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Prezydeni Lolgy ECHA STOLICY 774 KORDONÓW 
nie jedzie do KOWNA 

W ciągu dłuższego już okresu w 
państwach bałtyckich nie zaszedł ża- 

den, o większej wadze wypadek poli- 

tyczny, a jedynie tylko przyjazd króla 

szwedzkiego do Rygi i Rewla w niczem 

narazie spodziewanej zmiany w konjun 

kturach politycznych państw bałtyc- 

kich nie spowodował. W danym wypad 

ku podkreślić musimy to „narazie“. 

„Narazie“ jednak wizyta królewska 

przyczyniła się raczej do utrzymania 

I ‚ status quo w stosunkach po- 

między Litwą, a Łotwą i Estonją, za- 

miast coś zmienić, a to z powodów na- 

stępujących: Wizyta króla szwedzkie- 

go do smaku polityce sowieckiej nie 

przypadła, co zaś niepodoba się Mo- 

skwie — niepodoba się również (nie- 

stety) Kownu. Zupełnie niespodziewa- 

nie omawiana szeroko w Rydze koncep 

cja związku państw bałtyckich z Szwe- 

cją natrafiła w Kownie na zaciekły o- 

pór. Nic też dziwnego, że prasa ło- 

tewska wykazuje wielkie zdenerwowa- 

nie podkreślając; iż Litwa nie chce zbli- 

żenia z Polską, nie chce również z 

Szwecją! Czego chce Litwa? — zbli- 

żenia z Rosją Sowiecką! Na taką kon- 

cepcję państwa bałtyckie nigdy nie 
pójdą! : 

Szeroko tą sprawę omawia „Jauna- 

kas Zinas“. Sensacją tego artykutu jest 

poruszenie kwestji zapowiadanej wizy- 

ty prezydenta Łotwy Semgalsa w Ko- 

wnie. Otóż projekt ten, o którym swoje 

go czasu głośno było, jakoby zupełnie 

upadł, przestał być aktualnym, a to 

"właśnie ze względu na „przyjaźń ło- 

tewsko - szwedzką“ do której negaty- 

wnie ustosunkowała się dyplomacja 

kowieńska „i jej kulisy. $а to 
tematy o tyle ciekawe, gdyż 

narazie cała gra wyplomatycz- 

na zdaje się być nieuchwytną, Czyżby 
naprawdę rząd sowiecki, którego wyra 

zicielem w danym wypadku jest nie- 

wątpliwie stanowisko Kowna, a który 

niepodobna podejrzewać o ignoran- 

cję polityczną, obawiał się aktywnej po 

lityki Szwecji nad Bałtykiem? A może 
niepodobną;*obawiał się aktywnej po- 
posiada ku temu pewne nowe dane o 

których nic jeszcze nie wiadomo opinii 
publicznej?.. 

A zatem nic się nie zmieniło: po- 

między Łotwą i Litwą w dalszym ciągu 
stosunki panują bardzo chładne. Sto- 
sunki te ulegają raczej pogorszeniu niż 
poprawie. Doszło do tego, iż w najwięk 
szym sezonie niedoszłego projektu wi- 
zyty prezydenta Łotwy w Kownie, ko- pł 
respondent kowieński „Vossische Ze- 
itung“ pisat do Berlina, že Semgals po- 
jedzie raczej do Warszawy, nigdy zaś 
do Kowna. „Jauna kas Žinas“ konkre- 
tyzując sytuację zaznacza, že polityka 
Litwy oparta jest wyłącznie na wcią- 

gnięciu państw bałtyckich do zatargu 
wileńskiego co jest nie do przyjęcia dla 
polityków zarówno łotewskich jak e- 
stońskich i że te próby, cała wytyczna 
polityki zagranicznej Kowna od lat już 
wielu nie ulega żadnej zmianie. 

„Wizyta króla szwedzkiego podkre- 
śliła przyjaźń szwedzko - łotewsko - 
estońską. Wypadek ten na jakiś czas 
przyćmił dążenia państw bałtyckich do 
wzajemnego zbliżenia w dotychczaso- 
wym kierunku. Zamiast związku bał- 
tyckiego zaczęto myśleć o związku pół- 
nocnym, w skład którego weszłyby o- 
prócz państw skandynawskich Łotwa, 
Estonja i Finlandja. Zrozumiałem jest, 
że nasza nowa orjentacja nie powinnaby 
była szkodzić naszym przyjaznym Sto- 
sunkom z Litwą i Polską. Polska nic 
nie ma przeciw zbliżeniu Estonji i Ło- 
twy ze Szwecją, gdyż celem zbliżenia 
byłoby wzmacnianie pokoju. 

Tymczasem Litwa z niezrozumiałych 
dla nas powodów, stara się zająć szcze 
gólną pozycję. Niedawno czytaliśmy w 
urzędówce litewskiej radę orjentowa- 
nia się w stronę Sowietów. Niecelo- 
wem byłoby pytanie, czy Litwa napra-. 
wdę tylko w Rosji Sowieckiej, a nie w 
krajach skandynawskich widzi większą 
gwarancję niepodległości państw bal- 
tyckich. Powstaje natomiast inne pyta- 
nie: co zmusza Litwę do zalecania nam 

orjentacji rosyjskiej, a nie innej? 

Przystąpienie czy nie przystąpienie 
do związku państw bałtyckich było w 
rękach Litwy atutem, przy pomocy któ 
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Ministrowie Madgearu i Kwiaf- 
kowski Krakowie 

KRAKÓW, 5—8: Pat. Wczoraj 
przybyli do Krakowa minister prze- 
mysłu i handlu inż. Kwiatkowski i 
rumuński minister handlu, przemysłu 
i komunikacji Madgearu. Ministrowie 
zwiedzili Wawel, kościoły historyczne, 
Muzeum Narodowe i Muzeum Czarto- 
ryskich. W południe izba handlowa i 
przemysłowa podejmowała gości šnia- 
daniem. Po Śniadaniu odbyła się w 
gmachu województwa uroczystość 
wręczenia przez ministra Kwiatkow- 
skiego ministrowi Madgearu orderu 
„Polonia Restituta". Po poł. ministro- 
wie wraz z otoczeniem wyjechali do 
salin Wieliczki. 

Wieczorem odbył się w województ: 
wie krakowskiem na cześć gości, wy- 
dany przez wicewojewodę Ducha. Po 
obiedzie ministrowie odjechali do 
Katowic. 

® 

WARSZAWA. 3.8. Pat. W dniu 4 
b. m. o godz. 10 przed południem 
odbyła się w apartamentach krakow- 
skiego urzędu wojewódzkiego uro: 
czystość wręczenia w imieniu grządu 
polskiego przez p. ministra przemysłu 
i handlu inż. Kwiatkowskiego rumuń- 
skiemu ministrowi przemysłu i handlu 
p. Madgearu odznak wielkiej wstęgi 
orderu „Polonia Restituta* W sali re- 
cepcyjnej urzędu wojewódzkiego zgro- 
madzili się wyżsi urzędnicy wojewódz- 
twa, przedstawiciele władz miejsco- 
wych oraz sfer gospodarczych, po- 
czem na salę weszli obaj panowie 
ministrowie w otoczeniu towarzyszą- 
cych im urzędników. Pan minister 
Kwiatko «ski wygłosił krótkie i ser- 
deczne przemówienie w języku pol- 
skim, poczem wręczył panu ministro- 
wi Madgearu odznaki wielkiej wstęgi 
orderu. Na przemówienie to odpowie- 
dział w języku rumuńskim p. minis- 
ter Madgearu, dziękując za Odznacze- 
nie. Wieczorem tegoż dnia p. minister 
Kwiatkowski wydał w salonach urzę- 
du wojewódzkiego obiad na cześć ru- 
muńskiego goscia, poczem obaj pp. 
ministrowie udali się w dalszą pod- 
róż do Katowic, Poznania 'i Gdyni, a 
następnie do Warszawy. 

Bilans Banku Polskiegu za trze- 
złą dekadę lipea 

WARSZAWA. 3.8. (PAT). Bilans Banku 
Poiskiego za trzecią dekadę lipca rb. wyka- 
zuje zapas złota 627500 tys. zł., t.j. о 133 
tys. zł. więcej, miż w poprzedniej dekadzie. 
Qd początku roku przybyło złota 6133 tys. 
zł. które skupioqo wyłącznie wewnątrz kra- 
ju. Pieniądze i należności zagraniczne, za- 
liczone do pokrycia, wzrosły о 3100 tys. zł. 
do sumy 444400 tys. zł. Również pieniądze 
i należności zagraniczne nie zaliczone do 
pokrycia powiększyły się o 4300 tys. zł. do 
sumy 82400 tys. zł. Pożyczki zastawowe 
zmniejszyły się o 1300 tys. zł. (82900 tys. 
zł.) Natomiast portfel weksłowy, jak zwyk- 
le na ultimo, mimo, że w obecnej dekadzie 
zostały całkowicie zlikwidowane kredyty re- 
jestrowe na zastaw rolniczy, powiększył się 
© 5400 tys. zł. (699500 tys. zł.). Natychmiast 

latne zobowiązania zmniejszyły się o 67700 
tys. zł. (441100 tys. zł.) Obieg biletów ban. 
kowych wzrósł o 93 milj. do sumy 1293300 
tys. zł. Stosunek proc. pokrycia obiegów bi« 
letów i natychmiast płatnych zobowiązań 
bankowych wyłącznie złotem wynosi 36,18 
proc.) 6,18 ponad pokrycie statutowe), po- 
krycie kruszcowo - walutowe — 61,93 proc. 
(21,93 ponad pokrycie statutowe.)  Nato- 
miast pokrycie złotem o tylko obiegu 
biletów bankowych wynosi 48,49 proc. 

Zapowiedź wielkich fargów ho- 
dowlanych na P. W. K. “ 

POZNAN. 3.8. Pat. Dyrekcja P. 
W. K., pragnąc jaknajbardżiej wyzy- 
skać możliwości, któremi rozporzą- 
dza, dzięki wszechstronnemu  wysta- 
wieniu rolnictwa na P. W. K., oraz 
spełniając życzenia sier handlowych, 
organizuje w okresie od 18 do 20 
września br. wielkie targi hodowlane. 

Kilka tysięcy podoficerów rezer- 
wy ohozuje w Poznaniu 

POZNAN. 5.8. Pat. W sobotę roz- 
począł się w Poznaniu zjazd podoti- 
cerów rezerwy, skupionych w  ogól- 
nym Związku Podoficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej. W zjeździe 
bierze udział kilka tys. uczestników. 
Wczoraj przed południem obradowa- 
ły komisje. Po poł. odbyło się dru- 
gie plenarne zebranie, na  którem 
przyjęto szereg wniosków, žgtoszo- 
nych przez komisje oraz dokonano 
wyboru nowego zarządu: 

Doroczny zjazd dziennikarzy 
pomorskich. 

TORUŃ, 5.8. Pat. Syndykat dzien- 
nikarzy pomorskich urządza w dniach 
10i 11 bm. doroczny zjazd swych 
członków w Nowem Mieście, połą- 
czony z konierencją prasową z przed- 
stawicielami miejscowych władz pań- 
stwowych i samorządowych. 

Usunięcie 270 naczycl 
Z Kowna donoszą: Wskutek 

zarzązdenia ministerstwa oświa- 
ty zwolniono około 270 nauczy- 
cieli szkół powszechnych nie po- 
siadających cenzusu. Ci ze zwol- 
nionych, którzy dowiodą posia- 
dania wymaganego cenzusu, 20- 
staną przyjęci z powrotem na 
poprzednie stanowiska. 

Wśród usuniętych znajduja 
słę znaczny procent polaków. 

Pogrom żydów na przedmieściu Kowna 
BERLIN, 3—VIII. Pat. Korespon- 

dent kowieūski „Berliner  Tageblati“ 

donosi, że w nocy z dnia 1 na 2 

sierpnia doszło na przedmieściu ko- 

wieńskiem do poważnych wykroczeń 

przeciwżydowskich o charakterze po- 

gromowym. Oddziały awanturników,'u- 

zbrojone w rewolwery i karabiny, 

przeciągały ulicami przedmieścia, pa- 

stwiąc się w bestjalski sposób nad 

przechodniami, których wygląd zdra- 

dzał pochodzenie żydowskie. Około 

20 żydów odniosło ciężkie poranienia. 

Policja miała się zachowywać biernie. 

Woldemaras przyrzekł wdrożyć do- 

chodzenie. 

Wydarzenie z powodn rocznicy konsty- 
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„Rytas* podaje, iż 1 sierpnia właściciel 
domu w Kownie przy ul. Mickiewicza wy= 
wiesił chorągiew narodową. Po paru jed- 
nak minutach przybył policjant i zażądał w 
imieniu naczelnika powiatu zdjęcia cho- 
rągwi. W związku z tem „Rytas* pisze, iž 
konstytucja gwarantuje každėmu obywate- 
lowi wolność osobistą i sumienia i wobec 
tego rozporządzenie naczelnika powiatu 
jest conajmniej dziwne, tembardziej, iż nie- 
ma żądnej ustawy, regulującej wywieszanie 
chorągwi. 

Jak wiadomo, w domu Nr. 28 przy ul. 
Mickiewicza mieści się zarząd partji chrz. 
dem., redakcja „Rytasa* i inne organizacje 
chrz. dem. 

In Litwirów zginęło w czasie wojny? 
Jak podaje „Liet. Aidas*, urzędy nie- 

mieckie przesłały rządowi litewskiemu spis 
jeńców litewskich, zmarłych w szpitalach 
niemieckich obozów dla jeńców wojennych 
w cząsie wojny. Ogółem Otrzymano spisy 
z 64 szpitali, w których zmarło 1740 Litwi- 
nów. Litwini ci, pochodzący z b. gub. Ko- 
wieńskiej, Wilzńskiej, Suwalskiej i Gro- 
dzieńskiej, służyli w wojsku rosyjskiem. 
Oprócz tego spisy zawierają nazwiska jeń- 
ców cywilnych, wydalonych widocznie przez 
niemieckie władze okupacyjne podczas oku- 
pacji. 

W swoim czasie litewski komitet re: 
jestracji jeńców wojennych w Niemczech 
nadesłał kilka spisów, zawierających na- 
zwiska 750 Litwinów zmarłych w niewoli. 

W ten sposób wiadomo już, że pod- 
czas wojny zmarło w niewoli niemieckiej 
około 2.230 Litwinów. Naturalnie aane te 
nie są pełne. Brakuje jeszcze wiądomości, 
ilu Lizwinów poległo na polu walk, Austrji, 
Turcji i w in. państwach. Jednak już obec- 
nie można powiedzieć iż w czasie wojny 
zginęło nie mniej niż 10.000 Litwinów. 

„Dzień Kowieński* wiadomość tę za- 
opatruje następującą uwagę: 

Zapewne powyższe obliczenia dotyczą 
nie wyłącznie osób narodowości litewskiej, 
lecz wogóle tych, którzy pochodzili z b. 
ub. Kowieńskiej, Wileńskiej, Suwalskiej i 
odzieńskiej i służyli w wojsku rosyj- 

skiem, a więc też Polaków, Białorusinów, 
Żydów i in. Określenie więc „Litwini* w 
danym wypadku obejmuje wogóle osoby 
różnych narodowości, zamieszkałe na 
ziemiach historycznej Litwy. 

Dfiterowie polsty i łotewscy na jabi- 
lónszy W Rewlu 

Z Rewla donoszą: W sobotę po- 
ciągiem ryskim przybyli do Rewla 
przedstawiciele armji polskiej i łotew- 
skiej, którzy wzięli udział w uroczy- 
stości wręczenia sztandaru  autoczoł- 
gowemu dyonowi. Na uroczystości z 
Polski przybyli płk. Kalkis, kpt. Dru- 
cewicz i ppor. Łapiń. O godz. 11 zra- 
na goście złożyli wizyty ministrowi 
ochrony państwa, szefowi sztabu ar- 
mji i szeiowi lokalnej dywizji. O 
godz. 3 odbył się obiad w kasynie 
oficerskiem, a o godz. 10 wieczorem 
kolacja w ogrodzie koncertowym w 
Ekaterynentalu. ! 

Niedzielę goście spędzili w Mian- 
niku na uroczystościach wojennych; 
wczoraj obejrzeli miasto, dzisiaj opusz* 
czają Estonię. 

Esiodsty oficerowie na jubileuszu 
pierwszej łotewskiej dywizji 

Z Rewla donoszą: Szef 1-ej dywi- 
zji gen. Tennison w towarzystwie do- 
wódcy 1-go p. p. płk. Pulka wyjechał 
do Łotwy celem wzięcia udziału w 
obchodzie  10-letniego jubileuszu 
pierwszej łotewskiej dywizji. Od armii 
estońskiej zostanie wręczony 1-ej dy- 
wizji cenny upominek. 

  

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

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
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. Juczewste. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedn altowy na stronie 2-ej i Sej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nzdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Diśinawyraja kantonai 5 2-5 
Blan Younga pod znakiem zapytania 

twinów Wilno było alią i omegą, cho- CELE I ZADANIA KONFERENCJI W OPINJI PRASY FRANCUSKIEJ. ciaż znają oni naszą neutralność w tej 

_ PARYŻ. 5.8. (PAT). Prasa zamieszcza obfite komentarze o rozpoczy- sprawie*. 
nającej się jutro konierencji w Hadze. Dzienniki zaznaczają, że nad wszystkie- Inaczej „Lietuvos Aidas“, wystepu- 
mi kwestjami górować będzie sprawa ewakuacji Nadrenii. je ona z wielkim zasadniczym artyku- 

NIERÓWNY UDZIAŁ PAŃSTW W OBRADACH. łem, który poniekąd odpowiedzią jest 
Na łamach „Action Francaise" Jacques Bainville podkreśla nierówno- eż zako a spraw EE 

mierny udziai w debatach paūstw rėprezentowanych na konferencji. Oficjal- ПУСВ: FStonji Lattika. W. wywiadzie 
nym powodem jej zwołania — pisze Bainville — jest wprowadzenie w czyn tym minister spraw zagranicznych po- 
planu Younga, w którym są zainteresowani wszyscy nawet najdrobniejsi wie- ruszył temat zawieranych przez Esto- 
rzyciele Niemiec, wobec czego przedstawiciele wszystkich tych krajów we- nję traktatów, zaznaczył przytem, że 
zmą udział w dyskusji. Sprawa jednak przedstawia się inaczej, gdy chodzi @ [ ууа ciągle negatywnie odnosi się do 
ewakuację Nadrenji, stanowiącą zagadnienie związane ściśle z przyjęciem RC RE = 5 
planu Younga. W dyskusji nad tą ostatnią sprawą wezmą razem udział z Nie. 7%WATCia traktatu handlowego z Esto- 
mcami tylko państwa okupacyjne oraz główne mocarstwa, które opracowały "i4, Z niezrozumiałych wzgiędów. U- 
traktat wersalski, natomiast Polska, Czechosłowacja, Rumunja i Jugosławja rzędówka kowieńska odpiera ten atak i 
mają być od obrad w tej kwestji usunięte. powtarza starą historję orjentacji po- 

NIEPOKOJĄCE PYTANIE. litycznych nad Bałtykiem od roku je- 

Czyli innemi sławy, ewakuacja wraz z gwarancjami których domaga się a aa ai O 0. Foma 
rząd francuski, ma być rozpatrywana jedynie z punktu widzenia zachodniej ZY JARA CENE SW 
granicy Rzeszy oraz jej stosunku do bezpieczeństwa granic Francji i Belgji. , »=-gdy w 1922 r. po zjeździe mo- 
Wyłączenie oznaczać może jedynie odmowę wysłuchania zarzutów, mogących Skiewskim Litwa zaproponowała aby 
być poczynionemi przez kraje, dla których wchodzi w grę ich bezpieczeń- układ arbitrażowy rozciągał się bez 
stwo osobiste. Czyż przygotowuje się—zapytuje Bainville — pozostawienie WYiątku na wszystkie kwestje sporne. 
Tichaczem Niemcom swobody działa'nia we wschodniej Europie? Nic dziwne- Opowiedziano się przeciw temu, szcze- 
go, że Polacy oraz niektóre inne narody z trwogą zadają sobie to samo py- gólniej ze strony Polski która widocz- tanie: nie obawiała się, żeby Litwa nie zażą- 

KRZYWDA PAŃSTW O OGRANICZONYCH INTERESACH. dała rozstrzygnięcia kwestji wileńskiej 
: w drodze arbitrażu. Łotwa i Estonja 

W „Victoire“ Georges Benaime podkreśla krzywdę, jaką wyrządzono poparły Polskę, zaś za propozycją Lit- 
t. zw. państwom o ograniczonych interesach. Otrzymały one wprawdzie na wy opowiedziała się tylka Rosja Sowie- 
zasadzie traktatu wersalskiego rozszerzenie swych granic, lecz udział ich w cka. Estonja i Łotwa wystąpiły przeciw 
doniosłej sprawie odszkodowań okazał się znikomym. Tymczasem ucierpiały Litwie również w 1924 r. gdy Litwa 
one skutkiem wojny nie mniej od wielkich mocarstw. Polska została doszczęt- chciała wysunąć kwestję wileńską na 
nie zrujnowana przez wojska niemieckie, austrjackie, rosyjskie i bolszewickie, plenum Ligi Narodów. Fakty, zdaniem 
a jednak przyznano jej w planie Dawesa udział śmieszny, jeszcze zaś mniejszy „Liet. Aidasa" przemawiają same za 
w planie Younga. ‹ siebie”. 

JEŻELI NIE PLAN YOUNGA TO PLAN DAWESA. Następnie pismo litewskie zaznacza 
ROA ' : + že awantura Želigowskiego byla gor- 

„PARYŻ. 5.8. (PAT). Dzisiejszy „Le Temps“ zaznacza, że Francja PrZY- sza niż bertmontjada i zapytajmy coby 
stępuje do doniosłych rokowań haskich ze szczerem pragnieniem doprowa- bo UA Pao adw) o, 
dzenia ich do pomyślnego wyniku i z silną wolą niezaniedbania niczego, co POV. PE ECON MAZ 
umożliwia obronę jej słusznych interesów «i niespornych uprawnień, Jeżeli CZasie Litwa popierała Barmonta. 
plan Younga dozna niepowodzenia, to w każdym bądź razie interesy irancu- Wskazując dalej, że układy handlo- 
skie znajdą gwarancję w planie Dawesa. we nawet między najlepszymi przyja- 

JAKIE CELE PRZYSWIECAJĄ DELEGACJI ANGIELSKIEJ I CO O TEM Ciółmi zawierają się na zasadzie „do 
MÓWI SNOWDEN?. ut des“, „Liet. Aidas“ podkrešla, že 

Estonį i riecej jes i - 
LONDYN. 5.8. (PAT) Korespondent dyplomatyczny „Sunday Times" „|, 4, ez 2 K i kios 

miał możność zainterpelowania szefa delegacji angielskiej na konferencji w “74 W _S<Sporcie swych towarów. do 
Hadze Snowdena. W-g informacyj korespondenta dyplomatycznego „Sunday LitWY, niż Litwa — do Estonji. 
Times', Snowden będzie dążył do trzech celów: przedewszystkiem do cał- W ten sposób nowy okres letni nie 
kowitego utrzymania żądań angielskich w-g procentowego określenia w pro- przyniósł żadnej zmiany zasadniczej 
tokule w Spaa z roku 1920, następnie starać się będzie on, aby jeszcze raz W w spółpracę państw bałtyckich z Litwą 
zgodnem porozumieniu zrewidowana była polityka reparacyjna, wreszcie odsuwając raczej jeszcze w kąt dalszy 

in. 
zwróci specjalną uwagę na koncesje, które zostały już poczynione niektórym || | : СЕа 
paūstwom europejskim, a przedewszystkiem na koncesje, poczynione Italji. "iż Się znajdował zeszłej jesieni... 
Co się tyczy zastosowania planu Younga, to Saowden nie zgodzi się na żadne s-ty międzynarodowy and inwalińów 
ustępstwa, któreby obniżały żądania angielskie. m 

w końcu korespondent dyplomatyczny, cytując oświadczenie Snowde- R A U lowy Zjazd Irwalitów 
na, podkreśla, że rząd Wielkiej Brytanji, nie jest zobowiązany do przyjęcia „niu obrad V międzynarodowego Gizdu 
planu Younga. Eksperci którzy go podpisali, byli niezależni i nie występowali, organizacyj inwalidzkich przystąpił do prac 
jako pełnomocnicy swoich rządów. _ „nad szeregiem wniosków, zgłoszonych przez- 

į poszczególnych delegatów. Komisja do 
ANGLICY PESYMISTYCZNIE OCENIAJĄ MOŻLIWOŚĆ KONFERENCJI. spraw zaopatrzenia, obradująca pod prze- 

* AA 21 wodnictwem p. Wagnera (Polska) oraz ko- 
LONDYN. 5.8. (PAT). W przeddzień rozpoczęcia konferencji, haskiej opinja an- misja do spraw pokoju pod przewodnictwem 

gielska zwraca się bardzo ostro przeciwko planowi Younga. Wybitny publicysta Wikham p, Brandeseina rozpatrywały szereg rezolu- 
Stead w świetnym artykule w „Sanday Times'* analizuje plan Younga i sposób zadość- cyj, dotyczących przedewszystkiem propa= 
uczynienia w tym planie interesom angielskim, przyczem dochodzi do wniosku, że plan gandy pokoju i środków, zmierzających do 
Younga jest sprzeczny z interesami angielskiemi i winien być odrzucony. Anglja winna jego utrwalenia oraz zagądnień z dziedziny 
— zdaniem Steada — dążyć do tego, aby jak najprędzej uwolnić się od całego splotu zaopatrzenia ofiar wojny. 
reparacyj, długów wojennych i skutków wojny. Ale w obecnych warunkach lepiej jest Po zakończeniu obrad komisyj przy< 
stanąć na płatiormie noty Balfoura i zachować plan Dawesa, aniżeli wprowadzić w ży- stąpiono do wyboru naczelnego komitetu 
cie plan Younga. | = A : „| Confederation Internationale" des Associa- 

Co do spraw politycznych konferencji, Stead podkreśla, że oddzielne wycofanie wojsk tjons des mutilós et des anciens combat- 
angielskich z Nadrenji, nie czekając na wycofanie przez Francję i Belgję nie byłoby tants, do którego powołano po 2 przed- 
właściwym środkiem do utrzymania harmonji i zgody międzynarodowej. Z drugiej strony stąwicieli Niemiec, Austrjj, belgji, Danii, 
ewentualność pozostawienia wojsk okupacyjnych angielskich w Nadrenji na dalsze 5 lat Francji Czechosłowacji i Polski. Z Polski 
bezwarunkowo nie jest w Anglji popularna. W-g Steada, konierencja haska będzie poje- go komitetu weszli panowie Karkoszka i 
dynkiem między Briandem i Śnowdenem. Wystąpią oni wszakże jako dwaj rywale po- Stąchecki. W imieniu ociemniałych inwali- 
wołani do współpracy. Charakteryzując w ten sposób plan Younga, Stead bardzo pesy- dów weszli panowie Wagner (Polska) i 
mistycznie ocenia możliwość konferencji w Hadze. Hirsch (Niemcy. Pozatem skład zarządu 

W ZASTĘPSTWIE DAWESA OBSERWOWAĆ BĘDZIE KONFERENCJĘ gzybełaią przedstawiciele Rumuaji, jugo- 
SEKRETARZ AMBASADY PARYSKIEJ WILSON. prezyderk l. widłeczege Wasi 0 moza m. Tao sau po- 

ejmowa! w salonach rady Įmiejskiej gošci 
LONDYN. 5.8. (PAT). Wbrew z opinii angielskiej, która as adi cznych. rady [miejskiej gości 

ła, że ambasador Dawes będzie olicjalnym obseńwatorem w Hadze, rząd Stanów Zje- 
dnoczonych nie zamianował żadnego oficjaląego obserwatora a tylko polecił pierwszemu Komunikat amhasady francuskiej 
sekretarzowi ambasady amerykańskiej w Paryżu Wilsonowi, by soakatncje Lada nieoficjalnie obserwował w Sprawie zajść na Gard du 

" CO SĄDZI O TEM PRASA ANGIELSKA. Nord. 
a WARSZAWA, 5 8. PAT. Od ambasady 

LONDYN. 5.8. (PAT). Z faktu, że Stany Zjednoczone nie mianowały oficjalnego francuskiej otrzymujemy następujący ko- 
obserwatora na konferencję haską, prasa angielska wysuwa wniosek, że Waszyngton munikat: 
chce być jak najdalej od dyskusji w Hadze, zachowując tem samem zupełnie wolną rękę. Z przeprow dzonego w Paryżu urzędo= у dzoneg rzędo- 

NIEPOMYŚLNE PROGNOSTYKI DLA SPRAWY NIEMIEC. Aaaa Solana as ścia na AL Ry wynika, = p. 
в RE: asiutyński i jego towarzysze odmówili 

GDAŃSK. 5.8. (PAT). Omawiając rozpoczynające się jutro w Hadze obrady kon+ Is iuo dan A 
ferencji międzynarodowej w sprawie planu Younga, wybitny publicysta niemiecki Bahr miejsc, które zajęli niewłaściwie. Zamiast 

zamieszcza w dzisiejszem wydaniu „Danziger Ztg” artykuł, w którym podkreśla że sy: dobrowolnie zastosować się do żądania 
tuacja taktyczna delegacji niemieckiej w Hadze nie jest pomyślna. Nietylko bowiem RU- jęgnego z pomocników zawiadowcy stacji 
munja i Grecja, co możnaby przeboleć, ale także Anglja nie okazują skłonności do przy- p, Wąsjutyński. podczas dyskusji, dwukrot- 
jęcia planu Younga bez zastrzeżeń. Do tej pory nie da się nawet przewidzieć, czy Anglia nie uderzył gwałtownie tego urzędnika. Od- nie będzie chciała tego planu wogóle odrzucić, co mogłoby wprowadzić Niemcy w fa- prowadzony do komisarjatu, dopuścił się 
talną sytuację. W końcu dr. Bahr stwierdza, iż nadzieje pokładane ze strony niemieckiej tam nowego gwałtu na osobie pomocnika w Briandzie są zawodne, albowiem Briand z pewnością będzie działał jako wybitny pa- 

trjota francuski, a zatem dla strony niemieckiej nie przedstawia żadnej pozycji aktywnej. 
komisarza, i stan jego podniecenia był tak 

Okolicznościowy alarm nacjonalistów niemieckich 
wielki, że trzeba było aż 3 agentów, sby 
go uspokoić. Wobec tego, za czynny opór, 
zostało S m posisro. 

BERLIN, 5 8. Pat. Nacjonalistyczna „Boersen Zeitung" podnosi po- ny”w E ad i sias 
nowny alarm z powodu rzekomego pojawienia się w niedzielę około godz. rozmowy o charakterze przyjacielskim, któ- 
15 min. 30 dwupłatowca polskiego nad Róg й L 
mia! dwukrotnie miasto, lecąc na wysokošci metrow, poczem odle:ia iakich. Zdaie si @ 
w stronę Katowic. Polskie barwy państwowe widoczne miały być na dol- ss Tao RE 
nym placie samolotu. „Boersen Ztg“ zapytuje, czy dyplomaci z Wilhelm- której wyraźnie było im zakomunikowane, 
strasse są już tak dalece zajęci Hagą, iż zapominają o ustawicznych celo- że z: posiadania jeszcze informacyj ze 

wych prowokacjach polskich na pograniczu wschodniem Niemiec. W Hadze pi is a 
—zaznacza dziennik nacjonalistyczny —toczyć się będą . narady tylko teore- е 3 ° 8 ło się nieprawdopodobnem, żeby działalność 
tyczne. Polska zaś uprawia już dzisiaj na Wschodzie politykę praktyczną. władz publicznych mogła być zastosowana 

(dalszy ciąg depesz na str. 2-giej) 

rego spodziewała się odzyskać Wilno. 
Powstały jednak nagle nowe zamiary, 
które aprobuje również Polska. Łotwa 
Szukała i szuka współpracy z Litwą, 
Litwa jednak nie wykazuje po temu chę 
ci. Kongresy zbliżenia łotewsko - litew- 
skiego zawsze zaczynały się kwestją 
wileńską i na niej się kończyły. U Li- 

ę d'affaires francuskim, a delegatami stowa- 

przeciw p. Wasiutyńskiemu, gdyby z jego 
strony nie było powodu do niej. 

Samolot polski okrążyć ra miała miejsce w sobotę pomiędzy charzee ||



              

ECHA KRAJOWE 
  

Burza gradowa w powiecie nieświeskim 
Onegdaj po południu nad Nieświeżem i półaocną częścią powiatu nie- 

świeskiego przeciągnęła się groźna burza gradowa. > 
Silny grad spadł na pola niszcząc bardzo poważnie zboża. Taksamo uległa 

uszkodzeniu ogrodowizna. W samem Nieświeżu grad powybijał szyby w zachod- 
niej części miasta. 

Straty spowodowane burzą nie są narazie ściśle obliczone. Nie ulega jed- 
nak wątpliwosci że są znaczne. (Cc) 

Porzucony papieros spowodował pożar całej wsi 
W niedzielę wieczorem we wsi Olekszyce gminy Mscibów pod Wolko- 

wyskiem powstał pożar który momentalnie objął całą zagrodę a następnie prze- 
rzucił się na sąsiednie zagrody. 

Mimo natychmiastowej akcji ratowniczej spłonęło 30 gospodarstw wło- 
ściańskich, dużo inwentarza żywego i martwego. Straty spowodowane pożarem 
sięgają 300 tysięcy żłotych, 

Podczas badania przyczyn pożaru stwierdzono, że ogień powstał od po- 
rzuconego niebacznie papierosa w jednej ze stodół. (c) 

Wściekły wilk napada na ludzi i osiedla 
Na terenie gminy horodziejskiej od kilku dni wałęsa się wściekły wilk 

który napada na ludzi i zwierzęta gryząc ich i zarazając wścieklizną. 
Onegdaj wilk przechodząc koło wsi Lipy pokąsał trzyletnie dziecko jed- 

nego z tamtejszych gospodarzy Antoniego Dzierunowa. 
Dziecko dostało wścieklizny i w prędkim czasie zmarło wśród cierpień. 

We wsi Przesmykowszczyzna zostało pokąsanych kilka koni i krów. 
Koło wsi Zawita ten sam wilk pokąsał również dziecko. 
Nocy onegdajszej wściekłe zwierzę usiłowało dostać się do zabudowań 

gospodarskich we wsi Zawita. 
КИ. п tamtejszych chłópów osaczyło go 

zabiło (b) 

KOBYLNIK 

O Radjostację wileńską. Stało się to, 
cc i było do przewidzenia. Kresy Wileń- 
szczyzna, jak i we wszystkiem, tak i w dzie- 
dzinie radjofonji zostaje upośledzone. Nic 
nie pomogły paroletnie dyskusje na łamach 
prasy wileńskiej  dowodzące konieczošci 
uruchomienia w Wilnie silnej wielokilowato- 
wej stacje nadawczej. Zostaliśmy obdziele- 
ni jak na „odczepne* półkilowatową „ku- 
kułką”, głos której na detektor można us'y- 
zeć w Wilnie i dwa kilometry za Wilnem. 

A przecież my kresowianie, co tak garnie 
my się do Macierzy, co chcielibyśmy aby 

niee: zatarły się różnice narodowo- 
šciowe i dzielnicowe wschodnich  poiaci, 
przez ten szereg lat żywiliśmy nadzieje, że 
nasze argumenty są tak przekonywujące, że 
konieczność powiększenia mocy Wileńskiej 
stacjj  madawczej jest tak oczywista, że 
czekaliśmy tego momentu z dnia na dzień. 
Dawaliśmy wiarę kursującym  pogłoskom, 
obiecującym „napewno”* uruchomienie p'ę- 
ciukilowatowej stacji już tej jesieni. Nie 
zadawalniało to w całości naszych aspiracyj 
co do mocy stacji jakiej pragniemy, lecz co 
5 klw. to nie pot klw. 

  

Traktujemy bowiėm radjofonję li tylko 
z punktu widzenia istotnego dla celów pań- 
stwowo społecznych, t. j. jako środek upo- 
wszechniający kulturę danego kraju wśród 
nawet najmniej zamożnych mieszkańców od- 
łegłych prowincji. Powiększenie zatem mocy 

ileńskiej stacji nadawczej już od jesieni 
b. r. uważaliśmy za znaczne uwzględnienie 
maszych dążeń. Tymczasem jak grzmot z 
jasnego nieba gruchnęła wiadomość o za- 
twierdzeniu planu rozbudowy sieci radjo- 
fonji polskiej przedstawionego Rządowi 
przez Dyrekcję Polskiego Radja, według 
iktórego najpierw Warszawa w ciągu półto- 
ra roku ma otrzymać 120 klw. stację na- 
dawczą, a dopiero w ciągu następnych 6-ciu 
miesięcy obecna rodjostacja warszawska ma 
być przeniesiona do Wilna. A więc otrzy- 
mamy wprawdzie radjostację z mocą zada- 
walniającą nasze wymagania, ale dopiero 
za trzy latka... 

A biorąc pod uwagę elastyczność spół- 
ki Polskiego Radja i „różne przeszkody te- 
chniczne“ o jakie łatwo w tych wypadkach 
można spodziewać się dobrej stacji nadaw- 
czej w Wilnie za trzy lata - jak z bicza 
trzasł. 

Jeśli spojrzeć na naszą prowincję, to 
gdzieniegdzie obywatel ziemski, ksiądz 
łub wreszcie instytucja o charakterze pub- 
licznym ma aparat odbiorcy wielolampowy 
umożliwiający korzystanie z nowoczesne- 

o dobrodziejstwa, jakiem jest radjofonja. 
rzeciętny zaś szlachcic o obszarze 30 ha 

nie może dziś pozwolić sobie na zbytek te- 
go rodzaju, bo aparat 2 łamp. z akcesor- 
c kosztuje 250 zł., na które go nie stać, 

ie może na ten zbytek pozwolić sobie 
przeciętny inteligent pobierający 200 zł. poź 
bory. A detektorowiczami dzięki tym warun- 
kom są przeważnie mieszkańcy miast, któ. 
rym i bez radja wszelkie rozgrywki dziś 
są udostępnione. Cóż dopiero można powie- 
dzieć w tej sprawie o przeciętnym gospo- 
darzu wiejsikm — rolniku? I dla kogo wfa- 
ściwie odbywają się te przydługie i tak ob- 

_ fite odczyty rolnicze tak radjostacji warszaw- 

  

CUM GRATIA ET PRIVILEGIO.. 
Byłem przeciwny objęciu przez 

warszawski Związek Artystów Scen 
Polskich imprezy teatralnej w gmachu 
naszego Teatru Miejskiego na Pohu- 
lance, porzuconego przez Redutę dyr. 
Osterwy. 

Żadne nie kierowały mną wzglę- 
dy natury osobistej (ap. foryto- 
wanie dyr. Rychłowskiego na general- 
nego dyrektora imprezy teatralnej w 
Wilnie, któraby obejm: wala i teatr 
na Pohulance i teatr w Lutni) ani też 
natury sentymental nej (po- 
woływanie się na długoletnie zasługi 
dyr. Zelwerowicza jako dyrektora te- 
atru w Wilnie albo troska o to, co 
mają w przyszłym sezonie począć z 
sobą artyści trupy dyr, Rychłowskie- 
go, wśród których są i tacy, którzy 
„Od lat dziewięciu i więcej" nie scho- 
dzili z wieńskiej sceny). Wszystkiego 
tego nie pozwoliłem sobie mieć na 
względzie komentując sprawę pu- 
bliczną, co, mojem zdaniem, win- 
na być wolną od ubocznych konsy- 
deracyj zabarwionych bądź niewłaści- 
wemi personaljami bądź sentymen- 
tem trącącym partykularzem. 

Z zasadniczego punktu wi- 
dzenia uważałem za niewskazane i 
sprzeczne z naturą rzeczy: prowadze- 
nie i eksploatowanie przedsiębiorstwa 
teatralnego przez... związek zawodo- 
wy pracowników teatralnych, którymi 
są przecie artyści dramatyczni podob: 
nie jak pracownikami np. danej gaze- 
ty są, zasilający ją stale, choćby naj- 
znakomitsi publicyści i literaci. 

Jeśli się nie mylę, w duchu prze- 
ciwnym oddawaniu t.zw. Zaspowi te- 
atru na Pohulance wypowiedziały się 
swego czasu i inne organy wileńskiej 

  

  

i kilku uderzeniami siekiery 

  

skiej jak i wileūskiej?... Chybaż nie dla let- 

ników. J. P-wicz. 

WILEJKA 

— Zbrodnicze  podpalenie i tragiczny 

finał miłości. Nie pierwszy to już raz notu- 

jemy u nas nieszczęścia, których ponura 

przyczyna była zemsta, bezlitosna zemsta. 
Pod wpływem uczucia zemsty syn gnę- 

bi rodziców, brat — brata nie mówiąc już 

o kimś obcym. 5 : 
We wsi Malewicze gm.  ilskiej spaliło 

się kilka chłewów z żywym inwentarzem nale 
żących do Ant. Szyszko. ) 

Ponieważ ogień wybuchł w okoliczno- 
ściach wskazujących na podpalenie .przepro- 
wadzono energiczne dochodzenie. Okazało 
się że ogień podrzuciła przez zemstę mie- 
szkanka tejże wsi Elżbieta Zaboronok. | 

O co chodziło jej — nie trudno pojąć. 
Przestępczynię aresztowano. 
Mieszkaniec wsi  Dziemianowicze gm. 

wiszniewskiej ER Siemaszko będąc na 
spacerze z Heleną Bychowiczówną zamie- 
szkałą w Wilnie Ponarska 30, usiłował ją 
zastrzelić ponieważ Bychowiczówna nie przy 
jęła propozycji zostania jego żoną. 

Po zamachu Siemaszko strzelił do sie- 
bie w celu samobójczym i zmarł po kilku 
godzinach. Bychowiczównę w stanie groź- 
nym odwieziono do szpitala w Wilejce. 

DZISNA 

— Przypadkowe zabójstwo. W dniu 2. 
b. m. około godziny 17 Justyn Choroł lat 13 
mieszkaniec wsi Sawionki, gminy pliskiej pró 
bował strzelać z tak zw. „obrzezanki“ a 

gdy po dwukrotnym spuszczeniu iglicy ka- 
rabin nie wystrzelił. Chroł począł nim mani- 
pulować i wówczas spowodował wystrzał 
trafiając w głowę Czesława Szpakowskiego, 
który;zginął na miejscu. 

NOWO - WILEJKA. 

— Połączenie dię związków kolejowych. 
Pracujące równoległe z sobą związki zawo- 
dowe obejmujące rzesze kolejarskie, a mia- 
nowicie Zjednoczenie zawodowe Polskie 
Polski Związek Kolejarzy złały się w jedną 
organizację, która nazywać się będzie Zwią- 
zek Kolejarzy Polskich. 

Połączony Związek liczy 
członków. 

ponad 350 

SŁONIM. 

— Pożar Hal Targowych w  Słonimie. 
Z powodu krótkiego spięcia powstał pożar 
w Halach Targowych w Słonimie. Straż o- 
gniowa po dłuższych wysiłkach ogień zloka- 
lizowała tem niemniej pożar zniszczył kilka 
sklepów. Straty są znaczne (b) 

MOŁODECZNO 

— Zaprzysiężenie sołtysów. Starosta mo- 
łodeczański p. Tramecourt odebrał przysi 
gę służbową od sołtysów gmin: bienickii 
grodeckiej, lebiedziewskiej, mołodeczańskiej 
i połoczańskiej. Ogółem zostało zaprzysiężo- 
nych 90 sołtysów. 

prasy polskiej. Jak było atoli do 
przewidzenia, ani magistrat ani popie- 
rające go sfery wojewódzkie nie uwa- 
żały za stosowne liczyć się w naj- 
mniejszej mierze... z czyjąkolwiek — о- 
pinją. Dictum—factum: zawarta 
została, jak wiadomo, umowa odda- 
jąca prowadzenie Teatru Miejskiego 
na Pohulance w ręce Zarządu Związ- 
ku Artystów Scen Polskich nietylko 
na jeden sezon teatralny od 1 wrześ- 
nia r. bież. lecz z dwuletniem jeszcze 
„pierwszeństwem”. 

Otrzymał Związek Artystów Scen 
Polskich tę placówkę czołową  wileń- 
Ską na jakich warunkach? Wiado- 
mość o przyznanych, dość nawet 
znacznych, subsydjach i rządowych i 
magistrackich przedostała się jakoś 
szczęśliwie do wiadomości publicznej 
— przez gazety, w formie dość kon: 
kretnej. Chodziły natomiast tylko głu- 
che pogłoski o tem, że dyr. Zelwero- 
wicz (mianowany przez Zasp. dyrek- 
torem imprezy teatralnej w Wilnie) 
postawił warunek sine qua non, 
że oprócz sceny w gmachu na Po- 
hulance niema być czynną w Wilnie 
żadna polska scena (oczywiście, miał 
dyr. Zelwerowicz na myśli Lutnię).., 
albo powinna być oddana też Zaspo- 
wi aby żadna teatralna „konkurencja“ 
nie bruździła, broń Boże, imprezie 
prowadzonej w Wilnie fprzez Związek 
Artystów Scen Polskich. 

„ I podobno—jak głosiła fama--ma- 
gistrat ma ów warunek przyjąć, zaś 
władze wojewódzkie mają ułatwić 
magistratowi zrealizowanie tego wa- 
runku... odmawiając dyr. Rychłow- 
skiemu udzielenia mu koncesji na pro- 
wadzenie przezeń teatru w Lutni. 

ЗОМ 

DZIŚ w HADZE 
Argentyński projekt międzynarodowej monety złotej 

WIEDEŃ, 5.VIII. VIII. PAT. Prasa donosi z Buenos Aires, że 
stowarzyszenie argentyńskie przyjaciół Ligi Narodów przedložy- 
ło prezydjum haskiej konferencji reparacyjnej projekt, wedle któ. 
rego przyszły międzynarodowy bank odszkodowawczy powinien 
wypuścić w obieg własną międzynarodową monetę złotą. 

Posiedzenie programowe u Brianda 

HAGA, 5.VIII. PAT. Na zaproszenie Brianda zebrali się wie- 
czorem w siedzibie delegacji francuskiej przedstawiciele Francji, 
Niemiec, Belgjł, Anglji, Italji i Japonji. Na zebraniu tem, które 
trwało dwie godziny, postanowiono, że na jutrzejszem inaugu- 
racyjnem posiedzeniu konferencji na przemówienie powitalne 
holenderskiego prezesa Rady ministrów odpowie Briand.Pierwsze 
posiedzenie o charakterze poufnym odbędzie się jutro po po- 

Proces rodziny książąt Radziwiłłów z rządem 
pruskim 

Skargažks. Dolores Radziwiłłowej o odszkodowanie w 
wysokoćci 3 milj, franków w złocie przed mieszanym 

trybunałem rozjemczym w Paryżu 

BERLIN, 5—8. Pat. Mieszany trybunał rozjemczy francusko-niemiecki 

w Paryżu zajmuje się—jak donosi prasa niemiecka—obecnie procesem, ja- 

ki rodzina książąt Radziwiłłów wytoczyła rządowi pruskiemu. Pretensje 

powództwa dotyczą szkód w wysokości 3 miljonów iranków w złocie ty- 

tulem odszkodowania za straty, poniesione przez rodzinę książąt Radziwił 

łów wskutek rabunkowej gospodarki rządu pruskiego w czasie przymuso- 

wego zarządu dóbr „Sląskich Dziedzin* (Kleinitz). Radziwiłłowie musieli 

wskutek tego sprzedać dobra ze znaczną stratą. * 

Powództwo wnosi pierwsza małżonka ks. Stanisława Radziwiłła, któ- 

ry zginął jako rotinistrz armji polskiej na froncie w 1920 r. w walkach z 

bolszewikami księżna Dolores Radziwiłłowa mieszkała w Paryżu. Proces 

toczy się już od roku 1923 i natrafiał dotychczas na przeszkody ze strony 

rządu pruskiego który niechce uznać kompetencji mieszanego trybunału 

rozjemczego. Berlińska prasa demokratyczna podkreśla znaczenie procesu, 

jako procedensu, mającego wykazać, czy obecny rząd pruski jest odpo- 

wiedzialny za błędy popełnione przez dawny rząd monarchistyczny. 

Badania nad Z MI siły kupnej 
złota 

przy udziale wice-przezsca B-ku Polskiego p. Młynarskiego 

GENEWA, 5—8. Pat. Delegacja złożona z kilku członków rady finan 
sowej, wśród których znajduje się członek polski p. Młynarski, wiceprezes 
Banku Polskiego oraz kilku wybitnych rzeczoznawców, zbierze się 26 
września w Genewie celem kontynuowania rozpoczętych przez radę finan- 
sową badań nad przyczynami iluktuacyj słły kupnej złota oraz ich wpły- 
wu na życie gospodarcze poszczególnych państw. 

Sfanowcze odparcie zarzutów lifewskich 
przez przewodniczącego Rady Ligi Narodów 

GDAŃSK. 5.8. Pat. Omawiając odpowiedź prezesa Rady Ligi Naro- 
dów Adatciego na ostatnią notę Wołdemarasa, skarżącą się na rzekome 

niebezpieczeństwo, grożące Litwie ze strony Polski, „Danzinger Volkstim- 

me' podkreśla, że odpowiedż Adatciego jest grzecznem ale stanowczem 

odparciem nowych oskarżeń litewskich. Odpowiedź ta udaremni zamiar 
Woldemarasa ponownego wysunięcia sprawy _ wileńskiej na forum Ligi 
Narodów. 

Wołdemaras wybiera się na sesję wrześniową zgromadze- 
nia Ligi Narodów 

BERLIN. 3.8. Pat. „Berliner Tageblatt* donosi z Kowna: Wedlug 
krążących tam pogłosek Woldemaras zamierza przybyć osobiście na zgro- 
madzenie Ligi Narodów. Towarzyszyć mu będzie poseł litewski w Berlinie 
Sidikauskas. W Kownie przypuszczają, że ostatnia skarga litewska prze- 
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ciwko Polsce wejdzie na porządek dzienny obrad sesji wrześniowej. 

z prawami szkół państwowych, 

Żapisy do wszystkich klas i 

Licząc się z temi pogłoskami, u- 
motywowałem obszernie i bez ogródek 
w „Słowie”* z dn. 6—VII dlaczego nie- 
mogę uwierzyć aby taką właśnie „dro- 
dą (niedaniem koncesji dyr. Rychłow: 
skiemu na przyszły sezon) chciano i 
zdecydowano się... oczyścić Lutnię z 
„konkurencji, którąby ewentualnie 
mogła ona robić Zaspowi prowadzą- 
cemu entrepryzę teatralną na Pohu- 
lance. 

Lecz--choćby nawet rzeczone po- 
głoski nie miały podstawy, sam fakt 
objęcia teatru na Pohulance przez ta- 
kiego potentata jak Związek 
Artystów Scen Polskich, wytwarzał 
dla imprezy dyr. Rychłowskiego, dla 
samego istnienia jego trupy w Lutni, 
sytuację nad wyraz ciężką i trudną. 
Dałem to do zrozumienia w „Słowie”. 
Nie taiłem mego poglądu w parokrot- 
nej, całkiem, jak zawsze, szczerej i 
otwartej rozmowie z dyr. Rychłow- 
skim. 

Z chwilą oddania Zaspowi teatru 
na Pohulance—a nie ulegało dla mnie 
najmniejszej wątpliwości, że to musi 
nastąpić! —potrzebował dyr. Rychłow- 
ski, dlatego aby się w Lutni utrzy- 
mać, mieć w ręku trzy rzeczy: 

Po pierwsze—kontrakt dzierżawny 
na Lutnię od Towarzystwa Popiera 
nia Pracy Społecznej. 

Po drugie—koncesję władz woje- 
wódzkich na prowadzenie teatru w 
Lutni. ; 

Po trzecie—konwencję, którą Zwią- 
zek Artystów Scen Polskich wydaje... 
tak, wydajel—albo może nie wydać 
danemu dyrektorowi danego teatru na 
prowadzenie przezeń imprezy teatral- 
nej. Związek oczywiście nie może mu 
„zabronić”* prowadzić danego teatru. 
Może mu tylko... nie dać aktorów! 
Niechże spróbuje wówczas prowadzić 
imprezę! Do dyrektora, któremu Zwią- 

8 kl. Koedukacyjne Gimnazjum 

im.Tadeusza Czackiego 
2 ul. Wiwulskiego 13, gmach własny. 

Typ humanistyczny z oddziałem matematyczno - nrzyrodn. 
klasy wstępnej 

od godz. 11—1 i 4 -5, 
przyjmuje kancelarja 

    
zek nie dał t. zw. konwencji żaden 
aktor nie pójdzie. Nie ośmieli się ża: 
den z nich zawrzeć umowy. Pod tym 
względem trzyma Zasp swoich związ- 
kowców w. żelaznym rygorze. Są ar- 
tyści, którzy do Zaspu nie należą. Ale 
jest to garstka znikoma, nie wcho- 
dząca w rachubę. Ałbo też nie nale- 
ży do Związku dwóch, trzech aktor- 
skich tuzów, którym się nie Śni być 
krępowanymi związkowemi rygorami — 
ale niechże no jaki dyrektor spróbu- 
je... zaangażować takiego luminarza! 
Najpierw, że luminarz woli gościnne 
występy na coraz to innej scenie, a 
jeśliby zdecydował się zaangażować 
się gdziekolwiek na stałe... to któż 
takiego pana potrafi opłacić! 

Dyr. Rychłowski miał i ma w kie- 
szeni jeden tylko z aktów - dokumen: 
tów, w mowie będących, mianowicie 
kontrakt dzierżawny na Lutnię — na- 
wet aż na dwa jeszcze lata! Brakło 
mu koncesji i konwencji. Wystarczy- 
łoby aż nadto nie otrzymać od Zaspu 
konwencji dlatego aby impreza teatral- 
na w Lutni musiała z matematyczną 

ścisłością —stanąć. 
Czyżby o tem dyr. Rychłowski nie 

wiedział? Czyżby przedewszystkiem 
nie przeczuwał, nie przewidywał, że 
Zasp, objąwszy teatr na Pohulance, 
przedewszystkiem jemu, dyr. Rychłow- 
skiemu, swemu konkurentowi, kon- 
wencji nie da! To było prze- 
cie jasne jak słońce. Ale dyr. Rych- 
łowski łudził się wciąż i łudził — do 
ostatniej chwili-że jednak... a nuż... 
a może... a jakoś... albo Zasp teatru 
na Pohulance nie otrzyma, albo otrzy- 
mawszy go, wejdzie z nim, z dyr. 
Rychłowskim w jakieś kombinacje nie 
na _ podstawie konkurencji lecz 
współpracy, że może uda się w 
ten lub Inny sposób utrzymać się jed: 
nak w Lutni,.. 

й 

LEGJA CUDBZO0Z/EMSHA 
Związek byłych członków trancu- wanych w najwymyślniejsze sposoby 

skiej legji cudzoziemskiej urządził wy- „przestępców; fotografja nawpół zżar 
stawę w Berlińskim Luna - Parku pod tego przez hieny sierżanta, — którego 
hasłem: „Strzeżcie się legji cudzoziem- porzucono w marszu przez pustynię; 

skiej”. W marszu ćwiczebnym pozostał w tyle* 
Legjoniści wystawę swą nazywają bynajmniej nie w czasie wojny! Nie 

wędrowneni muzeum. Ale buda ich za- Zostawiono go: „Maszeruj lub zdech- 
sługuje rfa inne miano: jest to Gabinet nij* W ten sposób na piaskach pustyn- 
okropności, zbiór zgrozą przejmują nych ginie ponoć 40 procent żołnierzy. 
cych eksponatów, autentycznych dowo Mało który z pośród najwytrzymal- 
dów bestjalskich okropności, dzieją szych jest w stanie te marsze wytrzy- 
cych się za dni naszych na piaskach i mać. 
i w kasarniach Marokka, a stanowią- Po opuszczeniu Legji otrzymuje ka- 
cych haniebną kartę w dziejach jedne- żdy ubranie podobne do aresztańskie- 
go z najkulturalniejszych narodów Eu- go. Na kupno innego nikt niema pie- 
ropy. niędzy. Władze o tem doskonale wie- 

W jednym kącie listy rozpaczliwe dzą. To aresztanckie ubranie ma na 
listy nieszczęśliwców, którzy zwabie- celu napiętnowanie byłego legionisty; 
ni ponętnemi przyrzeczeniami często- każdy francuski policjant zna ten strój; 
kroć spojeni winem do nieprzytomnoś- niepodobna ukryć się; musi się okazać 
ci zaciągnęli się pod sztandar i dewizę akt zwolnienia: „nie uprawnia do po- 
Legji Legjonista który kilkunastu dzien bytu we Francji''... 
nikarzy oprowadzał opowiada własną Fotogratje skazanych na ciężkie ro- 
nieprawdopodobnie brzmiącą historję. boty, odpisy wyroków sądów wojsko- 

Pochodzi z Kolonji nad Renem; w wych.. Cała nieopisana gehenna tych, 
czasie okupacji francuskiej obudził się parjasów. przesuwa się przed oczyma 
pewnego dnia w koszarach i dowie- ścinając krew w żyłach. 
dział się, że poprzedniego wieczora „Legja cudzoziemska* — to brzmi 
podpisał akt zaciągowy do Legji; przy- tak ponętnie" — budzi wspomnienia 
pomniał sobie tylko, że pił w jakiemś bohaterskich legjonów napoleońskich.. 
nieznanem towarzystwie Niemców i Prawie 15 procent Legji stanowią po- 
Francuzów. Teraz musi odsłużyć pięć noć obywatele polscy, rekrutujący się 
lat. Przy złożeniu podpisu wciśnięto z tak licznych emigrantów francuskich. 
mu w rękę pięcset franków; pięćset 

Tejemniczy patht 
otrzyma jeszcze po przybyciu do Afry- 
ki. Pozatem żołd: 20 da 75 centymów 

Tajemniczy jacht przypłynął do pla 
ży Malo - les - Batus. Statek, który no- 

dziennie (a więc 10 do 35 groszy pol- 

si nazwę „Val'* ma dziesięć metrów dłu 

skich). Za tę cenę sprzedał się w chwi- 

gości, był on zbudowany i spuszczony 

li zupełnego pijaństwa. Ale złożył pod- 
pis; kto umie się podpisać, nie może 

na wodę w dokach Philadelphie w Sta- 
nach Zjednoczonych. 

być pijany zdaniem francuskich wer- 
bowników. Protesty nietylka mu nie 
pomogły, ale dały mu odrazu możność W chwili gdy jacht osiadł na plaży 

zapoznania się z barbarzyńską dySCY- nie było na nim żywego ducha. a ster 
pliną legji. Po pięciu latach katorżnych jego był unieruchomiony sznurami. Na 
robót, chorób i mąk fizycznych i pSy- tychmiast telefonowano do Dunkierki i 

do wszystkich mniejszych i większych 
portów na całym wybrzeżu, lecz do- 

chicznych, powrócił jako złamany czło 
wiek do kraju. Wspólnie z innymi to- 
warzyszami niedoli utworzył Związek tychczas nie można zdobyć informacyj 
byłych legjonistów. : ani skąd jacht wypłynął ani do kogo 

Jego dzieje nie są wyjątkowe. Po- należał. RE = 
dobn. e jak on koleje przechodzą wszy- Znaleziony na statku karnecik da- 
scy. O tem świadczą listy: | A je bardzo skąpe informacje, gdyż za- 

„, „Matko! W nieopatrznej chwili Za wjerą on kilka adresów jakieś notatki 
ciągnęłem się do tej służby. To armja ; rachunki. Znaleziono również opako- 
Lucypera! Nie wiem czy przeżyję, je- wanie pochodzące z posyłki jakiegoś Śli mnie nie oswobodzisz... Może opie- angielskiego domu handlowego, Prócz 
kun mój będzie mógł mnie uwolnič...“ tego jacht był zupełnie pusty gdyż nie 

To list 18-letniego chłopca. Wedle posiadał najmniejszych zapasów ży- 
przepisów Legji, każdy kto ukończył wności. Prowadzi się energiczne śle- 
osiemnasty rok życia zaciągnąć się mo- dztwo aby dojść do kogo jacht należał 
że bez zezwolenia rodziców i opieku- i z jakich powodów został opuszczony 
nów. i porzucony na los fali. Z.K. 

Późniejsze reklamacje rzadko kiedy i ; 

lalka duńska udhywająca podróż bez 
mogą się przydać: formalności ciągną 

opieki 

  

się całemi miesiącami; czasem trwają 
lata; o ile w międzyczasie legjonista 
ukończy osiemnasty rok, nie może zo- 
stać zwolniony, choćby się był zaciąg- 
nął i złożył swój podpis przed ukoń- 
czeniem przepisowego wieku. 

Ze stu legjonistów wraca pa pię- 
ciu latach przeciętnie dwunastu do 
kraju. Wracają z chorobami często nie- 
uleczalnemi. Ale na stu zaledwie sze- 
snastu pada w walce z wrogiem; inni 
ulegają chorobom, torturom karnym i 

arom śmierci. Samobójstwa lub umy- 
ślne samookaleczenia, w celu ask a z Kopenhagi na wystawę do 
cia zwolnienia ze służby wynoszą dzie sw ony wpadł dziennik kopenhaski 
sięć procent ogólnego stanu armji: co ah « Lalka ta ma na wystawie 
dziesiąty legjonista popełnia samobój- W Barcelonie reprerentować nowo- 
stwo, obcina sobie nogi, lub — w dzi. czeSny przemysł duński, 
wnie często powtarzającym się szale _ Prześliczna lalka ma zawieszony 
— wyłupia sobie oczy!... na szyi napis skreślony wyraźnymi 

Inny list: literami, napis zwraca się do współ- 

„Uderzyłem sierżanta broniąc się towarzyszy podróży z prośbą 0 o- 
przed jego miłosnemi zapędami.. Że Pieka nad martwą pasażerką. Oczy- 
strachu przed tem bydlęciem kilku z WiŚcle że każdy Śpieszył jej chętnie 
nas popełniło samobójstwo. Mnie ska- 4 Pomocą, to też oryginalna pasażer- 
zano na trzy lata ciężkich robót". ka przed kilku dniami Szczęśliwie 

Listy już umarłych i jeszcze żyją opuściła Paryż a zapewne w chwili 
cych, a na pewną śmierć skazanych; fo- obecnej dotarła już równie szczęśli- 
tograije okryte kirem; fotogratje kato- Wie do miejsca swego przeznaczenia 

spokojne i milczące. nie omieszkał 
pomyśleć konduktór przecinając bilet 
kolejowy trzymany w alabastrowych 
palcach pięknej dziewczyny duńskiej. 

Rzecz zrozumiała, że piękna pasa- 
żerka nie mogła być rozmowną, gdyż 
była ona lalką naturalnej wielkości 
ubraną w strój narodowy. Na tak 
oryginalny pomysł wysłania lalki bez 

z YATO r ‚ 

I oddawanie się tego rodzaju złu- stwa tudzież dla dzieci, dla młodzie- 
dzeniom było ze strony dyr. Rych: ży i t. p.) sztuki teatralne z repertua- 
łowskiego wielkim błędem —powiedz: ru lekkiego (krotochwila, wodewil tu- 
my: taktycznym. dzież sporadycznie wystawiane opery 

Jeżeli jednak tego rodzaju całkiem i operetki, na ostatek zaś, również 
nierealny „idealizm* mógł trzymać sporadyczne koncerty. Plan jak stwo- 
osobiście dyr. Rychłowskiego przez rzony dla takiej sceny jak w Lutni, 
czas długi w fatalnym szachu—to jest znajdującej się w dodatku w central- 
rzeczą niezrozumiałą, że artyści tru- nym punkcie miasta. Otóż w dn. 1-szym 
py*dyr. Rychłowskiego, doświadczeni, b.m. władze wojewódzkie dały na po- 
rutynowani aktorowie, nie zakrzątnęli danie dyr. Rychłowskiego odpowiedź 
*się energicznie i oddawna — widzą, —o dmowną czyli nie dały mu 
co się święci—około zapewnienia so- koncesji na prowadzenie imprezy wi- 
bie na sezon 1929/1930 nowego dowiskowej w Lutni. 
engagement, nowego emploi Władze wojewódzkie miały prawo 
w jakim innym teatrze, jeżeli nie w nie motywować swojej odmowy—1 z 
Warszawie to w Krakowie, to w Ło- prawa tego skorzystały. Wolno mi 
dzi, to w Poznaniu w  Lublinie— przypuścić, że—skwapliwie. Z moty- 
gdziekolwiek! Byle nie zostać, jak to wami bowiem byłby w tym wy- 
się mówi, na lodzie w momencie kie- pa d k u ambaras. W kompetencji 
dy runą dyr. Rychłowskiego... zamki i mocy władz wojewódzkich leży: nie 
na lodzie. R udzielanie t. zw. koncesji na widowi- 

Sytuację, w jakiej się obecnie zna- ska teatralne. Słusznie mają w ręku 
leźli niech pp. artyści trupy dyr. Rych- ten przywilej, Władze wojewódzkie 
łowskiego, w znacznej mierze przypi. muszą baczyć i zapobie gač. 
szą—sobie. aby w danem mieście nie były pro- 

pagowane ze sceny: niemoral- 
ność zgorszenie albo 

Uderzenie w dyr. Rychłowskiego tendencje a nty państwowe, 
aby go z siodła wysadzić—czytać pro- wogóle wywrotowe (up. 
szę: aby mu uniemożliwić prowadze: bolszewizmi). Oto jest 
nie w przyszłym sezonie w Lutni ja- wiający tę martwą literę prawa. 
kiejkolwiek imprezy widowiskowej— Odmawiając koncesjj na prowa- 
nastąpiło bynajmniej nie od strony, dzenie widowiskowej imprezy w Lut- 
skąd się ataku należało najbardziej ni... dyrektorowi Rychłowskiemu, za- 
spodziewać. Wytrąciły grunt z pod szczyconemu przez rząd nasz tak 
nóg dyr. Rychłowskiemu —władze wo: jeszcze niedawno Krzyżem Zasługi, 
jewódzkie. | władze nasze wojewódzkie trzymały 

Przed miesiącem zwrócił się dyr. się ślepo litery prawa, Śmiem  twier- 
Rychłowski z podaniem do urzędu dzić, że w tym wypadku ignorując 

* 

wojewódzkiego O zezwolenie na pro- rozmyšlnie ducha, ožywiającego prze- . - 
wadzenie w Lutni w przyszłym sezo- pis, którego mając być wykonawcą — 
nie imprezy widowiskowej 0 progra: nie ślepym przecie wykonawcą lecz 
mie obejmującym sztuki teatralne z mądrym i przenikliwym! 
repertuaru popularnego (widowiska Nieskazitelnemu pod względem mo- 
dla najszerszych warstw  spoleczeni- ralnošci i lojalaości Obywatelowi Rze- 

duch oży- , 
4 

Jak te narody skandynawskie sę



  

NORJEK GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
Wychodźtwo z wojewódziw półacenu-wschodnich 

Sprawa wychodźtwa, zwłaszcza 

sezonowego, ma duże znaczenie .dla 

terenów położonych wzdłuż zachodniej 

granicy Państwa, tu bowiem odpływ 

robotników rolnych na roboty sezono- 

we często wytwarza brak na miejscu 

rąk roboczych. W związku z tem, przez 

zainteresowane stery rolnicze porusza” 

ma była kwestja, czy nie można byłoby 

unormować emigracji w ten sposób, by 

państwowe urzędy pośrednictwa pracy 

ustalały kontyngent wychódźtwa z da- 

nej miejscowości zawczasu, jeszcze 

przed rozpoczęciem robót polnych w 

kraju, rozkładając ten kontynkent ró- 

wnomierniej na poszczególne powiaty 

'lub województwa, względnie udostęp- 
niając wyjazd robotników z miejscowo- 

ści posiadających nadmiar robotników 

rolnych do miejscowości, gdzie ich 

brak. Dwa pierwsze zagadnienia: 0- 

znaczanie kontyngentu robotników rol 

nych mogących z pewnego terenu wy- 

jechać za zarobkiem zagranicę, i usta- 

lenie terminu, do którego muszą być 

ukończone wszelkie czynności związa- 

ne z wychódźtwem, — na razie nie mo- 

gą znaleźć konkretnego rozwiązania, 

bowiem w pierwszym wypadku, z bra- 
ku dostatecznych materjałów po temu, 

nie zbadaną pozostaje jeszcze sprawa 

jak wpływa emigracja na stan rąk ro- 

boczych i organizację pracy w gospo- 

darstwach rolnych tak większych jak 

mniejszych, w drugim zaś wypadku na- 

potyka się na poważne trudności w po- 
staci sposobu nadsyłania zapotrzebo- 

wania przez pracodawców  zagranicz- 

nych, trybu udzielania zezwoleń przez 

adnośne rządy i t.p. 
Trudno również liczyć na to by mo- 

gło być uzyskane poważniejsze odcią- 

żenie, pod względem wychódźtwa, te- 

renów zachodnich (to znaczy terenów 

odczuwających w okresie robót pol- 

nych brak siłą roboczych) przez wy- 

korzystanie nadmiaru robotników rol- 

nych na terenach wschodnich. Praco- 
dawca zagraniczny wymaga wykwali- 

fikowanego robotnika, obznaj mionego 

z maszynami i nawykłego do pracy i 

D metod pracy w gospodarstwie intensy- 

wnem. Robotnik rolny z województwa 

wileńskiego, lub nowogródzkiego do 

tego nie nadaje się i długo jeszcze па- 
dawać się nie będzie (w znaczeniu wy- 

chodźtwa en masse). 
Jakkolwiek poszczególne gospodar- 

stwa rolne w województwach półno- 

cno - wschodnich również odczuwają 
nieraz brak rąk roboczych — są to 

jednak zjawiska oderwane spowodowa 

ne specjalnemi okolicznościami na miej 

scu. Naogół natomiast nie może być tu 
mowy o braku robotnika. Około tysią- 

bez pracy najemnej 

nie mógł. 

W warunkach powojennych (trak- 

*ąt Ryski, stosunki polsko - litewskie i 

t.p.) możliwości emigracyjne z terenu 

województw północna - wschodnich 

znacznie się zmniejszyły. Sezonowa e- 

migracja istnieje właściwie tylko do 

Łotwy. Za ostatnie pięć lat rozmiary 

wychódźtwa z terenu województwa Wi 

leńskiego były następujące: 

wyżywić się by 
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Wzrost wychódźtwa w r. ub. spo- 

wodowany został niewątpliwie nieuro- 

dzajem. I tu obserwujemy bardzo cie- 

kawe zjawisko obrania przez wychódź- 

two sezonowe tylko jednego kierunku 

— do Łotwy, z którą notabene, jeżeli 

się nie mylę, konwencja emigracyjna 

nie została dotąd podpisana. Swiadczy 

to właśnie, że nadmiar robotnika rol- 
nego niema ujścia. Z terenu w-wa No- 

wogródzkiego rozmiary emigracji są 

jeszcze mniejsze. 

W związku z tem oraz z uwagi na 

to, że częśc robotników rolnych na te- 

renie województw północno - wschod- 

nich nie znajduje zarobku na miejscu, 

KR 
"WTOREK 
6 Dziś 

Przem.Pańsk 
jutro 

Kajetana 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U.S.B. 
z dnia 5  VIIL. 1929 r 

Razem 

Wschód sł. g. 3 m. 35 

Zach. sł. o g, 19 m. 15 

  

Ciśnienie | 
średnie w m. ; 162 

Temperatura ] В Ani \ + 150C 

naležatoby się Zastanowič nad kwestją 

wykorzystania tego nadmiaru przez za 

pewnienie pracy sezonowej w tych 

miejscowościach które odczuwają brak 

robotnika. Miałoby to między innemi 

dwie dobre strony: robotnik rolny z 

„kresów* wschodnich miałby możność 

zetknięcia się z wyższą kulturą i nie 

porzucałby rolnictwa dła reperowania 

bruków wileńskich. 

Likwidacja koocosyj prywatnych w lasach 
państwowych 

Niezależnie od wymówienia przez 
rząd polski koncesji towarzystwa Cen- 
tury w Puszczy Białowieskiej, przepro- 
wadziło Min. Rolnictwa w ostatnich 
czasach akcję zmierzającą docałkowi- 
tej likwidacji koncesyj na mocy których 
firmy prywatne, tym razem prawie wy- 
łącznie krajowe, eksploatowały lasy 
państwowe. Ogółem koncesje takie о- 
bowiązywały nasz rząd w obrębie dy- 
rekcji lasów: wileńskiej, siedleckiej, ra- 
domskiej, białowieskiej i lwowskiej. 

W dyrekcji wileńskiej koncesje te 
są już obecnie zlikwidowane z wyjąt- 
kiem nadleśnictwa nalibockiego, gdzie 
m'nisterstwo rolnictwa objęło w posia- 
danie teren prywatnych lasów na ob- 
szarze 42 tys. ha. za cenę zezwolenia 
na eksploatację na lat 15. 

W obrębie nadleśnictwa siedleckie- 
go wszystkie koncesje prywatne zosta- 
ły już umorzone w sposób urzędowy 
między ministerstwem a zainteresowa- 
nemi firmami. 

W obrębie Puszczy Białowieskiej 
jedyna koncesja prywatna ma obowią- 
zywać jeszcze w ciągu dwóch lat. Na 
terenach lasów państwow. w obrębie 
województwa wołyńskiego koncesje 
prywatne wygasną w ciągu pół roku. 

W dyrekcji lwowskiej natomiast 
koncesje nie będą umorzone, przyczem 
jednak ministerstwo rolnictwa zwracać 
będzie szczególną uwagę, aby właści- 
ciele koncesji pracowali w całkowitej 
zgodzie z postanowieniami koncesji. Z 
wyjątkiem więc okręgu lwowskiego, 
lasy państwowe w ciągu najbliższego 
roku będą eksploatowane wyłącznie 
przez zarząd państwowy. 

  

ONIKA 
URZĘDOWA 

— Nowe rozporządzenie w sprawie pa- 
szportów zagranicznych. W związki z wpro- 
wadzeniem nowych przepisów o wydawaniu 
paszportów zagranicznych obowiązywać bę- 
dzie zarządzenie aby na paszportach zagra- 
nicznych wydawanych obywatelom polskim 
czynione były adnotacje nakazujące zwrot 
tych paszportów po powrocie z zagranicy. 

. Na dowodach osobistych, krajowych czy 
nione będą też uwagi o wydawaniu paszpor- 
tu zagranicznego dla orjentacji władz mel- 
dunkowych. 

, — Zyikwidowanie ekspozytur 
Na skutek zarządzenia władz skarbowych 
ekspozytury celne w Jawniunach i Duksztach 
zostały zlikwidowane. 

W związku z tem, dotychczasowe drogi 

REES 

WRAŻENIA TEATRALNE 
Gościnne występy gwiazd: „Mor- 
skiego Oka* sióstr Halama oraz 

: Talarico i Leliwy. 

Publiczność wileńska rzadko ma 
sposobność oglądania dobrego kaba- 
retu, to też na występach Sióstr Ha- 
lama, Serafiny Talarico i Adama Le- 
liwy sala Lutni była wypełniona aż do 
ostatniego miejsca. Tembardziej, że 
zespół kabaretowy, który mieliśmy 
sposobność oglądać należy do pierw- 
szorzędnych, a dobór i poziom wy- 
konania poszczególnych numerów 
możnaby Śmiało z dumą zaprezento- 
wać zagranicą. 

Siostry Halama poraz pierwszy wy- 
stępujące w naszem mieście od 
pierwszego numeru programu  sztur- 
mem zdobyły publiczność wileńską. 
Strzelistość nóg, smukłość i giętkość 
kibici, wężowość linji i znakomite opa- 
nowanie kunsztu choreograflcznego, z 
punktu oczarowały wszystkich. 

Benjaminek sióstr Halama Alicja 
czaruje ładną buzią o wyrazie twarzy 
pensjonarki i nieporównaną lekkością 
ruchów, w tańcu przypominają raczej 
truwanie motyla, niż stąpanie ludzi, 
istot przyziemnych. Popisowym nu: 
inerem Alicji jest „Chiquita* i „Ostat- 
ni raz”, w których artystka wygląda 
i porusza się jak bajkowe zjawisko o 
cudnych kształtach orchidei. 

Loda Halama porywa brawuro- 
wym temperamentem, w tańcu „Kin- 
Ka-Jou“ „Nurskiej Lezgince“ i innych 
jest poprostu żywiołem tańcu. „Ko- 
bieta i bestja* w wykonaniu Lody 
jest szczytem  harmonji plastyki i 
giętkości a w „Ona robi to, co ja” 
i „Kto chce ze mną się ożenić" Loda 
daje nam znakomite próbki swoistego 
wdzięku i łobuzerskiej pikanterji. 

Zizi Halama chociaż jest dosko- 
nałą w tańcach akrobatycznych jed- 
nak o ile z wczorajszego występu są- 
dzić można, jest z Sióstr Halama sto- 
sunkowo najsłabsza gdyż nie ma w 
swoich kreacjach wybitnej fizjognomiji 
i odrębności. 

Serafina Talarico jest doskonałą 
artystką, gra jej jest pierwszorzędna 
to też stosunkowo najsłabiej wypadła 
ostatnia piosenka „Pamiętaj o mnle* 
w której artystka występuje jako 
zwykła śpiewaczka estradowa. Wa- 
runki pani Talariko Są niepowszednie 
uroda, duży i miły głos, tylko trochę 
źle postawiony gdyż przy pięknych 
górnych i niskich tonach Średnie nie 
są należycie wydobyte i dźwięczą ma- 
towo i bezbarwnie. 

P. Adam Leliwa jest doskonałym 
piosenkarzem,  odznaczającym — 516 
pierwszorzędnymi warunkami zewnęt- 
rynymi, miłym głosem i szczerością i 
prostotą wykonania piosenek, brak 
mu tylko nieco werwy i temperamen- 

  

  

Jeszcze nieudane wystąpienia komunistów 
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Odkopanie fundamentów Zamku |Dolnego 
+ Ww Gielętniku 

Wczoraj podczas robót kanalizacyjno - wodcciądowych w 
pobliżu gmachu Inspektoratu  Armji w Cielętniku natrafiono 
w dwóch miejscach na niezwykle grube fundamenty niespotyka- 
ne przy nowoczesnych budowlach. O odkryciu powiadomiono 
odnośne władze konserwatorskie. 

Oględziny fundamentów stwierdziły, 
byłego zamku dolnego. 

Badanie ruin będzie prowadzone przez odnośne 
fachowe. (b). ! 

że są to -pozostalošci 

czynniki 

Tragiczny finał sprzeczki w rodzinie 
Usiłowanie zabójstwa i samobójstwo przez poderżnięcie 

gardła brzytwą. 
Wczoraj w godz. wieczorowych, po uprzedniem usiłowaniu zabicia teścia 

„popełnił samobójstwo Konstanty Jeriaakow. Szczegóły tego wypadk: są nastę- 
pujące: około godz. 9 ej wiecz. w mieszkaniu dozorcy domu Nr 34 przy ulicy | 
Wielkiej Wincentowicza powstała sprzeczka, w trakcie której będący wówczas 
w mieszkaniu zięć Wincentowicza Konstanty Jermakow, dutknięty słowami teścia 
chwycił z pobliskiego stołu brzytwę i rzucił się z nią na obecnych. Widząc nie- 
bezpieczeństwo utraty życia, Wincentowicz z żoną uciekli z mieszkania i wszczę 
li alarm na podwórku. W mo rencie, gdy kilka osób weszło do mieszkania, Jer- 
makow leżał na łóżku z głęboką raną na szyi, którą poderżnął brzytwą. 

Wszelki ratunek okazał się spóźniony i w parą minut desperat zmarł z po- 
wodu zbytniego upływu krwi. 

Na miejsce wypadku przybyły natyci.miast władze sądowo-Śśledcze; które 
po zabezpieczeniu zwłok przystąpiły do badania szczegcłów zajścia, (3) 

RR 222 i 221111 2 2 i 

CHODZ PO MIEŚCIE... Z SĄDÓW O 
HROMADOWCY DZISIEŃSCY NA ŁAWIE NOWE ZŁOTÓWKI 

Ё OSKARŻONYCH. Jednym z najprzyjemniejszych momen- 
Wczoraj Sąd Okręgowy rozpoczął rozpo- tów w życiu przeciętnegoy śmiertelnika, jest 

znawać sprawę ośmiu osób z Katarzyną Sza- moment otrzymywania pensji. 
błowską, M. Maszarą, A. Bakirem na czele. Jest to dosłownie najczęściej moment 
Wszyscy oskarżeni byli aktywnemi działa- trwający tyle ile trwa wręczanie gotówki 
czami „Hramady” i prowadzili akcję organi- przez piatnika. ; 
zacyjno - agitacyjną na terenie pow. dziśnień W chwilę bowiem potem przychodzą 

refleksje, obliczania i spekulacje na temai 
„komu w tym miesiącu nie zapłacić* i świa- 
domość posiadania gotówki djabli biorą. 

Tak się już utarło. Taki jest porządek 
rzeczy. s ы 

W tym miesiącu, w sierpniu, mieliśmy 
zaraz pierwszego niespodziankę. Oto kasy 
państwawe wypłaciły, zdawna zapowiadane 
srebrne pięciozłotówki i miklowe złotówki po- 
jedyńcze. 

Z tej racji, z racji nowości, która zaszła 
moment przyjemności przy wypłacie stał się 
dła wielu dłuższym. Ten i ów zaczął przy- 
glądać się na wszystkie strony nowym mo. 
netom 1 w ten sposób odsunął o kilka mi- 
nut te smutne reileksje na temat spłat, rat, 
weksli, należności w sklepiku obok i t, d. 
o których pisałem wyżej. 

— Bardzo ładne pieniądze, mówi jakaś 
panienka przy kasie stojąc.  „ięciozłotówki 
zupełnie jak rubłe. jest co wziąć w rękę. 
złotówki też w swoim rodzaju. 

— A ja mówię, że tandeta, robi ktoś 
uwagę. 

— Na pięciozłotówkach, niech pani zo- 
baczy, brzegi nierówne, ostre, to już feler 
maszyny w miennicy, czy może niedbałstwe 
majstrów. 

— Albo te otoki na monecie. Czyż oni 
cyrkłów nie mają? Toż to nie równo zro- 
bione wtrącił trzeci. 

I tak jednemu się pieniądze nowe podo- 
bają, drugiemu nie. Czy to wreszcie wszyst- 
kim dogodzić można? Nie o to chodzi 

Chodzi o to, że jeden, jak się dorwie, 
do srebrnej pięciozłotówki, to ją czempre 
dzej w najgłębszą kieszeń chowa, bo mw 
się wydaje, że jej nie wyda, a drugi wogóle 
nie chce nowych złotówek przyjmować. 

skiego. Szabłowska i Maszara pracowali w 
Centr. Komitecie „Hramady*, z ramienia któ 
rego wyjeżdżali na prowincję. 

Sprawa, mimo że akt oskarżenia oparty 
jest na 102 art. K.K. rozpoznawana jest przy 
drzwiach otwartych. Powołano do niej szereg 
świadków oraz biegłego którym jest pdk. 
Wasilewski, obecny nacz. urzędu śledczego. 

Z przebiegu sprawy wydaje się dziwnem, 
że oskarżenie przeciwko poszczególnym oso- 
bom połączono w jedną sprawę. Jakkolwiek 
wszyscy oni — to hromadowcy, jednak wy- 
daje się, że nie wszystkich łączyła współpra- 
ca. Ze względu na spóźnioną porę nie może- 
my podać wyroku jaki zapadł w nocy. 

tu. Liryczne piosenki najlepiej odpo- 
wiadają charakterowi talentu pana 
Leliwy to też wykonanie „Ostatni raz” 
oczarowało widzów. 

Konferansjerka pana Leliwy utrzy- 
mana w spokojnym t jaknajlepszym 
tonie doskonale dopełniała całości 
widowiska utrzymywanego na wysokim 
artystycznym poziomie. To też pu- 
bliczność wileńska nie szczędziła zna- 
komitym artystom burzliwych oklas- 
ków gwałtownie domagając się bisów, 
lecz niestety napróżno, gdyż nasi mi- 
li goście zmęczeni bogatym  progra- 
mem nie dali się ubłagać i nic nie 
chcieli dać aad program. Z. K. 

  

Mnie się właśnie taka historja przytra- 

Jechałem dorożką wieczorem w niedzie- 

— Chto jego wie, może fałszywa mówi. 

celnych.. 

W niedzielę miały się odbyć w Wilnie wiece i zgromadzenia projektowane przez 
miejscowe ugrupowania socjalistyczne polskie i żydowskie. Wobec tego, że odnośne 
władze nie udzieliły zezwoleń na urządzenie publicznych zgromadzeń organizatorom 
Bundu i PPS. lewicy, spokój ną mieście nie został nigdzie zakłócony. 

Jedynie w sobotę wieczorem w ogrodzie po-Bernardyńskim podczas koncertu 
nieujawnieni sprawcy rozsypali nad głowami słuchaczy odezwy komunistyczne zaś w 
niedzielę po pe urządzili masówkę w lasku zwierzynieckim. Zebrała się znaczna 
ilość młodych żydów i żydówek, do których przemawiał jakiś osobnik w starszym 
wieku. Na wieść o nielegalnej 
której zebrani rozproszyli się. 
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— (0) Rejestracja cudzoziemcow.  Do- 

masówce AE przybył oddział policji, na widok 
c 

— Wczoraj rozpoczął urlop wypoczyn- 

ię do domu. Przywiózł mnie dryndziarz szczę 
śliwie za umówione 2 złote. Wyjmuję nowiu- 
teńkie 2 nikłowe złotówki i płacę. Ani rusz 
nie chce ich przyjąć. 

Mówi, że jeszcze nie zna tych nowych 
pieniędzy i boi się je brać. Proponuję wydać 

14 reszty Z „grubszej“ monety. | 
‚ Мусааат 10 złotych. Okazuje się, że 

mój dorożkaż ma resztę, ale tylko w ten 
sposób, że musi mi wydać 5 złotych srebr- 
ne i resztę drobnemi. Inaczej nie może. | 

A tu za nic w świecie nie chce się 5-cio 

SĄ : Е Ё - celne Jawniuny - Mejszagoła i Dukszty — wiadujemy się, že wladze administracyjne I kowy prezes dyrekcji poczt i tel. inż. Jozef złotówki pozbawiać. Myślał długo, myślał, 

R bezrobotnych JIEROZAN EMI Opad za do- J Druja stają się drogami ubocznemi. 3 stancji rzy iii iezatze zgłoszenia ob y- Żółtowski. Na czas urlopu prezesa kierowni- ** | rzyjął moje „Nowe“ „2 złote. l : 

nie w charakterze „robotników niefa- bę w mm. | Likwidację ekspozyt ury celnej w Jawniu wateli państw obcych do obowiązkowej re- ctwo dyrekcji objął naczelnik wydziału adm. . Bywają też 7 nowemi ztotowkami i inne || 

howych“, t ej części robot- nach przeprowadził urząd celny _w Wilnie, jestracji. Rejestracja dopuszczalna jest je- Adolf Haas. nieporozumienia. Siada któś do autobusu. 
PE OP ROZSZ: Wiatr ! Kodai zaś w Duksztach urząd celny w Turmoncie. Zcze do 27-go września, poczem nakładane MIEJSKA  *upuie bilet za 30 groszy. Płaci monetą 2 
nicy rolni, którzy ma terenie gospo- przewatający  WSChOdNI. — Wymiana wycofanych z obiegu ban- będą surowe kary do wydalenia z granic Pol. złotówką. Otrzymuje rezstę z 2 złotych — 
dar tw rolnych pracy znaleźć nie mo- Knotów. Pierwszego bm. upłynął termin ski włącznie. — (0) Udział miasta we wpływach pań- 3 złote i 20 groszy. 3 

rstw rolnych pracy ё Uwagi: półpochmurno. wymiany wycofanych z obiegu przez Bank Przy spóźnionej rejestracji nakładane są stwowego podatku dochodowego. W zwią- Dlaczego? 
gli. Zresztą w rolnictwie naszem każdy 

rolnik małorolny, posiadający hektar 

lub dwa ziemi jest właściwie raczej 

robotnikiem rolnym niż gospodarzem i 

Minimum za dobę-l- 13%. 
Maximum na dobę -l- 2350 
Tendeneja barometryczua: spadek ciśnienia 

  

Polski banknotów 5, 10, 20 i 50 złotowych. 
w wypadkach zasługujących na uwzględnie 
nie będą jeszcze kasy Banku Polskiego za- 
mieniać te banknoty na mocy decyzji dyrek- 
cji wydanej na podstawie należycie umoty- 
wowanych podań. ' 

grzywny administracyjne do wysokošci 50 
złotych. 

— Osobiste. Naczelnik Urzędu Śledczego 
na m. Wilna kom. A. Nowakowski wyjechał 
na urlop wypoczynkowy. Zastępstwo na ten 
czas objął podk. Wasilewski. 

ROSTOWA SEO SCI KT III E L T OIS ZORY I TI A RI OOO POKE OZOOKACFWOEAOROR. 
czypospolitej Polskiej żaden przepis— 
jeżeri wmikniemy. w 
jego du ch a—nie może zabro- 
nić: pracować uczciwie na tem lub 

% owem polu działalności a tembardziej 
służby publicznej. W przeciwnym ra- 

© zie stalibyśmy nie wobec „nieubłaga- 
nego paragrafu kodeksu” lecz wobec 
wierutnego i jawnego—absurdu. 

Oto jedyny morał, który może 
oświecona opinja publiczna wyciągnąć 

" z odmowy, która ze strony władz wo- 
jewódzkich dyr. Rychłowskiego spor 
tkała. 

Jak słychać, dyr. Rychłowski od- 
wołał się w porządku apelacyjnym do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Przypuśćmy, że „wygra sprawę”; że 
koncesję wojewódzką otrzyma. Nie« 
wiele mu to pomoże przy składzie 
okoliczności, który się wytworzył. je. 
żeliby nawet i sam JWielmożny Zasp 
zdecydował się dać miłościwie dyr. 
„Rychtowskiemu k onwencję- 
<to potrafi w każdej chwili takiemi 
trudnościami naszpikować prowadze- 
nie przezeń w Wilnie jakiejkolwiek im- 
prezy widowiskowej, że... že na Ma- 
dejowem łożu swojej Lutni dyr. Rych- 
łowski rychło bardzo nie wy- 
tr zy m a. Cóż łatwiejszego jak 

kn wykurzyć” dyrektora teatru z zaj- 
mowanej placówki spiknąwszy  prze- 
ciwko niemu takie „moce” jak: wła- 
dze wojewódzkie (chyba niezbyt no- 
Szące dyr. Rychłowskiego w sercu je- 
żeliby musiały cofnąć udzieloną mu 
odmowę) oraz magistrat (popierający 
całą prasą własne swoje dzieło: im- 
prezę dyr. Zelwerowicza) wreszcie 

 <Zasp (który oczywićcie chciałby w 
łyżce wody utopić--własnego konku- 

renta), : 
Zaš do porozumienia, do aljansu 

do współpracy teatru na Pohulance 
i teatru w Lutni—jestem mocno prze- 

  

konany—nie może przyjść. Dlaczego? 
Dlatego, że takie porozumienie nie 
leży w interesie Związ- 
ku Artystów Scen Polskich; ponieważ 
jest dla Zaspu — niepotrzebne. Zasp 
wie dobrze, że da sobie radę z dyr. 
Rychłowskim... nie potrzebując wcho- 
dzić z nim w żaden „kompromis*. 

Oczywiście... oczywiście... dyr. Rych- 
łowski musi przeprowadzić kampanię 
do końca choćby beznadziejnie. Ho: 
nor mu nakazuje dobić się moty- 
wów, dla których został przez wła- 
dze wojewódzkie uznany za niegod- 
nego prowadzenia imprezy  widowi- 
skowej w Wilnie choćby drugoplano- 
wej. My wszyscy bardzo a bardzo 
tych motywów ciekawi! Ręczyć przecie 
można, że nie znajdzie się w nich 
żadnych nawet aluzyj do... tych lub 
owych  kwalifikacyj artystycz- 
nych bądź obecnej trupy dyr. Rych- 
łowskiego bądź... ewentualnego zespo- 
łu, któryby mógł skompletować! 
Ocenianie - tembardziej 4 priori— 
artystycznych walorów te- 
atrów dramatycznych, oper, koncertów, 
wystaw obrazów i rzeźb i t. p. nie 
może przecie należeć do atrybucyj 
władz wojewódzkich nie  posiadaią- 
cych przecie specjalnego i wykwalifi- 
kowanego organu, któryby posiadał 
rzeczywistą kompetencję dla roztrzą- 
sania tak... subtelnej materji i decy- 
dowania o niej. 

Jeżeliby bowiem mieli urzędnicy 
administracyjni być u nas zarazem 
sędziami i ekspertami w spra- 

wach Sztuki, w kwestjach ar- 

tyzmu, mielibyśmy w samej rzeczy 
Polizei staat, jakiego jeszcze 
świat nie widział. 

Związek Artystów Scen Polskich 
(Zasp) objął imprezę teatralną w 
gmachu na Pohulance niejako opan- 
cerzoną wobec— wszelkiej niepożąda- 
nej konkurencji. Dyr. Zelwerowicz 
wstęptje na widownię wileńską w 
pełnem Świetle rządowego i magist- 
rackiego protekcjonizmu. Może Śmia- 
ło sygnować swoją imprezę C um 
gratia et privilegio, jako wy- 
posażoną w szczególne łaski i przy- 
wileje. 

Stał się fakt dokonany. Wobec 
faktu dokonanego i — nieodwołalne- 
go, można, owszem, w dalszym ciągu 
uprawiać t. zw. „irondę* i dołki pod 
nim kopać ad infinit u m. jest to 
jednak metoda i dziecinna i kiepska 
wobec np. faktu, o którym mowa. do 
którego należy „podchodzić* i „odno: 
sić się" bez uprzedzeń i bez zgóry 
powziętego zamiaru... szkodzenia. 

Wręcz przeciwnie. Prosty i jasny 
obowiązek obywatelski wskazuje i na- 
kazuje wileńskiej imprezie Związku 
Artystów Scen Polskich okazać — 
wedle sił, któremi każdy z nas roz: 
porządza—szczere i lojalne poparcie. 
Dlaczego przedewszystkiem? Dlatego, 
że ręczyć można, iż dyr. Zelwerowicz 
dołoży „t punktu“ najusilniejszych 
starań aby teatralną naczelną imprezę 
wileńską postawić na. możliwie wyśo- 
kiej stopie teatralnego kunsztu. Bu: 
rzyła się przeciwko niemu opinia 

publiczna, przyjęto go w prasie nie- 
życzliwie, Zasp w samej rzeczy wy- 
stępuje w niewłaściwej mu roll.. 
przedsiębiorcy teatralnego, któremu 
powinno leżeć na sercu nietylko nil. 
nowanie interesu stowarzyszonych .. 
wszystko to są ważkie racje, dla któ- 
rych dyr. Zelwerowicz weżmie się 
podwójnie i potrójnie na nazurv, wv 
tęży całą swoją ambicję aby dowieść, 
że właśnie Zasp i właśnie on potra- 

fią poprowadzić w Wilnie naczelny 
teatr polski z niemniejszym blaskiem, 
niż... Reduta, a w każdym razie „nie 
gorzej" niż "ona. 

Mam głębokie przekonanie, że tak 
będzie. Nie dlatego aby mi chodziło 
w tej chwili o... robienie zgóry re- 
klamy imprezie dyr. Zelwerowicza lecz 
ponieważ staram się zawsze patrzeć 
na rzeczy trzeźwo a „dwa razy 
dwa cztery" jest zawsze dla mnie naj- 
pewniejszym, najmocniejszym gcuntem 
dla wszelkiego wogóle wnioskowania, 
przeto powtarzam raz jeszcze: impre* 
za dyr. Zelwerowicza, choćby prowa 
dzona tylko na Pohulance ma zapew- 
nione, nawet wcale znaczne po wo: 
dzenie—choćby do samego Wiel. 
kiego Postu, jeżeli nie dalej. 

Sama nowość, na co Wilno jest 
zawsze wrażliwe. sama do gruntu 
zmiana aktorskiego personelu, do któ- 
rego ręczyć można, że dyr. Zelwero: 
wicz nie omieszka wpuścić dla okrasy 
jaknajwięcej  niewieściego, Świeżego 
wdzięku i powabu, aktualność reper- 
tuaru przy pamiętaniu o wielkich re 
prezentacyjnych sztukach, na co też 
Wilno jest wrażliwe, zupełnie jak na 
„klasyczną'* muzykę, wreszcie impul- 
sywne pomysły reżyserskie dyr. Zel- 
werowicza, nie wspominając o nie- 
wątpliwych popisach jego własnego 
niemałego talentu aktorskiego — 
wszystko to będzie niezawodnie, przy 
naimniej; przez pierwsze miesiące 
ściągać publiczność wileńską nawet 
na Pohu'a kę. 

A potem... potem co będzie to bę: 
drie, Qui vivra, verra! 

Cz. J. 

ZAK 

  

A no, bo konduktor w tłoku autobuso- 
wym złotówki nowe bierze za pięćdziesięcio- 
groszówki. 

Bywa, że ktoś mający komuś do za- 
płacenia złotówkę, wykpiwa się pięćdziesię- 
ciu groszami, bo ten komu płaci myli się na 
swą niekorzyść. ь 

W ten sposób jeden zarabia, drugi tra- 
ci na monetowej inowacji. Mnie już to nie 
grozi, bo choć dziś. dopiero 5-ty, nie mam 
na czem się mylić — bo nie mam złotó- 
wek. Mik. 

ID ASN 0 AO NATO "EZIO. 

datku od nieruchomości i przekazania tej fun- 
kcji urzędom skarbowym, ponieważ dalsze 
tolerowanie obecnego stanu rzeczy naraża 
skarb państwa NY 
ZE рогга! w autobusach iej- 

skich. Opracowany przez władze glany 
zdy, autobusów kursujących na linjach pod- 
Žiaici obowiązuje widać tylko na papie- 

ze. 

Skarżą się nam, że konduktorzy wielu 
maszyn odmawiają miejsc pasażerom jadą- 
cych do bliższych przystanków tłomacząc 

zku z orzeczeniem Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego, zawierającym odmienn. 
wykładnię art. 16 ustawy z dnia 22 grudnia 
1925 r, Min. Skarbu wydało  okólnik, w 
którym komunikuje, że zgodnie z tezą, usta- 
loną przez Trybunał związki komunalne po- 
siadają prawo do udziału we wpływach pań 
stwowego podatku dochodowego w wyso- 
kości określonej w przepisach ustawy o tym- 
czasowym uregulowaniu finansów komunal- 
nych, przepisy zaś ustawy o środkach za- 
bezpieczenia równowagi budżetowej, ograni- 
czającej udział tych związków w podatku 
dochodowym do połowy, niemają zastoso- 
wania do wpłaconych po tej dacie kwot po- 
datku dochodowego, przypisanego przed dn. 
1 stycznia 1926 r. Wobec tego Min, Skarbu 
poleciło Izbie skarbowej poczynić przygoto- 
wania celem przeprowadzenia rozrachunku z 
tego tytułu w stosunku do wszystkich za- 
interesowanych związków komunalnych. 

Zaznaczyć należy, że wpływy z tego zró- 
dła będą bardzo poważne i stanowić będą 
dużą pozycję tegorocznego budżetu m. Wil- 
na, którego sytuacja finansowa, jak wiado- 
mo, nie jest obecnie zbyt pomyślna. 

— (0) przyjęcia w Wilnie wy- 
cieczki polskiej młodzieży z Ameryki. Ma- 
istrat wyasygnował na koszta przyjęcia w 
ilnie wycieczki polskiej młodzieży z A- 

meryki 2710 zł. Przybycie wycieczki jest spo 
dziewane w dniu 13 sierpnia, pobyt potrwa 
dwa dni — 14 i 15 sierpnia. Program przy- 
jęcia jest już opracowany. W skład progra- 
mu wchodzi zwiedzenie miasta, wycieczka do 
Trok, rozdanie upominków i tp. 

„ Komitet wykonawczy przyjęcia wyciecz- 
ki zbierze się we czwartek, dnia 8 sierpnia, 
o godz. 18 na posiedzenie w małej sali kon- 
ferencyjnej urzędu wojewódzkiego. Wobec 
na razie niezmienionego terminu 13 bm. 
przyjazdu wycieczki, wspomniane  posie- 
dzenie będzie ostatecznem i decydującem do 
spraw organizacyjnych, związanych z po- 
bytem gości z Ameryki w Wilnie. Pożądany 
jest jaknaczynniejszy udział społeczeństwa w 
powitaniu i uprzyjemnieniu pobytu gości z 
za Oceanu w Wilnie. 

— (0) Reforma podatku od nieruchomoś- 
ci. Wymiar podatku od nieruchomości, jako 
podatku pajstwowego, właściwie należy do 
kompetencji władz skarbowych. Celem 
odciążenia jednak tych władz w swoim cza- 
sie przekazano w drodze specjalnego zarzą- 
dzenia dokonywania tego wymiaru zarzą- 
dom niektórych związków komunalnych a w 
Wilnie magistratowi. * 

Okazuje się jednak że związki komunalne 
zupełnie nieumiejętnie dokonywują opadat- 
kowania od nieruchomości, albowiem prze. 
dewszystkiem szacunek nieruchomości jest 
przestarzały i zupełnie nie odpowiada dzi- 
siejszemu stanowi rzeczy na rynku handlu 
domami i placami, 
ю Wobec tego władze skarbowe opracowu- 
ią obecnie projekt przejęcia z powrotem ca- 
tej akcji szacunkowej i wymiarowej dla po- 

końcowych punktów linij. Z punktu widze- 
nia przedsiębiorstw jest to może słuszne 
stanowisko lecz i interes pasażera też musi 
być brany pod uwagę. 

Znamy fakt, że konduktor wozu kursu- 
jącego do Turgiel nie wziął pasażera do Ja- 
szun. я 

Naszem zdaniem jechač powinien ten, 
kto pierwszy wsiądzie. 

RÓŻNE | 
— wWycieczkil pszczelarskie. W dniu 15 

rzy i Wystawy Pszczelniczej. 
W. celach udogodnienia wzięcia udziału 

w zjeździe i zwiedzeniu Wystawy, = Wileń- 
skie „Towarzystwo Organizacyj i Kólek Rolni 
czych organizuje wycieczkę. Wyjazd wy- 
cieczki nastąpi w dniu 14 sierpnia br. godz. 
9 min. 25, 

. Chcący wziąć udział w wycieczce winni 
niezwłocznie zapisać się na fistę wycieczko- 
wiczów i wnieść zadatek w wysokości zł. 15. 

Zapisy przyjmuje Wileńskie Towarzystwo 
Organizacyj i Kółek Rolniczych w. Wilnie, 
W. Pohulanka 7, sekretarjat. 

Koszt przejazdu i trzydniowy pobyt w 
Poznaniu określa się na zł. 65 bez wyży- 
wienia. 

— Nowe T-wo. Dnia 19. 7. br. p. woje- 
woda wileński zatwierdził statut towarzystwa 
Miłeśników Wiedzy Skarbowej w, Wilnie, 
którego celem jest krzewienie zamiłowania 
do nauki skarbowej, pogłębienie teoretycz. 
nei i praktycznej wiedzy skarbowej wśród 
członków towarzystwa oraz współdziałanie 
z członkami i innemi organizacjami przy pra- 
cach w tym kierunku. c” 

Wśród założycieli figurują prezes Izby |   

to tem, że mają możność wieźć jadących do | 

sierpnia br. odbędzie się w Poznaniu otwar- sd 
cie Wszechsłowiańskiego Zjazdu Pszczela- 

             



Kolejna konierencja polsko-lifewska 
Zapowiadana przez nas przed kil 

ku dniami konierencja polsko-litewska 
doszła do skutku w ubiegłą so- 
botę. 

Spotkanie przedstawicieli obu 
stron nastąpiło na odcinku granicz- 
nym Nowe Troki. 

Ze strony naszej brali w niej 
udział p. Starosta Łukaszewicz i ko- 
mendant poiicji na powiat Wileńsko- 
Trocki komisarz Mirek. Litwini wy- 

słali naczelników rejonu olickiego i 
koszedarskiego. 

Przedstawiciele nasi poruszyli 
sprawę skandalicznego zachowania 
się straży granicznej i systematycznego 
niszczenia wiech granicznych. Delega- 
ci litewscy wysłucnawszy ządań na- 
szych przedstawicieli przyrzekli przed- 
łożyć je swoim władz.m  przełożo- 
nym. (b) 

Skarb. Jan Malecki, prof. skarbowości USB. 
Mieczysław Gutkowski, radca Kontroli Pań- 
stwowej Wiesław Cywiński, dr. Michał Król 
i inni. ` 

Siedziba Towarzystwa mieści się w Wil 
nie przy ul. Wileńskiej 34. 

— Siery żydowskie przed międzynarodo- 
wym zjazdem. W okresie od 3 — 10 wrze- 
śn.a obradować będzie w Wiedniu między- 
narodowa konferencja Związku Żydowskich 
kupców, przemysłowców i rzemieślników. 

W związku z tem odbędą się w najbliż- 
szym czasie zebrania związków reprezentują- 
cych handel, przemysł i rzemiosło celem wy- 
brania delegatów. Dziś kwestja ta wywołuje 
duże zainteresowanie gdyż powstało kilka 
poglądów na rolę i znaczenie delegacji. 

* 
TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie występy Teatru Artystycz- 
nego Stanisławskiego. Dziś ukaże się świetna 
sztuka A. Czechowa „Wujaszek Jas“. Jutro 
we środę odbędzie się uroczyste przedsta 
wienie ku uczczeniu 25 lecia zgonu Czecho- 
wa. Program obejmuje 4 utwory jednoakto- 
we: „Ošwiadczyny“, „Jubileusz“,  „Chirur- 
gja“ i „Noc przed sądem“. 

We czwartek ostatnie pożegnalne przed- 
stawienie przed wyjazdem zespołu zagrani- 
cę. Odegraną zostanie komedja Ostrowskie- 
go „Bieda nie hańbi.* Bilety na wszystkie 
przedstawienia są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego 11 — 9 w. bez przerwy. * 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

Sufit w mieszkaniu grzebiąc 60 
letnią dake Wczej rano w domu Kre- 
mera (róg Kijowskiej i Stefańskiej) miała 
miejsce katastrofa która pociągnęła za sobą 
ofiary w ludziach. W kuchni należącej do 
mieszkania Edelmanów mieszczącem się na 
6 piętrze z niewyjaśnionych narazie przyczyn 
osunął się sufit. Obecna w tym czasie w ku- 
chni 60 letnia Edelmanowa została przygnie- 
€iona walącemi się wiązaniami sufitu i uległa 
bardzo ciężkiemu uszkodzeniu na całem cie- 
le. Trzask spadających desek zaalarmował 
mieszkańców tego domu, którzy gdy znaleźli 
się na miejscu wypadku rzucili się odrazu na 
pomoc przygniecionej. Wezwano również 
znajdujących się na ulicy tragarzy i przy 
ich pomocy zdołano staruszkę wydobyć z 
pod gratów. W stonie ciężkim ulokowano 
ją w szpitalu żydowskim. (c) 

— c) Kradzież y. Przez otwarte 
okno do mieszkania Władysława Szczerb 
(Witebska 5) dostali się złodzieje i wynieśli 
garderobę na sumę 1300 złotych. 

— (c) Zamachy samobójcze. Z powodu 
ciężkich warunków materjalnych targnął się 
na życie robotnik kolejowy Jan Kuciński 
(Smoleńska 12-. W chwili gdy nikogo w lo- 
kału nie było Kuciński umocował Sznur na 
haku i zawisł na nim. Wszelka pomoc gdy 
wypadek zauważono okazała się spóźniona 
Z pętli zdjęto już zimnego trupa. 

Natomiast z powodu zawodu w pożyciu 
małżeńskim wypiła esencji octowej Jadwiga 
Palczewska (Kominy 6) i z powodu nieporo- 
zumień rodzinnych otruła esencją Chana Kro 
nik (Wingry 4). Obie desperatki ulokowano 
w szpitalu żydowskim. 

— (c) Wpadł do Wilji i utonął. W ubieg- 
łą niedzielę podczas łowienia ryb na Wilji 
na tratwie stojącej u wylotu ulicy Podgórnej 
stracił równowagę i wpadł do wody 10 letni 
Zenon Bluz (Szyszkińska 4). Dziecko odrazu 
trafiło na głębie i utonęło. Pogotowie poste- 
runku rzecznego po dłuższem poszukiwaniu 
zwłoki odnalazła. 

— (c) Zaginęła. Katarzyna Romanowicz 
(Dobrej Rady 15) zameldowała policji o za- 
ginięciu jej córki Marji lat 23 która w ostat. 
nich dniach lipca wyszła z domu na poszu- 
kiwanie pracy i dotychczas nie wróciła. 

  

  

*UMUNT ul 

*' Na ustronnym sziaku 
Powieść 

Z niewielkiej odległości dolatywały 
rozmawiających, odgłosy żywej sprze- 
czki. Trafili właśnie na jej ognisko, 
gdy minęli zabudowania gospodarcze 
Scena, którą ujrzeli, była zgoła nie 
oczękiwaną, Na zagonach pod siew 
przygotowanych stały dwie pary koni 
z bronami, opodal dwóch siewców i 
wóz z worami żyta. Ksiądz proboszcz 
i panna Bukowska, pochłonięci sprze- 
czką, zdawali się świat' a wokoło siebie 
nie widzieć. ' 

Spór bodaj dochodził do najwięk- 
szego napięcia: 

— Pan Bóg kobietę przez pomyłkę 
stworzył, wołał proboszcz  przenikli- 
wym głosem i sam potem żałował. 

Panna Bukowska podskoczyła, jak 
Achilles ugodzony w piętę, okrzyk 
zgrozy wyrwał się z jej piersi. 

— Ksiądz proboszcz bluźni, — krzy 
czała, gada jak heretyk i sam będzie 
żałować. Chłopi przysłuchiwali się 
zbyt żywej wymianie zdań, w osłupie- 
niu. Nagłe zjawienie się Ginwiłła i 
Iwienieckiej uczyniło, na rozgorączko- 
wanych przeciwnikach  otrzeźwiające 
wrażenie. Książe byt ubawiony, Iwie- 
niecka zasępiła się niezmiernie. 

— O co chodzi, o co wynikł spór? 
— zapytała po krótkiem powitaniu. 

— Bardzo jestem rad, że pani przy- 
jechała — mówił proboszcz nieco stro- 
piony, bo chciałem wyjaśnić... 

— Proboszcz nie jest rad, przer- 
wała panna Bukowska, bo mówił że 
pani tu nic nie ma do roboty, że on 
sam gospodarzem i nic nie chce wy- 
jaśnić, tylko mąci i bruździ. Anioł by 

_z nim stracił cierpliwość. A łzy drżały 
w jej głosie. 

— Niech pani nie przerywa — rze- 
kła Iwieniecka stanowczo, o co cho- 
dzi księże proboszczu. 

— Teraz, kiedy majątek wrócił do 
kościoła, — mówił zagadnięty, pro- 
boszcz winien.być na nim gospodarzem 
a nie panna Bukowska. ż 

— Proboszcz będzie gospodarzem 
w kościele, majątek pozostaje tymcza- 
sem w mojem rozporządzeniu, a pan- 

  

— (c) Wypadki za dobę. Za ubiegłe 48 
godzin zanotowano w Wilnie 164 wypadki. 
W tej liczbie było 11 kradziży, 37 zakłóceń 
spokoju i 60 przekroczeń administracyjnych. 

— (c) Pożar. W dniu 4 bm. o godzinie 
5 nad ranem w ogrodach zakł. Leczniczych 
Uniwersytetu Stefana Batorego przy zaułku 
Zakretowym z niewyjaśnionych narazie przy- 
czyn wybtuchł pożar który zniszczył skład 
wraz z 7 а). Straty wynoszą 1200 złotych. 

— (c) Wypadek samochodowy. Przy 
zbiegu ulic Mostowej i Wileńskiej przebie- 
gający przez jeźdnię 8 letni Aleksander Wil- 
żys został uderzony przejeżdażjącą taksów- 
ką Nr. 107 kierowaną przez szofera Arka- 
djusza Kobaka. Chłopaka  odwieziono do 
szpitala św. Jakoba. zyć 

(c) Spadł z wozu. Na ulicy Ponarskiej 
spadł z wozu i został przejechany robotnik 
cegielni Ponary Franciszek  Szumiel (wieś 
cegielni. Doznał on złamaniu ręki i został 
ulokowany w szpitalu św. Jakóba. 

SPORT 
DWULETNI KURS WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 
W ciągu października 1929 roku zosta- 

nie firuchomiony w Centralnym Inst. Wycho- 
wania Fizycznego na Bielanach 2 letni pań- 
stwowy kurs Wychowania Fizycznego. Pro- 
wadzone będą kursy nauczycielskie męski i 
żeński. 

Na kurs zgłaszać się mogą maturzyści 
(stki) szkół średnich i seminarjów nauczy- 
cielskich. Osoby które złożą egzamin  po- 
pomyślnie otrzymują świadectwo uprawnia- 
jące do prowadzenia ćwiczeń cielesnych w 
szkołach średnich, ogólno kształcących i 
seminarjach nauczycielskich Oraz dające 
prawo po 2 letniej praktyce zgłaszania się 
do egzaminów na nauczyciela szkół średnich 
ogólno kształcących i seminarjów nauczy- 
cielskich. 

Warunki przyjęcia: wiek 18 do 30 lat, 
świadectwo dojrzałości gimnazjalne lub se- 
minarjalne, uprawnienie fizyczne. 

Podania przyjmuje Wydział Wych. Fiz. 
Min. Wr. i Op. do dnia 15 VII b. r., 

Kandydaci zostaną po przyjęciu — @0 
C. I. W. F. poddani badaniom lekarskim psy- 
chotechnicznym i próbom sprawności fizy- 
cznej. 

Minima próby sprawności fizycznej: 

Kandydaci: 

bieg 100 mtr. — 14 sek. 
skok wzwyż 125 cm. 
bieg 1000 mtr. — 3 min. 38 sek. 
skok w dal 425 cm. 
rzut kulą 7,25 kg. — 7,20 mtr. 

Kartdydatki: 
bieg 60 mtr. — 10,6 sek. 
skok w dał 3 mtr. 
skok wzwyż — 95 cm. 
rzut kulą oburącz 4 kg. — 10 m. 

  

  

Słuchacze przyjęci na kurs zostaną po- 
mieszczeni w lnternacie Instytutu z obowią- 
zującem stołowaniem się na miejscu. 

Wpisowe 10 zł. 
Internat łącznie z wyżywieniem 

zł. miesięcznie. 
120 

"ZAKOŃCZENIE KURSU INSTRUKTORSK. 
W miedzielę zakończył się 4 tygodniowy 

kurs instruktorski Ośrodka W.F. przeznaczo- 
ny dła uczestników z pięciu województw: 
warszawskiego, poleskiego, białostockiego, 
nowogródzkiego i wileńskiego. 

Kurs ukończył 64 uczestników. Na za- 
kończenie odbyły się zawody sportowe, po 
których kierownik Ośrodka kpt. Kawalec 
dokonał w towarzystwie komendanta kursu 
por. Herholdta rozdania nagród. 

na Bukowska 
kiem. 

— Ach, tak? — odrzekł ksiądz 
cierpko, ja mam podłegać kobiecie... 

— O żadnej podległości lub zale- 
żności mowy niema. Proboszcz będzie 
miał dobrobyt zapewniony. Wolny od 
poziomych (trosk gospodarczych, bę- 
dzie się mógł poświęcić temu, co naj- 
poważniejsze, co stanowi jego właści- 
we zadanie, pracy moralnej, duchownej 
wychowawczej. Tamte troski przyjmie 
na siebie panna Bukowska, w mojem 
imieniu. 

— Słowem ja mam być tylka figu- 
rantem, bez żadnej władzy i sługą 
pańskim. 

— Sługą Bożym, — odparła Iwie- 
niecka surowo, a nie gospodarzem rol- 
nym. 

— Ja tu widocznie, zupełnie zby- 
teczny — mówił ksiądz nie chętnie i 
wnet o tem do biskupa napiszę. 
Żegnam państwa. 

Oddalał się szybkim krokiem. 
Trafiłem na gniazdo os — mruczał po 
drodze, a nie na parafję. Gdzie baba 
rządzi, tam djabeł błądzi. Ostatnich 
słów panna Bukowska nie słyszała. 

— O co spór wynikł, co się 
stało?— badała Iwieniecka. 

Na te słowa, jak za pociśnięciem 
sprężyny, otworzyły się upusty żalu 
wezbranego w sercu panny  Bukow- 
skiej, wartki potok wymowy  trysnął 
przed strwożonemi nieco słuchaczami. 
Pamięci księcia zdawała się natrętnie 
nanucać jakaś wesoła arja z mało zna- 
nej opery, bo nie słuchał wynurzeń 
panny Bukowskiej w należytem skupie- 
niu, jeno nucił pół głosem. I Iwienie- 
cka nie sprostała zadaniu dobrego słu- 
chacza, niecierpliwiła się, przerywała 
przywoływała do porządku — przez 
czas dłuższy bez skutecznie, nareszcie 
wyzyskała chwilę milczenia, którą pan- 
na Bukowska chciała użyć na zaczerp- 
nięcie tchu, dla dalszych wywodów. 

— Panno Marjo — rzekła — trze- 
ba'być rozsądną. Teraz nie pora na cha 
rakterystykę ks. Tycyny, ani powtarza- 
nie dawniejszych nieporozumień, pra- 
gnę tylko wiedzieć, 0: cosspór wynikł 
w chwili obecnej. 

— My sami nie wiemy, co robić — 
wmieszał się do rozmowy stary Were- 

jest moim pełnomocni- 

  

SŁO 

RADJO. 

Wtorek, dn. 6 sierpnia 1929 r. 

11,5—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Poranek popularny. 
Ork. pod dyr. H \Мепепа. — 12,50—13,00: 
Wystawa Poznańska mówi. 13,00 : Ko- 
munikat meteorologiczny z Warszawy. 
17,00 - 17,20: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska. 17,20—17,45: Odczyt z 
dz.„Sport i wychowanie fizyczne* wygł. kpt. 
Tadeusz Kawalec. 17,50 18,00: Wystawa 
Poznańska mówi. 18,00 - 19,00: Transm. z 
Warsz. Koncert popołudniowy. 19,00—19,25: 
Koncert dla dzieci. 19,25—10,50: Transm. z 
Warsz. Audycja wojskowa ku uczczeniu 15-tej 
rocznicy dn. 6-go sierpnia. 19,50 — 20,00: 
Program na dzień następny, komunikaty 
i sygnał czasu z Warsz, 20,00—22,00: Trans” 
misja z Warsz. noncert orkiestry dętej. 
22,00 22,45: Traasm. z Warsz. Komuaihaty: 
PAT. i inne. 22,45—23,45: „Spacer detekto- 
rowy po Europie* (Retransmisja stacyj za- 
granicznych z lokalu PAP. w Wilnie) 

OFIARY. 
Bezimiennie na nędzę wyjątkową do u- 

znania Redakcji zł. 15. 

    

GIEŁDA WARSZAWSKA 
5 sierpnia 1929 r. 

Dawizy I waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
B:igja 124,01, 124.39. 123,70, 
Kopenhaga 237,75, 238,35, 237,15, 

Budapeszt 155,48 155,83 155,08 

Holandja 357,38 358,28 356,48 

Londyn 43,275 43.38, 44.17, 

Howy-York 8,90, 8.92 8.88 

Paryż 34,94, 35.03, 85, 
Praga 2639,5 26.46 26.32, 5 

Szwajcarja 171,58, 172.01, 171.18 

Stokholm 239,09  239,69 238,49 

Wisdcó 12565, 125.96, 125,34, 

Włochy 46,64,5 46,76, 6.53, 

Marka niemiecka 212.52, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 114,75 — 115. 
5 proc. pożyczka  konwersyjna 47,75. 
6 proc. dolarowa 83. Stbilizacyjna 91,50. 
8 proc. L. B. Gosp. Kraj. i Banku 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie 

5 proc. warszawskie 53,50. 
8 proc. warsz. 67,75 -68. 8 proc Łodzi 
58,50. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 
10 proc. kolejowa 102,50. Dolarówka 66,25 
—65- 65,25. 

dolarowe 86. 

Akcje: 

Bank Polski 165,50. Związek Spółek 
Zar. 78,50. Firley 51,50. Węgiel 68. Ostro- 
wiec 82,50 — 83. Rudzki 35,75, Staracho- 
wiec 28, — 37,50. Haberbusch 237. Spiess 
130. Lilpop 31,50— 31,25. Modrzejów 24,50 

ŚWIATOWA FIRMA poszukuje ala 
swego Wileńskiego Oddziału RYTU- 

® NOWANEGO  KORESPONDENTA. 

l niemieckiego. Reflektuje się wyłącz- 
m nie na siły pierwszorzędne z długo: 

Wymagana gruntowna znajomość 
języków: polskiego, rosyjskiego i 

letnią biurową praktyką. Oferty pod 
„L. M. 100* składać do Biura Ogło- 
szeń S. Jutana, Niemiecką 4. —0 
mmm m 

KOAZEDIA 
Usca DOBRA 
KOPIOWANIE 
.PLANOWO” 
ŚWIĄTŁODRUKI 

т WiIES 

  

nicz — przygotowaliśmy ten kawał po- 
la pod śiew żyta, jak panienka kazała 
i właśnie śiać zaczynaliśmy, gdy oto 
ksiądz proboszcz przybiegł i z pola nas 
zganiał. Ja tu gospodarz, powiada — 
nie wy, fasolę tu będę sadzić, siać 
groch.... 

— | kapustę, wybuchnęła panna 
Bukowska, on przecie o gospodarstwie 
bladego pojęcia nie ma. On nie wie co 
ozima, co jarzyna, — warzywa od po- 
krzywy odróżnić nie potrafi. On cho- 
dząc koło pola, czyta Dantego Boską 
komedję, a sam nieboskie komedje 
urządza i piekło. 

— Dosyć tego, moja pani, przerwa- 
ła Iwieniecka stanowczo, wiem już o 
co chodzi. Proszę przystąpić da robo- 
ty. 

— (Co mamy robić? wtrącił We- 
renicz. 

— Jak to co? 
— Ksiądz nam tu żyto siać za- 

bronił. 
— Słuchajcie księdza w kościele, 

w sprawach życiowych, w sprawach 
otyczajności. Na roli ja rozporządzam, 
a w mojem imieniu panna Bukowsra. 
Przystępujcie spokojnie do roboty, 
szkoda czas tracić. 

Panna Bukowska i chłop* zakrzą= 
nęli się żywa około przerwanej rohoty 
Iwieniecka patrzyła na nich i na pięksy 
szmat roli przed sod4, z rozczewnie- 
niem. 

— I ja, — rzekła prawie szep*cm, 
jeszcze kilka zagonów zas ооа 
rzuciła przed siebie siewnię za zbożem, 
sypnęła parę garści na zagon po: któ- 
rym stąpała, jako też ra tąsiedni. Szła 
miarowym siewcy krokiem pzwnym, 
żwawym. Trwało to nie długo, musia- 
ła zwolnić kroku. 

— Wyszedłam z wprawy pomyślała 
ła — zbyt prędko idę. Po pierwszem 
zmęczeniu siły wrócą. Ale krok wolny 
również ją męczył, na wpół opróżniona 
siewnia ciążyła. Zachwiała się raz, siła 
woli przemogła ciała omdlenie, , szła 
znowu prosto, żwawo, ale trwało to 
nie długo, zachwiała się powtórni=... 
potknęła się, upadła. 

— Со Ю jest? Wstać nie może. 
Panna Bukowska, śledząca ruchy jej 
od początku, z niepokojem, rzuciła się 
na pomoc. 

   

  

Wydawca Stanisłtw Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

wu 

  

Miejski Kinematograt 
Kalturalae-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

„P 
Od dnia 2 do 6 sierpnia 1929 r. włącznie 

a a 

iIraci 
będzie wyświetlany film: | 

Pustyni 
(Apasze Meksykańscyj. Dramat sensacyjny w 8 aktach. W rolach głównych: FRED THOMSON i + 
MARY CAAR. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Pocz. seansów od g. 6-ej. W niedzielę j święta 
kasa czyna_od_g. 3 m. 30. Początek seansów od £. 4-ej. Następny program: „BIAŁA PUSTYNIA". 

  

KINO-TEATR | 

„HELIOS“ | 

Dzis PREMJERA! Wielka 
Atrakcja! Arcysensacyjny fin „BIAŁA SONATA” 
głównych: vrocza VIVIAN Gi 

plg powieści „ TAJNIKI CARSKIEJ OCHRA- 
й L NY“, Zachwycający dramat erotyczny. W rolach 

c IVL ON, przepiękna CARLA BART HEEL i ulubieniec kobiet WERNER PITSCHAU. 
Film o wielkim napięciu sensacyjnym. Atrakcyjna treść! Seansy o godz. 6, 8. i 10,15. 
  

BBRDASZZYWRAKSZGZ .650E LI LIELILILEEA I LELLS 
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 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

  

jakości 

De. POPILSKI 
zboroby skórne | we” 
<eryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do Li od 
5-—7 p.p. W.Pouian= 
ka Z, rėg Zawalnej 

E aa aanunaasanaasSEREEDAŽ INARSE ano BB ОЛЕ GE 

| E4 
>» OBI IA NRA. 

ear ( ścijański lep i a- -а 

szej pierowych na Kresach. _ в Akagzerka śmiałowska 

ss A EE a „| | oraz Gabinet Kosme- 
mm "EJ Otrzymano na sezon letni wielki wybór od naj- SS = tyczny usuwa  zmar- 

E— tańszych do najwykwintniejszych z fabr. krajowych E, | szczki, piegi, wągry, 

Z i zagr. za gotówkę i na raty! SE! lupież, brodawki, ku-. 

E- M) 
E DH. K. 

KO a sK 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

I-go rewiru m. Wilna, zamieszkały przy 

ul. Niemieckiej Nr. 3 m. 20 zgodnie z art. 

1030 U. Р. C. obwieszcza, iż w dniu 

2 września 1929 roku o godz. 10 rano w 

Obolskiej Puszczy, gminy „rudziskiej odbę- 

dzie się sprzedaż z licytacji publicznej ma- 

jątku ruchomego, Agatona Rutkowskiego 

składającego się z konia, oszacowanego na 

sumę złotych 570 na zaspokojenie preten- 

sji Olgierda Kościakowskiego. 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 

PŁR404 40 054 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

I-go rewiru m. Wilna, zamieszkały przy 

ul. Niemieckiej Nr. 3 m. 20 zgodnie z art. 

1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 

4-ео wrzešnia 1929 roku 0 godzinie 10 rano 

w Wilnie przy ul. Zawalnej 2 m. 2 odbędzine 

się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 

ruchomego Zespołu Artystów Teatru „BEŻ 

duta', składającego się z fisharmonji, radja 

czterolampowego i klawikordu, oszacowane- 

go. na sumę złotych 2500 na zaspokojenie 

pretensji Kasy Chorych m. Wilna. 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 

  

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

Igo rewiru m. Wilna, zamieszkały przy 

ul. Niemieckiej Nr. 3 m. 20 zgodnie z art. 

1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 

4 września 1929 roku o godzinie 10 rano w 

Wilnie przy ul. Montwiliowskieį Nr. 1 od- 

będzie się sprzedaż _ z licytacji publicznej 

majątku ruchomego Bolesława  Szyszkow- 

skiego, składającego się z maszyny do pi- 

sania firmy „Remington* oszacowanego na 

sumę złotych 441 na zaspokojenie preten- m 

sji Kasy Chorych m. Wilna w sumie 441 zł. 

25 gr. z proc. i kosztami. ° 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 

Eadusdsai 

  

— Droga pani, święta pani, 
co pani robi, — mówiła pomagając jej 
wstać nie n'a pani to siły. 

— Nic to, — rzekła Iwieniecka, 
osłabłam, 'ale to zaraz przejdzie. To 
mój ostatni siew, — dodała szeptem. 

Ginwiłł i panna Bukowska odpro- 
wadzili ją na miejsce, które wskazała, 
ku zwaliskom starego klasztoru, pod 
szerokie konary orzechów włoskich, za 
sadzonych przed stu laty, przez mni- 
chów. Stąd ako obejmowało szeroki 
krajobraz — rolę pod siew przygotowa 
ną, — wyniosłe mury kościelne, wie- 
kowe sosny cmentarne. na wzgórzu 
piaszczystem i sine nurty jeziora. 

— Dziękuję rzekła Iwieniecka — 
usiadłszy na miękkiej murawie — tu 
mi już wasza pomoc „nie potrzebna, 
mnie lżej samej. Panna Bukowska 
przyjdzie po mnie około obiadu. 

Pracownikom na roli zdawało się 
że chorej ulgę przyniesie widok  ży- 
wego ruchu i pracy ochoczej, to też 
wzięli się do spełnienia zadania ze 
zdwojoną gorliwością. 

Panna Bukowska wygrzebywała że- 
laznemi grabiami resztki gniazd perzu 
pozostałych w roli, ale żal ją ciągle 
dławił. 

— Dogorywa, myślała, dogorywa, 
wielki duch w wątłem ciele, znicz pło- 
nący w rozbitym garnku. Co pocznie- 
> bez jej silnej dłoni i światłej ra- 

Ginwiłł chwilę jeszcze towarzyszył 
chorej, pomógł jej przyjąć lekarstwo, 
które zawsze miała przy sobie (jakiś 
środek hemeopatyczny, jedyny w któ- 
rego skuteczność wierzyła). Obecność 
ludzka widocznie jej ciążyła, pragnęła 
Samotności. To też książe skwapliwie 
uległ jej namowom i zabrawszy strzel 
kę ruszył drogą, przez piaski i błota 
ku lasom, na spotkanie oczekiwanych 

gości. 
ROZDZIAŁ XII 

W puszczy poleskiej 

Kroczył raźnie minął zabudowania 
gospodarcze, pola uprawne, — otoczy- 
ły go wydmy piaszczyste,  poroste 
czombrem liljowym, wrzosem i jodłow- 
cami. Chęć czynu wzmagała się w 
nim gdy brnął przez pustkowia rodzin- 
nego kraju. Zdawało mu się, że zie- 

EE” Tani miesiąc! (Sierpień) rabat od 5 proc. do 20 proc =m| rzajki, wypadanie wło- 
BL Teri dE resztek niżej kosztów. m] a e Mikiesiczą 46. M 

RYMKIEWICZ. Mickiewicza 9. 
sów. Mickiewicza 46° 
m. 6 

BDEGA 5 MERC M AR В Ё 

T LEKARZE p POSADY ą 
© Ria 1 Potrzebna 
O OI gospodyni na wyjazd 

Ir. Leldowiczowa „do zarządzenia małem 
KCBIECE, WENE- gospodarstwem 

RYCZNE, NARZĄ- 
мОМ MOCZOW. 
Gd iZ--2! Od 4--6, 
sł. Mickiewicza 24, , 

tel. 277. Pomorzanin 
DOKTÓR kawaler sa 29, nad- 

zwyczaj dobrze pele- 
A.Blumowicz cony, bardzo energicz- 
Choroby weneryczne, ny, z praktyką kilku- 
skórne, i syfilis. Przy- letnią w dwuch inten- 
jęcie: od 9 1i3-—7.sywnych majątkach, 

Wilno, pod dyspozycia ё щ':о 
3 samego _ właścicielą 

ul. Wielka 21. poszukuje na własną 
(Telet. 921), prośbę 04 zaraz z 

  

S powodu likwidacji 
DOKTOR jednej dzierżawy, sto- 

b. BIŃSBBRE sownej posady. Wy- 
choroby weneryczne magania skromne. Re- 
syfilis i skórne. ul.ferencje i zgłoszenia 
WILENSKA 3, te-wprost do właściciela 
lefon 567. Przyjmuje pod  „Bończa* do 
od 10do 1 iod 4 do 7„Par* Toruń, Szero- 

Dr. E. WOLFSON ^° *° i 
weneryczne, moczo- "map 
ciowe i skórne, a g LOKALE 
leńska 7, tel. 1067. 

z Nam wam о ) 

  

ZLLIS 

    

DOKTOR . 

witold Kieżm 3 pokoje 
powrócił. Chorohy > 
wewnętrzne. Od godz. Z kuchnią do wyna- 
12—1 i 4—7. Garbar- JĘCIa, Lwowska 11 m.1 
ska 5-3. — 
  —— Do wynajęcia 

1 pokój z oddzielnem 
Dokiūr.Medycyny wejściem, ul. Witol- 

E. GYMELER  dowa 7 m.1. — 
  choroby Oo: we s i 

czne moczo- jj frontowy z bal- 
alOwE. Elektrotera- Pokój konem, suchy, 
pia, słońce górskie, umeblowany, może 
diatermja.  Sollux. być z całodziennem 
Mickiewicza 12, róg utrzymaniem dla sa- 
Tatarskiej 9—2 i5—8 motnych. Portowa 23 

W.Z.P 43, m. 24. —о 

mia tu czeka na czyn dzielnego czło- 
wieka, któryby ją z jałowego półbytu 
da życia i płodności powołał. Ogrom 
pustkowia wzbudzał niepokój przypo- 
minający mu uczucia, jakie go ogarnia- 
ły w śród bezgranicznych w swej mo- 
notonności veldtów Afryki południowej 
po których się tułał w młodości. Nie- 
baczny szarak wpadł mu nagle w oko, 
na odległość strzału i nieuwagę swą 
życiem przypłacił. Jeszcze kilka stajań, 
a droga wkracza w głuche, odludne 
torfowiska o szarem trupiem obliczu. 
Te białe kity błotnej trawy, na ciem- 
nem tle bagna, przez wiatr kołysane, 
przypominają taniec błędnych ogników 
na zaklętym cmentarzu. To niebo je- 
sienne, bure, ponure, nigdzie się tak 
zgodnie z krajobrazem nie zlewa, jak 
tu na Polesiu. Zdaje się, że te potwor- 
ne płachty chmur, lada chwila na gło- 
wę ci spadną, do ziemi cię przygnio- 
tą i całunem nakryją. Ta karkołomna 
grobla przez błota, z rowami po obu 
stronach, pełnemi; jakiejś djabelskiej 
kawy, którą ludzie wodą tu zowią, — 
miała swój początek, ale zdaje się 
nie mieć końca. Zwolna krajobraz nie- 
co się zmienia, choć oblicze zachowuje 
posępne. Bagna przywdziały żałobną 
sukienkę z karłowatej sosniny. Prze- 
trwała ona sto jesieni słotnych, sto 
zim mroźnych, obojętna na wiosny 
uśmiechy słoneczne. Wiosny moc cuda 
twórczą, bezwładna w tych letargicz- 
nych samotach, do wzrostu i rozwoju 
pobudzić ją nie jest zdolna. Ginwił 
doznawał tych samych wrażeń, które 
Pol z Polesia wyniósł: to szare odlu- 
dzie, musi być biesa siedzibą uprzywi- 
lejowaną. 

Po dłuższej wędrówce wstąpił na* 
reszcie w roślejszy bór sosnowy, na 
mokrym gruncie. Czarne wody w dal- 
Szym ciągu okałały groblę. Szedł wol- 
niej badając wzrokiem jakość drzewo- 
stanu, nagle coś przeleciało mu koło 
ucha z ostrym szmerem, do gwizdu 
kuli podobnym. W tej chwili dzika ka- 
czka spadła na wodę i błyskawicznie 
znikła pod jej powierzchnią. 

Ginwiłł przyłożył strzelbę do ramie- 
nia, w tej samej chwili siwy drapież- 
nik, również bystrym lotem spadł na 
najniższą gałęż drzewa rosnącego nad 
wodą i utkwił w niej wzrok dziki, 

Girukaliua 

do- Słoneczne, r+zem lub 
mowem, zgłaszać Się: Z 
jParkowa (Rossa) 9wane. do wynajęcia. | m. 3, od godziny 4. -q Wiłkomierska 3 m. 22 
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ŚWIATOWA FIRMA poszukuje dlą 
swego Wileńskiego Oddziału 

PIERWSZORZĘDNEGO  BUCHAL- 
TERA obeznanego z nowoczesnemi į 

i 

metodami księgowania. Znajomość 
języka niemieckiego pożądana. Re- 
tlektuje się wyłącznie na fachowców 
posiadających długoletnią praktykę. 
Oferty pod “L. M. 100“ skladač do 
Biura Ogłosz. 5. Jutana, Niemiecka 4 

P P. Właściciele tartaków i lasów. 

2 Do sprzedania 
na bardzo dogodnych 
warunkach plac 700 
sążni kw. przy ul. 
Chełmskiej 4, (róg 
Kalwaryjskiej). Można 
z fundamentami i pi- 

Kierownik tartaku, wielkopolanin ° 
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 
racjonalną  trzebież leśną, 

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

Garbarska 1. = 

pa ow się: 
Poszukiwane Ul: Słowackiego 24 

mieszkanie 3—4 pok. JV ZMW. 00 
5 bieta, z wygo- PR: 0 
ami od zaraz. Ofer- _ 
GC: adm. „Słowa* WĘGIEL 

pad t G. opałowy, kowalski i 
drzewny. Koks, drze- 

WAWAWAĘ wo rąbane i szczapo- 
we: Dost. nie- 

KÓPNO | SPRZEDAŻ zwłoczna. Zamówienia 

AJ AS a a a stąłej cenie, я 

1 —„Пора} 

    

  

  

Pokoje 

osobno,  riieumeblo- 

  

  

są 
  

  

na węgiel na zimę po 

    

Qkazyjnie Sty ! czniowa 3 
Fortepian _ „kiofera* Tel" Wi = : do sprzedania i garni- EZM 
turek mebli z pow: Tr łączne par-B 

cele po 10 ha, 
z ogrodem i sta- 
wem rybnym, bu- 
dynkami, o prsen- 
nej glebie, sprze- 
damy w całości 

lub odziełnie 
D.H.-K. „Zacheta“ 

du wyjazdu. Dow. się: 
ul. Mickiewicza 29 
m. 7, od g. 12—2 p.p. 

„TS 
WSZYSTKIE 

NAWOZY — оИЕВ 

  

superfosfat, tomasów-| Mickiewiczą | 1, 
kę, sól potasową, LLS! 9-05 0 
azotniak, saletrę cho- 1 
żowską DOSTARCZA smBU UWE WM 
POD OZIMINY a ŁGUÓBY 

SA ka 

gonowo i na worki, 
na najdogodniejszych EEA EIB 
warunkach  kredyto- 
wych WILEŃSKI 
SPÓŁDZIE LCZY 
SYNDYKAT ROLNI- 
CZY Wilno, Zawalna 9 
Oddziały:Dzisna, Głę- 
bokie,  Smorgonie, 

Mołoceczno. 

[, Mitoń "| 
i najsolidniej lo- 
katy hipoteczne 

załatwia 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza Ъ, 
tel. 9-05. —0 

    

    

         

okrutny, — pewny że się ofiara z pod- 
wodnego schroniska wynurzy i znaj- 
dzie właściwe sobie miejsce w moc- 
nych jego szponach. Strzał niespodzia- 
ny zakończył to radośne oczekiwanie. 
Łupieżca stał się łupem. Kaczka wynu- 
rzyła się z wody, zerwała się do lotu 
i znikła szybko w bezpiecznej gęstwi- 
nie leśnej; Ginwiłł wziął ją na cel, 'ale 
nie chciał pozbawiać ją życia, które 
trafem uratował. | 

Mrok iglastego lasu nie trwał długo 
O kilkadziesiąt kroków dalej sosny i 
świerki stawały się rzadsze. Białe pnie 
brzozy wdzierały się w ich stan po- | 
siadania. Dalej jeszcze, grzązkie bac- 4 
no pozbawiało warunków  istnieą, | 
szlachetniejsze drzew gatunki, miejste | 
ich zastąpiło, pstre pospólstwo mizer- 
nej, skarlałej brzeziny tu i tam umajo- 
nej pękami zielonej jemioły. 

Właśnie to odpowiednie miejsce— 
myślał Ginwiłł — dla miłego spotka- 
nia z małżonką. 

(Może błąd popełniłem, żeniąc się 
z nią, jak mówią Antki. warszawskie 
„wedle opierunku*. Ona, kobieta ro- 
zumna, nie mogła przecie myśleć, że 
czynię to dla jej pięknych oczu. Mi- 
nęły dni starożytnej Grecji, gdy mło- 
dzi ludzie tracili głowę dla wdzięków 
leciwych niewiast. Kierując się prak- 
tycznym rozsądkiem, a nie romantycz- 
nem uczuciem, moglibyśmy urządzić 
wspólne pożycie bardza znośnem. Ona 
bogactw swoich włości, wyzyskać nie “ 
umie, powinna była mnie to polecić, 
bez zastrzeżeń jej bym dochodów przy- 
sporzył i sam bym fundusz zdobył. Z 
niczego miljonów nie stworzę, z nicze- 
go — nic wynika. Ona wprawdzie 
mówi, że jej abecne dochody „gm 

  

  
czają, ale mnie żadne „dosyć* granic 
zakreślić nie może. Natomiast powin 
by zrozufnieć, że Rome'em jej być nie 

  

mogę, — może to zresztą zrozumiała, 
ale przeboleć tego nie może, — stąd 
źródło _ nieskończonych kwasów. | 
Dreszcz mnie przenika, gdy wspomnę 
ten wzrok stalowy, przenikliwy, jak 
światła badawcze reflektorów na fron- 
cie, przed któremi nawet płaszcz nocy, й: 

| 
| 
' 
I 

| 

tajemnic ukryč nie zdėtą,    

aszelna 23, 

| 

Н


