złotych, przemycony do Wilna przez 
Arluka przy pomocy funkcjonarjusza 
celnego. 

Ostatnio zaś ten sam dom ekspe- 
dycyjny łącznie z innymi domami zo- 
stał zdemaskowany -powtórnie przy 

CZWARTEK] 
1 o»: IW si. g. 3 m. 29 

Piotra | Zach. sł. o g. 19 m. 19 
jutra 

Stefana | 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U.S.B. 

z dnia 31 - VII. 1929 r. 

Ciśnienie | 
średnie w m.) 199 

Temperatura | 

średnia zę” 1500 

a za do g 
bę w mm. | 

{ Wiatr ES 
grzewałający | Południowy. 

Uwagi: pochmurno, przelotny deszcz. 
Minimum za dobę-i- 800. 

Maximum na dobę -|- 19 C. 

Tendeneja barometrpezza: wzrost ciśnienia. 
URZĘDOWA 

— (a* Minister Prystor odjechał do War: 
sząwy. Wczoraj wieczorem wyjechał do War 
szawy p. minister Pracy i Opieki Społecz. 
nej pułk. Prystor. 

Bawił on kiłka dni w folwarku swoim 
w Borkach w Wiłnie zaś przebywał w cią- 
gu kilku godzin. 2 

— (a) Nocne lustrapje samochodow. W 
celu uniemożliwienia kursowania po mieście 
pojazdów _ samochodowych, wycofanych 
przez komisję techniczną z obiegu, kierownik 
policji samochodowej aspirant Leo zarządził 
nocne lustracje samochodów, | kursujących 
po mieście, Warszawie podobne lustra- 
cje dają zawsze dobre wyniki i zapobiegają 

katastrofom samochodów nie nadających się 

do, użytku. 
MIEJSKA 

— (o) Sprawy budowlane. Dnia 29 lip- 
ca odbyło się posiedzenie Komitetu rozbudo- 
wy m. Wilna. = 

Na posiedzeniu tem uchwalono wystąpić 

do Banku Gospjodarstwa Krajowego z wnio 

sh ami o udzielenie kredytów na dokończe- 

nie budowli rozpoczętych za pomocą już 
poprzednio przyznanych przez B.G.K. kre- 
dytów, a mianowicie: 1) dla miasta na bu- 

dowę szkoły powszechnej na Antokolu w 

wysokości 569000 zł. i na budowę Domu 
robotniczego na Pióromoncie w wysokości 
151400 zł. 2) dła sp ółdzielni mieszkanio- 
wych w wysokości 1000000 zł. i 3) dła osób 
prywatnych w wysokości 386000 zł. 

Przy omawianiu sprawy udzielenia po- 
życzek na drobne remonty, wyjaśniło się że 
komitet nie może obecnie przyznać żadnej 
pożyczki wobec odmowy BGK udzielenia w 
tym roku na ten cel kredytów. 

Wobec tego, że w tym roku BGK. udzie- 
la kredyty jedynie na wykończenie domów, 
iuż poprzednio przez Bank finansowanych, 
Komitet na razie podania o pożyczki na no- 
we budowle nie rozpatruje. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walnk zebrhnie członków Syn- 
dykatu Dzfierinikarzy Wileńskich odby- 
ło się w dniu wczorajszym, 31 lipca 
w godzinach popołudniowych, przy li- 
cznym dziale, w sali Towarzystwa 
Muzycznego „Lutnia”. Przewodniczył 
zebraniu wiceprezes Syndykatu red. 

działaniu na szkodę skarbu. Afera 
pociągnęła za sobą liczne areszty 
wśród urzędników kolejowych i cel- 
nych, jako też wśród winnych ekspe- 
dytorów. 

Obecnie po przeprowadzeniu do- 
chodzenia odnośne władze zdecydo- 
wały się poza odpowiedzialnošcią ma- 
terjalną winnych, uniemożliwić im 
szkodliwą dla państwa działalność 
przez odebranie prawa na prowadze- 
nie domów ekspedycyjnych. 

Z terenu Wilna zostaną cofnięte 
koncesji: Arlukowi, warszawskiej kon- 
kurencji i Strakunowi. 

Sankcje te może spowodują, że 
pozostałe domy ekspedycyjne swoje 
kalkulacje handlowe opierać będą na 
przyszłość na legalnych tranzakcjach. 

(b) 
  

KRONIKA 
Stanisław Kodź w zastępstwie preze- 
sa p. Czesława Jankowskiego, który 
pisemnie zawiadomił, iż z powodu na- 
dwątionego zdrowia nie jest $v moż- 
ności sprawowania prezesury Syndy- 
katu. Walne zebranie nadało przez a- 
klamację dotychczasowemu przewod- 
niczącemu Syndykatu p. red. Czesła- 
wowi Jankowskiemu tytuł honorowego 
prezesa Syndykatu Dziennikarzy Wi- 
leńskich. 

W początku obrad przewodniczący 
red. Kodź zdał w imieniu ustępującego 
zarządu sprawę zarówno z minionego 
rocznego okresu, jako też z działalnoś- 
ci w roku ubiegłym Związku Syndyka- 
tów Dziennikarzy, którego członkiem 
jest Syndykat Wileński. 

Walne zebranie uczciło przez ро- 
wstanie pamięć członka Syndykatu Śp. 
Wiadysławy Życkiej. 

Przewodniczący zawiadomił m. in. 
iż w poczet członków Syndykatu za- 
pisani zostali pp. Wiktor Kossowski, 
Władysław Łepkowski, Stanisław Ra- 
dziwon, Eugenjusz Swianiewicz i Hen- 
ryk Szczerba. 

Jednym z następujących punktów 
porządku obrad były wybory nowego 
prezesa i nowego zarządu. Wybrani 
zostali: na prezesa p. Marjan Szydłow- 
sk., na członków zaś zarządu pp. Sta- 
nisław Kodź, Józef Mackiewicz, Bole- 
sław Święcicki i Witold Tatarzyński. 
Do komisji rewizyjnej powołano pp. 
Józefa Batarowicza, Piotra Kownackie- 
go, i Kazimierza Lubońskiego, zaś do 
sądu rozjemczego p. Stanisława Ma- 
ckiewicza, Kazimierza Okulicza i Mar- 
jana Szydłowskiego. Po zalatwfeniu 
wniosków mniejszej wagi obrady zam- 
knięto. 

,— Związek oficerów rezerwy urządza w 
dniach 1 i 2 sierpnia br. loterję fantową uli- 
czna na rzecz przysposobienia wojskowego i 
prosi szanowną publiczność i kolegów 0 
poparcie ze zrozumienia istoty rzeczy. 

TEATR I MUZYKA 

— Osżatnie występy teatru art nego 
Stanisławskiego. Zespół tatr eko, 
Stanisławskiego niebawem kończy swe wy- 
stępy w Wilnie. Dziś w wykonaniu wybit- 
niejszych sił zespołu ukaże się wartościowa 
sztuka A. Czechowa „Wujaszek Jaś". 

Jutro w piątek repertuar zapowiada sztt- 
kę w 7 obrazach Dostojewskiego „Bracia Ka 
татахому“ w inscenizacji Niemirowicz-Dan- 
czenki. 

Kasa czynna 11 — 9 bez przerwy. W 
sobotę o godz. 4 pp. po cenach zniżonych 
„Wiśniowy sad”. 

— Przyjazd słynnych tancerek sióstr Ha- 
lama. Zapowiedź przyjazdu sióstr Halama 
bezsprzecznie najbardziej utalentowanych i 
popularnych tancerek w Polsce wzbudziła 
zrozumiafe zainteresowanie.  Niesłychanie 
szeroka skala ich talentów, olbrzymi za- 
kres ich repertuaru, nieporównany tempera- 
ment i precyzja w wykonaniu tańców — 
wszystko to stanowi wyjątkową rękojmię 
bogatych wrażeń artystycznych. Siostry Ha- 
Jama wystania w Teatrze Polskim w sobotę 
3-g0 i niedziele 4-go b. miesiąca. Bilety 
w kasie teatru 11 — 9 bez przerwy. | 

  

  

P; 

Witold ROSZKOWSKI 
pułkownik, Dowódca 3-ej Grupy Artylerji, Kawaler Krzyża „Virtuti Militari*, Krzyża Walecznych, Złotego Krzyża ie 

Zasługi i ta. 1 td., po króikicu lecz ciężkich cierpieniach zmarł dnia 3; lipca 1929 r. w wieku lat 48. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 2-go sierpnia rb. o godz. 10 rano w kościele po-Trynitarskim (na Antokolu), 

poczem nastąpi eksportacja na cmentarz Wojskowy. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kołegów i znajomych zmarłego pogrążeni w głębok' m smutku 

Żona, Córka, Syn i Rodzina. 
Zawiadomienia osobne rozsyłane nie będą. 

  

  

WRAŻENIA TEATRALNE 
Muszę się przyznać, że idąc na 

pierwsze przedstawienie Moskiewskie- 

go Teatru Artystycznego, miałem pe- 

wne obawy, czy ten doskonały teatr 

przedwojenny w zmienionych, a tak 

niekorzystnych dla siebie, warunkach 

zdołał utrzymać dawną swą linję, czy 

odcięcie od macierzy nie pozbawiło go 

naturalnych soków odżywczych. Ba- 

łem się również, czy powojenne prze” 

wartościowanie poglądów na sztukę 

dramatyczną mie skaziło dotychczaso- 

wego kierunku tego teatru i nie pchnę- 

ło go na modną dziś drogę przerzuca- 

nia punktu ciężkości sztuki dramatycz- 

nej na czynniki zewnętrzne o charakte- 

rze kinowym, wreszcie miałem obawy 

czy reżyserja Moskiewskiego „Teatru 

Artystycznego nie zechce z lekkiem ser 

cem modemnizować Ostrowskiego jak 

u inas modernizują Fredrę lub Wyśpiań 

skiego, nie szanując wzorowych jego 

scenarjuszy. 
Na szczęście obawy moje były płon 

ne. Po (dwudziestu pięciu latach, tyle 

bowiem upłynęło czasu od dłuższego 

ostatniego mego pobytu w Moskwie 

zobaczyłem  komedję w. nieskażonej 

formie, wykonaną z najwięksżym pie- 

tyzmem, przynależnym twórcy komedii 

rosyjskiej. W bardzo skromnych rar 

mach Lutni, Moskiewski Teatr Arty- 

styczny umiał stworzyć arcydzieła sty- 

lu, które mogą służyć za wzór tego, 

jak należy szanować wartości teatral- 

ne i jednocześnie dowodzą w jak wiel 

kim błędzie są ci reformatorzy teatru, 

którzy sądzą, że teatr należy sprowa- 

dzać do barwnych widowisk, mienią- 

cych się tęczą kostjumów i przepy” 

chem dekoracji, spychających autora i 
aktora na plan drugi. 

Moskiewski Teatr Artystyczny zo- 

stał wierny swym dawnym tradycjom i 

swe powodzenie artystyczne zawdzię- 

cza podstawowym wartościom każde- 

go teatru: wzorowej reżyserji i świet- 
nemu zespołowi artystów. 

Jeżeli publiczność nasza nie dość o- 
cenia znaczenie reżyserji, to przyczy= 
na tego leży w tem, że rzadko mamy 
możność podziwiania takiego opano- 
wania zespołu i takich świetnych wy- 
ników pracy reżyserskiej, jakie nam 
przedstawił Moskiewski Teatr Arty- 
styczny. 

Reżysenja, wystawiając u nas sztu- 
ki, dające poszczególnym artystom sze 

rokie pole do popisów wirtuozowskich 
nie ograniczyła się tylko do przedsta” 
wienia swych gwiazd, lecz umiejętnie 
wypełniając tło każdego obrazu posta- 
ciami drugoplanowemi, rozmieszcza- 
jąc należycie światła i cienie, wreszcie 
nadając szczery i głębaki ton scenom 
zbiorowym, dała nam przykład ideal- 
nej gry zespołowej, w której każda po- 
stać sceniczna żyje, działa i jest prze- 
to artystyczną koniecznością sztuki. O' 
czywiście takie prowiadzenie teatru 
jest jedynie możliwe przy zespole arty- 
stów o tak wysokich kwalifikacjach, 
jakim rozporządza Moskiewski Teatr 
Artystyczny. 

W trzech sztukach, które miałem 
sposobność widzieć (Bieda nie hań- 
bi, Wiśniowy sad, Zaślubiny) zabłysły 
przedewszystkiem talenty charaktery- 
styczno - komiczne na czele z panią W. 
Grecz i panem P. Pawłowym. Jaka ska 
la możliwości u obojga artystów, ile 
humoru, finezji, jakie opanowanie gło- 
su. Obok dwu tych nazwisk należałoby 
wypisać z afiszów nazwiska wszyst- 
kich artystów i nad każdym dłużej się 
zatrzymać. Wybaczą mi jednak nasi 
goście że tego nie zrobie i ograniczę 
się tylko do stwierdzenia wysokiego 
poziomu artystycznego całego zespo- 
łu. Na zakończenie pozwole sobie raz 
jeszcze wrócić do fenomenalnej gry pa 
na Pawłowa. którego jowialny humor 
w Zaślubinach idzie o lepsze z tragi- 
cznemi szentami z czwartego aktu 
Wiśniowego sadu i z niezrównaną grą 
z pierwszego aktu komedji Ostrow- 
skiego. 

K. SŁ 

ROSAT EOOYCCETPAZROAOROWĄE 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Boska! kobieta. 
Kino Kol. „Ognisko* — Dzielnica hańby 
Lux — Złota Lilja. 
Kino Miejskie — Niezwyciężona Flota. 
Połonja — Z pamiętników kawalera". 
Piccadilly — Prokurator oskarża. 
Światowid — Paryska zabawka (Lili 

Damita). | 
Wanda — Burza. 

"WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Echa zajścia w Gerwiatach. W zwią- 
zku z wypadkiem użycia broni przez poste- 
runkowego P.P. Olechowicza (w Gierwia- 
tach w powiecie wileńsko-trockim), który 
działał w obronie własnej  przyczem jak 
wiadomo, zginął mieszkaniec tamtejszy To- 
masz Ruziński, bawił w dniu 30 bm. w Gier- 
wiatach z ramienia wicewojewody wileńskie 
go naczelnik wydziału bezpieczeństwa Urze- 
du wojewódzkiego p. Brumiewski wraz z ko- 
mendantem woiewódzkim P.P. inspektorem 
Konopką ażeby z urzędującemi na miejscu   

« ТР 
Witoid Roszkowski 

Pułkownik 
Dowódca 3-ej Grupy Artylerji 

Kawaler orderów Virtuti Militari, 
Złotym Krzyżem Zasługi i t. d.i t. d. 

po krótkich, lecz ciężkich cierpłeniąch zmarł dnia 31 lipca 1929 roku 
o czem zawiadamia 

Dowódca i Korpus Oficerski 
3go Pułku Artylerji Ciężkiej. 

Krzyża Walecznych, 'odznaczony 

  

odbędzie się o godzinie S-ej rano 

nabożeństwo żałobne za duszę 

  

% SĄDÓW 
ECHA WIECU T. U. R. 

Jesienią ©. ub. T-wo Uniwersytetów Ro- 

botniczych 'zorganizowało wiec w sali kina 

„Połonia”. Jak się tego należało spodziewać 

elementy komunizujące nie przepuściły oka- 

zji aby wykorzystać wiec dla celów agita- 

cyjnych. Nie bacząc na: wzmocnioną CZugr 

ność policji śtedczej kiłku komsomolcom u- 

dało się wślizgnąć na salę gdzie rozrzucali 

oni bibułę komunistyczną. a 

Po pierwszej interwencji policji agitato- 

rzy stworzyli sztuczne zamięszanie, aby tem 

łatwiej uciec lecz mimo to policja wyłapała 

głównych sprawców. 
Wczoraj sąd okręgowy, któremu prze- 

wodniczył p. Kontowtt rozpoznawał przy 

drzwiach zamkniętych sprawę trzech ucze- 
stników tego wystąpienia: Dawida Felczera, 

Josela Fejgielmana i Izaaka Pisarewskiego. 

Sąd uznał winę pierwszych dwuch za u- 

dowodnioną i skazała ich na karę półtora 
roku więzienia uniewinniając natomiast całko 

wicie Pisarewskiego. 
Oskarżenie popierał nowoprzeniesiony do 

Wilna podprokurator p. Połowiński. Jako 
świadkowie ze strony oskarżonych występo- 

wali m. in. radni m. Wilna z. listy Nr. 4 — 
„Bund“ pp. dr. Rafes, Anna Rozental i Aro- 

nowicz. 

  

Wczorajszy „Kurjer Wileński* przyniósł 

listy wybitnego przedstawiciela kalwinów 

wileńskich p. Wacława Studnickiego ataku- 
jącego „Słowo*  zarzucający nam ebsku- 

rantyzm i zakrystjański katolicyzm gorszy 

od „Dziennika Wilenskiego“ i t. d. i t. d. 

a to z tego powodu, że nasza gazeta od- 

mówiła umieszczenia płatnego ogłoszenia o 

zebraniu poświęconem sprawozdaninu ze 

Zjazdu wszechświatowego związku współ- 

pracy pokojowej kościołów. 

Otóż zjazd ten był związany z propa- 

gandą i misjonerstwem protestantyzmu. Je- 

steśmy pismem katolickiem i dlatego cel 
ten nam nie odpowiada. Fakt że ogłoszenie 

było „płatne* mie może naszem zdaniem 

odegrywać tu decydującej roli. 
Wytłómaczymy się przykładowo.  lst- 

mieje w Wilnie pismo „Dziennik Wilenski“ 

poświęcone  wałce z żydami. Pismo to 

głosi hasło swój „do swego po swoje* — 
uważa że hańbą dla Polaka jest ułatwiać 
zarobki żydom. Jednocześnie to pismo co- 
dzień umieszcza ogłoszenia żydowskie. 
Otóż „Słowo” popiera rozwój polskiego 
handlu i rzemiósł, lecz nie drogą bezwzględ- 

mego bojkotu żydów, która to dnoga ma- 
szem zdaniem prowadzi tylko do hipokryzji 
i demagogji. Gdybyśmy jednak stali na sta- 

nowisku bojkotu, rzecz oczywista że nie 
drukowalibyśmy ogłoszeń żydowskich. 

Trudno. Zasada „niech nie wie prawi- 

ca, co czyni lewica* — nie jest słuszna. 

Jesteśmy pismem katolickiem, więc nie mo- 

żemy współdziałać z propagandą protestan- 

tyzmu.  „Kumjer Wił.* mugestjonuje że 

„Słowo”* wychodzi pod terrorem Kurji ar- 

cybiskupiej. Znowu trudno. Kurja arcybi- 

skupia jest instytucją dość miarodajną w 

sprawach katolickich. 

  

perversme rr SZZEDZENKÓDE 

władzami śłedczemi powiatu  wireūsko - 
trockiego wziąć udział w jak najdokładniej- 
szem wyświetleniu przebiegu wspomnianego 
zajścia. 

— (c) jak chłop chciał zostać rządcą do- 
mu. Przed dwoma tygodniami przyjechał do 
Wilna ze wsi Stoki gm. Solecznickiej nie- 
jaki Jan Służel. Uprzykrzywszy sobie po- 
byt na wsi Służel miał nadzieję uzyskania 
posady 'w mieście a że miał kilkaset zło- 
tych więc ficzył że zamierzonego celu do- 
pnie. 
a | Podczas pobytu w mieście poznał on An 
toniego Songina (Ponarska 8) który zapro- 

ponował mu posadę rządcy domu. Propo- 
zycja ta bardzo się wieśniakowi spodobała 
tembardziej że posada była już do objęcia. 

Songin za skromną sumkę 50 zł. zobo- 
wiązał się zaprowadzić Służela na miejsce 
pracv tj. do domu Nr. 10 przy ul. św. Ja- 
kóbskiej. Tak się jakoś złożyło że przed 
domem spotkał ich rzekomy właściciel domu 
który bez długich wypytywań odrazu za- 
angażował Służela do pracy pobrawszy 
200 zł. kaucji. Można sobie wyobrazić zdzi- 
wienie „p. rządcy” gdy na drugi dzień omal 
nie wyrzucono go za drzwi gdy się zgłosił 
objąć stanowisko. 

, Wówczas dopiero zorjentował się naiw- 
ny że padł ofiarą oszustów którzy w ten 
sposób wyłudziłi od niego 250 zł. 

Po mamyśle oszukany poskarżył się po- 

Dnia 3 go sierpnia 1929 roku, jąko w pierwszą rocznicę śmierci, 

w kościele O. O. Pijarów w Lidzie 

Antoniego WISMONTA 
o czem zawiadamia krewnych i znajomych 

RODZINA. 

  

Pogrzeb Ś. p. ks. Anto- 
niego Gzerniawskiego 
W, poniedziałek dnia 19 bm. dzwony 

świątyń wileńskich _ ozwały się żałośnie, 
zwołując wiernych ma nabożeństwo do koś- 
cioła św. Jana, gdzie wśród zieleni i rzęsi- 
stych świateł spoczywały zwłoki śp. ks. 
Czerniawskiego, oczekując chwili odprowa- 
dzenia na miejsce wiecznego spoczynku. 

Jak droga i popularna była świetlana po- 
stać zmarłego Świadczą te tłumy które za- 
ledwo zmieścić mogły olbrzymie mury świą- 
tyni. Prezbiterjum wypełniło po brzegi du 
chowieństwo z JE ks. Arcybiskupem na cze- 
le. Mszę świętą celebrował w asyście kieru 
kolega i przyjaciel zmarłego ks. prałat Wo- 
todžko. Mowę żałobną z ambony wygłosił 
ks. Paweł Bekisz, podnosząc w słowach 
szczerych wielkie zasługi swego ukochanego 
profesora. Kondukt żałobny przesuwał się 
ulicami miasta wśród tłumów pobożnych, 
którzy żegnali wielkiego kapłana i nauczycie 
ła. Przed kaplicą Ostrobramską orszak ża- 
łobny zatrzymał się, a lud pobożny z du- 
chowieństwem odśpiewał przed cudownym 
obrazem „Pod Twoją Obronę'. Że zwykłą 
swadą żegnał nad grobem swego przyjacie- 
la ks, kanonik Jasiński, Ten świetny mów- 
ca składając należną dań zmarłemu, zazna- 
czył bez ogródek że ci co stali na czele wła- 
dzy duchow nej, nie umieli należycie ocenić 
zdolności kapłana który obok przymiotów 
ducha pobożności mieścił w sobie dar je- 
dnania ludzi, oraz odznaczał się prawdziwie 
chrześcijańskim patrjotyzmem. Miłując prze- 
'dewszystkiem Boga, kochał całem. swem ser 
cem i Ojczyzmę. ^ j 

Po odprawieniu ostatnich modłów trum- 
nę Spuszczono do grobu tuż przy kaplicy 
na prześlicznym cmentarzu Rossa. Kwiaty i 
wieńce okalają zimny grób lecz serca osie- 
roconych Wii; nian nie przestaną bić żywem 
tętnem wdzięczności dla Tego, który w 
ciągu trzydziestu siedmiu lat kapłaństwa 
głosił słowa prawdy Chrystusowej i pocie- 
sza: wiernych nadzieją chwały wiecznej. 

Niechże ta chwała wiekuista stanie się i 
Jego udziałem gdyż w ciągu całego życia 
swego na nią gorliwie pracował! 

Elo. 

M 
licji która aresztowała Songina zaś za dru- 
gim oszustem wszczęła poszukiwania. Słu- 
żel jakiby tak zraził się do stosunków w 
mieście, że podob no w najbliższym czasie 
wyjedzie z powrotem na wieś. 

—|(c) Zaginął 18-letni chłopak, Wincenty 
Żaworonek (Rudnicka 27) powiadomił po- 
licję o za jego syna Feliksa łat 18. 

— (c) Ujęci na gorącym uczynku. Na te- 
renie budujących się domów przy ulicy Le- 
gjonowej ujęto Adama Rudzińskiego (Ce- 
drowa 3) i Juljana Sochackiego (Kacza 20) 
w chwili, gdy usiłowali dokonać kradzieży 
szyn żelaznych. 

‚ — (c) Kieszonkowiec. Na rynku Łukis- 
kim została ujęta Michalina Klimkiewicz (Żó- 
rawia) usiłująca okraść z pieniędzy Ewę Si- 
niec a 17) 

c) Okradają systematycznie. Eljasz 
Handelman, właściciel fabryki papieru ci 
micznego przy ul. Wiłkgmierskiej 28 donosił 
policji o systematycznych kradzieżach do- 
konywanych RE fabryce przez nieujaw- 
nionych sprawców. 

— (c) Nagle zmarli. Wczoraj nad ranem 
zmarł nagle Cezary Mieszkowski lat 19 za- 
mieszkały przy ulicy 
Zmarły chorował na gruzlicę. Taksamo zmarł 
z powodu wady serca Bołesław Sienkiewicz 
lat 52 (Filarecka 18). S 

— (c) Auto najechało na słup tej - 
czny. Na ulicy Piaski auto wojskowe (sani- 
tarka), prowadzone przez szeregowca Ale- 
ksandra Frysia najechało na słup telegrafi- 
czny łamiąc oś błotnik i koło. Kierowca sar- 
mochodu TŽ bez szwanku. 
„— (c- Wpadła pod wóz. Przy zbiegu 

ulic Nowogródzkiej wpadła pod wóz cięża- 
rowy przechodząca przez jezdnię Sora Ra 
szkin (Stefańska 13). 

Swoją nieuwagę popłaciła Kroszkin zła- 
maniem prawego obojczyka.* Ulokowano ją 
w szpitalu żydowskim. 

SPORT 
NOWE TERMINY ROZGRYWEK PILKAR- 
SKICH O MISTRZOSTWO OKRĘGU. 

Ponieważ termin w którym Wil. Okr. Zw. 
Piłki nożnej obowiązany jest wykazać mi: 
strza swego okręgu został przesinięty, wła- 
dze okręgu zmuszone były przesunąć termi- 
ny poszczególnych rozgrywek. W tym celu 
OPCONANE został niżej wymieniony plan 
rozgrywek: : 

sierpniu: 3-40 1 pp.leg. — Pogoń, 
4.g0 Ognisko — AZS, 4-g0 o 11 rano Ma- 
kabi — 85 mp., 10-40 Makabi 78 pp, 1lg0 | 
Ognisko — 78 pp. i 85 pp. — ŻAKS w N. 
Wiłejce, 15-g0 Ognisko — 1 pp.leg., 17-g0 
1 ppdeg. — AZS, 18:40 Makabi Ognisko, | 
18-20 w Baranowiczach 78 pp. — 85 { 
24-0n A7S — Makabi. 25-g0 Opaisko 2 
ŻAKS, 25,g0 o 11 rano 1 pp.leg — 85 pp.   

Uniwersyteckiej 4, | 

               



  

  

SŁOWu 
  

bist do Redakcji 
Szanowny Pąnie Redaktorze! 

Wobec oświetłenia w poczytnem Pań- 
skiem piśmie zajścia na ostatniem posiedze- 
niu Wyznaniowej Gminy Żydowskiej nie 
zgodnie z prawdą, proszę uprzejmie mi nie 
odmówić wydrukowania następnego spro- 
stowania: 

Na początku posiedzenia: prosiłem o głos 
w sprawie wniosku. Przewodniczący dr. Wy- 
godzki, co prawda, mi głosu udzielił lecz, 
gdy zaczęłem mówić, przewodniczący mi 
przerwał oświadczając ni stąd, ni zowąd, że 
mam prawo mówić tylko dwie minuty. Ja 
przeciwko temu zaprotestowałem. Protest 
mój podtrzymał drugi radny ortodoksyjny p. 
M. Swirski. Dr. Wygodzki za to p. S. i mnie 
nawymyślał najordynarniejszemi wyrazami 
druku niegodnemi. Powstał tumult, Pan S. 
odpowiedział dr. Wygodzkiemu, p. dr. złapał 
wtedy kałamarz i rzucił nim w S., lecz trafił 
w radnego z frakcji ludowo - demokratycz- 
nej p. B. Lubockiego, któremu  splamil 
twarz rękę i ubranie. Zaraz potem dopadł 
mnie p. Widuczański (prezes Związku Drob- 
nych Handłowców Żydów, sjonista), złapał 
mię za brodę i wyrwał z niej kawałek. 

Racz pan Panie Redaktorze, przyjąć i t.d. 
Rabin I. Szelw 

redaktor czasopisma „Dos Wort“ 
Wilno dn. 31 lipca 1929 r. 

Na srebrnym ekranie 
  

„Niezwyciężona flota" w kinie 
Miejskiem. 

„Gdy się przeczyta tak wybitnie „mor- 
ski* tytuł filmu, jak ten, co go nasz Miej- 
ski Kinematograf kulturalno-oswiatowy w 
gazetach ogłasza, człowiek przekonany jest, 
że zobaczy,obraz w tym stopniu morze za 
tło mający co taka np. „Bitwa koło wysp 
Falklandzkich* (kiedyś na ekranie kina 
Miejskiego pokazywana). 

Pod tym względem widza spotyka za- 
wód, bowiem „Niezwyciężona flota* tylko 
o tyle jest filmem „morskim*, że występu- 
ją w nim oficerowie marynarki brytyjskiej, 
że parę razy zobaczyć można w nim na 
ekranie pokład „prawdziwego* okrętu wo- 
jennego i „inteligentne* zabawy  mary- 
narskie. 

Całość akcji toczy się na lądzie, lądzie 
dość egzotycznym zresztą i aktualnym— bo 
na lądzie chińskim. 

Rzecz dzieje się w Szanghaju. Całość 
osób i interesów europejczyków strzeże 
stojąca na wodach chińskich flota brytyjska. 

Przeciw jej obecności, jak również prze- 
ciw europejczykom wogóle, burzy się lud 
chiński, podżegany przez zgraję agitatorów 
i anonimową organizację wywrotową, któ- 
rej właściwego oblicza łatwo się domyśleć. 

Burzycielom łądu udaje isię zdobyć pe- 
wien niezwykle ważny dokument, który w 
bardzo sensacyjnych okolicznościach wy- 
kradzieny zostaje Anglikom. 

Na tle pogoni za złodziejem dokumen- 
tów toczy się dalszą akcja, uwieńczona, jak 
się domyśleć łatwo, pomyślnym wynikiem. 

w karkołomną pogoń za dokumentem 
wplątany jest udział pań, z których jedna 
zwłaszcza odgrywa wcale doniosłą rolę. 

Obrazów przedstawiających najnowsze 
stosunki w Chinach i antagonizm rozgry- 
wający się tam między gospodarzami a 
przybyszami, wypuszczono ostatnio w Świat 
sporo. jesne z nich są bardziej udane, 
inne mniej, w każdym razie „Niezwyciężo- 
na flota" do najlepszych nie należy. 

Fabuła premiery w kinie Miejskiem 
najzgrabniejszą nie jest. Sensacyjne momen- 
ty obrazu są zbyt przeciążone nieprawdo- 
podobnościami, aby można je uważać za 
życiowe. 

Ponadto najbardziej „fascynujące* sce- 
ny są zbyt długie. 

Natomiast tłumy zrewoltowanych chiń- 
czyków bardzo dobre. 

Muszę jeszcze raz skorzystać z okazji 
aby pochlebne słowa poświęcić muzyce w 
kinie Miejskiem. 

Ё. 

Kach Sali Miejskiej, o braku wentylacji i 
o dawno odświeżenia oczekującym, ekra- 
nie. 

Nie wiem, czy moje skromne, na po- 
wyższy temat. uwagi dotarły do rąk wła- 
Ściwych. W każdym razie czuję się w obo- 
wiązku jeszcze raz o tem samem przypom- 
nieć. 

Pozatem nasuwa się jeszcze 
uwaga. ю 

Oto kino Miejskie należy do najbar- 
dziej w Wilnie uczęszczanych, otóż wydaje 
mi się, że może właśnie w nim najbardziej 
daje się odczuwać brak dbałości o bezpie- 
czeństwo publiczności. * 

Stale kasa sprzedaje za: dużo biletów 
w stosunku do ilości posiadanych miejsc. 

jedna 

  

ROMUNT 

® На ustronnym szlaku 
Powieść 
  

—- Głupiec, ją trwoni, człek oględ- 

ny ją chroni, Nina Newelska to córka 

dostojnika cerkwi prawosławnej, ca- 

cko prawdziwe, $Kaz na pokaz. Znasz 

moją pewność siebie, wobec niej ją 

straciłem, stałem się jej sługą, pokor- 

nym. Wobec doskonałości, nawet har- 
da dusza się korzy. 

Przed pięknem prawdziwem, któż 

nie uklęknie? Złota faisańca jest dla 

mnie dobra, jak aniół, ale kocha inne- 

go, on jej nie kocha. Ja wszystko zba- 

dałem. 
Ziakochała się w pułkowniku ko- 

zackim księciu Ginwille, to wielki wo- 
jak, który pół życia spędził w Afryce i 
na dalekim wschodzie. Umiłował on 

kobiety czarnej i żóbtej rasy, białe są 
mn obojętne, Nina tego nie rozumie. 
Miał harem w Warszawie, działy się 
tam mawet straszne rzeczy. Pewnego 
razu książe się dowiedział, że jeden z 
jego nadwornych kozaków zakochał 
się w pięknej Egipcjance i stosunek z 
nią nawiązał. Książe kozaka własno- 
ręcznie szablą zarąbał, a Egipcjankę 
kazał w noc ciernną, zaszytą W worku, 
w Wiśle utopić, podług wszelkich pra- 
wideł wschodnich haremów. 

— Jakże to? — taka zbrodnia uszła 
damit bezkarnie? — spytał Ufjew ze zgro 

— Wszystko się odbyło w wielkiej 
tajemnicy — odparł Hantower, wpra- 
wdzie, jJengałyczew o całej sprawie 
się dowiedział ale będąc z księciem za 

г Nie tak dawno pisałem o dwuch bra- * 

Niech tylko na ekran wejdzie jakiś film 
z bardziej zaanem nazwiskiem aktorskiem, 
publiczność „wali* drzwiami i oknami, a 
nikt tego natłoku 'nie stara się tempero- 

wać. / 
Prócz tego stanowczo zbyt : mało jest 

przejść między rzędami krzeseł. Jedno 
przejście po środku sali absolutnie nie wy- 
starcza. 

Wyobraźmy sobie, broń Boże, pożar. 
Ładaieby w razie takiego wypadku wyglą- 
aała nieszczęśliwa, w kinie zgromadzoną 
publiczność mając ciemności, stłoczenie i 
w dodatku wąską drogę ala ucieczki. 
<żaKino Miejskie jest niewątpliwie dobrze 
aochodowem przeasiębiorstwem. Wartoby 
pomyśleć o odpowieaniem jego urządzeniu. 

Omega. 

ZE ŚWIATA 
NAJWIĘKSZY PAŁAC SPORTU NA 

ŚWIECIE 
1 ten rekord posiadają Stany Zjednoczo- 

ne. W Chicago niedawno oddany został do 
użytku publicznego olbrzymi gmach prze- 
znac zony wyłącznie dla różnych typów 
sportu. 

Wielka sala zawodów może pomieścić 
25 tysięcy widzów oraz około trzech tysię- 
cy zapaśników, przyczem na tym krytym 
stadjonie jest tor wyścigowy, boiska dla 
piłki nożnej, korty tenisowe i boiska dla za- 
wodów lekkoatletycznych. 

Dwie inne hale mieszczą ogromny ba- 
sen pływacki oraz teren ślizgawkowy 0 
powierzchni 4.000 metrów kwadratowych, 
który czynny będzie dzięki specjalnym urzą- 
dzeniom — w ciągu całego roku. Poza wy- 
mienionemi kilkadziesiąt innych mniejszych 
sal, przeznaczonych jest dla ćwiczeń gim- 
nastycznych i zaprawy do wszelkich typów 
sportu. 

MOŻNOŚĆ PRZEPOWIADANIA POGODY 
NA SIEDEM LAT ZGÓRY = 

Sir Hubert Wulkins, słynny podróżnik 
i badacz podbiegunowy, przebywający obec- 
nie w Nowym Yorku, oświadczył, ze w cią- 
gu najbliższych dziesięciu lat skończy się 
niepewność co do wyników obsiewania pół 
zbożowych na całym świecie bowiem stanie 
się już w ciągu tego czasu możliwem ścisłe 
przepowiadanie pogody na siedem lat zgóry. 

Każdy kraj ma północnej półkuli będzie 
musiał powołać specjalną organizację na- 
ukową, zajmującą się opracowywaniem prze 
powiedni atmosferycznych, opartych na ba- 
daniu prądów powietrznych oraz innych wa- 
runków na obu sbiegunach i dających mo- 
żność odpowiedniego pouczenia rolników 
całego Świata co i kiedy mają siać. Wia- 
domość ta, podana przez Biuro Reutera, za-- 
powiada istotnie przewrót w zakresie zasad- 
niczej «!а ludzkości kwestji. 

WYPRZEDAŻ PO AMERYKAŃSKU 

Ostatniemi czasy wielkie sklepy kon- 
fekcyjne w Stanach Zjednoczonych z wiel- 
kiem powodzeniem stosują nowy typ doro- 
cznych wyprzedaży. 

Na doroczną wyprzedaż przeznacza się 
ogromną ilość przedmiotów ze wszystkich 
działów prowadzonych przez dany sklep 
przyczem stosowana jest znaczna zniżka cen 
oczywiście nieponiżej kosztów własnych. O 
terminie wyprzedaży właściciel zawiadamia 
klijentów za pomocą listów oraz ogłoszeń, 
podając jednocześnie, że o ile towar wyło- 
żony do wyprzedaży nie zostanie w ciągu 
tygodnia rozsprzedany, to ceny te ulegną 
dalszej 25-ci0 procentowej  zniżce, gdyby 
zaś po drugim tygodninu pozostały jeszcze 
towary — nastąpi zniżka cen o 50 proc., w 
czwartym zaś tygodniu wyprzedaży wszy- 
stkie pozostałe towary oddawane będą za 
darmo... Efekt tych zawiadomień jest taki, 
że wyprzedaż kończy się w pierwszym ty- 
godniu ponieważ wszystkie towary zostają 
wyprzedane. 

BT TE ATW JAAN 
Największy i najelegantszy magazyn konfekcji 

męskiej i damskiej 

1, ulica Wielka 56 (obok 

ZOSTAŁ DZI 
Posiadamy na skłaozie wielki 

Obsługa fachowa i rzetelną 

Ё 
Ę 
Е 
Ё 
pan brat, sam się o to postarał, by 
zatrzeć ślady zbrodni. 

Ufjew, zwykł przyjmować za pew- 
nik bez zastrzeżeń wszelkie wieści 
które mu dogadzały, choćby bez pod- 
stawne i niedorzeczne, jak tylko co 
opowiedziane. 

Powiešč doktora go podniecita. 
— Zbrodnie wyuzdanej burżuazji 

— rzekł wołając o pomstę. 
Krzywda ludzka bezkarnie nie mija 

i krwią winowajców  spłaaconą być 
musi. Twoje wiadomości doktorze 
dziś spożytkuję, są tu na sali kozacy 
tego księcia. Ja w ich duszy, tą strasz- 
ną opowieścią, zarzewie nienawiści 

rozpalić potrafię. Dla Hantowera były 
to w tej chwili sprawy obojętne. Wła- 
sne myśli i uczucia go pochłaniały. 

— Otóż Nina, ciągnął dalej, tego 
nie rozumie, że tęcza jej wdzięków na 
niego mie działa, chce utworzyć od- 
dział sanitarny na jego odcinku, by 
się do niego zbliżyć. Nie wiem, «co z 
tego wyniknie, ja w każdym razie 
pójdę za nią. 

— A praca rewolucyjna, co się z 
nią stanie? 

— Ona do miejsca .nie jest przy- 
wiązan:a, dla niej pole wszędzie о-- 
tworem stoi. Szeroki jest nasz front, 
jak horyzont. 

— Tak odrzekł Ufjew, składając 
swój notatnik, odkrycie nielada: ser- 
ce w piersi doktora Hantowera! 

Tymczasem we drzwiach ukazała 
się masywna postać jakiegoś żołnie- 
rza — Towarzyszu, gotowe — szepnął 
tajemniczo i zmikł. Ufjew zerwał się 
ma równe nogi. — Doktorze mnie 
czas do roboty — rzekł, oddalając się 
pośpiesznie w. stronę sali. 

D. Lancman 

sukna i pluszu najmodniejszych deseni i kolorów. 

— — Najnowsze modele Paryża, Wiednia i Londynu — — 

Specjalna pracownia na miejscu 

UWAGA!!! Odwiedzeniė naszego magazynu nie obowiązuje 
do kupna. 

BO adas ddd Łbdkyów AA data ААА ЙЬ AA AA skins AAA BA EB 1a 

RADJO. 

Czwartek, dn. 1 sierpnia 1929 r. 

11,55—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 Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska.  17,20—17,45: Poga- 
danka pt. „Włóczęga „Wygi* (ze wspomnień 
bosmana) wygł. Teodor Bujnicki. 17,50 — 
18,00: Wystawa Poznańska mówi. 18.00— 
—18.25: Pogadanka radjotechniczna. 18,25— 
18,50: Dajeczki dla najmłodszych opowie 
Zoija Tokarzewska. 18,50—19,35: Audycja 
literacka. Zradjofonizowane fragmenty z 
utworów J. Conrada-Korzeniowskiego wyk. 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19,35 - 19,55: Ty 
godniowy przegląd filmowy. 19.55— 20.05: 
Sygnał czasu z Warsz. i program na dzień 
następny. 20.05—20,30: „Problem muzyki 
polskiej zagranicą* wygł. Tadeusz Szeli- 
gowski. 20.30-—22,00: Koncert wieczorny z 
Warszawy. 22,00- 22,45: Transm. z Warsz. 
Komuoikaty: “PAT. i inne. 22,45--23,45: 
Transm. muzyki tanecznej z restauracji 
„Polonja* w Wilnie. 

L S i d 

GIEEDA WARSZAWSKA 
31 lipca 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupan 

Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
Belgja 124.02, 124.33. 123,71, 

Kopenhaga 237,75, 238,35, | 237,15, 
Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 357,74 358,74 356,84 

Londyn 43,28, 43,32,5 43,18, 

Howy-York 8,90, 8.92 8.88 

Paryż 34,96, 35.05, 34.87, 

Praga 2639,5 26.46 26.33 
Szwajcarja 171,63, 172.06, 171.20 
Stokholm 239,01 239,61 238,41 
Wiedeń 125,69,5 125.96, 125,39, 

Włochy 46,63, 46,75, 46.51,5 

Marka niemiecka 212.53,5 

Papiery procentowe: 
5 proc. pożyczka inwestycyjna 115,50— 

114,50 —R115, dolarówka 67,— 66,75 — 67. 
5 proc. konwersyjna —47,50. 8 proc. L. Z. 
B. Gosp. Kraj. i *B. Roln., obligacje В. 
Gosp. Kraj. 94. Te same 7 Гргос. 83,25. 
4 i pół L. Z. ziemskie 50. 8 proc. warsz. 

A proc. Łodzi 58,75. 10 proc. Siedlec 

Akcje: 

Bank Polski 166, Zachodni 73, 
Związku Spółek Zar. ;78,50. Puls 7,85. 
Cukier 34—34.50. Firley ;51.25. Węgiel 71 
—11.25. Liipop 31,25—31,50, _ Modrzejów 
24,75 — 24,50: Rudzki 35,50—35,75. 

i 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IV 
rewiru zamieszkały w Wilnie, przy ulicy św. 
Michalskiej Nr. 8 zgodnie z art. 1030 UPC. 
ogłasza iż w dniu 2 sierpnia 1929 roku, o 
godzinie 10 rano w Wilnie przy ulicy Mo- 
stowej pod Nr. 2 odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej ruchomego majątku Lejby 
Bergmana, składającego się z towarów ko- 
smetycznych oszacowanego na sumę 190 zł. 
na zaspokojenie pretensji Ludomira Moczyń- 
skiego i innych wierzycieli. 

Komornik sądowy. 
(O) A Sitarz. 

HRZBEZAANSUCDTE 
RET W УУМ че оуе 

oraz skład futer 

Kościoła św. Kazimierza) 

$ OTWARTY 
wybór galanterji futrzanej, 

3 
3 
3 
2 Ceny umiarkowane 

Ludno w niej było i gwarno. Przy 
stołach siedziało sporo. żołnierzy, gru- 
pami, z t. zw. „oddziałów wyzdrawia- 
jących", wyglądających, jak uosobie- 
nie siły i zdrowia, przy bufecie рго- 
wiadziło ożywioną rozmowę kilku 
urzędników wszechrosyjskiego związ- 
ku ziemstw i miast ubranych po woj- 
skowemu, pobrzękujących ostrogami, 
które, każdy: taki, cywil w przebraniu 
cenił wysoko, jako dodatek do stroju 
wojskowego, nieco zawadzający, za- 
to bardzo ozdobny. Ufjew był w swo- 
im żywiole. Zbliżał się do oddzielnych 
grup ludzi, serdecznie się witał, coś 
opowiadał, coś przekładał, gestykulu- 
jąc żywo, wybranych obdarzał ulot- 
kami, iktórych spory zapas miał w 
tece. 

Puszczyk po skończonym obiedzie 
wszedł do ogólnej sali, oparłszy się 
o odrzwia zapalił papierosa, przyglą- 
dając się trochę z góry szaremu tłu- 
mowi, — twarz miał zarumienioną, 
oczy błyszczące. Były to blaski i bar- 
wy wywołane zbyteczną ilością alko- 
holu, wchłoniętego w czasie posiłku. 

Alkohol budził w nim skłonności 
dydaktyczne i wojownicze, w podniece 
niu chętnie ludzi nauczał, a opornych 
słuchaczy karcił. Bez, świadomy tych 
'narowów towarzysza, napróżno go 
skłaniał do odwrotu. 

— Pnzypatrz się temu Żydowi — 
mówił Puszczyk wskazując na Ufjewa 
głową, — on mi sie bardzo nie podo- 
ba, to jakaś podejrzana figura, do 
każdego zagaduje, z każdym się brata 
to jakiś prowokator, który żołnie- 
rzom głowę zawraca. 

— Co on nas obchodzi — odrzekł 
Bez — mam pora na służbe wracać, 

  

Biejski Klaematograi 
Kaultaralne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

| 

99 

Qa dnia 29 fipca do 1 sierpnia 1929 r. włącznie bęczie wyświetlany film: 

Niezwyciężona tlota" 
Wielki dramat morski w 10 aktach. osnuty na tle krwawych walk w Chinach. W roli głównej: { 
HENRY EDWARDS. Groźna jest Anglji potęga na wszystkich morzach świata. Kasa czynna od 
godz. 5 m. 30. Pocz. seansów od g. 6-ej. Następny program: „PIRACI PUSTYNI*. 

  

DZIŚ PREMJERAI Szczyt erotyzmu! 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
w swojej najnowszej 

kreacji GRETA GARB 
Seansy o godz. 6, 8. i 10, 

Zen: 

dzielnie warsztatu 
i obsługi: 

w Wilnie, przy ul 
Tel. 
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   Wilno, Wileńs 
W przychodni przyjm 
W szpitalu oddziały: 
nerwowy, chirurgiczn 

dla stąłych choryc 

     

RA
 

ZNISZCZONE i NIEMODNE 

OBUWIE 
ORAZ INNE WYROBY SKÓRZANE 

ODNAWIAM i FARBUJĘ 
NA NAJMODNIEJSZE KOLORY 

TYLKO 

BRAUNJA BARWNIKAMI 

straszak Nr 6 zagranicznej 
PISTOLET roboty, naboje metalowe, 
kal. 6 mm. Huk ogromny, obrona od 
złodziejów mieszkań, letnisk, wozów, 
rowerów, samochodów, odstrasza 
wrony i złodziejów Od ogrodów 
owocowych i t. p. Wysyłamy pocztą 
bez pozwolenia. Cena z przesyłką 
zł. 12.—Setka nabojów 5 zł., futerał 

2.50 zł., oliwa 1 zł. Wybór jak przed wojną pistoletów Sava- 
ge, Colt, Webley, Mauser, Lignose, Browning i inne. 
Przybory do rybołówstwa. Wyciąć i zachować. Składnica 
broni, amunicji i przyborów sportowych T. FALKOWSKI 

Warszawa, ulica Emilji Plater Nr 20,846. 8182—0 

Leczenie promieniam 

elektryczne wanny, 

  

    
     

     
   

we wszysikic! 

    

  

Bogusław Marjan 
  

  

  

Dyrekcja Prywat. Seminarjum Naucz. żeńskiego 
- P. P. Benedyktynek w Niešwiežu Ž 

podaje do 'viadomości, że egzamin wstępny na kurs I i II 
odbędzie się dnia 30 i 31 sierpnia r. b. 

Podania wnosić należy zaopatrzone w następujące załączniki: 
1) metrykę urodzenia, 
2) świadectwo szkolne z ostatniego półrocza, 
3) świadectwo zdrowia i powtórnego szczepienia ospy, 
4) własnoręcznie napisany życiorys i 2 fotografje 

Przy Seminarjum jest internat dla uczęnic. DYREKCJA. 

SEE GRAB CER UCZE 

Kobieta-Lekarz | 

Dr. Zeldowiczowa   
  

      

| SEREK ESS 
Zaangażujemy mechanika - majstra, 
specjalistę od silników przyczepnych 
dwutaktowych i motocykli Harley — 
Davidson dla prowadzenia 

Oferty 
Handlowy Bogusław Marjan Bosiacki 

POMOCY SANITARNEJ 

Gahinet Roenfgena 
i Elektro-leczniczy. 

rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

zzuzaunacozamz R 
g ŻĄDAJCIE 

składach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

Prow. A, PAKA 

— — 

.Рг:удпп'ету solianego spėlnika (czke) MA Posiadamy 
dla rozszerzenia interesu z kapitałem 
10—20 tys. złotych. Dom Handlowy 

Yi ul. Królewskiej 6- 4 Tel. 17-61. WJ 

  

LEKARZE ; ĘĄ 

ITL T LLTI TTT] Mea . a Firma egz. od 1874 r. LARGO a RYCZNE, NARZĄ- E ° Sktad Fortepjan6w, Pianin i Fisharmonji B |DOW MOCZOW. a K D b k m | 04 12-21 0d 4-5, a 
| ы jawie: ! Е Е ą rowskKa. Ё ul Mickiewicza 24, 

@ wd a a Niemieckų 3, m. 6, ® 2 
| ielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
@ jowych instrumentów ia | Zwarantowanej PO a jakości : A.Blumowicz в SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. B Choroby we. FRUNEORNZKNKOREKAZKOANONNKODUWWOWYKONNANRUEGUD liegt Prze” skórne, i syfilis. Przy- 
  

Kursy Kierowców Samo 
Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 
Ё Ё!&ЁКЁ(ЁЖ\ЪЗЪА 55. TEL. 13-30, 

dniu 7-g0 . В. rozpoczną się zajęcią i 
XXXVI AMATORSKIE J dla Pań i Paców | z alia dlo 
tygodniową i w grupie XXXVII ZAWODOWEJ dla kierowców 

zawodowych z nauką Ź i pół miesięczną. 
sekretarjat kursów 

codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 
Zapisy przyjmuje, i informacyj udzieia, 

Przy kursach warsztaty reparacyj 
samochodów i ciągówek rolni 

do księcia. — Lipsz ne pity, ne jisty, 
kob u, łychomu mijscu ne sisty, a tu 
może wyniknąć awantura. R 

— Nie, poczekajmy, to ciekawe — 
brzmiała odporna odpowiedź. W tej 
chwili zbliżył się Ufjew do sąsiednie- 
go stołu — przy którym siedziała 
grupa. żołnierzy. 

— Witam was, witam — mówił 
nieco szepleniąc — widzę tu kilku do- 
brych znajomych. Wyście służyli w 
171-ym pułku Kobryńskim, byłem z 
wami pod Górą Kalwarją i pod Su- 
wałkami. 

— Byliśmy tam istotnie, — odparł 
zagadnięty, spoglądając pewno na mó- 
wiącego. 

— Cošmy tam przebyli, «co prze- 
cierpieli — ciągnął Ufjew dalej — 
niech mas los chroni od tego, by się 
to powtórzyć miało. Wyście byli ran- 
ni w ramię, odłamkiem szrapnela? — 
Pamiętam, pamiętam, — i krwi stra- 
ciliście dużo, niech ona spadnie na 
wroga i tych. generałów którzy naród 
biedny na śmierć i udrękę wysyłają, 
na głód i chłód, a sami, nie znoszą za- 
pachu prochu, trzymają się zdala od 
okopów — w zbytkach i rozkoszy. 

Uwagi nowego przyjaciela wywo- 
ływały przychylny oddźwięk w słucha- 
czach, każdy z nich miał coś do ро- 
wiedzenia o skaleczeniach, jakich: do- 
znał, o ciężkich przejściach, jakie prze 
był — a Borys Maksimowicz, jak się 
zdawało znał życiorys każdego z nich. 
Nić wzajemnego zaufania została na- 
wiązana — dalsza rozmowa stała się 
zupełnie poufną, prowadzono ją szep- 
tem, paru żołnierzom wsumął Borys po- 
kryjomu, na pożegnanie, cały zwój 

jęcie: Od 9—1 i3—7. 
Wilno, 

ul. Wielka 21. 
(Teiei. 921). 

chodowych | 

  

DOKTOR 

L. BINSBERG 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do I iod 4 do 8 

ne dla 
czych. ZEu 

druków. Z kolei zwrócił się do koza- 
ków. 

— jak się macie zuchy — rzekł 
podchodząc do nich, znam was i cały 
wasz pułk Nerczyński. 

— A, wyście kto tacy? — spytał 
Bez nieufnie. Inna była odpowiedź Pu- 
szczyka. 

— Idź do djabła, zawołał, gadzie 
przeklęty, pókiś żyw i cały, póki cie- 
bie nie rozdepczę. Utjew osłupiał. 

— Czego się gniewacie — odrzekł 
cofając się pośpiesznie ku drugiej stro- 
nie sali — czego się gniewacie? 

Zwierz dziki węchem, lub za pomo- 
cą innego niewiadomego nam zmysłu 
wyczuwa blizkość wroga, choć go nie 
widzi lub nie zna. Ogamęło ono w 
tej chwili Puszczyka. Przez skórę wy- 
czuwał w natrętnyme kusicielu, wroga, 
chciał mu szyłki pomieszać, przystąpił 
tedy do grupy żołnierzy, którą tamten 
tylko co opuścił. 

— Nie słuchajcie, mówił podłego 
Żyda, to prowokator, on was tylko w 
kabałę wprowadzi. Takich widywalis- 
my, w 1905 roku, wynikiem ich robo- 
ty było wszędzie nieszczęście i nędza. 
Jego by aresztować należało. 

— To» kozackie gadanie, odrzekł 
niechętnie piechur obdarzony odezwa- 
mi. On nam dobrze radzi, on druh, 
może mie kozaka, ale prostego żoł- 
mierza i biednego człowieka. 

— On wojskowy urzędnik, wołał 
drugi, takich w czasie wojny nie are- 
sztują. 

— On żołnierz, uchylający się od 
służby wojskowej, odparł Puszczyk 
gmiewnie. Wy będziecie ginąć i zgi- 
niecie, słuchając jego szczekania, | 
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Wieczny hymn poezji i miłości! Wyrafinowanie elegancka, pikantna bohaterka obrazów „Anna Karenina“ i „Žar Milošci“ 
«c 

„BOSKA KOBIETA 
Potężny dramat erotyczny z udziałem jej świetnego partnera LARSA HANSON,Koncertowa gra! Zachwycająca treść! 

15. 

LLA 

KUPHO | SPRZEDAŻ * 
į ATAVAAA 
Mim 
Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

samo- 
remontu, montażu 

składać: Dom   

Królewskiej 6 4. 
17 61. 0 

ego Stowarzyszenia 
Fabryka s skład 

mebli; 
ka 28, tel. 846. jadalnie, sypialnie, 
ują lekarze specjaliści. | salony, gabinety, 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesłą 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

я na raty. 
i Roentgena i elekt" g 

wewnętrzny, Oczny, 
y, ginekologiczny oraz 
h moczopłciowych. 

ВАЧАНа 

RÓŻNE 
: -мпт 
В 

Najkórzystniej 
= lokaty hipoteczne 

elektryczny masaż, 

  

h aptekach i 

załatwia 
a D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza т 
tel. 9-05. — 

САИ В   

do ulokowania na 
hipoteki różne su- 

my _ pieniężne 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza — 21, 
tel. 152. L/1$—1 

Bosiącki w Wilnie, 

  

  

Do SEOWA| 
oraz do wszystkich 
pism  niekrologi i 
wszelkie ogłosze- 
nia od najdrobniej- 
szych do najwięk= 
szych po cenach 
BARDZO .TANICH 
i na nadzwyczaj 
dogodnych warun- 
kach płatności za- 
łatwia Biuro Re-     

EKT AIA, klamowe STEFA- 
S NA GRABOW- 

BB AKUSZERKI BE SKIEGO w Wilnie 
Garbarska 1, tel. 82 

Wu 

REKK A DOKA A ED 

iiaszkożnlaońiki sy © ASBBY 
tyczny USuwa ZMar- SuBi EW WOMAWA 
szczki, piegi, wągry, > bioną książkę 
łupieś, brodawki, ku-. A 0010 
rzajki, wypadanie wło-* Tas 4 $ 
z KW Mickiewicza 46: 5 Święcianach, na 

imię Szymona _Jure- 
| ainas wicza, unieważnia się. 

  

8, LOKALĖ BW ста ао „r. O J 
ой nie 8 m. 30 SKK OGTESKI rano, w de Nt 

Tyzenhauzowską, Tar- Potrzebny owi. Ostrobramską, od 10 lub 15 sierpnia $o - ini 
duży słoneczny pokój ia a 1 
bez mebli z wygoda” |;óna pamiątkowa 
mi, przy intel. solidnej łota broszea wysa” 
rodzinie. Można Zana * łurkusami. 
utrzymaniem. Zgłosze- Uczciwegó znalazcę 
A 40 ża, „Słowa uprasza się o łaskawe 

pod lit. J. W. 6662-0 odniesienie za wyna- 
grodzeniem na ul. Ty- 

AAS erai M 

      

taki jegomość z każdej biedy się wy- 
winie, zdrów i cały zostatiie. 

— On nam ziemię i wo! 
— krzyknął inny. 

— ziemię którą on 
ugryziecie chyba w mo 
tam o woli rozumiecie? 
żyje władzy słuchać 'uśi. Tylko. mą- 
dremu wola — dola, mu wiola — 
swawola, durnemu wola ;-— niedola. 

— Czegoście się do nas. przycze- 
pili, odezwało się kilka głosów naraz, 
on dobrze mówił, a was słuchać nie 
chcemy: I 

obiecuje 

(sam rozdaje 
,a co wy 

ki człowiek 

     
   

    

   

— jeśli tak toście saiqi zdrajcy, 
buntownicy i żydowskie pachoły. 

Spór się zaognił. W pomyślnych 
warunkach zostałby załagodzony bez 
zajścia, dziś niestety koniidęnci Ufje- 
wa ulegli pokusom Bachusa podobnie 
jak i jego przeciwnik. Krew; w nich 
zagrała, sprawić lanie niesfortegnu ko- 
zakowi, było ich gorącem pragniepięm 
Zbliżyli się do niego i wnet się nawią” 
zała wymiana nieprzyjaznych uwag z 
przeciwnikiem. Zwoleników on, tu wi- 
docznie nie znalazł, przyjaciele Ufje- 
wa słyszeli zewsząd słowa zachę- 

    

Stara Chasia, spostrzegłszy ruch * 
niezwykły, zrozumiała co się swieci, 
ogarnął ją żywy niepokój, przywołała 
Ufjewa. 

— Dajcie mu spokój — mówiła z 
szybkością lkołowrótka — odwołaj 
swoich ludzi. on teraz podchmielony, 
on awanturnik, on niebezpieczny, bę- 
dzie nieszczęście. . 

на вл, В: 
rr 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydyłło. Menknrnia ' Kwaszelna 73, 
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