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Umiar i spokój 
Są artykuły, które  olśniewają 

umiarem, spokojem, inteligencją i 

godnością. Do takich należy artykuł 

w krakowskim poniedziałkowym 

Czasie, p. t«. „Stanowisko polskie w 

Hadze". Jest to najlepsza, jaką czy- 

tałem, obrona bierncści  pol- 

skiej polityki zagranicznej. A jeśli 

czasy nasze zmuszają czytelnika ga- 

zet do nie-przejmowania się przesad- 

nemi egzaltacjami, lub kuśliwemi sa- 

tyrami, rzucanemi na pap'er gazety, to 

tak samo nie należy się wyzbywać 

samodzielnej krytyki również wobec 

optymistycznego spokoju. 

Pisze bowiem Cz :s: 
Porozumienie angielsko-francuskie mi- 

mo ostrych chwiłowych scysyj dojdzie wcze- 

śniej czy później do skutku, a to pod ci- 
śnieniem opinji sier gospodarczych całej 
Europy i opinji Ameryki. Dla nas jest ono 
politycznie i gospodarczo nadzwyczaj poźą- 
dane, a wobec tego najlepszą wobec sporu 

taktyką jest bierne wyczekiwanie. Stanowi- 
sko takie zajął istotnie minister Zaleski, a 
najrozumniejszem co może zrobić, jest to 

aby się żadnej walczącej stronie nie nara- 
zić. Wszelkie wzywanie go do „akcji“ jest 
narazie nieuzasadnione. 

Jako, żywo, wynika z powyższego, 
że ktoś w prasie polskiej wzywał 

ministra Zaleskiego do „akcji* w 

sprawie franko-angielskich stosunków. 

Czas z niezrównaną delikatnością iro- 

nizuje nad tym ktosiem i zaleca mu 

spokój, twierdząc, że najlepsze jest 

tu „bierne oczekiwanie". Podziwiamy 

tu kunszt dziennikarski redaktora 

„Czasu”. Jakim istotnie wydaje się 

czytelnikowi tego artykułu niemądrym 

Va kto wzywa Min. Zaleskiego do 

„akcji* pomiędzy. Snowdenem a Brian- 
dem. 

Ale w danym wypadku kunszt 

dziennikarski „Czasu polega na tem, 

że mówi o czemś, co zupełnie nie 

istnieje. Z taką samą dozą słuszności 

mógłbym napisać, że ktoś chce wy- 

wołać wojnę Polski ze Szwecją i 

swoich czytelników olśniewać umiarem 

i spokojem, argumentując przeciw 
temu projektowi, Stosunki anglo fran 
cuskie rozwijają się zależnie od oko- 
liczności, na które wpływ nasz jest 

minimalny. Tradycją naszej p lityki 
jest, że z zadowoleniem przyjmujemy 

wiadomość o każdem polepszeniu 

się tych stosunków, ze smutkiem o 
ich pogorszeniu. Myślimy, że przy 
tej tradycji możemy pozo:tać. Dla nas 

zagadnieniem pierwszoplanowem jest 

sprawa stosunku mocarstw zachod- 

nich do Niemiec, a ponad innemi za- 

gadnieniami wybija się obecnie stosu- 

nek Francji do Niemiec. Należy tutaj 
dowieść, a w dziedzinie anglo-francu- 

skich stosunków, czy „bierność jest 

jedyną możliwą i pożądaną pozycją,. 
r czy żadna „akcja' nie jest potrzebną 

Jak wiadomo, „Słowo* tem się róż- 
ni od gazet „narodowych“ i publi- 
cystów tego rodzaju co p. Ruecker z 

M. S. Z., iż nie jest zasadniczo prze- 

ciwne jaknajlepszym stosunkom po- 

między Francją a Niemcami, żałuje- 

my nawet, że to nie inicjatywa polska 

wprowadziła oba państwa na drogę 
tego pojednania, zarówno nieuchron- 

‚° nego, jak pożytecznego dla spokoju 

_ Europy, obrony cywilizacji przed bar- 
 barzyństwem. Ale niestety, zbliżenie 

franko-niemieckie nie powstrzymu- 
je narazie rewanżowych uczuć Nie- 

miec, tylko jednostronnie skierowuje 

) je w naszą stronę. 

„Czas“ przytacza tę opiūję pacy- 

tist6w irancuskich. 
Briand liczy bowiem na trzecie a ut: 

to jest na tę ewentualność, że Niemcy 
związane silnie z Francją i z resztą Euro- 

py porozumieniem gospodarczo-politycznem 

i nie będą mogły występować w roli turba- 
tora pacis. Wedle poglądu przeważajacego 

dzisiaj we Francji, Niemcy—w razie zawar- 
cia ugody—będą się rozwijać po drodze 

- antynacjonalistycznej. Korzyści porozumie- 
_ nia, korzyści pacyfikacji świata, a wreszcie 

nacisk całej opinji (z Ameryką włącznie) 
wywierane na Niemcy będą tak znaczne, 
że o dążeniach do zaburzenia pokoju bę- 

V dzie się w Niemczech coraz to ciszej mó- 
wić. Dzisiejszy stan rzeczy jest wedle tego 
poglądu niebezpieczny właśnie przez to, że 
podsycą nacjonalizm; ugoda franc.-niem. 
odbierze monarchistom, odwetowcom i prą- 
dom rewindykacyjnym grunt pod nogami. 

ECHA STOLICY 
Min. Sfaniewicz obejmie urzętia- 

wanie 23 b. m. 
WARSZAWA, 19 VIII. PAT. W 

związku z podaną w prasie wiado- 
mością o powrocie ministra reform 
rolnych prof. dr. Witolda Staniewicza, 
Ministerstwo Reform Rolnych komu- 
nikuje, że pan minister zamierza po- 
wtócić z urlopu 23 b. m. i objąć 
urzędowanie. 

Dziesięciolecie powstania Śląskie- 
50. 

KATOWICE, 18.VIII. PAT. Z ok:zji uro= 
czystego obchodu 10-łecia pierwszego pow- 
stania śląskiego, liczne pociągi zwoziły od 
rana uczestników tej uroczystości, która 
zamieniła się w wielką manifestację patrjo* 
tyczną, Obecność P. Prezydenta Rzeczy 
pospoli ej prof. Ignacego Mościckiego dała 
obchodowi cechę jeszcze więcej uroczystą. 
Uroczystość rozpoczęła się w dniu dzisiej- 
szym na tarasie w gmachu -województwa, 
wychodzącym aa obszerny plac, wypełnio- 
ny oddziałami Związku Powstańców Śląskich 
oraz innych związków i organizacji spo- 
łecznych, jakoteż ludnością bądź miejską 
bądź przybyłą co Katowic z catego Śląska. 
O godz. 11 min: 10 przy dźwiękach hymnu 
narodowego, odegranego przez orkiestrę 
policyjną, wyszeał P. Prezydent z gmachu: 
województwa, witany gromkiemi okrzyka 
mi ludności. 

Po mszy ks. biskup Lisiecki wygłosił 
kazanie. Po kazaniu wszyscy zebrąni od- 
śpiewali pieśń „Boże coś Polskę“, poczem 
przy dźwiękach hymnu państwowego udał 
się P. Prezydent do prywatnych apartamen- 
tów p. wojewody na Śniadanie i krótki wy- 
poczynek. 

Z wycieczki sokołów amerykań- 
skich 

BYDGOSZCZ, 19 8. PAT. O godzinie 
9 przed południem bawiący tutaj od piątku 
17 bm. sokoli amerykańscy wzięli udział w 
nabożeństwie w kosciele Klarysek, poczem 
wraz z orkiestrą udali się do grobu Niezna- 
nego Powstańca Wielkopolskiego, gdzie zło- 
żyli wieciec z szarfami o barwach narodo- 
wych. Po południu byli obecni na regatach 
międzynarodowych, wieczorem zaś podejmo- 
wało ich miasto w salonach resursy, W cza- 
cie obiadu wygłoszono szereg toastów. Od- 
powiadał prezes „Związku Sokołów z Ame- 
ryki dr. Starzyński. W dniu jutrzejszym 
udają się sokoli amerykańscy do Gdyni, 
skąd odpłyną okrętem do Ameryki. 

Wycieczka inżynierbw w Kafo- 
wicach 

KATOWICE, 19 VIII. PAT. Dziś 
przybyła do Katowic wycieczka 36 in- 
zynierów drogowych ze wszystkich 
województw Rzeczypospolitej, zorga- 
nizowana przez Ministerstwo Robót 
Publicznych dla zapoznania się z no- 
woczesnym systemem budowy dróg 
na Górnym Śląsku. 

Wystawa teatralna 
Stolica starała się uczcić godnie przy- 

padającą w lipcu r. b. setną rocznicę śmier- 
ci Wojciecha Bogusławskiego, założyciela 
Teatru Narodowego, oraz zasłużonego dzia- 
łacza teatralnego. Między innemi uroczy- 
Stościami, dyrektorzy teatrów powzięli na 
swym zjezozie myśl zorganizowania, w 
związku z rocznicą, Wystawy Teatralnej. 
Myśl została w czyn wcieloną w d. 3 b.m. 

warcie nastąpiło nader uroczyście, ekspo- 
natów zebranych, nawiasem mówiąc, Gość 
chaotycznie, oc, aż trudno ;w kilka go- 
dzin zapoznać się z niemi, a więc wiele pa- 
miątek związanych z działalnością i życiem 
prywatnem Wojciecha  nogusławskiego, 
współczesny W. bogusławskiemu dział mu- 
zyczny, nikle reprezentowany przez zbiory 
E. Wrockiego (wilnianina), wiele prac F. 
Ruszczyca, Pronaszki, Drabika, Frycza, 
Sliwińskiego, Jasińskiego i in., inscenizacje 
nowatora teatru, ściśle wzorującego Się na 
Moskwie p Szyllera, bezcenne portrety, 
pendzla St. Wyspiańskiego, przedstawiające 
w różnych kreacjach L. Solskiego, portre- 
ty współczesnych artystów Teatru Naro- 
dowego, wiele cennych druków i doku- 
mentów epoki, wreszcie teatry współczesne 
stołeczne i pro»incjonalne, które zresztą 
mniej dopisały. Z okresu swej osiemnasto- 
letniej oziałalności niezwykle różnostronnie 
i barwnie się zaprezentowały teatry Fr. 
Rychłowskiego (Warszawa, Kijów, Łódz, 
Wilno), mamy tam wykresy pokazujące 
frekwencje publiczności, oraz poszczegól 
nych sztuk, afisze z czasów niewoli np. 
afisz granego po raz pierwszy w Warsza- 
wie w Teatrze Zjednoczonym, Wesela 
Wyspiańskiego (grudzień rok 1911), zespo- 
ły artystów, spisy granych sztuk i recenzje 
Od roku 1911 do chwili obecnej. 
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2 ZA KORDONÓW 
Lapowiedź oiensywy kowieńskiej 

Delegacja litewska do Genewy 
Według wiadomości otrzyma- 

nych z Kowna skład delegacji 
litewskiej na wrześniową sesję 
Ligi Narodów został ostatecznie 
już ukonstytuowany mianowicie 
premjer Voldemaras, posel |- 
tewski w Berlinie Sidzikauskas 

i Czurlonis. 
Rząd litewski przygotowuje 

się izekomo do walnej ofensy- 
wy przeciwko Polsce na forum 
Ligi Narodów. 
Według pół-urzędowych enun- 

cjacji politycy litewscy spodzie- 
wają się zadania Polsce wielkiej 
klęski dyplomatycznej wysuwa- 
jąc cały szereg zarzutów. Głów- 
nym z nich ma być szerokie 
przedstawienie zamachu na Vol- 
demarasa, wraz z dowodami, że 
zamach t+n organizowała Pol- 
ska. W niedzielę wydany został 
do prasy kowieńskiej odnośny 
nłeoficjainy komunikat, który 
zapowłada, że należy się spo- 
dziewać zupełnego .zachwłiania 
stanowiska Polski w Lidze Na- 
rodów. Akcję Voldemarasa po- 
pierać ma rzekomo najbardziej 
członek sekretarjatu Ligi Naro- 
dów Japończyk  Sigimura, któ- 
ry ostatnio przez czas dłuższy 
bawił w Kownie prowadząc roz- 
mowy z premjerem Voldema- 
rasem. z 

Bankractwo na Litwie 
podają „Liet. Żin.*, w r.b. od kwiet- 

ała l AA w całej Litwie zano- 
towano 11 bankructw i 4 firmy popadły w 
krytyczną sytuację. Odpowiedzialność upad- 
łych firm sięga około 1.750.000 It., mienie 
zaś ich stanowi wartość 900.000 it. Kredyto 
rzy ponoszą stratę na sumę zgórą 800.000 It. 
Bankructwa zanotowano głównie na prowin- 
cji. 

: tylko 4 firmy, W Kownie nh, й 
których długi wynoszą 565.000 It. w tem 
135.000 It. g na kredytorów zagra- 
nicznych i 430.000 It. na miejscowych. 
Wśród upadłych zakładów handlowych w 
Kownie: 2 sklepy towarów łokciowych, 1 
kolonialny i 1 sklep naczyń. Co do WN 
z 4 bankructw które wydarzyły się w Ko- 
wnie, istnieją poszlaki, że ość ogłoszo- 
m0 podstępnie. Wdrożono w związku z tem 
śledztwo. 

Na prowincji zbankrutowało 7 firm i po- 
padły w stan krytyczny 4. Długi upadłych 
firm wynoszą 1.200.000 It. Kredytorzy po- 
niosą stratę na sumę 560.000 It. 

si ° s 

„Liet. Zin.” o zmianie reformy rolnej 
Organ ludowców kowieńskich zamieścił 

artykuł poświęcony zmianie ustawy o refor- 
mie rolnej. 

| „Łiet. Żin.* pisze: „Dodatkowy zwrot 
ziemiaństwu lasów, gruntów, aprobata o0b- 
chodzenia ustaw w zakresie reformy rolnej 
i w ten sposób znaczna redukcja ziemskiego 
funduszu państwa, z którego nie otrzymali 
jeszcze gruntów wszyscy ochotnicy i bezrol- 
ni życzący uzyskać ziemię jako źródło prze- 
Życia, jest szkodliwa dla państwa i narodu”. 

. Dalej pismo pisze: „Wszędzie odczuwa 
Się brak lasu, Nawet w leśnych okręgach 
ludność niepokoi się z racji tego, iż zalesie- 
nie odbywa się w znacznie mniejszem tem- 
pie, niż trzebieniu; las gwa.townie znika. Miej 
scowa ludność sądzi, iż do rastającemu po- 
koleniu wypadnie już zaznać prawdziwego 
kryzysu leśnego. 

Żołnierzowi litewskiemu zabroniono mó- 
wić po polsku 

Z Kowna donoszą o charaktery- 
stycznym wypadku: dn. 15 sierpnia 
kilku nieznanych bliżej młodych ludzi 
rzuciło się w muzeum wojskowem w 
Kownie na pewnego pana, który roz- 
mawiał ze swą żoną po polsku. 
Awanturnicy grozili mu pobiciem, o ile 
nadal będzie mówił po polsku. Jak 
się okazało, rozmawiającym był za- 
służony żołnierz armii litewskiej, któ- 
ry wstąpił do wojska jako ochotnik i 
wałczył na froncie. Były żołnierz 
ochotnik demonstracyjnie opuścił 
gmach muzeum gdzie mu nie pozwo- 
lono rozmawiać w języku polskim. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — i. Szeptyckiego — A Łaszuk, į 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnie K. Malinowskiega. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
ACRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
FWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
LIDA — uł. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

N. ŚWIĘCIANY — 

  

NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego 
NOWOGRÓDEK — 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 — ui. Mickiewicza 24 F. Juczewsta. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stromie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
azdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Bagraniczne 50 proc. drożej. Qyłoszenia cytrowe i tabelaryszne 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. 

Przyjazd Marszałka Piłsudskiego 
Pan Marszałek Piłsudski korzystając z zaleconej sobie przez lekarzy 

dwudniowej przerwy w kuracji wyjechał wczoraj samochodem z Druskienik 
do Wilna w celu odwiedzenia rodziny. у 

Pan Marszałek przybył tu w godzinach popołudniowych i zamieszkał u 
p. wojewody w Pałacu Reprezentacyjnym. 

W drodze do Wilna zaskoczyła p. Marszałka w okolicy Ejszyszek 
gwałtowna burza dzięki czemu samochód p. Marszałka napotkał na drodze 
na przeszkody w postaci kilku drzew przewróconych przez burzę. 

Ludność miejscowa oraz pracujący na trakcie poznawszy p. Marszałka 
pośpieszyli skwapliwie na pomoc pracując gorliwie aby jakaajprędzej oczy- 
ścić drogę. 

Pa przybyciu do Wilna p. Marszałek zarządził aby natychmiast wypła- 
cono ludności i robotnikom stosowne wynagrodzenie przy oczyszczaniu traktu 

E a a A EA S L 

Dwie inferpelacje polskie w sejmie gdańskim 
Echa prowokacyj niemieckich podczas przewożenia zwłok 

Ś. p. mjr. Idzikowskiego 

GDANSK, 19-8. Pat. Prezes koła polskiego w sejmie gdańskim 
Moczyński zgłosił w dniu dzisiejszym interpelację z powodu niezatwierdze- 
nia wójta polskiego w gminie Postołowe w wolnem mieście Gdańsku. Po- 
seł Moczyński domaga się od senatu w m. wyjaśnień, z jakich powodów 
nastąpiło odmowne załatwienie w obydwóch wypadkach. Równocześnie 
poseł Moczyński zgłosił drugą interpelację w sprawie zachowania się pew- 
nej części ludności niemieckiej w Gdańsku w czasie przewożenia zwłok Ś. 
p. mjr. Idzikowskiego przez Gdańsk w dniu 17 bm. 

Poseł Moczyński oświadcza w tej interpelacji, że w chwili nadejścia 
pociągu na stację tłum Niemców, zebranych na ulicy, sąsiadującej z dwor- 
cem, obrzucił obelgami Polaków, żegnających Ś. p. mjr. Idzikowskiego, 
przyczem policja nie poczyniła żadnych kroków, aby udaremnić tę prowo- 
kację, skierowaną przeciwko ludności polskiej. 

———————— 

Rozruchy wewnętrzne w Austrji 
KRWAWE STARCIA MIĘDZY HEIMWEHRĄ I SCHUTZBUNDEM W 

: ST. LORENZEN. 

WIEDEŃ. 19. 8. (PAT). Dziś w południe pojawił się urzędowy komuni- 
monstracyj w St. Lorencen. Opisuje komunikat wypadki, które rozegrały się 
w niedzielę po południu na rynku miasta. W starciach między Heimwehrą i 
Schut zbundem zabity został jeden członek Schutzbundu, a 57 osób odniosło 
rany, z tego 30 ciężkie. Rannych umieszczono w pobliskim szpitalu. Ze śmier- 
cią walczy dwóch członków Heimwehry i dwóch członków Schutzbundu. 

KONFERENCJA KANCLERZA STYRJI Z PRZYWÓDCĄ HEIMWEHRY. 

WIEDEŃ. 19.8. (PAT). Dzienniki wiedeńskie donoszą, że naczelnik 
Styrji Rintenłen naradzał się dzisiaj z przywódcą  Heimwehry dr. Pfirenerem 
i przywódcami socjal-demokracji. Pfriener zapewnił Rintelena, że Heimwehra 
nie planuje narazie dalszych ataków. Socjal - demokraci zainterpelowali Rin- 
telena, co zamierza uczynić rząd krajowy Styrji, aby przeszkodzić wybucho 
wi wojny domowej. W całej Styrji ogłoszono pogotowie zarówno w Heimwe- 
hrze, jak i w Schutzbundzie. Mimo to jednak, dotychczas nie zakłócono ni- 
gdzie spokoju. W-g „Neue Freie Presse** obie strony strzelały z karabinów 
maszynowych. Śledztwo stwierdziło, że członkowie wymienionych organiza 
cyj oddawali do siebie strzały z rewolwerów i pistoletów. 

STRAJK PROTESTACYJNY w STYRJI 

WIEDEŃ. 19. 8. (PAT). Wiadomości o wypadkach w St. Lorenzen wywołały sil- 
ne wrażenie w kołach robotniczych. W-g doniesień „Arbeiter Zeitung”, w wielu prezd- 

siębiorstwach metalurgicznych wybuchł strajk, mężom zaufania udało się jednak robot- 

ników skłonić do powrotu do pracy. Postanowiono zaczekać uchwały konferencji mę- 

żów zaufania, która została zwołana na dzisiejszy wieczór. Komuniści rozwinęli gorącą 

agitację za strajkiem generalnym. „Arbeiter Zeitung” twierdzi, że zajście było zgóry 

uplanowane przez Heimwehrę robotnicy jednak mieli się na baczności. Socjal-demokraci 

nie dadzą się ' prowokować, gotowi są jednak uczynić wszystko, aby stłumić w zarod- 

ku zamach faszystowski. 

ołensywu sowiecka w Manóżuii 
Potwierdzenie wiadomości o akcji dywizji sowieckiej 

PEKIN, 19. 8. PAT. Havas potwierdza wiadomość o tem, że 
dywizja sowiecka popierana przez artylerię, zajęła szereg miej- 
scowości na kolei wschodnio-chińskiej na przestrzeni 40 klm. 
od Mandżuli. 

Oświadczenie rządu nankińskiego 

- WIEDEŃ, 19. 8. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Londynu za 
depeszą waszyngtońskiego „Exchange Telegraph", że poseł /chiński egło- 
sił następujące oświadczenie rządu chińskiego: 

Wysłanie 60 tysięcy żołnierzy na granicę mandżurską nastą 
piło celem zapobieżenia powtórzeniu się naruszenia terytorjum 
chińskiego przez wojska rosyjskie. Wysłanie tych wojsk nie 
oznacza jednakże stan wojny. 

walki w okolicy stacji Pogranicznaja 

WASZYNGTON, 19 8. PAT. Konsul Stanów Zjednoczonych w Charbinie 
doniósł departamentowi Stanu, że doszło do walk ZY wojskami chińskiemi 
a niewielkiemi oddziałami sowieckiemi, które przeszły na terytorjum chińskie 
w okolicy st. Pogranicznaja. Liczba zabitych po stronie wojsk chińskich docho- 
dzi do 200. 

Powyższą teorję wygłasza „Czas' 
nie na swój, lecz na francuskich pa- 
cyiistów rachunek. | w tem ma głę- 
boką rację. Nie mówmy już o przy- 
kładach historycznych, że np. do Wiel- 
kiej Wojny stanęła Francja po 20 let- 
niej intensywnej propagandzie pacy- 

fistycznej, w której tak żywy brali 

udział ci sami politycy, którzy pacy- 

fizm najwydatniej uprawiali, którzy 

na pacyfizmie i antymilitarystycznych 

hasłach oparli swoją karjerę politycz- 

ną, że do Wielkiej Wojny dobrowolnie 
wstąpiła. Anglja kierowana wtedy była 

przez ultra-pacyfistyczny i antymilitac- 

ny gabinet liberalny. Oczywiście, że 

bliżej prawdy jest przypuszczenie, a 

raczej obawa, że ten pacyfizm zwró: 

ci się nie za nami, lecz przeciw nam, 

że okaże się za słaby, aby powstrzy- 

mać rewanżowe uczucia licznego na- 
rodu, jednostronnie i wygodnie skie- 
rowane tylko przeciw naszej polskiej 

stronie, i jednocześnie dostatecznie 
silny, aby określenie £urbatora pacis 
rzucić na tego polityka, któryby chciał 

nam zbrojnie pomagać. czyli dosta- 
tecznie silny, aby przyczynić się do 

tak niepożądanej dla nas lokalizacji 
konfliktu niemiecko polskiego. 

Wreszcie pisze „Czas': 
Należy zresztą pamiętać, że pesymizm, 

niezadowolenie i krytyka podyktowane są 
w tej chwili w znacznej mierze stanowi- 

skiem opozycyjnem, przeradzającem się tak 
łatwo w opozycję quand mćme. 

Tutaj rozmijamy się zupełnie z 
„Czasem“ Naszem zdaniem, bardzo 
źle się stało, że prasa rządowa war- 

szawska zaczęła wygłaszać optymi- 

styczne poglądy co do międzynarodo- 

wego położenia Polski. Poglądy te ła rządowi, już jest iaktem dokona 

obronić się stanowczo nie dadzą, ale 

oto ci wszyscy, którzy chcą zmienić 

w Polsce konstytucję, chcą zbudować 

silną władzę, działają przecież w o- 

bliczu ciężkiego geo-politycznego po- 

łożenia Polski. Raptem twierdzenie, że 

jest dobrze, przecina nam ;tę argu- 

mentację, staje na drodze wysiłkom 

o bezpieczeństwo Polski płytkim wy- 

krzyknikiem, że „niema czego się o- 

bawiać". Tembardziej, że wykrzyknik 

ten był podyktowany wyłącznie tym 

z szablonów prasy partyjnej wziętym 

wzorem: „jeśli tam jest nasz minister, 

to już jest wszystko najlepiej". Wy- 

mówiłem tu wyrazy: „Niedźwiedzia 

przysługa* Otóż w mojem przekona- 

niu ta niedźwiedzia przysługa, jaką 

warszawska prasa rządowa wyrządzi- 

nym. Min. Zaleski nie był wcale od- 

powiedzialny za tę ciężką sytuację, 
ale prasa rządowa tłumacząc, że wca- 

le nie jest ciężką, przeciwnie bardzo 

lekka—tę odpowiedzialność na niego 

w sposób równie sztuczny jak lekko- 

myšlny narzuciła. 

Umiar i spokój... Kiedyś za cza- 

sów p. Wł. Grabskiego odbywała się 

pod przewodnictwem tegoż konierencja 
przedstawicieli instytucji kredytu długo- 
terminowego. Jeden z nich w czasie 

przemówienia powiedział: „za trzy la- 

ta". Wtedy przerwał mu p. Grabski 

mówiąc: „Panie, kto z nas o tem 

myśli, co będzie za trzy lata". —To 
był także swego rodzaju umiar i 

spokój. Cat 

Ostatnia posługa Ś. p. moj. Ludwikowi 
ldzikowskiemu 

CEREMONJAŁ ŻAŁOBNY W KOŚCIELE 
GARNIZONOWYM. 

WARSZAWA. 19. 8. (PAT). Uroczy- 
stość pochowania zwłok śp. mjr. Ludwika 

Idz ikowskiego rozpoczęła się dziś dnia 19 

bm. o godzinie 9 rano nabożeństwem żałob- 

nem, które odprawił przed głównym ołta- 

rzem kościoła garnizonowego przy ul. Dłu- 
giej JE ks. prof. dr. Szlagowski w asyscie 
ks. prałata Burzyńskiego, dziekana DOK., 

proboszcza paraijj wojskowego, ks. dzieka- 

na Kalinowskiego oraz licznego duchowień- 

stwa. Już o godzinie 8 min. 30 ustawiły się 

na placu przed kościołem garnizonowym 

kompaaje honorowe trzech eskadr 1 pułku 

lotniczego i 32 pułku z Modlina, delegacje 

organizacyj b. wojskowych, weteranów 1863 

roku i instytucyj wojskowych 

Przejście w nawie środkowej przed głó- 
waym ołtarzem, dokoła wspaniałego kata- 

fałku, zasłano wieńcami i kwiatami. Na pier 

wszem miejscu widniał wieniec z szariami 

Virtuti Militari od Marszałka Piłsudskiego, 

następnie wieńce od misji wojskowej tran, 

cuskiej, towarzystwa lotu transatlantyckiego 

majora Kubali oraz liczne wieńce od pułków 

lotniczych, wytwórni samolotów, LOPP, wie 

lu innych instytucyj i grup wojskowych, a 

także od związków oficerów i podoficerów 
rezerwy. Na nabożeństwie obecni byli: re- 

prezentujący Marszałka Piłsudskiego gen. 
Dreszer, dowódca OK I gen. Wróblewski, 

szef sztabu OK 1 płk. Trzaska - Durski, 
szei departamentu  awiacji _ Ministerstwa 
Spraw Wojskowych płk. Rayski, ger e- 
merytowany Peretjatkowicz, podpułk. Filipo- 

wicz, major Kwieciński i t.d. Wśród przed- 

stawicieli armji ostbcych byli: płk. Mabille i 
ppłk. Schwerer z francuskiej misji wojskowej 
płk. Nicolescu, przedstawiciel attache woj- 

skowego rumuńskiego i mjr. Yellgar, przed- 
stawiciel Stanów Zjednoczonych. 

Władze cywilne reprezentował wojewo- 

da Twardo. 

KONDUKT ŻAŁOBNY. 

Około godziny 10 rano ruszył kondukt 

żałobny, poprzedzariy przez oficera - piło- 
ta 1 pułku lotniczego, niosącego poduszkę 

z orderami i odznaczeniami zmarłego, du- 

chowieństwo z JE ks. prof. dr. Szlagowskim 
na czele, Za trumną ze zwłokami postępowa- 

ła rodzina zmarłego, towarzysz lotu major 
Kubała, dałej liczni wojskowi, przyjaciele i 
towarzysze broni zmarłego, karawan ż wień 

cami, następnie kompanja, zamykająca po- 
chód i liczne rzesze publiczności, która mima 

dżdżystej pogody odprowadziła zwłoki na 

cmentarz do miejsca spoczynku na Pową- 

zkach. 

PRZY MOGILE NA POWĄZKACH. 

Liczne oddziały policji i wojska utrzy-- 

mywały wzorowy porządek, Trumnę ze zwło 

kami przenieśli od bramy do grobu towarzy 

sze broni. Nad mogiłą w krótkich słowach 
przemówił po żołniersku szei departamentu 

awjacji pik. Rayski, oświadczając, że zaró- 
wno on, jak i wszyscy towarzysze broni i 
koledzy nie żegnają trag icznie zmarłego, 

gdyż nie przestał żyć w ich sercach ten, 

kto tak zaszczytnie spełnił za siebie i za 

nich wielki i święty obowiązek żołnierski. 
Zasługi śp. majora Idzikowskiego są tak licz. 
ne i wielkie, że podkreślanie ich byłoby ich 
umniejszaniem. Przemówienie swe zakończył 
pik. Rayski słowami: „Cześć Ci chwała!" 
Kompanja honorowa, ustawiona w czworo- 
bok, sprezentowała broń, orkiestra odegrała 

„W mogile ciemnej spij na wieki*. Na tem 
uroczystość pogrzebowa zakończyła się O 

godzinie 12 min. 30 w południe. 

HANGAR AEROKLUBÓW AKADEM|- 
CKICH IM. MAJ. IDZIKOWSKIEGO 

WE LWOWIE. 

WARSZAWA. 19. 8. (PAT). Pragnąc 
uczcić pamięć mjr. Idzikowskiego, aerokluby 

akademickie postanowiły przeprowadzić 
zbiórkę na budowę hangaru imienia bohater 

skiego lotnika. Hangar ma stanąć we Lwo- 

wie, ulubionem mieście zmarłego, i służyć 
będzie miejscowemu klubowi akademickie- 

mu. 

Doktor Lewin ł 
(Choroby dzieci) 

WZNOWIŁ przyjęcia chorych od go* 
dziny 9 10 i od4 i nół—6, 

Zawalna 28, tel. 5-85. 
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ЕСНА KRAJOWE 
m P. Prezydenia Rzeczypospolifej 
do Nowogródka 

Posiedzenie i koła regjonalnego posłów i senatorów 

  

Przed przyjazde 

NOWOGRÓDEK, 19—8. Pat. Dzisiaj odbyło się pod przewodnictwem 
senatora Kamienieckiego posiedzenie koła regjonalnego posłów i senato- 
rów Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem ziemi Nowogródzkiej. Na 
posiedzeniu omawiana była sprawa przyjazdu Pana Prezydenta Rzeczypo: 

spolitej na teren województwa nowogródzkiego. Postanowiono, że czterej 

członkowie grupy regjonalnej B. B. W. R. będą na terenie wyjewództwa 
rowogródzkiego występowali w czasie obecności Pana Prezydenta, bądź to 

witając go przy przyjeździe, bądź też uczestnicząc w jego podróży. Do 

funkcji tej wyznaczono senatora Kamienieckiego, posła Rdułtowskiedo, pos: 
ła Okulicza i posła Kamińskiego. 

  

Bezpańska droga pod Wilnem 
Jeden z najruchliwszych traktów, wiodących 
do Wilna, trakt ejszyski,nazwać można 
śmiało drogą bezpańską, gdyż od  niepa- 
miętnych czasów, zwłaszcza na ostatnim 

odcinku od Kropiwnicy do Wilna — jest 

niepoprawiany. Jak wnioskować należy z za- 

żaleń naszych czytelników, na wyżej wspo- 

mnianym odcinku podlega zarządowi władz 
sejmikowych powiatu wileńsko-trockiego. W 
sprawie bowiem naprawy drogi, w ciągu 
ostatnich paru lat najwięcej zainteresowana 
tem gmina radominska powzięła kilka 
krotnie uchwały, bądź na zebraniach gro- 
madzkich sołtysów, bądź-w łonie rady gmin- 

nej. 
Zauważyć niezależnie od tego trzeba, że 

wspomniany zaniedbariy odcinek traktu leży 
w obrębie wielkiego miasta Wilna, którego 
władzom zdawałoby się winno zależeć, . 
by był utrzymany w należytym stanie. Tak 

jednak nie jest. Odcinek traktu między Kro- 

pionicą a miastem  mniejwięcej na prze- 
strzeni 3-ch kilometrów przedstawia obraz 

nędzy i rozpaczy; droga piaszczysta obfitu- 

je w liczne wyrwy i doły, zapełniające się 

po lada deszczu wodą, co czyni tę drogę 

trudną do przebycia. Możnaby przytoczyć 

kilkadziesiąt wypadków zniszczenia na tej 
drodze furmanek i automobili. 

Ludność okolic przylegających do tra- 

ktu, szczególnie z gminy rudomińskiej,, chęt- 

nieby poniosła nawet jakieś nowe, dodatko- 

we Świadczenia, byleby inicjatywa naprawy 
tego odcinka znalazła posłuch. 

Będąc wyrazicielem w danym wypadku 
najwięcej zainteresowanej sprawą naprawy 

drogi łudności, żywimy nadzieje, że notat- 

ka ta znajdzie zrozumiały oddźwięk, i że 

niebawem dowiemy się o wszczętych kro- 

kach w celu usunięcia zapór komunikacyj- 

nych, stanowiących jedną z klęsk ludności 
okolicznej. $. 

    

  

    

   

  

TROKI. 

    —Troki daje się odczuć brak lokomocj 

* tobusowej, zwłaszcza w niedziele i św 

kiedy tłumy ludzi wysiadają z pociągu i dą- 

żą ku sławnym Trokom. 
Kursujące obecnie dwa autobusy są 

niewystarczające i zbyt drogie: jeden zł. za 

kurs (6 klm.). Do niedawna kursowały 

wprawdzie (b. krótko) jeszcze dwa autobu- 

sy firmy innej i te pobierały 80 gr. za kurs, 

lecz upadły podobno wskutek odebrania im 

koncesji przez Urząd -Wojewódzki. й 

Czyżby za to, że pobierały one o 20 
gr. taniej? Wprost wierzyć się w to nie 

chce, a dwuch autobusów stanowczo za 

A RA NIEŚWIEŻ. 

— Komitet przyjęcia Pana Prezydenta. 
13 b. m. na zaproszenie p. starosty ze- 

brało się około szećdziesięciu osób, bedą- 
cych przedstawicielami całego powiatu; byli 

dele aci samorządów, powiatowego i gmin- 
izacyj społecznych, duchowień- 
tkich wyznań, urzędów i t. d. 

— Na wstępie p. starosta Czarnocki ogłosił 
radosną nowinę o przyjeździe Pana Prezy- 
denta, a potem podzielił się z obecnymi po- 
siadan emi wiadomościami i przedstawił 
szkic przyjęcia na terenie powłatu. — Wy- 
wiązała się krótka dyskusja, która wykaza- 

    
  

     

  

  

  

ła, że wszyscy jednomyślni w kierunku 
jaknajserdeczn go przyjęcia  Dostojne 

" go Gośc 
Ułożenie programu przyjęcia na zebra- 

niu było niemożliwem tak z powodu nieusta- 
lonej jeszcze marszruty i czasu przyjazdu 
Pana Prezydenta, jako też i z powodu zbyt 
dużej ilości obecnych, powierzono więc to 
Komitet owi wykonawczemu wybranemu z 
przedstawicieli również wszystkich ugrupo- 
wań społecznych. — Jedynie zastrzeżenie 
zrobiono w tym duchu, że koniecznem jest, 
by w powiecie był jeden punkt kulminacyj- 
ny przyjęcia, gdzieby się mógł zjednoczyć 
w składaniu hołdu cały powiat. Takim pun- 
ktem z natury rzeczy musi być  Nieśwież. 
Również jednogłośnie uznano, że na wypa- 

  

dek dłuższego postoju, ewentualnie noclegu 

odpowiedniem miejscem jest tylko Niešwiež. 

— Te dyrektywy byly dane Komitet owi 

wykonawczemu jako obowiązujące. | 

“ Po skończeniu dyskusji przyjęto jedno 

głośnie projekt składu Komitetu wykonaw- 

czego zaprojektowany przez przewodniczą- 

cego a uzupełniony przez obecnych. — Do 

Komitetu weszło około dwudziestu osób, a 

do prezydjum jako przewodniczący p. sta- 

rosta Czarnocki oraz p. p. inspektor Błaże- 

wicz, burmistrz Chołowiecki, redaktor Do- 

mański, prezes O.T.O.K.R. Jeleński, inżynier 

Krupski, dowódca 27 P. Ul. ppłk. Rostwo- 

rowski i dowódca 9 Baonu K.O.P. ppłk. Wil- 

niewczyc. : a 

Wiadomości o programie przyjęcia, na- 

tychmiast po ich ułożeniu będą podane do 

publicznej wiadomości. — Po zebraniu ogól- 

nego Komitetu obradował pod przewodni- 

ctwem prezesa Jeleńskiego Zarząd O. Tow. 

O.iK. R. nad opracowaniem projektu swe- 

go udziału w przyjęciu P. Prezydenta, Jest 

to bardzo ważnem z tego powodu, że Pan 

Prezydent specjalnie interesuje się rolni- 

ctwem i dużo czasu w swych podróżach 

poświęca zapoznaniu się ze stosunkami rol- 

nymi w poszczególnych dzielnicach. Dom. 

STOŁPCE. 

— Przez Częstochowę do Poznania na 

P.W.K. — Organizuje się, w powiecie stoł- 

peckim wycieczka katolicka, w składzie 80 

-—-100 osób, która uda się pfzez Częstocho- 
wę dó Poznania. Wycieczka potrwa 4 dni, 
z czego | dzień w Częstochowie, 2 dni zwie- 

dzania Wystawy w Poznaniu i I dzień na 

zwiedzenie zabytków i* kościołów w Pozna- 

niu. 
Koszt wycieczki wynosić będzie wraz 

z przejazdem obustronnym koleją, „noclega- 

mi, wyżywieniem i opłaceniem biletów wstę- 
pu na P.W.K. — do 70 zł. od osoby. 

Zapisy przyjmują ks. dziekan Moniusz- 

ko w Stofpcach i ks. dziekan Tarasewicz w 

Rubieżewiczach. ; ; 
Prawdopodobnie zajmą się organizowa- 

    
/ niem ta e wycieczki: z terenu gminy de- 

rewneńskiej X. P. Dołżyk i z terenu gminy 
mirskiej ks. Mackiewicz. St. K. 

ŚWIĘCIANY. 

— Ruch wycieczkowy na PWK do Po- 
znania z powiatu święciańskiego. Mimo b. 
trudnych warunków materjalnych ludności 
powiatu święciańskiego, spowodowanych 
nieurodzajami ostatnich lat, dzięki usilnej 
propagandzie czynników oświatowych i sa- 
morządowych zainteresowanie Powszechną 
Wystawą Krajową w naszym powiecie jest 
dosyć znaczne. 

Wyrazem tego zainteresowania są na- 
stępujące wycieczki grupowe po kilkadzie- 
siąt osób, które dotychczas zwiedziły wysta- 
wę: Seminarjum Nauczycielskiego w Świę 
cianach, Szkoły Rolniczej w Święcianach i 
2 wycieczki rolnicze, zorganizowane przez 
Sejmik święciański. 

Dnia 20 bm. wyrusza do Poznania, Gdy 
ni i Warszawy zbiorowa wycieczka słucha- 
czów i słuchaczek kursów wieczorowych 
dla dorosłych i młodz. pozaszkolnej pow. 
święciańskiego łącznie z grupą pracowników 
oświatowych na tych kursach i członków 
domów ludowych. Wycieczka ta prowadzo- 
na przez p. Edwarda Aluchnę, instruktora 
oświaty pozaszkolnej pow. šwiecianskiego 
liczy 40 osób i jest subsydjowana przez sej 
mik święciański oraz przez Ministerstwo 
WR i OP 

Pozatem przewiduje się zorganizowanie 
jeszcze 3-ch wycieczek do Poznania: rolni- 
czej, konkursistów rolniczych i miejscowego 
Gimnazjum Państw. im. Józefa Piłsudskiego 

Dotychczas pojedyńczo i z wycieczkami 
z powiatu zwiedziło wystawę około 200 osób 
w «czem 80 proc. stanowią rolnicy częstokroć 
Litwini, na których zapoznanie się z za- 
chodnia kulturą i cywilizacją winno wywrzeć 
dodatni wpłvw. 

  

  

   

  

Korzystajmy ze. sposobności  ujrzenia 
zgromadzonewo dziesięcioletniego dorobku 
kultury narodu. i zbierając odpowiednie 
środki nodażajmy na Wystawę. OP. 

Konferencja Haska 
Zebranie rzeczoznawców finansowych 

HAGA, 19—8. Pat. Rzeczoznawcy finansowi zebrali "się dziś rano, 
lecz obrad swych nie dokończyli, Kontynuować je będą po południu, a 
nawet w razie potrzeby nocą, tak, aby sprawozdanie swe mogli wręczyć 
jutro zainteresowanym delegacjom. Briand odbył rozmowę ze Streseman- 
nem, po której ukończeniu przedstawiciele Francji, Belgji, Anglji i Niemiec 
zebrali się u Hendersona, 

ŻĄDANIA DELEGACJI NIEMIECKIEJ. 

„ „HAGA. 19. 8. (PAT). Jedna z najwybitniejszych osobistości delegacji 
niemieckiej udzieliła dzisiaj korespondentowi PAT Schmidtowi następujących 
wyjaśnień o zamiarach delegacji niemeckej. 

, Rząd Rzeszy, stojąc na stanowisku, że wprawdzie pod względem prawnym zobo- 
wiązany jest do zapłacenia w dniu 1 września rb. pełnej raty anauitetu wyznaczonego 
przez plan Dawesa, uważa jednak, że pod względem psychologicznym i moralnym jest 
od tego obowiązku zwolniony, ponieważ mógł od dłuższego czasu liczyć się z tem, że 
plan Younga, przyjęty przez konierencję ekspertów wszystkich państw zainteresowanych 
wejdzie w życie jeszcze przed tą datą. Wobec powyższego, rząd niemiecki będzie starał 
się o odroczenie spłaty pełnej raty Dawesa i o zastąpienie jej odnośną niższą ratą, wy- 
znaczoną przez plan Younga. Rząd Rzeszy ma przytem nadzieję że jeszcze przed zakoń- 
czeniem kemierencji w Hadze, dojdzie do odpowiedniej umowy prowizorycznej z pań- 
stwami wierzycielskiemi. O ile rząd nie uzyska takiego częściowego  kilkumiesięcznego 
moratorjum aż do czasu przyjęcia ostatecznego planu Younga i o ile nie otrzyma dekla- 
racji da ostatecznego terminu ewakuacji i wreszcie, jeżeli stanowisko niemieckie w spra 
wie komisji konstatacyjno - koncyljacyjnej nie zostanie uwzględnione, w takim razie 
rząd Rzeszy wystąpi z bardzo energiczną krytyką dotychczasowej działalności konieren- 
cji i wysunie na plan pierwszy trudności, na jakie napotka w miemieckiej opinji publi- 
cznej polityka ministra Stresemanna w razie niepowodzenia. 

Anglja i Włochy 
HAGA, 19 8. PAT. Prasa holenderska stwierdza, że Anglicy najbardziej 

atakują na zebraniech poufnych Włochy. Prasa tłumaczy ten fakt przeciwień- 
stwem obu systemów rządowych Zdaniem nrasy, zależy rządowi londyńskiemu 
na usprawiedliwieniu się przed opinią publiczną Świata, iż nie chodzi mu wy- 
łącznie o sprawy pieniężne. 

Oczekiwanie na terminy ewakuacji Nadrenji 
BERLIN, 19 VIII. PAT. Prasa berlińska zapowiada w depeszach z 

Hagi, że w dniu dzisiejszym premjer Briand zakomunikować ma ministrowi 
Stresemannowi ostateczne terminy opuszczenia drugiej i trzeciej strefy oku. 
pacyjnej Nadrenji. Wszystkie dzienniki oczekują z napięcem wiadomości o 
spotkaniu Brianda ze Stresemannem, co do którego wyniku jednak wvra« 
żają sie ze sceptyzmem, licząc się z możliwością, że Briand terminó w tych 
nie poda, albo też zaprojektuje takie terminy, które będą dla Niemiec nie 
do przyjęcia. 

Przygotowania do wyjazdu 

HAGA, 19. 8 PAT. Niektóre delegacje czynią już przygoto 
wania do wyjazdu. W płątek dnia 23 b. m. jest zapowiedziane u 
królowej holenderskiej pzzyjęcie na cześć delecatów. 

Wyjazd delegacji francuskiej i belgijskiej nastąpi prawdopo-, 
dobnie w sobotę po południu. 

Ponowne narady Mac Donalda z gen. Dawesem 
LONDYN. 19.8. (PAT). W dniu dzisiejszym nastąpiło ponowne spotkanie premie- 

ra angielskiego Mac Donalda z ambasadorem Stanów Zjednoczonych gen. Dawesem. 
Do rozmowy tej londyńskie koła polityczne przywiązują wielką wagę, twierdząc, że gen. 
Dawes przywiózł Mac Donaldowi kompletne propozycje amerykańskie co do rozbroje- 
nia na morzu. W piątek gen. Dawes odwiedzi ponownie Mac Donalda z okazji nadania 
premjerowi angielskiemu obywatelstwa honorowego mista Elgin i przy tej okazji konfe- 
rować będzie na temat rozbrojenia morskiego, przyczem ustalony ma być definitywny 
program pobytu Mac Donalda w Ameryce oraz uzgodniona platforma konierencji jego 
w Hooverem. W każdym razie Mac Donałd, który w końcu miesiąca lub w pierwszych 
dniach września przyjedzie do Genewy wyjaśni możliwości porozumienia na morzu z 
Ameryką, aby następnie w czasie posiedzenia Rady i Zgromadzenia Ligi Narodów wy- 
sondować stanowisko zainteresowanych również w tej sprawie Francji i Japonii. 

SPRAWA WYJAZDU MAC DONALDA DO AMERYKI. 
Wyjazd Mac Donalda do Ameryki ma być już ukonorowaniem dziea, dokonanego 

przedtem w Europie. Z tego względu, jak również ze względu na konieczność pozyska- 
nia dla rozbrojenia na morzu Francji, nie wydaje się prawdopodobnem, aby w Hadze 
mogło dojść do „zerwania pomiędzy Francją a Anglją. Taktyka Snowdena zdaje się ra- 
raczej wyjaśnić jako zupełnie świadoma i celowa akcja przeciągania koni. i uzyskiwania 
atutów dla ewentualnego kompromisu aż do czasu wyjaśnienia rezultatu rozmów Mac 
Donłda z Dawesem. Czy w tym względzie będzie osiągnięty pomyślny rezultat w kwestji 
planu Younga — zdecydowane zostanie niewątpliwie w drodze kompromisu angielsko- 
trancuskiego, łącznie z kwestją przystąpienia Francji do angielsko - amerykańskiego po- 
rozumienia w sprawie rozbrojenia na morzu. W ramach tego kompromisti fundamentem, 
spajającym oba te kraje będzie wielki kapitał amerykński, który we wszystkich tych 
kwestjach odegraywa za kulami najprzedniejszą rolę. : < 

Sprawa umiędzynarodowienia rzeki Odry 
HAGA. 19.8. (PAT). We wtorek 20 bm. rozpoczną się przed Stałym 

Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej debaty w sprawie o granice 
kompetencji międzynarodowej komisji rzeki Odry. Sprawa ta była wniesiona 
przez Trybunał Stanu na zasadzie zapisu państw, reprezentowanych w komi- 
sji rzeki Odry, zgodnie z traktatem wersalskim, a mianowocie przez Anglję, 
Czechosłowację, Danję, Francję, Niemcy, Polskę i Szwecję. A 

Trybunał winien wyjaśnić w drodze ustalenia wykładni odnośnych prze 
pisów XII części traktatu wersalskiego, czy jurysdykcja komisji rozciąga się 
też i na dopływy Odry, a zwłaszcza na odcinki Warty i Noteci w Polsce po- 
łożone a w razie twierdzącym, na jakich zasadach prawnych oprzeć się nale- 
ży aby określić granice kompetencji komisji w górę tych rzek. Jako sędzia na- 
rodowy z ramienia Polski zasiada w Trybunale prof. Michał Rostworowski. 
Rzecznikami tezy polskiej w Trybunale są: prof. Winiarski, naczelnik wydzia- 
łu MSZ Tarnowski oraz rektor uniwersytetu w Gondawie de Visscher. 

Nowy lof przez Atlantyk 
BERLIN, 19. 8. PAT. Biuro Wolifa donosi z Lizbony, že 

szwajcarski lotnik Kesser wystartował dziś o godzinie 7 min. 18 
rano z Alverka na jednopłatowcu .Jungs Schweirland', w to- 
warzystwie obserwatora I mechanika do lotu przez ocean, kie- 
rując się w stronę Nowego Yorku. 

DYWAN KRÓLA JANA III. 
Przed paru dniami obiegła prasę 

stołeczną a za nią i prowincjonalną, 
wiadomość sensacyjnie zatytułowana i 
zapełniona soczystemi komentarzami 
na temat „zbrodni* jaką popełnił hr. 
Branicki właściciel Wilanowa, sprze- 
dając „potajemnie'** kupcom angielskim 
dywan pochodzący ze zbiorów po kró 
lu Janie Sobeskim. 

Niebawem po tej wiadomości uka- 
zała się inna głosząca, iż rząd skorzy- 
stał z prawa pierwokupu i dywan na- 
był do zbiorów państwowych. W zwią 
zku z tą sprawą czytamy w „Dniu 
Polskim'* rozmowę z zastępcą general- 
nego plenipotenta hr. Branickiego. 

„Niektóre dzienniki uczyniły za- 
rzut, że tranzakcja ze sprzedażą dy- 
wanu odbyła się w ścisłej tajemnicy. 
Otóż najkategoryczniej zmuszony je- 
stem temu zaprzeczyć. Najlepszym do- 
wodem tego służyć może fakt, że je- 
szcze 9-go bm. złożyliśmy .w sprawie 
tej odpowiednią deklarację do warsza- 
wskiego urzędu wojewódzkiego. Tran- 
zakcja zawarta została 12-go bm., 13 
zaś tegoż miesiąca urząd wojewódzki 
został zawiadomiony o powyższej tran 
zakcji z wyraźnem zastrzeżeniem, że w 
myśl ustawy władzom przysługuje pra 
wo pierwokupu w terminie trzydnio- 
wym. Tyle, co do owej tajemniczości 
tranzakcji. 

Dywan został sprzedany za sumę 
20.000 funt. szterl. Niezależnie od tego 
nabywca zobowiązał się, że w wypad- 
ku dojścia tranzakcji do skutku udzieli 
pod dobra wilanowskie pożyczki dłu- 
goterminowej w wysokości 300.000 do 
lorów na b. dogodnych warunkach. O 
fakcie tym województwo warszawskie 
również zostało zawiadomione. Nadto 
w dn. 14 bm. plenipotent generalny b. 
wojewoda podolski p. Bolesław Kra- 
czkiewicz oświadczył p. wojewodzie 

Odmówienie teatrowi polskiemu p. 
Rychłowskiego koncesji na przyszły sezon 

teatralny jest tem, co nie zawahamy się 
określić, jako „bezprawie policyjne". Oczy- 
wiście władze wojewódzkie mają prawo za 
sobą, ale to posiadanie formalnego prawa 
nietylko nie zmniejsza, lecz raczej zwiększą 
charakter bezprawia i krzywdy wyrządzo- 
nej p. Rychłowskiemu. Przepis prawny z 
którego władze wojewódzkie skorzystały 
„głosi istotnie, że może Wojewoda odmó- 

wić koncesji bez podania: motywów. Ale 
jasne jest, że ten przepis został tak zreda- 
gowany dlatego, aby ułatwić pracę władzom 
administracyjnym, gdy mają do czynienia z 
jakąś trupą o niepożądanych z państwowo- 

politycznych względów tendencjach. Oczy- 
wista autor przepisu prawnego nie przewi- 

dywał, że użytek z niego będzie robiony 

aby jednemu konkurentowi ułatwić robienie 
kasy wobec drugiego. A dodajmy, że także 
nie, żeby władze administracyjne w ten 
sposob wyrażały swoje gustą artystyczne i 
ujawniały swój poziom scenicznych zainte- 
тезомай, 
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warszawskiemu, że cała suma 20.000 
tunt. otrzymana za sprzedany dywan, 
zużyta zostanie na pokrycie kosztów 
niezbędnego remontu muzeum wilano- 
wskiego. Surma powyższa również zu- 
żyta by została na ten sam cel i w tym 
wypadku, gdyby władze skorzystały 2 
przysługującego im prawa pierwoku- 
pu. 

— Czy dywan ów pochodzi istot- 
nie ze zbiorów króla Jana Sobieskiego? 

— Stwierdzić kategorycznie nie je- 
steśmy w stanie, gdyż dowodów tego 
rodzaju nie posiadamy. Wiadomo, że 
po śmierci króla Jana Sobieskiego wie- 
le cennych jego zbiorów zostało po- p 
dzielone pomiędzy rodzinę. Dopiero b. 
minister Oświaty Stan. hr. Potocki gro 
madził pamiątki po Sobieskim. Gdzie, 
jednak, i u kogo nabył ów dywan od- 
powiedzieć jest trudno. 

Kończąc swe wyjaśnienia p. zastęp 
ca generalnego plenipotenta zaznaczył, 
że sprzedaż dywanu ni gdyby nie do- 
szła do skutku, gdyby nie trudne wa- 
runki materjalne Wilanowa. 

— Mamy da uiszczenia 2.000.000 
zł. podatku spadkowego, które spłaca- 
my, wojna światowa wyrządziła wiele 
szkód, z roku na rok musimy przezna- 
czać większe sumy na inwestycje i ro- 
boty konserwatorskie. To są przyczy- 
ny, wywołujące konieczność zdobycia 
niezbędnych funduszów. 

| Dyrekcja 
Polskiego Koedukacyjnego 
Gimnazjum im. T. Zana 

w Mołodecznie 
z prawami szkół państwowych, 

powiadamia, że egzaminy wstępne do 
k! I-VII odbędą się 3 września r. b. 
Podania należy składać do dn. 28-go 

sierpnia 

Przy gimnazjum interrat żeński 
i męski. 

ЗЕНБ 
— 

Ch Krasnos'elski 
Wielka 21 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIA od g 9—2 
1 4i pół—7 i pół. 

ni i i m a a 

KUTY, pow. Kosów 
Wspaniale położone letnisko w 
górach (Beskidy Wschodnie). 
Pokoje z całodziennem utrzymaniem 
po 8 zł. od osoby. Dojazd z Koło- 

myi do Kut autobusami. 
Kąpiele w Czeremoszu. Plaża. 
Sezon do 1-go października. 

KUTY. OTYLJA BIELECKA; 
FREYA WDŁSRIA CATNARE RYRENEA SSE EEA AJ 

ERA KITI MAR RODKA! SIA KAT 

Czckolada zdrowia 
fabryki 

A.PIA$ECKI 
w KRAKOWIE 

jest bardzo smaczna 

i pożywna dla dzieci. 

Żądać wszędzie. 

Lekarz-Dentysta 
  

# 

! 
й 
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BILETY KOLEJOWE 
klasy na wszystkie pociągi 

niczne, WEDŁUG CEN NOMINALNYCH. 

Bilety okrętowe I samolotowe 
Ongony sypialne i restauracyjne 

Informacje podróżnicze: 

„WAGONS-LITS-COOK“ 
Wilno, Hofel George'a, ul. Mickiewicza Nr. 20 

Agentury we wszystkich krajach. 

krajowe i zagra- 
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Pierwsze wraż 
Poco nam królewieckie jakieś 
Człek na roli dzień po dniu ci 
Na kiermaszu do 
Przez dzień cały Smorgońskie 
Przywozi żonie, dzieciom... ba, 

iwa gdy dorwie się szklanki, 

enia wileńskie 

chrupie obwarzanki, 
nawet teściowej! 

Bo smakołyk to przedni, niedrogi i zdrowy. 
B. Kaciukiewicz 

" Nazajutrz po przyjeździe do Wil- 

na*), wypocząwszy akuratnie w hote- 

lu przez resztę dnia i noc całą, Spra- 

gniony wrażeń wileńskich, kazałem SO- 

bie z rana podać samowar tak wcześ- 

nie,.że aż stary Szafran**) dał upust 

swemu zdziwieniu. 
— Jeszcze cukru i herbaty Z kan- 

tory nie odpuskajon — rzekł. Zamk- 

newszy się tam jeszcze na trzy spusty! 

To pan tylko taki ranny ptaszek. Wi- 

dać, że na wsi przywykszy wstawać 

do wschodu słońca, ci co? 
I zaśmiał się stary Szafran, oby- 

czajem swoim bez żadnego powodu 

ale przyjaźnie i życzliwie. 
— A może u pana cukier i herba- 

ta jest? 
a Daj pokój! — odrzektem. Wy- 

jeżdżaliśmy z Inturek tak na łeb na 

ję z panią Rozpędowską... 
Ro d A — wtrącił Szafran. 

To żyje jeszcze? Musi dobrze już: sta- 

ra, 

O RZE! с 4 + 

*) Jak to było z tym przejazdem opi- 

żę ił na 4 miejaca w numerze „Sło- 

wa“ 2 dn. 31 lipca. Kto czytał, to Sobie 

przypomni, a kto s czytał, niech — za 

roszeniem — żałuje! . 

PER) Nazwisko ma po ojcu'i pradziadach, 

dobrej szlachcie z pod Butrymańców: Sza- 
franowicz — ale tak wszyscy przywykli 

mówić do niego Szafran, że on sam nie 
inaczej mówi już o sobie, jak Szafran. 

: „Wieczory nad Wilją*. Pieśń XV-ta. 

— W pośpiechu nawet faseczka 
świeżutkiego masła została na ganku... 
Skocz, mój Szafranie, naprzeciwko do 
magazynu i weź kruczek herbaty — 
niepotrzeba więcej na jeden raz — 
weź i cukru, a z piekarni jaką hambur- 
kę i ze dwa rogaliki. 

A kiedym w kwadrans potem cze- 
kał na naciągnięcie świeżo zasypanej 
herbaty, stary Szafran uważał za sto- 
sowne dotrzymywać mi towarzystwa 
nawet nie zważając na  rozpaczliwe 
jakieś dzwonienia rozlegające się raz 
po raz w korytarzu. 

I rozgadał się. 
— Pyta pan, co u nas słychać?... 

Co ma być słychać? Nic nie słychać. 
Kiepsko. Nigdy jeszcze tak kiepska 
nie było. Panowie nasi jak pochowaw- 
szy się... Ani duchu, ani słuchu. A bez 
panów, to i prosty naród jak ma żyć? 
Powiedz pan sam: skąd co teraz Za- 
robić? A drożyzna — że nie daj Boże! 
A podatkami łupią, łupią, łupią... że 
niech ręka Boska uchowa... rozumie 
się, nie nas, czernoraboczych, pa- 
dzionnych, ale i kupca i tego, co ka- 
mienicę ma, i fabrykanta i tego, co 
za byle jaki wziął się geszeft. I, po- 
wiedz pan, jak on niema oszczędzać 
się, że aż za uszami piszczy, i trzy- 
mać się za kieszeń, kiedy on ostatni 
zarobiony grosz musi nieść do skarbu 

albo do magistratu! A to bywa, że 
niema jednego zarobionego grosza, a 
wszystko taki podatek płać, Wtedy 
choć ty do lombardu nieś zegarek al- 
bo najparadniejszy surdut... Może nie 

Były zawsze dwie, jak panu wiadomo; 
no i dobrze było. Pomyli się jaki pan, 
to pani, przybiegłszy, na niego pocze- 
ka, a nie, to na drugie pójdzie piętro, 
gdzie swobodnie... a żeby który męż- 

prawda, co? 
I Szafran zaśmiał się po swojemu, 

oczywiście nie z żadnej uciechy, tylko 
nałogowo. 

— A czego nie wymyślają! — 
ciągnął dalej. Malujo, skrobio, parka- 
ny przesypujo, każo ludziom chodzić 
po ulicy n'e tak jak komu wypada ale 
jak jaki jest podobno przepis... Słyszał 
pan takie rzeczy!... Ciężko, ciężko te- 
raz żyć na świecie — ale gdzie po- 
dzieniesz się? Daj pan, ja zdejmę im- 
bryczek z samowara bo my tu gada- 
my a herbata na czysto zagotowała 
się. A samowar? Czy to pan myślisz, 
że wolno każdemu gościu podać sa- 
mowar do numeru? A jakże! Broń Bo- 
że! Chiba, że uprze się i zacznie ła- 
jać się. A i to jeszcze: trzeba żeby sam 
uprawlajuszczyj przyszedł z kantoru 
i posłuchał... Kiedy jemu samemu gość 
nasobaczy, że niech ręka Boska ucho- 
wa, wówczas zawróci się i tylko mnie 
powie i to jeszcze prawie na ucho: 
„Szafran! Podać samowar...* Bo po- 
dasz samowar ot, tak, bez nic — to 
zaraz sztraf. Pięć złotych. Teraz już 
taka moda nastała, że samowar — 
nie pałagajet sia! W hotelu! 
Straszne rzeczy! Słyszał pan? Bo i na 
hotele teraz son przepisy jak na soba- 
ki i — niech pan wybaczy — na 
dziewczyny złego prowadzenia się. 
Tego nie wolno — to przerobić — to 
skasować — to dobudować — to mu- 
si być takie, tamto owakie! Z głowy 
zejść można. Da pan wiary? Przero- 
bili komórki na wszystkich piętrach. 

czyzna pchał się do „żeńskiej”, tego 
nie bywało, chyba po nocy albo po 
pijanemu. A teraz kazali porobić osob- 
ne komórki rezerwe (Szafran kładł 
prawidłowo akcent na ostatnią literę). 
Pyta pan co ta: rezerwe? To, 
żeby gość mógł mieć na żądanie włas- 
ną komórkę, tylko dla siebie, pod 
osobistym kluczem. Ot, co wymyślili! 
Jaką wygodę! Ale, że ten klucz do ra- 
chunku, rozumie się, dopisują, nikt 
tego rezerw e niechce, a gdy za- 
proponujesz, to albo  roześmiej i 
albo durniem nazwie... A 

Byłem już po herbacie. Szafran po- 
dał mi palto i ruszyłem na miasto. 

Uderzył mnie natychmiast panują- 
cy w calutkiem mieście — niezrówna- 
ny spokój. 4 

Ruch uliczny sprawiał wrażenie 
cykania prawidłowo idącego jakiegoś 
wieżowego zegara. Tik-tak.... nie prę- 
dzej i nie wolniej na minimalną część 
sekundy. Nigdy! Miasto „kipiało* ryt- 
micznie, jakby oddychało, — szme- 
rem powolnego, równego, doskonale 
zrównoważonego życia. 

Ogarnęła mnie nad wyraz przyje- 
mna, kojąca atmosfera, zgoła nie pa- 
dająca się ani w tę ani w ową stronę. 
Miało się wrażenie, że wstąpiło się w 
coś stężałego... co człowieka podtrzy- 
muje samo i niesie. Prawie, prawie 
można było nie trzymać się wcale na 
nogach o własnych siłach (co wyma- 
ga pewnego wysiłku energji) oraz nie 
czynić żadnego odruchu w jakimkol- 
wiek kietunku (co wymaga, rzecz pro- 

sta, mniejszego lub większego wytę- 
żenia. woli... i indywidualnej inicjaty- 
wy!) Sama stężała atmosiera wileńska 
trzymała doskonale ludzkie indywidu- 
um, jak np. zwarty tłum trzyma każ- 
dego z nas w kościele podczas rezu- 
rekcji lub na feście i niesie z sobą i 
choćbyś zasnął bezpamiętnie nie da 
ci się ani przewrócić ani nawet czuć 
że spisz; atmosfera wileńska tak ogar- 
nia człowieka jak przysłowiowa flane- 
la, miękko, rozkosznie, rzewnie; w at- 
mosferze wileńskiej tkwi każdy oby- 
watel, a i każdy gość przelotny, jak.. 
jak łyżka w gęstej, zawiesistej zupie. 

Nikt niema dobrej racji „wyrabiać 
się* w Wilnie a nawet dawać znaku 
życia o sobie — o własnych siłach! 
Co mu z tego przyjdzie? A j zresztą 
najmniejszej nie odczuwa po temu po- 
trzeby i ochoty. 
: a Reileksje refleksjami — st Panis as Šis 
ае asdf pić się po mieście nie 

Śpieszyłem na telegraf. 
Po niesłychanie zaszczytnem i bo- 

gatem we wrażenia powitaniu mnie, 
przybywającego do Wilna, przez Ma- 
gistrat na pierwszej piędzi zakłada- 
nych asfaltów ulicznych, poczuwałem 
się do najpilniejszego obowiązku — 

obyczajem nie od dziś i nie od wczo- 
raj przyjętym — przesłać hołdowni- 
czy telegram (choćby od skromnego 
własnego imienia) panu ministrowi ro- 
bót publicznych. 

Niech wie, że serce i umysł prawe- 
go obywatela Rzeczypospolitej potra- 
fią odczuć całą doniosłość i monumen- 
talność tego, co dokonane zostało w 
Wilnie niejako na reprezentacyjnej ru- 
bieży Ojczyzny naszej, na kresowym 
szlaku Batorego, opromienionym etc. 

etc. Wszystko to udało mi się składnie 
i pięknie u 

Z nadaniem jej nie poszło atoli?" tak gładko. Nastręczyły się trudności. © 
telegramu adnotacja 

„Do własnych rąk pana ministra" wy- 
wołała objekcję funkcjonarjusza po- 
cztowego. 8 

‚ — Niemamy pewnošci czy pan 
minister jest w tej chwili w Warsza- 
wie — rzekł. Pan zechce "zasięgnąć 
dokładnych informacyj w starostwie 
grodzkiem. 

„Ze starostwa odesłana mnie do 
województwa. W wojewódzkiej Okrę- 
gowej Dyrekcji Robót Publicznych 
„załatwiono* mnie niezmiernie uprzej- 
mie. Nic niewiedziano gdzie się aku- 
rat pan minister znajduje. 

, — Ale pan ma szczęście! — rzekł 
mi jeden z panów zajęty odlewaniem 
gipsowego modelu jakiegoś mostu. - 
Właśnie za lekkie pół-godzinki będzie” 
p. wicewojewoda rozmawiać telefonicz 

Dodana do 

nie akurat z ministerstwem robót pu- 
blicznych... 2 

— A broń Boże! — przerwałem. 
Za nic w świecie nie ośmieliłbym się 
utrudzać pana wicewojewodę. 

Uderzyłem się w czoło. 
— Toż ja przecie sam mogę do 3 

skonale zatelefonować do Warszawy, 
do ministerstwa! 

Opuścić Dyrekcję i znaleźć się w 
telefonicznej rozmównicy publicznej 
przy głównym urzędzie telegrafu było 
dla mnie dziełem jednej chwili. 

Z ministerstwa otrzymałem jaknaj- 
szczegółowsze wiadomości. Niestety; 

jakże dla mnie osobiście niepomyśln- - 
ne! 

Pan minister spędzał akurat urlo- 
powe wywczasy swoje na jednej z ma- 
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Zamach samobójczy u Szfralla 
Wczoraj o godz. 3 pp w cukierni Sztralla, na rogu ul. Tatarskiej, siedzącą przy 

stoliku riemłeda kobieta dostała nagle silnego ataku duszności połączonego z torsjami. 

Jak się okazało wypiła ona przedtem sublimatu w celu pozbawienia się życia. 

Na nieszczęście jednej z pracowniczek cukierni nie udało się dodzwonić się do po- 

gotowia ratunkowego, którego aparat z niezrozumiałych powodów nie odpowiadał. Za- 

wiadomiona o tem policja przeniosła desperatkę do komisarjatu, poczem przewieziono 

ja do pogotowia. 

Jak się okazuje desperatką jest Stanisława Mysłowska, nauczyciełka, bez pracy i 

to właśnie popchnęło ją do samobójstwa. Pogotowie odwiozło ją do szpitała żydowskie- 

go. Należałoby wyjaśnić dlaczego numer telefonu pogotowia ratunkowego nie odpowia- 

dał. Przecież musiał być dyżurny, a defekt można zawsze naprawić. 

Kto jak kto, ale pogotowie ratunkowe musi mieć połączenie i dyżurnych. 

  

DO dalsze losy feafru dyr. Rychłowskiego 
Jak się dowiadujemy dyrektor Franciszek Rychłowski złożył na ręce 

ministra spraw wewnętrznych rekurs od decyzji wojewody wileńskiego w 

sprawie cofnięcia mu koncesji na prowadzenie teatru w Wilnie. Narazie lo- 

sy skargi nie są znane. Przed k'lku dniami dyrektor Rychłowski przvjęty 
był przez p. Wojewodę na audjencji, wszelko nie mógł uzykać żadnych 

konkretnych informacyj. Podobno rekurs do ministerstwa nie został jesz- 

ы 

cze wysłany. Losem teatiu zaniepokojony jest również zespół dyrektora 

Rychłowskiego, który w nadziei przyszłej pracy w Wilnie nie poszukał 

sobie innego angagernentu. Niektórym 
cy w sezonie zimowym. 

KRO 
  

| wTOREK | 
Bernarda Op. 

20 Dziś 

jutro 
| Joanny Frem 

Wschód se. g. 3 m. 58 

| Zach. 44. o g. 18 m. 46 

  

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

+ z dnia 19 Vili. 1926 + 

Ciśnienie a 
ас ш, 

Temperatura } | 9164 
średnia } 

Opad za @0. ’° 75 
be w mm. | ° 

Wiatr i 3 - przeważający Północno Zachoćni, 

Uwa gi: pochmurno, krótko trwała burza 

„Maximum za dobę -- 18 ‹ 
Minimum za dobę 4- 29 C 

* Tendencja barometryczna: Spadek nasiępn e 
"wzrost ciśnienia. 

  

KOŚCIELNA 

— JE. ks. arcybiskup Jałbrzykow- 
ski wyjechał do Białegostoku. W ubie- 
głą sobotę JE. ks. Arcybiskup R. 
„Jałbrzykowski udał się do Białegosto- 
ku gdzie odprawił uroczyste nieszpory 
a następnie w niedzielę dokonał aktu 
oświęcenia kamienia węgielnego pod 

Tyl przy parafji św. Rocha. 
W godzinach popołudniowych JE. 

Odjechał do Warszawy : żegnany na 
dworcu przez duchowieństwo, władze 
Świeckie i przedstawicieli , społeczeń- 

- stwa. : 
—Powrot do Wilna JE ks. biskupa 

Michalkiewicza. JE ks. biskup Michal- 
kiewicz po szczęśliwym przebyciu cię- 
żkiej choroby i pięcio „tygodniowej ku- 
racji nad morzem  Adrjatyckiem w 
Crikwenicy — Jugostawja, powrócił 
do Wilna i objął urzędowanie. 

Stan zdrowia JE uległ wyraźnej po- 
prawie.. 

URZĘDOWA 

у — P. wojewoda dokonał inspekcji dróg. 

W niedzielę p. wojewoda Raczkiewicz wy- 

Jeżdżał w okolice Wilna celem zbadania sta- 

nu dróg, a specjalnie nowobudujących *się 
szos na trasie: Wilno — Grodno i Wilno — 

Lida. - : 
„| — Sprawozdania wojewodów. Min. Sp. 
+ Wewnętrznych  zarządało od p. wojewody 

Radesłania w określonym terminie sprawozda 
nia z działalności na wszystkich polach pra- 
£y. Sprawozdanie te ma objąć okres pierw- 
szego półrocza rb. 

_ Materjał zebrany ma służyć dla wydania 
zarządzeń mających na celu usunięcia bra- 
ów w administracji, w stosunkach z ludno- 

Šcią į w sprawach policyjno - porządkowych 

NI 

z aktorów grozi pozostanie bez pra- 

  

— Konierencja w sprawach  podatko- 
wych. P. wojewoda Raczkiewicz rewizyto- 
wał w: dniu wczorajszym nowomianowanego 
prezesa lzby Skarbowej p. Ratyńskiego, z 
którym omówił sprawy podatkowe w okre- 
sie jesiennym oraz sprawy współpracy pod 
legiych Izby Skarbowej organów z władzami 
administracji ogólnej. 

SAMORZĄDOWA. 

— Posiedzenie wydziału _ powiatowego. 
Dnia 24 sierpnia odbędzie się posiedzenie 
wydziału powiatowego sejmiku wileńsko - 
trockiego. Na porządku dziennym sprawy 
bieżące. 

MIEJSKA 

  

     

— (o Magistrat otrzymał pożycz- 
kę w wysokości 1.000.000 zł. Starania 
Magistratu o uzyskanie z Banku Gospo 
darstwa Krajowego pożyczki na in- 
westycje miejskie w wysokości I milj. 
zł. nareszcie doszły do skutku. Poży- 
czka ta będzie udzielona w 4-ch ra- 
tach, z których pierwsze 250.000 zł. 
otrzymane będą w bieżącym tygodniu. 

— (0) Odróżnianie fałszywego bilonu. 
Jak się dowiadujemy, Magistrat projektuje 
wprowadzić w kasach miejskich specjalne 
magnesy dla sprawdzenia fałszywego bilo- 
nu. Skuteczny ten środek ma być wprowa- 
dzony we wszystkich kasach miejskich. 

— Zwolnienie kierownika Opieki Spo- 
łecznej. Został zwolniony z zajmowanego 
stanowiska kierownik Opieki Społecznej Ma 
gistratu Kejzik. Następca jego nie został 
jeszcze wyznaczony. 

"WOSKOWA. 
—-(o) Powołanie reszty rezerwistów 

na ćwiczenia. W roku bieżącym rezer- 
wiści szeregowi zostali powołani na 
ćwiczenia wojskowe w drodze imien- 
nych kart powołania nadesłanych 
przez właściwe PKU z wymienieniem 
daty stawiennictwa w formacji. Do- 
tychczas powołano tylko część rezer- 
wistów, reszta zaś miała być powołana 
na trzeci turnus w dniach najbliższych. 
Otóż dowiadujemy się, że rezerwiści 
roczhików, powołanych w roku bieżą- 
cym na ćwiczenia, którzy. dotychczas 
tych ćwiczeń nie odbyli, zostaną powo 
łani wszyscy na określony dzień w dro 
dze specjalnego zarządzenia. Każdy 
rezerwista powołanego rocznika będzie 
musiał stawać do właściwej PKU ce- 
lem otrzymania tam swej karty powo- 
łania, służącej jednocześnie za zaświa 
dczenie na prawo wolnego przejazdu 
do formacji. 

POCZTOWA. 

— Nowa agencja. Z dniem 13 sierpnia, 
br. uruchomiona została agencja pocztowo - 
telegraficzna Werchy, pow. Kamień - Ko- 
szyrski, województwo poleskie o pełnym za- 
kresie działania narazie tylko w dziale po- 
cztowym. Agencja połączona będzie z U.P. 
Kamień Koszyrski za pośrednictwem jazd 
posłańczych. 

     

      

— Jeszcze jedno przedstawicielstwo auto 
mobiiowe. Równolegle z istniejącemi już w 
Wilnie przedstawicielstwami automobilowe- 
mi powstało w Wilnie jeszcze jedno, a mia- 
nowicie czeskiej fabryki „Tatra*. 

Jak się dowiadujemy sklep nowego przed 
stawicielstwa mieścić się będzie przy ul. Mi- 
Ckiewicza naprzeciw Cukierni Sztralla. 

S5ŁAULNA. 

— 8-kl. Koedukacyjae Humanistyczne 
Gimnazjum im. j. l. Kraszewskiego w Wil- 
nie,, ul. Ostrobramska 27. Zapisy do wszyst- 
kich klas przyjmuje kancelarja od 9 — 1 i 
od 4 — 5. 

Egzaminy wstępne od 3 września. Przy 
gimnazjum Kursy dla dorosłych. 

— Dyrekcja gimnazjum Sióstr Nazare- 

tanek podaje do wiadomości, że egzamina 

wstępne do wszystkich klas z wyjątkiem 
VII i VIII gimnazjalnej, rozpoczynają Się dn. 

3-go września. Kancelarja szkolna od dnia 
16 sierpnia będzie czynna codziennie od 9 

do 12-ej godziny. 

KOMUNIKATY 

— wWileńskie Towarzystwo Organizacyj 

i Kółek Rolniczych wespół z Towarzystwem 

Pszczelarskiem organizuje w Wilnie 7 dnio 

y kurs dla psz Cczelarzy praktyków i in- 

teresujących się pszczelnictwem. } 

Otwarcie kursu nastąpi w dniu 25 sierp- 
„, godz. 17, w gim. im. ]. Lelewela, 
iewicza 38. 
łady na powyższym kursie prowa- 

znani pszczełarze jak: p. Stani- 
J. Kretczmer, p. 

      

   
   

  

i opłaty przyjmuje sekretarjat Wi- 
leńskiego Towarzystwa Organizacyj i Kó- 

łek Rolniczych, Wilno, W. Pohulanka 7. 

Opłata az przesłuchanie kursu od człon- 
ków Towarzystwa Pszczelarskiego i Kółek 
i Organiz: Rolniczych wynosi 1 zł., od 

nieczłonków — 3 zł. z 

RÓŻNE 

— 0 bezpieczeństwo cmentarzy. Po 
stwierdzeniu, że na cmentarzach ukrywają 

się poszukiwani przez policję przestępcy 0- 

raz że w wielu wypadkach nagrobki cmen- 

tarne stają się łupem złodziei władze bez- 

pieczeństwa mają wydać zarządzenie, na mo 

cy którego cmentarze muszą być ogrodzone 

iw nocy pilnowane. 
W godzinach wieczornych cmentarz mu 

si być zamykany, a nie stawać się miejscem 
przechadzek. 

— Dwa jednobrzmiące powiaty sprawia- 
ją niemało kłopotu. W dniu 21 maja br. u- 
tworzono nowy powiat szczuczyński w woj. 
nowogródzkiem z siedzibą władz powiato- 

wych w Szczuczynie. Ze względu na to, że 
w woj. białostockiem istnieje również po- 
wiat szczuczyński z siedzibą władz powia- 
towych w Grajewie, przeto na tle systemu 

2 powiatów o jednobrzmiącej miejscowości 

ostatniemi czasy zachodzą liczne wypadki 

mylnego doręczania korespondencji. Wobec 
Śnia się, że urząd pocztowy znaj- 

у w Szczuczynie nie w woj. nowo- 
gródzkiem nosi nazwę Szczuczyn k-Lidy i 
па te bliższe określenie należy zwracać ba- 

czną uwagę aby uniknąć dalszych pomyłek 
i powodowanych tem reklamacyj. 

— Nieudane wystąpienie komuni- 

stów. W ubiegłą niedzielę miejscowi 

komuniści mieli urządzić wystąpienie 

uliczne. W związku z tem policja mia 

ła się na baczności i uniemożliwiła 

wszelkie zgromadzenia się. ' 
Taksamo nie doszedł do skutku 

zapowiedziany, przy ulicy Nowogródz 

kejs, wiec elementów  komunizują- 
cych. 

Tych, którzy zbierali się mimo za- 
kazu koło lokalu, policja rozpraszała. 

— Fotograije. Należy do sposobów re- 
kiamy zakładów fotograficznych, że w spe- 
cjalnych ramach wystawiane są fotografje 
modelowe, celem ściągnięcia w ten sposób 
klienteli. 

Ponieważ b. często zakłady fotograficzne 
robią to bez uprzedniego porozumienia się z 
osobą sfotografowaną, a prócz tego zdarza- 

ły się wypadki wykradania z tych gablotek 

fotografij (w kilku wypadkach dla szanta- 

żowania) właściciele zakładów fotograficz- 

nych mają być zobowiązani do uzyskania 
zgody osoby fotografowanej na wystawienie 
jej fotografji. я Ё 

O zaopatrzenie w węgiel na zimę. 
Zapowiedziane przez nas trudności w tran- 
sportach węgla na kolejach dają się już 
obecnie w pewnej mierze odczuwać przez 
nierównomierne podstawianie wagonów do 
kopalń. Trudności te w m. wrześniu znacz- 
nie się zwiększą wobec przewozu artyku- 
tów sezonowych i wzmożonego wywozu 
węgla zagranicę. Przewidziane są również 
inne trudności w zaopatrywaniu miast w 
węgiel. 

Wobec tego jest rzeczą niezmiernie po- 
żądaną, aby wszyscy prywatni odbiorcy, 
zarówno indywidualni, jak i zbiorowi, dy- 
sponujący gotówką lub mogący otrzymać 
węgiel na spłaty, niezwłocznie zaopatrzyli 
się w ten artykuł pierwszej potrzeby pod- 
czas zimy. Ułatwią oni bowiem niezmiernie 
dostawę dostatecznych ilości węgla w okre- 
sie zimowym do ośrodków miejskich dia tej 

    

      

  

$ p. 

LEONARD LIPIŃSKI 
Towarzysz Sztuki Drukarskiej I członek Chóru Drukarskiego 

zmarł tragicznie dnia 18go sierpnia r. b. w wieku lat 25. 

| | 

O czem zawiadamiają a 

KOLEDZY. 

  

  

Dnia 19-go sierpnia r. b. po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł nasz ukochany 
MĄŻ, OJCIEC, DZIADEK, BRAT i SZWAGIER 

inżynier DULF MAKOWER 
Wyprowadzenie drogich 

O czem 

części ludności, która nie ma możności czy- 

nienia zapasów. 
Należy to uczynić również we własnym 

inte resie, zapowiedziana bowiem podwyżka 

taryiy kolejowej spowoduje automatyczną 

podwyżkę ceny węgla. 

TEATR I MUZYKA 

—- Teatr Polski. „Oczy księżniczki pew 

« Dzisiaj w dalszym ciągu ciesząca S! 

wiam powodzeniem „komedja Kiedrzyń- 

skiego „Oczy Księżniczki Fatmy". Ten wy- 

jątkowy sukces sprawiły dwa pierwszorzęd 

ne czynniki: Pierwszy — te niezwykle atrak 

cyjne występy Macji Balcerkiewiczówny,— 

drugi zaś — to Stefan Kiedrzyński, który w 

każdem mieście, gdzie jego sztuka ukaże 

na afiszu, jest jakby magnesem, przy- 

gającym do teatru tłumy. Dziś jedno z = 

statnich przedstawień komedji „Oczy ks. 

Fatmy“ z Balcerkiewiczówną. o 

— „Miłość bez grosza”. St. Kiedrzyński 

jako autor zaś Marja Balcerkiewiczówna ja- 

ko odtwórczyni głównej roli w najnowszej 

sztuce Kiedrzyńskiego „Miłość bez qrosza 

ukażą się znowu na afiszu. Premjera tej, ze 

wszechmiar interesującej najnowszej kome- 

dji znakomitego autora odbędzie się w 

czwartek. 

      

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Obława. W nocy z 17 na 18 bm. 

na terenie II i VI kom. P.P. została zarzą- 

dzona obława policyjna. Zrewidowano wszy 

stkie miejsca gdzie zwykle ukrywają się 

złodzieje, jakoteż zlustrowano wzgórza i lasy 

okoliczne. Zatrzymano ogółem 11 osób 

wśród których był niejaki Michał Targwoj 

poszukiwany przez policję z Rudomina, jako 

podejrzany o udział w napadzie rabunko- 

wym. Targwoja odesłano wczoraj do Ru- 

domina. Eu 
— (c) Utonęli podczas kąpieli. W Tro- 

kach podczas kąpieli w jeziorze utonął nie- 

znanego nazwiska mężczyzna. 
Podobny wypadek zdarzył się w Santo- 

ce, gdzie również utonął chłopiec nieustalo- 

nego narazie nazwiska. 

— (c) Defraudant. Podczas kontroli kasy 

oglądacza _weterynaryjnego w Hajnówce 

Antoniego Kalinowskiego stwierdzono brak 

1009 złotych, które Kalinowski pobrał od 

mieszkańców za stemple a następnie zde- 

fraudował. Kalinowskiego aresztowano i о- 

sadzono w więzieniu. 
— (c) Za ubiegłą niedzielę zanotowano 

w Wilnie 124 wypadki, w tem 10 kradzieży, 

48 wykroczeń administracyjnych, 26 zakłó- 

ceń spokoju, grę hazardową na rynku a rze 

wnym i t.d. 
— (c) Spadł z hustaw ki i odniósł ogól 

ne potłuczenia Michał Noszko (Śniegowa 28) 
W stanie ciężkim. ponieważ zachodzi ró- 
wnież obawa naruszenia mózgu, odwieziono 
go do szpitala św. Jakóba. 

— (c) Zuchwała kradzież. W ubiegłą 
niedzielę o godzinie 9 wieczorem na prze- 
chodzącą ulica Litewską Albinę Ambros 
(Gedyminowska 50) napadło 3 osobników 
którzy usiłowali wyrwać z rąk torebkę z 
pieniędzmi. W trakcie szamotania się Am. 
bros rzuciła torebkę do poblizkich zarosli i 
zdołała zbiec pozostawiając napastników. 
Gdv powróciła po pewnym czasie w towa- 
rzystwie męża porzuconą torebkę odnala- 
zła. Policja prowadzi dochodzenie w celu 
ujęcia sprawców. 

(c) Podrzutki. W bramie domu Nr.   

nam zwłok nastąpi DZIŚ 20-go sierpnia o godz. l-ej po poł. 
z mieszkania ul. Słowackiego 

zawiadamia w głębokim smutku pogrążona 

  

Na srebrnym ekranie 
„CÓRKA PUŁKU* w kinie Miejskiem. 

Szedłem do kina Miejskiego na obraz 
o tytule: „Panienka z objektywem”*, trafi- się 
łem na „Córkę pułku. 

Tajemnicą pozostanie kierownictwa Miej- 
skiego, czemu ogłasza w gazetach jedne 0- 
brazy, a pokazuje drugie. 

Ale niech nikt nie myśli, żem wyszedł z 
premjery niezadowolony. 

Wprawdzie w „Panience z objektywem“ 
wabila Bebe Daniels ale za to w „Córce 
pułku”, wszyscy niech to wiedzą, bardzo 
wabi Miss Balfour. Mało ją znamy, niemal, 
że w Wilnie debiutuje, ale, przyznać należy 
sprawiedliwie, debiutuje świetnie. 
„Córkę pułku* zrealizowała wytwórnia 

„British National Pietures* Już drugi jej 0- 
braz mamy jednocześnie w Wilnie. 

Dopiero co pisałem o „Puszce Pandory" 
wyświetlanej w „Polonji”. 

Jeżeli wszystkie filmy wytwórni angiel- 
skiej są takie, jak „Puszka* i „Córka* — 
to doprawdy wartoby kinom wileńskim za- 
opatrywać swój repertuar u niej właśnie. 

Jakaż jest treść „Córki pulku“? 
Już zaczynam opowiadać: Rzecz dzieje 

się w Pirenejach. Pułk straży granicznej hi- 
szpańskiej znalazł kiedyś porzucone w gó- 
rach niemowlę — malutką - dziewczynkę. 
Pułk usynowił ją, uznał za swą córkę i w 
ciągu 20 lat hodował. 

Wyszła z maleństwa osóbka 
bardzo... 

Teraz wypada powiedzieć, co to dzie- 
wczątko wśród wojska robiło? 

Ano, zajmowała się gospodarstwem. Go- 
towała, karmiła swych „ojców*, hodowała 
Kuo kozy, wreszcie swego transportowca— 
osła. 

Tymczasem „ojcowie* Marii, bo takie 
było jej imie — 3-ci pułk straży granicznej 
liczne miał «łopoty. Bezskutecznie walczył 
z bandą przemytników, którzy raz w raz 
wyprowadzali go'w pole. 

Na tle właśnie walki pułku z przemytni- 
kami osnuta jest dalsza treść filmu, w trak- 
cie której Marję od stoczenia się w przepaść 

bardzo, 
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ratuje jeden z przywódców przemytników — 
młodzieniec, który, co się zowie, wpada na- 
szej bohaterce „w oko”. 

Tymczasem zachodzą zasadnicze zmia- 
ny. Oto mianowicie wyjaśnia się, dzięki przy 

, pochodzenie Marji. Jest ona, jak 
i je, w tajemniczych  okolicznoš- 

ciach-zaginioną spadkobierczynią wspaniałe- 
go zamku w Pirenejach — hrabianką Bras. 
can. 

„Jako takiej, już nie wypada jej mieszkać w 
stajence z kurami i kozami, to też na roz- 
kaz dowództwa opuszcza ona swych „oj- 
cow“ ze łzami w oczach, zabrana przez 
stryjenkę. 

   

„ Dalsze dzieje Marji, są już historją jej 
miłości do pięknego przemytnika, który jej 
uratował w górach życie. 

. Kończy się wszystko... — nic o zakończe 
niu obrazu pisać nie będę, niech ten, co mo- 
je sprawozdanie przeczyta: pójdzie „Córkę 
pułku* obejrzeć, emocjonuje się zakończe- 
niem. 

Obraz jest, jak wyżej zaznaczyłem, bar- 
dzo dobry. Polecam go RS esi to 
wogóle coś znaczy. 

, Pani Balfour, kreująca rolę tytułowa, jest 
pierwszorzędną, w swoim rodzaju artystką. 

„Jako mała dziewczynka wychowana 
wśród żołnierzy, w dyscyplinie wojskowej i 
on Фа siebie sympatji-— jest prze- 

ma. 

Ta mała osóbka. z jasnemi lokami, co 
chwilę niesfornie wymykającemi się z pod 

„ wielkiego kapelusza, ta: panienka w: długie, 
porwane rajtuzy ubrana, a chodząca z Sze- 
roko rozstawionemi nogami jak sam pan 
wachmistrz, z rekami.w kieszeniach i gwi- 
zdem na złożonych w ciup usteczkach, ma 
w sobie i coś rzewnego i coś bardzo Weso- 
łego. A jak zacznie „bująć”, opowiadając 
„olcom. swe nieprawdopodobne przygody, 
to już sala kina aż huczy od śmiechu. 

Zresztą, co tu się rozwodzić, kiedy każdy 
kto na obecny program w kinie Miejskiem 
pójdzie, sam wszystko oceni. 

. Tedy kończę, z przyjemnością stwierdza- 
iąc poprawę repertuaru w naszem Miejskiem 
Kinie Kult. - Oświatowem. 

Omega. 

20 przy ulicy Stefańskiej i na chodniku przy 
ulicy Rossa znaleziono podrzutków — chło- 
pca i dziewczynkę, których umieszczono w 
przytułku „Dzieciątka Jezus”. 

— (c) Napad czy symulacja? Wczoraj 
w nocy na posterunek policjj w Niemenczy- 
nie zgłosił się mieszkaniec Podbrodzia Josel 
Weres i zameldował że w drodze do Nie- 
menczyna na 8 kilometrze od Wilna napadło 
na niego 3 osobników, którzy zrabowali wie 
zioną na wozie manufakturę i zbiegli. Za- 
chodzi podejrzenie że Weres w drodze za- 
snął z czego skorzystali złodzieje i sciągnę- 
li wieziony towar, i obawiając się że za 
niedostarczenie towaru do sklepu poniesie 
odpowiedzialność materjalną jako furman, 
napad symulował. ` 

— Podpalenie z chęci zysku. Dochodze- 
nie w sprawie przyczyn pożaru, w czasie 
którego w kolonji Malinówka, gminy krzy- 
wickiej spłonął 21 ub. m. dom Michała Trze- 
ciaka odbywającego wówczas ćwiczenia 
wojskowe wykazały, że pożar wybuch! wsku_ 
tek podpalenia domu przez Wierę Trzecia- 
kową, żonę właściciela domu. Motywem 
była chęć uzyskania premji asekuracyjnej. 

SCR RADJO. 
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„| 11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszaw. 
i hejnał. 12,05—12,50: Poranek IE PSY, 
Ork. pod dyr. Henryka Wynena. 12,50— 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00— : 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
17,00 -- 17,20 Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 17,20 - 17,45: Odczyt z dz. 
„Sport i wychowanie fizyczne* wygł. kpt. 
Tadeusz Kawalec. 17,50 -18.00: Wystawa 
Poznańska mówi. 18,00 -19 00: Recital wio- 
lonczelowy Alberta Katza. Przy fortepianie 
dr. Tadeusz Szeligowski. W programie: C. 
Saint-Saćns—koncert wionczelowy; F. Gra- 
nados:—Taniec hiszpafski;3 P. Czajkowski: 
Melodja; L. Różycki — Nokturn; C. Saint- 
Saćns: Łabędź; Popper — Mazurek. 19,00 — 
19,20: Wolna trybuna. 19,20—20,00: Trans- 
misja z Warszawy: Międzynarodowy kaba- 
ret. 20,00 20,30: „Walka z krytyką” odczyt 
wygł. dr. T. Szeligowski. 20,30— : Kon- 
cert solistów z Warszawy. Po koncercie 

Buiopec (A gi: „Spacer detektorowy po 
etransmisje stacyj zagrani, 

z lokalu PAP. w Wilnie). yi ara 
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ło uczęszczanych (lecz'dających gwa- 
„ Tancje zupełnego spokoju i wypoczyn- 

rku) wysp Kanaryjskich. Nazwa jej 
Fuerte- 

Yentura, zaś ścisły adres miasta: 
Santa Maria de Betancu- 
ria. Dodawszy do tego jeszcze Islas 
Canarias oraz Espana i oblicza- 
jąc po 38 centymów za wyraz... Lecz 
któżby o takich pomyslał ubocznych 
detalach! Przecięła moje bezpośrednie 
skomunikowanie się z panem mini- 
Strem dodatkowa a najważniejsza in- 
formacja: : 

Pan minister jest w chwili obecnej 
w powrotnej już drodze do kraju. Jacht 
ministerjalny znajdował się przed trze- 
ma godzinami pod 65-tym stopniem 
minut 20 szerokości geograficznej i 
38 stopniem minut 14 długości. Czy 
to panw wystarcza? 

т Wracając markotny z urzędu tele- 
|graficznego na plac Katedralny spo- 
strzegłem widok — nieoczekiwany na- 
wet przy niebywałej ilości stopni 
Reamura i Celsjusza w cieniu. W naj- 
bardziej upalnych czasach nie bywało 
tego w Wilnie. ‚ 

Ni Oto w ramie pootwieranych okien 
/Mnóstwo ludzi... wysypiało się w naj- 

„ lepsze, to oparłszy się o futrynę ple- 
cami, to zwiesiwszy się całym cięża- 
tem górnego korpusu na ulicę, z gło- 
wą tak nisko, że zdawało się, iż apo- 

pleksja musi lada moment nastąpić. 
«Szystkie piętra komienic były jakby 

girlandami na Boże Ciało przybrane 
takiemi w głębokim śnie pogrążonemi 
Paniami i panami... 
a Boże! — przemknęła mi przez gło- 
A žiai ae! jak błyskawica — powypa- 
ala! Trudno to stracić równowagę! 

» Nepomny co czynię, porwatem 

odruchowo za ramię mijającego mnie 
przechodnia. 

— Trzeba ratować! — wrzasnąłem 
mu w ucho — Trzeba ostrzedz! Czy 
nie ma tu u licha policji? Biegnijmy! 
Alarmujmy! Tu widocznie coś się nie- 
słychanego musiało stać. 

Mijany przechodzeń szarpnął się, 
odwrócił... i kiedy nie popatrzymy Sso- 
bie w oczy... kiedy nie padniemy so- 
bie w objęcia! 

— Hopko! Drogi przyjacielu! 
ty? Co za cudowna niespodzianka. 

Hopko też aż poczerwieniał z ukon- 
tentowania. Wziął mnie oczywiście na- 
tychmiast pod ramię. I znowu my sta- 

nęli; i raz jeszcze uściskali się. Aż 

poszli 'w dół ulicą Zamkową. 
— Co to oni robią?! — zawoła- 

łem wskazując gorączkowo ręką na 
ogarnirowaną po obu stronach ulicę. 

` — Co mają robić? — odparł spo- 
kojnie Hopko. Śpią. 

„— Tu ich chwilowo gęšcieį na tej 
ulicy, jednej z najwęższych w Wilnie. 
bo tu i upał i duszność i zaduch ha-- 
niebny. Ale pełno tych śpiących na 
umor po calutkiem mieście. O każdej 
porze dnia. Zimą i gdy chłodno śpi 

to wszystko, oczywiście, w domu przy 
zamkniętych oknach, tedy tej generai- 
nej śpiączki nie widać... gołem okiem. 
Kochany panie Janie! Nie widzieliśmy 
się od bardzo dawna, a i ty, jak mi 

ludzie mówili, rzadki już teraz gość w 
Wilnie. Lecz ja na to wszystko pa- 
trzyłem. Jak powoli zasypiało tu stop- 
niowo coraz więcej ludzi, coraz wię- 

cej... aż i rozespali się tak, że — wi- 
dzisz co się dzieje! 3 

— śpiące miasto! — zawołałem. 
z bajki. 
— A tak —- potwierdził Hopko. 

To 

Jak 

Nie uszliśmy kilku kroków kiedy 
znów musiałem stanąć, jak wryty. 

Przed bramą jednej z kamienic, 
ustawiwszy stolik do kart na jezdni, 
dobrze zabezpieczywszy aby się nie 
przewracał na okrąglakach wileńskie- 
go bruku, trzej panowie i jakaś pani 
— rżnęli się bez pamięci w brydża. 

— A toż, co za nowa moda? — 
zawołałem. Tego w Wilnie jeszcze nie 
bywało. 

Hopko filozoficznie wzruszył ra- 
mionami. 

— Ruch na ulicy tak mały.. bąknął. 
Coraz mniejszy. Dlaczego obywatele 
nie mają mieć wygody ...osobliwie za 
własne pieniądze. 

Zbliżyliśmy się do grających. Na 
„kibica”. Wystarczyło pięciu minut 
najpowierzchowniejszej obserwacji 
aby mieć o tych „wirtuozach* jaknaj- 
fatalniejsze wyobrażenie. Dama nad- 
rabiała ustawicznem fukaniem i wymy- 
ślaniem swego partnera, a jeden z pa- 
nów tak bez miłosierdzia fuszerował, 
że Hopko, patrząc mu w karty, raz i 
drugi nie wytrzymał i zwróciwszy się 
do mnie, na cały głos nazwał go... 
mniejsza jak, dość, że grający odbur- 
knął coś, jak wściekły, a nawet i ca- 
ła kompanja poruszyła się szemrząc. 

— Daj pokój! — upominatem 
Hopkę. S 

Lecz on już był, jak to mówią, w 
pełnym już sztosie namiętnego amato- 
ra wszystkich gier komercyjnych — a 
podobno i niekoniecznie komercyj- 
nych. - 
‚  Tedy ani spostrzegłem się, kiedy 
już nie 4 parte, ale samemu siedzą- 
cemu za stolikiem jegomościowi sko- 
czył nagle do oczu. 

—Trzeba być—krzyczał ostatnim 

idjotą aby deklarować dwa piki 
nie mając w kartach ani jednej lewy... 
ani jednej! Albo pasować na pierw- 
szem ręku z dwoma asami! Świnie pa- 
nu paść, a nie grać w brydża! 

Wszyscy trzej panowie zerwali: 
się na równe nogi. 

— Sam ty skończony idjota! — 
Włó- 
czort 

wrzeszczał obrażony jegomość. 
częga! Przybłęda! Obieżyświat 
wie skąd! ' 

Ktoś wyrżnął pięścią w stolik prze- 
wracając go na kolana damie skrze- 
czącej wniebogłosy jak  niedorźnięta 
kura. Wiele osób pobudziło się w 
otwartych oknach. Zanosiło się na 
zbiegowisko. 

Któż wie do jakiej doszłoby awan- 
tury, jeśliby policjant konny, stojący 
u wylotu ulicy Zamkowej i Placu, 
uczyniwszy zwrót wtył, nie ruszył 
— kroczo, nie tracąc nic a nic ze swej 
majestatyczności — ku widowni zaj- 
ścia. 

Na sam widok zbliżającej się wła- 
dzy bezpieczeństwa w mig uspokoiło 
się wszystko. 

Myśleliśmy, że będzie sądny dzień... 
Aliści przedstawiciel władzy  bezpie- 
czeństwa publicznego podjechał tylko, 
najspokojniej w świecie do jednego z 
panów i salutując dworsko rzekł: 

— Sygnalizowano mi, że za kilka 
minut przejeżdżać będzie tędy autobus 
z dworca kolejowego na Antokol. Pa- 
nowie będą łaskawi usunąć — na ten 
moment — stolik nieco na stronę. 

Znów podniósł rękę w białej rę- 
kawiczce do czapki, zawrócił konia i 
kroczo odjechał na miejsce swego po- 
sterunku. 

Co się zowie idylla! — jąłem wołać 
zachwycony, uprowadzając Hopkę ze 
sobą. Co za stosunki! Cóż za błogi 
spokój! Czyba na kuli ziemskiej niema 
drugiego takiego miasta. 

—A no, — rzekt Hopko — to dla- 
tego že nikt-tu niczego nie bierze do ser 
ca.. inaczej mówiąc, nikogo nic nie 
obchodzi: Ma to szczęśliwe z pizyro- 
dzenia usposobienie, że niczem się nie 
przejmuje. Weź pan naszego urzędni- 
ka. Możesz mu pan nawymyślać w 
gazetach a on ani drgnie! W jakimś 
wydziale, w jakiejś dyrekcji dzieją się 
rzeczy horendalne! Spróbuj pan zro- 
bić w biurze awanturę. Spróbuj pod- 
nieść w gazetach któż wie jakie la- 
rum! Nikt, dosłownie nikt 'ani się po- 
ruszy. Jakbyś do Ściany mówił, jak w 
materac. U nas, mości panie  dzieju, 
cztery są święte przykazania strzegą” 
ce.. naszego świętego spokoju: 7 

Uchom nie szewielni! 
S lebiedi wada? 
Triń trawa! 

Naplewat“! 

Na Hopkę w tej chwili natknął się 
jakiś jego znajomy. Uchylając kapelu- 
sza popatrzył na mnie i zatrzymał się. 

— Czy nie z panem Skierką mam 
przyjemność...? 

Potwierdziłem. Nieznajomy wymie- 
nił swoje nazwisko. 

— Wnieboszczański. Medard Wnie- 
boszczański. 

— Musiałeś pan znać nieboszczy- 
ka Kazimierza? — wtrącił Hopko. 

— Nie — odrzekłem. Sobieszczań- 
skich dwóch znałem. Majątek mieli na 
Wołyniu. 

— My też z Wołynia — rzekł p. 
— Ależ tu u was w Wilnie idylla! „Medard. Tylko rozbitki... po bolszewi- 

kach... Pan mnie sobie nie przypomi- 

na? Pana poznałem od razu. Jakże mi 
przyjemnie widzieć go znów w Wilnie. 

— Na krótko... na krótko... pośpie- 
szyłem dodać. Ale jakże Wilno się 
zmieniło! Nie wychodzę z osłupienia. 
Całkiem martwe miasto. W karty gra- 
cie ną ulicy. m 

— 0! — uraził się p. Medard. Za 
przeproszeniem. Mamy jeszcze wcale 
ożywiony ruch handlowy... co wtorek 
1 czwartek między 4 a 6 po południu. 
Wówczas i ruch uliczny Osiąga u nas 
swoje maximum. W inne dni... praw- 
da.... bardzo, bardzo w Wilnie spokoj- 
nie. Magistrat chętnie wynajmuje pla- 
ce i skwery dla zabaw towarzyskich 
prywatnych, co nadaje naszemu mia- 
stu swoistą cechę... niepozbawioną 
dużego wdzięku. Niedawno państwo 
Tryńkowscy urządzili na placu Orzesz- 
kowej śliczną garden party z 
okazji zaręczyn ostatniej, najmłodszej 
córki. Puszczano fontannę... w świetle 
ogni bengalskich.. | nie trzeba było 
wcale wstrzymywać ruchu ulicznego. 
Proszę mi pokazać miasto gdzieby... 
gdzieby.... 

„Ale pan Wnieboszczański, zaczyna- 
jący zaperzać się na dobre, nie dokoń- 
czył. 

Obaj z Hopką rzucili się podtrzy- 
mać mnie zataczającego się, jakbym 
walił się z nóg. 

— Co to jest! Co to jest?! — wo- 
łałem wyciągając kurczowo obie ręce 
przed siebie w kierunku Cielętnika. 

To bowiem co ujrzały oczy moje 
urąga wszelkiemu opisowi. 

, Cały pas najpiękniejszego zadrze- 
wienia parku od stóp Góry Zamkowej, 
mniej więcej tam, gdzie dawniejszą 

(dalszy ciąg na stronie 4-0).
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"sPŻZT 
SEKCJA WIOSLARSKA MAKABI NIE PRZY 

JĘTA DO ZW. TOW. WIOŚLARSKICH. 

Związek Tow. Wioślarskich odmówił 

A poczet członków Sekcji Wiošlar- 

Żyd. I-wa Sportu i Gimnastyki „Ma- 

kabi“ w Wilnie motywując odmowę wpro- 

wadzeniem do sportu niezdrowej atmostery. 

Decyzja ta wydaje się nieco dziwną gdy 

się zważy, że inne sekcje tego klubu (piłki 

nożnej, lekkoatletyczna) a i wiele innych klu 

bów żydowskich należą do związków. Jest 

w tej decyzji duża doza niekonsekwencji. 

Lewinówna, jako że jest wysoce utalento- 

waną zawodniczką może reprezentować Pol 

skę, na zawodach międzypaństwowych, Ste- 

nermana łapią stołeczne kluby ligowe a 

młodzi wioślarze wileńscy są na indeksie. 

przyj 
skiej 

  

  

NIESPODZIEWANE ZAKOŃCZENIE MECZU 

Zdarza się, że w spotkaniu drużyn piłkar 

skich końcowy wynik meczu bywa. wręcz 

sensacyjny, bo najzupełniej nieoczekiwany. 

Jedna z drużyn bądź to zdemoralizowana po 

wodzeniem będzie całkowicie wyczerpana # 

sił pozwała sobie wydrzeć inicjatywę i wo- 

wczas gnębiony dotychczas przeciwnik zry- 

wa się i desperackim wysiłkiem wygrywa. 

Tak było na meczu 1 ppieg. z Ogniskiem z 

tą różnicą, że nie było tu ani spadku for- 

"my, ani desper ackiego wysiłku, a wprost 

przelotny uśmiech losu początkowo w jedną, 

'a po przerwie w drugą Stronę. Do przer- 

wy wojskowi prowadzą różnicą jednej bram- 

ki. Po przerwie najzupełniej dla nikogo nie- 

oczekiwanie poprawiają ten wynik do 4:1. 

Zdaje się sytuacja zupełnie jasna. Kandy- 

dat na mistrza traci szanse, a przynajmniej 

obniża je. Ten stan rzeczy nie deprymuje 

jednak Ogniska. jedna po drugiej padają 
trzy bramki, a kiedy już pozostaje zaledwie 

dwie minuty do końca meczu Godlewski 

zdabywa prowadzenie (5:4), a.z nim i dwa 

punkty prowadzące do mistrzostwa. Niespo- 

dziewany ten wynik zaskoczył wszystkich, 
zwłaszcza znaczną część publiczności, w in- 

teresie której było aby Ognisko straciło dwa 

punkty. : 
Cały mecz obserwowany był z niemałym 

zaciekawieniem i obfitował w niezwykle emo 
cjonujące momenty. Najpiękniejsza bramka 
dnia padła ze strzału Krawczyka. 

OGNISKO PIŁKARSKIM MISTRZEM 
OKRĘGU. 

ki 

  

Jakkolwiek rozgr mistrzowskie nie 
zostały jeszcze zakończone to jednak można , 
już powiedzieć, że mistrzem okręgu wileń- 

skiego jest kolejowy Klub Sportowy „Ogni- 

sko“, którego dzielna drużyna finiszem swo- 
im, a prawdziwym finiszem były ostatnie 
dwa zwycięstwa, pokazała, że jest drużyną 
mocną żywiołową, nie zrażającą się chwilo- 
wen niepowodzeniem i, co może jest naj- 
ważniejsze wytrwałą. 

W niedzielę spotkaio się Ognisko i Ma- 
kabi. 

Pierwsze kilkadziesiąt minut walki nale- 
żą bezapelacyjnie do Makabi, która zdoby- 
wa w 20 minucie prowad e lecz z racji 
wybitnej niedyspozycji strzałowej Szwarca 
i Jałowcera nie umie wykorzystać szeregu 
sytuacji. Ognisko gra słabo. Pomoc zastę- 
pująca w początku gry nieobecnego obroń- 
cy wchodzi o tę rolę i cały czas nie współ- 
działa z napadem. 

Po przerwie sytuacja zmienia się. Ogni- 
sko podtrzymuje nadal tempo nadane po- 
czątkowo przez Makabi. To właśnie przy- 
czynia się do zmiany ról. Makabi „puchnie*. 
Inicjatywa przechodzi do Ogniska. Brzozo- 
wski wyrównywuje. Po kilku minutach 
Wasilewski I strzela drugą bramkę, ktoś tam 
z tłoku wypycha trzecią, a pod sam koniec 
Godlewski przebija się i puszcza ostrego 
szczura w róg. Makabi rozbita na całej li- 
nji. Ognisko wygrywa w stosunku 4 : 1 
dzięki ofiarnej grze obrony i trójki napadu 
mimo że jako całość jest gorsza od Maka 

bi. Gorsze technicznie i taktycznie, lepsze— 

bo wytrzymalsze. 
Makabi miała może pecha w pierwszym 

kwadransie gry, a potem ledwo łaziła po 
boisku. 

Mecz ten dał nam możność zaobserwo- 
wać po raz niewiem już który, że publi- 
czność a było jej b. dużo niema nic wspólne 

go ze sportem. Za pierwszą bramką zgoto- 

   

   

wała Makabi owację, a po następnych, strze 5 
lonych przez Ognisko spuściła trybuny. Pu- 

bliczność chodząca na mecze Makabi uzna- 
je tyłko jeden rezultat t.j. „nasi wygrywają”. 

Szkoda, że tak jest, a tak jest. Sędzia 
kpt. Schlichtinger popełnił szereg jaskra- 
wych błędów i zbyt dużo gwizdał przery- 
wając tem grę. = 

AX 
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Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Obejrzyj fowar krajowy. 

  

Bieg kolarski dookala Polski 
Etap Lublin— Brześć Litewski. 

BRZEŚĆ n|BUGIEM. 16 8. PAT. W pią- 
tek 16 bm. o godzinie 1l-ej wystartowało 
z Lubliną do Brześcia nad Bugiem 31 za- 
wodników biegu kolarskiego dookoła Pol- 
ski. Na metę w Lublinie przybyli w doska- 
nałym czasie 7 godzin 15 min. 55,4 sek. 
grupa kolarzy jednocześnie: Stefański, Mi- 
chalak, Więcek, Kołodziejczyk, Konopczyń- 
ski, Ignatowicz + Olecki. Klasyfikacja ogól- 
na nie uległa zmianom. W sobotę przedo- 
stątni etap bieg: Brześć n|Bugiem — Bialv- 
stok, w nieczielę zakończenie biegu: Biały- 
stok Warsząwa (Dynasy) Kolarze są spc- 
aziewani w Dunasach około godziny 3i pół 
po połndniu. 

ALSS ATEITIS 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
19 sierpnia 1929 r. 

Qawizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kue” 

Dolary 8,88,5  8,90,5 8,86,5 
Belgja 143.96, 124.27. 123,85, 

Kopennaga 237,40, 238,00, 235,80 

Budapeszt 155,48 155,83 155.08 
Holandja 357,35 358,25 356 45 

Londyn 43,23,5 43,34, 43.125 
Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,91,5 35.-, 24.83, 

Praga 26 39 26.45,5 26.32,5 

Szwajcaria 171,54, 171.97, !7v,11 

Stokholm 239,06 239,66 238.48 

Wiedeń 125,57, 125.88, 125,26, 
Włochy 46,63, — 46,75,5 46.51 5 

Marka niemiecka 212.38, 

Papiery procentowe! 

Pożyczka inwestycyjna 119,50—118 75 
proc. pożyczka  konwersyjna 46,25. 

6 proc. dolarewa 83. Stbilizacyjna 91,50. 
8 proc. L. B. Gosp. Kraj. i Banku 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie 
dolarowe 86. 5 proc. warszawskie 53,50. 
8 proc: warsz. 65,25 - 65,50. 8 proc. Łodzi 
59,00. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 
10 proc. kolejowa 10250. Dolarówka 63,50 
—62,50. 4 1 pół proc. L. Z. ziemski 49. 

Akcje: 

Bank Polski 166,25. Związek Spółek 
Zar. 78,50. Firley 5%,-. Węgiel 67. Ostro- 
wiec 83,25 — —. Rudzki 35,50. Staracho- 
wiec 26,65 26,50. Haberbusch 237. Spiess 
140. Liipop 31,50 - —, . Modrzejów 23,25 
Sole potasowe 30,75. Cukier 31,50 32,50. 
Cegielski 39. Norblin 139 _ Parowozy 25. 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 
WEGO  WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE 

T w dniu 16. 5. 2 
spis dodatkowy. 

9999. II. A. Firma: „Chanin Abram* zmienia się na: „Rajsin 
Szloma'. Właścicielem obecnie jest Rajsin Szloma, zam. w Drui, 
pow. Brasławskiego. Na mocy umowy z dn. 21 marca 1929 
roku przedsiębiorstwo Chanina Abrama przeszło na własność 
Sziomy Rajsina. 

10000. I. A. „Rombalski Lukasz“ w Postawach, ul. Wiłeń- 
ska 2, piwiarnia z domową sprzedażą papierosów. Firma ist- 
nieje od 1925 roku. Właściciel Rombalski Łukasz, zam. w Po- 
stawach, ul. Wileńska 2. 

  

cztery sążnie.... leżał pokotem na zie- 
mi... wyrąbany w pień!... jakby powa- 
lony przez orkan jakiś straszliwy!!! 

Publiczność cyrkulująca przez Cie- 
lętnik od roku ulicy Zamkowej i Kró- 
lewskiej w stronę Wilji i Antokola, 
przełaziła z trudem niemałym ale i z 
podziw budzącym spokojem, pełnym 
stoicznej rezygnacji, przez ten kilko- 
sążniowy „zasiek* wyciętych w pień 
drzew.... Wielu uwikławszy się w ga- 
łęzie, przewracało się... Inni torowali 
sobie drogę formalnie wierzgając no- 

gami... Ale nikt nawet nie stęknął — 
nie zaklął — dzieci, rwąc ubrania i 

dziurawiąc trzewiki o sęki i gałęzie, 
zdawały się być w siódmem niebie, 
urządzając sportowe jakieś ewolucje... 
chłopak niosący tort z cukierni, poło- 
żył się z nim jak długi obryzgując kre- 
mem przedzierające się przez  wileń- 
ską dżunglę jakieś towarzystwo... 

Niemyrh gestem wskazałem obu 
moim towarzyszom na tę dewastację 
straszliwą i na te iście  dantejskie 
sceny. 

Wnieboszczański przestać wachlo- 
wać mnie chusteczką i z całym spoko- 
jem rzekł: 

— To są prace przygotowawcze. 
Będzie przywrócony pierwotny 
wygląd tej dzielnicy miasta. Jak 
wiadomo Górny Zamek na górze scho- 
dził murami swemi w dół po stokach 
góry i łączył się z Dolnym Zamkiem, 
który znowuż tworzył z Katedrą jedną 
całość. 

Obaj z Hopką chcieliśmy przerwać. 
/ 

10001. I. A. „Chaim Zusman, Jankiel Zusman, Josel Lub- 
czański i Aron - Hirsz Dudman — BEREZYNA — spółka 
mowa'. Sprzedaż narzędzi rolniczych, materjałów budowlanych 
i żelaznych. Siedziba przy st. Bohdanów, gm. Wiszniewskiej, 

10005. I. A. 
stawskiego, sklep 

WPISY: 

stawskiego, sklep 
i bławatny. Firma 

1059 — VI. 

tytoniowy. Firma 

fir- 

ku... 
— I na nich ma być zbudowany 

gmach, spustoszony w 1654-tym a ro- 
zebrany do ostatniej cegły w 1797-ym? 

— Tak jest. 
— Ależ to olbrzymia antrepryza 

budowlana! Krocie kosztować będzie! 
I jakże długo to potrwa?! 

— Jesteśmy na to przygotowani— 
odparł entuzjasta. Miljony wydamy, 
sto lat będziemy czekali lecz pierwot- 
ny wygląd Wilna musi być przywró- 
cony. 

Przeżegnałem się. 
— A któż to, do kaduka, zaordyno- 

wał taką rumację? Komuż do łba 
strzeliło coś podobnego? 

— Niewiadomo — rzekł Wniebo- 
szczański. ь 

— Jakto, niewiadomo? 
— Ho, ho! Pan byś chciał zaraz 

mieć wszystko jak na półmisku. Trze- 
ci tydzień my już łamiemy sobie gło- 
wy: kto to mógł zarządzić przerąba- 
nie takie „duktu* w Cielętniku... no, 
i nikt nic nie wie. Jedni powiadają: 
Ruszczyc; drudzy że to p. wiceprezy- 
dent kazał; inni zaklinają się, że Kłos! 
Ktoś wpadł na domysł, że nikt inny 
nie mógł wystąpić z tak imponującą 
inicjatywą jak tylko wojewódzka Dy- 
rekcja Robót Publicznych. Są i tacy, 
którzy zbierają się wysyłać dziękczyn- 
ną delegację do rektora Uniwersytetu. 
Jest grube podejrzenie, że płan tej ca- 
łej „rozbudowy* opracowała i w ży- 
cie wprowadza magistracka Komisja 
Kulturalno-Oświatowa. Były już na 

„Al 

10006. I. A. „Alperowicz Szloma* w Miadziole, pow. Po- 

Szloma, zam. tamże. 

10007. |. A. „Baranowski Wiktor* w Mołodecznie, biuro 
e Firma istnieje od 1929 roku. 

iktor zam. w Mołodecznie, ul. Sienkiewicza 31. 

10008. I. A. „Boczarski Antoni“ we wsi Mosarzu, gm 
złowszczyzna pow. Postawski, sklep kolonjalno - spožywczy 1 в 

Antoni, zam. tamże. 

herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Borodko Szy- 
mon zam. w Postawach ul. Łuczajska 7. 1 

„10004. I. A. „Albersztejn Abram* w Iwju pow. Lidzkiego, 
piwiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Albersztejn 
Abram, zam. tamże. 1064 — VI. 

wicz Ester" w Miadziole, pow. Po- 
gałanteryjno - bakalejny. Firma istnieje od 

1922 roku. Właściciel Ałperowicz Ester, zam. tamże. 
1065 — VI. 

LZ 

galanteryjno - bakalejny, spożywczy, żelaza 
istnieje od 1921 roku. Właściciel Alperowicz 

1066 — VI. 

Właściciel Baranowski 
1067—VI. 

. Ko- 

istnieje od 1929 roku. Właściciel Boczarski 
1068 — VI. 

069—VI. 

konstrukcji rezydencyj monarszych w 
teraźniejszych właśnie czasach tudzież 
na właściwości stylowe budowli sta- 
rożytnych wogóle zaś wapna trzykroć 
laserowanego w szczególności — nie 
wyjaśniło to jednak kwestji. Uziębło 
upiera się przy hipotezie, że działa tu 
Towarzystwo Miłośników Wilna, ma- 
jące swej pieczy powierzoną Górę 
Zamkową. Ktoś wymienił nazwisko 
nawet... generała Żeligowskiego! Osta- 
tniemi czasy Hoppen chodzi po mie- 
ście z tak tajemniczą miną, że zaczy- 
nają na dobre przebąkiwać o jego ja- 
kiejś nienrałoważnej roli w tem wszy- 
stkiem. Słowem — rozstąp się ziemio, 
nikt nić nie wie! 

— A cóż, u licha, robi pan konser- 
wator wojewódzki Lorentz? Bywało 
prof. Remer nie da przemałować na 
ten a nie inny kolor byle przybudówki 
przy gmachu publicznym... To ci do- 
piero był homowvigilans atque 
Strenuus! — jak powiada Cycero 
czy jaki inny wielki Rzymianin. Ždzie- 
bełka trawki nie skaszono w Wilnie 
bez jego woli i aprobaty! A teraz, mi- 
ły Boże, drzewa zwalają stuletnie a 
gdy kto krzyknie: „Kto to zrobit?!“.. 
sza!.... jak makiem siał... ani widu ani 
słychu. Każdy chowa się za ogon 
sąsiada. Kto zarządził? Kto kazał? 
Kto rozporządził się? Niema takiego. 
Tfu! Co za porządki nastały. Pięknego 
poranku gotowi wam rozebrać wieżę 
Swiętojańską. Przecieracie oczy: nie- 
ma wieży ani śladu. Kto rozebrał? 
Niewiadomo. Przez pół roku będziecie, 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

  

  

Od dnia 17 do 21 sierpnia 1929[r. włącznie będzie wyświetlayn film: 

Biejski: Rlzematograt 
Kulturalne-QO światowy 

ZALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 
„Panienka z objektywem ( 
Komedja w 10 aktach. W rolach głównych: BEBE DANIELS i NEIL HAMILTON. Reżyserowi 
KLARENCE BADGER. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od g. ó-ej. W niedziń 

Ję i święta kasa czynna odg. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-€j. 

  

  

  

  

  
  

KINO-TEATR Dziś! Najmilsza i najpiękniejsza w szampanskiej komedji sałonowej 
artystka Europy Jenny Jugo „budzącej kaskady nieustannego śmy 

KELIDS" | „NIEBIESKA MYSZKA” " azer HALM, Wybuch ga) э„ э dowcipu i humoru! Tysiące arcykomicznych sytuac 
Początek seansów o godz 6, 8 i 10.15. 

KINO Wielki monumentalny dramat morski PR 47 в Jei ai 
Światowid ostatniej produkcji francuskiej PP ZED BiT Ą @ podłe sły i 

” powiesci Claude Parrėr'a. W roli głównej uroczo piękna NINA VANNA w swej najno: į fl | 
ж | najnowszej kreacji 

IN 
Je 

Roczne Hursa Handiowe w Wiinie 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r 1919, zawiadamia, iż za 

pisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów w godz. 5 7 pp. $$ 
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: 

f OGOLNO-HANDLOWA, 
BUCHALTER JA: \ | 

Nauka o Handlu, 
page | 

BANKOWA, 
PRZEMYSŁOWA. 

Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i Biurowość, 
Stenografja, Nauka pisania na maszynach oraz języki: Angielski, 
i Niemiecki. 1 

a Ge z 
; OOBZEGGRAG 
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z 
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оввововавивахсна ADUUUREDUKKNWAZENNKZDZNA 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

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

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 
jakości 
: SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

DRESRURE URENYKLUORDUNNOGUNUNNWZEGRESAESN<ZN 

(GB OCE CRA 

Airiler-Androjewa 
Lekarz-Dentysta 
Mickiewicza 4 

И и A 
nr. Popins P 

choroby skórne i we- Akuszerka śmiałowska aeryctnet. Przyjmuje 

oraz Gabinet Kosme- 

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Lasów Państwowych podaje 

do wiadomości, iż na swych składach drew- 

na opałowego w Wilnie posiada materjaiy 

budowlane. Sprzedaž detaliczna. Wszelkich 
informacyj udziela referat opałowy Dyrek- 
cji: Wielka 66, pokój 11 w godz. urzędowych 

  

Ogłoszenie, 

Wydział Zdrowia Urzędu Wojew. w 
Wilnie podaje do wiadomości, iż z dniem 
1 września b. r. jest do objęcia na czas 6 
mi sięcy posada Zastępcy lekarza—referen= 
ta w tutejszym Wydziale Zdrowia z wyna- 
grodzenier według VIII st. sł. urzędników 
państwowych. iPodanie należy przesyłać do 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wy- 
dz ał Zdrowia Publicznego —Wilno, Wielka 
51) do dnia 30 b. m.,  załączając: Odpis 
zaświadczenia na prawo dokonywania 
praktyki lekarskiej i życiorys. 

Za Wojewodę 
Dr. med. H. Rudziński 

Naczelnik Wydziału 

04 godz. 10 do 1i od 
5—7 p.p. W.Pohulan= 
ka 2, róg Zawalnej 

W.Z. szczki, piegi, wągry, 
tupiež, brodawki, ku.   

Dr. £. WOLFSOR ej Mickiewicza 46' 

weneryczne, moczo- 
ciowe i skórne, ul. 
leńska 7, tel. 1067. JJ mowa momacm py 

— R LOKALE 8 

GINSBERG Ъ. R j 
choroby  ; eneryczne P ok oj u 
syfilis i skórne. lu, umeblowanego przy- 
ILEŃSKA 3, te-Zwoicie z utrzymaniem 

lefon 567. Przyjmuje lub bez od 1.1X po- 
ad 10 do 1 i od 4 do 7 Szukuję. Oferty Adm. 

„Slowa“ sub Nr 4 

O. DYMELEŃ 

  

  

DOKTOR 

jr 

  

B Chlewnia zarodowa rasy 
wielkiej białej angielskiej   

  

  

w DOKURNISZKACH 
posiada na sprzedaż knurki i ma- 
ciorki w wieku 3 miesięcy i starsze, 

o maciorach i knurach pierwszej 
ategorji. Ceny przystępne, poczta 

i maj. Dokurniszki, jadwiga Żyliń- 
ska, doiazd do st. Oszmiana. —| 

Pokój 

neryczne moczo- 
owe. Elektrotera- 

pia. słońce górskie, 
jatermja.  Sollux. 

Mickiewicza 12, r. 

m. 22, 

Duży słoneczny 
kė; 

Tatarskiej 9—2 i s dla osoby 

    

  

  

A B POSADY ; 

wychowawczyni nau- 
czycielka 
posady do młodszych 
dzieci z całodzienną 
Opieką. Posiada po- 
wažne rekomendacje, 
PRE świądeciwa 

rancuzki 
Cczny Usuwa ZmMar- Preila. Przygotowuje 

do gimnazjum Wyje- 

rzajki, wypadanie wło- CAE 

- Służąca 

potrzebna do wszyst- 
kiego Od zaraz. Adres 

  

WAWAWAW 

oAWATAAA 

z opałem do wynaję- rasy nizinnej. 
choroby skórne, ме са Wiłkomierska 3,ne do Związku Ho- 

— 0 dowianego w Barano- 
wiczach, na sprzedaż. 
3 teis IU sa li 

@ roczny- 1 Ё 
do wynajęcia Maj. я 3 

(= Poszukuje się: - 008 4 
20 młodych zdolnych 
sprzedawców (czyń) 

do detalicznych filji obuwia 
Of rty tylko powaźnych  reflektan 
tów(tek) z dokładnem curriculur 
vitae i fotografją należy składać sut 
„Nr. 600% dt Towarzystwa Reklam, KUl 
Międzynarodowej j. r. Rudolf Moss€ że 
Warszawa, Marszałkowska Nr. 124 

tyn 

dzi 

- : = žbi 
SZCZENIĘTA czystej krw: i 

(try Inlandakio 20,50 „ZZ iwa ` | Sztuka, będą пиа | М1г 
6 tygocni w końcu września. Zameówy 
wienia . listowne: poczta Dworzel | 
a Ozierany, A Rómer. Za zwroteł CZa 
iletu psiego szczenięta mogą b ь; 

dostarczone do Wilna у і e 
rz 

| 
WORA @ аиииа A O, — 5С 

r. dzi Dom *:* niani 

OZN ZN 

  

   

   

  

   

  

     

    

  

kty 

cza 

ma 

ce 

ŻOV 

cje 

zai: 

Šre. 

prz 

zu 

kor 

mać 

kra 

prz 

poszukuje 
D. H.-K. „Zach 
Mickiewicza 
tel. 9-05. 

  

i metody [JJ ĄĄ VWA 

RÓŻ 
z 

Stawy karpi 
powt nowo założone, 

rekomendacjami, Me; całego obi 
umiejąca gotować ze za z 

С 
80 ną hypotece I iez 
zł. Roczny gdoł WO 
100 200 tysięcy rolr 
tych gwarantuje : 
techniczne zakłąd SJti 
stawów. = ctw 
„Ichtiolog“ do „ ny 
Ogtoszen „Par“ Li 1yn 
Akademicka 14. gar: 

1 
mae nod, KUC 

na wieś. Tat+rska 

  

w Adm. „Słowa* 

ЖОРНО | SPRZEDAŻ 

ž ————— 170 2 buhaje | Lokaty pier 
Zzapisa-| żqę najdogodny, 

i = RI zaj 0! wiamy |szybk St 
Wil. Biuro "Kc „1 > | sowo = Handlclti“? 

Moryń, poczta Mickiewicza | Um 

  

  

  

  

  

pułkownika, wzruszy ramionami i co, 
pawie? „A no, — powie — grają... 
Jak grali tak grają. Nic nie poradzisz!” 

— A jednak jakoś z tą „Rotą“ da- 
liście sobie radę? 

— Ba! dopiero kiedy jedna z na- 
szych pań, steroryzowawszy p. Hule- 
wicza, zaczęła coś czy nie co trzeci 
dzień hałasować na cały zasiąg wileń- 
skiego Radia.... 

Zaledwie p. Medard to powiedział, 
my dawaj aż pękać ze śmiechu. 

— O to, ta! O to, to! Tego trzeba 
było. Gdzie nikt nie może, tam... jak- 
że tam powiada przysłowie? Cha... 
cha... cha! Brawo! Brawo! Dzielna 
niewiasta. Ależ to i impet musiał być? 
No! Not 

Tak rozmawiając zbliżyliśmy 
do rogu ulicy Mickiewicza i Placu. 

Nowa niespodzianka! Cukierni Ru- 
dnickiego — niema. Z połączonych w 
jedno jej okien wyziera jakby jaka 
armata z fortecznej lunety... olbrzy- 
mi automobil! Sklepu Szumańskich — 
niema. Na jego miejscu reklamowa 
filja samochodów Buicka czy Chevro- 
leta. Kiedy nie spójrzę w ulicę, a tu 
same potężne, luksusowe automobile 
za ogromnemi szybami okien wysta- 
wowych.. U góry na szyldach same 
najprzedniejsze marki: Chryslery, Ca- 
dillac'i Oldsmobile,  Austro-Daimlery, 
Citroeny, Overland Whippet Superior.. 
albo ja wiem jakie jeszcze! 

— Boże Wielki! — jąłem wołać. 
Cóż to za wspaniałość! Jak Wilno 
Wilnem nie było czegoś podobnego. 

adresem niewiadomego... niedającega 
się wykryć... sprawcy monstrualnego 
projektu, gdyby się nagle najsłodsze 
jakieś dźwięki najrzewniejszej melo- 
dji nie rozległy... ze szczytu dzwonni- 
cy Katedralnej. 

— A to udało się wam nareszcie! 
— zawołałem cały poruszony. Niema 
już „Roty”*! Grają — jakże ślicznie, 
jakże cudnie! ostrobramską „Witaj 
Panno“. Jakże to mogło się stać? Opo- 
wiadajcież, opowiadajcie! 

Na to głos zabrał Hopko i rzekł: 
— Namęczyli się my, namęczyli. 

W gazetach pisali; ankiety były... Nikt 
już nie chciał tej „Roty* słuchać. 
Akurat! właśnie! Wszyscy aż się pie- 
nią: „Dosyć! dosyć!* a na wieży true 
tru-tru... jak trąbią „Rotę”, tak trąbią. 
Wiadomo, u nas w Wilnie. Spróbuj 
coskolwiek zruszyć z miejsca! Sam 
bywało przejeżdża mimo Katedry pre- 
zydent Folejewski. Aż się żachnie w 
powozie, tak już tej „Roty miał do- 
syć. Ale cóż? Popatrzy w górę. Po- 
kręci głową. Grają? Kto u licha, uparł 
się? A no, skrzywi się pan prezydent 
okrutnie... I dalej jedzie. Przejeżdża 
bywało sam ksiądz arcybiskup-metro- 
polita: akurat grają „Rotę* na wieży; 
ksiądz arcybiskup popatrzy w górę, 
rzuci się w powozie, bo krewki jest... 
Ale i on nic nie mógł wskórać. Prze- 
jeżdża bywało mimo Katedry sam ge- 
nerał Żeligowski i aż pięścią walnie 
sobie w kolano. Kto, u stu par dja- 
błów, każe i każe grać „Ratę'* na wie- 
ży?! Prawdziwy skandal*. Lecz i nasz 

się 

Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23, 

  

  

1 

pow. Wołożyńskim. Spółka istnieje od 16 paždziernika 1928 al k A AA EA muma poszukiwani są: 9550552 samotnej |wie k/Li No. | tel. 152, il; 
roku. Wspólnicy zam. w Wiszniewie gm. tejże, pow. Wołożyń- ° 10009. I. A. „Borodko Szymon* w Postawach, piwiarnia i а a W.Z.P 43. Królewska 9, m. 4 Wodródzki, = CZE RES и 
skiego: Chaim Zusman, Jankiel Zusman, Josel Lubczański i 10010. |. A. .„Bożyczko Adam" w Postawach, Rynek 2, zdolni kierownicy @ stoder Вгоснбавно —7 rol 
Aron - Hirsz Dudman. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy sklep galanteryjno - kolonjalny, spożywczy i tytoniowy. Fir- gą detalicznych filji obuwia z DOKTÓR z. ! Požyczki sta 
z dn. 21 sierpnia 1928 roku na czas nieograniczony. Zarząd na- ma istnieje od 1927 roku. Wałścicfel Bożyczko Adam, żam. M i k u D dania| gnie i szy 
leży do wszystkich wspólników. Zbycie, nabycie, ścieśnienie i tamże. 1070 — Vi. B z większą kaucją в A.Blumowicz uu LO SPFZeEdania аа b wys 
oO. AZ pzy A odbywa się wy- —--——————————— m Oferty tylko poważnych reflektantów ю Choroby weneryczne, dom na Zwierzyńcu | vy, аиа lbny 
ącznie ze zgodą wszystkich wspólników. Wszelkie inne zobo- 10011. I. A. „Brojdo Eska* w Postawach, ul. Brasławska 62. M z dokładnem curriculum vitae należy E skórne, i syfilis. Przy- LETNISKA przy ul. jasnej sr- 15,| Wi! Biuro Kot ° 
wiązania, umowy, weksle, czeki i plenipotencje podpisują dwaj sklep bakalejno - spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- B skłądać sub: „Nr. 600* do Towa- ięcie: Od 9—1 13—7. o wolnym 6-cio po-| 30W0 > Handlo' 

z wiezrsh z: pną? ko ód Ada at ściciel Brojdo Eska, zam. tamże. 1071 — VI. E rzystwa Reklamy Międzyn. j r. Ru- BS Wilno * 1 ms kojowym lokalu ZOE wła: 
ocz н iczr V noż! ebrać każdy ze wspól- KORZYSC ŁATA A a i a a a do d Йа А » — — 00 el. - : 

ЁКЁЩЪЁЁЁЗЁЁЁЁЪ@"ЧЁЁ аЁгичечаЪо:;‹"›?:і’Ёді РЁ S, Z Raso b 10012. i A. „Brojdo Malka“ w Postawach, Rynek, sklep PE (ka 128. ae š ul. Wielka 21. ; : Cie 
z w ego upoważnio- lakalejno gałanteryjny i artykułów spożywczych. Firma istnie- psi WOREK M 2 BC TEN poni 

na. 1061 — VI. ie SĄ L ZĘ Brojdo Małka KN w Postawach, e ARENA (Telet. 921). paz > 
NE CZ SANTAI SLS PY ul. brasiawska ь — 4 10002. I. A. „Abramson Mendel“ w Postawach, sklep ba- B aa KRA NWN ZARA MET SS Taa Kobieta-Lekara в ŻĄDAJCI E | 
kalejno - żelazny. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel A- 10013. I. A. „Brojdo Sonia“ w Postawach, ul. Brasławska 3 0570 ij SIĘ inżyniera lub elek= l. Leldowiczowa letnisko-pensjonat, 

bramson Mendel, zam. w Postawach ul. Wileńska. piwiarnia i herbaciarnia. Firma istnieje od 1925 roku. Właści. | trotechnika z kapitałem od 10 do е pokoje wolne na we wszystkich aptekach i "WZ 
1062 — VI. ‚ ciel Brojdo Sonia, zam. w Postawach, ul. Brasławska 62. 15,000 zł. do uruchomienia dobrze KOBIECE, WENE- aa аы składach aptecznych zńanego NOrn O ada NOC (aa dk | i 1073 — VI. zapowiadającego się przedsiębiorstwa RYGZNE, NARZĄ. || Poczta Michaliszki. Wok OG OG k 

: 10005. L A. „Ajebieder Nemo z a. A LT Au Aaa i au S ašis US o A RZY z nowoopatentówanym wynalazkiem, o Ą Kotwiczowa. p 958 A “PA a, 
wska 1, sklep skór i prostego obuwia. Firma istnieje ro 10014. I. A. „Błuś Bronisław" st. kol. Zalesie, gm. Bieni- zbyt którego jest „zapewniony. Zgł. 4—6, В Т sum 
ku. Właściciel Ajnbmder Owsiej, zam. w Postawach, ul. Łu- ckiej, pow. Mołodeczańskiego, apteka. Firma istnieje Ka 194 | do Ajencji „Polkres*, Wilno, Kró- ul. Mickiewicza 24, ы ow, ° AKA. 
czajska. 1063 — VI. roku. Właściciel Błuś Bronisław zam. tamże. 1014 —- М. | Jewska 3, tel. 17-80. o | tel, 271, NES WEW WZ AE” 

oo 
grip 

„stoi willa Renenkampfa (dziś jeśli się Entuzjasta nowego Wilna nie wet w gazetach wywiady w tej ma- zafrasowani, skrobać się w głowę. To generał Żeligowski popatrzy w górę, Co za niebywały wzrost miej m. & 
nie mylę Inspektorat której z naszych dopuścił. ° terji z p.p. Wygodzkim, Kuranem, Jen- jedyny „energiczny* odruch, na jaki stęknie, westchnie, ręce rozłoży. Wi- handlu! Któż tu w Wilnie kupuje g >, 
armij) aż do samej katedry, pas gę- — Za pozwoleniem! — rzekł. Od- szem, Aronowiczem, Szłapelisem i z was stać. ` dać, że złości się i aż go pasja pory- puje samochody, że ca krok to s + # 
stych drzew i bujnych i prześlicznych, kopano właśnie przypadkiem najgłęb- panią Zasztowt-Sukienicką. Mnóstwo I byłbym, kto wie, może coś bar- wa. A w rezultacie tylko zwróci się samochodami i to jeszcze jav“, a 0! 
pas szeroki na jakich dobrych trzy, sze fundamenty części Dolnego Zam- światła rzucili ci panowie na rolę re- dziej jeszcze gorzkiego powiedział pod do towarzyszącego mu majora czy Powinszować, powinszować! ar 

Ale Hopko szedł z głową zw / e 
ną — i zpodełba na mnie pop: 4 п 

Westchnął i rzekł: bież 
— Daj pan pokój! Ot, najsolidi . 

sze interesy pobankrutowały. PPitah 
lokale za bezcen. Wielkie firmy saftanc 
chodowe zagraniczne korzystają z tlaje 
aby za psie pieniądze założyć jesłu w 
jedną swoją tilję... i w Wilnie. Dl 
go niema być i w Wilnie? Na 
klamę wydaje się krocie. Jakieś 
„grosze* na filję w Wilnie nie     

   

  

granicznych 
wszystkiem 
sięczne... 

— T0-0-0-0 to tak? — Zawti 
łem, A jechałże sęk taką blagę! 
was co krok zagraniczne Daimlerygvač 
cki i Chevrolety, a uczciwych s 
niefarbowanego futra, kawałka *:,,, 
Brochockiego, poduszki na рга 
wym puchu, nawet dobrego scyzc ; PO! 

Wilno figuruje 
jako 

niema gdzie kupić? Co się z dz, 
Wilno stało, co się stało! In 

Wnieboszczański, widząc, że |. $ci 
raz trudniej mu będzie występov 'yras 
obronie nowego Wilna, požė. 
się szybko i skrecit w ulicę Garba ““80 
a i Hopko miał gdzieś jakiś pilny 'aWi 
teres. at pc 

Tedy syt narazie wileńskich 'atam 
żeń pośpieszyłem i ja, nie gapiągo п 
już dłużej po ulicach, wrócić do. „, 
telu. od 
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