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PRŁTNUMERATA miesięczna 
piacsytką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K.O. 

st ©0259, W sprzedaży detal. cena pojedyńszego Nr. 20 gr. Br 

z odniesieniem de domu luh z ! ! Upłsia poczitwa miałczona Гуслантет 
Redateja rękopisów siezamowionysh nie zwraca, Administrzaja 

| mię wwzgłędmia zantrzeżeż so do rozmieszazania ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 

t 

| NOWOGRODEK — 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. | 

N. ŚWIĘCIANY — 

ĘBO! 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO -- Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 
kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch*. 

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

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

ANSCHLU((. Swiatowy turniej gry dyplomatycznej 
Snowden bohaterem dnia w Hadze. Plan Younga poddany bedzie rewizji   

Bismark 
W jednym z wojskowych anużeów 

Berlina w szkianej szalie--gablociewi 
si surdut wojskowy, granatowy a nad 

nim pikelhauba. I oto człowiek, który 

„aigdy w życiu Bismarka nie widział - 

wydaje okrzyk: Bismark! Istotnie jest 
to mundur Bismarka, jeszcze dziś wyr 

prężony przez potężną  muskulaturę 

olbrzyma. Na tle tego znoszonego Su- 

kna wyobraźmy sobie, miękkie atłaso- 

wo-aksamitne stroje jana Ill-go, zwy- 

cięzcy z pod Wiednia. Jakże zazdro- 

szczę ludziom, mającym czas i mogą- 

cym dowolnie długo opracowywać 

swoje tematy. Bismark i jan Sobieski, 

— co za wspaniała okazja do porów- 

nania dwuch narodów. Różnica dwu- 

stu lat i gdyby ktoś chciał naprawdę 

tę paralelę przeprowadzić, musiałby 

przedewszystkiem uważać, aby cech 

epoki nie pomieszać z cechami naro- 

du i człowieka. Listy Jana Sobieskiego 

z czasów gdy jest Marszałkiem i Het- 

manem o sprawie ukraińskiej, a w 

nich jasność, spokój, szerokość hory- 

zontu naprawdę przypominająca * po- 

tężną logikę rozumowań  Bismarka. 

Tylko Sobieski działa w chaosie roz- 
krzyczanych wieców, dla swoich pla- 

nów pozyskiwać musi aż do ostatniego 

opoja sejmiku w Czersku włącznie, 

Bismark ma za sobą organizację Prus. 

Jeżeli będziemy porównywali po pier- 

wsze genjusz, po-drugie charakter, po- 

trzecie moralność Bismarka i Sobie- 
skiego to w punkcie pierwszym. nie 

mamy. dobrej płaszczyzny porównania: 

Sobieski to przedewszystkiem wódz 
wojskowy. Kiedy 200-tysięczna orda 

tatarska wpakowała się do Polski na 

wysokość Przemyśla, to Sobieski kil- 
kunastu tysiącami jazdy li tylka ma- 

newrem kawaleryjskim . jednocześnie 

giętkim jak przegub dłoni przy tech- 

tunku szpadą i prężnym i silnym jak 

strzała wypuszczona z łuku tę masę 

Tatarów rozbija, wypędza, ” oswaba- 

dza Polskę, wygrywa wojnę. Tak efe- 

ktownych błyskawic genjuszu nie po- 

siada Bismark w swej karjerze žycio- 

wej. W olśnpiewaniw błyskawicami ge- 

njuszu bije go ten Kawalleriefūhrer 

niezrównany! I to jest ta pierwsza 

różnica między dwoma narodami. Ta 

praca zawsze jednakowa wytężona i 

praca błyskami, zwycięstwami od cza- 
su do czasu, skokami, szusami. Jeżeli 

chodzi o charakter to, pisze w'' swo- 

ich memuarach ks. Lichnowski:  Bi- 
smark był przedewszystkiem człowie- 

kiem walki. Jak już nie miał wrogów, 

to stwarzał sobie sztucznie przeciw- 

ników, aby móc ich zwalczać. Tak 

było z ces. Augustą, z ks. Gorczako- 
wem. Bismark całe życie walczył, ko- 

goś pokonywał, łamał na kolana 

przed sobą. Bismark to nieustępliwość, 

twardość, to ten bułdog, który jak 

chwycił skrzydło wiatraka, to zawisł 

na niem i zdechł, a nie puścił.. Za- 

ciśnięte. szczęki bułdoga. Stoi nam 

w oczach Bismark jako człowiek wiel- 
ki, twardy i niesympatyczny, ° а- 

warzyski. jakże inną. jest metoda So- 
bieskiego. On by chciał ' wszystkich 
na swoją stronę pozyskać, ale nie 

walką, nie przez upokorzenie i sta- 

Wianie na kolana, lecz przez wiel- 

kopańską zalotność, przez magnacką 

słodycz ,„„papką i czapką”, przez pa 
nowie bracia. Toż mu leżało na wą 

trobie, gdy ktoś był krzyw na niego. 
Kocha kobietę, gdy ta z kim innym 

dzieli małżeńskie łóżko, to tylko wzdy- 

cha frasobliwy, aby potem wziąć ją 

za żonę, za Panią, i kochać tak szcze- 

rze, tak całem sercem, zaślepienie, 

po kres życia swego. Nieustępliwość 

i bojaźń nieżyczliwości ludzkiej, ser- 
ce zawsze gotowe do  przebłagania 

przeciwników, do kompromisu. 1 

tutaj jest druga absolutnie prawdziwa 
różnica pomiędzy charakterami dwuch 

narodów, różnica tak bardzo na naszą 
niekorzyść. Wreszcie moralność! So- 

bieski potrafił latami wojska z  wła- 

snego funduszu utrzymywać, choć na- 
wet uznania za to nie otrzymywał, po- 

trafił w swej polityce wznieść się na 

ideologję krucjaty, jeszcze wynieść i 

_Dekafa w komisji finansowej nad świadczeniami 
w naturze 

Mine« Loucheur o świadczeniach rzeczowych 
HAGA, 14—VIH. PAT. Zebranie komisji finansowej rozpoczęło się o 

godz. 9-ej pano pod prz.wodnictwem ministra Outarta. Pierwszy przema- 
wiał minister Loucheur w sprawie świadczeń rzeczowych. Zasadniczo—po- 
wiada on— Francja nie sprzeciwia się wnioskowi angielskiemu co do orga- 
nizowania świadczeń w naturze i oddania tej sprawy specjalnie w tym ce- 

lu powołanej podkomisji. Loucheur zwraca jednakże uwagę, że jego zda- 

niem Świadczenia w naturze nie mogą mieć takiego wpływu na handel za- 

graniczny Wielkiej Brytanji i jej bezrobocie, jak to przedstawił minister 

angielski Graham. wt GAMA 2 
Z drugiej strony, rozumie on dobrze sytuację Niemiec, że bez Świad- 

czeń w naturze nie byłyby one w stanie pokryć obecnie w całości gotów- 
ką swych zobowiązań odszkodowawzcych. Ze swej strony pragnie zazna- 
czyć, na podstawie swego dotychczasowego doświadczenia, iż nie widzi, 
aby problem spłat reparacyjnych można było wogóle 
drodze. 

rozwiązać na innej 

Sprawa t, zw. węgla reparacyjnego 

Sprawa dostaw w naturze—mówi Loucheur — stanowi nietylko prc- 
blem czysto reparacyjny, lecz jest on również związany 
międzynarodowej wymiany gospodarczej i jeżeli chodzi n.p. 

z całokształtem 
o węgiel, to 

usunięcie dostaw węgla reparacyjrego nietylko nie złagodziłoby kryzysu 
węglowego Anglji, lecz przeciwnie wprowadziłoby ponowne zamieszanie 
na rynku węglowym, nową konkurencję węgla niemieckiego i, co za tem 
idzie, nową wałkę o ceny, obniżenie 
już istniejącego kryzysu węglowago. 

Przy rozwiązywaniu problemu dostaw węgla 

tych cen, a więc i pogłębienie i tak 

reparacyjnego trzeba 
będzie brać pod uwagę nietylko interesy państw produkujących, lecz rów- 
nież i interesy państw konsumujących, a to może w pierwszej linji Włoch. 
W konkluzji delegacja francuska przychyla się do wniosku, zmierzającego 
do zbadania tej sprawy w osobnej podkomisji, przyczem —w jg Lovcheura 
— takiemi głównemi kwestjami, jakie będą tam rozpatrywane, 
wielkość dostaw rzeczowych, a następnie kontrola nad 
między innemi. sprawa reeksportu. 

ECHA STOLICY 
Zwłoki ś. p. majora ldzikowskie- 

go przybyły do Gdyni. 
GDYNIA, 14. VIII. PAT. Wczoraj 

o godz. 13 min. 15 zawinął do portu 

tutejszego statek szkolny „Iskra“ ze 

zwłokami Ś. p. mir. Idzikowskiego, 

Przez cały czas statek będzie stał 

na raidzie ze spuszczoną banderą. 

Major Kubała po kuracji udał się 
wprost do Paryża. Uroczyste przyję- 

cie zwłok mjr. Idzikowskiego odbę- 

dzie się około 17 b. m. W tym celu 
zawiązał się specjalny komitet. 

Nieoficjalny wyjazd p. Prezyden- 
fa Rzeczypospolitej do Katowie 

KATOWICE, 14—8. Pat. W so- 
botę dnia .17 bm. wieczorem  przybę- 

dzie nieoficjalnie do Katowic Prezy- 
dent Rzeczypospolitej Ignacy Mošcic- 
ki i zamieszka u wojewody dr. Gra- 
żyńskiego. W niedzielę o godz. 11 
przed południem Pan Prezydent weź- 
mie udział 'w nabożeństwie, które 
przed gmachem województwa odpra- 
wią ks. ks. biskupi dr. Lisiecki i Ban- 
durski, przyczem jeden z nich wygło- 
si kazanie. Po nabożeństwie Pan Pre- 
cydent przyjmie defiladę, . a następnie 
będzie obecny na obiedzie u wojewo- 
dy Grażyńskiego. Obiad odbędzie się 
w śŚcisłem gronie, poczem Pan Prezy- 
dent wyjedzie na dożynki do Podlesia, 
a stamtąduda się wprost do Spały. 

Przyjazd minisfrhw przemysłu i 
handiu państw balfyckich. 

WARSZAWA, ;14. VIII. PAT. Przy- 
jeżdża dziś .do Warszawy p. Wilhelm 
Lundwig, minister przemysłu i han- 
dlu Szwecji, jutro o godz. 6 min. 
50 rano — p. Johan Zimmermann, 
minister spraw ekonomicznych Estonji 
zaś dnia 16 b. m. o godz. 1 min. 
36 po poł. przyjedzie do Poznania 
minister przemysłu i handlu Belgji 
Неутап. .. \ 

Pik. Głogowski wyjechał na 
urlop wypoczynkowy 

WARSZAWA, 14 VIII. PAT. Ga- 
binet wojskowy Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej komunikuje, że szef 
gabinetu płk. Głogowski wyjechał 
na urlop wypoczynkowy - zagranicę. 

Powrót płk. Głogowskiego nastąpi 
około 10 września. 

Wymiana .dokumenfów ratyfika 
cyjnych z Niemgami -w sprawie 
żeglugi na = Nofeci i 

y. 

WARSZAWA, 14. VIII. PAT. Dnia 
13 sierpnia 1929 roku dokonana :z0- 

stała w Warszawie wymiana doku- 

mentów ratyfikacyjnych polsko-nie- 

mieckiej konwencji, podpisanej w Pile 
dnia 14 marca 1925 roku o admini- 
stracji odcinków rzek Noteci i Głdy, 
stanowiących granicę, jak również 
o żegludze po tych odcinkach. 

  

mają być: 
temi dostawami, 

2 ZA KORDONÓW 
Rezczelne kłamstwa Łańcnckiego | 
Z Mińska donoszą: gazety sowieckie 

opisują obszernie pobyt delegacji komuni- 
stów polskich w Rosji. Wszystkie pisma so- 
wieckie zamieszczają wywiady z komunistą 
Łańcuckim. Charakterystyczne są opowiada- 
nia Łańcuckiego o l-ym sierpnia w Połsce. 
Łańcucki opowiada, że dnia tego Warszawa 
miała charakter miasta na stopie wojennej. 
Wstrzymano ruch uliczny na większych ar- 
terjach i przez wszystkie mosty. Wpoprzek 
ulic stało wojsko. W jednej tylko Warszawie 
aresztowano 3000 osób i osadzono w wię- 
zieniu. Demonstrantów rozpędzało wojsko i 
policja konna wśród krwawych ofiar. Wszy- 
stkie iabryki w Warszawie otoczone były 
podwójnym kordonem wojska. Następnie 
Łańcucki zachwycał się dobrobyte m robot- 
ników sowieckich i wkońcu oświadczył, że 
w najbliższej przyszłości robotnicy i chłopi 
polscy wypowiedzą posłuszeństwo  tiaszy- 
stowskim rządom w Polsce. 

Wojenne przygotowania Sowietów na. 
fińskiej granicy 

Rewelski korespondent  kowieńskiego 
„Nasze Echo'* donosi sensacyjną wiadomość 

że bolszewicy czynią intensywne przygoto- 
wania wojenne na fińskiej granicy, koło 

Koreiji. 
Od. Białej wyspy mniej więcej na 10 

kim. wgłąb kraju ciągną się nowowybudo- 

wane składy dla pocisków artyleryjskich. 

Do składów bez przerwy dowozi się pociski 
i naboje karabinowe. 

Zwracają uwagę punkty ochronne bro- 

niące granicy na przestrzeni 30 klm. wzdłuż 

Ingermanlandji. Zbudowane one są według 
ostatnich wymagań techniki wojennej przez 

specjalistów własnych i zagranicznych. Pra- 
ce te kontynuują specjalne Oddziały sape- 
rów i biwakujące tu grupy krasnoarmiejców, 

złożone z 2—3 tys. Las wyrąbano na wiel- 

kiej przestrzeni. Prace postępują bardzo 
szybko i w więlkiej tajemnicy, szczególnie 

tam, gdzie zakładają iugasy i urządzają 
specjałne wilcze jamy. Specjałne oddziały 
G.P.U. w promieniu 10 klm. nie dopuszcza- 
ja nikogo na miejsce pracy. jak wielkie są 

te prace, można zrozumieć chociażby z te- 
go, że jedynie cementu dostarczało się 75.000 
beczek. Tutaj-że na miejscu = uruchomio1o 
tartaki. które przygotowują matterjat leśny. 
Do wykonywania tych robót i przeprowa- 
dzania nowych dróg bitych, spędza się lud- 

ność okoliczną, której na wykonanie robót 

odpuszcza się 1 dzień w tygodniu. 

Ostatnio w miejscowości koło Nikulina 
przystąpiono do budowy olbrzymich fabryk 

pocisków artyleryjskich i naboi  karabino- 
wych. Sądząc z przygotowań, ma być przy- 
stąpiono do budowli olbrzymich hangarów, 

które będą obsługiwały lotnictwo sowieckie 

na szeroką skalę, 

Cały ten teren sowieckie koła oficjalne 

nazywają „Krasnyj Centr". 

Według dodatkowych / wiadomości, 

nadesłanych przez korespondenta, dowódca 

petersburskiego wojenaego okręgu powołał 
4 roczniki pospolitego 'ruszenia (opołczenje) 
od 1902 do 1905 r. Wszystkich ich wciela 

się do specjałnej 20-ej dywizji strzelców. 

Amnesija 2 okazji święta narodowego 
Z Kowna donoszą: Jak dowiadu- 

je się  „Liet. Żin.*, w związku ze 
świętem 15 sierpnia są czynione przy- 
gotowania do amnestji. Wywołuje to 
zwłaszcza wielkie poruszenie w obo- 
zach koncentracyjnych i więzieniach. 

Zamknięcie generalnej. dyskusji 

Następnie przemówił minister Rumunji Mironescu, zwracając uwagę 
*na interesy Rumunji w sprawach dostaw w naturze, ze względu na poczy- 
* nione już kontrakty na czas do końca roku 1931: Ze względu na wyczer- 

parie dyskusji w sprawach dostaw w naturze, powrócono do dyskusji ge- 
_„neralnej, w której głos zabrał przedstawiciel Portugalji oraz przedstawiciel 
Grecji, który zgłosił wniosek, aby specjalna podkomisja zajęł się sprawą 
generalnego uregulowania wszystkich spraw odszkodowawczych, wypływa- 
jących nietylko z traktatu wersalskiego, ale i z innych traktatów  pokojo: 
wych, zawartych po wojnie. 

Na tem dyskusję generalną zamknięto i wyznaczono następne posie- 
dzenie na sobotę rano. Odroczenie takie dano w tym celu, aby umożliwić 
poszczególnym delegacjom przeprowadzenie rozmów przed posiedzeniem 

 sobotniem, na którem mają być załatwione sprawy co do utworzenia pro- 
ponowanej podkomisji. Zebranie odbyło się w tonie pojednawczem  Lou- 
cheura, wygłoszone ze swadą, zawierało dużo uprzejmych zwrotów pod 
adresem zarówno Anglji, jak i Niemiec oraz Włoch. 

Kontrżądania odszkodowawcze Niemiec 
BERLIN, 14. VIII. PAT. Wielkie wrażenie w prasie berlińskiej wywo- 

łały wczorajsze wyniki prywatnych narad między przewodniczącymi partyj 
aljanckich. 

Jako najważniejszy wynik tych narad uważa prasa berlińska zanie- 
chanie tworzenia kómisji technicznej, która zdaniem dziennikarzy berlińskich 
— miała być jednocześnie podkomisją iinansową i miała obliczyć między 
innemi kontrżądania finansowe Niemiec do aljantów, związ:ne z ewaku- 
acją, a mianowicie żądania odszkodowań za zniszczone budynki etc. Re. 
zygnację z tworzenia tej komisji uważa prasa berlińska za dowód, iż spra- 
wa ewakuacji istotnie zaczyna się stawać: realną. 

. Snowden zadowolony z odroczenia posiedzenia komisji 
Przy końcu dzisiejszego posiedzenia komisji iinansowej zabrał. głos 

Snowden, oświadczając, że przyjęty wniosek jest niezwykle 
Bez tego wniosku opinja mogłaby interpretować odroczenie posiedzeń ko- 

misji, jako oznakę, iż konierencja znalazła się w impassie. Snowden dodał 
"że życzy komisji, aby w sobotę osiągnęła owocne wyniki swej pracy. 

Na czem polega sukces Snowdena? 

LONDYN, 14 8. PAT. Dziś wieczorem prasa londyńska przyniosła 

wiadomość o całkowitem odprężeniu, które zapanowało w Hadze, uderza- 

jąc przytem w ton. zwycięski i pisząc o Snowdenie, jako o częściowym 

tryumiatorze. Prasa londyńska twierdzi, że państwa, zasiadające w komisji 

* finansowej, zgodziły się na żądania Snowdena;'aby plaft""Younga -poddač 

w podkomisjach szczegółowej rewizji. Na następnem posiedzeniu w sobotę 

podkomisje te mają być zwołane. Wobec tego przewiduje się w kołach 

politycznych Londynu, że Snowden jeszcze w sobotę po odbyciu posiedze” 

nia przez komisję odjedzie do Londynu, by powrócić do Hagi po ukoń- 

czeniu prac podkomisyj, co według obliczeń londyńskich, potrwa około 

8—10 dni. Prasa londyńska określa stanowisko Francji jako nerwowe, 
Włoch, jako pasywne i zaznacza. że jedna Belgja okazała czynne zrozu- 

mienie sytuacji i że premjerowi belgijskiemu Jasparowi należeć się będzie 

wdzięczność Wielkiej Brytanii, gdy zostaną osiągnięte pomyślne wyniki. 

Kiedy należy się spodziewać ustalenia konkretnych dat; 
ewakuacji 4 

BERLIN, 14.VIIIL. PAT. W uzupełnieniu: wiadomości o. wczorajszych naradach 
między przedstawicielami 4 mocarstw okupacyjnych, z delegatami niemieckimi w Ha- 
dze, komunikat półolicjalny donosi, że w kwestjach, pozostających w związku z ewa- 
kuacją, ze strony niemieckiej nie poczyniono dotychczas żadnych przyrzeczeń. Roz- 
mowy powyższe miały tylko charakter rozważań, przygotowawczych. W. odpowiedzi 
na życzenie, aby Niemcy zdobyły się w kwestji roszczeń odszkodowawczych za oku- 
pację na gest spontaniczny, srona niemiecka wskazała, iż Niemcom przysługuje pra- 
wo żądania ewakuacji i że odnośne sumy odszkodowawcze posiądają. ze względu na 
stan kasy państwowej, poważne znaczenie. Odpowiedzi Anglji, Belgi i Francji -w 
sprawie dokładnych dat ewakuacji oczekiwane są—według informacyj komuni- 
katu—w sobotę. 

wytężona obserwacja prasy francuskiej 
PARYŻ, 14 VIII. PAT. Opinja publiczna francuska Śledzi z ogrom- 

nem naprężeniem przebieg konferencji międzynarodowej 'w Hadze. Wszy- 
stkie większe dzienniki wysłały do Hagi specjalnych korespondentów. Rów- 
nież oficjalna agencja Havasa zorganizowała służbę specjalną w Hadze na 
czas konierencji. : 

Wiara w talenta Brianda 

Dziennik „Comoedia“ zaznacza, że poraz. pierwszy od czasu wojny 
ukazują się obecnie w prasie oficjalne komunikaty, przypominające pełne 
trwogi chwile, kiedy z urzędowych lakonicznych doniesień starano się od- 
gadnąć prawdziwy stan rzeczy na froncie wojennym, Dzisiaj frontem jest 
Haga, gdzie ważą się losy przyszłego pokojowego pożycia ludów eur>- 
pejskich. Ostatnie wieści z konierencji pozwalają przypuszczać, że S owdea 

ustąpi nieco ze swego nieprzejednanego stanowiska. Niemniej, sytuacja w 
dalszym ciągu jest zawikłana. Według ogólnej opinji wszystkich niemal 
dzienników cała nadzieja leży w umiejętności i doświadczeniu Brianda. 

Jest on—pisze „Petit Parisien*— przedmiotem podziwu całego swego 
otoczenia. Dzięki swej równowadze, nie zdradza niczem swych 'zamiarów, 
nie dając się powodować pesymistycznemi wiadomościami. Briandowi nie 
są Obce tendencje ugodowe, nie daje się jednak wciągnąć do żadnych nie- 
jasnych kombinacyj. Briand— pisze dziennik—nie będzie ponosił ©dpowie- 

dzialności, jeżeli dzień jutrzejszy przyniesie przerwanie konferencji. Perspe- 
ktywa ta wcale go nie zastrasza 

Zadowolenie ze zbliżenia francusko-niemieckiego 
„La Rćpublique'", oflcjałny organ grupy radykalnej, omawiając do- 

tychczasowy przebieg konferencji, zaznacza, że o ile wystąpienie Snowdena 
wywołało rozczarowanie, to z zadowoleniem należy podkreślić serdeczny 
charakter stosunków Brianda ze Stresemannem. W chwili, gdy 'Rzeczpo- 
spolita niemiecka Święci 10-lecie swego istnienia, w opinji publicznej Fran: 
cji i Niemiec zarysowuje się wzajemne zbliżenie. Pewien wpływ na to zbli- 
żenie wywiera prawdopodobnie bezwzględne stanowisko Anglji. Niema ma- 
łych przyczyn bez wieikich skutków—pisze „La Republigue“, to też ewen- 
tualność ta może przysłużyć się sprawie pokoju, zniewalając rząd brytyjski 
do nieodraczania konierencji i przyjęcia sprawiedliwszej koncepcji praw i 
obowiązków, jakie na nim ciążą z tytułu stanowiska wielkiego mocarstwa. 

Pesymizm Leona Daudet'a w „Action Francaise“ 
„Action Francaise" w artykułach Leona Daudet'a, a przeci- 

wieństwie do innych dzienników, zajmuje stanowisko zdecydo- 
wanie pesymistycznie. Dziennik twierdzi, że konferencja w Ha- 
dze jest konferencją likwidacji nie wojny, lecz zwycięstwa, a 
nawet, być może, Francji. Rząd brytyjski jest wyraźnie germa- 
nofilski i nastrojony wrogo do Francji. Niema wątpliwości— 
ośwładcza „Action Frangqaise" — że nad Francją zawisła groza 
wojny, większa, niż w sierpniu 1914 roku. 

Leon Blum ubolewa nad rolą Snowdena 
PARYŻ, 14 VIII. PAT. Przywódca socjalistyczny Leon Blum wyraża 

ubolewanie w dzienniku „Le Populaire", że stanowisko, zajęte przez Snow- 
dena w Hadze jest sprzeczne z duchem i literą uchwał międzynarodowych. 

  

pożyteczny. 

wyszlachetnić ideologję krucjat, przez 

to, że ją urzeczywistniał w ten swój 

płochy i miękki wiek zniewieściałości 

i zepsucia. To są wyżyny, do których 

nie zdolny był Bismark, na które nie 

stać twardego Knechta Hohenzoller- 

nów. Ale za to na pamięci Sobieskie- 

go jakież ciążą grzechy: Zdrada stanu, 

gdy w młodości służy Szwedom 
przeciw własnemu królowi. Branie jur- 

gieltów, co tylko w części jest 
łagodzone przez. obyczaje tamtych 
czasów. Wreszcie chciwość na pienią- 
dze w wieku starczym. l tutaj jest ta 
trzecia najsmutniejsza cecha Polaka, 
że najszlachetniejsze indywiduum nie 
może się odplątać od popełniania róż- 
nych plugastw. Jakże plugawe jest 
częsta to, co Polacy czynią. Inteligen- 
cja polska w czasie wielkiej wojny — 
ileż heroizmu. A potem jakże plugawy 
jest ten stosunek naszej inteligencji do 
t. zw. reformy rolnej. Dla naiwnych 
marzeń o karjerze panowania nad lu- 
dem polskim poszło się na schlebia- 
nie i ekonomicznie naiwnym a mo- 
ralnie plugawym instynktom tego lu- 
du wyrażonym w tak zwanymi progra- 
mie reformy rolnej! 

Bismark, to jakby gotyk, ale gotyk 
nie katedry czy średniowiecznego tu- 
mu, tylko późny gotyk Kirche prote- 
stanckiej, gotyk bez natchnienia i mi- 
stycyzmu, z którego wyniesiono „„zło- 
tą różę'* Papiestwa, strzelistość i nad- 
ziemskość linij którego przerodziła 
się już tylko w twardość i kanciastość. 
Sobieski to barok, może miły i słodki 
jak nasze wileńskie campanille kościo- © 
ła Misjonarzy, czy pacowsko-antokol- 
ska skarbnica sztuki, lecz zawsze ba- 
rok a więc rozwiązły i rozpasany. 

Nie wiem; czy wybaczy” mi czy- 
telnik tę polityczno-literacką dygresję 
na temat Prus i Polski. Zawiniła tu 
gablota szklanna i to, że chciałem pi- 
sać o bismarkowskiej metodzie we 
współczesnej sprawie Anschlussu. Po 
przegranej przez Niemcy wojnie pano- 
wało tam hasło „nazad do Bismarka“, 
i oczywiście to hasło, tak jak bolsze- 
wickie „k Leninu* każdy sobie z Niem- 
ców interpretował, jak sam chciał. W 
sprawie stosunku + Polski do zagad- 
nienia Anschlussu wskazania jednak 
metody Bismarka narzucają: > się w 

sposób tak jasny, że omal nie podle- 
gający dyskusji. Bismark jak jakie 
państwo zwyciężał, z chwilą, gdy «w 
stosunku do jakiegoś państwa swój 
program stuprocentowo przeprowadził 
to starał się to państwo pozyskać so- 
bie na sojusznika. Metoda  niesłycha- 
nie prosta i logiczna. „Niczego więcej 
od ciebie nie żądam, więc i ty odżałuj 
to, co dla mnie straciłeś a zwróć swo- 
je aspiracje w inną stronę”. Wte n spo- 
sób Bismark postępował i z Austrją 
po 1866 i z Francją po 1870 r. W 
Austrji Bismarkowi udało się doskona- 
le, Austrja zaprzyjaźniła się z Prusa- 
mi, a ambicje swe zwróciła w stronę 
Bałkan. We Francji Bismark protego- 
wał republikę, w której upatrywał sy- 
stem państwowej słabości i popierał 
obóz liberalny, zwracając ambicje 
Francuzów na teren kolonialny. Trafił 
tu na grunt niepodatny. Francja oka- 
zała się za małą do podjęcia w wiel- 

kiej skali kolonjalnego programu i za 

wielką, by zapomnieć upokorzenie 
zajęcia Paryża. 

W stosunku do Niemiec nasz pro- 
gram został stuprocentowo spełniony. 

Metoda Bismarka zastosowana 
przez politykę polską nazywa się An- 
schluss. 

Polityka polska niema żadnych 
spornych interesów z Niemcami na te 
renie Austrji i Bałkanu. Jeśli tam idzie- 
my, to tylko dla gwarantowania sobie 
pokoju i bezpieczeństwa. Polityka pol- 
ska za Władysława IV-go było to jak- 
by przeczucie polityki Aleksandra II-g0 
i Sazonowa. Rosja chciała zabrać 
Stambuł u „chorego: człowieka* myś- 

my walczyli z Turcją gdy to było bar- 
dzo niebezpieczne. Nie przewidujemy 
w naszej historji możliwości powrotu 
do bałkańskiej polityki Władysława 
IV;go. Linja Niemiec wytknięta przez 
Bismarka na Wiedeń i Konstantynopol 
nie spotka na swej drodze Polski, tak 
jak Rosję spotkała w  Serajewie. I 
dlatego Anschluss jest dla obu państw 
zapowiedzią możliwości stosunków 
pokojowych. Cat. : 

„1
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ECHA KRAJOWE 
  

161 lat więzienia dla 4 bandytów 
Przed trybunałem w Łucku zakończyłą się rozprawa sądowa przeciwko 

4 bandytom, którzy dokonali 8 napadów rabunkowych i jednego morderstwa. 
Ofiarami bandytów byli przeważnie bogaci kupcy żydowscy, wracający z jar- 
tnarków. Bandyci czatowali na swe ofiary w lasach. Ofiarą mordu padł bogaty 
kolonista czeski, Kalitka. 

Tylko jeden z bandytów nie przyznał się do zbrodni, symulując obłęd. 
= ar” herszta bandy, Konofała na 79 lat więzienia, 
6 

brata jego Pawła na 
lat, pozostali dwaj braci Józef i Dominik otrzymali po 11 lat więzienia. 

Herszt bandy Stanisław w dalszym ciągu symuiuje obłęd. 
  

MICHALISZKI. 

— Nieszczęśliwy wypadek. O ile w 
mieście szofer jest b. często winnym kata- 
strofy automobilowej, o tyle na wsi, zwłasz- 
czą głuchej zdarzają się często katastrofy 
powstałe nie z winy woźnicy lub szofera, a 
jedynie z racji płochliwości koni. Wystarczy 
odjechać od Wilna sto kilometrów abyśmy 
mogli się przekonać, że automobilizm nie 
rozkrzewił Się u nas. Wskazuje na to pioch- 
liwość koni, ponoszących przy spotkaniu z 
automobilem. х 

Nie dalej jak wczoraj w pobliżu Mi- 
chaliszek miał miejsce fakt potwierdzający 
wyżej powiedziane i wskazujący na ogrom- 
ną siłę konia wystraszonego. 

„ Od strony Konstantynowa jechało auto 
Dojeżdżając mostu w Michaliszkach, na za- 
kręcie, ochronionym szeregiem słupków 
auto spotkało się z furą. 

.  Spłoszony koń zachrapał i zanim woź- 
nica miał czas zeskoczyć z wozu wystra- 
szone zwierzę rzuciło się pomiędzy słupy. 

Efekt był tragiczny. 
‚ Słup wyskoczył jak z procy nie mó- 

wiąc już o ogłoblach złamanych jak za- 
pałki, oraz tylnem kole, które rozprysnęło 
się na kawałki. SG) 

Na szczęście włościanin jadący furą 
wyszedł z opresji tej cało ponosząc jedy- 
nie stratę materjalną. 3 

Wypadek ten jest jednym z wielu no- 

towanych, jak to już zaznaczyliśmy nie z 

winy furmanów lub szoferów, a' nieprzyzwy* 
czajenia się koni do widoku auta. jeszcze 
kilka lat a równolegle z poprawą stanu 
dróg a co zatem idzie—wzmożeniem się 

rucha automobiłowego wypadki podobne 
opisanemu będą należeć do rzadkości. 

SŁONIM. 

— Awantura na meczu piłki nożnej. 
Podczas onegdajszego meczu piłki nożnej, 

który się odbył w Słonimie pomiędzy żydow- 
_skiemi zespołami: Makkabi z Nowogródka i 
Klubu Sportowego Słonim doszło do gor- 
szących zajść > 

chwili gdy drużyna słonimska wbiła 

gościom gola, ci rozpoczęli tak brutalną grę, 
że doprowadziło to do formalnej bójki. 

Z powodu awantur mecz został ргхег- 

wany. 
— Rozwiązanie sejmiku i wydziału pQ- 

wiatowego. Ministerstwo spraw , wewnętrz- 
nych rozwiązało sejmik i wydział powiato- 
-wy w Słonimie, zarządzając jednocześnie 
przeprowadzenie nowych wyborów. Spowo- 
dowane to zostało dokonanymi w roku bie- 
żącym zmianami granic gmin wiejskich. Do 
czasu ukonstytuowania się nowego sejmiku 
załatwianie bieżących spraw połecono prze: 
wodniczącemu wydziału powiatowego. 

POSTAWY. 

— Znów wielki pożar od uderzenia pio- 
runu. Na skutek uderzenia piorunu powstał 
we wsi Zabrodzie, gminy postawskiej po- 
żar. Po dłuższym i nader uciążliwym wysił- 
ku udało się ogień zlikwidować. . Spłonęło 
doszczętnie 7 gospodarstw na szkodę Wa- 
lerego Mikolaja, Eljasza, Piotra, Aleksandra 
i Pawła Antuchow oraz Anastazji Gil. Stra- 
ty wynoszą około 87.000 zł. Budynki były 
R CARYN Wypadków ' z ludźmi. nie 

yło. 

PONARY. 

— Wypadek podczas wsiadania do po- 
ciągu. Niejednokrotnie podawaliśmy już o 
istnej Golgocie pasażerów, jadących z Po- 
nar do Wilna. Brak podwyższenia na pero- 
nie, następ nie przejeżdżanie pociągów za 
przystanek co zmusza pasażerów do dzikiej 
gonitwy (jednominutowy postój) za pocią- 
giem — a onegdaj fatalny wy- 
padek, kończący się złamaniem nogi urzędni- 
ka kolejowego p. Paszkiewicza. Chory znaj- 
duje się obecnie w szpitalu. 
Wobec RO SĆ zapytujemy pana Dy- 

rektora Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej, czy 
skłonny jest wo wejrzenia w te anormalne 
stosunki na przystanku Ponary? 

  

WRAŻENIA LITERACKIE 
Walerjan Charkiewicz: „Zmierzch Unji 

Kościelnej na Litwie i Białorusi". Przy- 
czynki do dziejów kultury poiskiej na 

- wschodnich ziemiach Rze- 

  

czypospolitej. Str. 158. Pięć wizerun- 
ków. im. Nakład grupy ziemian. 

1929 r. 

E pur si muove!.. Pomimo 
fatalnych u nas warunków wydawni- 
czych, kiełkuje jednak od czasu do 
czasu na gruncie wileńskim orygina|- 

na książka polska. Powolutka to ka: 

panina... ale dobrze i to, że nie dajemy 

urwać się ciągłości wydawniczej „tu- 

tejszej““, mającej przecie tak świetne 
tradycje. : 

Niech wymieniony na karcie tytu- 

łowej nowej pracy p. W. Charkiewi- 

cza dziś już prawie całkiem zapomnia” 
ny, w głęboki partykularz zapadły ksią- 
żęcy niegdyś Słonim, jedna z pereł nie- 
gdyś województwa Nowogródzkiego— 
nikogo w błąd nie wprowadza. Ksią- 
żka ma tylko estetykę słonimską od 
sumptu wydawniczego, od ładnego 
gestu pp. hr. Czapskich i hr. Pusłow- 
skich, Mikulskich, hr. Jun dziłła, hr. 
Mohlowej, Jastrzębskiego, Zaleskiego. 
Książka jest napisana i opracowana w 
Wilnie przez wilnianina, a wzorową 
szatę typograficzną zawdzięcza zna- 
nej drukarni wileńskiej Lux. Nawet jest 

_ przez autora dedykowana w hołdzie ju- 
bileuszowym uniwersytetowi wileńskie- 

mu, którego p. Charkiewicz jest nie- 

° оЧгойпут uczniem i pupilem. 

P. Charkiewicz w gruntownej swej 

monografji Placyda Jankowskiego (]o- 

hna of Dycalpa) wydanej w Wilnie 

parę lat temu, zabrnął wcale głęboko 

w przepastne, wysoce ciekawe, intry- 
„gujące a do dziś dnia ciemne dzieje 

z której „likwidacji* przez rząd 
osła tragiczna postać re- 

szki. A kto raz zapuścił 

PRZECHADZKI PO PROWINCJI 
LANDWARÓW—RUDOMINO. 

Za przykładem p. Mika postanowiłem 

również przechadzać się... lecz — po pro- 

wincji. 
> 

Wisedłe z. pociągu w Landwarowie 

i łażę po miasteczku. Na ganku szkolnym 

spostrzegłem kier. szkoły p. Smotera, Wycie- 

rającego tzy rękawem. ЧЕ 

02 to kolega bieduje? — spyta- 

łem posmutniawszy. | 
— A ot, każą mi 

szpecę ją na czysto, 
bielić szkołę, lecz ze- 

boż, jak widzi kolega 

—- nowe szelowanie. O, żeby tak pofarbo- 

wać, a to wapnem!... Peckanina i tylko, 

gdzież tu estetyka, gdzie zachowanie stylu? 

— ciągnał przez łzy kolega. 

Racja — kolego, i ja mam ten kłopot. 

Moja szkoła też szelowana. Wprawdzie daw- 

no, lecz bielić wapnem zepsuję cały, wygląd 

budynku, a malowanie szalenie drogie — 

przytem dach dziurawy... ciecze ną głowy, 

choć ucz pod parasolem. | . 

Pożegnaliśmy się czule i ruszyłem dalej. 

Ludzi na polu jak na feście w Trokach. 

Wszędzie snopy, kopy i Ścierniska, w po- 

wietrzu czuć powiew jesiennego wiatru, 

a za nim babiego łata... r 

W Czarnym Borze letników pełno. Leżą 

jak raki w lesie i wchłaniają żywiczną won 

sosen i świerków... 3 : 

Idąc tak przez lasy rozmyślałem sobie: 

najbiedniejszymi są rolnicy, — oni nie mają 

wakacyj, ani żadnych urlopów. Gdyby tak 

ludność miejska chciała ich latem wyręczyć? 

Gdyby, gdyby... 8 у 
Ot i Rudomino. Urząd gminy oblężony 

przez interesantów, pod płotem moc rowe- 

rów, na powdórku pełno koni i wozów. By- 

ła to sobota, a więc zbiórka sołtysów. Ws y- 

scy oni otrzymują różne meldunki, zdają ra- 

porty z życia wiosek i t. d. W gminie ład 

i porządek. Szafy pełne ksiąg i aktów, widać 

pracy sporo. W istocie pracownicy samorzą. 

dowi są przepracowani, pracują ponad nor- 

mę, gdyż życie tego wymaga. „Nadliczbó- 

wek“ tu niema i z urlopami krucho. 
Przy gminie mieści się kasa pożyczko- 

wa dla rolników, którą z dużem powodze- 

niem prowadzą p. H. Kuncewicz i p. Bycz- 
kowska. » ы 

Budynki wymalowane, powybielane. Nie 
które i ładnie, niektóre zaś — pożal się Bo- 
że... Jedno jeszcze mi się podobało — to 
naprawa R. na terenie gminy. Oby tylko 
wytrwać do końca. ‚ 

Niemitą jeno rzeczą jest male nieporo- 
zumienie, czy też niezrozumienie pomiędzy 
nowomianowanym księdzem proboszczem H. 
a niektórymi parafjanami.  Došwiadczytem 
tego podczas kazania. To też dążyć należy 
do ogólnej zgody i braterskiej miłości J. H. 

  

LANDWARÓW. 

— Dzień 11 sierpnia br. był dla mieszkań 
ców Landwarowa dniem nadzwyczajnych 
emacyj które zgotował mieszkań. harcerski 0- 
bóz, urządzając - u siebie wielką „„Zabawę 
ludową". Program był bardzo obfity. Poka- 
zy były obliczone przedewszystkiem na roz- 
weselenie publiczności. Tu przedewszyst- 
kiem należy wymienić wyścigi: raków, we 
workach, na szczudłach, w jedzeniu bułek 
na sznurkach i t.d. Pozatem harcerze da- 
wali popisy gimnastyczne: piramidy i sko- 
ki akrobatyczne. Podczas całej imprezy któ- 
ra trwała od godziny 4-ej do 9-ej przygry- 
wała orkiestra 22 Baonu KOP z Trok. Po 
między gośćmi zauważyliśmy dowódcę 22 
baonu KOP. p. mjr. Urbana w otoczeniu 
korpusu oficerskiego z rodzinami. W impre- 
zie brało udział ponad 300 osób. Dochód 
przeznacz ono na cel kulturalno - oświato- 
wy KOP. 

WILEJKA 

— śmierć dziecka w płomieniach. We 
wsi Martyszki, gminy żodziskiej z nieustalo- 
nych dotychczas przyczyn powstał pożar, 
który zniszczył wszystkie zabudowania 
Adolfa Moroza oraz część zabudowań Józe- 
fa Zajkowskiego. W czasie pożaru spalił się 
spiący w mieszkaniu 3-letni synek Adolfa 
Moroza, Wiktor. 

się w świat badań źródłowych, to jak- dziejów narodowych sam p. Charkie- 
by go porwała głęboka toń wodna i — wicz jakby wskazywał palcem wpla- 
ciągnie nieprzeparcie... aż do samego tając w dziewięć swoich esseays'- 
dna. Prawy i „urodzony badacz źŹró- 
deł historycznych 
zanim nie dotrze — w umiłowanej 
kwestji — do ich dna. Pasja najszla- 
chetniejsza ogarnia. Ambicja upomina 
się natarczywie o swoje prawa. Takie 
mu losowi uległ p. Charkiewicz. Już mu 
nie spocząć zanim dziejów Unji Koś- 
cielnej litewsko - białoruskiej w grani- 
cach sił i środków, któremi rozporzą- 
dza, nie wyczerpie. 

A biorąc pod uwagę to, co już nam 
p. Charkiewicz dał, to, na co się już 
zdobył „w pojedynkę", biorąc pod u- 
wagę wielką sumienność i nie- 
zmordowaną a zaciętą pracowitość, 
której przy aż nadto kompetentnem 0- 
perowaniu materjałem historycznym, 
złożył dowody — mamy prawo spo- 
dziewać się po młodym naszym histo- 
ryku bardzo daleko sięgającego a prze- 
nikliwego rozjaśnienia  zaró- 
wno wzrostu jak upadku Unji, zarówno 
jej dziejów, jak — wielu jej tajemnic, 
tak, tajemnic. 

To, co p. Charkiewicz zdążył 
już wyjaśnić, o grunt ściśle faktyczny - 
oprzeć, i skomentować, są to wciąż je- 
szcze tylko fragmenty imponującej, jak 
widać, całości. A czyliż trzeba podkre- 
šlič, že okresem w dziejach Unji naj- 
ciekawszym, najbardziej, aby się tak 
wyrazić, pożywnym w naukę, płyną- 
cą tak obiicie z Historji (magister 
vitae) nie jest bynajmniej okres 
trzydziestoletni nawracania opornych 
zapomocą nahajów i batów. Nie. Mar 
my prawo być najbardziej pożądliwy- 
mi na wyjaśnienie nam tajemnicy dusz 
tych wielu, wielu ludzi, bestronnie mó- 
wiąc niepospolitych, którzy w „„likwi- 
dowaniu* nji odegrali tak straszną, 
niemal niesamowitą rolę! 

A jak dalece trzeba nam jeszcze z 
ostrą latarką chodzić po labirintach 
niejednego okresu i zakrętu własnych 

nie zazna spokoju czysławskiej, co to ją rzekomo, wraz 

S$: ŁO WO 

Min. Sokal w Hadze 
Przygotowania Polski do wrześniowej sesji Ligi Narodów 

HAGA, 14—8. Pat. W związku ze zbliżającą się sesją Ligi Narodów 

przybył do Hagi minister Sokal celem omówienia z ministrem spraw za- 

granicznych Zaleskim spraw związanych z sesją. 

Nowi kandydaci na sędziów trybunału shrawie- 
dliwošei w Hadze 

Są nimi Henryk Fromageot i Cecil Hurst 

HAGA, 14—8. Pat. jako kandydatów na stanowisko sędziów stalegk 

trybunału sprawiedliwości w Hadze, opróżnione przez Wejsa i lorda Sim- 
lay'a wymieniają Henryka Fromageota i Cecila Hursta, Na najbliższej se- 
sjl Zgromadzenia Ligi Narodów odbędą się odpowiednie wybory, 

Kim jest naczelny dowódca sowieckiej armji Dalekiego Wschodu 
WIEDEŃ, 14 8 PAT. „United Press* donos! z Moskwy: Bluecher, miano- 

wany naczelnym dowódcą specjalnej armji Dalekiego Wschodu, był swego cza- 
su doradcą wojskowym gen. Czang-Kai-Szeka i występował wówczas pod pseudo 
nimem gen. Galena. Przed wojną Bluecher był zwykłym robotnikiem w fabry- 
ce lokomotyw. Z chwilą wybuchu wojny Światowej wstąpił do armii rosyjskiej 
a w roku 1918 przyłączył się do woisk bolszewickich i odegrał wybitną rolę w 
walkach z armja Kołczaka i Wrangla. Bluecher ma być wybitnym znawcą sto- 
sunków chińskich. 

Po co wyjechała do Z.S.8.R. dełegacja komunistów 
polskich? 

MOSKWA, 14 8 PAT. Przebywająca na terytorium ZSRR grupa komunistów pol- 
skich z Łańcuckim na czele korzysta z każdej sposobności, aby szkalować Polskę 
i rzucać oszczerstwa pod adresem rządu polskiego. Od kilku dni codziennie prawie 

pojawiają się w komunistycznych organach prasowych wywiady z poszczególnymi de- 

legatami, przedstawiające w najbardziej czarnych kolorach stosunki” polskie, zarówno 
w dziedzinie gospodarczej, jak i politycznej, Po wystąpieniach w Moskwie delegacja, 
podzielona na trzy grupy, rozjechała się.w różne strony Związku Sowieckiego, aby w 
dalszym ciągu karmić szerokie masy tutejszego proletarjatu fałszami o Polsce. Można 
śmiało stwierdzić, że tego rodzaju nieodpowiedzialna agitacja utrudnić musi pomyślny 
rozwój sąsiedzkich stosunków między Sowietami i Polską, do czego przecież — według 
oświadczeń oficjalnych czynników - szczerze zmierza rząd sowiecki, a co jest również 
stale dążeniem zarówno pokojowej polityki rządu polskiego, jak i polskiego społe- 

czeństwa. 

Areszfowanie prezesa komunisfycznego klubu 
poselskiego w Pradze 

PRAGA. 14 8. PAT. Wczoraj wieczorem w czasie demonstracvj komunistycznych 
aresztowano na przedmieściu Pragi prezesa komunistycznego klubu poselskiego posła 
Hakona. Parlamentarny i senacki kluby komunistyczne zgłosiły do prezydjum lzby 
protest. 

Budowa pływających lofnisk śródoceanicznych 
NOWY YORK, 14—8. Pat. Budowa szeregu pływających 

lotnisk na oceanie między Stanami Ziednoczonemi a Bermuda. 
miiBermudami a Europą rozpoczęta będzie wkrótce, Zaczęto już 
przygotowywanie olbrzymich kabli, zapomocą których lotniska 
pływające przytwierdzone będą do dna morskiego. 

Straszna katastrofa lofnicza w Japonii 
Śmierć 8 oficerów w czasie lotu inspekcyjnego 

TOKIO, 14 VIII. PAT. Wskutek katastrofy samolotu, który wyleciał 
z lotniska Tachikawa pod Tokjo. mając na swym pokładzie oficerów szta- 
bu generalnego, którzy wyruszyli na lot inspekcyjny, 8 z pośród tych 
oficerów poniosło śmierć. 

Zeppelin rozpoczął lof dookoła świafa 
BERLIN, 14. VIII. PAT. „Vosische Zeitung” donosi z Friedrichshafen, 

że dr. Eckener zdecydował się ostatecznie rozpocząć swój lot dookoła 
Świata w czwartek. 

W drodze do Rosii „Zeppelin“ przeleci 
około 10-ej rano. 

W dalszym ciągu drogi „Zeppelin* lecieć będzie nad Pomorzem pol- 

skiem i Królewcem, a stamtąd uda się do Rosji, przyczem granicę  rosyj- 

sko-łotewską ma przelecieć „Zeppelin* między Dynaburgiem a Mińskiem 

skąd ma skierować się na Moskwę. 
TITAN TSO SET IRAS T TNS ATEITIS 

Wielka katastrofa kolejowa pod Lodzią 
3 kolejarzy i 5 żołnierzy zabitych, kilkanaście osób rannych 

WARSZAWA, 14 8. PAT W Łodzi dnia 14 bm. o godzinie 6 
min. 35 pociąg towarowy Nr 3376, składający się z 17 wagonów, 
idący ze stacji Łódź-Kaliska w kierunku stacji Chojny, zderzył się 
na skrzyżowaniu linji z pociągiem towarowym Nr 3371, wiozący 
żołnierzy 28 p. p. Katastrofa nastąpiła wskutek nieodstawienia 
zwrotnicy. Parowóz i kilkanaście wagonów zostało rozbitych. 
Zabitych jest 'rzech kolejarzy, 5 żołnierzy, a kilkunastu rannych. 
Zwrotniczy Michał Wodziński został aresztowany. . 

nad Berlinem w czwartek 

nów... Nie coinął się ks. Jan Urban 
przed istnym nimbem. . opromieniają- 
cym — jakże niedawno jeszcze — po- 
stać eks - kucharki wileńskich bernar- 
dynek św. michalskich i w znakomitem 

ów wspomnienie o Makrynie Mie- 

  

Jozei Siemaszko w pełnym stroju renegackiego 
i z brodą. Zmniejszona reprodukcja dużego wizerunku wy- 

metropolity 

) konanego litograficznie w zakładach Lemercier'a w Paryżu. 
P. Charkiewicz podaje w książce swojej inny wizerunek Sie- 
maszki w młodym wieku, w stroju biskupa unickiego, wize- 74 
runek znajdujący się w pierwszym tomie pamiętników Sie. w 

maszki. 
   

z jej towarzyszkami, nieszczęsnemi ba- 
zyljankami, miano pławić w jeziorze 
Miadziolskiem, siec rózgami, karmić 
śledziami niedając wody do picia, wy- 
dawać na wyuzdanie pijanych djako- 

swojem studjum krytycznem „Makryna 
Mieczysławska w świetle prawdy” 
zdarł z niecnej oszustki, którą papieże 
błogosławili, poczytując nieomal za 
świętą, zdarł śmiało tą całą promien- 

35 INSTARCJI 
Klasyczny przykład biurokratyzmu sowieckiego 

Komiinistyczna partja głosząca od 
szeregu lat o swej walce z biurokra- 
tyzmem zapominała zupełnie o przy- 
słowiu, „kto mieczem wojuje...* „Wal- 
cząc“ z biurokratyzmem pogrąża się 
sama w nim coraz mocniej. Oto o- 
brazek z życia sowieckiego doskona- 
le potwierdzający nasze twierdzenie. 

W m. Ostroszyck kierowniczką 7 
oddział. szkoły była Wiera Chlapkie- 
wicz. Mówiąc o pracy szkoły niejed- 
nokrotnie krytykowała ona  niektóre- 
posunięcia. Nie podobało się to rejo- 
nowemu inspektorowi oświatowemu 
Lewanowiczowi to też 17 sierpnia 
1928 r. składając raport władzom 
swoim wydał niekorzystną atestację 
Chlapkiewiczowej. Po pewnym czasie 
zwolniono ją z pracy, a w motywach 
wskazano, że jest ona żoną b. ziem 
skiego naczelnika i antysemitką. Za: 
znaczyć tu trzeba, że z mężem swoim 

Chlapkiewiczowa nie żyje oddawna, a 
na zarzut antysemityzmu zasłużyła w 
ten sposób, że tłomacząc złe postę: 
py uczni w języku białoruskim о- 
świadczyła: „trudno o dobre postępy 
w mojej grupie, mam aż 23 žydow“. 

Jesienią pozbawiona pracy zwró- 
ciła się do mińskiego okr. inspekto- 
ratu prosząc o pracę. Dano jej posa- 
dę, która jednak okazała się już za- 

jętą. 
Po pewnym czasie bezrobocia, 

zmaltretowana nędzą pisze do okrę- 
gowego prokuratora. Ten zwraca się 
do Ostroszycka rządając motywów 
zwolnienia. Po kilku miesiącach przy- 
chodzi lakoniczna odpowiedź „zredu- 
kowana jako socjalnia wrogi ele- 
ment". 

Prokurator poleca Ostroszyckiemu 
sądowi pokoju rozpatrzyć sprawę. 

20 stycznia sprawa znaduje się 
na wokandzie i wyrok zapada nastę- 
pujący: przekazać sprawę do rozpo- 
znania mińskiej sesji pracy. 15 stycz- 
nia R. W. K. w Ostroszycku telefo- 
nicznie prosi o odroczenie sprawy 
na kilka dni w celu umożliwienia ze- 
brania „argumentow“, 17 stycznia 
decyzją mińskiej sesji pracy cały ma- 
terjał sprawy skierowuje się do sądu 
VII rewiru w Ostroszycku. 

W dniu 7 lutego Chlapkiewiczowa 
składa podanie o przyśpieszenie spra- 
wy i przyznaniu jej powództwa, Sąd 
odrzuca powództwo. 13 lutego Chlap- 
kiewiczowa apeluje do Sądu Okręgo- 
wego. X 

Pierwszego kwietnia skargę Chlap- 
kiewiczowej rozpoznaje kasacyjne ko: 
łegjum Sądu Okręgowego w Mińsku. 
Wyrok jest teraz pomyślny dla po- 
szkodowanej. Sąd uznaje, że zwolnie- 
nie jej było bezpodstawne, nakazuje 
przyjęcie jej na posadę i wypłacenie 
RZ za czas przymusowego bezro- 

a. 

Sprawa zdaje się być jasną, a 
tymczasem 20 kwietnia R.W.K. znów 
pisze skargę na imię prokuratora Re- 
publiki, Do Ostroszycka wyjeżdża 
delegow ny specjalnie podprokurator 
Razenblum, który po krótkim poby- 
cie w Ostroszycku zmienia front i 
proponuje pozostawić w mocy wyrok 
Sądu w Ostroszycku, pozbawiający 
Chlapkiewiczową możności pracowa- 
nia. 20 rnaja protest prokuratora roz- 
patruje plenum mińskiego Sądu Okrę- 
gowego i zgadza się z nim. Akta 
sprawy przekazują prokuratorowi Re- 
publiki do spraw najmu. 

Trzeciego czerwca kasacyjne kole- 
gium Sądu Najwyższego anuluje wy- 
rok plenum Mińskiego sądu okręgo- 
wego uznając słuszność po stronie 
Chłapkiewiczowej uznając, że powina 
ona otrzymać pensję od 1 września 
1928 r. 

Spokój trwa zaledwie kilka dni 
bo już 9 czerwca R. W. K.- w Osto- 
szycku wnosi skargę kasacyjną na 
imię komisarza sprawiedliwości (mi- 
nisira) i prokuratora Republiki. 

13 czerwca prezes Sądu Najwyż- 
szego wnosi sprawę na wokandę i 
znów decyzją tego sądu sprawa wra- 
ca do Mińskiej sesji pracy. Obrady 
trwają od 6 — 9 lipca. Sąd skazuje 
R. W. K. na zapłacenie Chlapkiewi- 
czowej 322 rubli i przyjęcie na posa- 
dę oraz przesyła akta sprawy do 
prokuratury celem pociągnięcia prze- 
wodniczącego R. W. K. w Ostroszy- 
cku inspektora Lewanowicza i okrę- 
gowego inspektora oświaty do odpo- 
wiedzialności za biurokratyzm. 

Ostroszyccy biurokraci jeszcze nie 
dają za wygraną i wnoszą skargę do 

3) lipca plenum Sądu Najwyższe- 
go po raz wtóry rozpoznaje Sprawę 
zatwierdzając ostatecznie decyzję miń- 
skiej sesji pracy i nakazuje pociąg- 
nąć do 'odpowiedzialności wszystkich 
zamięszanych w tej sprawie biuro- 
kratów. 

Creka ich wszystkich, łącznie z 
podprokuratorem Razenblumem kara, 
a tymczasem Chlapkiewiczowa otrzy- 
mała pensę zaległą i wróciła do 
swoich, źle po białorusku mówiących 
żydziąt. 

Tak wygląda w życiu walka władz 
sowieckich z biurokracją. 

GZONUBZAAGWABEN 

Dr. S. Margolis 
Roentgenolog 

powrócił. Wileńska 39, tel. 920. 
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ZAPOBIEGA RADYKALŹ 
NIE NADMIERNEMU WY? 
DZIELANIU SIĘ POTU 

NIE PLAMI BIELIZNY I ODZIEZY. 

ność, na której wspomnienie my się 
dziś — wzdrygamy. OŁ 

Ach, ten rozdział z książki p. Char- 
kiewicza! Jakże on się zcicha i niepo- 
strzeżenie podkrada pod wszczętą nie- 
dawno przez Boya - Żeleńskiego kwe” 
rendę, dokoła osoby Ksawery Deybló- 
wny, w której rękach zbiegało się nie- 
wątpliwie sporo nici... wiodących do 

zagmatwanego kłębka towianizmu! O 

Makrynie Mieczysławskiej mówiono 

też swojego czasu i przez długi czas: 
„Niema nic do zgłębiania i wyjaśnia-. 
nial“ A ks. Urban jednak znalazł, i 
nawet sporo, do: zgłębienia i wyjaśnie- 
nia. Bo prawdy nigdy, nigdzie i 
w niczem nie jest i nie może być — 

za wiele. 
Do p. Charkiewicza jako do sumien- 

nego i Ściśle prawdomównego histo- 

ryka możemy mieć 'kompletne zaufa- 
nie. Sporo faktów i zestawień po 
raz pierwszy dobywa na jaw. 
Nie ulega wątpliwości, że zawodowi 
historycy zwrócą na nie baczną uwagę 
i miejsce im w dotychczasowym dorob- 
ku naszej wiedzy o Unji wyznaczą. My 
ze swej strony pragnęlibyśmy  prze- 
strzedz p. Charkiewicza przed nadužy- 
waniem w ściśle naukowej naracji czy- 
sto egotycznych, wyrazilibyśmy się 
lirycznych, wylewów oburzenia, potę- 
pienia, aprobaty i t.p. Jak np. w ca- 
łym wstępie do szkicu „Testament 
Siemaszki”. Nie licuje to ze spokojem 
historyka i lapidarnością stylu, które 
starczą za wszelkie osobiste choćby 
niejpiękniejsze występowania w cha- 
rakterze rezonera. ; 

Benedykt Krzywiec: „Jak należy trak- 
tować w Polsce sprawę marynarki wo- 
jennej?* Studium porównawcze na tle 
rozbudowy marynarek innych państw 
oraz potrzeb obronnych kraju. Mapki, 
tablice, ilustracje. Str. 84. Wilno. Na- 

kład autora. 1929. 

Czy wolno ją nazwać z czystem su- 
mieniem „wileńską” 

  

(pomimo Wilnar. „w którym 

  

na tytułowej karcie) tę niedużą a ele- 
gancką książkę, która swój wykwint i 
wdzięk typograficzny zawdzięcza... za- 
kładom graficznym w Bydgoszczy! 
„Juści — rdzennie warszawska, 

wielka finna wydawnicza Gebethnera 
i Wolfia drukuje przecie, nawet głó- 
wnie swoje nakłady... w Krakowie we 
wspaniałych zakładach graficznych 

Anczyca. Dlaczegoby przeto p. Krzy- 
wiec niemiał swojej książki drukować 
w Bydgoszczy? Swoją drogą jednak 
ubodło nas takie szukanie „obcych bo 
gów* gdy my tu przecie w Wilnie ma- 
my już teraz tłocznie drukarskie 
mogące zadowolnić wcale, wcale na- 
wet daleko sięgające wymagania. 

Teza, którą p. Krzywiec zawzięcie 
propaguje i zacięcie broni jest ta: 

Polska zgłosiła swój akces do przy- 
znania jej zamorskich kolonij. Rewizja 
międzynarodowa ich mandatów ma 
nastąpić w. 1931 r. Mowy niema o tem 
aby Polska mogła do tej daty zdobyć 
się na flatę wojenną, któraby była dla 
Polski tytułem do uzyskania mandatu 
kolonjalnego. Ale trzeba tę flotę .pol- 
ską, zarówno wojenną jak handlową 
budować, budować, budować energicz- 
nie a nieprzerwanie, nie żałując publi- 
cznego grosza... "i 

Tak. Musimy mieć ilote odpowia- 
dającą potrzebom i zadaniom Polski 
na morzu. To podstawowy — zdaniem 
p. Krzywca — warunek samego bytu 
państwowego Rzeczypospolitej naszej. 

„Tak zwany „mały program” mor- 
ski rządu naszego, zatwierdzony w 
1924 przez sejm i senat, przewidywał 
rozłożoną na lat dwanaście budowę 2 
krążowników, 6 kontrtorpedowców, 12 
torpedowców i 12 łodzi podwodnych. 
Sprawa jednak nie jest realizowana z 
należytym pośpiechem. Jest to — jak 
twierdzi p. Krzywiec — zbyt powol 
ne tempo rozwoju naszej marynarki 
wojennej. Nawet „mały program mo- 
że być wykonany dopiero... w 1058 

to. czasie — pisze p. 
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zmarłym krewnym. 

ny poza granicą, na terytorjum Litwy. 

łych natomiast straże graniczne litewskie 

Litwie aby zobaczyć się z niemi. 

ła się w wysokim stopniu prowokacyjnie. 

a się 

cmentarz. 

sko-litewskim*. 

WARTEK 

5 Dziś Wschód s. g. 3 m. 54 

| ĮWaiebow.NP Zach. <ł. o į, 18 m. 52 
jutro 

Rocha W. 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorołogji U. S. B. 

z dnia 14 VIII. 1929 r. 

Ciśnienie |! 2 х „69 
średnie w m | 

Temperatura J gė 
śreania 

Upad za do- J 
bę w mm. ! 

Wiatr ię ś i przeważający | P>łnocno-zachodni 

Uwagi:  pogodni:. 

Maximum za dobę + 9°С. 
"Minimum za dobę -- 22 © 

Tendencja baro netryczaa: „tan stały. 
— 

  

URZĘDOWA 

— Lotna inspekeja. W dniu 13 b. m. 
komisja w składzie naczelnika wydziału zdro 

"wia urzędu wojewódzkiego, zastępcy staro- 

sty grodzkiego, komendanta P.P. m. Wilna 
oraz lekarza rejonowego Magistratu doko- 
nała lotnej inspekcji hotelu i restauracji „Ge- 

orges'a'' oraz fryzjerni pod firmą „Walde- 

mar“. Braki ujawnione w hotelu i restauracji 

Komisja poleciła usunąć w dwutygodniowym 
terminie. Za brudne utrzymanie klatki scho- 

| dowej właściciel hotelu został pociągnięty 
do odpowiedzialności administracyjno-karnej. 

A Zakiad tryzjerski „Waldemar“ za antysani- 

E [V stąn fryzjerni został zamknięty do cza- 
  

SĘ wykonania wskazanego przez komisję 
Tefhontu. 1 у 

_ /— (w) Osobiste. Jak się dowiadujemy 
ы Лом/олнапомалу ргехев Г2Бу Skarbowej w 

| Vilnie, p. inspektor w Ministerstwie Skarbu 

_W Warszawie p. Edward Ratyński obejmie 
_ Kierownictwo Izby Skarbowej z rąk dotych- 
| Cząsowego prezesa p. Małeckiego w dniu 

  

    
    

    

    

  

"6 b. m. 
_  — (w) Pożegnanie się p. prezesa Izby 
Skarbawej Jana Maleckiego. Wczoraj w go- 
dzinach południowych, ustępujący ze swe- 

80 w ciągu wielu lat zajmowanego stanowi- 
Ska Prezesa Izby Skarbowej w Wilnie p. Jan 
Malecki, przeniesiony, jak wiadomo w stan 
spoczynku zaprosił do siebie wszystkich pod- 
 Władnych sobie urzędników z wydziałów i 
lrzędów skarbowych, do których z okacji 

_ Swego ustąpienia wygłosił serdeczne prze- 
Mówienie pożegnalne, omawiając w niem 
Całokształt pracy, dokonanej od początku 

- istnienia polskich władz skarbowych w Wil- 
Nie, Wkońcu swego przemówienia p. prezes 

alecki wezwał urzędników do dalszej pra- 

| Cv gorliwej pod kierownictwem nowomiano- 
anego prezesa Izby p. Edwarda Ratyń- 

| skiego. 
— Osobiste. P. delegat Prokuratorji Ge- 

Neralnej Adolf Kopeć w dniu dzisiejszym 
Wyjechał na sześciotygodnio wy urlop Wy- 
Doczynkowy. Zastępuje delegata p. Mieczy- 
Sław Obiezierski St. radca Prokuratorji Ge- 

| neralnej. 

Krzywiec — wszystkie wybudowane 
Jednostki będłą, oczywiście, od dawna 
Przestarzałe *. 

Niewesoła perspektywa. 
|. A tymczasem flota niemiecka i Ro- 

Sowieckiej czuwa. Obie te floty mo- 
śą przecie znaleźć się szybko: bardzo 

na „polskich wodach”. Oczywiście: my 
| będziemy tylko bronili się! Tak — ode 
powiada p. Krzywiec — ale jeśli cho- 
dzi o zrealizowanie tylko obronnych 
naszych zamierzeń, jeśli mamy w cza- 
sie ewentualnej wojny nie być odcięci 

  

> 

Od całego Świata, jeśli  prze- 
Giwnie mamy sami zamiar  prze- 
Ciąć połączenie wroga z Prusami 
Yschodniemi i tem samem nie dopuś- 

filė do uderzenia w nasze tyły — ta 
Inniśmy zająć się najpoważniej roz- 
udową naszej marynarki wojennej”. 

Czas już najwyższy jest po temu. 
P. Krzywiec nawet precyzuje: ile 

Potrzebujemy mieć statków w możli- 
4 Wie najbliższym terminie oraz ile po- 

„| fizebuje mieć wogóle jednostek bojo- 
wych i , transportowych flota polska. 
„czywiście, nie niasza rzecz ani Opo- 
„ować ani przytakiwać w materji tak 
dalekiej (nie od serc naszych i ambi- 
tyj!) lecz od naszej — kompetencji. 
1, P. Krzywiec nastaje na stworzenie 

asnej, polskiej stoczni w Gdy- 
9 | — bo w stoczni gdańskiej nie może- 
| My budować floty wojennej a budowa: 

Nie floty: w stoczniach zagranicznych 
Moc polskich pieniędzy wysysa z kraju. 

Na to wszystko jednak potrzeba 
Sum mielada. Czy skarb polski je po- 

i glada? P. Krzywiec przytacza słowa... 
 q[ancuskiego ministra Leyguesa: „Nasz 
/ Alrogram rozbudowy floty leży w gra 

> hicach naszych możliwości  finanso- 
wych!* W granicach finansowych mo- 
liwości — Francji. Ale Polska? Ale 
skarb polski? P. Krzywiec pisze: 
„Zbieranie funduszów na polską flo- 
lę wojenną powinno się stać punktem 

 lozbudzonej ambicji, dumą gmin, 

k 

  
     

    

dycja ta wykorzystywaną jest przez żydów, których krewni 

  

KRONI 

Żydowskie pielgrzymki do byngmian 
Czy w tym roku dojdzie do incydentu granicznego? 
Jest u żydów tradycja, w myśl której w dniu umarłych (święto to wypada 

właśnie w dniu dzisiejszym) wszyscy udają się na cmentarz aby oddać hołd 

Obrządek ten przestrzegany jest Ściśle. Istnieją cmentarze, do których od- 
prawiane są całe pielgrzymki. Takim właśnie jest cmentarz Łyngmiany położo- 

W dniu 15 sierpnia żydzi przechodzą granicę, aby pomodlić się za zmar= 
wzbraniają tego tłomacząc się, że tra- 

zamieszkują na 

W ub. roku doszło do poważnych zatargów gdyż straż litewska zachowa- 

Jak się dowiadujemy obecnie delegacja mieszkańców Łyngmian zapytywa- 
dowódcę litewskiego odcinka granicznego, ccy w tym roku władze li- 

tewskie zezwolą żydom polskim przekroczyć granicę celem udania się na 

Dowódca odcinka zapewnił, że zezwolenie takie uzyskają, ' 
Natomiast Z.A.T. podaje wiadomošč z Kowna, ktėra opiewa, iž „Rząd П- 

tewski wydał zakaz odwiedzania w dniu Tysza baaw, który przypada na dzień 
15 b. m. cmentarza żydowskiego w miasteczku Lyngmiany na pograniczu pol- 

NTT 

! MIEJSKA 
— (0) Starania o pożyczkę. Dziś wy- 

jeżdża do Warszawy delegowany przez Ma- 
gistrat szef sekcji finansowej p. Żejmo dla 
prowadzenia dalszych rokowań w celu uzy- 
Skania prywatnej pożyczki w wysokości 
1.000.000 zł. na inwestycje miejskie. 

SZKOLNA 

— Dyrekcja Gimnazjum Sióstr Nazareta- 
nek podaje do wiadomości, że egzamina 

wstępne do wszystkich klas za wyjątkiem 

7-ej 1 8-ej gimnazjalnej, rozpoczynają się dn. 

3go września. Kancelarja szkolna od dnia 

16go sierpnia będzie czynna codziennie od 
9 do 12ej godziny. * 

— (0) Rewizja budowy szkoty w Ku- 
prianiszkach. Dnia 19 sierpnia odbędzie się 
szczegółowe badanie przez miejską komisję 

rewizyjną budowy szkoły powszechnej w 
Kuprjaniszkach, jako rzeczoznawca został 

zaproszony przez komisję architekt p. Wa- 
cław Syrtowt. 

— „Dom Dziecka”. Istniejące od szeregu 
lat przeszkole „Dom Dziecka* przy „Ogni- 
sku” kol. w Wilnie (ul. Kolejowa 19) przyj- 
muje do dn. 1. 9. br. zapisy dzieci na rok 
szkolny 1929 — 30. Zapisy przyjmuje kan- 
celarja do: dn. 25. 8. od godz. 15 — 19 — 
zaś od 25. 8. br. do dn. 1. 9. br. od godz. 
9 — 14. 

Przyjmowane są również «dzieci nie ko- 
lejarzy. 

AKADEMICKA. 
— Polegli akademicy. Redakcja pisma 

„Ałma Mater Vilnensis" zamierza umieścić w 
Nr. swego wydawnictwa  nekrologi kole- 
gów akademików poległych w latach 1919— 
1920. Nazwiska dotychczas zanotowane 
przez redakcję brzmią, jak następuje: śp. 
ohdan Żurkowski. Wł. Piotr Kownas, 

Józef Franc, Olszewski, Antoni Monkiewicz, 
Bohdan Żyliński, Jadwiga Tejszewska. Kto- 
by mógł spis ten uzupełnić, lub udzielić in- 
formacyj biograficznych i podobizny kogo- 
kolwiek z wymienionych wyżej, zechce zwró 
cić się listownie pod adresem: ul. Popowska 
27 m. 2. Władysław Arcimowicz. 

KOMUNIKATY. 
— Wilno na VIII Tydzień Społeczny w 

Lublinie. W niedzielę 18-go b. m. o godz. 
19 m. 40 pociągiem na Warszawę udaje się 
wycieczka wileńskiego koła „Odrodzenie* 
na VIII Tydzień społeczny do Lublina. Zbie- 
ra się pokążźne grono akademiczek i akade- 
mików. Zbiórka punktualnie o godz. 19 na 
dworcu ze względu na zbiorowe zakupienie 
biletów. Posiadający bilety kolejowe zaku- 
pują je sami. W poniedziałek 19 b. m. po 
małej przerwie w Warszawie wraz z kołem 
warszawskiem „Odrodzeniowcy“ udadzą się 
do Lublina o godz. 15 m. 30. Wszystkim, 
którzy zgłosili swój udział w Tygodniu zo- 
stały wysłane listy ze szczegółami odnośnie 
podróży i pobytu w Lublinie. 

Po Tygodniu Społecznym drganizuje się 
zbiorowa odrodzeniowa wycieczka na P.W.K. 
do Poznania bezpośrednio. z» Lublina, 

RÓŻNE 
. — (a) Koniiskata „Dziennika Wileń- 

skiego. Wczoraj skonfiskowano „Dziennik 
Wilenski“ za umieszczenie artykułu p. t. 
„Fanfaronada”. Treść artykułu kolidowała z 
art. I rozporządzenia o prawie prasowem. 

— Przed wyborami do Kasy Cho- 
rych. Zbliża się czas wyborów do Ка- 
sy Chorych. Biura reklamacyjne fun- 

miast, województw, dzielnic całych”. 
Zapewne! Owszem! Dla о 14 г- 

ności publicznej nie powinno 
być granic. Może ona jednak — w nor- 
malnie funkcjonującem państwie — 
być tylko dopływem, jednym z dopły- 
wów arterji zasilającej i nasycającej 
cały organizm państwowy niezbędnem 
nervus rerum. A tą arterją jest: 
skarb państwa. 

„Zwierciadło i „Kukułka Wileńska". 

Wilno. 1928 i 1929. 

Grono akademików naszych za- 

częło na wiosnę roku zeszłego wyda- 

wać ilustrowane, w sporym formacie 

czasopismo humorystyczne mające od- 

bijać życie akademickie w krzywem 
zwierciadłe. Stąd tytuł perjodycznego 
wydawnictwa „Zwierciadło.  Świet- 
nem ono nie było. Humor nie bardzo do 
pisał. Od ilustracyj załatywał i pod 
względem artyzmu i pod względem po- 
mysłu — partykularz. ` 

Publiczność, czemu dziwić się tru- 
dno, nie poszła na lep takiej, okazowej 
na razie, przynęty. To też wydawni- 
cza impreza akademicka nie rychło 
zdobyła się na nowy zeszyt perjodyku 
— też, niestety, bardzo jeszcze nie tę- 
gi. Na okładce zjawił się tytuł „„Zwier- 

ciadło Kukułki Wileńskiej”, 
Kukułka Wileńska? Coś znajome- 

go... którzby zresztą o niej nie słyszał 
— jeżeli już jej nigdy w życiu nie... 
słuchał! 

Mnie osobiście przytrafiło się jeden 
jedynv raz słuchać owej Kukułki... w 
wileńskiem Radjo gdzie od czasu do 
czasu figuruje na dziennym programie. 
Ktoś odczytuje od deski do deski świe- 
żo upieczony numer „Kukułki Wileń- 
skiej” (proza i wiersze, aforyzmy i do- 
wcipy). Chcę wierzyć, żem trafił aku- 
rat bardzo, bardzo nieszczęśliwie na 
najsłabszy, jaki kiedy był wypracowa- 

ny, numer owej „Kukułki”, Zaczęło sie 
od popularyzowania urbi et orbi jakie- 

WILNO 
Coś niecoś ze statystyki miejskiej 

Liczba ludności Wilna zmniejszyła s'ę 
w 1920 r. do 2]3 przedwojennej. Dopiero od 
1921 г. rozpoczyna się okres normalnej go- 
spodarki. 

Wilno obejmuje przestrzeń 10400 ha, 
zajmuje więc pod tym względem drugie 
miejsce w szeregu misst polskich W sto- 
sunku jednak do zajmowanego obszaru 
liczba ludności jest nieznaczna, wynosi bo= 
wiem 181980 mieszkańców, "podczas gdy w 
1910 r. liczyła 181442 mieszkańców. 

Kwestja mieszkaniowa na terenie Wilna 
wskutek niewielkiego względnie przyrostu 
ludności w okresie powojennym nie przed- 
stawia się gorzej, niż w innych - miastach 
Polski. Małe Wilno, obejmujące obszar, 
zajmowany przez miasto przed 1915 r. liczy 
38494 mieszkań. Na terenie (Wielkiego Wil- 
na znajduje się dalsze 7200 domów miesz- 
kalnych. 4 

Niski poziom zamożności imieszkańców 
uniemożliwiał należyte uruchomienie gospo- 
darki miejskiej Dopiero w 1924 r. ustano- 
wiono specjałny podatek inwestycyjny, któ- 
ry umożliwił przeznaczenie znaczniejszych 
sum na uporządkowanie zewnętrznego wy* 
glądu miasta. W budżecie 1925 r. wydatki 
Zwyczajne na drogi i place publiczne wy” 
nosiły przeszło 1.924 tys. 'zł., stanowiąc 16 
proc. ogólnej sumy wy ów miejskich. W 
latach następnych wydątki te zmalaly, wa- 
hając się od 2,74 proc. do 3,86 proc. Ogól- 
nej sumy wydatków. Od 1925 r. do 1928 — 
29 r. wydatkowano na drogi i ulice;1.698,976 
zł. Za sumę powyższą odnowiono lub po- 
budowano 578000 m2 jezdni i chodników. 
W 1928 r. Wilno posiadało 139 klm. ulic 
brukowanych i 14! kim. ulic niebrukowa- 
nych, ponadto zaś około 150 klm. ulic nie- 
brukowanych w postaci dróg polnych i pod 
miejskich. jezdnie wileńskie ułożone są ze 
zwykłych, nieszlifowanych bruków, co utru- 
dnia utrzymanie ulic w należytej czystości 
i przyczynia się do *szvybkiego zużywania 
wszelkiego rodzaju pojazdów. 

Rozbudowa miasta napotyka na znacz- 
ne trudności dzięki górzystemu terenowi, 
otaczającemu miasto. Wobec powyższego 
miasto rozwija się wzdłuż dolin; górzyste 
tereny pozostawione są na przyszłe parki. 
2 urządzeń miejskich Wilno posiada dotych- 
czas tylko odpowiednio rozbudowaną elekt- 
rownię. W 1930 r. wydajność elektrowni 
ma być doprowadzona do 10500 KW. Prze- 
„*odniki nadziemne zamieniane są stopnio- 
wo ną kabel podziemny. Wodociągi miej- 
skie nie są dotychczas racjonalnie rozbudo 
wane. W 1921 r. długość sieci wodociągo- 
wej wynosiła zaledwie 40 kim. Sieć umożli- 
wiała wyzyskanie zaledwie 20 proc. możli- 
wości produkcyjnych wodociągu, powodując 
w ten sposób nadmierną kalkulację kosz- 
tów. Mieszkańcy w znacznej części korzy- 

Zmiana orienfacji T-wa Szkoły Białoruskiej 
Dowiadujemy się, 

Szyrmv i Pawłowicza. 
Delegacja, podkreślając swoją 

że w dniach ostatnich p. wicewojewoda Kirtiklis 
przyjął delegację T wa Szkoły Białoruskiej w osobach pp. Steckiewicza, 

dojalność wobec Państwa i Rządu, 
prosiła o poparcie poczynań T-wa Szkoły Białoruskiej, które będą nosiły 
wyłącznie charakter pracy kulturalno-oŚwiatowej. 

P. wicewojewoda z naciskiem zaznaczył wyraźną 
przychylne czynników rządowych wobec pracy kulturalnej mniejszości 

i stanowisko 
w 

linję 

Państwie, uzależniając poparcie swe od całkowitego uniezależnienia się i 
odserarowania T-wa Szkoły Białoruskiej od wpływów wywrotowych. 
legacja powyższe miała przyrzec. 

De- 

stają ze studni, kopanych na terenie pry- 
wataych działek, lub czerpią wodę ze stu- 
dni artezyjskich, znajdujących się w kiłku 
punktach miasta.” 

Nie odpowiada również zapotrzebowa- 
niu mieszkańcow długość sieci kanalizącyj- 
nej. W chwili obecnej sieć kanalizacyjna 
liczy 44 klm. długości, w 1929 r: projekto- 
wana jest budowa nowych 6 kim. Długość 
sieci pozostanie jednak daleką od pierwot- 
nie zaprojektowanej w 1912 r., obliczonej 
w pierwszem stadium budowy na łączną 
długość 100 kim. 

Miasto posiada ponadto własną rzeź- 
nię, urządzoną prymitywnie. Dzięki nie- 
skomplikowanym urządzeniom i niskim 
kosztom personalnym, rzeźnia miejska w 
odróżnieniu od innych przedsiębiorstw jest 
wybitnie dochodową. 

Uprzątanie ulic należy do obowiązku 
właścicieli przyległych posiadłości. To Sa- 
mo dotyczy polewania ulic. Miasto ze swej 
strony przeznacza w rubryce wydatków 
zwyczajnych znaczne sumy na utrzymanie 
dróg i placów, oraz ulic, przylegających do 
posiadłości miejskich. W 1928 —29 r na cel 
powyższy przeznaczono 424773 zł. Z sumy 
powyższej idzie wyłącznie na utrzymania 
czystości ulic i placów 122700 zł. 

Najwyższą pozycję wydatków miasta 
stanowią wydatki na zdrowie publiczne. 
Odpowiednia pozycia budżetu na 1928—29 
r. osiągnęła 2.356.000 zł Miasto utrzymuje 
5 szpitali na 945 łóżek, oraz szereg insty- 
tucyj higjeny, iak stacię kontroli mięsa przv 
rzeźni miejskiej, przychodnię przeciwgruźli= 
czą, stację analityczną, Pozotowie ratun- 
kowe, łaźnię miejską i t. d | 

W dziale oświaty m asto utrzymuje 60 
szkół powszechnych publicznych. do któ- 
rych uczęszcza 10192 dzieci. 

. ,P ńcz szkół powszechnych Wilno po- 
siada 6 gimnazjów państwowych i 29 pry- 
watnvych zakładów ogólno - kształcących, 8 
seminarjów nauczycielskich, w tem 4 pań- 
stwowe. 5 szkół państwowych zawodowych 
Oraz kilka prywatnych. 

udźet miejski jest zrównoważony już 
od 1924 r. 

z 

kcjonują już od 14 lipca przyjmując 
reklamacje wyborców, w sprawie nie 
zamieszczenia ich nazwisk w spisach 
wyborców. Jak widać z zestawienia 
urzędowego zainteresowanie się wybo- 
rami nie jest zbyt wielkie. 

Z 25430 osób *upezpieczonych, 
uprawnionych do głosowania spraw- 
dziło spisy zaledwie 16,2 proc, t. j. 
4124 osoby. 

Jeszcze gorzej przedstawia się 
sprawa w odniesieniu do pracodawców 
Tu z 9144 osób zaledwie 1.043 (11,4 
proc.) zajrzało do spisów. 

Na 4124 osób sprawdzonych w 
spisach ubezpieczonych, złożyło rekla- 
macje 221 osób, a z 1043 pracodaw- 
ców tylko 59. 

Skala zainteresowania się wyba 
rami osób zainteresowanych jest znacz- 
nie mniejsza niż przy poprzednich wy- 
borach. 

— Od dziš podrożały wina krajowe.. 
Dowiadujemy się, iż skutkiem  podrożenia 
cukru i owoców Pierwsza Wileńska Wv- 
twórnia Win Owocowvch w Wilnie, najwięk 
sza na Kresach fabryka tego rodzaju zmu- 
szona była podnieść ceny o 20 proc. 

Przypuszczalnie wślad za tą firmą pod- 
niosą ceny i inne. 

— 7 Izby Przemysłowo-Handoiwej w 
Wilnie. jedna z zagranicznych firm zgłosiła 
ofertę nabycia w Polsce większej ilości wło- 
sia końskiego, pochodzenia polskiego, rosy|- 
skiego lub chińskiego. z wyłączeniem trawy 
chińskiej Ceny za ten artykuł nie mogą 

Bi 6—7 franków szwajcarskich za 

Poe Gaż dostawa ta jest przeznaczona 
dla jednego z zagranicznych ministerstw 

i EN TOKS INS KIT PAN T i EEST APO CZ WOZY DOWASIREO 

goś wprost straszliwego w niezdarno- 
ści swojej opisu jakiejś rzekomo hu- 
morystycznej podróży fikcyjnej i fan- 
tastycznej statkiem czy łodzią,. dobrze 
nie pamiętam, po žiemiach polskich. 
Boże miły! Cóż to była za ramota! I 
nie darowano nam ani jednego wyrazu. 
Trwało to trwało bez końca. A był to 
jakiś... dalszy ciąg! Powinszować tym, 
którzy całość wysłuchali. 

Pisząc to, co w tej chwili piszę, 
wiem, że narażam się na grube nie- 
przyjemności, które mnie w odwet 
spotkają niechybnie w”mafbliższej. ra- 
djowej „Kukułce'. 

Trudno. Niech przysłowiowy a mi- 
cus Plato mnie osłoni... 

Aliści — nowa niespodzianka. W 
zeszłym miesiącu ukazuje się trzeci z 
kolei zeszyt wydawnictwa, jako 2-gi 
„Kukułki Wileńskiej'* przy pozostawie- 
niu wszelako „Zwierciadła* na okład- 
ce tytułowej. Mniejsza o tę dziwaczną 
symbjozę w nowej formie. Rzecz w 
tem, že ten najświeższy zeszyt pod 
względem treści a zwłaszcza ilustra- 
cyj odbiega chlubnie i daleko(raczej: 
wysoko) od abu swoich ' poprzedni- 
ków. Takie np. dantejskie tercyny Dan- 
tosia Ankarjerego mają wyborne za- 
cięcie i szczerze artystyczne. Zaś ry- 
sunki p. Józefa Horyda aż do rozko- 
sznej całostronicowej kompozycji „Jak 
by sobie Boy - Żeleński wyobrażał po- 
mnik wileński Mickiewicza” są wprost 
dziełem wybitnego talentu. 

Tedy wolno mniemać, że zwier- 
ciadlana kukułka czy kukułkowe zwier- 
ciadło skaczyło na jakiś arcy - szczęśli- 
wy przełom? Ach! Trzebaż; że właśnie 
w takiej chwili p. Horyd — jak sły- 
chać — wyjechał z Wilna do Paryża 
na dłuższy tam stały pobyt. 

Szkoda, wielka szkoda. 

ЗЭ 
Са 

spraw wojskowych i będzie traktowana jako 
zamówienie próbne, przeta dokładne wyko- 
nanie tego zamówienia będzie stanowiło 
podstawę do zawarcia w przyszłości dalszych 
tranzakcyj. 

W sprawić szczegółów w wymienionej 
sprawie zgłaszać się należy do Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej w Wilnie Trocka 3. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Oczy 
ks. Fatmy“ z Balcerkiewiczówną. Dziś po 
„raz drugi świetna komedja Kiedrzyńskiego 
„Oczy ks. Fatmy* z M. 
w roli głównej. 

Znakomity autor w „oczach ks. Fatmy“ 
daje widowisko niezwykle dowcipne i zaj- 
mujące, to też publiczność słucha go z ko- 
losalnem zainteresowaniem co chwila dając 
wyraz swego zadowolenia rzęsistemi okla- 
skami lub głośnym śmiechem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
— Kino Miejskie — Córka Śniegów. 
Heljos — Panienka w jedwabnych poń- 

czoszkach. | 
Lux — Tułaczka księżny Trubeckiej. 
Wanda — Płomienne Noce. 
Światowid — Czarne Sylwetki 
Polonja — Puszka Pandory. 
Piccadilly — Bracia Schellenberg. 
Ognisko — Drut Kolczasty. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Echa nadużyć w aptece miej- 
skiej. Jak się dowiadujemy sprawa na- 
dużyć w 'aptece miejskiej nie została 
jeszcze całkowicie wyświetlona. Pa 
zakończeniu ekspertyzy buchalteryjnej 
prowadzonej obecnie z rozporządzenia 
władz śledczych da się dopiero ustalić 
wysokość strat, jakie poniosło miasto 
z racji niesumienności kierownika apte- 
ki Szutowicza i braku t. zw. „pańskie- 
go оКа“. 

Sprawca całej tej, wysoce nieprzy- 
jemnej afery prowizor Szutowicz po- 
zostaje nadal w areszcie, gdyż nie jest 
w stanie wnieść wymaganej od niego 
kaucji w wysokości 26 tys. zł. 

— (c) Powody zabójstwa na ulicy Nad- 
leśnej. Jak się okazuje, przyczyną zastrzele- 
nia Zapaśnikówny przez  Jagiełłowicza O 
czem donosiliśmy wczoraj było nieporozu- 
nie wywołane zapowiedzią  Zapaśnikówny 
zerwania stosunków między nimi. Jagielło- 
wicz niedawno zwolniony z wojska pozo- 
stawał bez pracy i miał zamiar wyjechać do 
Warszawy na posadę do zegarmistrza. Oj- 
cięc jego zamieszkujący przy ulicy Kalwa- 
ryjskiej 42 stanowczo był przeciwny wszel- 
kim zamiarom  matrymonjalnym i zmuszał 
syna do wyjazdu i całkowitego zerwania 
stosunków z Zapaśnikówną. Wszystkie te 
perypetje podniecały Jagiełłowicza i w chwili 
gdy usłyszał od Żapaśnikówny zapowiedź 
zerwania stracił panowanie nad sobą i po- 
pełnił zbrodnię. Rana nie jest ciężką i w nie- 
długim czasie. wyjdzie on ze szpitala by sta- 
nąć przed sądem jako oskarżony o zabój- 
stwo. + 

(c) — Kradzież bielizny. Ze strychu do- 
mu Nr. 100 przy ulicy Wiłkomierskiej nie- 
ujawnieni pajęczarze skradli bieliznę  nale- 
żącą do Fabjana Duńskiego. Poszkodowany 
straty określa na 300 złotych. 

— (c) Bójka między rzeźnikami. Koło 
rzeźni miejskiej doszło do sprzeczki między 
rzeźnikami Gabrjelem Cydzikiem a Antonim 
Mickiewiczem. Sprzeczka zamieniła się w 
bójkę w trakcie której Cydzik uderzył prze- 
ciwnika ciężką sztabą w głowę. Mickiewicza 
w stanie ciężkim odwieziono do szpitala ży- 
dowskiego, zaś Cydzika zatrzymano. 

— (c) Zamach samobójczy. Z niewyja- 
śnionych przyczyn usiłowała popełnić samo- 
bójstwo Malwina Korsak (Kolonja Kolejo- 
wa 70) Zatrutą w stanie niezagrażającym 
życiu odwieziono do szpitala żydowskiego. 

— (c) Zderzenie się dwóch samocho. 
dów. Onegdai w dzień przy zbiegu ulic Ko- 
lejowej i Gościnnej autobus Nr. 14182 kie- 
rowany przez szofera Arkadjusza Kubaka 
zderzył się z samochodem wojskowym. W 
samochodzie wojskowych zostało uszkodzo- 
ne skrzydło. Wypadków z ludźmi nie było. 

(c) Przemyt. U wijeżdżającego do 

alcerkiewiczówną 

miasta Witolda Trumpakaisa mieszkać 
;, fca wsi Janowo gminy niemenczyń- 

skiej ujawniono ukryty na wozie tytoń 
litewski pochodzący z przemytu w ilości 18 
kig. Biż 

Poważne skutki awantur Z pow- 
stałych błahych powodów. 

Doprawdy wprost niechce się już 
pisać o tych niezliczonych procesach 
sądowych, w których akt oskarżenia 
zarzuca podsądnemu zadanie „ciež- 
kiego uszkodzenia ciała" lub spowo- 
dowanie Śmierci prościej mówiąc za- 
bójstwo. 

Każden spór, każde niemal wesele 
lub zabawa kończą się bijatyką. Zgub- 
ny wpływ alkoholu występuje tu z 
całą wyrazistością. Waśń nie dająca 
stronom spokoju po trzežwemu, po 
wypiciu wódki (a piją u nas : dużo) 
staje się jeszcze ostrzejszą. 

Mało tego. Każda z powaśnionych 
stron, ma swoich zwolenników  goto- 
wych stanąć do boju. Bitwy przybie- 
rają charakter masowy i często Šle- 
pe narzędzie zbrodni—drag lub sie- 
kiera spada na głowę przypadkowe- 
go uczestnika „potyczki”. 

Na zabawie. we wsi Dubno, po- 
wstała we wrreśniu r. ub. taka bój: 
ka. Poformowały się grupy, a ponie- 
waż działo się to: o zmroku, grupy 
te biły jedna drugą. Po jednej z ta- 
kich potyczek na polu bitwy został 
ciężko ranny Arenjusz Krywiec. Padł 
rażonyv nożem w okolicę serca i zmarł 
po kilku godzinach. 

Do odpowiedzialności pociągnięto 
Pawła Bubieszko. Tłomaczył się on 
na sądzie jak mógł 1 umiał. na wie- 
czorynce nie był, nikogo nie zacze- 
piał, a nawet sam otrzymał na dro- 
dze uderzenie nożem w rękę. Jednem 
słowem  niewiniątko. \ 

Tvmczasem Świadkowie zeznali, że 
właśnie on był przywódcą najwybit- 
niejszej gruby, która walczyła z gru- 
pą Krywca. Sąd Okręgowy skazał 
Bubieszko na 3 lata domu poprawy. 
Sąd Apelacyjny karę te zatwierdził. 

Druga Sprawa miała tło nieco 
inne. jerzy Kurdeluk ze wsi Kuro- 
sławka podczas sprzeczki uderzył 
młotkiem K. Stefaniuka. Czaszka nie 
wytrzymała silnego uderzenia. Nastą- 
pił wylew krwi na mózg i śmierć.i 

Dochodzenie policyjne nie mogło w 
tych warunkach przedstawiać jakich- 
kolwiek trudności. 

Kurdeluka aresztowano i Sąd 
Okręgowy skazał go na trzy lata 
domu poprawy. Sed Apelacyjny przy- 
chylił się do prośby obrońcy oskar- 
żonego mec. Totwena i karę zmniej- 
szył do 2 lat. 
  

Na srebrnym ekranie 
„LULU* (PUSZKA PONDORY) w Połonji. 

Pod powyższym tytułem wszedł na ©- 
kran Polonji duży obraz jednej z wytwórni 
angielskich. 

Główną rolę gra w nim piękna amerykan 
ka — Luiza Brooks..Pisze się o nie, że jest 
„Miss Los Angielos“, to znaczy, że jest 
najpiękniejszą wśród pięknych kobiet tego 
miasta. 

Nikt tego nie sprawdzał, nikt tego spra- 
wdzić nie może. Przypuśćmy, że tak jest 
istotnie. Nikt na tem nie straci, a nawet na- 
sze pojęcia o urodzie cór Los Angielos nie 
ucierpią na tem, — bo pani Brooks istotnie 
jest osobą nieprzeciętnej urody. 

A jak Kaa Jak doskonale swą postać 
cieniuje?! Bardzo się dobrze, jako artystka, 
zapowiada. E 

Gwoždziem trešci „Lulu“ jest stara gre- 
cka baśń o puszce Pandory, która otwarta. 
: nieszczęścia na ludzi sprowadzać zaczę- 
a. 

Otóż taka „żywą* puszką Pandory jest 
właśnie nasza „„Lulu* i > 

Gdzie uroku nie zrobi, z kim się nie za- 
da, zaraz same kłopoty i nieszczęścia, dra- 
da i tragedje powstają. p 

iękna pusta, bezduszna i bezmyślna 
dziewczyna, istna wietrznica i motyl. || 

Wszystko, co najgorze z nią się wiąże, 
wszystko co cierpienia i udręki sprawia, 

jej się trzyma. ‹ 
Jest wychowapicą bogatego pana. Ma 

prócz tego ojca o usposobieniu cygana i 
lekkomyślnika. Opiekun ma bratanka, któ- 
ry kocha Lulu. Niechce by ten ukochany 
jego bratanek życie swe z Lulu wiązał, zda- 
je sobie bowiem dokładnie z jej wartości 
sprawę. S 

Chcąc go zabezpieczyć od tego, żeni się 
sam, może wbrew przekonaniu, z. Lulu, 

Ale Lulu, rozumie to doskonale. Ma w 
sobie dużo z ducha przekory. Doprowadza 
do tego, że jej opiekun dawny, a obecny 
mąż, targa się na życie. 

Śmierć następuje w takich  okolicznoš- 
ciach, że Lulu oskarżoną jest o morderstwo. 
Ale sąd przysięgłych uniewinnia ją. L 

Wtedy Lulu odnajduje bratanka i jego 
to doprowadza do dna upadku. 

I režysersko, i co do treści obraz z Po- 
lonji zasługuje na wyróżnienie. 

Wprawdzie końcowe akty są słabsze od 
pierwszych ale całość wychodzi całkiem zgra 
bnie i ciekawie. R 

Dawno już nie byłem w Polonii. A te 0- 
brazy, które w niej latem oglądałem, nie- 
były zbyt zachęcające. š 

Ježeli „Lulu“ ma zapoczątkowač popra 
wę repertuaru, — to doprawdy warto bę- 
dzie znowu stale do Polonji uczęszczać. 

To samo co o filmach, da się powiedzieć 
i o muzyce. AA 

lega. 

PTY ODRY ROEE ARE SODAS 

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Lasów Państwowych podaje 
do wiadomości, iż na swych składach drew- 
na opałowego w Wilnie posiada materjały 
budowlane. Sprzedaż detaliczna. Wszelkich 
informacyj udziela referat opałowy Dyrek- 

cji: Wielka 66, pokój 11 w godz. urzędowych 

SPORT 

Finał zawodów KOP u. 

W dniu wczorajszym zakończone zosta- 
ły w Niemenczynie zawody sportowe KOP, 

W marszu na 10 klm. ze strzelaniem. 
zwyciężyła drużyna 6 brygady KOP-u w 
Wilnie z 21 baonu w czasie 30 m. I sek. 

Dziś o godz. 12 odbędzie się uroczyste 
rozdanie nagród zaszczycone obecnością 
szeregu wybitnych osobistości z Wilna. 

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu 
zawodów podamy w następnym numerze. 

Zawody sportowe policji woj. 
Wileńskiego. 

Zawody sportowe policyjnych klubów 
sportowych województwa wileńskiego о4- 
będą się w Postawach i Wilnie. Oto dokła- 
dny program ich: : 

m. Postawy. Dnia 17 sierpnia 1929 ro- 
ku (sobota) godz. 8 zawody strzeleckie 
(strzelnica obok boiska BPW i WF), godz, 
15 zawody lekkoatletyczne (boisko PW i 
WF). Dnia 18 sierpnia 1929 r. (niedziela) 
marsz - 30 klm. (meta na boisku PW i 
WF), godz. 14 zawody lekkoatletyczne 
(boisko PW i WF), godz. 17 rozdanie na- 
gród (boisko PW i WF). 

m. Wilno. Dnia 19 sierpnia 1929 roku 
(poniedziałek) godz. 15 zawody pływackie 
(pływalnia OZTP na Zwierzyńcu.w Wilnie), 
godz. 16 rozdanie nagród pływakom. Wstęp 
na zawody bezpłatny. 

Długodystansowe mistrzowstwo 
Wilno. 

W dn. 18 bm. o godz. 15 rozegrane zo- 
stanie długodystansowe mistrzowstwo pły- 

wackie Wilna na dystansie Werki—Wilno 
(8 klm.). Start w Werkach na przystani 
statków - meta na wprost przystani 3-g0 p. 

saperów. 

List do Redakcji 

W Nr. 217 „Ilustrowanego Kurjera Co- 

dziennego” w Krakowie ukazała się notat- 

ka anonimowa, pochodząca z Wilna; pod 

sensacyjnym  zagłówkiem: „Niesłychanie 
sprytni oszuści chcieli wyzyskać patriotyzm 

ks. biskupa Bandurskiego". k 
Jako jeden z adwokatów, wspomniany 

w tej wyjątkowo lekkomyślnej notatce, zmu- 
szony jestem oświadczyć niniejszem, iż ów 

rzekomy wyzysk polega na ferowaniu w 

w sprawie omawianej wyroku przez Sąd 
Polubowny w dniu 10 maja r. b., który to 
wyrok już się uprawomocnił, po okazaniu 
temuż Sądowi i stronom dokumentów, otrzy- 
manych z Archiwum Państwowego w Wil- 
nie, a znajdujących się obecnie w aktach 
Sądu Okręgowego w Wilnie Z. 1456—29. 

Jeżeli dotychczas przez O.U.Z. nie zo- 
stała załatwiona procedura przeniesienia na 
mych mocodawców tytułu własności do ma- 
jątku Graużyszki (nie Holszany), to jedy- 
ną tego przyczyną jak wywnioskowa- 
łem jest chwiejność stanowiska O.U.Z. w 
kwestji prawa wykupu, PO 2 mu 
w tym przypadku, aczkolwiek takowe prawo 
wogóle pozostawało dotąd martwą literą. © 

Nadmieniam, iż jednocześnie w imieniu 
tychże mocodawców moich pociągam auto- 
ra wspomnianej wyżej notatki do odpowie- 
dzialności karnej. 

Adwokat K. Szafkowski. 
Wilno, dnia 14-VIII 29 r. 

E S 
Lekarz-Dentvsta 

I. WIŁKOMIRSKI 
Wielka 19, powrócił i wznowił przyjęcie 

chorych. 

  

KUTY pow. Kosów 
Wspaniale położone letnisko w 

BM górach (Beskidy Wschodnie). 

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

a myi do Kut autobusami. 
Kąpiele w Czeremoszu. Plaża. 

Sezon do I-go października. 
KUTY. OTYLJA BIELECKA: 

E TV RIMA GNT SARA PARCACE 

RADJO. 

Czwartek, dn. 15sierpnia 1929 r. 

1015—  : Traasmisja nabożeństwa z 
Poznania. 11,45 -11,56: Wystawa Poznańska 
mówi. 11,55—12,10: Transm. z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w 
Krakowie i komunikat „meteorologiczny. 
1210—13,00: „Odpust w Żyrowicach* 5- 
chowisko regjonalae pióra Walerjana Char- 
kiewicza. Wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 
Ilustracja muzyczna Eugienjuszą Dziewul- 
skiego. Transmisja na inne stacje polskie. 
16,00—16,40: Transm. z Warszawy. Audycja 
dla żołnierzy. ,W programie pogadanki, de- 
klamacja i Śpiew. 16,40 - 17,00: Chwilka li- 
tewska. 17,00—18,35: Transm. z Warszawy. 
Koncert popularny. 18,35—19,00: Kancert 
dla dzieci. 19,00—19,25: Pogadanka radjo- 
techniczna. 19,25—19,50: Transm. z Warsz. 
Odczyt pt. „O tajemnicach głębin mor- 
skich*—prof. Wącław Roszkowski. 19,50 - 
20,00: Program na dzień następny i sygnał 
Czasu Z Warszawy. 20.00 — 20,25: „Z życia 
naszej emigracji za granicą" odczyt wygł. 
dr. Tadeusz Sze'igowski. 20,30—22,00: Tr. 
z Warszawy. Koncert muzyki francuskiej. 
22,00 —22,45: Transm. z Warsz. Komunikaty: 
PAT.i inne 22,45 - 23,45: Transmisja muzy- 

ki tanecznej z restauracji „Polonja* w Wil- 
nie. 

  

Piątek, dnia 16 sierpnia 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00 — : 
Komunikat meteorologiczny. 17,00 —17,20: 
Program dzienny, repertuar i chwilka li- 
tewska. .17,20—17,45: Opowiadania dla mło- 
dzieży wygł. Hanna Kozłowska. 17,50— 
18,00: Wystawa Poznańska mówi. 18,00 — 
19,00: Transmisja muzyki popularnej z ka- 
wiarni B. Sztralla w Wilnie. 19,00—19,25: 
Skrzynka pocztowa Nr 79, koresp. bieżącą 
omówi dyr. programowy PR. w Wilnie Wi- 
told Hulewicz. 19,25—19,55: Audycja weso- 
ła „Qui pro guo“ Józefa Korzeniowskiego, 
w wyk. Zesp. Dram. Rozgłośni Wileńskiej. 
19,55—20,05: Sygnał czasu z Warszawy i 
program na dzień następny. 20,05—20,30: 
Odczyt z działu „kiygjena i medycyna" pt. 
„Odżywianie niemowląt* wygł. dr. Zienkie- 
wicz. 2030—22,00: Koncert symfoniczny z 
Warszawy. 22,00 22,45: Transm. z Warsz. 
Komunikaty PAT. i inne. 22,45—23,45: Spa- 
cer detektorowy po Europie (Retransmisje 
stacyj zagraricznych przez Salon Philipsa 
w Wilnie). 

ВЕНО 5 ИНА П ОА СОС ЕН М у OR O! 

L ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków я a B Prow, A, PAKA gg 
BZMEBAZELEZAI 
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GIEŁDA WARSZAWSKA 
14 sierpnia 1920 r. 

Dawizy I waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88,5 8,90,5 8,86,5 

Belgja 123.96, 124.27, 123,85, 
Kopenhaga 237,75, 238,35, 237,15, 
Budapeszt 155,48 155,88 155,08 
Holandja 357,22 358,12 — 356,32 
Londyn 43,24,5 43,35; 43,14, 

HowysYork 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,87, 34.96, 34.79, 

Praga 26,33,5 26.45 26.32, 

Szwajcarja 171,52, 171.95, 171.09 

Stokholm 239,06 239,66 238,48 
Włedeń 125,57, 125.88, 125,96, 
Włochy 46,63, 46,75 46.51, 
Marka niemiecka 212.33, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 114,75 — 116. 
5 proc. pożyczka  konwersyjna 48,—. 
6 proc. dolarewa 83. Stbilizacyjna 91,75. 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i Banku 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie 
dolarowe 86. 5 proc. warszawskie 53,50; 
8 proc. „warsz. 67,75—68. 8 proc. Łodzi 
58,50. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50, 
10 R kolejowa 102,50. Dolarówka 66,25 
—65—65,25. 

Akcje: 
Bank Polski 166,—. Związek Spółek 

Zar. 78,50. Firley 51,50. Węgiel 67. Ostro- 
wiec 82,50 — 83. Rudzki 35,50. Staracho- 
wiec 26,75 36,50. Haberbusch 237. Spiess 
130. Lilpop 31,50— 31,25. Modrzejów 24,50 

    

DOBÓR znakomitych maszyn: 
Traktory wolnobieżne „ MUNKTELLS* do ropy naftowej. 

Motory „MUNKTELLS* do ropy naftowej o sile 7 do 50 K. M. 

Motory  .MASSEY-HARRIS* do nafly o sile 1, 3, 4 i 6 K. M. 
Młocarnie 

Trieury do zbóż ozimych i 

Grzechotki (szk 
Młyny przenośne, różnej wi 

czyszczące motorowe firmy WICHTERLE i KOVA- | 
RIK różn. wielkości. 

Bukowniki i Tarki do koniczyny patent. ROCHOW- 
SKIEGO. 

jarych „MAROTTA*. 

i) iTRIEURY_ do czyszczenia sie- 
nego oryg. SZULTEGO. 

motorowe „S$ V E А* (udoskonalony typ młyna „Ekonom“) 
jelkości. 

Młyny walcowe „WESTFALJA" różnej wielkości. 
Młyny gospodarstwie. 

BRUNNERA z pytlem, do kieratu. 

POLECA 

Lygmunt Nagrodzki © Wilnie R 

Niezbędne w každem 

ul. Zawalna Nr. 11-a. 

Dogodne warunki kupna. 
1   

О УА МА МЧ ЧЧ i a ii A i i i i a PTT HE 

  

    

T 0: 

Rolniey pamietajeie o tem: 
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MŁOCARNIA 
wielka w. 

GOSPODARSTWA 

e & 

KORZYŚC NIEZAWODNA, 

łatwość pracy i oszczędność czasu, - 

wyższa cena zboża, 

žė 
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Е Młocarnie parowe i motorowe LANZ'A, przy zastosowaniu wszystkich NOWOCZESNYCH urządzeń technicznych, 
najnowszej konstrukcji i trwałości budowy, GWARANTUJĄ każdemu ROLNIKOWI, poza wymaganą wydajnością, 

NAJDOKŁADNIEJSZY OMŁOT oraz IDEALNĄ CZYSTOŚĆ ZIARNA. 

Wieloletnia masowa produkcja fabryczna. 
Wyłączne przedstawicielstwo na B. Kongresówkę, Kresy i Małopolskę 
DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN i 

H. MKÓHSAĄ, $P. AKC., WŁOCŁAWEK. 
ODDZIAŁ — WARZĄWĄ 
Mazowiecka 7, tel. 5235-00. 

  

ROMUNT | 

*v Ha ustronnym sziaku 
Powieść 
  

Pogłoski rozumiejąc, że burza mi- 
nęła, odzyskał pogodę ducha, pienią- 
dze zagarnął skwapliwie, ale był zmar- 
twiony. Ach doświadczenie! Dobra to 
życia szkoła, jeno uczniowie niepojęt- 
ni. Czyż nie znał pana Tadeusza od 
dawna i jego dobrotliwej słabości? 
Gdyby mu był przywiózł trzydzieście 
egzemplarzy — albo nawet sześćdzie- 
siąt—Wissygen zapłaciłby większą su- 
mę. Mądry Polak po szkodzie, teraz 
już było zapóźno! Opanował swój żal. 
Ale zemścić się trzeba pomyślał. 

„Miałbym jeszcze dużo do powie- 
dzenia, rzekł tedy — po chwili, lecz 

wolę zmykać, by się nie narazić na 
przykre spotkanie z groźnym księciem. 
Na pożegnanie muszę zakomunikować 
ostatnie wieści z frontu, niepomyślne i 

niepokojące. Niemcy zdobyli Osowiec 
stamtąd uderzyli na węzłową stację 
Kozłowicze i zajęli ją, obecnie posuwa- 
ją się ku nam, na południe. Wissygen 
struchlał. 

„Ależ to katastrofa! zawołał, mogę 
być odcięty od domu*. W tej chwili 
rozległo się donośne pukanie do drzwi. 

„Panie Tadeuszu, czekamy pana*, 
wołał ktoś gromkimgłosem z korytarza. 
Z kolei zbladł Pogłoski, ogarnęło go 
przerażenie, przecie to głos groźnego 
księcia? Rozejrzał się po pokoju, tam 
między łóżkiem a scianą była wolna 
przestrzeń, skoczył ku niej i skrył się 
za wysoką poręcz. : 

„To tylko książe Marek*, uspakajał 
Wissygen, poczem głośno zawołał, idę 
zaraz idę". 

„O, odrzekł Pogłoski wyłażąc z u- 
krycia, wolałem uniknąć przykrego spo 
tkania. Doświadczenie nauczyło mię 
unikać ludzi porywczych i źle wycho- 
wanych. Po zatem groźnego księcia tak 
bardzo się nie baję*. 

„Tak, tak potwierdził pan Tadeusz 
poważnie, nietylko Ryszard mógł się 
chlubić Ilwiem sercem, kołacze ono cza 
sem i w piersi dzielnego zająca*. Po- 
głoski umiał nieodpowiednich uwag 
niesłyszeć. Gdy się przekonał że przej- 
ście na korytarzu było bezpiecznem, 
przystąpił da odwrotu. 

„Zajdę jeszcze na godzinkę do 
księdza proboszcza, rzekł na pożegna- 
nie, mam z nim dużo do pomówienia, 
potem odjeżdżam na dworzec". Do 
księdza proboszczą wszakże nie zacho- 
dził, ani się na dworzec niudał. Ko- 
rzystając z uprzejmości rybaka, wiozą- 

R 

cego do Moroczna rybę na sprzedaż, 
wsiadł na łódź stojącą u brzegu je- 
ziora. Wioslarz, na spółkę z wiatrem 
pomyślnym gnał szybka łódź ku środ- 
kowi jego. i 

Sam jeden na fali zdradliwej, czło- 
wiek lepiej się czuje, niż na stałym lą- 
dzie, w towarzystwie złych ludzi. Tak 
myślał Pogłoski, gdy mu piękne mury 
Pohosta znikły z oczu. 

Tymczasem Wissygen wszedł do 
refektarza z dramatyczną powagą. 

„Ostatnie wiadomości z frontu — 
zawołał u progu — Osowiec zdobyty, 
Niemcy zajęli . Kozłowicze i posuwają 
się jakoby na południe*. Śród zebra- 
nych w sali powstało wielkie porusze- 
nie, takie niespodziane powodzenie 
Niemców zagrażało siedzibom  więk- 
szości obecnych. To była nowina po- 
dobna do owej, która Hioba do roz- 
darcia szat skłoniła. 

„Znagła wiatr gwałtowny przypadł 
od strony pustyni i zatrząsł czterema 
węgłami domu, które obaliły się*. 

Ach, w czasie wojny Hiobaw e wie-, 
ści chlebem powszednim bywają, a 
wnękana myśł ludzka  łatwowiernie 
przyjmować je zwykła. Nawet ks. Ale- 
ksander był zaniepokojony, zawsze złe 
miał przeczucie oo do odcinka, na któ- 
rym katastrofa jakoby nastąpiła. Tyl- 
ko Iwieniecka zachowałą zupełną krew 
zimną. { i ` 

Z naprężenia nerwów wyłoniło się 
dosyć ostre starcie między ks. Alekq 
sandrem a Wyssygenem. Ginwiłł do- 
magał się natarczywie, by mu wyja- 
wił źródło swych informacyj. Wissy- 
gen ze właściwą sobie wybiegliwością 
odpowiadał żartobliwie - wymijająco. 
Zmarszczył się Ginwiłł, wzrok mu gro- 
źnie błysnął, głos jego przybrał dźwięk 
ostry — padło srodze nieprzyjemne sło 
wo w stronę oponenta, zanosiło się na 
burzę. Wissygen wolał jej uniknąć. 

— Pogłoski mi to powiedział — 
zawołał w ostatniej chwili zapobiega- 
jąc przykremu wyładowaniu elektry- 
czności. 

— А — zawołali jednocześnie Gin- 
wiłł i Łoknicki. — Pogłoski to łgarz za- 
wodowy, on zawsze kłamie. 

—Nie zawsze, zdarza mu się cza- 
sem i prawdę powiedzieć, gdy mówi 
z czołem chmurnym, prawdę mówi, a 
dziś był zasępiony. 

W tej chwili jadę na dworzec, 
— zawołał *Ginwiłł porywczo, — ro- 
zmówię się przez aprat Hughes'a z szta 
bem armji, sprawdzę wiadomości, jeśli 
okaże się kłamliwą, każę aresztować 
krzewiciela wieści fałszywych. — Po 
tycn słowach opuścił salę dysząc gnie 
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ODDZIAŁ — LWÓW 
utowskiego 1, tel. 66-02. 

wem, jak ów groźny spiskowiec rzym- 
ski, uwieńczony przez Cycerona, kurję 
senatu. : 

Pod wraženiem burzliweį przegry- 
wki wszyscy zamilkli na chwilę. Pierw- 
szy odezwał się Wissygen. 

— Łubię takich ludzi. On siłą ma- 
gnetyczną włada, on mógłby z djabłem 
równą walkę stoczyć, lub (czy ja 
wiem) z Michałem  Archaniołem 
wziąć się za bary. On ma w sobie coś 
demonicznego. Prawdziwy  „Ueber- 
mann' jak to trafnie Nietsche określił. 
Ks. Marek uśmiechnął się mimowolnie. 

— Ubermensch nie Ubermann, po- 
prawił, jedno znaczy nadczłowiek, dru- 
gie nadmężczyzna. 

— Doprawdy? — odparł Wissy- 
gen, bodajże z udaną dobrodusznością, 
jestem złym Germanistą, dziękuję za 
objaśnienie, a więc ks. Aleksander jest 
das Ubermensch.— W ciągu tej wymia- 
ny zdań księżna z ledwo ukrytem nie- 
zadowoleniem opuściła salę, pociąga- 
jąc za sobą Iwieniecką. : 

3 — Błędnie, — poprawił znowu ks. 
Marek, — niewiem jakby Aleksander 
podobny komplement przyjął. 

— Albowiem? 
— Albowiem byłoby panu rów= 

nież nieprzyjemnem, gdyby ktoś pa- 
na nazwał zamiast ten człowiek; to 
człowiek, w rodzaju niejakim. _ 

— A, teraz rozumiem „teń, ta tó,— 
der, die... das Ubermensch. Teraz już 
będę pamiętał, dziękuję za wyjaśnie 
nie. 

Wissygen rozejrzał się po zebraniu, 
księżna i Iwieniecka wyszły... osoby 0 
umysłach ostrych, krytycznych, z które 
mi nigdy w poufałych stosunkach nie 
był, z obecnymi można sobie pozwolić 
na dalsze żarty, nawet należy im spra- 
wić jakąś rozrywkę w chwili niepew- 
ności oczekiwania. Objaśnił im, w krót- 
kiem przemówieniu, o ślicznej książ- 
ce, jaką Pogłoski niedawno wydał, po- 
czem wręczył każdemu po jednym e- 
gzemplarzu, wymieniając jego cenę. 
Po kilku chwilach ks. Hryczyński i Ra- 
hoza wręczyli mu należną zapłatę, ks. 
Marek i Łoknicki zwrócili swoje ksią- 
żki z mniej lub więcej szorstkiemi u- 
wagami. Natomiast odpowiedź panny 
Bukowskiej sprawiła matą niespodzian- 
kę. 

— Co pan rozpowszechnia takie 
bezeceństwa — zawołała z gniewem, 
ciskając książkę Tadziowi prosta w 
głowę. Wissygen zaniemówił, po chwi- 
li wszakże krzyknął, sapiąc z gnie- 
Wu: 

— Niech pa... 
wezmą! Podniecenie 

niech mnie djabli 
jego nietrwało 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyiło. 
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Miejskl Klkematograi 
Kulturalae-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Według powieści Jacka Londuns. 

Od dnia 12 do 16 sierpnia 1929r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

DICK GILBERT i JOHNY 

„Córka S$niegów" 
Dramat w 8 aktach.; W rolach głównych: ANITA STEWART» 

WALKER. 

Nad program: „PATHE JOURNAL N. 4, rok 1927. 
Kasa czynną od godz. 5 m. 30. Pocz. seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od 

g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej 

  

KINO-TEATR Dziś premiera! Arcy-Sensacja Erotyczna! 8 
Niezrównany mistrz, ulubieniec publiczności 

„HELIOS* | Awantury Miłosne 
i kobiet. 

pisy na Kursa ną rok bieżący przyjmuje 

BUCHALTER JA: ( BANKOWA, 

i Niemiecki. 

Roczne Hursa Handlowe w Wi:nie 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r 1919, zawiadamia, iż za- 

w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy ul. Mickiewicza 22 m. 5. 
Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz od 6-9 wiecz. 
Program obejmuje następujące przedmioty: 

OGÓLNO-HANDLOWA, 

PRZEMYSŁOWA. 
Arytmetyka Handlowa, Korespondencja k 

Stenograija, Nauka pisania na maszynach Oraz języki: Angielski, 

sekretarjat Kursów w godz. 5 -7 pp. 

Nauka o Handlu, 

2 
i Biurowość, 

Francuski 

    

noszących « nieprawnie nazwę * 

14) Żądajcie marki 

“VICHY -ĖLTAT* 

  

Firma egz. od 1874 r. 

BAKEM 

  

NENKEEREERERANE 

Zakład Sztucznych Wód 
Min:ralnych i Napojów 

Chłodzących 
„ pod firmą: 

„E. TROMSZCZYŃSKI” 
w WILNIE 

pod kierownictwem współ- 
właść. prow. W. Wrześniow- 
kę: skiego poleca: 

tuczne wody . mineralne 
Vichy, Ems, Karlsbad i 
iinne) i napoje chłodzące, 
przyrządzane wyłącznie na 
cukrze. Zakład: Piwna 7. 
MAGAZYN: Wielka 50, -I 

      

dłużej, jak błyskawica, opanował się, 
mówił w dalszym ciągu z właściwym 
sobie uśmiechem ironicznie - pogod- 
nym: 

„Ach jaka świetność, urok jaki 
Ah quelle beautć, quelle grace. 

ach.. i tak dalej... Taki piękny gest 
zdobi uroczą niewiastę, (uroczą panna 
Bukowska nie była) — w mój lewy 
policzek pani cios wymierzyła, ja po 
chrześcijańsku nadstawiam prawy. — 
Ale gniew panny Bukowskiej tak ry- 
chle nie minął. : 

— Taka bezczelność, — wołała 
głosem podnieconym, rozpowszechniać 
chwalby na cześć bezecnej czarnej 
setni. Niech pan swej lampy nie nad- 
stawia, bo doprawdy w nią palnę. — 
Tyłe zapalczywości brzmiało w jej 
głosie, że Tadzio uważał za rozsądniej 
sze, cofnąć się za plecy księcia Mar- 
ka. Zawróciła się gniewna niewiasta, 
gdy przeciwnik znikł jej z przed oczu i 
pędem wyleciała z pokoju. 

— Z wiedźmami nie trzeba żarto- 
wać — odezwał się teraz Tadzio sen 
tencjonalnie. 

— Czasem trudno zrozumieć, od- 
parł książe Marek, czy pan żartuje, 
czy mówi poważnie. Bodaj bywa że 
pan sam świadomość tego zatracił? 

—-Ot,-gdyby palnęla, — odezwał 
się Łoknicki ponurym swym głosem, — 
to bym ją poraz pierwszy w życiu po- 
chwalił. 

— |akbyś rozumnie zrobił, gdybyś 
zamiast 
skim, ożenił się z nią. Taka by z was 
była urocza i dobrana para. I niechby 
Belzebub wam pobłogosławił — Na 
tem skończyło się burzliwe - zajście. 
Panowie jęli rozmawiać o wiarogodnoš 
ci wieści Pogłoskiego. Poglądy były 
rozbieżne. 

— Śliczną zebrałeś menażerje. — 
rzekła księżna, gdy się panie znalazły 
Sam na sam w pokoju Iwienieckiej. 

Ostrą bywasz w sądach, 
odrzekła przyjaciółka. Znośmy cudze 
przywary, sami od nich nie wolni. Trze 
ba umieć żyć z ludźmi swego otocze- 
nia, by życia niezmarnować w jałowem 
osamotnieniu. Człowiek bywa obda- 
rzony zaletami i obarczony wadami, 
starajmy się wyzyskać, co jest dobrego 
w każdym człowieku. Podniecaimy je- 
gu aobre skłonności. Do twórczośt. 
pobudzone wzmagają się one w siłę i 
owoc cenny rodzą. 

— Na nerwy mi działa twój Wissy- 
gen, on pod maską  dobrodusznošci 
subtelną.ukrywa złośliwość, a przytem 
wygląd! Inkarnacja obżarst 

„Bez serc, bez ducha: 
a. 

  

ARTRETYCY - REUMATYCY 
© nie bierzcie za wode - 

VICHY< GELESTINS 
z naturalnego Źródła Rządu Francuskiego 

wód fabrykowanych sztucznie 

RERNEWNUDEERDEBU /GREZALODEBRABRESKEKESESWA 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

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

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra 
lowych instrumentów tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE, 
BRESEB| 

więdnąć w stanie kawaler- / 

Dokfór-Medycyny 
A. GYMBLER 

choroby skórne, we- 
neryczne moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie, 

atermja.  Sollux. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskieį 9—2 i 5—5 

W.Z.P 43. 

DOKTOR 

Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy- 
jęcie: Od 9—1 i3—7. 

Wilno, 

ul. Wielka 21. 
(Telet. 921). 

     

  

  

VICHY 

с 

Di. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 

| DOW MOCZOW. 
od 12-2i Od 4-6, 
mi. Mickiewicza 24, 

5 tel. 277: 

DOKTOR 

h. GIŃSEERG 
TEE © RENE A GEE chorObY 

LEŃSKA 3, 1 
P ry! 567.. Przyjmuje 

Dr. G. WOLFSOŃ 
wenerycžne,  MoczO- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
—LLIS 

pr. PoriLski "iszerkaśmiałowska 
choroby skórne i we- OTaz Gabinet Kosme- 
aeryczne. jmuje tyczny usuwa zmar- 
od godz. 10 do 1i od SZczki, piegi, wągry, 
$—T p.p. W.Pohulan- łupież, brodawki, ku=. 
ka 2, róg Zawalnej rzajki, wypadanie wło- 

10 do 1 iod 4 do 7 

m. 6. 
    

To opasów, ludy". 
— Znajdziesz w nim serce, zaprze- 

czyła lwieniecką i myśl głębszą znaj- 
dziesz w chaosie bredni i żartów czę- 
sto  niestosownych.  Powierzchowny 
sąd, powszedni to błąd przeciętnego 
estety. Zapominamy, że ponętna po- 
włoka często zawartość bez wartości 
kryje, a w odstręczającej cenny klej- 
not znaleźć można. 

— Twoja iilozotja filantropijna zro 
biła ciebie zbyt pobłażliwą. Dzięki po- 
błażliwości mądrych, głupota nadsta- 
wia się hardo — dzięki ustępliwości 

dobrych, zło wzmaga się w siły. I twój 
sąd ostrym bywał, dziś mnie morali- 
zujesz, bo mnie o pychę  pomawiač 
zwykłaś. 

— Pycha w pałacach łatwo się 
krzewi, tam jej uprzywilejowane siedli- 
sko. Iwieniecka zamyśliła się. Ciekawa 
jestem, — mówiła dalej po chwili, czy 
sprawdzą się Hijobowe wieści Wissy- 
gena i jaką odpowiedź mąż twój przy- 
wiezie. - 

— Mnie te wieści mało wzruszy- 
ły. W cierpieniach serce krzepnie albo 
pęka. Zahartowane w ich ogniu, na- 
we klęski przyjmuje z pokorą i spoko- 
jem, jako dopust Boży. 

— Ach tak, twój stosunek do mę- 
ża, „miłość „bez wzajemności. 

—_ Chcąc życie znośne sobie zbu- 
dowač, niewolno od życia niemożliwo- 
ści wymagać. Czyś ty naturę męża wy- 
rozumiała, przejrzała należycie? | 

— Są rzeczy, które łatwiej zrozu- 
mieć można, niż je przeboleć. Im wię. 
cej cierpią, tem więcej kocham im wię- 
cej kocham tem więcej cierpię. Dziś 
przejęta jestem myślą, jak go przed 
samym sobą uratować. Jeśli trwać bę- 
dzie na froncie, szaleństwo odwagi go 
zgubi. ; 

— Tyle przetrwał przygód, od kuli 
wroga nie sądzano mu zginąć. 

— Karol XII przetrwał Połtawę, 
Stralsund i przygód dziwnych moc wiel 
ką, a w okopach pod  Fredrikshald' 
marnie zginął. Oddam mu Ćmień 
(wiem że to jego ukryte marzenie) je- 
żeli mnie usłucha i front porzuci. Drożę 

. o niego, jak'o dziecko jedyne, jak 
o kachanka. 

Czy niezbyt to wielka a próżna ofia 
ra? Strzeż się by sobie losu króla Le- 
ara niezgotować. Bezwzględnym jest 
charakter Aleksandra, on łatwo zapo- 
mni co tobie zawdzięcza. 

— Znam go, własny byt zabezpie 
czę i jeśli go zdołam skłonić do wyco- 
fania się z frontu, będę...'* zamyśliła się. 

— Szczęśliwą — zakończyła Iwie- 
niecka. 

Druka „M 

  

Harry Liedtke 
Zachwycający pikantny kino-romais z 
gwiazd LILJANY RAUSCH i MARKIZY de CASTELLI. Rewja toalet 
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Poszukujemy Wysoko rasowe 

większą ilość miesz- Karpie tarlaki 
kań z wygodami od do sprzedania 
3-cb do 6 pokoi. Ce- Adr. poczta Lebie- 
na obojętna Zał. do dziew pow. Mołode- 
Ajencji „Polkres* Kró- czańskiego m. Mali- 
lewska 3, tel. 17-80. nowszczyzną. _ Bol. 

Dootstąpienia 

kawiarnia 
punkt przy rynku. 
Adres w Redakcji. 

Świętorzeckiego. Za- | 
mówienia są przyj- 
mowane do 24 wrzeš- 
nia r. b. Szczegóły na 
miejscu. | —& 

EPOSADY Ė LomBaRD 
| Kobieta-Lekarz „sun a aus saus Biskupia 12, tel. 14-10, 

Poszukiwany 
Korespondent-buchal- 
ter z dobrą znajomoś- 
cią języka polskiego. 
Pierwszeństwo  obez: 
nanym z branżą pa- 

wydaje pożyczki bez 
ograniczenia pod za- 
staw różnych towa- 
rów: brylantów, złota 
sreb: , futer, mebli, 
dywanów, pianin, sa- 

pierniczą. Oferty do Mocaodów, maszyn 
redakcji sub. ]. K. | te P- -— 
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teczne. Dom H.-K. 
„Zachęta" Mickie- 
wicza 1, tel. 9-05. 

  

w” gminie  Trockiej, 
malacy, » pó włoki € 
w tem ziesięciny i r 
laki pół. dzies. łasi, LOUDIONO kóczyk 
ogród z sadem półz granatów w pocią- 
dzies. resztą dobragu z Jąszun do Wilna 
orną ziemia. Inwen-dn. 1l,g wieczorem: 

i martwy, Łaskaweżo  znalazcę 
bez Przystanek proszę o odniesienie 

Leśniki na miejscu. za wysokiem wynagro- 
Nowe Troki, folw. Żu- dzeniem. Zygmuntow- 

—0 ska 12—16. W. Walk- 
nowska. —0 

  

— Uszczęśliwioną, — poprawiła 
księżna, ale szczęśliwą?... Czy Tantal 
mógł być szczęśliwym? 

— Chłód rozwagi niech szał zmy- 
słów tłwni, przezorność niech nas od 
śmieszności chroni. Uzdrowienie do 
kona czas — lekarz najlepszy. 

— Marną jest pociechą dla giną- 
cego z chłodu w śnieżnej zamieci pe- | 
wność, że znów będzie ciepło.. Wiem 
że tragiczne dla jednostek przeżycia, 
często pośmiewiskiem gawiedzi służą. 
Dla tego tylko z tobą otwarcie mówię, | 
najlepszą przyjaciółką, — but the cold 
world will not know“*), jak powiada 
Shelley. : 

— Należymy wszakże obie do wy- 
branych — ; Bogu za to dzięki — dla 
których jedna wielka a skuteczna po- 
ciecha jest dostępną: modlitwa, i ofia- 
rowanie Chrystusowi cierpień, za grze 
chy własne. \ 

   

  

— Tuš utrafila, — zawołała księ ; 
żna żywo. Modlitwa'i ofiara cierpień=** 
samych nieuchyla, 
wytrwania. 

, — Cierp cierpliwie i ciepienie jest 
nieodłączną częścią dziedzictwa czło 
wieka, powiedziała Iwieniecka w za- 
myśleniu, jakby do siebie. Może godzi- 
na czasu-minęła paniom na rozmowie. 
Iwieniecka położyła się, rozmawiała le- 
żąc, księżna chodziła po pokoju, pra: 
wie w ciągłym trwając ruchu. Nagle 
stanęła przed okneme 

ale daje moc da 

— Patrz — zawołała — Aleksan- 
det wraca w towarzystwie żandarma. 
Iwieniecka drgnęła. 

— Szalony, nieobliczalny warjat, — 
wołały obie panie — sprowadzać żan-_ 
darma tu na miejsce, po runięciu kapli> 
czki, nieszczęście z tego wyniknąć mo- 
ŻE: Księżna zapukała w szybę, gdy 
marsowe postacie przechodziły pad ok- 
nem. Po chwili zjawił się Aleksander. 

  

Obie panie rzuciły się ku niemu z wy- 
mówkami. 

— Coś zrobił, sprowadzites tutag 
żandarma w tak nie odpowiedniej chwi 
li! 

— Bądźcie panie spokojnej —od-- 
rekł, — ja go potrafję utrzymać w kar- 

ZGUBY 
manos uz? 
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bach i skierować tam, gdzie należy. — | 
Z palca wyssane, ca do joty fałszywe | 
były wieści Pogłoskiego. Ja go teraz | 
każę pociągnąć do odpowiedzialności,. 
za rozsiewanie fałszywych a szkodli+ 
wych wiadomości o wojnie. Kara ptasz- 
ka nie minie. 

*) ale zimny świat się nie dowie. 
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