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Nieobecni. 
Na zjezdzie Polaków z zagranicy, 

który wczoraj zakończył swe obra- 
dy w Warszawie, dwie ławy świe- 

ciły pustką: nad jedną widniał nad- 

pis: Delegacja emigracji polskiej z 

Rosji, nad drugą — Delegacja Pola- 
ków z Litwy. 

Nieobecność delegacji z Rosji ni- 

kogo nie dziwiła. Komitet organiza- 
cyjny zjazdu postanowił bowiem 

nie dopuścić rzekomych przedstawi- 

cieli emigracji polskiej z Z. S. R. R., 

gdyž powszechnie bylo wiadomem, 

že nie byli to poslowie rzeczywišcie 

wybrani przez ludnošė polską, tylko 

wyslannicy rządu sowieckiego, ma- 

jący na celu przeciwstawienie się 

podstawowym zasadom zjazdu i 

przeprowadzenie propagandy za us- 
trojem komunistycznym. 

Smutnie natomiast raziła pustką 

ława przeznaczona dla przedstawi- 

cieli ludności polskiej z Litwy. Ci 

napewno z wielką radością by przy- 

jechali, ale na przeszkodzie im sta- 
nął zakaz rządu kowienskiego, 

wzbraniający wyjeżdżania komukol- 
wiek do Polski. Wprawdzie udało 

się w ubiegłym roku paru Litwinom 

w drodze wyjątku przekroczyć gra- 
nicę polską, ale nie było dotąd wy- 
padku, by ktokolwiek z Polaków za- 
mieszkałych w Litwie uzyskał takie 
zezwolenie. ‚ 

Zakaz ten rząd kowieński moty- 
wuje brakiem stosunków dyploma- 
tycznych pomiędzy Polską a Litwą, 

a zaostrzenie jego datuje się cd 

chwili, kiedy Liga Narodów—uzna- 

jąc za rzecz nienormalną, aby dwa 

państwa graniczące ze sobą i zasia- 

dające przy jednym stole obrad w 

Genewie nie utrzymywały ze sobą 

dobrych sąsiedzkich stosunków— 

postanowiła ująć w swe ręce tę 

sprawę i doprowadzić do nawiąza- 

nia przynajmniej bezpośredniej ko- 

munikacji pomiędzy Polską a Litwą, 

Niestety interwencja Ligi nie od- 

niosła, jak dotąd, pożądanego skut- 

ku wskutek uporu rządu litewskie- 
go, który— jakby dla pedkreślenia 

swej ignorancji dla jej uchwał—na- 

i zdekla- 

rowanym  nacjonalistom  wzbronil 

wyjazdu do Polski. 

wet rodowitym Litwinom 

Tlumaczenie takiego zakazu bra- 

kiem stosunków dyplomatycznych 

jest zwykłem mydleniem oczu. Ist- 

nieje bowiem szereg państw, które 

aczkolwiek również nie utrzymują 

ze sobą stosunków dyplomatycz- 

nych, to jednak nie odgradzają 

swoich obywateli nieprzebytym mu- 

rem od państwa drugiego i przekro- 

czenie „zakazanej” granicy nie kwa- 

lifikują jako jednego z największych 
przestępstw politycznych. Stany Zje- 

dnoczone nie miały nigdy stosun- 

ków dyplomatycznych z Sowietami, 
a Anglja je zerwała przed paroma 

laty, pomimo to obywatele amery- 

kańscy i angielscy swobodnie pod- 

różują po terytorjum Z. S. R. R. nie 
naražając się przez to na žadne szy- 

kany ze strony swych rządów. 

Źródło tego stanu tkwi gdziein- 

dziej, to też „Epoka”* omawiając tę 

sprawę |7 b. m. takie robi słuszne 

uwagi: 

„Dziwaczność tego położenia uwi- 

doczniła się z całą jaskrawością na 

obecnym zjeżdzie Polonji zagranicz- 

nej. Zjechali przedstawiciele z naj- 

dalszych kraiców świata— z Chin i 

z wysp Oceanu Spokojnego, przy 

były liczne delegacje republik pół- 

nocno- i poludniowo-amerykanskich, 

które musiały tygodniami podróżo- 

wać, żeby dostać się do starej oj- 

czyzny, a niema przedstawicielstwa 

z kraju sąsiedniego, graniczącego 

z Polską na przestrzeni kilkuset ki- 

lometrów, oddzielonego od stolicy 
Polski zaledwie sześciu godzina- 

mi jazdy koleją. Okazuje się, że 

w dwudziestym wieku przeszkody 

polityczne trudniejsze są do prze- 

zwyciężenia od przestworzy realicz- 

nych, że istnieją jeszcze rządy zło- 

śliwsze od burz i orkanów, że łat- 

wiej pokonać naturalne trudności 
od sztucznych zapór, zbudowanych 

przez nienawiść ludzką". 
Bo tylko nienawiść mogła wznieść 

ten nieprzebyty mur pomiędzy brat- 

niemi sobie narodami. Ludność po|- 

ska od wieków zamieszkała na te- 
renach Litwy historycznej jest dość 

liczna i w granicach obecnego pań- 

stwa litewskiego i nieprawdą jest 

jak pisze dalej ta sama „Epoka“, 
że jakoby polskość na Litwie re- 
prezentowana była jedynie przez 
szlachtę. Większość Polaków na 

Litwie to drobni rolnicy, mieszczań- 
stwo i inteligencja. Całe wsie np. 
na pograniczu z Wileńszczyzną są 

zamieszkałe przez ludność zachowu- 
jącą mowę, obyczaj i świadomość 
narodową polską. Nieinaczej jest i 

na północ od Kowna gdzie nawet 

całe gminy są zamieszkałe w 80 — 
90 proc. przez Polaków, a w samej 

stolicy obecnego państwa litewskie- 

go — Kownie element polski wy- 

nosi przeszło 30 proc. stanowiąc 
najliczniejszą grupę narodowościo- 

wą, gdy Litwini po Żydach zajmu- 
ją trzecie miejace. 

Nic nie pomogą oficjalne spisy 
Polaków w Litwie Kowieńskiej jest 

przeszło 200 tysięcy i żaden gwałt 

żadna pomoc nie zdusi w nich du- 

cha polskości. Dopatrywanie się w 
każdym Polska wroga niepodległo- 

ści Litwy jest objawem niezdrowym 

wypływającym li tylko z poczucia 
własnej słabości. 

| chociaż niesprawiedliwym jest 

obecny stosunek rządów kowien- 

skich względem Polski, chociaż 

wielka krzywda dzieje się Polakom 

po tamtej stronie granicy zamiesz- 

kałym to jednak pamięć wiekowej 

tradycji i potoków krwi dla wspól- 

nej sprawy przelanych wierzyć ka- 

że, że przeminie kiedyś ten stan 

zaślepienia i runą wszelkie przegro- 

dy dwa bratnie narody dzielące. 
* * * 

Trzy rezolucje pierwszego 
zjazdu Polaków z zagranicy. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy, 

Pierwszy zjazd Polaków z zagra- 
nicy powziął trzy rezolucje, doty- 
czące Polaków zamieszkujących Lit- 
wę Kowieńską. 

Pierwsza rezolucja brzmi: 
=+ Pierwszy zjazd Polaków z zagra” 
nicy wyraził swoje głębokie ubole- 
wanie z powodu niemożliwości przy” 
bycia na zjazd, na skutek istnieją- 
cego zakazu władz litewskich, ro- 
daków z republiki litewskiej, stwier” 
dzając, że to niesłychane w  dzie- 
jach, w stosunkach pokojowych od- 
cięcie Polaków z Litwy, od ich na- 
rodu macierzystego, trwające już lat 
10 jest pogwałceniem elementarnych 
praw, któremi rządzą się narody 
kulturalne. Zjazd wyraził najwyższe 
oburzenie przeciwko tym gwałtom 
i bezprawiu, oraz protest wobec o- 
pinji całego świata cywilizacyjnego. 

Zjazd stwierdza swoją solidar* 
ność w akcji zachowania polskości 
przez rodaków, zamieszkujących zie- 
mie litewskie, ciężko zmagających 
się z uciemiężeniem i przešladowa- 
niami w dziedzinie kulturalnej i eko- 
nomicznej. 

Druga rezolucja brzmi: Uznając, 
że prawo do zachowania swej kul- 
tury i właściwości narodowych, jest 
podstawą praw wszelkich skupień 
narodowych, zjazd stwierdza, że 
rząd litewski wbrew przyjętym zo- 
bowiązaniom i własnej konstytucji 
od szeregu lat dąży do likwidacji 
polskiego szkolnictwa początkowe- 
go, jako podstawy rozwoju narodo* 
wego szeregu warstw ludności pol- 
skiej na Litwie. Znajduje to wyraz 
w szczególności we wprowadzeniu 
zasad wykluczających możność po- 
syłania do szkół polskich dzieci ro- 
dziców zapisanych w paszportach, 
wbrew ich woli, do rubryki narodo- 
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Wojna Chińsko-Sowiecka. 
Mobilizacja wojsk sowieckich. — Ogólna mobilizacja 
w Chinach. — Budzienny naczelnym wodzem wojsk 

bolszewickich na Wschodzie. 

Sowiety rozpoczęły ofenzywę. 
Mobilizacja w Rosji. 

Budienny przeprowadza mobilizacja. — Konfiskata taboru 

kolefowego. — Wzmocnienie garnizonu w Leningradzie. 

Odezwa komitetu wykonaw- 

czego międzynarodówki ko- 

munistycznej. } 
MOSKWA, 19.7 (Pat). Komitet 

wykonawczy międzynarodówki ko- 
munistycznej wydał w związku z 
konfliktem sowiecko-ebińskim odez- 
wę do mas pracujących wszystkich 
krajów, jednakże głównie skierowa- 
ną do proletarjatu Indyj, Chin i in- 
nych krajów wschodu. 

W odezwie mówi się między in- 
nemi, że organizując wojnę przeciw- 

ko Związkowi Socjalistycznych Re- 
publik Rad na zachodzie i wscho- 
dzie ze strony Polski, Rumunii, Af- 
ganistanu międzynarodowy imper- 
jalizm posługuje się rządem nankiń- 
skim dla zorganizowania bezpośred- 
nich napadów na Z. S. R. R. 

"Odezwa zwraca dalej uwagę, że 
Chin DE 

nych przybrała specjalnie ostry cha- 
ais w oboewić rządów Mac Do- 
nalda. Odezwa nawołuje do urzą- 
dzenia manifestacyj przeciwko woj- 
nie i imperjalizmowi. 

Pydobną odezwę wydał również 
komitet wykonawczy młodzieży ko- 
munistycznej. 

Emigrańci rosyjscy wstępują 
do armji chińskiej. 

BERLIN, 19. VII. (Pat). Biuro 
Wolffa donosi z Szanghaju, że żyją- 
cy na emigracji w Chinach rosjanie, 
t. zw. biali, oświadczyli gotowość 
wstąpienia do wojska chińskiego ce- 
lem podjęcia walki przeciwko sowie- 
tom. 

Według obiegających pogłosek, 
zorganizowano już poszczególne jed- 
nostki wojskowe, składające się z ro- 
syjskich emigrantów. 

Niemcy opiekunami 
interesów Chin i Sowietów. 

BERLIN, 19.МП (Pat) Biuro 
Wolffa potwierdza dziś wiadomość 
o objęciu przez rząd Rzeszy na 
prośbę rządów sowieckiego i chiń- 
skiego przedstawicielstwa interesów 
obu państw na czas trwania przer- 
wy w stosunkach dyplomatycznych 
tych państw. 

Japonja i Ameryka 

mają zamiar być medjotorami 
BERLIN, 19,VII (Pat.) Donoszą 

tu z Waszyngtonu, že ambasador 
japoński i poseł chiński odwiedzili 
dziś sekretarza stanu Stmisona. 

W/g krążących tam pogłosek, 
Japonja ma zamiar podjąć się po- 
średnictwa między rządem  sowie- 
ckim i chińskim. 

W/g innych wiadomości istnieje 
również możliwość pośrednictwa 
przez Amerykę pod tym warunkiem, 
że oba państwa, zawikłane w kon- 
flikcie, zwrócą się z prosbą do rządu 
waszyngtońskiego. 
ASPRTEYED Z ZET TZ ZYPREZ WYRWIE ATOOERAORSE ICE 

wości litewskiej. * W] ten sposób 
większość dzieci polskich została 
pozbawiona możności uczenia się 
nawet w tych kilkunastu szkołach 
które ludności polskiej udało się u- 
zyskać w republice litewskiej. Zjazd 
z oburzeniem ten stan rzeczy pięt- 
nuje. 

Trzecia rezolucja brzmi: Wobec 
zamachu dokonanego przez rząd li- 
tewski na polskiej własności naro- 
dowej w Litwie przez konfiskatę 
bez odszkodowania dóbr wartości 
około 100 mil. dolarów, zjazd stwier- 
dził, że zubożone tak niesłychane 
dwiestutysięczne społeczeństwo pol- 
skie na Litwie nie jest w sta- 
nie własnemi środkami zaspokoić 
swoich potrzeb kulturalno - oświato- 
wych nawet w tych szczupłych roz- 
miarach które w dziesiejszych wa- 
runkach społeczeństwu polskiemu 
zostały zakreślone. Wobec czego 
Zjazd wzywa wszystkich Palaków 
na całym świecie, bytujących w 
szczęśliwych warunkach, do przyjś- 
cia rodakom z Litwy z wydatną po- 
mocą materjalną i moralną. 

BERLIN, 19. VII. (Pat). Z LON- 
DYNU DONOSZĄ: WEDŁUG WIA- 
DOMOŚCI OTRZYMANYCH Z RYGI, 
RZĄD SOWIECKI ODWOŁAŁ GEN. 
BUDIENNEGO Z URLOPU, POLE- 
CAJĄC MU NATYCHMIASTOWE 
PRZEPROWADZENIE CZĘŠCIO- 
WYCH ZARZĄDZEŃ MOBILIZACYJ- 
NYCH NA DALEKIM WSCHODZIE 
I W ROBJI CENTRALNEJ. 2 

BUDIENNYJ MIAŁ OTRZYMAĆ 
ROZKAZ SKONSYGNOWANIA 
WIELKIEJ ILOŚCI SAMOLOTÓW 

WOJENNYCH NA POGRANICZU 
MANDŻURSKIEM. WZMOCNIONE 
MAJĄ BYĆ RÓWNIEŻ ODDZIAŁY 
PIECHOTY, KAWALERJI I CZOŁ- 
GÓW NA OBSZARACH POGRA- 
NICZNYCH. 

ZARZĄDZONA ZOSTAŁA W 
TYM CELU KONFISKATA CAŁEGO 
TABORU KOLEJOWEGO. BUDIEN- 
NEMU  POQLECONO  POZATEM 
WZMOCNIĆ GARNIZON W ŁENIN- 
GRADZIE. 

Przerwanie połączenia telegraficznego między 
Moskwą a Pekinem. 

WIEDEŃ, 19. VII. (Pat). W/g do- 
niesień z Pekinu, została w czwartek 
o godzinie 15 min. 30 popoł. przerwa 
na komunikacji telegraficzna między 

Moską a Pekinem. 
Usiłowania chińskiej agencji tele- 

graficznej w kierunku połączenia się 
z Moskwą spełzły na niezem. 

Budienny naczelnym wodzem. 
„Tala opinja publiczna Anglji przeciwko Rosji. 

WIEDEN, 19. VII. (Pat). 
Dzienniki donoszą z Londynu, 
że cała angielska opinja publi- 
czna zwraca się przeciwko Ro- 
sji, która zarządziła mobilaza- 
cję, zanim jeszcze rząd chiń- 

Sowiety liczą się z 
WIEDEŃ, 19. VII. (Pat), „U- 

nited Press" donosi z Moskwy, że 
w kołach tamtejszych liczą się 
z możliwością wybuchu wojny. 

Sowieckie towarzystwo żeglu- 

ski zajął kolej wschodnią. 
Jak podaje prasa, dowódz- 

two naczelne nad wojskami 
sowieckiemi na Dalekim Wscho- 
dzie poruczone zostało gen. 
Budiennemu. 

możliwością wojny. 
gi okręgowej zarządziło dzisiaj 
zamknięcie wszystkich swoich filji 
na Dalekim Wschodzie, przery- 
wając tem samem komunikację 

okrętową z Chinami. 

Chiny nie odpowiedzą na drugą notę 
sowiecką. 

SZANGHAJ, 19. VII. (Pat). 
Pisma miejscowe twierdzą, że 

rząd nacjonalistyczny nie odpo- 
wie na drugą notę sowiecką. 

Według wiadomości ze źró- 

del rosyjskich aeroplany sowiec- 

kie krążą nad terytorjum chin- 

skiem w Mandžurji i rozrzucają 

odezwy  wzywające  proletarjat 
Chin do popierania sowietów. 

Cała flota handlowa na Amu- 

rze została skoncentrowana w 
w Błagowieszczeńsku, który mo- 

że posłużyć za punkt wymarszu 

większych odziałów wojskowych 
do Mandżurii. 

Stan wojenny w Charbinie. 
TOKIO, 19. VII. (Pat). We- 

dług telegramów z Charbinu, 
na skutek zerwania stosunków 
chińsko-sowieckich ogłoszony 
został w mieście stan wojen- 
ny. Po ulicach krążą gęste pa- 
trole. ; 

Gubernator ogłosił odezwę 
zagrażającą karą Śmierci za 

rozpowszechnianie niepokoją- 
cych pogłosek. Wszystkie 

dzienniki są cenzurowane. 
W przemyśle i handlu pa- 

nuje zastój. Konsulat japoński 
przepełniony jest przez oby- 
wateli sowieckich domagają- 
cych się wizy wyjazdowej. 

Ogólna mobilizacja w Chinach. 

MOSKWA,  19.VIl. .(Pat). 
Dzisiejsza „Wieczerniaja Mo- 
skwa“ komunikuje, że japoń- 
ska agencja prasowa „Toho* 
podaje z Charbinu o rozpo- 
czętej ogólnej mobilizacji i 

wysłaniu wielu pociągów 
wojskowych w kierunku sta- 
cji Pogranicznaja. Dalej a- 
gencja komunikuje o gorącej 
prac mukdeńskiego  arse- 
nału. 

Sowiety rozpoczęły ofenzywę. 
Zajęcie miasta Mandżuli i stacji Pogranicznaja. 

LONDYN, 19. VII. (Pat). Z OSAKI 
DONOSZĄ, ŻE WOJSKA ROSYJ- 
SKIE ROZPOCZĘŁY OFENZYWĘ, 

ZAJMUJĄC MIASTO  MANDŻULI 
I STACJĘ POGRANICZNAJA. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
UJĘCIE GRUPY TERORYSTÓW. 

„Liet. Aidas“ pisze: Jak wiadomo, w maju 
został zabity przez pleczkajtisowców 

niec gm. Jewje Wiktor Usciła, głów- 
ny świadek w sprawie Galinisa i in. Obec- 
nie, w początku iipca policji kryminalnej 
udało się ująć głównego organizatora i inic 
tora tego morderstwa Feliksa Paszkiewicza 

Paszkiewicz przybył tym razem do Litwy 

   

        

    

w rozmaitych tajnych celach. Ujęty, przy- 

znał się i opowiedział dokładnie o zabój- 
stwie Usciły. Teroryści przyszli do niego 
w siedmiu, wywiedli do lasu i oświadczyli 
mu, iż postanowiono go zgładzić dlatego, iż 
wydał organizację pleczkajłisowców w pow. 

  trockim i kowieńskim. Zastrzelił  Usciłę 
Paszkiewicz, inni zaś brali tylko udział 
w naradzie     

  

Oprócz Paszkiewicza policja kryminałna 
ujęła jeszcze pięciu uczestników tego aktu 
terorystycznego. Śledztwo zostało już za- 
kończone i materjał przekazano prokurato- 
rowi sądu wojennego. 

STATYSTYKA SAMOCHODÓW W LITWIE. 

„Sawiwaldibe“ zamieszcza dane staty- 
styczne o samochodach w Litwie. W r. 1926 
było ogółem 430 samochodów, w r. 1927 — 
580, w r. 1928 — około 900, w r. b. zaś około 

   
1250. Jeden samochód przypada na 3500 
mieszkańców. 
„LIET. ŻIN.* o zniesieniu stanu ditiL:6bb 

„LIET. ŻIN.* O ZNIESIENIU 

STANU WOJENNEGO I CENZURY. 

„Liet. Żin.* polemizuje z „Liet. Aidas* 
na temat zniesienia stanu wojennego i cen- 
zury. Jak podawaliśmy w jednym z poprzed- 
nich numerów, urzędówka wyraziła sąd, iż 
„zniesienie stanu wojennego i cenzury wię- 
cej zależy od samej opozycji, a zwłaszcza 
od legalnych metod działalności opozycji, 
a nie od uporu rządu*. W odpowiedzi na 
to organ ludowców pisze: 

ni słowy stan wojenny utrzymuje 
ie, ponieważ, iż istnieje opozycja, 

która używa jakichś nadzwyczajnych me- 
tod. Niech tylko opozycja zginie, spali swe 
programy, zaaprobuje wszystkie prace rzą- 
du i umilknie, wówczas w Litwie nie będzie 
ani stanu wojennego ani cenzury. 

Z podobnych wywodów „L. A.* otrzymu- 
je się jedny wniosek, iż stan wojenny i cen- 
zura przestaną istnieć wtedy, gdy znikną 
wszystkie partje. 

Dalej „Liet. Žin.“, nawiązując do oświad- 
czenia urzędówki, aby opozycja zamiast 
agresywnych wystąpień zajęła się rzeczową 
krytyką, pisze: 

„Jeśli już mówić o ustaleniu zasad rze- 
czowej krytyki, wówczas winna o tem roz- 
trzygnąć nie cenzura, nie grupy zaintereso- 
wane, które nie mogą być objektywne, lecz 
bezstronny sąd, kierujący się istotnemi do- 
wodami Opozycja zawsze żądała i żąda, aby 
o tem, co jest prawdą, a co fałszem w jej 
prasie, rozstrzygał sąd, a nie przeciwny opo- 
zycji kierunek.“ 

Gdzie się ostatecznie odbędzie 
konfencja polityczna rządów? 

BERLIN, 19.VII (Pat.) „Vossische 
Ztg.* powołując się na informacje 
londyńskie donosi, że rząd brytyj- 
ski zrezygnował ostatnio z żądania, 
aby konferencja polityczna zwołana 
została do Londynu. 

Projektowi zwołania konferencji 
do Hagi sprzeciwia się obecnie rząd 
belgijski, sama zaś Belgja zdaniem 
„Vossische Ztg.“ nie mogłaby być 
uwažana za kraj neutralny w sen- 
sie, odpowiającym = wysunieętemu 
przez projekt Poincarego żądaniu. 

    

  

“ Sowiety nie kwapią się. | 
LONDYN, 19.VII (Pat.) Zgodnie 

z doniesieniem dziennika „Morning 
Post", rząd sowietow nieprzechylnie 
odniósł się do angielskiej propozycji 
wysłania do Londynu swych przed- 
stawicieli w celuprzeprowadzeniaper- 
traktacyj w sprawach propagandy 
komunistycznej i długów przedwo- 
jennych, jako w dziedzinach, które 
mają być załatwione przed wzno- 
wienie stosunków dyplomatycznych. 
Rznd sowiecki jest tego zdania, że 
sprawy te powinny być załatwione 
w drodze pertraktacyj dyplomatycz- 
nych już po wznowieniu normal- 
nych stosunków. 

te460000000 00000 
LEKARZ-DENTYSTA 

J. FELDSZTEJN 
powrócił, przyjmuje od 9—2 i od 4—6 

Wileńska 16, m. 1. 2056 

  

Kronika telegraficzna. 
— Wezoraj o godzinie 7 min. 52 lotnicy 

amerykańscy Williams i Yancey odlecieli na 
samolocie „Pathfinder* z Le Bourget w kie- 
runku Cherbourga. + 

— Poseł bułgarski Robeff złożył na ręce 
wiceministra spraw zagranicznych dr. Alfre- 
da Wysockiego kondolencje z powodu 
śmierci ś. p. mjr. Idzikowskiego. 

— Pisma niemieckie donoszą z Opola, że 
na skutek odwołania się prokuratora odbę- 
dzie się w Opolu w dniu 9 sierpnia r. b. 
rozprawa apelacyjna przeciw 10 osobom, 
oskarżonym o wywołanie zaburzeń w gma- 
chu teatru w czasie przedstawienia opery 
„Halka“. 

Popierajcie Ligę Morską 

 



Ostrožnie ze zmianami! 
Niektėre miasta i miasteczka, 

jako też wsie i osady noszą nazwy, 
nieodpowiadające ani historji, ani 
brzmieniu języka polskiego, a po- 
zostałe z czasów zaborczych, kiedy 
władze zaborcze starały się syste- 
matyczne zacierać polski charakter 
nazw miejscowości kraju. Dnia 31 
maja r. b. rada ministrów powzięła 
uchwałę utworzenia przy min. spraw 
wewnętrznych komisji dla opraco- 

wania wniosków w sprawie ustale- 

nia takiej urzędowej nomenklatury. 

Uchwała ta upoważnia ministra 

spraw wewnętrznych do utworzenia 

takich komisyj przy województwab. 

Minister spraw wewnętrznych ro- 

resłał do wojewodów okólnik, zale- 

cający tworzenie tych komisyj, przy- 

czem zaprasza do tych komisyj 
przedstawicieli szkolnictwa, poczty, 
ciał samorządowych i lokalnych 
sfer naukowych. Te wojewódzkie 
komisje opracują nomenklaturę dla 
miejscowości każdego województwa 
i nadeślą do min. spraw wewnętrz- 
nych,celem ostatecznego rozważania. 

Powód wydania powyższego o- 
kólnika nie zaprzeczenie jest god- 
ny pochwały. Odczyszczania kraju 
naszego z naleciałości rosyjskich jest 
wskazane w każdej dziedzinie: nazw, 

stylów, mowy, wyrażeń, psychiki 
mieszkańców. Ale į w každem 
poczynaniu, tak i w tem, należy 
przestrzegać wykonania rozporzą- 
dzenia myślą rozgarniętą, a nie ze 
ślepem posłuszeństwem literze pra- 
wa. Okólnik wyraźnie opiewa, iż 
dopiero komisje złożone z ludzi 
kompetentnych, znających dobrze 
historję kraju, etnografje i lingwi- 
styczne. wlaściwości danej okolicy, 
mogą racjonalnie zaprowadzić inne 
nazwy a pozostawić te, które może 
w swem brzmieniu nie są czysto 
polskie, ale.też nie są i rosyjskie, 
bo są to nazwy litewskie lub biało- 
ruskie. 

Tymczasem cóż się dzieje? Abo 
tam i ówdzie pp. starostowie, wój- 
towie i różne prowincjonalne auto- 
rytety, samowolnie zbierają uchwa- 
ly gminne, (wiemy że prócz spraw 
finansowych rada gminna zawsze 
uchwali to, co chce wójt lub pisarz), 
i przezywają miejscowości, kierując 
się zapewne gorącym polskim pa- 
tryjotyzmu, ale mniejszą logiką i 
słusznością w zachowaniu cech cha- 
rakterystycznych okolicy. 

Nazwy, nadane przez ludność 
miejscową, wynikające z jej psychi- 
ki, zwyczajów, języka i wierzeń, sta- 
nowią dla historyka i lingwisty nie- 
oceniony materjał do badań. Często 
tylko za pomocą nazw wsi i dwo- 
rów, ustala uczony zaciąg narodo- 
wości i mowy dawno w danych o- 
kolicach zanikłych, często nazwa, 
zdarzenie jakieś, przypomina rodzin- 
ne lub ogólnej natury sprawy, cza- 
sami brzmienie tej nazwy jest w spo- 
sób charakterystyczny zmienione i 
wymawiane przez ludność naszą, 
białoruską lub litewską. Końcówki 

nazw zwłaszcza, mają brzmienie ty- 
powe: całe okolice są na iszki, jest 
to końcówka znamienna, jak Wole 
i Wólki mazurskie. Wszystkie Ka- 
ciuryszki, Kukuciszki, Kuczkuryszki, 
Wołkarabiszki. Rymszyszki, Bujwi- 
dziszki, Hoduciszki, Pilwilszki Kisz- 
kiliszki, to są nazwy typiczne naszej 
prowincji. Od wieków je tu znano, 
wyśmiewano się z nich, gdyż nie 
brzmią może bardzo dźwięcznie, ale 
stanowią naszą, swoistą cechę i nie- 
dopuszalnem jest niszczenie tako- 
wej. Inne nazwy na any Polany, 
Świetlany, Mielegiany, Koziany znów 
grupami się układają. 

To się na ogół nie podoba no- 
watorom z prowincji. Więc uchwały 
gminne i dalej że przezywać biało- 
ruskie  Dzianguny na Działdowo! 
Jakież Kaciuryszki na Reynoutowo! 
Inne nazwy na Sienkiwiczowo, i t.p. 
w godziwej zapewne ' intencji ucz- 
czenia wielkich nazwisk polskich 

L 5 5566 
„Nowe ksiąžki 
Mickiewicz. Les Aičux. Fragments. 

Traduetion d'Ostrowski — 1929. Les 

Amis de ła Pologne. Illustr. Janusz 
Tłomakowski. 

Bardzo umiejętny i piękny prze- 
kład. Nienaganny język i mimo iż 
prozą, oddający doskonale ducha ro- 
mantyczności. patryjotycznej. Szkoda 
że autor nie pokusił się o przekład 
ierszem, bo parę urywków, „Pieśń 
si“, „Pieśń Jankowskiego", „Chór 

Filaretów, „Pieśń Konrada'', šwiad- 
czy o możliwościach w tym kierunku. 
Wiersz oddaje wiernie treść i nastrój, 
rozwija się harmonijnie i nie ma tych 
znamion egzotyzmu psujących zwy- 
kle tłumaczenia narodowych poema- 
tów .i nadających mu cechy sztucz- 
ności. Wyjątki wybrano następujące: 
зсера w kaplicy, zakłinanie duchów 
ofe est morne il fait noirQu'allons 
nous voir, Gfallons nous voir?*) 
z opuszczeniem opowiadań podda- 
nych złego dziedzica, sceny więzien- 
ne u Bazyljanów, że opuszczono w 
niem opowiadanie kaprala o bluźnier- 
stwie francuzów w Hiszpanji, to się 
rozumie, ale po co opuszczono wy- 
krzyk Konrada po „Jezus Maryja” 
Jankowskiego? Nawet improwizacja, 
tak trudna, utrzymana jest w odpo- 
wiednim duchu, przypomina to Apo- 
kalipsę z miejscami Maeterlicka. Cze- 
muż takiego przekładu nie dokonano 

sławnych ludzi, ale ze szkodą dla 
nauki i tradycji. Bowiem pytamy, 
jakąż korzyść może osiągnąć uczo- 
ny, szukający np. linii granicznej 
zwalczających się wpływów bialo- 
rusko-litewskich, co się odbiło na 
nazwach wsi, jeśli nagle wśród tej 
ludności mówiącej po litewsku lub 
po białorusku. napotka wieś Rey- 
montowo lub Działdowo, Wolę lub 
inną o nazwie czysto polskiej, ale 
nic z danym terenem nie mającą 

wspólnego? | poco to? Poco ta 
powierzchowna, na oko, na eksport i 
raport robota? Poco ten tynk, nazwa 
gołozłowna? Czy przez nazwę, bar- 
dziej polskiemi uczynią się dusze 
mieszkańców byłych Dziangun a te- 
raz Działdowa? Nie tędy droga 
Panowie! Nie w tem sens i cedno 

I w Tabaryszkach mogą sprawy. ; : 
bič serca polskie, a w Taborowie 
może ich być mniej. Te sposoby 
nie przyciągają, ale zrażają. 

Co wogóle się robi z naszą Wi- 
leńszczyzną!! Dużo pracy, tak, ale 
często nie wyrosłej z naszej gleby 
tylko narzuconej bez przetrawienia 
pomysłów z dalekiej i nieznającej 
nas Warszawy. Bez żadnego @- 
względnienia uczuć i tradycji miej- 
scowych. Rozkaz i ślepe posłuszeń- 
stwo. Cóż to np. jest za pomysł z 
bieleniem chat? Nigdzie na świecie 
drewniane budynki belkowane, nie 
są bielone, w tem ich styl i urok. 
Ślicznie by wyglądało budownictwo 
podhalańskie, szwedzkie, finlandzkie, 
gdyby je wapnem bielono. : 

Najprzód wapno na, okrąglakach 
nie može ani dobrze przylgnąč, ani 
się utrzymać i w krótkim czasie to 
bielenie staje się szkaradzieństwem 
powtóre. jaki celi racja bielić z 
zewnątrz drzewo? Wewnątrz tak, to 
s od robactwa i gwarancja 
pewnej czystości, ale o tem rozkazu 
nie ma, tylko z zewnątrz dla oka, 
dla pszejpzeg wojewody, ministra, 
wycieczek, Wygląda tę ohydnie, jak 
araki choleryczne, stoi w ražącej 

dysharmoni! ,z charakterem kraju, 
z jego smętnym, tak pięknym, w 
łagodnych barwach kolorytem krajo- 
brazu. Przytem obok zmurszalych 
strzech, rozwalonych kominów, krzy- 
wych płotów i różnych podporek i 
bokówek, zlewających się w jedną 
szarość, ni to lnu pacześnego, ni to 
sukmany samodziałowej. z ludnością 
też szarawo ubraną, wśród tych 
barw nikłych i łagodnych brutalna 
białość ścian od frontu rzuca się w 
oczy z jakimś rażącym blichtrem, 
niby Patiomkinowskie wioski poka- 
zywane Katarzynie, lub wprost przy- 
pomina, jakby wsie nasze były na- 
wiedzone przez zarazę i każda cha- 
ta znaczona. Ponieważ ludność po- 
jąć nie mogła poco to bielenie, więc 
starała się bielić jak najmniej, zro- 
biła to tylko od frontu. Komitet 
wojewódzki, (sekcja kulturalno oświa- 
towa zaprotestowała przeciw takie- 

mu bezcelowemu szpeceniu i znie 
kształcaniu naszego krajobrazu i 
osiedli odbierającemu mu zupełnie 
jego charakter etnograficzny. 

Ale to absolutnie nic nie pomo- 
gło. Owszem, zjazd starostów zde- 
cydował malować więcej. | znów 
uvgensy poszły po gminach, proto- 
kuły, protesty, kary, wydatki nowe, 
tracenie czasu w dni robocze — 
chłopi się wściekają, artyści, etno 
grafowie ręce łamią, higjeniści wzru- 
szają ramionami — ale pp. urzędni- 
cy cieszą się że to teraz „Ot coš 
niby Ukraina albo jak wille pod 
Warszawą“!! 

Rychło patrzeć jak idąc po tej 
linji unifikacji każą naszym aziu- 
kom i Sylwukom ubrać się w kie- 
rezyje krakowskie i rogatywki czer- 
wone i tak ustrojonym „robić* lud 
polski na przyjazd władz. 

A tyle jest rzeczy pilniejszych i 
potrzebniejszych do zrobienia. Ale 
u nas to co powierzchu—to najważ- 
niejsze. 

  

w epoce romantycznej? Dziś, któż to 
oceni! 

Zofija Kossak - Szezucka — Sza- 
leńcy Boży, z siedmiu harwnemi 
ilustracjami Leli Pawlikowskiej. Kra- 
ków 1929, Nakładem Spółki Wydaw- 
niezej. Iniejały zaczerpnięto z zasobu 
Drukarni Łazarzowej, z lat 90-tych 
XVI w. Listwy z zasobu tłoczni Miko- 
laja Schaffenberga, z lat 60-tych XVII 
wieku. Ozdobnik końcowy z. zasobu 
Drukarni. śleksęgą Rudęckiego z łat 
80-tych XV w. Kraków, druk Wł. An- 
czyca i Spółki. 

Przepiękne wyd. Książka przezna- 
czona na jakieś nagrody i upominki, 
gdyż ceną swoją, (36 zł.), przewyższa 
możliwości przeciętnego człowięka, 
ale kto chce, czy mugi coś ofiarować 
bliźniemu na pamiątkę lub w podzię- 
ce, wybrać powinien tę śliczną ksią- 
żkę, która treścią i szatą, jest sztucz- 
nem dziełem sztuki. 

Kraków przoduje w artystycznych 
wydawnictwach. Przypomnijmy so- 
bie wydania Ossolineum,lub fundacji 
Pawlikowskich, (medyckie), średnio- 
wieczną opowieść o Agnieszce z py- 
sznie humorystycznemi ilustracjami 

i Berty Obertyńskiej Gitara i tamci, 
fantastyczny splot opowieści przez 
czasy, epoki i stany, łączony moty- 
wem gitary wędrownej. 

Ostatnia książka Kossak - Szezuc- 
kiej oparta jest po części na legen- 

czerpniętych z Legende Do- 
ki Jakuba de Voragines z XV 
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Powrót z urlopu 

min. Składkowskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Min. spraw wewnętrznych Skład- 
kowski powraca z urlopu wypo- 
czynkowego, spędzonego we Fran- 
cji pod Paryżem wieczorem. Od po- 
niedziałku p. min. Składkowski o 
bejmie z rąk p. min. sprawiedliwo- 
ści Cara zastępstwo, bawiącego na 
urlopie premjera. 

^^ 

Co robi b. premier 
prof. Bartel? 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że b. premjer 
prof. Bartel, po odbyciu kuracji w 
Monto Kacini i po dłuższym poby- 
cie we Florencji, gdzie przygotowy- 
wał materjał do drugiego tomu swej 
pracy „O perspektywie malarskiej" 
udaje się obecnie do jednej z miej- 
scowości kąpielowych Francji. Na- 
stępnie prof. Bartel zatrzyma się 
przez dłuższy czas w Paryżu, aby 
pracować tam w Bibljotece Narodo- 
wej. 

Międzynarodowy 

Kongres Chirurgów. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy 

W. poniedziałek rozpoczyna się 
w Warszawie óśmy Międzynarodo- 
wy Kongres Chirurgów. W kongre- 
sie tem wezmą udział delegaci 
wszystkich państw oprócz Rzeszy 
Niemieckiej, której przedstawiciele 
nie biorą udziału p czasu wojny 
światowej w Międzynarodowych 
Kongresach narodowych Chirurgów. 

an Prezydent plitej urządzi 
uczestników kongresu wielkie przy- 
jęcie na | ku, w poniedziałek 
popołudniu. Następnego dnia _wie- 

erem w gmachu prezydjum Rady 
Minierów szęf „gabinetu p. min. 

kładkowski wyda raut. 
  

Nowe święto w Rósji. 

Rosja sowiecka ma nowe święto; 
jest niem dzień |-go sierpnia, па- 
zwany oficjalnie „czerwonym dniem 
walki z imperjalistycznemi wojnami". 
W dniu tym w Rosji nie wolno pra” 
cowač, natomiast trzeba brać udział 
w masowych demonstracjach, orga- 
nizowanych przez partję komuni- 
styczną. 

eby nie wyrządzać szkody са- 
łemu gospodarstwu  narodowemu, 
postanowiono zamiast |-go sierpnia 
pracować w jedną z najbliższych 
niedziel, albo też 26-go grudnia. 
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"ALBUM 
Zabytków Ewangelichich w Wilnie 

ydawnietwo Tow. im. Jana Łaskie- 
go świeżo wyszło z druku i jest do 
nabycia we wszystkich księgarniach. 

     

   

  

200 numerowanych egzer”plarzy. 
32 plansze ilustrowane Cena 6 z!. 

mamma EE 

ZNAKOMITE SZWEDZKIE 

TRAKTORY 
„MUNKTELLS 

na ropę naftową lub olej gazowy 
(Dwucylindrowe, wolnobieżne) 

                
Najprostsze, najtrwalsze 
i najtańsze w pracy 

poleca 

Zygmunt Kagrodzki 
Wilno, ul Zawalna 11-a. 
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wieku, najbardziej rozpowszechnio 
nej i najobfitszej autologji żywotów 
świętych z ich legendami i bajkami w 
których się cudownie splata bogata 
fantazja wschodnich opowieści przy- 
więzionych przez Krzyżowców lub 
przez wędrownych mnichów, z wie- 
rzeniami wykwitlemi u stóp Katedr 
Katolickich. Gotyckich witraży. 

Od wieków czerpali z tej skarbni- 
cy wiary i poezji autotowie wszyst- 
kich narodowości, znajdując w nieh 
historje urocze swą naiwną wiarą,.lo- 
kalnym kolorytem opisujących, roz- 
maite środowiska, kraje i narodowo- 
ści, obyczaje średniowiecza środko- 
wej Europy przeniesione na daleki 
wschód lub w środek Afryki. 

Prócz tego zbioru, do legend pol- 
skich, których mamy w zbiorze przy- 
puszezalnie trzy, (bo autorka źródeł 
nie.podaje), czerpano zapewne:z kro- 
nik dawnych i żywotów świętych 
Skargi. Autorka nie szukała w swych 
opowiadaniach stylu odpowiedniego 
do opowiadań, nie archanizowała ję- 
zyka, oparła się tej pokusie, jakiej ła- 
two ulegają literaci, a nie zawsze 
szczęśliwie z nią sobie dają rady 

Z tego powodu legendy o Szaleń- 
cach bożych, tracą może na kolorycie 
isą jednostajne w ujęciu, wolelibyś- 
my by autorka kazała Inaczej mówić 
Św. Hieronimowi pieszczącemu lwa— 
przyjaciela, a inaczej rycerzowi wło- 
skiemu Donato Bougiovanni d'Arezzo 
zakochanemu w Klarze Ściffi, zapa- . 

trzonej w mistyczną miłość do Św. 

W TEBSE"N SKI 

  

Bramy o godz. 9-ej: rano. 

BRE: „+. 
Mikołaj Szałkowski 

Filister — założyciei K. Vilnensia, magister filozofji 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, 

zmarł dn. 18 lipca 1929 r. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 20-go lipca w kościele Ostrej 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Śniegowej 7 m. Il na 
cmentarz Św. Piotra i Pawła nastąpi tegoż dnia o godz. 17-ej. 

Na smutne te obrzędy zaprasza przyjaciół i znajomych zmarłego 

      
      
    

      
  Korporacja Vilnensia. 

    

Chińczycy zmusili wojska sowieckie 
do odwrotu. 

LONDYN, 19. VII. (Pat). Z 
prywatnych źródeł donoszą z 
Szanghaju, że wojska rosyj- 
skie, które miały zamiar 

przejść przez rzekę Amur ko- 
ło Błagowieszczeńska, zosta- 
ły zmuszone przez Chińczy- 
ków do odwrotu. 

Chiny przygotowane są na wszystko. 
NANKIN, 19. VII. (Pat). A- 

gencja Reutera podaje: Wczoraj 
wieczorem otrzymany tu został 
pełny tekst noty sowieckiej do- 
noszącej o zerwaniu stosunków 

dyplomatycznych z Chinami. 
Prezydent Chang—Kai—Szek 

zwołał niezwłocznie konferencję 
rządową. Szef rady ustawodaw- 
czej oświadczył, że rząd nie jest 
zaskoczony notą, której spodzie- 

wano się. Sądzi on jednak, że 
nie spowoduje ona groźnych na- 
stępstw. 

Wojna między Chinami, a Ro- 
sją jest zupełnie nieprawdopodo- 
bna. Jednakże po odbyciu w Peki- 
nie konferencji między Czang-Kai- 
Szekiem, a Chang-Sau-Jongiem 
rząd narodowy jest przygotowa- 

ny na wszelki przebieg wypad- 
ków. 

Koncentracja trwa. 
WIEDEŃ, 19-VII. (Pat). W/g do- 

niesień dzienników z Londynu, kon- 
centracja wojsk na granicy chińsko- 
sowieckiej trwa w dalszym ciągu. 
Kawalerja mongolska oraz syberyj 
skie dywizje kozackie zostały skon- 
centrowane na północno-zachodniej 
granicy Mandżurii. 

; Przebywające w Chinach rosja- 
nie, w szczególnościtbiałogwardziści, 
oświadczają gotowość, w razie wy- 
buchu wojny, walczenia po stronie 
rządu nankińskiego. W/g krążących 
pogłosek,  przedsięwzięta została 
wśród mieszkających w ;Mandżurji 
białogwardzistów rekrutacja. 

Chiny oczekują pokojowego rozwiązania 
konfliktu. 

BERLIN, 19.7 (Pat). Z Nankinu 

donoszą, że Chang-Kai-Szek zwołał 

wczoraj popołudniu nadzwyczajną 

konferencję przywódców chińskich. 

Obrady konferencji przeciągnęły się 

do późnego wieczora. 
Z dobrze poinformowanych źró- 

deł donoszą, że rząd nankiński o- 

czekuje ciągle jeszcze pokojowego 

rozwiązania konfliktu. 

Japońja będzie w roli obserwatora 
o ile nie zostaną naruszone jej interesy. 

MOSKWA, 19/VII. (Pat). Dzisiej 
sze „Izwiestja“, pod nadgłówkiem: 
„Większość prasy zagranicznej na- 
dal potępia awentury na kolei 
wschodnio-chiūskiej“, podają głosy 
prasy amerykańskiej, japońskiej, 
francuskiej i włoskiej w sprawie so- 
wiecko-chińskiego konfliktu. 

Dziennik cytuje przytem opińję 

japońskiego szefa sztabu generalne- 
go, w/g którego, o ile obie strony 
oncentrują wojska, to fakt taki 

musi wzbudzić pewną uwagę, stwier- 
dzające jednak, że o ile tylko w 
wyniku zajść japońskie prawa i in- 
teresy nie zostaną narażone na 
szwank, rząd japoński zajmie po- 
zycję obserwatora. 

Ameryka pilnie śledzi wypadki na Dalekim - 
Wschodzie. 

WIEDEŃ, 19-VII. (Pat). W/g do- 
niesień dzienników z Nowego Yorku 
poseł amerykański Murray w Chi- 
nach otrzymał od Białego Domu po- 
lecenie pilnego śledzenia wypadków 
na granicy chińsko-sowieckiej. 

Poseł amerykański otrzymał po- 

nadto polecenie pozostawania na 
swojem stanowisku oraz nie rozpo- 
czynania urlopu do czasu całkowi- 
tego wyjaśnienia sytuacji. 

Pozatem poselstwo amerykańskie 
otrzymało cały szereg tajnych in- 
strukcyj. 

Odpowiedź sowiecka na notę chińską 
wywołała w Chinach wielkie wrażenie. 

WIEDEŃ, 19/VII. (Pat). „United 
Press* donosi z Szanghaju, że od- 
powiedź sowiecsa na notę chińską 
wywołała tutaj wielkie wrażenie, 

nankińskie koła rządowe spodziei 
wały się bowiem, że przed krokam- 
decydującemi ze strony Rosji nastą- 
pią najpierw dalsze rokowania. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

Franciszka Bernartoni z Assyżu. Ale 

autorka sama przeniknięta jest głę” 

boko uczuciami religijnemi i cały 

swój talent obróciła ku chwale Koś- 

cioła Katolickiego. Rzecz dziwna w 

utworach tej młodej kobiety, mającej 

dzieci i dwa razy zamężnej, więc ży- 

ciowo doświadczonej, nie napotyka- 

my nigdy konfliktów, ani rozmyślań, 

ani zagłębiań się w miłość świecką. 

Czarów uczucia dwojga ludzi nie opi- 

suje, unika ich, jeśli jak w złotej wol- 

ności zawadzi o nią to tak sucho, tak, 

jakby z konieczności że przecież 
nie może być powieści bez romansu 
dwojga łudzi i ich przygód. Widać je- 
dnaksże to autorkę nie nie interesuje. 

Największem jej talentem jest wżycie 

się w epokę, obrazowość i koloryt 

krajobrazów, miast, tłumów. Zmysł 
humorystyczny posiada, w świetnym 
stopniu, np. opowieść Domicellusa o 
Św. Jerzym, walczącym z potworą, 
lub rozmowa satyra ze Św Antonim 

albo mnisi przerażeni przez lwy. Ja- 

ka jest subtelna różnica pomiędzy za- 
klinaniem morza przez Św. Francisz- 

ka Ksawerego, a wylewu Odry przez 
Św. Jadwigę śląską Brodaczową. 

Transpozycja tych legend pełna jest 
polskiej poezji. Chciałoby się by ja- 
kieś pobożne zgromadzenie zamówiło 
p. Kossak - Szczuckiej żywoty świę- 
tych polskich dla użytku popularnego 

Tak pisane czytano by je chętnie za- 
miast ckliwych i nudnych naogół wy- 
dawnictw dotychczasowych. 

Stanisław  Szpotański. Prometeu- 

sze. Powieść historyczna. Nakładem 
Gebethnera i Wolfa. 

Powieści historyczne dają to ułat- 
wienie autorom że pozwalają im ope- 
rować znanemi faktami, materjałem 
rzeczowym, pomocą pamiętników, 
korespondencji, gazet i t. p. Ale znów 
często rozbijają się o nadmiar faktów. 
Czytelnik znający epokę, jeśli o niej 
czyta powieść mimo iż zdaje sobie 
sprawę że tak jak w życiu współcze- 
snem nie może być świadkiem wszy- 
stkich zdarzeń, choćby najbardziej go 
obchodzących, tak i w powieści nie 
może widzieć bohaterów wszędzie na 
raz. Jedakn chce mieć opisane te mo- 
menty które są najważniejsze, te o 
których najwięcej mówiono wtedy i 
teraz, te co go najsilniej obchodzą. 

Autor nie zawsze temu zadość uezyni. 
Idzie po swojej linji. Wadą powieści 
Prometeusza jest pewne łamanie się 
jej kośćca pacierzowego. O kogo tu 
chodzi? Kto jest bohaterem, osią po- 
wieści o polskich Prometeuszach? 
Mickiewicz i Jego Legion, czy Krze- 
sławski i jego miłość do kobiety, wol- 
ności i jego na ten temat dyszertacje 
filozoficzne, mądre, subtelne ale naw- 
skroś współczesne, nie w stylu egzal- 
tacji prostrzej, mniej skomplikowa- 
nie rozumianej niż te zimne, mózgo- 
we kombinacje myślowe, godne berg- 
zonistów czy einstenistów, ale nie ro- 
mantyków z epoki kiedy wszystko 
płonęło: głowy, serca, wyobraźnie, 
polityka. / 

Powieść zaczyna się od opisu sto- 
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WŚRÓD PISM 
Sensacją literacką wydanego ostatnio nu- 

meru „Drogi* są dwa dotychczas nieogłoszo- 
ne wiersze Norwida „Syberja* i „Czynow- 
niki“, podane do druku i skomentowane 
przez Zenona Przesmyckiego. Obydwa wier- 
sze brzmią jak potężne memento i protest 
przeciwko temu światu „pieniędzy i pracy“, 
który może słać się nową, gorszą, bo własno- 
wolną Syberją, straszli 1, 14% dawna Sy- 
berja wygnańców, jak też przeciw „CZy- 
nownikom“, ktorych jak powiada Przesmyc- 
ki, bierne, niedołężne, ulegle dusze žyją tyl- 
ko narodem i bezduszną literaturą, „nieš- 
miejący nic stworzyč.... stužebni zawsze ża- 
dni“. „Norwida profil popularny* podaje w 
tym samym numerze Wilam Horzyca w ar- 
tykule p. t. „Wieszcz wolnej Polski“ będą- 
cym rzutem oka na całokształt twórczości 
narodowej z lotu ptaka. W c i 

j adnieniom ściśle kulturalnem mieści 
awa praca Fran. Warraina, znakomi- 

tego filozofa francuskiego p. t. „Prawo stwo- 
rzenia wełdug Hoene- Wrońskiego* w prze- 
kładzie Józefa Jankowskiego wygłoszona w 

paryskiej Sorbonie na akademji ku uczcze- 
niu 150-ej rocznicy urodzin polskiego filo- 
zofa, a oddana wyłącznie „Drodze*. Pozatem 
znajdujemy tu ciekawą nowelę Jana Osta- 
szewskiego „Most“ oraz wiersz W. Słobod- 
nika „Śmierć trawy”. 

W dziale społecznym Bol. Bator w pracy 
„Kontrasty w naturalnym rozwoju narodów* 
omawia niezmiernie ciekawą kwestję sto- 
sunku dynamiki narodowej do zagadnień 
populacyjnych, wyciągając z przytoczonych 
przez siebie danych wręcz fascynujące wnio- 
ski na przyszłość. Interesujące są wywody 
Aleks. Hertza w artykule p. t. „W oczekiwa- 
niu nowego średniowiecza”, nawiązującym 
do publikacyj na ten sam temat, pióra Ber- 
djajewa i Wippera. W zwartej rozprawie 
p. t. „Rynek zewnętrzny a bilans handlowy" 
zarysowuje Józef Wojtyna szerokierńi kon- 
turami program ekonomiczny naszych dni, 
poruszająąc najżywotniejsze kwestje pol- 
skiego życia gospodarczego. 

Dział przeglądowy przynosi ciekawą no- 
tatkę informacyjną o ks. Jakubisiaku i jego 
filozofji oraz o stosunku jego do znakomite- 
go Leona Bloy, który filozofowi polskiemu 
poświęcił ostatnią swą książkę p. t. „Brama 
pokornych*. Znajdujemy tu również roz- 
prawkę niedawno goszczącego w Warszawie 
radży indyjskiego, Bahadur Singha o „In- 
djach i uniwersalizmie etycznym*, dalej 
omówienie Wystawy współczesnej sztuki 
francuskiej, pióra K. Winklera, oraz recenzje 
z książek Brzekowskiego, min. Kwiatkow- 
skiego i Wład. Studnickiego. 

„Zwierciadło Kukułki Wileńskiej”, zeszyt 
2-gi. Ukazał się nowy zeszyt tego jedynego 
w Wilnie, humorystycznego pisma. 

Jak już wspomnieliśmy w zmiance recen- 
zyjnej o poprzednim numerze, daje sę od- 
czuć w Wilnie dość żywo brak takiego pisma, 
jako że materjału doń jest poddostatkiem..... 

„Kukułka* może nie wszystko dostatecz- 
nie wyzyskuje, ale czyni to w dużym stopniu. 
Dostało się różnie różnym, potrochu wszyst- 
kim, a najwięcej — komużby?... Oczywiście 
magistratowi, w każdej „rubryce*. Bardzo 
dowcipna jest bajka „Czyż i Kret", doskonale 
utrzymana w właściwej sobie formie, „Ale- 
ksandra Sadełki, poety”. Tegoż autora rów- 
nie dobry literacko jest żartobliwy sonet 
„Dorożka”. Niezłe w pomyśle „Piekto“ 
(„Dantosia Ankarjery*), równie dobrze z0s- 
tało utrzymane w formie (Dantyjskiej Ser- 
cyny), znać, że autor (podobno jeden z mło- 
dych poetów na terenie U. B.), włada wier- 
szem swobodnie. Na przytoczenie zasługuje 
koniec „Powieści o wiecznym studencie“ 

(autor nie podany): 
I tak. upływały и „jj 
zmienne łat koleje — £ 
a on wciąż si 
i trochę ły ё 
Aż nareszcie szczęsna ‚ 48 

wybila godzina 
do U. $. B.. powiódł 
najstarszego syna... 
A ów syn całując 
ojca kochanego 
nie mówiłem „Ojcze*, 
Ale już — „Kolego 

Szczególne uznanie należy się redakcji 
„Kukułki* za niepowszednią dbałość o jak 
najestetyczniejszą zewnętrzną szatę pisma. 
Poprzedni numer zadawalał niemal w zupeł- 
ności, ale obecny przenosi go o całe niebo. 
Bardzo dobry papier, staranna korekta (tak 
rzadka w wil. pismach), zaś strona ilustra- 
yjna w wykonaniu p. Horyda — na pozio 

mie tak wysokim, że najlepsze nawet, wyda- 
wnictwo artystyczne nie powstydziłoby się 
takich wielobarwnych linoleorytow, jakie 
znajdujemy w „Kukułce*. Poznajemy w tem 

  

  

  

          

  

    

  

     
   

   
  

   

    

   

  

także i staranność wydawczą pana Tomasza 
Katkowskiego (redaktora) i wydawcy „Ku- 

kułki*), którą wykazał się niejednokrotnie, 
redagując w swoim czasie, wraz z p. Waler- 
janem Charkiewiczem „Alma Mater Vilnen- 
sis“ (niestety przez dziwne nieporozumienie 
przeszła w inne ręce). (S. K.) 

Strzelcom i Legjonistom w 15 letnią rocz- 
nicę poświęcony jest ostatni zeszyt Panteonu 
Polskiego w którym na 24 stronach mieści 
się M. Lityńskiego historja ruchu wojskowe- 
go i niepodległ. przed 1914 r. i powstania Le- 
gjonów, pozatem wspomnienia uczestników 
tego ruchu z Nowego Sącza, Lublina, Ka- 
mieńska i t.. d.. Notatki z 5 Dyw. Syberyj- 
skiej, przejść na Pokuciu 1919—20 r. i wiele 
drobnych zapisków przy ilustracjach tworzą 
piękną całość tego jedynego w Polsce pisma. 
Adres: Lwów, Skrytka 98. 

sunków politycznych w Paryżu w 
przededniu w/zucenia Orleanów Po- 
leja. Legion' Miekiewicza we Wło- 
szech: wiernie opisana jest wędrów- 
ka tej garści idącej pośród winnic 
włoskich po drogach kurzem okry- 
tych, ale czemuż niema opisu wstrzą- 
sającego momentu widzenia się Mic- 
kiewicza z Papieżem, owego wspania- 
łego starcia się najwyższego natchnie- 
nia i cierpienia ze. zhierarchizowa- 
nym duchem Chrystusa, kiedy pół o- 
szalały polski poeta w imię słów o 
gwaltownikach' 60 posiadły niebo, 
gwałt zadał Namiestnikowi Boga by- 
le wydrzeć Mu błogosławieństwo i 
słowo. Czytelnik ma zawód że tej sce- 
ny nie czyta i nasuwa się myśl że au- 
tor jakby się nie odważył jej odtwo- 
rzyć. I tu jest próżnia. Natomiast au- 
tor, znający doskonale stosunki 'poli- 
tyczne ówczesne, świetnie opisuje 
zgromadzenie ludowe i przywódców 
ruchu socjalnego jak Louis Blanc, 
Proudhon Blangui, Cabet, Barbes, 
Raspail, przemawiających na zebra- 
niu rewwolucyjnych klubėw, nie po- 
mija i mniej znanych, a tak charakte- 
rystycznych postaci jak Albert i Pujol 
robotników o czarnych rękach. 

Potem, przy wybuchu zaburzeń 
i walce ulicznej na barykadach co się 
wtedy co kilka miesięcy lub lat pow- 
tarzało w stolicy Franęji z okropną 
zajadłością, rysuje p. Szpotański świe- 
tnie sylwetki rządu republikańskiego 
(moderć) niby rosyjska Kierensz- 
czyzna: Cafašnac, Lamoriciere gene-
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Wóz został rozbity. — 

W dniu 17 b. m. o godz. 10.35 
a przejeżdzie kolejowym jaszuń- 

skim, w odległości | km. od stacji 
ociąg osobowy Nr 818 jadący z 
ieniakoń do Jaszun najechał na 

furmankę Feliksa Sienkiewicza, mie- 
szkańca zaść. Żemajczuki, gm. tur- 
gielskiej, Rozbite zostały tylne koła 
Wozu, zaś Sienkiewicz wypadł i do- 

Dałsze wiadomości 
Jak nam donoszą z Kurzeńca 

Jpożar, który zniszczył przed kilku 
dniami miasto wybuchł w domu 

ka Iglera skutkiem nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. Przy pa- 
nującym wietrze pożar szybko się 
Tozszerzył na całą ulicę Smorgońską 
ul. 3 maja. Ogółem spłonęło 59 

Katastrofa 
Onegdaj na terenie gminy lebie- 

ziewskiej na polach, należących do 
najątku PRomanowszczyzna miała 
iejsce katastrofa samolotu wójsko- 
ego marki „Spad”. 
Samolot leciał na stosunkowo 

Zabił brata za 
R Ve wsi Serafiny gm. Zdzięciol- 

lej podczas odbywającej się za- 
wy pomiędzy braćmi Pawłem, a 

Grzegorzem Koszko wynikł spór na 
e przynależności butelki wódki. 

  
   
    

  

    

   
W związku z podaną w nume- 

rze wczorajszym wzmianką o zam- 

knięciu Zarz. Okr. Tow. Szkoły Bia- 
oruskiej w Grodnie dowiadujemy 

się, że na skutek zarządzenia władz 
prokuratorskich organa bezpieczeń- 
$twa publicznego aresztowały rów- 
nież w Grodnie Łamaszewicz Na- 
dzieję, wiceprezesa i Kuziewicza 
Filipa, sekretarza Zarządu Okręgo- 
wego Towarzystwa Szkoły Bialo- 

ruskiej, zamkniętego decyzją p. wo- 

lewody białostockiego dnia 2 lipca 
r. b. Aresztowani są oskarżeni o 

«ln W związku z wydzieleniem miasta 
+ Wołożyna i kilku najbliższych wio- 

sek z gminy wiejskiej Wołożyńskiej, 
została rozwiązaną stara Rada Gmin- 
na i wybrana nowa. Wybory odbyły 
Się w dniu 14 b. m. Do Rady nowej 
weszli porządni i spokojni gospodarze 
a znani warcholi i krzykacze, którzy 
przy każdych wyborach do Sejmu ro- 
bili handelek ze swoich przekonań 
(których zresztą nie mieli nigdy) i 
brali pieniądze od każdego stronnic- 
twa, tracą swoją „wartość* i pomimo 
znanych, dobrze wypróbowanych spo- 
sobów demagogicznych nie trafiają 
toraz częściej na honorowe stano- 
wiska. 

Do pory dzban wodę nosi aż się 
ucho urwie. Okazuję się, że też do pe- 
wnego czasu można lud oszukiwać. 
Z czasem poznaje się on i przestaje 
słuchać tych „idealistów*, w których 
tyłko tyłe ideału co własna kieszeń. 

Tak, nadchodzą ciężkie czasy dla 
tych mądrali wioskowych, z pod cie- 
mnej gwiazdy. Destrukcyjna robota 
mocnych „w gębie* ałe z brudnemi 
rękami i sumieniem, ludzi żerujących 
na powojennym chaosie i zaniku ide- 
ałów, muszą ustąpić miejsce ludziom 
uczciwym i twórczym, którzy napra- 
wdę coś dobrego potrafią i zechcą 
zrobić dla tego ludu. 

rałowie, Lamartine poeta i prezydent, 
Arago, uczony geograf, najpopular- 
niejszy w Paryżu człowiek i inni. Te 
sceny walk ulicznych, śmierć Arcy- 
biskupa Paryża Affie idącego z krzy- 

„jżem w dłoni, ze swym wikarym Ja- 
quemet pomiędzy walczących francu- 
zów, to są szczytowe i przepiękne mo” 
menty książki. Myśli się mimowoli, 
a u nas? Żaden się nie znałazł ducho- 

ny w analogicznym momencie?... 

| wobec tych epizodów, jak również 
rozdzierającej tragedji reszty Legionu 
Miekiewiczowskiego, który wałcząc 
zawsze i wszędzie o wolność, znajdu- 
je się w strasznym konflikcie pomię- 
dzy Republiką Rzymską, a walezącą 
przeciw niej Francją, los okrutny i 
tragiczne konanie tej Legji- Wolności 
w kamieniołomach Grecji; wobec tych 
wałk krwi i ducha polskiego gdzie 
wciąż łamały się uczucia, sumienia, 
wciąż szarpały nadzieje, wciąż los pę- 
dzał tu i tam, blednie postać wodza 
tej imprezy: Mickiewicza. Być może 
iż autorowi chodziło o obraz ogólny, 
o zrobienie bohaterem powieści L e- 
gi0n, nie człowieka, ałe w takim ra- 
zie za dużo jest rozmyślań Krzesław- 
skiego. Cóż nas może obchodzić, czy 
my się możemy zatrzymywać myślą 

cierpieniach osobnika, kiedy tu się 
sżarpie i krwawi ostatnia nadzieja 
polska? kiedy ci Los wolnošci 
wciąż się z jej hasłem pchają niepro- 
szeni, wszędzie krew walczących łeją, 
i wciąż są jak psy bezdomne. książka 
ak ciekawa. napisana z takim wiel- 

  

WIEŚCI i OBRAZKI z KRAJU 
Pociąg najechał na wóz. 

Woznica cudem ocalał, 

znał ogólnego potłuczenia i wstrząsu. 
Wypadek spowodowany był tem, 

iż koń przestraszywszy się gwizdka 
lokomotywy zatrzymał się i nie zdą- 
żył przebyć w czas przejazdu. Sien- 
kiewiczem zaopiekowała się Kasa 
Chorych w Jaszunach, a władze 
wdrożyły dochodzenie. 

o pożarze Kurzeńca. 
domów mieszkalnych i 101 innych 
budynków, czyli razem 160 zabudo- 
wań. Straty przenoszą miljon zło- 
tych. Między innemi spaliły się: lo- 
kal posterunku P. P., koszary poli- 
cyjne z całym inwentarzem i mie- 
szkania prywatne szeregowych P.P., 
z całym dobytkiem. 

samolotowa. 
nieznacznej wysokości, gdy w pew- 
nym momencie widocznie wskutek 
defektu motoru, aparat runął na 
ziemię. Szczęśllwym zbiegiem oko- 
liczności pilot wyszedł bez szwanku. 

Aparat uszkodzony. 

butelkę wódki. 
Spór wkrótce przeistoczył się w bój- 
kę, w trakcie której Paweł Koszko 
uderzeniem noża zabił brata swego 
Grzegorza. 

Bratobójcę aresztowano. 

Dlaczego zamknięto Tow. Szkoły Białoruskiej 
w Grodnie. 

kolportowanie nielegalnych wydaw- 
nictw Państwowego Instytutu Wy- 
dawniczego Białorusi Sowieckiej w 
Mińsku wśród osób cywilnych i woj- 
skowych. 

Charakterystycznem jest, że od- 
byty dnia 9 lipca r. b. w Wilnie 
zjazd walny delegatów Towarzystwa 
Szkoły Białoruskiej wybrał areszto- 
waną już podówczas _Łomaszewicz 
Nadzieję na członka Zarządu Głów- 
nego i Rady Nadzorczej Towarzy- 
stwa Szkoły Białoruskiej. 

Na marginesie wyborów 
do Rady Gminnej w Wołożynie 

uwag kilka. — 

Lud nie jest tak głupi, jak to nie- 

którym wydawać się może, bo. choć 

jest ciężko zapracowany i może rze 

czywiście niema czasu na wnikanie 

w różne sprawy przeto chętnie dając 

posłuch tym, co rzekomo dbają o jego 

sprawy bezinteresownie, ale gdy się 

przekona, że ta bezinteresowność jest 

zawsze mocno „interesowna* a pię- 

kne słowa są tylko słowami pięknemi 

gdy czyny są brzydkie, to niema wiel- 
kich skrupułów pod takimi panami 
bierze się miotłę i bez ceremonji wy- 
rzuca się poza nawias swego życia 

społecznego. 
Tak się stało w Wołożynie, ani je- 

den krzykacz i krętacz nieuczciwy 

nie wszedł do Rady Gminnej, chociaż 
bardzo się starał i chciał każdy z nich. 

Oby tak wszędzie wzięli się za 
miotły i wymietli nieuczciwych „dzia- 
łaczy* wioskowych poza nawias czyn- 
nego życia gromadzkiego, a, co rzecz 
ważniejsza, przestali słuchać ich nie- 

uczciwej, głupiej gadaniny, wówczas 
naprawdę nasza wieś odetchnęłaby 
lżej i swobodniej. S. H. 

Coś nie coś o ustępach. 
Jak się musi cieszyć serce kulturalnego 

człowieka, przejeżdżającego przez szereg na- 
szych wiosek, widokiem pięknie zbudowa- 
nych (według obowiązującego modelu) ubi- 
kacyj, przeznaczonych do specjaln. użytku, 

  

kim nakładem energji i dokumentów 
ówczesnych, koniecznie wymaga dał- 
szego. ciągu i opisu formacji ottomań- 
skich. Dzieje Sadyka Paszy i Ludwiki 
Sniadeckiej, Bema, i tych wszystkich 
poturczeńców, bytność tam Mickiewi- 
cza, Jego ostatnie iskry genjalnego 
natchnienia toż to prosi o pióro po- 
wieściopisarza! Dobrze by też było 
książkę p. Szpotańskiego przetłuma- 
czyć na język francuski i włoski. Cu- 
dzoziemcy są tak źle poinformowani 
o naszych walkach o wolność, tak wy- 
ginęła wśród ludu paryskiego dawna 
gorąca miłość do połaków zawsze go- 
towych do insurekcji. Potem. lud ko- 
chał rosyjskich niewolników, dziś ma 
bodaj sympatje do dalekich i niezna- 
nych „osóbiście* Komunistów. Tylko 
przez tego rodzaju powieści co Pro- 
meteusze sprawimy że naród francu- 
ski nauczy się o nas i oceni nasz cha- 
rakter narodowy. Nie przenudne his- 
toryczne „popularne książeczki, ani 
„arcydzieła* literatury polskiej, któ- 
rych, prócz profesorów nikt nie czy- 
ta, ale taka żywa, barwna, prawdziwa 
książka, kędy dzieje najgorętszych 
walk o wolność rozpłomieniają wspo- 
mnienia Francuzów i Włochów, oto 
co powinno być dane na uświadamia- 
nie o nas.. 

Może autor o tem pomyśli? 

Й ' ‚ Не!. Romer. 

89348 

КО Е К 

Teatr Polski 
„LUTNIA“, 

Ewa bez zaslon sztuka w 3-ch aktach 

P. Niwon. 

Czy tytuł czy p. Jaroszewska 
zciągnęły wczoraj do Lutni doboro- 
wą i liczną publiczność? Zgodźmy 
się że oboje razem, a że zapowiedź 
afiszu, iż partnerem uroczej Ewy 

będzie zawsze wytworny w salono- 
wych rolach p. Wyrwicz, jeszcze 
większą dawały gwarancję przyjem- 
nego spędzenia wieczoru. 

l pod pewnemi względami nie 
doznano zawodu. Sztuka była dobrze 

grana i wyreżyserowana starannie 

obsada odpowiednia. Ale sam utwór 

grzeszy przedłużonemi nad miarę 

djalogami w każdym akcie, obcią- 

żającemi akcję niepotrzebnie. Przy” 

tem dość trudno zgadnąć jak całość 

ujmować? Czy jako satyrę i grać ją, 

podkreślając farsową sytuację ujarz- 

mionego mężczyzny. Czy komedjo- 
wo, kładąc nacisk na uczucia i los 
kobiety, zabawki w ręku mężczyzny, 
czy wreszcie zrobić z bohaterki 
wampira, pająka czyhającego w 
swej norze utkanej z subtelnej i 
lśniącej sieci na naiwnego bąka- 
mężczyznę, który niby rozbija z ha” 
łasem i wiele buczy na tęsieć, ale się 
w nią wplątuje beznadziejnie? 

Przyznać trzeba, że p. Wyrwicz 
doskonale się utrzymał w swej roli, 
(trochę podobnej, jak i cała sytuacja 
do Pygmaljona). Był tym mężczyzną 
„wniebiewziętym*, wierzącym w swo” 
ją wyższość, pewność, odporność, 

siłę, ale bojący się panicznie „od- 

wiecznego wroga" kobiety i jej si- 

dełh A ponieważ zanadto jest о- 

strožny, zanadto przezorny, zbyt 
nieufny, zbyt wmawiający. sobie,że 
nigdy się niczem nie zwiąże więc... 
tembardziej podnieca przekorę ko- 
biety, i tem skandaliczniej wpada w 
jej ramiona. wiążące go i pętające 
tę: ukochaną swobodę. Rola zresztą 
mężczyzny przeprowadzona jest przez 

autora konsekwentnie, bardzo cie- 

kawie i głęboko, psychologicznie 
prawdziwie 'we wszystkich jej od- 

cieniach. Jakby autor wciąż szeptał 

dyskretnie na ucho: „Patrzcie, lak, 
a nie inaczej postąpi. prawdziwy 

mężczyzna, słabość jego dla płci 
słabej, to ta pięta Achillesa bez któ” 
rej... nie jesteśmy Achillesami". Więc 
ani „stawianie“ się przy każdym 
dzwonku alarmowym uczucia, ani 
zastrzeżenie, że „jej“ progu nie prze” 
stąpi, ani rady przyjaciela nie po- 
mogą. Niechce, a musi, musi, choć 
niby niechce, ale nie może inaczej! 

P. Wyrwicz grał to po swojemu, 
na półtonach, spojrzeniach, wyra- 

zach twarzy nie jaskrawych, głosem 

opanowanym nawet w momentach 
pasji i z doskonałem a subtelnem 
podkreśleniem stałej (i bezowocnej)! 

samoobrony przed niebezpieczen- 
stwem. 

P. Jaroszewska miala trudniejsze 
zadanie, bo rola jej jest mniej je- 
dnolita, mniej „prawdziwa* i może 
być bardzo rozmaicie interpretowa- 

na. Przedewszystkiem autor popel- 
nił grubą funkcję ukazując dziew- 

czynę, manekina przeciętnego ma- 

gazynu mód, która rozmawia i za” 
chowuje się tak jak w pierwszym 
akcie a zwłaszcza w drugim! Ten 
sentymentalny pomysł oczekiwania 
mógłby być zrozumiały, gdyby był 
półświadomym szantażem, ale autor 
tak usilnie zaznacza miłość boha- 
terki, że nie podobna w to wierzyć 
i tu się charakter osoby i gry gma- 
twa. Dopiero w 3-m akcie jest sobą. 
W 2-ch pierwszych p. Jaroszewska 
grała lekko, inteligentnie osobę z 
najlepszego towarzystwa, lub inte- 
lektualistkę szukającą wrażeń bar- 
dziej duchowych niż zmysłowych. 
Tylko kobieta rozwinięta umysłowo, 
starsza, porwana miłością, może 
wpaść na pomysł urządzenia tak 
mieszkania, wygód książek nawet 
dla ukochanego, ale młoda dziew” 
czyna ze świata mody? Nie łatwe 
do wierzenia, a więc i do zagrania. 
To też charakter gry p. Jaroszew” 
skiej różnił się i był, jakby otwarza- 
ła dwie osoby: ową subtelną, filozo- 
fującą o miłości i stosunku kobiety 
do mężczyzny intelektualistką w 2-ch 
aktach, a zwykłą, trochę nawet wul- 
garną modystką w 3-m. l w tym 
trzecim _ brakło jej odpowiedniej 
werwy i stylu. 

Najlepszym bodaj momentem 
sztuki jest scena pomiędzy  przyja- 
ciółkami! Wytworność i romantycz- 
ność duchowa: bohaterki przygody 
w przeciwstawianiu do prostoliniej- 
nych poglądów Juljetki, bardzo jest 
dowcipnie przeprowadzona i obie 
panie (p. Jaroszewska i p. Stani- 

wska) grały bardzo dobrze, swo- 
bodnie. Niechże tylko p. Stanislaw- 
ska czuwa nad głosemi Bo jeśli 
zacznie na scenie piszczeć nim so" 

„bie dykcję wyrobi, to będzie tak 
"mówić zawsze, a tego jej nie ży” 
czymy. P. Detkowski odpowiednio 
ujął rolę przyjaciela, był nawet bar” 
dzo komiczny w 'scenie aktu 3-go 
ale nuży jego jednostajne  przekrę- 
canie głowy i rąk. Licznie zebrana 
publiczność oklaskiwała gorąco p. 
Jaroszewską i obdarzyła ją > 

ro, tami. 

OWIES 
czysty, wyborowy na paszę       

         poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, nl. Zawalna 11-a, 2055 5 

  

  

Ale nie darmo powiedziano „marną i kru- 

chą jest radość tego świata* — zarządzenie 

władz dopilnowano skrupulatnie, wykonano 

co do joty. A jakże wielkim (niestety) -sza- 

cunkiem otacza ludność te ustępy! Zamknię- 

te na kłódkę pieszczą oczy swoim schludnym 

wyglądem; ła wędrówka do chlewów i poza 

stodoły odbywa się po dawnemu. I cóż pora- 
dzić — widocznie „nie przywykszy“. 

    

Jela. 

WOŁOŻYN 
+ Przedstawienie „Reduty. W dniu 15 

b. m. Wołożyn miał radosny i miły dzień, 

bo gościł u siebie „Redutę“. 
Odegraną została komedja Aleksandra 

Fredry „Przyjaciele“. Gra była doskonała, 
publiczności dużo, kasa niezła. Sądzę że Re- 
duta zadowoloną jest z Wołożyna, a Woło- 
żyn ze sło razy więcej z Reduty i dla tego 
nie szkodziłoby taką przyjemność robić czę- 
ściej Wołożynowi. 

Choć to i Wołożyn, o którym Warszawiak 
a już broń Boże Poznaniak sądzi, że tu co 5 
minut są napady hord bolszewickich a niedź- 

wiedzie chodzą w biały dzień po ulicach za- 
wsze jednak i tu ludzie mieszkają i komu 
jak komu ale Reducie o tem zapominać nie 
wolno! S. H. 

MOŁODECZNO 
+ Zabawa Zw. Strzel. W Olechnowi- 

czach miejscowy oddział Zw. Strzeleckiego 
urządził przedstawienie, na którem odegrano 
sztukę: „Pan Chciwski, czyli skąpy dwa razy 
traci". Odbyła się również zabawa tanetz- 
na. Dochód w kwocie 190 zł. przeznaczono 
na rzecz Związku. 

LEBIEDZINO 
+ Zebranie Żyd. Tow. „Tabrut*, W szko- 

le hebrajskiej w Lebiedziewie odbyło się ze- 
branie członków żydowskiego Towarzystwa 
Kulturalno-Oświatowego. „Tabrut*. Omawia- 
na sprawy bibljoteki towarzystwa i sprawy 
organizacyjne. Do zarządą zostali wybrani 
Chaim Brener, Bunia Gołub i Sonia Alpero- 
wicz. Wybrano też komisję rewizyjną. 

ŻODZISZKI 
-+ Napad rabunkowy W dniu 14 b. m. 

do posterunku P. P. w Żodziszkach pow. wi- 
lejskiego zgłosił się właściciel sklepu w Żo- 
dziszkach Wincenty Machnacz i zakomuni- 
kował, że w dniu 13 b. m. o godz. 18-ej na 
drodze ze Smorgoń do Świetlan napadł nań 
jakiś człowiek uzbrojony w rewoler i zra- 
bował mu 170 zł. Na skutek powyższego 
meldunku władze policyjne wdrożyły do- 
chodzenie. 

OSZMIANA 
- Reduta w Oszmianie. W dniu 13 bm. 

zespół Reduty odegrał w Oszmianie „Przyja- 
ciele'* Fredry. Zebrało się sto kilkadziesiąt 
osób. Nieliczną frekwencję tłomaczą tem, że 
ceny biletów były jak na tutejsze stosunki 
zbyt wygórowane. Następnego dnia Reduta 
grała „Przyjacieli* w Smorgoniach. 

WILEJKA 
- Nowy zarząd Tow. Myśliwskiego. W 

ostatnich dniach odbyło się tutaj walne ze- 
branie członków Towarzystwa Myśliwskie- 
ga. Po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 
ubiegły wybrano nowy zarząd, do którego 
veszli: Ludwik Butarewicz, Zygmunt Mrocz- 

kiewicz, Stanisław Buklad, Walerjan Strze- 
miński, Antoni Borowik; zaś do komisji re- 
wizyjnej: Józef Kamieniecki i Konstanty 
Adamiak. : 

  

ŚWIĘCIANY | 
+ Zemsta rodowa. Józef Skorulski (bez 

stałego miejsca zamieszkania) wystrzałem 
z fuzji ranił mieszkańca zaśc. Tabory, gm. 
kiemieliskiej Grigorja Toczyłowa, poczem 
zbiegł w niewiadomym kierunku. Powodem 
tego czynu była chęć zemsty za to, że To- 
czyłow pobił swego czasu brata Skorul- 
skiego. 

GŁĘBOKIE 
+ Zjazd zarządów Spółdzielni Mleczar- 

skich. Przed kilku dniami odbył się w Głę- 
bokiem zjazd przedstawicieli zarządów Spół- 
dzielni Mleczarskich z terenów powiatu 
dziśnieńskiego i postawskiego. Ogółem re- 
prezentowanych było 15 mieczarń, wchodzą- 
cych w skład Związku Rewizyjnego Spół- 
dzielni, z tego 10 z powiatu dziśnieńskiego 
1 5 z powiatu postawskiego. Sprawozdanie 
ze stanu mleczarń spółdzielczych w obu po- 
wiatach złożył p. Duszyński z Wilna, po- 
czem p. Huszcza wygłosił referat na temat: 
„Jak zwiększyć dostawę mleka*. ` 

-+- Walne zebranie Banku Spółdzielczeg: 
w Głębokiem dokonało wyborów władz Ban- 
ku. Do rady nadzorczej weszli: Adam Kor- 
sak, Andrzej Ancan, Bronisław Dzierożyński, 
Michał Ostaszewski, Aleksander Sławiński, 
Stanisław Szyjkowski i Waldemar Jacyno. 
Do zarządu weszli: Michał Ostaszewski, Pa- 
weł Korzeniowski i .Godlewski. 

+ Ucieczka więźnia. Z aresztu powiato+ 
wego w Głębokiem w czasie przechadzki po 
dziedzińcu zbiegł 15-letni Piotr Ziewalicz, 
obwiniony o zabójstwo stryja swego Jana 
Ziewalicza. Zbieg, który swego czasu uciekł 
do Sowietów, był 5 bm. z powrotem wyrzu- 
cony przez granicę do Polski i pozostawał 
w areszcie do dyspozycji władz sądowych. 

+ Posiedzenie Kom. Pow. P. W. i W. F. 
Pod przewodnictwem starosty Jankowskiego 
odbyło się posiedzenie komiteu powiatowe- 
go P. W.iW.F. Na posiedzeniu tem odczy- 
tano sprawozdanie komisji rewizyjnej, a ko- 
mendant powiatowy P. W. kpt. Kledzik 
przedłożył sprawozdanie z prac.. Najbardziej 
ożywioną działalność z organizacyj P. W. 
przejawiają na terenie powiatu oddziały 
Zw. Strzeleckiego. Omawiano sprawę budo- 
wy boiska w Głębokiem i dalszego prowa- 
dzenia budowy innego boiska na terenie 
powiatu. 

BIAŁOWIEŻA 
+ Zatarg w tartaku „Gródek*. Dnia 16 

lipca r. b. wieczorem z powodu niewypłace- 
nią zaległych należności zarobkowych robot- 
nicy tartaku „Gródek* w Białowieży, stano- 
wiącego dotychczas własność Polskiej Spłk. 
Drzewnej „Centruy** — zgromadzili się w 
ilości około 200-tu osób na placu tartacznym 
przed biurem tartaku i poczęli w sposób zde- 
cydowany domagać się od kierownika tarta- 
ku. wypłacenia im zaległych należności za- 
robk ch. 

Wobec „tego. że pertraktacje robotników 
z kierownikiem tartaku zaostrzyły tylko sy- 
tuację i mogły doprowadzić do poważniej- 
szych zajść — do Białowieży wyjechał niez- 

cznie powiadomiony o tem starosta któ- 
ry po dłuższej konferencji z robotnikami za- 
targ zlikwidował. 

Z POGRANICZA 
+ Metody lit. straży granicznej. Przed 

kiłku dniami na terenie odcinka granicznego 
N. Troki władze litewskie wysicdliły na te- 
rytorjum Polski rodzinę Wisłockich, stale 
zamieszkałych w Kownie. Litewska straż 
graniczna przed  wysiedleniem _ odebrała 
Wisłockim cały ich majątek w postaci 800 
litów, oraz większą część garderoby. 

  

Ratował się czy chciał utopić. 
Wczoraj około godziny 16 w 

pobliżu mostu na ul. Tadeusza Koś- 
ciuszki rzucił się do Wilji, średnich 
lat mężczyzna, który trafiwszy na 
głębię począł tonąć. Wypadek za- 
uważył funkc. post. rzecznego Sie- 
rakowski, który pošpieszyl na ratu- 
nek i po chwili wyłowił tonącego z 
wody. momencie gdy Sierakow- 
ski złapał samobójcę za ręce i po- 

czął płynąć do brzegu, ten chwycił 
go znienacka za szyję, z całych sił 
ciągnął do wody. Niebezpieczne te 
zapasy trwały dobrą chwilę i osta- 
tecznie Sierakowski zdołał unieszko- 
dliwić upartego samobójcę i wydo- 
stać się razem z nim na brzeg. Po 
stwierdzeniu. że uratowany jest w 
stanie pijanym odwieziono go do 
aresztu centralnego. 

KRONIKA 
  Dziś: Czesława W. 

Sobota Jutro: Praksedy P. M. 

20 Wschód słońca—g. 3 m. 20. 

Lipca Zachód „” 9.19 m. 40.       
ADMINISTRACYJNA 

— 0 bezpieczeństwo samochodowe na 

szosach. Odnośne władze administracyjne 

wydały zarządzenia w sprawie kontroli ru- 

chu samochodowego na szosach. 
Wzrastający ruch autobusowy wymaga 

zabezpieczenia pasażerów i pouczenia kie- 

rowców o przepisach. Stwierdzono, że kie- 

rowcy autobusów nie zbączają na prawo na 

sygnały pojazdów, które chcą je wyprzedzić, 

oraz przy mijaniu samochodów z przeciwnej 

strony nie redukują intensywności przednich 

świałeł, oślepiając kierowców samochodo- 

wych. Ponieważ autobusy zajmują zwykle 

środek jezdni i posiadają znaczne wymiary, 

takie ząchowanie się kierowców utrudnia 

używanie dróg publicznych i stwarza nie- 

bezpieczeństwo, zwłaszcza wobec ożywione- 

go ruchu samochodowego. 3 $ 

W związku z powyższem, jak się dowia- 

dujemy, władze opracowują plan wprowa- 

dzenia specjalnej policji samochodowej, któ- 

raby mogła kontrolować ruch na szosach. 

MIEJSKA 
— Piękna iniejatywa magistratu wileń- 

skiego. Magistrat m. Wilna, chcąc udo- 

stępnić swoim umrzędnikom zwiedzenie Po- 

wszechnej Wystawy Krajowej, udziela tym, 

którzy mają zamiar zwiedzić Wystawę, do- 

raźnych zapomóg w kwocie 50 zł. na „osobę. 

Zawdzięczając temu, już w najbliższym 

czasie wyjedzie z Wilna na P. W. K. kilka- 

naście wycieczek urzędniczych, rekrutują- 

cych się z osób, którym Magistrat udostępnił 

wyjazd do Poznania. у 

Pochwaly godną inicjatywę Wilna nale- 

ży podkreślić z uznaniem. 

ów I STOW 

— Wycieczka rolnieza. Nowopowstałe 

z połączenia Wileńskiego Towarzystwa Rol- 

niczego i Związku Kółek i Organizacyj Rol- 

niczych Ziemi Wileńskiej, Wileńskie Towa- 

rzystwo Organizacyj i Kółek, Rolniczych or- 

ganizuje w dniu 28 bm. wycieczkę rolniczą 

dla swych członków do majątku p. Karola 

Wagnera i do Stacji Doświadczalnej w Bie- 

niakoniach. Wyjazd wycieczki z Wilna na- 

stąpi dnia 28 bm. o godz. 7 m. 40 rano. 

Zwiedzanie gospodarstw i zakładów prze- 

mysłowych p. Karola Wagnera potrwa do 

godz. 16, poczem pociągiem z Wielkich- 

Soleniczek wycieczka uda*się do Bieniakoń. 

Po zwiedzeniu Stacji Doświadczalnej wy- 

cieczka powróci do Wilna tego samego dnia. 
Uczestnikom wycieczki przysługiwać bę- 

dzie prawo do nabycia zbiorowego 33"/o 

zniżkowego biletu z Wilna do Bieniakoń 
i z powrotem do Wilna, przyczem koszta 

przejazdu III kl., które wypadną w obię 
strony około 6 zł. od osoby, pokrywają sami 
uczestnicy. 

Zbiórka wycieczki wyznaczona jest na 
dworcu wileńskim w kl. III punktualnie na 
godz. 6 m. 20 rano. 

Członkowie Wil. Tow. Roln. i Org. Ziemi 
Wil, chcący wziąć udział w powyższej wy- 
cieczce, proszeni są o zgłoszenie swego 

udziału do dnia 27 bm. włącznie w lokalu 
Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego Wil- 

no, Zawalna 9 łub też w Związku Kółek i Or- 
ganizacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej, 
Wielka-Pohulanka Nr. 7, w godz. od 9—15-ej. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR POLSKI (sala „Lutnia*). 

— „Ewa bez zasłon* z Jaroszewską. Dziś 

Zofja Jaroszewska, która niebawem kończy 
swą gościnę na'naszej scenie, wystąpi w naj- 
nowszej pinkantnej komedji francuskiej Pa- 
wła Nivoix „Ewa bez zasłon*. Komedja ta, 
dająca oryginalne rozwiązanie i bajecznie 
dowcipny djalog, zdobyła sobie wielki suk- 
ces, a nasz czarujący gość jest przedmiotem 
codziennych owacyj. Wstęp dla młodzieży 
nie dozwołony. S 

RADIJO 
Fala 385 mtr. Sygnał: Kukułka. 

SOBOTA, dnia 20 lipca 1929 r. 

11.56—12.05: Sygnał czasu i hejnał. 12.05 
do 12.50: Gramofon. 12.50—13.00: Wieści 
z P. W. K. 13.00: Komunikat meteorologicz- 
ny Warszawy. 16.40—17.00: Program dzien- 
ny, repertuar i chwilka litewska. 17.00 do 
17.25: Gramofon. 17.25—17,50: Pogadanka 
dla młodych matek z cyklu:„Dziecko nerwo- 
we* — wygł. dr. Janina -Hurynowiczówna. 
17,50—18.00: Komunikaty P. W. K. 18.00 do 
19.00: Transmisja z Krakowa. Audycja dla 
dzieci. 19.00—19,20: Czytanka aktualna. 
1920—19.45: Feljeton wesoły — wygł. Karol 
Wyrwicz-Wichrowski.  19.45—20.10: Pro- 
gram na tydzień następny i sygnał czasu 
z Warszawy. 20.10—20.30: Feljeton aktualny. 
20.30—22.00: Transm. z. Salonu Philipsa 
w. Wilnie Rewja i sketsch p. t. „W.redakcji*. 
22.00—22.45: Transm. z Warszawy. Komu- 
nikaty: P. A. T. i inne. 22.45—23.45: Muzy- 
ka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 21 lipca 1929 r. 

10.15: Nabożeństwo z klasztoru OO. Fran- 
ciszkanów w Pamwnikach-Ligocie (G. Śląsk). 
11.45—11,55: Kamunikaty P. W. K. 11.56 do 
1210: Transm. z Warszawy. Sygnał czasu, 
hejnał i komunikat meteorologiczny. 16.00: 
Transm. z Warszawy. Odczyty rolnicze. 
17.00—18.35: Transm. z Warsz. Koncert po- 
pularny. 18.35—19.00: Odczyt p. t. „Jak pra- 
cujemy w Paryżu* — wygł. Tadeusz Szeli- 
gowski. Transmisja na wszystkie stacje pol- 
skie. 19.00—19.25: Opowiadania dla dzieci. 
19.25—19.50: Kukułka wileńska. 19.50—20.00: 
Program na dzień następny, komunikaty 

i sygnał czasu z Warszawy. 20.00—20.30: 
Audycja wesołą „Chrapanie z rozkazu”. 20.30 
do 22.00: Trnsm. z Warsz. Koncert. 22.00 
do 22.45: Transm. z Warsz. Komunikaty: 
P. A. T., policyjny, sportowy i inne. 22.45 do 
23.45: Muzyka taneczna z Oazy. 

Nowinki radjowe. 
Powrót dyr. Hulewicza. 

: Dyr. Programow Polskiego Radja w Wil- 
nie p. Witold Hulewicz powrócił do Wilna 
x: 6-cio-tygodniowej podróży, podczas której 
zwiedził ważniejsze ośrodki radjofonji euro- 

pejpkiej, jak Paryž, Berlin, Kolonja, Lipsk 
11 . + 

  

W środę, 24-go p. Hulewicz wygłosi po- 

gadankę p. t. „Wesołe wspomnienia waka- 
cyjne”, oraz w piątek, 26-40 — Skrzynkę 
pocztową. 

  

Jak pracujemy w Paryżu. =. 
Po długiej, bo sześciomiesięcznej nie- 

obecności, powrócił do Wilna dr. Tadeusz 
Szeligowski. 

P. Szeligowski przebywał w Paryżu, 
gdzie oddawał się pilnym studjom muzycz- 
nym. 

W dn. 21 bm. o godz. 18.35 dr. Szeligow- 
ski wygłosi przed mikrofonem odczyt p. t. 
„Jak pracujemy w Paryżu*. Odczyt będzie 
transmitowany na wszystkie stacje polskie. 

Dr. Szeligowski jest sekretarzem Stowa- 
rzyszenia młodych muzyków w Paryżu. 

O Jazbandzie. 

Prof. Michał Józefowicz w poniedziałek 

22-go o godz. 20-ej wygłosi interesujący od- 

czyt z dziedziny „Muzyka“ o „Jazbandzie“. 

Kącik dla Pań. 

We wtorek o godz. 17.20 pogadankę dla 
Pań wygłosi — Witold Małkowski. 

— 

Muzyka lekka. й 
Koncerty muzyki lekkiej uslyszymy w po- 

niedziałek z „Gastronomji* warszawskiej, 

oraz w środę i piątek od Sztralla (g. 18.00). 

  

„Spazmy miodne*. 

W pońiedziałek o gódz. 19-ej, ku uczcze- 
niu setnej rocznicy Śmierci Wojciecha Bo- 
gusławskiego, ' Rozgłośnia Wiłeńska nada 

zradjofónizowaną komedję Bogusławskiego 
p. t. „Spazmy modne* w wyk. Z. D. R. W, 

Słowo wstępne „Ze wspomnień o moim 

pra-pra-dziadku* wygł. Hanna Kozłowska. 
i 164 j 

KINAiFILMY 

„Chata: Woja Toma" 
(Helios.) 

Potrzeba dużej dozy artyzmu, aby w tak 
charakterystycznem, tak ku komizmowi 
skłaniającemu się dzięki pewnym, specyficz- 
nym swoim cechom środowisku, że aż cha- 
rakterystyczno - komicznem przedewszyst- 
kiem, jak środowisko murzyńskie — utrzy- 
mać „tak wysokie napięcie dramatyczne, 
w ciągu 12-tu aktów filmu. Tembardziej 

przecież, że nic łatwiejszego jak przejście 
„od wzniosłości do śmieszności”. Ileż trzeba 
umiaru artystycznego, tej umiejętności uni- 
kania szarży, przy jednoczesnem wyzyska- 
niu momentów dramatycznych do ostatnich 
niemal granic. 

Tem właśnie odznacza się „Chata wuja 
Toma. Wykonanie! Co za świetne typy! 
Ci murzyni! Omal że ani kszty szarży; ile 
tragizmu, jaka prawda! Wszystko tak prze- 
konywujące, że mimo, iż patrzy się na ludzi 
odrażająco brzydkich, w swej brzydocie wy- 

soce śmiesznych dla europejskiego oka, 
a śmiać się zupełnie nie chce. Przeciwnie — 
widz tak jest przejęty niekłamaną grozą sy- 
tuacyj dramatycznych, że wstrzymując od- 
dech, śledzi bieg akcji. 

Reżyserja jest naprawdę świetna, widać 
to zwłaszcza w takich momentach, jak 
przejście Elizy, mulatki, uciekającej z dziec- 
kiem przed pogonią przez rzekę po krze 
Sytuacja bardzo trudna, ogniowa próba dla 
artysty i reżysera. 

Ale chyba wszystko przewyższyły 

rowe sceny murzyńskie (na st 
z przedziwną maestrją skomponowane i 
reżyserowane. Wspaniale uchwycono 
czasu, w którym się cała akcja rozgrywa, 
stylowe są nietylko stroje, co jest stosunko- 
wo łatwe, ch: wymaga dużej staranności 
w opracowywaniu, nietylko stylowi są lu- 
dzie w tych strojach (ruchy, charaktery- 
zacja etc.), ale stylowe są nawet — krajobra- 
zy, zupełnie jakby żywcem ze sztychów ro- 
mantycznych malarzy wzięte, z pierwszej 
połowy zeszłego wieku. 

Jedynym, drobnym co prawda, dysonan- 
sem były naiwne tricki z „duchami* (śmierć 
dziewczynki, zmarły „wuj Tom*), ale to de- 
tale nie mające wpływu na całość wido- 
wiska (tyczy się to także cokolwiek sztucz- 
nego platnatora Shelby'ego). Zdumiewać się 
można tem, jak urodzonymi aktorami są 
murzyni! Nie bylo jednej postaci, któraby 
nie przekonywała swojem prawdopodobień- 
stwem, szczerością przeżyć etc. Bardzo 
ładna, zdolna i ponadto dobrze poprowadzo- 
na przez reżyserą jest artystka, odtwarza- 
jąca główną postać kobiecą, młodej Elizy, 
mūlatki: м = 0801 ‘° (5к.) 

4 ю EN 0-3 : 

— Dzieci, pozbawione opieki, wpadają 
pod autobusy; W dniu 18 bm. o godz. 10.25 
na ul. Niemieckiej przed domem Nr. 8 auto- 
bus Nr. rejestracyjny 14356, prowadzony 
przez Muczyńskiego Aleksandra, Antokolska 
141, przejechał 7-letnią Goldman  Gienię, 
Niemiecka Nr. 8, w chwili, gdy -przebiegała 
przez jezdnię na „drugą. stronę. ulicy.  Gold- 
man przewieziono do, Pogotowia Ratunko- 
wego, skąd po udzieleniu pierwszej pomocy 
w stanie bardzo ciężkim dostarczono do 
szpitala dziecianego na Antokólu. Szofera 
zatrzymano. Dochodzenie, w toku. 

— Na moście Raduńskim 'aniono - 
chodnia. W dniu 18 bm. ŻA 
moście Raduńskim przez nieznanego Sptaw- 
cę. został przebity nożem w łewy bok kole- 
jarz Błażej Witold, Raduńska! Nr: 4... Pogo- 
towie Ratunkowe odwiozło Błażeja do. szpi- 
tala kolejowego na Wilczej Łapie w stanie 
ciężkim. Błażej żadnych wyjaśnień udzielić 
nie może.. 

— Usiłowała otruć się. Na ulicy Raduń- 
skiej, koło domu Nr. 19 usiłowała popełnić 
samobójstwo przez wypicie esencji octowej 
Michalina „Aleksandrowiczowna (Raduńska 
21). Zatrutą ulokowano w szpitalu żydow- 
skim. Powodem targnięcia się na życie było 
nieporozumienie rodzinne. 

— Kradną i kradną. Na szkodę Gliūskie- 
go Antoniego, Poleska 28, dokonano kradzie- 
ży 2 garniturów wartości 450 zł. 

— W dniu 18 bm. Szabat Dawidowi, Su- 
bocz 30-a, skradziono z biurka 30 dolarów. 

— Jankun Kazimierzowi, Porubanek 12, 
podczas jego nieobecności w godzinach ran- 
nych z niezamkniętego mieszkania skra- 
dziono kostjum męski, wartości 150 zł. Kra- 
dzieży dokonała Bónalówna Zofja, zam. na 
terenie szpifała Kolejowego w Wilczej Ła- 
pie. W mieszkaniu Bonalówny kostjum zna- 
leziono. Bonałównę zatrzymano 

‚ — W dniu 18 b, m. Jankowskiemu Jano- 
wi, Krzywe Koło Nr. 3, przez otwarte Aa 
skradziono zegarek wartośc. zł.  Kradzie- 
ży dokonał zawodowy złodziej Siemionow 
Piotr, bez stałego miejsca zamieszkania. 
Siemionowa zatrzymane i zegarek odebrane. 

  

      

        

  

                     



Wielkie bractwo. 

Idziemy, wielka armja ludzi. któ- 
rzy zrozumieli sens życia i pracy 
czas siewu i czas Żniwa... 

Idziemy krokiem pewnym po 
twardej ubitej drodze, gotowi z har- 
dem czołem spotkać każdą przeciw- 
ność losu i każdą złą przygodę. 

Nie chroni nas pancerz, ani mie- 
cza nie mamy przy boku, a jednak 
czujemy się silni i pewni. bo kro- 
czymy drogą prostą, jedyną która 
prowadzi do celu... 

Jesteśmy wielkiem bractwem lu- 
dzi, którzy opanowali siebie, przy- 
jęli na się pewne obowiązki, którzy 
z ufnością oczekują dobrych rezul- 
tatów swojej pracy, umiarkowania 
wstrzemiężliwości, oszczędności. 

Jesteśmy  wielkiem  bractwem, 
zrzeszeniem ludzi związanych wspól- 
ną ideją, ludzi dobrej woli, realnego 
czynu, trwałego wysiłku i mocnego 
postanowienia osiągnięcia zamierzo- 
nego celu. 

To my. 
355.177 osób wytrwałych ciula- 

czy ciężko zapracowanych groszy, 
składanych na książeczkę oszczę- 
dnościową do P. K. O. 

Nasza krwawica, nasz kapitał 
zbiorowy wynosi 142 miljonów zło- 
tych. 

Teraz nie zdziwi was nasza du- 
ma, siła i pewność siebie, bijąca ze 
słów naszych. 

Przyznać musicie, Wy, co jesz- 
cze nie idziecie z nami ku dobrej 
przyszłości, że jest nas siła w wiel- 
kiej gromadzie ludu, który pracuje 
i oszczędza. 

Chodźcie z nami. Zarejestrujcie 
się w P. K. O., wyrabiając sobie 
książeczkę oszczędnościową, po zło- 
żeniu choćby jednego złotego. 

Jest nas coraz więcej, jesteśmy 
coraz silniejsi, my wielka pokojowa 
armja P. K 

Oszczędzamy. Gromadzimy za- 
soby. Poprawiamy nasz byt. 

Chodźcie do nas. M. Cz, 
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Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! 
  

KU RJER 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Sowiety odrzucą ewentualne pośrednictwo 
Ligi Narodów. 

BERLIN, 19.VII (Pat) „Telegrap- 

hen Union“ donosi z Moskwy, po- 

wołując się na dobrze poinformo- 

wane źródła sowieckie, iż rząd so- 

wiecki odrzuci ewentualne pošre- 

dnictwo Ligi Narodów w konflikcie 

soweicko-chińskim. Rząd sowiecki 

oświadcza, że zażegnanie . konfliktu 

nastąpić musi bez jakiegokolwiek 

paśrednictwa ze strony trzeciej. 

Ameryka w strachu o pakt Kelloga. 
WASZYNGTON, 19/МП. (Pat). 

Rząd amerykański zwrócił uwagę 
rządu sowietów i chińskiego na fakt, 
że oba te państwa są sygnatarjusza- 
mi antywojennego paktu Kelloga. 

Wystąpienie to ze strony rządu 
amerykańskiego wywołane zostało 
niebezpieczeństwem wybuchu woj- 
ny pomiędzy Rosją a Chinami. 

Nie będą się bić ponieważ... nie mają pieniędzy. 
WIEDEŃ, 19.VII (Pat) W/g do- 

niesień dzienników z Nowego Yor- 
ku, sądzą tamtejsze koła miarodajne, 
że do faktycznej wojny rosyjsko- 

chińskiej nie dojdzie, ponieważ ani 
Rosja sowiecka, ani też Chiny nie 
mają potrzebnych na ten cel pie- 
niędzy. 

Życie w Moskwie a wypadki na Wschodzie. 
MOSKWA. 19/VII. (Pat). Naprę- 

żona sytuacja polityczna między 
Sowietami a Chinami dotychczas 
nie znalazła oddźwięku w potocz- 
nem życiu stolicy Sowietów. 

O napręžonej sytuacji można 
sądzić jedynie z prasy. Rząd so- 
wiecki, a w szczególności Narkomin- 
dieł, wykazuje dużo spokoju i pew- 
ności siebie. 

Odpowiedź Polski na notę niemiecką 
w Sprawie rokowań handlowych. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Rząd polski odpowiedział na 
notę rządu niemieckiego w sprawie 
rokowań handlowych. Rząd  pol- 
ski zwraca uwagę na konieczność 
wyjaśnienia sytuacji wytworzonej na 
skutek wprowadzenia ostatnio przez 
Niemcy podwyżek celnych, wstrzy- 
mujących import polskich produk- 
tów rolniczych do Niemiec. Pod- 
wyżki te bowiem wprowadziły po- 
ważne zmiany podstaw, na których 
opierały się dotychczasowe prace 

w dziedzinie wzajemnych ustaw ta- 
ryfowo-celnych. Jednocześnie zapo- 
wiadane dalsze pociągnięcia w po- 
lityce ochrony dla rolnictwa nie- 
mieckiego wymagają wymagają ści- 
słego oświetlenia. Rząd polski, opie- 
rając się na szeregu oświadczeń 
rządu niemieckiego o jego chęci 
wznowienia rokowań i prowadzenia 
ich bez przerwy, zaproponował pod- 
jęcia tych rokowań w Warszawie 
25 b. m. 

WACLCEON SK | 

Chciał zabić nie kancierza a prezydenta. 
WIEDEŃ, 19.VII (Pat.) Sprawca 

zamachu na kanclerza robotnik 
Antoni Leitner został dziś rano 
przewieziony na klinikę psychjat- 

ryczną. Podczas wstępnego badania 
zeznał on, że jego zamach skiero- 
wany był wyłącznie przeciwko pre- 
zydentowi Austrji. 

Afera z przewozem narkotyków. 
PARYŻ, 19.7 (Pat). „Le Matin* 

donosi, że śledztwo w sprawie wy- 
krytego w dn. 9 b. m. wielkiego 
transportu narkotykow ujawniło, iż 
pewien bogaty kupiec rosyjski na- 
zwiskiem Larkin kupił zupełnie o- 
twarcie w jednej z fabryk alzackich 
te narkotyki, które przeznaczone by- 
ły dla Bombaju. 

Kiedy jednakże wynikły trud- 

ności przewozowe, Larkin zwrócił 
się do poselstwa Afganistanu, a po- 
seł afgański, znęcony perspektywą 
wielkiego zarobku, zgodził się być 
odbiorcą transportu i zapłacił około 
3 miljonów za rzeczone narkotyki. 

Należnosć fabryki nie została 
przez Larkina całkowicie uregulo- 
wana. 

Straszliwy potop w Małej Azji. 
Przeszło tysiąc osób utonęło. — Ludność ucieka w góry. 

BERLIN, 19.7. (Pat). Z Konstan- 
tynopola nadchodzą tu alarmujące 
wiadomości o katastrofie powodzi, 
jaka nawiedziła całe wybrzeże Ma- 
łej Azji. 

Liczne miejscowości zostały zu- 
pełnie zniesione z powierzchni ziemi 

DWIE SPRAWY O DEFRAUDACJĘ. 
Przed sądem okręgowym w trybie upro- 

szczonym stanęła Eugenja Błażewiczówna, 
djetarjauszka inspektoratu szkolnego w Osz- 
mianie, pod zarzutem przywłaszczenia sobie 
ogółem 200 zł., które winna była wysłać 
przez pocztę nauczycielowi Podgroczykowi. 

Błażewiczówna dwukrotnie przesyłała su- 
my, należące p. Podgorczykowi, zmniejsza- 
jąc je o sto złotych, zaś celem ukrycia przy- 
właszczenia, dopisywała na pokwitowaniu 
przed wskazaną kwotą przyjętych przez 
pocztę pieniędzy jedynkę, a następnie kwit 
ten załączała do list płacy. 

Oskarżona przyznała się do winy, wobec 
czego sąd uznał ją za winną defraudacji 

i fałszerstwa i skazał za każde z tych prze- 
stępstw po 7 miesięcy więzienia, uznając 
karę tę za łączną. 

Na poczet wymierzonej kary sąd załiczył 

Z innych pozostały tylko ruiny. 
Najstraszliwsze spustoszenie wy- 

rządziła powódź w prowincji Trape- 
zund, gdzie utonęło przeszło tysiąc 
ludzi. Miejscowości położone w do- 
linach zupełnie opustoszały. Lud- 
ność uciekła w góry. 

  

Z SĄDÓW 
skazanej 7 miesięcy aresztu prewencyjnego, 
wobec czego odzyskała ona natychmiast 
wolność. 

  

% 

Podobną sprawę sędzia Strzałko rozpo- 
znawał w tymże dniu przeciwko nauczycie- 
lowi Janowi Sierackiemu, który, będące 
upoważniony przez grono nauczycieli z gmi- 
ny szemiotowskiej, miał doręczać im pobory 
-miesięczne 

W lipcu 1924 r. z podjętych pieniędzy, 

przywłaszczył sobie 149 zł. 45 gr., a kiedy 
nadużycie zostało ujawnione, oddany został 
pod sąd. 

Po rozpoznaniu sprawy, wysłuchaniu 
świadków, wniosku podprokuratora p. Kor- 
kucia i tłómaczenia podsądnego, sąd skazał 

Sierockiego na 3 miesiące więzienia i karę 
tę darował mu na mocy amnestji.  Ka-er. 
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ZJAZD DZIERŻAWCÓW BUFETOW 5 й 

STAURACYJNYCH NA STACJACH KOLŃ 

Ministerstwo Komunikacji sa 
zarządzenie do wszystkich dyrekcyj kole 
wych, a w tej liczbie i do wileńskiej, pol 
cając podnieść tenutę dzierżawną na bi 
kolejowe. 

Podwyżka 

   

  

        

  

ta w rozmiarach od 50 
1009/, dotychczasowego czynszu ma obowił 
zywać już od 1 sierpnia r. b. у 

W związku z tem Stowarzyszenie Restal 
rałorów zwołało w czwartek zjazd dzierża! 
ców bufetów kolejowych celem omėwiei 
tej sprawy i zorganizowania akcji, i 
stawiającej się zarządzeniu. 

Zjazd odbył się w górnej sali restauratj 
„Zacisze, 1 

Zjazd zagail i otworzyl prezes S 

D 

przeci” 

Stow. p. Edm. Kowalski, który zaprosił 
prezydjum prezesa Stow. Al. Zadarnowskie. 
W. Brzezińskiego, M. Kiełmucia, Kieliszc: 
ka i Zielińskiego. 

Zebrani dzierżawcy bufetów Kolejczyi 
postanowili gremjalnie wejść do Stowarźji 
szenia jako sekcja autonomiczna. i 

Sekretarz p. Zieliński zaznajomił z К@ 
munikatem ministerjalnym, dotyczącym nić 
spodziewanej podwyżki. : 

Po ożywionej dyskusji wyłoniono delć - 
gację w osobach: W. Brzezińskiego, Zad 
rowskiego, Lewandowskiego i Malinowski 
go, która natychmiast udała się do dyrekćd 
kolejowej z pro: o odroczenie termin 
wymówienia dzierżawy, aż do chwili wy 
jaśnienia tej sprawy w ministerstwie. Delć | 
gacja otrzymała od zjazdu polecenie ni 
zgadzać się na podwyżkę czynszu dzierżav 
zznaczając, że wobec warunków ekonomi 
nych dzierżawy winni raczej domagać s 
zniżki tenuty. 

Delegacja po dłuższym czasie przyję 
została przez referenta odnośnego wydzia 
który objaśnił, iż prolongata wyznaczonegł 
terminu na akceptowanie nowych warunkój 
nie może mieć zastosowania. Przetargi 
bywać się będą dopiero po 1 sierpnia r. b 

zaś dotychczasowym dzierżaweom przysił 
guje pierwszeństwo przy jednakowych 
runkach dzierżawy. 

  

   

   
   

    

Po dwugodzinnej przerwie wznowiob 
obrady, zaznajamiając zjazd z uzyskane! 
przez delegację wiadomościmi. 3 

Z kolei zjazd uchwalił wystosować di 
dyrekcji i ministerstwa odnošne memorjałfi 
których odpisy przesłane będą do central 
Stow. w Warszawie. | 

Jednocześnie dokonano wyborów delė“ 
gacji, która te memorjały przedłoży wła 
dzom. W skład delegacji weszli pp. Al. Za 
darnowski, Wł. Brzeziński, Dyrlacz oral Edm. Kowalski. ' 

: Delegacja u prezesa dyrekcji będzie dzi: 
siajj zaś w poniedziałek prawdopodobnić 
wyjedzie do Warszawy. 

Zamykając obrady zjazdu, pizówódniczął 
cy podziękował uczestnikom, a zwłaszczś 
uczestnikom za przybycie na zebranie, któ 
rzy z kolei wyrazili gorące podziękowanić 
prez. E. Kowalskiemu za sprawne prowadze” 
nie obrad. | 

  

  

  

Kos. : 

. з_е ° Od dnia 20 do 24 lipca r 246 „umówieni Km Miejskie | ias „Jedynaczka Króla Stali E LEKARZE I 
SALA MIEJSKA Komedja w 8 aktach. — — W roli głównej: BETTY BRONSON — — Kasa czynna od godziny 5 m. 30. EDESDENSCONACOOŚ 
Ostrobramska 5. Początek seansów od godziny 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Poczatek seansów od g. 4. KURJER WILEŃSKI S-KA Z OGRaN. ODP. 
  Or. Kenigsberg 

KINO - TEATR Film, który zadziwił świat! e CHOROBY WENBRYC?* „|  Smikatumu Chata Wuia Toma DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA ONE 
Epokowy arcyfilm w 12 akt. Į karskie. Przyjmuje «+ 

13 w/g ogólnie znanej powieści asi STOWE z tz a k as B. JOVE. Mi kień | 
Sceny do łez wzruszające. Wstrząsająca poryw. gra. ysiące statystów. la młodzieży dozwolone, i 

* Wileńska 38. Wszyscy śpieszcie ać ten arcyfilm. Seansy o godz. 6, 8 i 10.15. W niedziele od godz, 4.30. » N i 4 7 «€ + A, 4 | 
  

  

DOKT.R MEDYCYNY | 

A. GYMBELER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1308 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

zmmeueaky Tajemnica telefonistki z centrali hotelowej" 
W roli głównej MAGDE BELLAMY i WARNER BAXTER. są Kajtuś ч .роапісуп. 

Nad program: Komedja w 2 aktach 
Początek o godzinie 6-ej wieczorem. — — —  W niedziele i święta o godzinie 4-ej.; — — Ceny zwykłe. 

—— 

Poraz pierwszy w Wilnie I k r 66 
wielki dramat rosyjski 59 

Wstrząsający dramat w 12 akt. z czasów panowania cesarzowej Katarzyny II. Udział biorą znakomici artyści 
rosyjscy: OLGA GZOWSKA, OSIP RUNICZ i M. CZERNOW. Ciemnota, rozwydrzenie i rozpusta rosyjskiej szlachty 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworea kolejow.) 

$-TO JAŃSKA 1 - WILNO - TELEFON 3-40 

LI 
DZIEŁA KSIĄŻKOWE, DRUKI, KSIĄŻKI DLA URŻĘBÓW PAŃ- 
STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 
BILETY WIZYTOWE, PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 
I WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTY W ZAKRESIE DRUKARSTWA 

LI 

      

  

  

KINO 

Piccadilly       

  

  

42. Tel. 17-85. | pod panowaniem Katarzyny II. Krwawa groza odległych czasów niewoli chłopskiej. Historyczny balet Pi > да 
> AE cesarskiego teatru dworskiego w Petersburgu. Pod biczem despoty! Zwycięstwo miłości! AMJ 

RU WI == ĄŽ 
DZIŚ! Wielki atrakcyjny program! LIL DAGOWER i NIGEL BARRIE w przepięknym pogodnym dramacie: D KI JEDNO I ELOBARWNE OPRAWA KSI EK DOKTÓR > KINO-TEATR 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

oraz ulubiony komik PATACHON w aktualnej farsie PUNKTUALNIE TANIO ======_ SOLIDNIE 

K 0 M E DJ A S E R C „Precz z krótkiemi spódniczkami *, 
W dwóch obrazach trzy asy ekranu. 

  ” BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

      

  

     
     

    
  

        
  

    

           
  

  

B l LA N S S U | 0 W Y Obowiązkiem waszym jest zwiedzenie <em> 0d 9 — 1 i 8 — 7. 
ko Sašians łowne okrętowego, Każdą sumę (Telef. 921). 

= 3 portowego, wodnego i t. p., rybołóstwa, lotnie- gotówki doł h, DOKT 

Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego Sp. Akc. no e nota rai ias | Aaa a at A odbywa się w w у . 
. r. * gowej (1 minuta od Domu Polskie u: aż 16 nie pod zabezpieczenie " AKTYWA na_ dzień 30 czerwca 1929 PASYWA gowej (anim ‚ a Do kieg E| |7'e pod zab czenie D Zeldowicz 

Kasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne: aw niorpnia Peta UGA 00 Я та РЕСЕ choroby weneryczne, ву- 
* ° St ia i szkoł, j Dom H-K „ZACHĘTA“ я 

Nas | a) zakladowy | OS 0 zoj| || rem 50% wnika kasiore w dry | Miekieieia ft, || ary 8 | l wy . 3 > . „/02.0/, | 1.542./62. rotnej. 2039—10 5 (Diaternia) : 
P. K. O. i B-ku Gosp. Kraj. . 60.617.85 269.266.39 Wkłady : od 9—1, od 5 — 8 więes. 

Waluty zagraniczne . 3 4 > —- 141.299.93 a) terminowe . 4 A „ | 4.158.987.12 z Kobieta-Lekars | 
aps) węstościowa własne: i b) a vista я $ у . | 2.257.071.85| 6.416.058.97 p RZ E TA R G. || WIARNIA | i 

a) požyczki panstwowe ю ё „702. Rachunki biež Ida kredyt. | AUIOWICZOW 
b) papiery hipoteczne . $ 24.997.60 З dac jawa wę ze " 7 152.356.79 Nadleśnictwo Rudniekie .w Wieczoryszkach, pocz- „KROLEWIANKA“ + 
c) akcje . у : : 2 73.561.77 104.261:64 || Zobowiązania inkasowe:':. м A 20.999.96 | t* Rudnikt koło Jaszun, województwo wiieńskie, po- Wilno, Królewska 9 kate ai a 
i kraj i» sA 268.811.30 ю : ak ы daje do wiadomošei, že 0 godz. 13-6j, dn. 2-g0 sierp- Zakąski zimne i go- rządów YE od 12—! 

Banki krajowe . . . : „811.3 Redyskonto weksli . . у 1.626.830.08 | nia r. b. odbędzie się licytacja w drodze przetargu žr iwo: obiad dh= 1 оа 4 — 6 
+ Banki zagraniczne —. . . . k 231.890.17 || Banki krajowe A A 4 — 467.798.34 | ustnego i ofert pisemnych na sprzedaż materjałów Hat 1 {……3_ pia niż. ul. Mickiewicza 24. 

Weksle zdyskontowane —. й . — 4.203.555.34 || Banki zagraniczne . 2 — 15.862.60 a ee A aw AL mie calizy Ałędieśóich sięcznych żniżka 209/, PA R та 2 adłeśnictwa ' 
Nani ja A > Robakowo a. Pozo ae i 26586 m sa bė ae, wzw A i zapach, Pophodzący ooo DOKTÓR MEDYCYNY , + + me, * . t 928 r: 2 я ° otwartego kredytu Odział DE WEP NorAA > 737.863.83 | 00 Sosny "2 . 5300m. p. [FOLWARK | 

a) zabezpieczone Ё . + |3.700.922.78 : V 0 w pobliżu Wilna, od Lei 000WS ' 
b) niezabezpieczone : $ 395.180.04| 4.096.102.82 Šai y WE z х st. kol. 8 klm , obszaru || chor. uszu, nosa i gardła, 

Pożyczki terminowe .  .  . ou A 29476501 Świerku | 750 I A ai ai LAA 
jerachomości .. 3 й ; й R i a 8 A zabūdowaniami sprze- Are a o 

Różne rachunki $ 3 8 а -- 239.134.40 Ogół 1 ‚ damy za 4.000 dol. zo | 
Koszty, różnice kursowe i t. p. . a — 324.059.16 Asta ale a Wileńskie Biuro а НЕНЕ ЕЕ ЗЕН З ЗН 
Oddziały . . * х 3 Z 732.933.96 х 2) Loco. stacja Stasiły papierówka šwierkowa Komisowo-Handlowe 4 | 

: KO : | — ————| dlugošė polana 1 metr, wyrób 1928 r. okoto 80 m. p. | | Miekiewioza 21, tel. 152 Akuszerki 5 
Suma bilansowa . ; . 11.578.609.15 Suma bilansowa = 11.678.609.15 Warunki lieytacji i wykaz objektów lieytacyj- Вавееввевавиевнае 

Udzielone gwarancje . 2 ч я — 134.172.50 || Zobowiązania z tyt. udziel. gwarancji 134.172.50 | nych ze wskazaniem cen i wysokości wadjów są do | FOAEGEOCEECHEMNO ! 
NSE S — | | 281422487 || Rėžai za inkaso Sort 2.814.224.87 |. przejrzenia WO ana ELO | S LETMISKA Akuszerka 

Razem. . $ 14.627.006.52 Катетм . > 14.627.006.52 N I EREEEEEEEECEGEEE ° 9] Bai Ua Lanius niais adleśniczy. 7 k Maja Argin 

ч ECOLE PIGIER de PARIS PIANINA Pieniężne Uczeń - ||| doli W inournioi apa złota | przyjmuje od 9 ran 
pensjonat dla młodych panien w pobliżu do-wsnkieck Rose i lokaty "najso" 5 i WNIEJ Poni i “ > 5 7 w. ul. Micki 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże PE ZE lidniej z absolutną gwa- 8-ej kl. gimn. poszukuje op erajcie Pantera“, Chramcėwki31, | ST 
odłenże: yehuc tl: Navombre 18 LAVA- racja i strojenie. Ul. | rancją zwrotuzałatwiamy osady | Adroa w admi. |7oP 10 SUORY MeżWiOOK- lokaty pieniężne hipo- i blisko dworca, doktorowej | WiCza 80 m. 4. W.Zdr. P 5 Mick: Wileńskie Biuro posady. Adres w Admi. nie pod 1-szą hipotekę t tatwi Li И k iRZ RENNE (Seine). Stenografja, handlowość ickiewicza 24 — 9. Konieowa Handlowe | pistracji „Kur.Wil.“. 2027 dużej kamienicy. WiiRaCTE BEA: gę MorsKĄLRZ6CZNĄ | Masiałowej 1 doktozowej | Nr. 3008. 

1 język francuski. Mickiewicza 21, tel. 152 OOOO GIT PTO Dom H/K. „Zachęta*, Komisowo-Handlowe m | Urbaiūskiej, nowo Otwo- 
NL. mo - юв cj Mickiewicza 1, tel. 9-05 Mickiewicza 21, tel. 152 Munas rzony, cały rok otwarty. 

  

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6— 7 wiecz. we wtorki i piątki, Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydań 
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