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Izolacja ECHA STOLICY 77A KORDONÓW 
W ostatnich kilku miesiącach po- 

lityka zagraniczna Sowietów doznała 

dotkliwych porażek. 
1-9 Ostateczna likwidacja afgań- 

«skiego króla Amanulli jest porażką 

Sowietów. Sowiety stosują właściwą i 
poprawną linję, kierując ekspansje 
swego państwa w stronę Azii. Nie 

parcie na zachód, na Galicję, Gdańsk, 

zjednoczoną Polskę (polityka Alek- 

sandra |-ego) ani na Konstantynopol 

(polityka Aleksandra Il-ego i Sazono- 

wa), lecz ekspansja na Azję jest jedy- 

nie właściwą i rozumną, wspaniałą 

polityką Imperjum. Bolszewicy mają 

kompletną rację, że ją stosują. A że 

doznają obecnie w tej polityce szere- 

gu porażek, to przyczyny tego szukać 

należy nie w obranej drodze, która 

jest słuszna i właściwa, lecz w natu- 

rze charakteru rządów sowieckich, w 

tej izolacji, która jest specjalnością 

położenia Bolszewji w świecie między: 

narodowych stosunków i z której w 

żaden sposób, pomimo wszystkich 

swoich w tym kierunku wysiłków, 

bolszewicy wybrnąć nie mogą. 

2-e Sprawa koniliktu chińsko-so- 

wieckiego nie jest zakończona. Chiń- 

czycy godzą się na pewne ustępstwa, 
chcą pertraktować na podstawie ukła: 

dów zawartych w Pekinie i Mukdenie 

1924 r. (korzystnych dla Sowietów) 

- ale widać, że nie mają zamiaru po- 

stanowień tych układów w całości 

przywrócić—skoro bolszewicy odrzu- 

cają propozycje chińskie. Tak czy 

wieckie w każdym razie zajęcie przez 

| inaczej wypadną rokowania chińsko-so- 

| 

4 

hińczyków wschodnio-chińskiej drogi 
sżelaznej było fatalne dla prestiżu So- 
wietów. Raz, że ten incydent wykazał 
ich słabość polityczną i państwową 

"dwa, że zdemaskował ideologję, skom- 
promitował hasła sowieckie „walki z 

imperjalizmem europejskim w Azji", 

tak efektownie w Środek ludów azja- 
tyckich rzucane. W sporze z Chinami 

Sowiety same występują jako typowy 
imperjalista europejski. 

Mamy więc te dwie poważne porażki 
w azjatyckiej polityce Sowietów. 

3-0. Zerwanie, względnie odłoże- 
nie rokowań z Anglikami jest poraż” 
ką na gruncie europejskim. Pan Dow- 
galewski wyjechął з Londynu, nic nie 
wskórawszy. Jak wybuchł incydent 
kolejowo - chiński, _ wypowiedziałem 
przypuszczenie, że jest to manewr ce- 
sarskiego rządu Indyj, mający na ce- 
lu powstrzymanie Mac Donalda w 
chęci przywrócenia stosunków dyplo- 
matycznych z Sowietami. Wczoraj mie- 
liśmy depesze, że rokowania o wzno- 
wienie stosunków dyplomatycznych z 
Sowietami rozchwiały się na skutek 

"opozycji Dominjonów. Należy rozu- 
"mieć, że każde zwycięstwo  Dominjo- 

„ mów w decydowaniu spraw angielskich 
jest zwycięstwem konserwatystów. Dla- 
czego? Dlatego, że dotychczas jesz- 
cze, pomimo istnienia Labour Party i 
szczątkowego tylko wegetowania libe- 
rałów całą politykę angielską podzie- 
lić można na dwie kategorje okręco- 
ne koło dwuch wytycznych linij go- 
spodarczych. Jedna, konserwatywna 
dąży do największego obrotu gospo- 
darczego wewnątrz brytyjskiego im- 
perjum. Druga, liberalna dąży do zdo- 
bywania rynków zbytu dla przemysłu 
angielskiego, gdzie się da, a więc dla 
konjunktur ekonomicznych dobrych 
w Europie gotowa jest czasami po- 
święcić interesy takiego, czy innego 
Dominjona. Więc jeśli naprzykład w 
Londynie odnosi zwycięstwo  socjali- 
styczny rząd australijski, to znaczy, 

że zwycięstwo odnosi imperjalistycz- 
o-wielkopaństwowa historyczna teza 

konserwatystów. U nas jest inaczej. 
U nas z całej prasy konserwatywnej 
ja jeden bronię interesów Cerkwi Pra- 
wosławnej, Ukraińców, Białorusinów 
wewnątrz państwa polskiego i w tem 
upatruje się nie konserwatyzm, lecz 

+ zgubny liberalizm. lane kategorje my. 
*_ ślenia. | 

Kto Śledzi za prasą sowiecką, ten 
wie, jak bolszewikom zależy na sto- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-€j). 

Marszałek Piłsudski w Druskie- 
nikach. 

DRUSKIENIKI, 3 8. Pat. W 
dniu dzisiejszym przybył do Dru- 
skienik na kurację Pan Marsza- 
łek Piłsudski. Ze względu na pry- 
watny charakter przyjazdu Pana 
Marszałka odpadły wszelkie uro- 
czystości powitania, W Druskie- 
nikach bawi dowódca O.K. gen. 
Litwinowicz, który zameldował 
się u Pana Marszałka, 

„Dni zdrowia* pod profekfora- 
tem p. p. Prezydenfowej Moście- 
kiej i Marszałkowej Piłsudskiej. 

DRUSKIENIKI, 3 8. PAT. W dniu 
dzisiejszym rozpoczęły się w  tutej- 
szem uzdrowisku „dni zdrowia”, któ” 
re pozostają pod protektoratem Pani 
Prezydentowei Mościckiej i Pani Mar- 
szałkowej Piłsudskiej. 

Z pohyfu przedstawicieli armji 
jugosłowiańskiej 

WARSZAWA. 3.8. (PAT). Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej przed wyja- 
zdem swoim do Spały przyjął w dniu 
wczorajszym na Zamku delegację ofi- 
cerów jugosłowiańskich z gen. Beli- 
cem i Tasicem na czele. 

* * * 

WARSZAWA. 3.8. (PAT). Bawiący w 

stolicy oficerowie  jugostowiańscy złożyli 
w dn. dzisiejszym o godzinie 10 wizytę sze- 

fowi sztabu generalnego gen. Piskorzowi. O 

godzinie 10 min. 30 nastąpiła uroczystość 
złożenia wieńda na grobie Nieznanego Żoł- 

nierza. Po złożeniu kilku wizyt oficjalnych 

oficerowie jugosłowiańsdy obecni byli na 

śniadaniu, które ria ich cześć oraz na cześć 

oficerów połskich wydał poseł jugosłowiań- 
ski Lazarewicz. 

oficjalne powifanie rumuńskiego 
minisfra przemysłu I handlu 

WARSZAWA. 3.8. (PAT). W dniu 
3 bm. pan minister przemysłu i han- 
dlu inż. Kwiatkowski udał się w to- 
warzystwie p. dyr. departamentu So- 
kołowskiego, szeła sekretarjatu mini- 
stra p. Pechego oraz sekretarza osobi- 
stego ministra radcy Barańskiego do 
Krakowa celem powitania przyjeżdża- 
jącego w dniu 4 bm. do Krakowa p. mi 
nistra przemysłu i handlu Rumunji Ma- 
dgearu, który zabawi w Polsce da 8 
bm. Panu ministrowi towarzyszy ró- 
wnież charge d'affaires rumuński Da- 
videscu. 

Urlop wiez-minisfra Doleżała 
WARSZAWA. 3.8. (PAT). Podse- 

kretarz stanu w Ministerstwie Prze- 
mysłu i Handlu p. dr. Doleżal wyjechał 
w dn. 3 bm. na kilkutygodniowy urlop 
wypoczynkowy. 

Śledstwo w sprawie akcji Deut- 
schumsbundu 

WARSZAWA. 3.8. (PAT). W związku 
z wzmiankami, jakie ukazały się w prasie 

0 rzekomem wznowieniu dochodzeń przeci- 

wko członkom Deutschumsbundu w Bydgo- 
szczy, należy stwierdzić, że wzmianki te są 

niescisłe, ponieważ czynności dokonywane 

obecnie w tej sprawie nie są jej wznowie- 

niem, lecz dałszym ciągiem śledztwa, pro- 
wadzonego przez sędziego śledczego ape- 

lacyjnego do spraw wyjątkowego znaczenia. 

Herhafa w gmachu Prezydjum 
Rady Ministrów 

WARSZAWA. 3.8. (PAT). Z oka- 
zji zjazdu delegatów międzynarodowej 
konierencji związków inwalidów wojen 
nych, p.o. prezesa Rady Ministrów mi- 
nister spraw wewnętrznych Składkow- 
ski urządza w gmachu Prezydjum Ra- 
dy Ministrów herbatę dnia 4 bm. dla 
uczestników zjazdu oraz zaproszonych 
gości. 

Święfo arfyłarii konnej 
,, WARSZAWA. 3.8. (PAT). Dziś rano, 
jako w dzień święta artylerji konnej, ks. bi- 
skup Gall odprawił w kościele garnizonowym 
przy „ul. Długiej uroczystą mszę święta, na 
której obecni byli: pierwszy wiceminister 
spraw wojskowych gen. Kon i 
przedstawiciel p. Ma 
generalicja, szereg wyż 
oficerowie artylerji konnej. 

   

  

   

  

Odszkredowanie za ekscesy sfu- 
dentfów lwowskich 

Agencja PID donosi, że w mającem 
sie odbyć we wrześniu procesie stu- 

dentów wyższych uczelni lwowskich, 

oskarżonych o zbrodnię gwałtu publicz 
nego na tle głośnych zajść, jakie miały 

miejsce wiosną rb. zgłoszone zostanie 

przez kupców których sklepy zostały 
uszkodzone oraz przez redakcje gazet, 

których lokale zdemolowano, powództ- 
wo cywilne w wysokości 300.000 zł. 

Prezydoni Łotwy mia jedzie do Kowna 
Z Kowna donoszą, iż zapowiedzia- 

na wizyta prezydenta Łotwy Semgał 
sa do Litwy ostatecznie została odwo- 
łana. W sierach kowieńskich zapowia- 
dają jeszcze większe ochłodzenie sto- 
sunków litewsko - łotewskich. Powsze- 
chnie mówią o intrydze sowieckiej, w 
związku z ostatnią wizytą króła szwe- 
dzkiego w Rydze i Rewlu. 

0 domek Mickiewicza 
Jak wiadomo w Kownie znajduje się t.zw. 

„Domek Mickiewicza”, mały drewniany bu- 
dynek, w którym mieszkał poeta. Samorząd 
kowieński zamierza domek ten zakupić 
celem urządzenia w niem muzeum. Niespo- 
dziewanie rozeszły się w Kownie sensacyj- 
ne wiadomości, że cała | © zamier 
szkiwaniu Mickiewicza w lu zmyślona 

zh Rze jego a: który 
za duże pieniądze chce go odsprzedać. Sen- 
sację tą potwierdza „Lietuvos Žinios“, u- 
utrzymując kategorycznie że cała opinja 
wprowadzona została w błąd. 

SS ta afera 2“ się siekis zmyślona jest 
przez siery niechętne inicjatywie magistra- 
tu kowieńskiego urządzenia muzeum mickie- 
wiczowskiego. Stery te przytem nie rozpo- 

„rządzają żadnym lol i historycznym 

Bestjalskie morderstwo 
Z Mińska : donoszą: Mieszkaniec 

Połockiego rejonu Jerzy Taczyła po 
rozwodzie ze swą żoną Łukjaną po- 
winien był płacić jej za dziecko  ali- 

menty. Chcąc uniknąć wydatku, przy- 

szedł pewnego razu do niej i zażądał 
żeby szła do niego żyć.  Łukjana 
zgodziła się na to i wziąwszy dziecko, 
poszła do Taczyły. Po drodze Taczy- 
ła zamordował matkę i dziecko, za- 
dając swej żonie 10 ran nozem, a 
dziecku dwie. Mordercę w tymże sa- 
mym dniu aresztowano, 3 

Nadzwyczajna sesja sejmu łotewskiego 
Z Rygi donoszą: Przedwczoraj od- 

było się posiedzenie centr. komitetu 
socjaldierrckratów, którzy w tych 
dniach omal, że nie doprowadzili do 
przes'lenia rządowego z powodu swe- 
go nieprzejednanego stanowiska w 
sprawie reformy kasy chorych w myśl 
S$ 81 konstytucji. Na posiedzeniu tem 
uchwalono 9 bm. wnieść do sejmu 
żądanie zwołania nadzwyczajnej sesji 
sejmu 16 sierpnia. Listy *9z podpi- 
sami wszystkich swych posłów 
socjaldemokraci już mają. Porządek 
dzienny nadzwyczajnej sesji, który 
powinien być przedstawiony jedno- 
cześnie z żądaniem zwołania sesji nie 
został jeszcze ostatecznie opracowany 
i zostanie ustalony na posiedzeniu 
centralnego komitetu partji, które od- , 
będzie się we czwartek. 

Na porządku dziennym będzie 
przedewszystkiem figurowała interpe- 
lacja w sprawie asygnowania przez 
rząd 4900 łatów na rekonstrukcję 
pomnika landwehry, następnie, inter- 
pelacja o udzieleniu przez radę bank- 
ku łotewskiego większych kredytów 
bankowi „Union“ i t. d. 

W jakiej formie zostanie włączona 
do porządku dziennego kwestja re- 
formy kasy chorych — niewiadomo. 

TAU TRAKAI 

Echa smutnego zajścia na Gare 
du Nord. 

Akcja studentów warszawskich. 

i 

* Wczoraj przedstawiciele młodzieży aka- 
demickiej udali się do ministerstwa spraw 
zagranicznych w celu zgłoszenia prośby o 
interwencję dyplomatyczną w znanej spra- 
wie zbrutalizowania członków wycieczki 
akademickiej przez policję paryską na Gare 
du Nord: 

Wobec nieobecności w tym momencie 
p. ministra Zaleskiego delegację przyjął szef 
gabinetu ministra, dyrektor Szumlakowski, 
który oświadczył, że p. minister sprawą po- 
bitych studentów gorąco się zajął i wysłał 
już ćo ambasady paryskiej depeszę z ia- 
strukcjami podjęcia w tej sprawie jaknaj- 
energiczniejszych kroków. 

Następnie p. dyr. Szumląkowski za- 
pewnił przedstawicieli młodzieży,. że mini- 
sterstwo użyje wszelkich środków w celu 

, uzyskania zwolnienia inż. Wasiutyńskiego z 
aresztu i dania zadośćuczynienia poszkodo- 
wanym. 

W. dńiu dzisiejszym przedstawiciele mło- 
dzieży uniwersyteckiej będą przyjęci przez 
francuskiego charge d'affaires a. i. w War- 
szawie. 

Niezależnie od powyższych kroków 
organizacje studenckie wysłały depeszę z 
prośbą o interwencję do Towarzystwa przy- 
jaciół Polski w Paryżu. 

Zwolnienia niewinnie aresztowa- 
nego inż. Wasłutyńskiego.. 

PARYŻ, 3.VIII. PAT. Aresztowany w 
czasie zajść na dworcu Gare de Nordp. 
Wasiutyński został zwolniony z aresztu” 
na skutek interwercji ambasady polskiej 
w, Paryżu. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwiński:go. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Laszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Jot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
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PADRE о^ А CSU ŁO. 

sunkach z Anglją. Jak tam wymyśla 
no na „twierdolobych“ konserwaty s- 
tów, że tych stosunków nie chcieli, 

jak się starano wytłómaczyć Angli- 
kom, że zerwanie stosunków z Bol- 
szewją to żaden dla Anglji interes. 

Czasami te sowieckie artykuły miały 
w sobie coś rozczulającego. Zdawało 
mi się, że jestem w Różanie Gro. 
dzieńskiej i słyszę namowę, aby ku- 
pił to czy owo, że to bardzo mi bę- 
dzie potrzebne. Tematy namowy były 
tu inne, ale naiwna namiętność w 
tem namawianiu była ta sama. Odłoże- 
nie rokowań o wznowienie stosunków 
—to duża przykrość dla bolszewików. 

4e Czwarta porażka to klapa 1 
sierpnia. Od tej gromady fajerwerków 
rzuconych przez Bolszewję aa dzień 
1 sierpnia na Europę, na Świat cały 
nigdzie nic nie zapaliło się. Ani tro- 
chę nawet. Bolszewicy twierdzą, że 

. SSSR poto istnieje, aby służyć idea- 
łom komunizmu. Socjaliści polscy w 
poczciwych intencjach dowodzą, że 
ideały komunistyczne służą tylko na- 
rodowo"-rosyjskiej racji stanu. Nie 
próbujmy tu rozstrzygać sporu. Czy 

propaganda kominternu jest tylko 

instrumentem rosyjskiej polityki pań- 
Stwowej, czy też siły narodu rosyj” 

skiego за dziś niewolnikami komin- 

ternu, w każdym razie te dwie rzeczy 

są z sobą organicznie związane. Więc 

przegrana kapitalaa komunistów na 

całym świecie w dniu 1 sierpnia—to 

niewątpliwie dotkliwa porażka @а 

narkomindieła (sowieckiego min. spr. 

zagr.) Swoim kontaktem, swoim 

wpływem na komunistów w całym 

Świecie polityka zagraniczna sowietów 
wynagradzała siebie za tę nieprzyjem- 

ną izolację, w której dzięki niepłace- 
niu długów i innym tego typu spec- 

jalnościom swego charakterujstale po- 
zostawać musi. 

Nie próbujemy także dziś anali- 

zować, dlaczego nie udał się 1 sier- 

pień. Konstatujemy tylko, że te fra- 

zesy antymilitarne komunistów z dnia 

1 sierpnia 1929, to jest to samo, co 

głosili wszyscy socjaliści w  począt- 

kach XX w. i niejeden firazes komu- 

nistyczny z przed trzech dni byłby ra- 
czej frazesem bladym w ustach Ary- 

stydesa Brianda, za czasów kiedy 

obecny prezydent ministrów Republi- 
ki francuskiej, jako socjalista, bronił 

przed sądem „towarzysza*, który w 

infamijnem swojem pisemku wyryso- 

wał największą Świętość Francuza- 

patrjoty—sztandar pułku armji fran- 

cuskiej, wetknięty w kupę gnoju. 

Świat się zmienia. Może niejeden z 
obecnych komunistów będzie kiedyś 
nosił order wojskowy. 

Nie trzeba jednak przeceniač zna- 

czenia wszystkich tych porażek dyplo- 

Komunikat prezydjum Rady bigi Narodów 
W SPRAWIE POLSKO - LITEWSKIEJ. 

GENEWA. 3.8. (PAT). Urzędujący przewodniczący Rady Ligi Narodów 
Adatci polecił sekretarzowi ogłosić dziś komunikat następujący: 

Przewodniczący Rady. Ligi Narodów Adatci i referent do spraw polsko- 
litewskich w Radzie Ligi Quinones de Leon zbadali na pierwszej swej sesji, 
odbytej w Paryżu, w dniu 19. 7. notę z dnia 11. 7. 1929 r. premjera Woldema- 
rasa, dotyczącą obawy zajść granicznych. Zważywszy, że nota ta została 
podana do wiadomości rządu polskiego, prezes i referent Rady uważali za sto- 
sownc w myśl par. 7 rezolucji Rady Lgi z dn. 10,-12. 1927 r. zaczekać przed 
powzięciem decyzji co do skargi rządu litewskiego na uwagi rządu polskiego. 
Uwagi te nadeszły do sekretarjatu dnia 2 sierpnia rb. |, 

Na posiedzenie w dn. 2 sierpnia rb. prezes Rady Ligi Adatci i referent 
do spraw polsko - litewskich Quinones de Leon zbadali uwagi rządu polskie- 
go oraz notę litewską z punktu widzenia, ustalonego przez Radę w raporcie 
i rezolucji, przyjętych w dniu 10. 12. 1927 r. Z pracy referentów wynika, że 
można się spodziewać, że obie strony nie odstąpią od uroczystych zobowiązań 
które przyjęły na siebie wobec Rady Ligi Narodów w grudniu 1927 r. Prezes 
Rady Ligi Adatci i referent do spraw polsko - litewskich Quinones de Leon 
zdecydowali zwrócić się do sekretarjatu generalnego Ligi Narodów z prośbą, 
aby podała do wiadomości Rady Ligi oraz rządu litewskiego akta sprawy. 

Sław i żegluga wodna na odcinkch granicznych 
Niemna i Mereczanki 

POWTÓRZENIE PROPOZYCJI UREGULOWANIA KONWENCJI 
7 КОММЕМА 

WARSZAWA. 3.8. (PAT). PAT podaje do wiadomości, że sprzeciw 

rządu litewskiego przeciw wykonywaniu postanowień konwencji kłajpedz- 

kiej w sprawie wolności komunikacji i tranzytu z portem kłajpedzkim jest — 

jak wiadomo — przyczyną, że Niemen i jego dopływy zamknięte są dla że- 

glugi i spławu międzypaństwowego. Z tego powodu zamknięte są również 

dla komunikacji wodnej odcinki graniczne Niemna i Mereczanki. Mimo to 

wszakże rząd litewski usiłuje ciągle spławiać drzewo na tych odcinkach, przy- 

czem transporty litewskie ustawicznie przekraczają terytorjum polskie. Ten 

stan rzeczy był kilkakrotnie powodem zajść granicznych spowodowanych u- 

chylaniem się flisaków od stosowania się do zarządzeń polskich posterunków 

granicznych. 

Pragnąc uniknąć wszystkiego, co spowodować może zajście graniczne, 
rząd polski zwrócił się w czerwcu do rządu litewskiego, za pośrednictwem 

poselstwa litewskiego w Berlinie z propozycją uregulowania sprawy konwen- 

«ji wodnej, spławu i żeglugi na odcinkach granicznych Niemna i Mereczanki 

w drodze porozumienia. Na życzenie rządu litewskiego propozycja ta została 

ponownie w formie pisemnej powtórzona przez charge d'affaires ad interim 
Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. 

W przededniu konferencji o Hadze 
AMERYKAŃSKI PROJEKT OBIORU SIEDZIBY BANKU REPERACY JNEGO 

W BERLINIE. 

BERLIN. 3.8. (PAT). „Berliner Ztg. am Mittag* podaje w depeszy z 
Nowego Yorku wżadomość, jakoby rząd waszyngtoński oraz banki nowojor- 
skie wypowiadać się miały za obiorem Berlina na siedzibę przyszłego Banku 
Reperacyjnego. Desygnowany przez rząd waszyngtoński w charakterze ob- 
serwatora na konierencję haską Edvin Wilson, pierwszy sekretarz ambasady 
amerykańskiej w Moskwie ma otrzymać misję podjęcia odpowiednich kroków 
w Hadze w celu pozyskania delegacyj konferenc": dia tego poglądu. 

ZADANIA BRIANDA W OPINJI PRASY FRANCUSKIEJ. 

PARYŻ. 3.8. (PAT). W przededniu otwarcia konferencji w Hadze prasa 
omawia obszernie doniosłość zagadnień, będących na porządku dziennym. 
Dzienniki lewicowe wyrażają przekonanie, że Briand jako wytrawny dyploma= 
ta potrafi wywiązać się zwycięsko z trudnego zadania pogodzenia interesów 
Francji z chęcią zadośćuczynienia wymaganiom niemieckim. Ponad wszyst- 
kiem góruje sprawa doprowadzenia państw europejskich, zgodnie z koncep- 
cją Brianda, do porozumienia celnego, łączącego je na podstawie wspólnej 
polityki gospodarczej. Natomiast organy prawicowe nastrojone są względem 
konferencji bardziej pesymistycznie. 

    

  

Kampanja prasy sowieckiej przeciwko rządowi 
Macdonalda 

PO ZERWANIU ROKOWAŃ O WZNOWIENIE STOSUNKÓW Z ANGLJĄ. 
MOSKWA. 3.8. (PAT). Sprawa zerwania rokowań sowiecko - angiel- macji sowietów: wypędzenia króla 

skich jest szeroko omawiana przez całą bez wyjątku prasę sowiecką. Wywody Amanulli, konfliktu z Chinami, odło- 
są prawie jednakowe. Najbardziej szeroko zajmują się dzienniki sowieckie żenia Lai z Anglją klapy 1-go wyborcami angielski. mi, haniebnie rzekomo oszukanymi przez rząd Mac - 
Donalda który nie dotrzymuje prztyrzeczeń przedwyborczych. Rządowi temu 
zarzuca się dalej, że nietylko idzie śladami konserwatystów, ale, co więcej, 
bardziej jeszcze od samych konserwatystów broni kapitalizmu. Jako dowód 
przytacza prasa fakt, że konserwatyści nie wysuwali nigdy sprawy długów, 
którą wysunął rząd Mac Donalda, jako jeden z zasadniczych warunków 
wznowienia stosunków z Sowietami. 

BOLSZEWICY GROŻĄ WYSUNIĘ:IEM KONTRPRETENSJI POD AD- 
s RESEM ANGLJI. 

Pozatem prasa głosi, że jeżeli Anglicy upierać się będą przy swoich 
pretensjach, to spotkają się z poważnemi kontrpretensjami ze strony Sowie- 
tów, z których najpoważniejszą pozycję stanowią odszkodowania za zbrojną 
interwencję białogwardzistów, podtrzymywanych przez rząd angielski. Temi 
samemi argumentami operuje prasa sowiecka, pak ża A o 
dotyczące zaprzestania propagandy komunistycznej. Pozatem dzienniki prze я 
рго›\;\*акпа]а Ёагаіеі@ тіг‹:*‹іиг; stanowiskiem obecnego rządu zugiclskicja a obalony przez dwudziestu gotowych 
wypadkami chińskiemi, tłumacząc antysowiecką akcję władz chińskich in- na Śmierć terrorystów, wśród których 
trygami angielskiemi. , nie byłoby ani jednego prowokatora. 

OCENA UDMOWY RZĄDU SOWIECKIEGO W LONDYNIE. Tylko, że znawcy stosunków rosyj. 
LONDYN. 3.8. (PAT). W kołach politycznych Londynu oceniają bar- skich twierdzą, Ч skompletowanie 

dzo spokojnie odmowę rządu sowieckiego w sprawie nawiązania stosunków 20 Rosjan bez udziału prowokatora 
na podstawie programu Hendersona. Będąca u władzy partja pracy traktuje jest absolutnem niepodobieństwem.Cot. 

sierpnia. Trzeba to wszystko trakto- 

wać jako przyczynki do tego główne- 

go elementu polityki sowieckiej, któ- 

rym jest izolacja w Świecie międzyna- 

rodowych stosunków. A pamiętajmy, 

że Bolszewja jest może jednem z 

dwuch państw na globie, które taką 

izolację nawet na długą metę wytrzy- 

mać mogą. Słabość rządu sowieckie- 

go nie tkwi w jego polityce między - 

narodowej. Słabość Bolszewji tkwi w 

fakcie, że rząd sowiecki może być 

nawiązanie stosunków z Sowietami raczej formalnie, jako pewnego RL S pps 
krok konieczny, wypływający z logiki sytuacji, wytworzonej po wyborach. о я 
Nikt jednak w Londynie stanowiska rządu w tej sprawie nie traktuje z entu- Czekolada zdrowią 
zjazmem. Warunki, podyktowane Dowgal ewskiemu uważafie są nacgół ja- fabryki 
ko warunki, podyktowane na zasadzie kompromisu między partją pracy a 
konserwatystami, którzy gotowi są zachować życzliwą neutralność, 0 ile 8 АОР'А‚БСК' 
partja pracy uzyska od rządu sowieckiego zgadę na wysuniętą przez Hender- į w KRAKOWIE 
sona platformę. 

SAP UIS ATS 

kof transaflantycki pilotów Klisza i nar Kaliny 
OSTATECZNE STWIERDZENIE ODSTĄPIENIA OD LOTU KPT. 

KOWALCZYKA. 

jest bardzo smaczna 

i pożywna dla dzieci. 

Żądać wszędzie. 

Dr. LERENMAN 
MEDJOLAN. 3.8. (PAT). Przewodniczący komitetu orgarizacyjnego lotu „Polonji“ ; 

przez ocean potwierdza ostatecznie wiadomošė, iž kpt. Kowalczyk nie wežinie udzialu i NOA pia ca 
w locie. Por. Kalina, za zgodą szeia departamentu lotnictwa zajął się sprawdzaniem į £ 2—3 i 5—7 w. 

sprawnego działania samolotu. е 4 E W Stefańska 23, m. 3, tel. 12—21, 
   



  

    

ECHA KRAJOWE 
  

LIDA 

— Eksmisja schroniska dla sierot. Dn. 

30 lipca, na skutek wyroku sądowego Uzy- 

skanego przez p. Bertin Deux, występujące” 

go jako tabularny właściciel majątku Sielec 

n/Niemnem, miała się odbyć eksmisja schro- 

niska w Sielcu dła dzieci — sierot, utrzymy- 

wanego przez Wojewódzki Związek Opie- 

kuńczy. 
Mino iż wyrok sądowy wydany „był na 

niekorzyść Lidzkiego Wydziału Powiatowe- 

go (w danym wypadku ósoby trzeciej), 

mimo że wyrok nie był jeszcze uprawomo- 

cniony i mimo oświadczenia złożonego 

przez Wydz. Powiat. w Lidzie komornikowi 

Prutkowskiemu z lwia w ka WS 

nakazu egzekucyjnego, że ustawa z dni 

31 DAC ika 1928 roku (Dz. Ust. 97, 

poz. 860, ustęp 4-ty) przewiduje że w spra- 

wach przeciwko związkom komunalnym nie 

jest dozwolone wykonanie wyroku: przed 

upływem terminu kasacyjnego, gdy skargę 

kasacyjną złożono przed jej rozstrzygnię- 

ciem — gorliwy p. Prutkowski nie chciał 

jednak. przyjąć oświadczenia Wydziału Po- 

wiatowego do wiadomości i eksmisję miał 

przeprowadzić. Tymczasem wskutek inter- 

wencji Urzędu Wojewódzkiego z Nowo- 

gródka i starosty lidzkiego p. Bogatkow- 

skiego, Sąd Okręgowy na podstawie wymie- 

nionej wyżej ustawy zarządził wstrzymanie 

eksmisji. 

   

  

— Kain i Abel. Dnia 30 sierpnia od- 

bywała się zabawa przy ul. Wyzwolenie 8, 
zabawa weselna, jak zwykle w takich ra- 

zach obficie zakrapiana alembikiem. Gdy 

z czupryn dobrze już się kurzyć zaczęło, 

powstał spór między dwoma rycerzami no- 

ża. braćmi Maciukiewiczami. Od słowa do 

słowa i... połała się krew. Jan  poderznął 

gardło bratu Bronisławowi, którego w sta- 

nie bardzo ciężkim odwieziono do szpitala 

powiatowego. ап - Kain uciekł i poszukuje 

go policja, a Bronisław dogorywa w Szpi- 
talu. Alkohol zrobił swoje, a uczta weselna 
spłaciła swą dań. 

DZISNA 

— Teatr P. M. 5. na występach w Głę- 

bokiem. Od szeregu lat bo już od 1923 r. 
istnieje u nas teatr szkolny i Koło dramaty- 
czne Polsk. Mac. Sz. Wystawiono między 

nemi sztukami: Balladynę, Mazepę i Marię 

Stuart - Słowackiego, Dziady — Mick cza 

    

   

Warszawiankę i Wesele — Wyspiańs 
Świt, Dzień i Noc — Nikodemiego, 
rowane koło — Rydla i inne. 

Zespół artystyczny tego niezwykłe. po- 
żytecznego teatru tworzą panie: profesoro- 

wa Kopycina, dyrektorowa Staniewska, pa- 
nowie: prof. Arem, prof. Borowski, 

Książe Wałji na „wesziu kurpiawskiam” 
W OBOZIE HARCERZY NASZYCH W BIRKENHEAD. 

BIRKENHEAD. 3. 8. (PAT). Wczoraj odwiedził obóz harcerzy polskich książę 

Walii, reprezentujący na zjeździe króła angielskiego. Książę wyraził duże zadowolenie 

prof. z pokazu „Wesela kurpiowskiego*, wykonanego przez drużynę polską w teatrze zjazdo- 

Narudzki, Szlenk, Bujwid, Massalski, Bujno- wym. Po południu gościł w obozie polskim minister Skirmunt. Występy polskiej re- 
wski i Monkiewicz. 

Powodzenie jakiem cieszą się przedsta- 
wienia skłoniło Pol. Macierz Szkolną do Wy- 
stawienia w Głębokiem trzech najlepiej о- 
degranych sztuk w terminach następujących: 
Mazepa — 25 i 26 bm. Marja Stuart — 26 i 
28 bm. i Świt, dzień i noc 27 i 30 bm. 

LANDWARÓW. 

— Obóz harcerzy Chor. Krakowskiej. W 
niedzielę 28 ub.m. (28-7- nastąpiło uro- 

czyste otwarcie kursu dla przybocznych cho- 
rągwi Krakowskiej w Landwarowie. Gości 
licznie przybyłych przyjęli harcerze podzięko 
waniem pod bałdachinem starych sosen. Ze- 
branie zaszczycili swoją obecn 5 
boszcz Wojniusz, hrabiostwo 
wie, kapitan Ti.epiak, dowód 
wego oddziału KOP z żoną, opiekun obozu 
z ramienia KOP*U por. Dułęba z żoną oraz 
korpus oficerski aonu KOP z Trok. Cała 
inteligencja miejscowa oraz liczni letnicy z 
prawdziwem zainteresowaniem zwiedzili na- 
mioty, kuchnie, wszystkie urządzenia obozo- 
we. Žwracano uwagę na oryginalną kapli- 
czkę obozową w całości wykonaną z brzo- 
zy i kory drzewnej. Przy wieczornem ogni- 
sku Kom. Obozu p. Ludwik Bar w prze- 
mówieniu zaakcentował korzyści miejscowej 
ludności płynące z kulturalnej placówki о- 
bozu instruktorskiego. Następnie uczestnicy 
kursu wykonali szereg popisów, z których 
na pierwszy plan wysuwała się humorysty- 
czna 'pantomina indyjska. Uroczystość za. 
kończono codzienną wspólną modlitwą har- 
cerską i opuszczeniem flagi Rzeczypospoli- 
tej. 

P nicy umysłowi — do poważnej 
instytucji potrzebni w charakterze  instruk- 
torów i organizatorów oraz propagatorów w 
dziale kulturalno - oświatowym. 

Inteligentni panie i panowie mają mo- 
żność wysokich zarobków — pracując po 
zapoznaniu się z pracą — na wyznaczonych 
rejonach. 

Wolne są jeszcze rejony kilku powiatów 
województw» Wileńskiego, Nowogródzkiego 
i Białostockiego. Pożądani są pracownicy sta 
le zamieszkujący w poszczególnych powia- 
tach i miastach. 

Zgłoszenia osób solidnych z referencjami 
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„i dowodami osobistemi w godz. 10 — 12. 
Kalwaryjska 15 — 3 w Wilnie, Zamiejscowi 
pisemnie załączając znaczek pocztowy na 
E Biuro P. Z. — Polskiego“ Inst. 
Wyd. 

„moja ziemia to smutek i nędze 
ale serca mi nie wziąć z mej ziemi... 

Spisując wspomnienia swoje, jak się wy- 
raził „dla dzieci”, pradziad mój po kądzieli 
Niemirowicz - Szczyt w kańcu skreślił ży- 
czenie, aby dzieci i wnuki w życiu swoim 
nie były zmuszone przeżywać chwile tak gro 
zne, jakie los mu zgotował, gdy zastał na 
miejscu, gdzie stał dom rodzinny — kupę 
gruzu. Przeszłość została skreślona z obli- 
cza ziemi. Zmuszony był budować „od no- 
wa”. 

Nie przewidział i nie przeczuł tej burzy 
dziejowej, która dosięgła waków. Nie rzucił 

wzrokiem w przeszłość ziem kresowych, co 

uczyniwszy mógłby skonstantować, że kresy 

Rzeczypospolitej, niemal, co lat 50 były 

scierane z oblicza ziemi. Zostawily tylko 

zgliszcza, no i legendy przeszłości. A. bu- 

rzliwa tysiącietnia ich przeszłość nie mogła 

by mu wróżyć bliskiej słonecznej, a długiej 

pogody. y 
Pogoda na dłuższy okres czasu nie roz- 

słoneczniła się, A ziemianin. kresowy, biorąc 
w rękę lemiesz, NA w bruzdę ziemi ora- 
nej szablę 'po przodkach. I tak szło życie kre- 
sowe — pracą i walką. Nic, więc dziwnego 

że ziemianin kresowy zmuszony był, niemal, 

co pokolenie budować „od nowa", ryjąc, 

częstokroć, aż do dni ostatnich pierś Matki 

Ziemi tą sochę, co pamięta czasy neolitu. 
Nie miał możności, ani czasu zastosować no- 
we wynalazki, lub przyjąć udział w pracy 
twórczej w zakresie rolnictwa na ziemi ro- 
dzimej. Wysiłek szedł ku odbudowie. I za- 
czynał od sochy i radła. Złożyły się na to i 
inne przyczyny — przekonanie społeczeń- 

Stwa, że praca na roli.jest na szą i że 

dlatego wykonywać tą pracę może ten naj- 

głupszy w rodzinie, ten, co do innej pracy 

uiezdoiny. Być może, że pochodziło to i z 
innego przekonania, że co rosnie, to od B 
ga. Boża ziemia. Boży las. A przeto i zie- 

  

   

   

      

mia, i las powinne dawać płody bez udziału” 
lub z minimalnym uczęstnictwem własci- 

ciela. Przydługo to trwało i nie tylko na 
ziemiach kresowych. Tymczasem w innych 
dziedzinach myśl ludzka rwała ku górze. 

0 WSZYSTKI 
Pani Marja - Ludwika Jacon była 

odžwierną na pewnej ulicy Paryża. 
Poczciwą 81-letnią odźwierną, żyją 
cą nędznie z napiwków  otrzymywa- 
nych od lokatorów. Jeden z nich, wła- 
ściciel restauracji, kazał jej codziennie 
przynosić jedzenie. 

Miła ta staruszka radowała się jak 
dziecko z najmniejszych datków. Ra- 
zu pewnego rzekła do rządcy domu: 

— Chcę pojechać zabaczyć moje 
strony rodzinne... \ 

Rządca człek dobry, zgodził się i 
w uznaniu jej długoletniej służby obie- 
cał opłacić jej podróż. 

Pani Jacon bardzo była rada z 
projektu, a zwłaszcza z tego, Że į 

  
nic ją to kosztować nie będzie. Pomy- powrócił do Paryża, gdzie zezwolił na ponad 5 lub 15 minut. 
ślcie, od tak dawna jej cały horyzont 
ograniczył się do wielkiego magazy- 
nii pogrzebowego z przeciwka i banku 

Wszechwładna Pai socha trwała, gdy ludz- 
kość rozpostarła skrzydła ku lotom. Rolńicti 
wo pozostało w tyle. Wysiłki łat ostatnich. 

ku podniesieniu 
wydajności ziemi, ku wytworzeniu nowych 
gatunków zboża nie mogą iść w porównanie 
z rezultatami wysiłków myśli ludzkiej w in- 
nych dziedzinach. Mógł i może jeszcze taki 
stan trwać na ziemiach o niezwykłej wydaj- 
"ości przy wyjątkowych warunkach klimaty- 
cznych — EEIPt Ukraina, lecz na ziemiach 
uposledzonych pod względem jakości gleby 
i warunków klimatycznych ten stan rzeczy 
musi załamać się z biegiem lat. | dnie dzi- 
siejsze nie są to pierwsze wieści. W dziedzi- 
nie rolnictwa myśl ludzka najmniej wykaza- 
ła twórczości — socha, pług, nawozy sztu- 
czne, dre:ty, no i nasiennictwo. To ostatnie 
jeszcze w pieluszkach. Jaka powinna być 
ilość stacyj doświadczalnych na terenie Pol- 
ski przy warunkach tak różnorodnej gleby 
i klimatu, jaka ciągłość tej pracy i przy ja- 
kiej ilości łat — niech sądzą o tem specja- 
liścr — my zaś profani zmuszeni jesteśmy 
skonstatować tylko jed''o — niesłychane u- 
pośłedzenie rolnictwa pod względami myśli 
twórczej i czynu. 

Pierwszy piorun uderzył — nadmiar żyta 
na świecie. Chleb powszedni idzie na karm 
dla bydła i trzody. Ludzkość zaczyna prosić 
Boga nie o chleb powszedni, lecz o bułkę 
białą. Do tego życzenia rolnictwo nie dosto- 
sowało się. Okres kilku tysięcy lat zastaje 
wciąż rolnika przy siewbie żyta, częstokroć 
gorszego gatunku, niż to, co w ziarnach 
znajdujemy w grobowcach Faraonów. Lu- 
dzkość prze naprzód w dziedzinach bezmier- 
nych możliwości. Rolnik drze pierś Matki 

e: sochą, sypiąc ziarno z przed tysiąc- 
eci. 

I tutaj tkwi przyczyna tragedji rolnic 
wa. Nizkie ceny, cła, nadmiar zboża etc. są 
to tylko wyniki dłuższej spiączki na terenie 
najważniejszym i nie tyłko u nas w Polsce, 
na terenie koniecznej, najtrudniejszej nai- 
intensywniejszej, twórczej pracy. z 

Niech zostanie, jako przepiękna tradycja 
— serce, którego nie wziąć z mej ziemi, 
lecz zostać nie powinno, że moja ziemia, to 
smutek i nędze. 

Wactaw Szadurski. 

  

EM POTROSŽĖ 
tuż obok. Najwidoczniejį widnokręg Ów 
sugestyjnie wpłynął na jej losy. 

W trakcie przygotowań do drogi, 
zmarło się paczciwej konsieržce. Taka 
była jej ostatnia podróż. 

Wszyscy jej żałowali. Rządca po- 
stanowił zapłacić za pogrzeb. Komi- 
sarz policji przeszukai parę szuflad aby 
znaleźć dowód osobisty nieboszczki. 

I jakież była ogólne zdumienie, gdy 
w szufladach tych znalazł 10 kopert 
zawierających 18 tysięcy franków, w 
banknotach, zwitek 40 papierków po ty 
siąc franków całkiem nowych, 145 ty- 
sięcy w papierach rosyjskich (co dziś 
wprawdzie znaczy figę) i 145 tysięcy 
w papierach wartościowych francus- 
kich. Słowem niebylejaka fortunka dla 
jej spadkobierców, którzy bardzo sobie 
chwalą ta nierozrzutne usposobienie 
sympatycznej babulki. ' 

Tu znów inny przykład dróg dziw- 
nych, jakiemi chadzają ludzkie uspo- 
sobienia. 

Błażej Cendrars, autor szwajcarski, 
zamieszkały w Paryżu, hołduje sumien- 
ności posuniętej do ekscesu. Gdy jego 
ostatnia książka „Plan de FAiguille" 
była już pod prasą drukarską, nagle 
poczuł wątpliwości. czy pewien ustęp 
gdzie opisał scenę rozgrywającą się 
w Chili, dość ściśle odtwarza tamtej- 
szy krajobraz. 

Niezwłocznie tedy polecił wydawcy 
zawiesić pracę wydawniczą, wsiadł na 
pierwszy statek odpływający do Val- 
paraiso, obejrzał dokładnie widoki, i 
zadowolony z wierności swego opisu 

dalsze drukowanie książki. 
Pomyślmy, coby to się działo 

świecie, gdyby, 
na 

wszyscy władający 

  

prezentacji w teatrze i przy ognisku wzbudziły powszechny 

Polską. 

zachwyt i zainteresowanie 

POCHWAŁA KS. WALJI DLA ORGANIZACJI OBOZU. 

W rozmowie z posłem Skirmuntem książę Walii podkreślił znakomitą 
organizację obozu polskiego i pochwalił świetną postawę harcerzy palskich 
na defiladzie. W specjalnie gorących słowach wyraził książę Walji swe uzna- 
nie dla pięknych polskich tańców ludowych, wykonanych przez harcerzy pol- 
skich w granej przez nich w obozie sztuce „Wesele na Kurpiach". 

Chińczycy kapitulują, lecz kolej oczyszczają nadal 

Wiadomość ze źródeł moskiewskich 
MOSKWA, 3 8. Pat. Grupa żołnierzy chińskich, znajdująca się na stacji 

Mandżurja przebiegła na stronę sowiecką wraz z brónią, nie chcąc brać udzia- 
łu w wojnie. Koło stacji Pogranicznaja żołnierze chińscy chodzą grupami po 
wioskach, blorąc konie, wozy. żywność i inne rzeczy. Ostatnio zwolniono jesz- 
cze 20 urzędników kolei wschodnio chińskiej. Rodziny zwolnionych zostały usu- 
nięte z zajmowanych przez nie mieszkań. 

Sensacyjny moment w procesie mosła Tuki 
ECHA WŁAMANIA DO REDAKCJI „SLOVAKA“, 

PRAGA. 3.8. (PAT). Sensacją dzisieįszego Cia w procesie posła Tuki było о- 

świadczenie obrońców, że włamano się do redakcji pisma „Słovak* i skradziono doku- 

menty obrony, które miały być na rozprawie przedłożona. Zeznawał w dalszym ciągu 

świadek Bielański oraz red. Suchanek. Zeznania ich — zdaniem „Slovaka* — oparte 

są jedynie na przypuszczeniach, nie mających realnych podstaw. 
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p. B. Cetlina, 

uznanie ze strony WPP. 

  

Przedstawicielstwo na Wileńszczyznę: 
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> USKRZYDLA STOPY 
USZCZUPLA NOGI W KOSTCE 

AWAWAWAWAWAWAWAWAW 
KOMUNIKAT. 

Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić WPP. Klijentów, że z dniem 26 

czerwca 1929 r., całkowite urządzenie Fabryki Obuwia Mechaniczne- 

go „CEDA* przeszło na wyłączną własność 

Fabryki Obuwia Mechanicznego 

„CETANJA: u. 
Fabryka pozostaje pod osobistem kierownictwem 

byłego zarządcy fabryki „CEDA“. 

Žywimy nadziėję, že wyroby nasze zasługiwać będą i nadał na 

k ё ‚ 

ais S ! 
ATK 

S      

   

ję 

(W 

V My 

     

  

Z powažaniem 
Fabryka Obuwia Mechanicznego 

„CETANJA” S. A. 

F-ma B. RIMINI i J. POSWIAŃSKI, Wilno, Rudnicka 6, tel. 12-20. 

piórem kochali do tego stopnia prawdę 
Dzienniki toby wogóle nie mogły ist- 
nieć! Szczęściem wiedza dzisiejsza, 
chociaż potrafi już rozpoznać prawdzi- 
wość mleka i masła, dotąd nie wymy- 
śliła prawdomierza dla spraw literatu- 
ry. Natomiast wzięcie jakoby uzyskuje 
we Francji nowy wynalazek, t. zw. apa 
rat parlamentarny. 

Umieszczono ga na trybunie ora- 

- 

torskiej, ale w ten sposób, iż widzi go 
tylko przemawiający. 

Wiadomo że w pewnych wypad- 
kach, przewidzianych przez regułę, 
mówcy nie mogą dłużej przemawiać 

Przyrząd ten 
służy do uprzedzenia ich o niedalekiem 
kresie ich przemowy, a składa się z 
dwóch małych szklanych płytek, umie- 

szczonych jedna na prawo, druga na 
lewo na pulpicie trybuny. Na płytkach 
tych pojawiają się w odpowiednim mo- 
mencie jarżące czerwone zgłoski: „5 
minut!“ lub „koniec“! Kieruje apara- 
tem przewodniczący posiedzenia na- 
ciskając w żądanej chwili elektryczny 
guzik. 

Po pierwszej próbie przemawiają- 
cy oświadczyli, że wrażenie wywoła- 

'    

Licytacja Puy de Domė odłożona na 
czas nieokreślony 

Na liczne odezwy i interpelacje skie- 
rowane do prefektury Puy de Dome 
w sprawie wystawienia na licytację 
parceli pod Nr. 86 położonej na szczy- 
cie, prefektura komunikuje: że pomi: 
mo największych wysiłków tak pre- 
fektury jak też urzędu Konserwator- 
skiego i towarzystwa turystycznego 
prawnie nie będzie można nie dopuś- 
cić do licytacji, jednak wyżej wymie- 
nionym czynnikom udało się narazie 
termin licytacji wyznaczonej na 25 lip- 
ca przesunąć na czas nieokreślony a 
na przyszłość zagwarantować prawo 
bezpłatnego dostępu i zwiedzania 
szczytu Puy de Dome dla turystów. 

Nic dziwnego, że sprawa licytacji 
szczytu Puy de Dome wywołała takie 
takie zainteresowanie i oburzenie nie- 
tylko w Clermont-Ferrand i jego oko" 
licy ale też i w całym niemal społe 
czeństwie francuskim gdyż Puy de Do- 
me jest jedną z największych osobli- 
wości Auvergnji. Parcela Nr. 86-ty 
znajdująca się na najwyższym szczy- 
cie łańcucha Gór Puy de Dome, ma 
na swojej powierzchni szczątki gallo 
rzymskiej Świątyni Merkurego gdzie 
na starych murach wybudowano obec- 
nie obserwatorium z którego roztacza 
się bardzo piękny i rozległy widok. 
Szczyt góry sięga 1465 metrów ponad 
poziomem morza. Cały łańcuch gór- 
Ski jest pochodzenia wulkanicznego o 
niezliczonej ilości wygasłych kraterów. 
Formacja lańcucha gór Puy de Dom 
wykazuje nawet u swego podnóża za 
więc w miejscowości kuracyjnej Royat 
położonej na 900 metrów ponad po- 
ziom morza warstwy zastygłej lawy i 
jiczne groty z których do dnia dzisiej- 
szego silnie wydziela się gaz kwaso- 
węglowy. 

Puy de Dome jest położone o 
trzy godziny drogi od sła'wnej miejs- 
cowości kuracyjnej Vichy, a o godzi- 
nę drogi autokarem od równie sław- 
nego kąpieliska  Royat z którego 
prześliczna astaltowana szosa wśród 
winnic prowadzi na szczyt Puy de Do- 
mie, tak, że wycieczka ta jest stale w 
programie przedsiębiorstw  turystycz- 
nych. 

Co roku liczne rzesze międzyna- 
rodowych kuracjuszy z Vichy i Royat 
zwiedzają ruiny Świątyni Merkurego 
uważając tę wycieczkę za obowiązko- 
wą a w dodatku bardzo miłą pielg- 
rzymkę. 

Nic też dziwnego, że w interesie 
nietylko samej Auvergne ale też i ca- 
łej Francji leży, by dostęp do starych 
rzymskich zabytków a zarazem pięk- 
nych widoków przyrody nie był 
przez prywatnych kapitalistów utrud * 
niony. To też trzeba mieć nadzieję, 
że francuzi, którzy, tak umiejętnie 
reklamują piękność swojego kraju i 
w tym wypadku wynajdą jakiś spo: 
sób, by ten czarowny zakątek Au- 
vergne i nada! był dla turystów do- 
stępny. ZK 

` 

Lierenie | zatopienie dwóch satków 
Rok bieżący jest rokiem najróżno- 

rodniejszych katastrof. Niemal co- 
dziennie dzienniki są przepełnione 
wiadomościami: o trzęsieniach ziemi, 
powodziach, nawałnicach, wybuchach 
wulkanów, trąbach powietrznych i te- 
mu podobnych ewenementach, trapią: 
cych Świat са!у, ma się poprostu 
wrażenie, że wszystkie elementa przy- 
rody sprzysięgły się by nękać i gnębić 
nieszczęśliwych ludzi niemal pod każ- 
dą szerokością gieograficzną. Jedni 
giną z posuchy i udaru słonecznego, 
innych znów zalewa woda, a na aero- 
plany nad oceanęm i na statki czyha 
burza i mgła. I tak w dniu 23 lipca 
statek francuski Panmarch został 

ry... Śpiesz się... Oklaskują cię... ko- 
rzystaj z okazji, schodź prędzej... 

Przypuszczalnie jednak utrzymają 
się oba sposoby ucinania zbyt obfitych 
wywodow i.czerwone „mane tekel fa- 
res“ mowcow będzie nieraz poparte 
energicznym szeptem przewodniczące- 
go. Słowem nie wszyscy są za nowalij- 
kami, niektórzy wręcz ich nie lubią. 

Tak np. Anglicy bardzo nie lubią 
nowego niemieckiego krążownika w 
minjaturze, ochrzczonego mianem „Er-. 
satz - Preussen“, To też nie bez gory- 
czy pozwalają sobie zauważyć, że to- - 
naż jego przewyższa przepisane ma- 
ximum przez Traktat Wersalski 3 tysię- 
cy tonn, i że wykończony całkiem 
„Ersatz - Preussen“ wyniesie 13 tysię- 
cy tonn, że armaty jego zostały zro- 
bione przez zakłady Kruppa według 
modelu nowego i wysoce niebezpiecz- 
nego, że jego torpedy są największe w 
świecie i o skutku eksplozji wiele sil- 
niejszym niżli torped angielskich, i że 
wreszcie wszędzie, w wieżyczkach, po- 
sterunkach kontrolnych i wnętrzu stat- 
ku zostaną umieszczone aparaty dla 

wypuszczania na odległość gazów tru- 
jących. 

Wszystko to strasznie nie w smak 
idzie synom Albionu. 
posiadać takie cacka. Tymczasem zaś 
może dla uspokojenia nerwów, zajęli 
się gorliwie ,przykotwiczaniem* stare- 
go zamku Durham Castle, który im 
gwałtem chciał zjechać do morza. Sza- 

Woleliby sami, 

ugodzony i zatopiony przez statek 
niemiecki Palermo. Zderzenie nastąpi- 
ło z przyczyny gęstej mgły. Przy zde- 
żeniu Palermo poniosło również 
znaczne uszkodzenie tak, że statek 
niemiecki musiał co prędzej zawinąć 
do Portsmouth i poddać się gruntownej 
naprawie. * 

Na szczęście kapitan Guriec i cała 
załoga złożona z 19 osób została 
ocalona i przewieziona do Saint-Malo, 
skąd już są w drodze powrotnej do 
Nantes. 

Znacznie gorsza katastrofa również 
z powodu mgły spotkała statek chiński 
Hsi-Kong,który uderzony został w nocy 
w czasie gęstej mgły przez parowiec 
japoński Tatsu-no-Maro w okolicy 
Chantungu. Zderzenie było tak nagłć 
i silne przy nieprzeniknionych ciem- 
nościach, że parowiec chiński natych- 
miast poszedł na dno, wszystko na- 
stąpiło tak szybko, że ze stu osiem- 
dziesięciu pasażerów znajdujących się 
na statku zaledwie 120 zdołano ura- 
tować, reszta, to jest 60, zatonęła z 
parowcem. Zz. K 

Genjalai synowie przeciętnych ludzi 
Statystyka anglelska zwraca uwa- 

gę na to, że bardzo wielu sławnych 
angielskich pisarzy było synami kup- 
ców łokciowych towarów. Statystyka 
ta obała teorję dziedziczności talentów, 
chociaż właściwie, trudniej jest pro- 
wadzić genjalnie handel, niż tworzyć 
mając talent i natchnienie. ; 

Synami hadlarzy sukna byli: Pope, 
Gibbon i de  Quincey. ldąc dalej 
Szekspir był synem rękawicznika, Ke- 
ats synem oberżysty, wynajmującego 
konie, a gienjalny Marlowe synem 
szewca. Co się zaś tyczy Blacka, któ 
ry znów obecnie jest w modzie to 
opowiadają o nim anegdotę następu- 
jącą: że dostał on w skórę od ojca 
kupca konnego za zbyt wybujałą fan- 
tazje, która pokazywała mu drzewo 
obwieszone aniołkami tak, jak inne 
bywają owocami. Anegdota ta potwier- 
dza przysłowie, że nikt nie jest pro- 
rokiem między swymi. ZEK. 
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10.000 ROLNIKOW 
w Polsce stwierdzić mogą, że uży 

wają tylko 

ŽNIWIAREK DEERINGA 
bardzo lekkich w pracy i trwałych. 
Dobry rolnik znający się na maszy- 
nach, nie da się namówić na żadną 

inną żniwiarkę jak naprz. szwedzką, 
czeską, niemiecką, a kupi zawsze tylko 

ŻNIWIARKĘ DEERINGA 

którą nabyć można w Wileńskim 

Spółdzielczym Syndykacie 

Rolniczym   Wilno, ul. Zawalna Nr. 9, telef. 323 
adres telegr. „ROLNICZE“, -0 

TT" SADY ZMARZNIĘTE 
na podstawie badań i doświadczeń; 
przy współudziale najlepszych sił 
fachowych krajowych i zagranicz- 

ratując żyjące drzewa, zamieniając 
nowemi zginione. S. Wilpiszewski, 
Biuro Agronomiczne, Wilno, Wielka 15 
(Szwarcowy 1). Osobiście 9—10 rano 

RANZEBZZZNZAMA 

we wszystkich aptekach i 
ER składach aptecznych zfanego 
a środka od odcisków 

Prow. A, PAKA 

„Rat ze znajomością z teorį 
poszukuje T-wo “Elektrit“, Wilno, 

Wileńska 24, 

BRA AE. M I 

nych, doprowadzamy do porządku, 

z ŻĄDAJCIE 

Radiotechnikow I 
   

  

tować od zagłady pięknego orangutan- 
ga w Budapeszcie. Został on zakupio- 
ny w zeszłym roku wraz z małżonką i 
dziecięciem do tamtejszego  Ogrodj 
Zoologicznego za sumę 12 tysięcy PE 

>. с     
gó, a zwał się Peter Goliath. Po przy- 
wiezieniu go z Sumatry do Budapesztu 
starano się wszelkiemi sposobami umi- 
liė mu egzystencię. Małpięta zostały 
umieszczone w dwóch wielkich  klat- 
kach oszklonych i napełnionych wilgot- 
nem powietrzem 25 stopni С. Prócz 

łęzie i napuszczono do klatki mnóstwo. 
małych ptaszków, aby tylko dać oran- 
gutangom iluzję, że są ZAhowu w swej 
dziewiczej dżungli na Sumatrze, 

Ale mimo tych ostrożności j ścisłej 

tego porozwieszana wokoło liany i si 
li 

ne nagłem ukazaniem się tych słów wy nowna ta budowla, licząca sobie 10 djety, złożonej z mleka, jaj, fig, рота- 
rocznych, było nieprzyjemne. Zresztą, wieków życia, wzniesiona jest na ska- rańczy i bananów, małżonka z mialeń- 

jak się okazało, żaden. z mówców nie 
zastosował się do wezwania, w każ- 
dym razie nie ściśle. Tak w głębi du- 

le łupkowej i aby ją do gruntu umoco- 
wać stustopowe stalowe drągi są wśru 
bowywane poprzez fundamenty do ska- 

stwem zakończyła żywot po paru mie- 
sięcach niewoli. Po Śmierci swej towa 
rzyszki, Peter Goliath zaczął stosować 

szy mówcy wolą dawny: sposób, kiedy ły. Praca ta zajmie trzy do czterech lat dziwny zwyczaj który wprawiał w zdu- 
to głos przewodniczącego szeptał im i pa skończeniu jej napewno zamek po- mienie i mocno Zainteresował badaczy 
z boku: 

Masz już tylko pięć minut, mój sta- 
czuje się pewniej na swych „nogach*. 

Niestety nic jednak nie zdołało ura- 
zwierząt. Każdego wieczora po kolacji, 

rozpoczynał dziwny  melanchoficzny 
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F-snął, aby się więcej nie obudzić! 
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Zwierzęfa opuszczają Puszczę Białowieską 
Stada dzików w wędrówce na południe 

W ostatnich dniach w okolicy Puszczy Białowieskiej zauważono ciekawe 
zjawisko mianowicie masowe przechodzenie dzików w kierunku południowym 
do lasów nawet bardzo odległych. 

5 W okolicy Brańska duże stado warchlaków pod przewodem maciory wy- 
dostało się z pustczy į podążyło w kierunku południowym. Taksamo kilka du- 
żych odyfńców których widziano w okolicy po kilku dniach zanotowano już o 
kiikadziesiąt kilometrów dalej aa południe. 

Ludność wrozy z tego, że będziemy mieli bardzo wczesną i 
surową zimę. (b) 

nadzwyczaj 

Niezwykły wybryk natury 
We wsi Jeziory pod Grodnem zanotowano ciekawy wypadek. Mianowicie u 

gospodarza Andrzeja Mieleszki świnia urodziła pięcioro żywych prosiąt bardzo  ро- 
dobnych do psów. Nadomiar prosięta są o tyle niezwykłe że ogony wyrastały im z 
połowy grzbietów. 

Mimo zapewnień sąsiadów że jest to 
kopał prosięta w ziemi. (b) 

  

NIEDZIELA) 
Į os Wschód sł. g. 3 m. 35 

Dominika Zach. *i. 0 g, 19 m. 15 
jutro 

Airy P. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U.S.B. 
z dnia 3 - VIII. 1929 r 

Ciśnienie | 
«rednie w m. | уе 

Temperatura J ša aa + 16% 

Opad za do- * 
5% W MI. į 

Zdający ć Pałuiniowo zachodni. 

Uuwagł:  półpochmurno, przelotne opady 

Minimum za dobę-i- 140C, 
Maximum na dobę -l- 21°С. 
Tendencja barometrysxua: wzrost ciśnienia. 

MIEJSKA 
— (0) W sprawie egzekucji podatków 

miejskich. Stan kasy Magistratu powoduje 
wzmóżenie akcji egzekucyjnej przeciwko płat 
nikom podatkowym, zalegającym w podat- 
kach komunalnych. Jednak akcja taka nie 
daje żądanych wyników, a to wskutek 0- 
płakanej sytuacji gospodarczej. Do działu 
egzekucyjnego Magistratu zgłaszają się co- 
dziennie setki osób, którym nałożono sekwe- 
stry za zaległości. Sekcja finansowa stara 
się ulżyć płatnikom podatków, którzy wy- 
rażają chęć płacenia podatków w ratach. 
Jednak trudna jest sytuacja w stosunku do 
tych płatników, którzy zupełnie nic nie chcą 
płacić, czy to z powodu rzeczywistego bra- 
ku pieniędzy, czy też wskutek niechęci pła- 
cenia. 
‚  — (0) llość robotrtiików przy robotach 
miejskich. W ubiegłym tygodniu Magistrat 
zatrudniał przy robotach miejskich 8ł1 ro- 
botników, którym zostało wypłacono 29800 
zł. ы > 

— (a) Działalność Pogotowia Ratunko- 
wego. W ubiegłym miesiącu Pogotowie Ra- 
tunkowe udzieliło pomocy w 530 wypadkach 
Najwięcej zanotowano ran ciętych i tłuczo- 
nych ba 195, samobójstw było 19, przeje- 
<han 13, zgonów 7. 

    

"OISKOWA. 
— Powinność 

Spraw Wewnętrznych nadesłąło do U- 
rzędu wojewódzkiego okólnik, w spra- 

wie ponownego przeglądu poborowych 
przed wcieleniem do szeregów. Chodzi 
o to, że poborowy, który w okresie 
między zakwalifikoawaniem go do kat. 
„A”, a wcieleniem do szeregów, na 
bawił się choroby lub ułomności, czy- 
niącej go niezdolnym do' służby woj- 
skowej powinien być zbadany pono- 
wnie. 

Lekarz urzędowy powinien przed 
wydaniem opinji zapoznać się z ewi- 
dencją pobórowego i biorąc pod uwagę 
opisany w orzeczeniu komisji stan je- 
go zdrowia w chwili stawania do po- 
boru, stwierdzić czy i jaka od tego 
czasu w stanie zdrowia zaszła zmiana. 

— (a) Pułkownik Korewo na granicy. 
Dowódca 6 brygady KOP pułkownik kore: 

wojskowa. Min. | 

wybryk matury zabobonny Mieleszko za- 

  

ONIKA 
wo wyjechał onegdaj wieczorem na objazd 
pogranicza polsko - litewskiego. 

POCZTOWA. 
— 0 czystość w urzędach pocztowych. 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów wystosowała 
do podległych sobie urzędów okólnik zale- 
cający podniesienie stanu sanitarno - po- 
rządkow ego w budynkach pocztowych. Po- 
szczególni naczelnicy urzędów winni zwró- 
cić na to specjalną uwagę i w razie stwier- 
dzenia podczas lustracji jakich kolwiek za- 
niedbań w stanie budynków zostaną oni od- 
powiedzialni osobiście. 

RÓŻNE 
— Dziennikarze bawars cy w Wilnie. W 

dniu 11 bm. przybywa do Wiłna wycieczka 
przedstawicieli prasy bawarskiej reprezentu- 
jącej wszystkie kierunki polityczne. ы 

Goście zabawią w Wilnie jeden dzień. 
— Walka z paleniem tytoniu wśród ma- 

łoletnich. Min. P. i O.S. opracowuje obecnie 
szereg przepisów dła zwałczenia demorali- 
zacji wśród małoletnich. к L 

M in. wszczęta będzie specjalna akcja 
przeciw nałogowi palenia papierosów wśród 
uczni „szkół średnich i powszechnych. 

— Dziś manifestują socjaliści. 
Miejscowi socjaliści i żydowski 
„Bund* zapowiedzieli na dzień dzisiej- 
szy obchody w sprawie przygotowań 
do wojny i zbrojeń. W związku z 
tem znowu musiano wzmocnić służbę 
bezpieczeństwa na mieście ponieważ 
komuniści zapowiedzieli niedopuszcze- 
nie do jakichkolwiek zgromadzeń zwo- 
ływanych przez socjalistów i bundow- 
ców. To spowodowało że policja nie 
chcąc dopuścić do jakichkolwiek zajść 
wzmożyła czujność. 

— (a) Z gminy żydowskiej. Wyznaczo- 
ne na piątek posiedzenie zarządu gminy. ży- 
dowskiej nie doszło do skutku wobec tru- 
dności wewnętrznych. Tarcia i nieporozumie- 
nia między poszczególnemi ugrupowaniami 
są tak duże ze wszełkie próby zawarcia chwi 
lowej ugody nie odnoszą żadnego skutku. 

W tej chwili prezydjum zarządu gminy 
czyni wysiłki sklecenia prowizorycznej wię- 
kszości m do uchwalenia budżetów. 

— zapas podręczników  szkolnych. 
Ze sfer nauczycielskich dowiadujemy się, że 
prawie rok rocznie zdarza się iż z począt- 

  

  

  

kiem roku szkolnego odczuwa się brak nie- 
których podręczników szkolnych, bywało, 
że trzeba była nie czekać. 

Wprawdzie podręcznik nie 
st dziś zasadniczym środkiem nauczania, 

jednak dla uczących się dużą pomocą 
bez której trudno się w przeciągu kiłku ty- 
godni obyć 

Panowie księgarze powinni postarać się 
w miarę możności, aby w nadchodzącym 
roku szkolnym wykłuczyć brak podręczni- 
ków, które zostały ustalone z końcem ubie- 
głego roku szkolnego. 

— Ostrożnie przy podlewaniu kwiatów 
na balkonach. Upalne dnie mają przy nie za- 
przeczonych dobrych stronach i złe. Nie- 
rzadki jest wypadek, że przechodzący ulicą 
zostaje oblany przez gosposię podłewającą 
kwiatki na balkonie. 

Dobra rzecz prysnica, ale do tego dobrze 
się jest przedtem rozebrać. Pod adresem 
właścicieli balkonów należy wwrazić skromne 
życzenie, aby podlewanie kwiatów uskute- 
czniali się ostrożnie i nie przyczyniali się 
do niszczenia garderoby. zwłaszcza cennych 
sukiepj damskich i kapeluszy. 

na 

  

   
     

      

     

— Wstrzymajcie się jadący do Kanady. . 
W związku z niepomyślną sytuacja gospo- 
darczą jaka wytworzyła się w Kanadzie, 
główny urząd emigracyjny wstrzymał na 
czas, nieograniczony emigrację. 

WPG AAC ais a A A a a add 

śpiew trwający nieraz z parę godzin. 
I ato niedawno po swym zwykłym nok 
turnie, który się okazał istnym  śpie- 
wem łabędzim orangutang Peter za- 

Zaiste, w tem miejscu łza nam kap 
nęła na papier; pocieszamy się co prę- 
dzej.. wąsami generała Nagaoka. 

Trzeba bo państwu wiedzieć że 
generał Nagaoka posiada najdłuższe 
wąsy w Japonji. Liczą one 55 do 56 
centymetrów. ь 

Ale od czasu gdy generał dowie- 
dział się że w Berlinie pewien człek 
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centymetrowej, nie może sobie znałeźć 
miejsca, Chce koniecznie pobić rekord. 
I używa drogocennej esencji z kamelij 

jest posiadaczem wąsów długości 

zbieranych specjalnie i wyłącznie na 
maleńkiej wysepce w zatoce koło To- 
kio. 

Cud: wąsy generała rosną i rosną! 
Ale elegant sui generis nie jest jeszcze 
całkiem zadowolony, obawia się bo- 
wiem że jego rywal również gotów się , 
uciec do skutecznych środków Dale- 
kiego Zachodu i powetować sobie stra- 
cony rekord. 

Wąsy generała Nagaoka—to szczę- 
ście i duma jego życia. Wszakże aby 
być pięknym — trzeba cierpieć — 
mówiła nam nieraz niańka wyrywając 
nam całe kępki włosów przy czesaniu. 
Otóż generał przepada za potrawą z 

ryżu pływającą w gęstym sosie curry, 
zaś długość jego wąsów zmusza go do 
delektowania się tem ulubionem da- 
niem tylko z rzadka i w samotności. 
Nikt inny bowiem prócz niego nie jest 
w stanie znieść widoku  ceremonjału 
takiej uczty. L. 

  

Wszystkim, którzy okazali nam tyle serca, współczucia i pomocy przy oddaniu ostatniej posługi naszemu mężowi, ojcu i bratu 

Wifoldowi Roszkowskiemu 
a w szczególności: Ks. Ks. kapelanom: Pilipowskiemu, Sopoćce, Nowakowi i Żywickiemu, Panu Wojewodzie Wileńskiemu, 
Panu Staroście Bogdanowiczowi, Panu Prezydentowi m. Inowrocławia, Panom 
Wilna, P. Dyrektorowi Paszkiewiczowi, Państwu Generałostwu Litwinowiczom, 
Pułk. Stachiewiczowi, Pułk. Furgaiskiemu, Pułk. Schrótterowi. Pułk. Dębskiemu, Pułk. Sopotnickiemu, 
mu, Ppułk. Dr. Markiewiczowi, Ppułk. Gnoińskiemu, Ppułk. Filipkowskiemu, 
Wąsowiczowi, Ppułk. Filipowiczowi, Ppułk. Aleksandrowiczowi, Ppułk. Słanarzowi, 
Wołczackiemu, Mjr. Rawskiemu, Kot. Pastuszewskiemu oraz Panom Oficerom i Podoficerom” oddziałów 3-ej 
artylerji, pułków piechoty O. K. Ill i garnizonowi m. Inowrocławia składamy gorące podziękowania < . 

Żona, córka, syn I rodzina. 

ё SĄDÓW 
AGENTKA GPU W POTRZASKU, 

GPU w Mińsku ma, między innemi za- 
dania zdobywania materjałów informacyj- 
nego 0 liczebności wojsk stancjonowanych 

na kresach, sieci kolejowej i telefonicznej о- 

raz składzie broni i amunicji. Niejeden ty- 

siąc dołarów wypłacony został różnego 

autoramentu nicponiom, (płci obojga) któ- 

rzy za dolary, narażając się na surowe kary, 

nawiązują kontakty z żołnierzami i wycią- 

gają od nich potrzebne informacje. ||| 

Jedną z takich nieuczciwych  najmitek 

była 20 letnia Sura Berwówna, biedna na 

pozór, nigdzie nie meldowana i przez mało 

kogo znana żydówka. 1 

Jakim cudem zdołała ona wejść w poro- 

zumienie z agentem GPU, nie zostało wy- 

jaśnione, dość, że zdołała ona zdobyć drogę 

do b. poważnych wiadomości o DOK III. 
Znaleziono u niej kilka tajnych rozkazów, co 

pozwoliło następnie ujawnić i niesumiennego 

informatora jej. Oboje osadzeni zostali w 
więzieniu. J 

Na rozprawie sądowej w sądzie okręgo- 

wym wina Berwówny została całkowicie u- 
dowodniona i w rezultacie sąd skazał ją na 

trzy lata ciężkiego więzienia. 
"Wcześniej, czy później 

wszystkich szpiegów. 

Przy zwapnieniu naczyń krwionosnych, 
używając codziennie małą ilość naturalnej 

wody gorzkiej Franciszka - Józefa osiąga 

się łatwe wypróżnienie. Wybitni profesorowie 

— kierownicy klinik chorób wewnętrznych 

nawet u ludzi z porażeniem połowy ciała 

osiągnęli za pomocą wody Franciszka - Jó- 

zefa doskonały skutek w funkcjach trawie- 
mia. 

POROST TOT APO ORO: 

— „Towańzystwo ochrony soboty". W 

Wilnie organizuje się żydowskie  towarzy- 

stwo ochrony soboty. Członkowie towarzy- 

stwa będą pilnować, ażeby żydowskie skłe- 

py w sobotę i dni. świąteczne żydowskie, 
sły ki Н * * 

Se AKADEMICKA. 
— Akademickie Koło Wilnian we Lwo- 

wie zawiadamia kolegów, pragnących stu- 

djować na wyższych uczelniach we Lwowie 

że z pytaniami w sprawie egzaminów kwa- 

lik., warunków studjów i t.p. nale się kie- 

rować do kol. Referenta wakacyjnego 
— Chodorow- 

  

   

będzie to los 

Waclawa Lewulisa (Lwow 
skiego 10 — 1-sze piętro.) ŚŚ 

- KOMUNIKATY 

— Wileński Oddział P. T-wa Eugenicz- 
nego (ul. Żeligowskiego 4) po_ miesięcznej 
przerwie od 1 sierpnia wznowił swą dzia-” 

łalność — wydawanie książek odbywa się 

w poniedziałki, środy i piątki od Wj 41 

pół, w tych samych godzinach udziełane 

są informacje i porady w sprawach wybo 

ru zawodu i małżeńskich. 
TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie wystepy, Teatru Artystyczne- 

go Stanisławskiego. ystępy teatru Arty- 

stycznego zbliżają się ku końcowi. | 

"Dziś w niedzielę na przedstawieniu po- 
południowem o godzinie 4 ukaże się dosko- 
nała komedja Gogola „Ożenek*, Ceny miejsc 
zniżone. 

Jutro w poniedziałek zespół Teatru Arty- 
stycznego wystawia sztukę Tołstoja „Žy- 
wy trup“. 

Dalszy repertuar zapowiada: we wtorek 

„Wujaszek Jaś" Czechowa. we środę  uro- 

y wieczór ku uczczeniu 25 lecia zgonu 
Czechowa. Program wypełnią 4 jednoakto- 
we utwory: „Oświadczyny”,  „Jubileusz*, 
„Ohirurgja“ i „Noc przed sądem”. 

W czwartek ostatnie pežeaisins przed- 
stawienie „Bieda nie hanbi“ Ostrowskiego. 

kie dotychczasowe przedstawienia 
y wielki sukces artystyczny i cieszą 
jątkowem powodzeniem. Bilety na 

stkie przedstawienia są do nabycia w 
Teatru Polskiego tl — 9 w. bez przer- 

  

   

   

   
   

  

— Ostatni występ sióstt Halama w Teat- 
rze Polskim. Dziś odbędzie się drugi i ostat- 
ni występ sióstr Halama, gwiazd warszaw- 
skiego teatru rewji „Morskie Oko“. Mocą 
swych talentów siostry Halama sprawiły iż 
nazwisko ich zalicza się do najpopularniej- 

ch w świecie teatralnym, krytyka zaś nie 
zczędzi im wyrazów uznania i zachwytu. 

   

  

«_ Najsłyniejsze kreacje sióstr Halama „Ma- 
ry Lou*, „Złota pantora“, „Mimoza“ „Ko- 
bieta i bestja', „Bubliczki* oraz szereg in-     
nych z całego ubiegłego sezonu, Całość pro- 
gramu dopełnią S. Talarico, wybitna pieśniar- 
ka oraz Adam Leliwa (junior) piosenkarz 
przy „banjo”. Pozostałe bilety nabywać mo- 
żna dziś od godziny I rano w ciągu dnia 
całego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (c) Przez okno. Do mieszkania Goł- 

dy Lichson (Werkowska 28) przez okno 
dostali się złodzieje którzy wynieśli futro 
wartości 120 dolarów oraz palto wartości 
100 zi. 

— (c) Obiecujący synalek. Agacie Baje- | 
czenko (Kalwaryjska 128) podczas jej nie- 
obecności skradziono garderobę i pieniądze 
(95 zł.). Okazało się że kradzieży dokonał ! 
jej syn Antoni łat 18 który ub się. 
— (c) Uwaga na cyganów. Na 

domu julji Śledź zamieszkałej w folwarku 
Pośpieszka ujęto cygankę Emilję Szałewicz 
w chwili gdy skradła 2 kury. 

— (c) jstwo. Esencją octową u- 
siłowała odebrać sobie życie Anna Januszkie 
wicz zamieszkała. przy zaułku  Prywatnym 
Nr. 26. Gdy wypadek zauważono wezwa- 
no Pogotowie Ratunkowe lekarz którego od- 
wiózł samobójczynię do szpit. żyd. Powodem 
targnięcia się na życie był zawód miłosny. 

(c) Ujęcie złodziei. Wpobliżu Hal 
Miejskich zatrzymano zawodowego złodzie- 
ja Aleksandra Piekarskiego  (Jerožolimska 
38) przy którym znaleziono różne rzeczy @ 
niewiadomego pochodzenia a mianowicie: 
płótno domowe, serwetę kolorową, kilim ko- M$ 
loru czarno - żółtego, bieliznę i sukienki. 
Piekarski zeznał że rzeczy te skradł z wo- 
zu przy ulicy Ostrobramskiej. 

— (c) Wypadki za dobę. Za ubiegłe 24 
godziny „zanotowano w Wilnie 43 wypadki. 
W tej liczbie 11 kradzieży, 12 wykroczeń 
sanitarno - porządkowych, 10 opilstw i za- 
kłóceń spokoju i t.d.. 

— (c) Zatrzymanie przemytu. Wpobliżu 
Pawłowszczyzny ujęto  przekradającą się 
z Łotwy niejaką Irenę Jabłonową przy której 
znaleziono przemyt w postaci mydła i cu- @8 
Tu. 

Na tymże odcinku ujęto Magdalenę Ole- 
chno z przemytem soli łotewskiej. 

podwórku fg 

  

PUŁKOWNIKOWI ARTYLERII 

ESTA TTT REY CZ RA ORCZOACAOEA 7 WASENCZCA 

laspektorom Policji 
Panu  Generałowi 

Ppułk, Romiszewskiemu, 

Wojewódzkiej i m. 
Klebergowi, Panom: 

Ppułk. Giżyckie- 
Ppułk. Dunin- 

Wereszczyńskiemu, Mir. 
grupy 

Mirowi 

  

Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej po« 

$. + P. 

Józefowi Kryczyńskiemu 
składa serdeczne „Bóg Zapłać" 

sługi mężowi memu 

  

Ha srebrnym ekranie 

„Boska kobieta" w Heljosie. 

Konia z rzędem temu, kto mi wytło- 
maczy czemu premjera w Heljosie nosi ty- 
tuł „Boska kobieta”, a nie np. „Ogórek*. 

Sądzę, że ten drugi tytuł miałby więcej 
z treścią obrazu, albo może nie tyle z tre- 
ścią, ile raczaj z jego jakością wspólnego, 
niż ta „Boska kobieta”, co biało na czar- 
nem na ekranie wypisana. 

Do kogoż bowiem ten szumny tytuł 
się odnosi? 

Z treści filmu sądząc, oczywiście do 
Grety Garbo, która kreuje w „doskiej ko= 
biecie* rolę główną. : 

Greta Garbo jest dziś artystką o wiel- 
kiej przyszłości, jest, co tu długo mówić, 
wschodzącą „gwiazdą* filmową. 

Jej tajemnica, tajemnica jej powodze- 
nia, jej wcale już dużego rozgłosu, to wy- 
bitna inteligencja aktorska, którą swą grą 
na każdym kroku stwierdza. 

Ten rzadki umiar w wywoływaniu efek- 
tów, to subtelne cieniowanie postaci, którą 
odtwarza, czynią z pani Grety pierwszo- 
rzędną siłę filmową, usadowiają ją mocno 
na skrzydłach sławy. 4 т 

Nie jest Greta Garbo wcale pięknością, 
w pojęciu idealnej piękności kobiecej, 
ale ma jakąś tak dziwną subtelność w swej 
sylwetce, taką jakąś osobliwą pastelowość, 
że gdy się na nią patrzy, mimowoli stają 
przed oczami „studja* Axentowiczowskie z 
ich całym urokiem. ‹ 

I mimo Grety Garbo, mimo, že ona 
właśnie, a nie kto inny główną rolę w 
„Boskiej kobiecie" odtwarza, całość obra- 
zu wychodzi blado. gó zy 

jest tylko w „Boskiej kobiecie" gra 
Grety i tylko jej mistrzowska gra. 

Treść nie stanowi rewelacji. Temat 
obrazu—dzieje młodej, zupełnie prostej 

dziewczyny, dochodzącej, dzięki zdolno* 
ściom aktorskim, do szczytu z arty- 
stycznej, nie jest tematem nowym. wielu 

obrazach już podobne historje oglądaliśmy 
z najróżniejszemi warjantami. i 

x Trochę rozmaitości wprowadza nie- 
oczekiwane zakończenie obrazu, ale to już 
sytuacji nie ratuje. | й 

Wychodzi się Zz kiną bez specjalnych 

ułębszych wrażeń, jedynie z jeszcze ' raz 

wyrobionym przekonaniem o wysokich kwa- 
lif.kacjach aktorskich pani Grety. ю 

Dodatek „komiczny“ do programu jest 

sobie zwykłym splotem rzekomo sšmiesz- 

nych scen i sytuacji. Niktby na tem nie 
stracił, gdyby go wogóle nie pokazywano. 

Na zakończenie muszę zaznączyć, że 

ile razy do Heljosu wchodzę, tyle razy w 
pierwszej chwili okiem rzuciwszy na mu- 

rzynka, w czerwonym  fraczku stojącego 
obok bufetu złudzenie mam, że jest on 

żywy: й о 
Myślę, że wielu bywalców Heljosu po- 

dobnie wprowadza on w błąd, Dekoracji 
tej Heljosowi powinszować należy. Omega. 

KUTY, pow. Kosów 
Wspaniale położone letnisko w 

górach (Beskidy Wschodnie). © 

Pokoje z całodziennem utrzymaniem 
po 8 zł. od osoby. Dojazd z Koło- i 

Sezon do 1-go października. 

KUTY. OTYLJA BIELECKA: 

r a 

myi do Kat autobusami. 

Kąpiele w Czeremoszu. Plaża. 

NIE DECYDUJCIE SI 
ED OGLĄD 
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NA KUPNO aparatu fotograficznego 
NIĘCIEM wielkiego wyboru 

Ipratów Ftogrfiznyh 

  

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

100005 
WILNO, 

Najstarsza firma w kraju 
egzyst. od r. 1840 

ul. COMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58. 

WDOWA. 
  

SPORT 
1 P.P. LEG. — POGOŃ 2 : 0. 

Dziwna to jest drużyna ta Pogoń. W 
pierwszej połowie meczu gra zwykle słabo, 
potem przeważa nad przeciwnikiem jednak 
nie umie wykorzystać przewagi. Wczoraj w 
spotkaniu z exmistrzem I pp.leg. przegrywa- 
ją znów mimo, że sam tylko Halicki nb. wy 
jatkowo niedysponowany, miał aż trzy pe- 
wne sytuacje. 

Przegrana Pogoni tym razem nie była 
przyczyną tylko obrony. Wszyscy grali na 
ogół nieprodukcyjnie, chwilami zrywali się 
do piłki, chwilami oczekiwali na nią ze spo- 
kojem godnym lepszego zastosowania. 

Wojskowi mieli szczęście w pierwszej po- 
łowie gry. W 12 i 14 min. zdobyli dwie bram- 
ki, a potem martwili się więcej o utrzymanie 
wyniku niż o dalsze trofea. Zresztą, dało się 
u nich zauważyć przemęczenie, zwłaszcza 
starej generacji. Przesunięcie Gracza do a- 
taku dodało mu (atakowi) żywotności brak 
jednak zgrania psuje wszystko. Prawo - 
skrzydłowy nie pilnuje swego miejsca, le- 
wemu łącznikowi brak rutyny. ь 

W Pogoni obrona powinna pośtarać się 
o silniejszy wykop, a Kozłowski uważać na 
faule, gdyż nie trudno narazić drużynę na 
rzut karny. 

Całkowicie zadowoliła pomoc, atak miał 
słaby dzień, mimo wysiłków trójki środ- 
kowej. 

Sędziował słabawo por. Herhołd. Robi 
wrażenie, že por. Herhold daje sobie łatwo 
wmowič „aut“ lub „faul“. 

Publicznošci niewiele. 
Dziš na boisku 6 ppleg. mecz o mistrzo- 

stwo Okręgu AZS — Ognisko. Zwycięstwo 
Ogniska zapewnia mu niemal mistrzostwo. 

R EBOOK WOTAOTOWAK,TOAGACOTYK AWROWREGNONAO WIARE 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
3 sierpnia 199 r. 

  

Dawizy | waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
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 357,55 358,45 _ 356,65 
Loadyu 43 27, 43,38; 43.16. 

Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 

Paryż 34,94,5 35.03, 34.86, 

Praga 26,39,5 26.46 26.32,5 

Szwajcaria 171,585 172.01, 171.36 
Stokholm 239,09  239,69 238,49 

Wiedeń 125,67, 125.98, 125,36, 
Włochy 46,64 5 40,76, 46.53, 

Marka niemiecka 212.51, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 113,50 — 115. 
Dolarówka 66,25,— 65 —65,25. 5 proc. 
pożyczka konwersyjną 47,75. 6 proc. dola- 
rowa 83. 10 proc. kolejowa 102,50 8 proc. 
L. Z. B. Gosp. Kraj. i Roln., obligacje 
B. Gosp. Kraj. 94. Te same proc. 

83,25. 8 proc. ziemskie dolarowe 96,50. 
8 proc. warsz. 67,75. 

Akcje: 

Bank Polski 164, Spiess 130. Lilpop 
31,50, — 31,25. Modrzejów 24,50 Ostro- 
wiec 82—,82,50 — 82.— 

  

    

Chodzę po mieście... 

ZA OSTRĄ BRAMĄ. 
Jak to przyjemnie, gdy się zdarzy, że 

człowieka tak, niejako, zawodowo po 
Wilnie chodzącego, jak ja, zechce ktoś ła- 
skawie zastąpić. 

— Zmęczyłeś się już pewno, pozwól, 
że cię dziś wyręczę, mówi miś taki dobro- 
czyńca. 

Serce się raduje, że są dobrzy ludzie 
na świecie (poco zarsz na świecie? — w 
o którzy memu chodzikostwu współ- 

czują 
„Niechże więc dzisiejszemu wyręczycie- 

lowi mojej osoby—panu Wilnianinowi, bo 
tak się podpisał, serdecznie podziękuję za 
pomoc i już przystąpię do tego co mi w 
a najsłuszniejszych uwag przysłać ra- 

czył. 
Otóż stwierdza mój informator prze- 

dewszystkiem, że Magistrat nasz, że Wilno 
całe potrochu „rusza się". 

W każdym razie mamy siaką taką ko- 
munikację autobusową, rozwiązującą czę - 
$ciowo zagadnienie komunikacyjne miasta. 
mamy coraz wspanialsze taksówki, Magi 
strat zakłada skwery, gdzie tylko może, 
urządził nawet fontannę, którą wprawdzie, 
działającą mało kto widział, ale to widocz 
nie dlatego, że nasza Municypalność oba 
wia się, aby widok takiego luksusu kogoś 
z nadmiaru silnego wrażenia, nie olśnił. 

Prócz tego czynione są obecnie próby 
nowego oświetlenia, jak np. koło Ostrej 
Bramy i td. i td. й 

I właśnie na tle tego, w każdym razie, 
ruchu, tem dziwniej wygląda upośledzenie 
jakiego u Magistratu doznaje jędna z głów- 
nych arteryj miejskich, mianowicie: łączący 
miasto z dworcem odcinek ul. Ostrobram- 
skiej od Bramy do mostu kolejowego. 

„„Że ruch tu (na Ostrobramskiej, przyp. 
mój) duży, pisze p. Wilnianin, dowodzić. 

  

chyba nie trzeba, a dość zwrócić uwagę na | 
jezdnię, aby człowieka ogarnęło przeraże- 
nie a jednocześnie i zdziwienie, że na uli 
cy tak ruchliwej i w takiem mieście, jak 
Wilno, może egzystować taki bruk*.' t 

1 dalej radzi autor žądnym silnych wra- 
žef. aby sprobowali przejechać jakimkol- - 
wiek wehikuiem przez ten maluteczki ka- 
wałek ulicy, o której mowa. 

Jabym, ze swej strony, poradził tę pod- 
róż odbyć Magistrąt st gremio. RE, 

Ale cóż dalej p. Wilnianin? ^ 
Ano, powiada? że nasza ulica Ostro- 

bramska z jej jezdnią, mimowoli przypomi- 
na urywki ze starych krońik, w których 
podobne drogi określano w ten sposób: 
„jechało się po dołach, wądołach, kamie 
niach i po nieludzkich korzeniach*. * 

„Żeby przynajmniej człek mógł ten ka- 
wzł drogi spokojnie- przejść pieszo, lecz i 
tego zrobić nie można, bo chodnik jest 
wprost desperackią Gdzie mu się równać 7 
chodnikami, przypuśćmy, w Smorgoniach! 
Wprawdzie tam była kiedyś „akkdtjąąe ale 
w każdym razie i to nawet nie awiedli- 
wia faktu, że w naszem Wilnie ów 
z chodnikami w tem „sławnem* mieście po - 
równać nie można. Raz, że byłoby to nie 
stosowne, dwa, że pożynae na korzyść 
Wilna, by nie wypadło. 

„A zdawałoby się, że powodów do dba- 
łości o jezdnię, o chodniki na Ostrobram- 
Szt sporo. К, 

toś mieszkający na Nowym Świecie, 
albo też zgoła przyjezdny, idzie ku miastu. 
Ma przejść Ostrą Bramą. Chce się chwilkę 
w skupieniu, w spokoju, pomodlić. 3 
„  Tymczasem borykając się po wybojach, 
już nie jezdni—a chodnika, nietylko intencje 
zgubi, ale jednocześnie przeklnie porządki 
miejskie, a to już bynajmniej przygotowa- 
nia do godnego stanięcia przed Panienką 
Ostrobramską, nie stanowi. - 

Jeszcze latem wszystko ujdzie, ale gdyby 
porządki obecnie na ul, Ostrobramskiej, w 
reprezentacyjnym miasta naszego punkcie. 
u wrót Wilna, i na zimę miały pozostać, . 
dodam już to od siebie, byłoby to czems 
niesłychanem. Spacery bowiem zimą, przy 
śniegu, po Ostrobramskiej, to nic innego 
jak jawne narażanie całości nóg i rąk prze- | 
chodnia na oczywiste pokiereszowanie. 

l dlatego ma rację p. Wilnianin, gdy 
pisze, że „tą biedna wileńska publiczność, 
która i płaci podatki i spełnia wszystkie 
zarządzenia Magistratu, zasługuje na to, że- 
by, już nie mówiąc o wygodach, 
no o bezpieczeństwie jej kończyn, które aż 
nadto na szwank są tutaj NNP 

k. 

Pomyšla- | 

„RADIO 
Niedziela, dnia 4 sierpnia 1929 r. 

10.15—: Transmisja nabožefstwa z Ka- 
tedry Poznańskiej. 11.45—]1.55: Komunika- 

W.K. w Poznaniu. 11,56 —12,10: Syg- | ty P. 
nał cząsu z Warsz. i hejnał, oraz kemuni- 
kat meteorologiczny. 16,00—17,00: Transm. 
z Warsz. Odczyty rolnicze. 17,00—18.35. 
Transm. z W: Koncert popołudniowy: 
18.35—19.00: Transm. z Warsz. Odczyt p, t. 
„Sztuka robienia złota" —inż. józet Alichno- 
wicz. 19,00—19.25: Kukułka wileńska „Mó- 
wiony tygodnik humorystyczny. 19,25—19.40 
Gramofón. 19,40—19,55: Wolna trybuna. 
19,55—20.05; Sygnał czasu z Warsz. Pro- 
Pa na dzień następny i komunikaty. 
10.05 -- 20.30: Transm. z Warsz, Słucho- 

wisko wesołe: „Gdzieś pan wlazł!" ZE 
Bujwida. 20.30—22.00: Transm. z Warsz. 
Koncert z Doliny Szwajcarskiej. 22.00— 
22.45: Transm. z Warsz. Komunikaty: P.A-T. 
i inne. 22.45—23.45: Transm. z Warsz. Mu- 
zyka taneczna z Oazy. 

Poniedziałek, dn. 5 sierpnia 1929 r. 
. 11.56-12.05: Sygnał czasu z Warsz. i 

nejnał, 12.05—12.50: Poranek popularny. 
Ork. pod dyr. H. Wienenax. 12,50 13,00: 
Wystawa Poznańską mówi. a 
Transm, z Warsz, kom. meteorologiczny. 
1655—17.15: Program dzienny, repertuar 
i chwilka „litewską. 17.15—17.25: Ghwilka 
strzelecka. 17.25—17.50: Odczyt z cyklu 
„Polskie morze*—wygł. Jan Jankowski. | 
17,50—18.00: Wystawa Posakis mówi. | 
18.00—19.00: Transm. z Warsz. Koncert 
muzyki lekkiej z Gastronomii. 19,00 - 19,25: 

ycja dla młodzieży: Dzieciństwo wiel- 
kich Polaków wygł. H. Mark ówna. 
19,25—19,55: Audycja wesoła „Kaprys“ 
zradiofon. kom. Alir. de Musset wyk: Z4 
Dra: Roi, Wil. 19.55—20.05: Sygnał cza: 
su z Warsz. i program na dzień. następi 
ae — 20,30: ' Odczyt r BA н 

ancja muzyczna* wygł. Stanisław Węsław* 
ski. 20,30—22,00: Transm, koncertu między. 

  

narodowego z Pragi. 22.00—22.45: Transm | 
z Warsz. Komunikaty P:A.T. i inne. 22.45— 
23,45: Muzyka taneczna z Krakowa | 
m — — 

P.P. Właśicdele Hraków I asów. — 
Kierownik tartaku, wielkopolania 
lat 31, były urzędnik firm zagr., 
energiczny i doŚwiadczony tak w 
materjałach tartych, wyrobie be- 
czek, jakoteż przy eksploatacji 
leśnej, wyróbce kopalniaków, słu- 
pów telegr. i masztów, znający 
racjonainą  trzebież leśną, 

pragnie zmienić posadę. 
Zgłoszenia prosię kierować pod 
„tachowiec drzewny* do Biura 
Rekl. Stefana Grabowskiego, Wilno, 

Garbarska 1. — 
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Šias doclndy 
Najwyžsze prowizje 

otrzymują panowie 
zaprowadzeni u kli- 

jenteli prywatnej 

Bobru egzystencja 

ŁO W uv | 

josazzzanza Eos a 
  

Od dnia 2 do 6 sierpnia 1929 r. włącznie bęczie wyświetlany lilm: 

„Piraci Pustyni 
śś 

(Apasze Meksykańscy:. Dramat sensącyjny w 8 aktach. W rolach głównych: FRED THOMSON i : 

Biejski Klaemaiograi 
Kslturalno Oświatowy 

SAL4 MIEJSKA 

al. Ostrobramska 5. 
MARY CAAR. Kasa czynną od godz. 5 m. 30. Pocz. seansów od 4. Ó*ej. W niedzielę i święta 
kasa czyna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4=ej. Następny program: „BIAŁA PUSTYNIA". 

  

  

  

: ` SE D ziśl Szczyt erotyzmul 
dla paw kon- KINO-TEATR Wieczny bymn poezji i miłości! Wyrafinowanie elegancka, pikantna bohaterka obrazów „Anna Kareaina*i „Żar Miłości! 

rolerów. w swojej najnowszej 66 

| żnośi HELios“ | „GRETA GARBO “5566 „BOSKA KOBIETA 
Najlepsza możność ” Potężny dramat erotyczny z udziałem jej świetnego partnera LARSĄ HANSON.Koncertowa gra! Zachwycająa tresc 

ь ‚еапсу о godz. 6, 8. i 10,15. 
zarobkowania 

Nowo zaprowadzony Kino - Teatr Dziś! Arcydzieło, które kazdy zobączyć musi! jeden z największych filmów naszej epoki 
Sensac. dramat w 10 akt: W roli głównej 
primabaleryna opery  LILI DAMITA. 
Sensacyjne Revue Parvża. 

dział. Ograniczoną 
ilość miejsc. Zgłaszać 
więc natychmiast pod 

FIXUM* 

„Światowid * 
ul. Mickiewicza O. |PARYS$KA ZABAWKA 

  

do Tow. Reklamy Międzyna-     

si 

R 
R 
iš 
№ 
E 
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Ha 

: 

rodowej j. t. Rudolf Mosse, © o Snjieruchomość w% 

Krów, ywienia : Inzynier JAN GUMOWSKI LAK 
E & Wilno, ul. Mickiewicza 7. Tel. 271. nem mieszkaniem 

) PRZ2EDSTAWLCEELSTWO. FABRYKI : @а атд&сісіе!а‚‚ 

® T Do wynajęcia natychmiast MEOMECICZRIEZACEG BH E G E E L $ K 44 WIIBESPSZACZEWIWE | sprzedamy za 

/ 5 ° WODUDZEZRAK WIEKI PWM 6.000 dolarów 
mieszkanie o pok 99REO c! Pęd maj | Wil. Biuro Komi- |. 

3 G WC Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstruk- j Kiekis 
Е еа — —- cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze,„odlewnie żelaza i stali. | tel. 152. grig-0 

=
 

  

WAFAWEB 

RÓŻNE 
Ba WAWIE 

1500, 1.100 i 2.000 
|colarów _ uloku- 
|jemy na hipoteki 

u osób poważnych 
na dogodnych wa- 

runkach 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

    

Korzystny 
zakup 

podwyższy Wasz obróti zysk! Wo- 
bec tego odwiedźcie rozpoczy- 

mające się 25 Sierpnia 

  

  

    

    

  IENNIEŻ JESIENNE Mickiewicz ZE 
fani I 

tel. 12. ggie 0 
ani luksusowy samochód sześciocylindrowy TARGI 

Limuzyna Z-drzwiowa w kolorze standardowym szarym dol. 1.465 5 K l E Największy i najelegantniejszy magazyn konfekcji oj WAWAWAW „Krawcowa 

Limuzyna 4-drzwiowa w kolorze standardowym bronzowym dol. 1.595 b I P męskiej i damskiej oraz skład futer BG AKOSZERKI BR KUPNO | SPRZEDA Komenda > = 

  
  

  

  

  

    

        

   

Limuzyna 4-drzwiowa 6-ciookienna w kol. stand. granatowym dol: 
LOCO GDAŃSK. 

wyjechać na wieś do 
solidnego domu. Kal- 
waryjska 7 m. 16. -o 

Najkorzystniej 
lokaty hipoteczne 

załatwia 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. 6zze—0 

1.690 2, ° ancman 
Wilno, ul. Wielka 56 (obok kościoła sw. Kazimierza) 

Posiadą na składzie wielki wybór galanterii futrza- 
nej, sukna i pluszu najmodniejszych deseni i kolorów. 

Najnowsze modele Paryża, Wiednia i Londynu 
Specjalna pracownia na miejscu. 

Obsługa fachowa i rzetelna. Ceny umiarkowane. 

1929 R. 
Informacji udziela Przedstawiciel 
na REY Lipskiego 
Urzędu argowego 

Władysław Glazer, Warszawa 
A. Jerozolimska 41, Telefon 230-55 

Wozsmó AWAWAAA 
ikuszerkaśmiałowska = (Win iii 
orąz Gabinet Kosme- 

Spółka z ogr. odp. 
t usuwa Zmar- 

szczki, piegi, wągry, 
aj Wilno, ul. Tatarska 

20, dom własny. 
łupież, brodawki, ku-. 

Istnieje od 1843 r. 

  

Za nieznaczną dopłatą każdy może otrzymać samochód Essex 

w DOWOLNYM KOLORZE. 

Bliższe informacje: Przedstawicielstwo rejonowe ul. MICKIEWICZA 23. 

юН ВВ! Р НО НН Е О НВ О 5 

    

   

  

rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46" 

  
  

      

  

  

  
  

в > = (TAPETY). jedyny Chrze- m. 6. — | Fabryka i skład po na 

Dyrekcja Prywat. Seminarjum Naucz. żeńskiego i B sa OBI Į Ścijański Sklep Obić Pa- = т mebli: Į Płacimy od 

2 P. P. Benedyktynek w Nieświeżu MAR koham pierowych na . Kresach. į Cna masazu | įadainie, sypialnie, Waga| zlotych i do- 
podaje do 'viadomości, że egzamin wstępny na kurs I i Il Odciski ]& е 3 аНСЕ арт 22 sa Z|g Iš | saiony, — gabinety, |larów 13 proc. w sto- 

ы odbędzie się dnia 30 i 31 sierpnia r. b. . 4 == "I Otrzymano na sezon letni wielki wybór od naj- © B P? DSA D Y i łóżka niklowane i | sunku ROCZNYM. 

Podania wnosić należy zaopatrzone w następujące załączniki: Znik E— tańszych do najwykwintniejszych z fabr. krajowych 3 В WA E UIS angielskie, kreden- | Wileńskie Tow. Han- 

1) metrykę urodzenia, : ińną -5 i zagr. za gotówkę i na ratyl == mmm | sy, stoły, szaty |dlowo - Zastawowe 
2) świadectwo szkolne z ostatniego półrocza, . E” Tani miesiąc! (Sierpień) rabat od 5 proc. do 20 proc. = #, Potrzebna biurka, _ krzesła |(Lombard), Plac Ka- 
3) świadectwo zdrowia i powtórnego szczepienia ospy, Odrazu ETC wyprzedaż resztek niżej kosztów. E gospodyni na wyjazd dębowe i t. p. Do- |fedralny, Biskupia 12, 
4) własnoręcznie napisany życiorys i 2 fotografie = DIH K. RYMKIEWICZ. Mickiewicza 9 = w e RD i wyje godne warunki i tel. 14-10. Wkłady są 

Przy Seminarjum jest internat dla uczęnic. DYREKCJA. © ode k оя ЩЁ_ ‘е GRE dać na raty. zabezpieczone złotem. 
fPatent zgł. P. 25629/U P. 2413. 125 22——————————— x mi owe 2 Ph sę: a msrebrem i drogiemi 1 

RR Е S : A ь i kamieniami. — 
jeśli zamiast płynów i plastrów użyjesz hygienicznego aparat" | ummcwmamuwuuu Portowa 9 m. 3, od 5 > + 

„OZO”, który natychmiast BEZPIECZNIE | BEZ BÓLU : Dr. ©. WOLFSOŃ Dokfór-MedyCyRY godziny 4. DBA t 
  

  

dnych fabryk weneryczne, 2 
sprzedaję na dogod- łciowe i skórne, 

moczo- 
USUNIE ODCISAl. jest to aparat z masy organicznej, więc ul      ARTRETYCY - REUMATYCY 4 LEKARZE į „® YMELER  padjostacja DO SŁOWĄ 

/ 

- 

  

długi do usuwania odcisków i wogóle wszelkich zgrubień skóry 
KOBIECE, WENE- ' 

  

wifold Kieżun 

  

  

Pożądane  wykształ- nia od najdrobniej- 

» 2 а jest wyłączone najmniejsze zakażenie, pozatem dokładnie 
nie bierzcie za wode dezyniekowany. Jeśli w ciągu 5:ciu minut odcisk nie zniknie | SKommumawamaA " m BARR m:ryczne i  moczo- Posmatnisj 23 2 oraz do wszystkich 

z ` przy użyciu „OZO* zwracamy pieniądze. Kobieta-Lekarz „NL plctowe. Elektrotera- Wileńska -Ś SIĄ pism. niekrologi i 

„OZO” jest to aparat trwały i może być uż 5 | | pia, słońce górskie, imi wszelki -| 
V į 6 H Y. C E | E S T | N S ) P Amo AS Ar. Zeldowiczowa | DOKTOR "| Mletermja Selas BAE „praktikantas. Do sprzedania a 

@ 

| 
z naturalnego Źródła Rządu Francuskiego 

wów fabrykowanych sztucznie 

noszących nieprawnie nazwę VICHY   

  

Lab. Chem. „DINOL* warszawa, Elektoralna 26, m. 3. 
Telefon 240—52, Konto czek. w P.K.O. 13807. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych, gdzie niema, wy- 
syłamy tylko po uprzedniem wpłaceniu do P.K.Q. zł. 3 75 gr.   

wraz z przesyłką. 
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powrócił. 

  

Chorohy Tatarskiej 9—2 15—8 Zgłoszenie osobiste z 

  

Mickiewicza 12, róg cenie  . techniczne. na bardzo dogodnych ję SZych do najwięk- 
warunkach plac 700] szych po_ cenach 

Żądajcie marki С 

“VICHYX -ETAT*      
GORBRDENOSEZANZEM BRGBOUWSOWAKRKOKINEKGEGOWA 

Firma egz. od 1874 r. 
Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 
jakości 

: SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
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 [Kursy Kierowców Samochodowych) 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 
9 UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30, 

W dniu 7-g0 SIERPNIA R. B. rozpoczną się zajęcia w grupie 
XXXVI AMATORSKIEJ dla Pań i Panów z nauką 5-cio 
tygodniową i w grupie XXXVII ZAWODOWEJ dla kierowców 

. zawodowych z nauką Z i pėt miesięczną. 
| Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, sekretarjat kursów 

codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13 30. 
Przy kursach warsztaty reparacyjne dla 
samochodów i ciągówek _ rolniczych 
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2) Na ustronnym szlaku 
ŁU Powieść: 
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— Jowhen — krzyknął Puszczyk z 

wściekłością. — Jowhen — (był to 

znany w okolicy kłusownik) i pomknął 

za zbiegiem, Po kilku susach potęż- 

nych już go miał. w ręku, chwycił 
za kark powaliwszy na ziemię jął 

mu pięścią silne razy w głowę za- 

dawać, drab pod nim leżał niemy, 

nieruchomy. Niebaczny na wszelkie 
przeszkody książe leciał wielkim pę- 

dem ku miejscu domniemanej wal 
ki. + 

— Jeden złoczyńca przyłapany, do- 

brze. mu tak, dobrze! — zawołał ksią- 

że ujrzawszy, co się dzieje — a teraz 

puść go, będziemy go badać. Potrzeba 

było wszakże potrójnego napomnienia, 
nim Puszczyk z zawziętości swej och- 
łonął. 

— Wstawaj hyclu — wołał teraz, 
stojąc nad powalonym przeciwnikiem, 
Drab leżał bez głosu i rychu. | 

— Proszę księcia. — szepnął Pu 

sztzyk, wyciągając rękę po nahajkę 
wnet go ocucimy.. Poczem otrzymaw- 
szy potrzebne narzędzie, wymierzył le- 

- żącemu po gołej bieliźnie kilka, - bar- . 

dzo dotkliwych ciosów. Skutek był pio 
runujący, zemdlony zerwał się "na ró- 
wne nogi jak sprężyną  podrzucony. 
Tak to był on, znienawidzony: przez 
okoliczną straż leśną kłusownik a po- 
strach statecznych gospodarzy  wiej- 
skich, jako koniokrad. Drab rosły choć 
szczupły, o małej głowie z rozwichrzo- 
ną czupryną, twarz bez zarostu, Z 
orlim nosem i dzikiemi błędnemi oczy- 

ma. - j 
— Johwen, — Johwen, — krzyk- 

nął Puszczyk w ponownym przystępię 

wściekłości i skoczył przeciwnikowi do 
gardła. Książe go powstrzymał. Blask 
łuny pożaru już nieco pociemniał, po- 
czerwieniat, w pobliżu czarne pogorze- 
lisko iskrzyła się jeszcze dogorywają- 
cemi żuźlami, ale zwały płomieni go- 
niących za nowym żerem, hasały już w 
dałszej przestrzeni. 

—- Do kogo strzelałeś? — rozpo- 
czął książe badanie. 

— Do kaczek, — brzmiała odpo- 
wiedź. 

— jeszcze ci żarty w głowie. 
Dobrze, pożartujemy. — Wal, na to 
tylko słowa czekał Puszczyk. Coś, jak- 
by miecz płomienisty cięło winowajcę w 
plecy, — padł na kolana. I przyszło mu 
na myśl, w ciężkiej opresji, że obłuda 
która tak cenne oddaje usługi, wobec 
dobrych ludzi, strajnych w oznaki sę- 
dziowskie, w innych wypadkach zawo- 
dną bywa.- Człek niedomyślny na jed- 
nym tylko rodzaju obrony polega, prze 
myślny posiada ich kilka. Nawet hono- 
rowi dobrega bandyty nie uczyni ujmy, 
gdy prawdę powie,g— jeśli to dlań 
zbawiennem być może 

— Wszystko już wyznam, zaskom- 
lał, — całą prawdę powiem. 

— Gadaj — i to prawdę, jeśli ci 
życie miłe 

— Iwieniecką mieliśmy zabić, Opo- 
lew i ja. Opolew mówił że ją zabić 
trzeba, bo ona wróg cara, prawosławia 
i rosyjskiego narodu. Opolew główny 
winowajca, uciekł — mnie on: tylko 
do pomocy wezwał, za co otrzymałem 
dwadzieścia pięć rubli i ten oto kara- 
bin. 

— Przetrząść go. Puszczyk zrewi- 
dował drżącego opryszka, zabrał mu 
ładunki, rewolwer, nóż myśliwski, po- 
czem mu ręce w tył skręcił silnym rze- 
mieniem. 

— Idź do łodzi — naprzód, marsz 

— zabrzmiała komenda księcia. 
Łuna pożaru ogarnęła teraz 

skiem rzekę i łodzie. 
Iwieniecka stała na brzegu chimur- 

na, zamyślona. Ginwiłł w krótkich sło- 
wach opowiedział jej przebieg pości- 
gu i zeznania jeńca. 

— Połapać się w tem nie mogę. Co 
to wszystko znaczy? — pytał. 

— Ja to wszystko dobrze rozumiem 
i potem ci wytłómaczę. To istotnie ro- 
bota związku rosyjskiego narodu. 
Dalsze słowa mówiła Ginwiłłowi szep- 
tem na ucho — zrobiły one na niego 
widocznie przykre wrażenie. 

— W każdym razie — odrzekł 
— opryszka związać należy i na łódź 
załadować, by go oddać w ręce władz, 
śledczych. 

— Nie, nie — odparła Iwieniecka 
żywo — to głos krwi gorącej, a nie 
rozwagi. Rozwaga przewagę mieć win- 
na. 

Johwen to łotr, którego dla pożyt- 
ku ogółu unieszkodliwić należy. Wiem 
że w złe sprawy jest zamieszany, że 
go kara nie minie, za działalność wy- 
stępną.  Uratujemy go, posługę mu 
wyświadczymy, jeśli go pociągniemy 
do odpowiedzialności za udział w 
knowaniach związku. 

Co znaczy zamach na marną młód- 
kę jaką jest moja osoba. Ten sam To- 
polew, zabójca Hercensztejna hula 
dalej na Połesiu pod opieką władz bez 
karnie. Kazarinow organizator zamachu 
na Wittego jest urzędnikiem państwo- 
wym w naszym powiecie *). Na tych 
opryszków dziś nie ma sądu. Pewno że 
dla miejscowych  leaderów  związ- 

bla- 

- *) Topolew istotnie, po dokonaniu za- 

bójstwa przebywał przez czas dłuższy, pod 

okiem władzy na Polesiu. Kazarinow piasto- 

wał urząd „ziemskiego naczelnika”. 
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ku wytoczenie sprawy 0 zamach było rwały się na ziemi powierzechnię, gnie- 

by niemiłem, choć niezbyt dotkliwem. wne, zachłanne i szukają ofiary. 

Mogąc im tem grozić, będę miała do- Chmury miedzianym zabarwiły się bla 

brą kartę w ręku. — A ty sam, czy skiem nad jaskrawem zjawiskiem Gro- 

miałbyś ochotę świadczyć w sprawie Źnie wyglądały dla oka ludzkiego, pło- 

kompromitującej ludzi, z którymi mie* mienistych tal pląsy, „lecz w dalszej. 

wasz bliskie choćby tylko handlowe sto przestrzeni, nad niemi i wkoło nich, 

sunki.. Bez pożytku i celu, zamiesza- spokój majestatu nocy trwał niewzru- 

nia tworzyć nie warto. ; A Ek szony. | ; ` 

Traine były rozumowania Iwieniec „„Iwieniecka patrząc na rozigrany Ży- 

kiej, Ginwiłł- uczuł ich siłę. Pod ich wiół, zapomniała 0 własnej przygodzie. 

wpływem sprawa przyjęła obrót nie- Pożoga, która się toczy przez błot 
spodziewany dla większości jej uczest- sennych obszary, — myślała —wyglą- 

ników i świadków. Johwen zwolniony, da groźnie a jest dobroczynną, spopie- 

choć rozbrojony znikł w cieniach no- la obumarły świat roślinny 'a glebę za- 

cy, ze wzmożoną wiarą, że czart nad Sila w pokarm pożywny, na okres wio- 

sługami swemi skuteczną roztacza Sennego wzrostu. O ile wszakże smok 

opiekę. Werenicz i woźnice zdumieni ognisty wpadnie na owoc pracy ludz- 

wzruszali ramionami. Puszczyk rozwią- kiej, działalność jego będzie zgubną. 

zania sprawy nie rozumiał ale wie- „Wojna jest pogromem wyników 

rzył, że każdy rozkaz księcia jest mą- twórczej pracy „ludzkiej. Zgliszcza i 

drym rozkazem. Iwieniecka nagliła do popioły wojny nie użyźniają ziemi, jeno 

odjazdu. tłumią jej wydajność. Pożoga wojny 

 Odpływające łodzie widniały na to krwawa ofiara składana na ołta- 

ciemnym nurcie rzeki, złotą łuską po- rzach Molocha. Ze zgrozą wspomina- 

krytym, w kręgach światła, które po. My starożytnych czcicieli jego, często 

żar błot szerokiem kołem zatoczył. Sami od nich nie lepsi. Pan krwawą 

Zwolna zarys ich ginął w cieniów no- oliarę potępił. Nie wolno bliźnich po- 

cnych zamęcie, tylko wyniosłe posta- święcać na całopalenie dla domnie- 

cie wioślarzy opromieniał błask łuny, manej pomyślności przyszłych poko- 

jeszcze przez chwil kilka, aż młok-gę: leń. 7 К: 

sty wszystko pochłonął. _ Ginwiłł, myśli podobne, nazwałby 
Z łodzi — groźny widok pożaru, niewątpliwie urojeniami marzyciela. 

który tylko trawy obumarłe spopielał, 

jeszcze przez czas dłuższy wzrok pod- 

różników przykuwał. Płomień falował 

toczył się naprzód nieskonczenie dłu- 

giem pasmem, jak spadłe na ziemię zo” 

rzy północnej blaski ruchome. Czasem 

kurczył się malał, do ziemi przypadał, 

to znowu: rwał w górę płomiennych 

fal wieńcem. Piana iskier, jak z otchłan 

nych ciskana czeluści, w obłokach dy- Praca nad urządzeniem plebanji, tol- 

mu, ku ciemnym leciała niebiosom. warku, szkoły rzemiosł, wymagała wiel 

Zdawało się że piekła rozpętane mocy kiego nakładu energji i... pieniędzy, 

   

ROZDZIAŁ XI 

Zawód 

„Nowe siły wstąpiły w wątłe ciało 
Iwienieckiej, gdy przybyła do ukocha- 
nego Pohosta. Ruszając się żywo, opro 
wadzała Ginwiłła po gospodarstwie, 
pokazując wszelkie osobliwości jego. 

zapewne, ale po wspaniałym darze Gin 
wiłła nic w niej wiary w opiekę Bo- 
ską wyziębić nie zdoła. Owocu. pracy 
swej nie uważała za dzieło nowe, to 
było zmartwychwstanie starej kultury, 
— nawiązywała zerwaną chwilowa 
łączność z umiłowaną _ przeszłością. 
Stare pamiątki były jej szczególnie 
drogie. Nietylko kościół i piękna bra- 
ma wjazdowa z dzwonnicą iecz i ba- 
szty w murze okałającym dziedziniec 
zostaną odnowione, wedle starych 
wzorów, które posiada. . 

Tymczasem robota rozwija się po- 
myślnie,, wszystko jest na . najlepszej 
drodze. Ksiądz proboszcz czyni dobre 
wrażenie, oczytany, wykształcony, mo- 
że zanadto filolog, jak na wiejską pa- 
ratję, wszakże inne wiadomości jego 
będą należycie wyzyskane w szkołach. 
Stanowisko jegó będzie doskonałe, — 
wolny od wszelkiej troskliwości o byt 
z gospodarstwem, z administracją nie 
nie będzie miał wspólnego. Będzie 
otrzymywał stałe wynagrodzenie, do- 
stanie utrzymanie, aby całą uwagę 
mógł poświęcić sprawom duchownym. 
Do zarządu majątkiem ma już odpo- 
wiednią osobę jest nią nie młoda, a 
dobrze jej znana panna Bukowska. 

— Kobieta? — zawołał Ginwiłł, na 
tem się oparzysz — nie wierzę w ich 

  

zdolności administracyjne, nie da sobie _ 
rady w trudnych warunkach. 

— To przesądy, — odparła Iwie- 
niecka z pobłażliwym uśmiechem znam 
kobiety, które prowadziły gospodar- 
stwo własne w trudnych warunkach, 
w ciągu lat wielu, przezornie, wzorowo 
Kobieta skromniejszemi zadawalnia się 
warunkami, skłonniejszą bywa do po- 
święcenia, łatwiej daje się porwać pra- 
cy ideowej — a tu pole dla niej ob- 
szerne. I z księdzem pewno będzie pra- 

cować w najlepszej harmonji. 

  
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witoki Woydyłło. Brukarnia „Wydawnictwo Wiłeńskie 
  Kwaszelna 23.


