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Decydujący moment w Konferencji haskiej. 
Niepewność sytuacji budzi niepokói prasy 

niemieckiej. 
Zaostrzenie 

LONDYN. 16.8 (Pat.) Dzisiejsza 

poranna prasa londyńska przynosi 

z Hagi wiadomość o pewnem za- 

ostrzeniu się sytuacji w związku 

z przedłożeniem Snowdenowi pro- 

pozycji Francji, Belgji i Włoch. Pro- 

pozycje te pokrywać mają zaledwie 

w jednej trzeciej żądania angielskie 

co do restytucji utraconych przez 

plan Younga części annuitetów na 

sumę 2400 tysięcy funtów szterlin- 

gów. Prasa powtarza opinję, uzy- 

skaną przez korespondentów ha- 

skich z kół delegacji brytyjskiej, 

oświadczającą, że propozycje te nie 

wystarczają i że Snowden nie od- 

stąpi od swego postulatu podstawo- 

wego, żądającego utrzymania klucza 

podziałowego z Spaa i ograniczenia 

kontyngentu węglowego w świad- 

czeniach niemieckich oraz, że bez 

zadośćuczynienia tym postulatom, 

Snowden nie będzie kontynuował 

rokowań. Wobec tego konferencja 

zostałaby faktycznie zerwana, Wczo- 

rajszy rzekomy list Snowdena do 

Jaspara wyjaśnia dziś prasa jako 

się sytuacji. 
krótką notatkę, zredagowaną przez 
Snowdena w czasie obrad komisyj- 
nych we środę przy stole konferen- 
cyjnym, a podaną osobiście w cza- 
sie obrad Jasparowi, przyczem w,no- 
tatce tej Snowden miał sprecyzować 
odbytą ostatnio z Jasparem rozmowę 
i miał stwierdzić kategorycznie, że 

do soboty pragnie mieć sytuację 
wyjaśnioną.. Z tonu prasy dzisiej- 
szej przebija się wyrażnie zdener- 
wowanie co do ewentualnych losów 
konferencji. 

Charakterystyczne jest stanowi- 
sko organu Labour Party „Daily 
Herald", który w niesłychanie ostry 
sposób atakuje pržedewszystkiem 
delegację włoską, twierdząc, że Włosi 
prowadzą w.Hadze politykę obstruk- 
cyjną, udaremniając wszelkie usiło- 
wania porozumienia poczynione ze 
strony Francji i Belgji. „Daily He- 
rald* twierdzi, że Pirelli i Grandi 
działają według wyrażnych wska- 
zówek partji faszystowskiej i że w 
ten sposób w Hadze zderzyły się 
ze sobą dwa światopoglądy. 

Obawa odroczenia konferencji. 

HAGA, 16.8 (Pat). Memorandum 

delegacji francuskiej, belgijskiej, 

włoskiej i japońskiej w sprawie po- 

stulatów chińskich wręczone zosta- 

ło dziś rano Snowdenowi. .Briand 

odbył dziś rano konferencję z Lo- 

ucheurem, poczem złożył wizytę 

Stresemannowi. Panuje powszechna 

ópinja, iż Snowden uzna za niedo- 

stateczne ustępstwa poczynione 

przez Francję, Belgję, Włochy i Ja- 

ponję i w związku z tem przewidu- 

je się, że konferencja zostanie od- 

roczona. 

Snowden oczekuje dalszych propozycyj. 

HAGA. 16.8 (Pat). Sytuacja do- 

szla dziš * do najwyższego napięcia. 

Z kół delegacyj informują, że Snow- 

den miał odpowiedzieć Jasparowi, 

iż propozycje dotychczasowe, za- 

warte w memorjale, złożonym wspól- 

nie przez Francję, Belgję i Włochy, 

nie zadowalają go i że oczekuje 

dalszych ptopozycyj. Ostatecznie 

po dłuższej naradzie postanowiono 

odroczyć jutrzejsze posiedzenie ko- 

misji finansowej i kontynuować do- 

tychczasowe rozmowy poufne. Ko- 

misja polityczna natomiast zbierze 

się w poniedziałek przyszłego ty- 

godnia. 

Genewa lekarstwem dla konferencji haskiej. 

WIEDEŃ, 16. VIII. (Pat), Według 
doniesień dzienników z Hagi, tylko 

zupełne wypełnienie wszystkich po- 

stulatów angielskich może zapewnić 

dalsze istnienie konferencji. Pow- 

szechnie panuje mniemanie, że róż- 

nice zdań, panujące w Hadze, mo- 

gą zostać złagodzone jedynie w Ge- 

newie na konferencji Ligi Narodów. 
  

Niewystarczające ustępstwa. 
HAGA, 16. VIII. (Pat). W tutej- 

szych kołach politycznych utrzymu- 

ją, iż dzisiejszy dzień będzie decy- 

dujący. Minister belgijski Francqui, 

jako przedstawiciel bloku 4 państw 
sprzymierzonych, zawiadomił Snow- 

dena, że może otrzymać sumę do- 

datkową około 40 miljonów rocznie, 

co oznacza o 15 miljonów mniej, 

niż żąda Anglja. Ponadto mają być 

poczynione poważne koncesje w 

sprawie świadczeń w naturze, szcze- 

gólnie co do węgla. Również otwar- 

tą zostanie ważna sprawa siedziby 

banku międzynarodowego, — lecz 

Snowden dał do zrozumienia, że to 

wszystko już nie wystarcza i wobec 

tego w sferach delegacji angielskiej 

dają do zrozumienia, że jeżeli w os- 

tatniej chwili nie nastąpi zmiana sta- 

nowiska owych 4 państw, konferen- 

Rozmowy przygotowawcze. 

HAGA, 15-VIIL. (Pat). Francqui 

odwiedził dzisiaj rano Snowdena, 

prawdopodobnie w celu poinformo- 

wania go o pierwszych krokach, po- 

czynionych przez delegatów fran- 

cuskich, włoskich, belgijskich i ja- 

pońskich, a mających na celu zna- 

lezienie w ramach planu Younga 

środków, któreby mogły zaspokoić 

żądania angielskie. Zkolei Francqui 

powiadomił Brianda, Cherona, Lou- 

cheura i Pirelli'ego o wyniku podję- 

tego kroku, przyczem odbył z nimi 

dwugodzinną naradę. W kołach, 

biorących udział w konferencji, po- 

twierdzają wiadomość, iż Snowden 

wystosował w dniu wczorajszym do 

Jaspara notę, podkreślającą korzy- 

ści przeprowadzenia  pėloficjalnej 

wymiany poglądów na temat żądań 

angielskich przed sobotą, ażeby u- 

chronić konferencję przed znalezie- 

niem się w impasie; koła te jednak- 

że zaznaczają, iż byłoby całkowicie 

nieścisłem wyciągać stąd wniosek, 

że Francja, Belgja i ltalja godzą się 

już na rezolucję Śnowdena, zmie- 

rzającą do rewizji planu Younga. 

W istocie delegaci tych państw sta- 

rają się znaleść kompromisowe roz- 

strzygnięcie sprawy, dotychczas jed- 

cja będzie albo zerwana, albo od- 

roczona. 
Prasa holenderska wyraża prze- 

konanie. że nastąpi raczej zwrot ku 

lepszemu i że posiedzenie sobotnie 
załatwi całą sprawę jedynie ze stro- 
ny formalnej. 

Dziś rano obradują ponownie 

eksperci tych 4 państw, którzy ma- 

ją ustalić definitywnie swe stanowi- 

sko i wręczyć memorandum dele- 

gacji angielskiej. Minister Francqui 
miał zwrócić uwagę na wczorajszem 

posiedzeniu poufnem, że likwidacja 

dóbr niemieckich dała Anglji conaj- 
mniej 200 miljonów funtów szterlin- 
gów, czemu Snowden stanowczo za- 
przecza. Minister Francqui zwrócił 
też uwagę, że Anglja nigdy nie skła- 
dała na komisji odszkodowań ra- 

chunków tej likwidacji. 

  

nak nie można zanotować żadnego 

wyniku tych starań i prawdopodob- 
nie żadnego wyniku nie osiągnie 
się przed sobotą. Jest więc conaj- 
mniej przedwczesnem, utrzymywać, 

że teza angielska odniosła sukces. 

Treść memorandum dla 

Snowdena. 
HAGA, 16.8 (Pat.) Memorandum, 

doręczone dziś Śnowdenowi .propo- 

nuje zwiększenie udziału Anglji w 

odszkodowaniach, przeznaczając jej 

salda, wynikające z dalszego stoso- 

wania planu Dawesa do czasu za- 

stosowania planu Younga, jak rów- 

nież salda z mniej uwarunkowanej 
części spłat, przewidzianych w pla- 

nie Younga. Małe państwa, dla któ- 

rych początkowo solda te były 

przeznaczone, otrzymają odpowied- 
nie kompensaty. 

Wreszcie Anglja otrzymalaby 
pewne udogodnienia w dziedzinie 
świadczeń w naturze, między innemi 

przez zniesienie prawa reeksportu. 

Komitet rzeczoznawców ma ustalić 

sposób stosowania wspomnianych 

środków oraż określić wysokość 
odpowiednich cyfr. Wspomniane pro- 

pozycje zaspakajałyby żądania an- 
gielskie w */, częściach. 

Co podaje prasa francuska ? 

PARYŻ, 16.8 (Pat.) Prasa zapa- 
truje się „bardzo pesymistycznie ną 
losy konferencji haskiej. Panuje o- 

gólne przekonanie, że jeżeli Snow- 

den nie ustąpi ze swego nieprze- 

jednanego stanowiska, ,to dzień ju- 
trzejszy przyniesie zerwanie pertrak- 
tacyj, 

„L'Oeuvre“  wyrażnie oskarża 
Snowdena o zamiar zburzenia planu 
Younga, gdyż ostateczne załatwie- 
nie kwestji odszkodowań pociągnę- 
łoby za sobą zbliżenie francusko- 
niemieckie, którego pewna część 
społeczeństwa angielskiego nie prze- 
stała się obawiać, W kwestji Nadre- 
nji „L,Oeuvre“ zaznacza, że kon- 
sekwencją nieustąpliwości brytyjskiej 
będzie utrzymanie francuskiej oku- 
pacji Nadrenji, stanowiącej gwaran- 
cję, której Francja nie "zamierza 
utracić, zanim kwestja odszkodowań 
nie będzie ostatecznie uregulowana. 

W „Echo do Paris" Pertinax za- 
stanawia się nad konsekwencjami 
możliwego zerwania konferencji, za- 
znacza przytem, że z jednej strony 
Briand uwolni się od obowiązku 
określenia ścisłego terminu ewaku- 
acji Nadrenji, z drugiej zaś strony, 

jeżeli Anglicy, a być może i Belgo- 

wie zgodzą się na ewakuację, a woj- 

ska francuskie pozostaną w Nadre- 

nji, to realizacja planu będzie za- 

trzymana wskutek złej woli An- 

glików. 

Nadzieja „Tempsa*. 

PARYŻ, 16-VIII. (Pat). Dzisiejszy 
„Le Temps" oświadcza, iż należy 

żywić nadzieję, iż uczestnicy kon- 

ferencji haskiej skierują całą swą 

dobrą wolę na to, aby uniknąć zer- 

wania konferencji w ścisłem tego 

słowa znaczeniu i że znajdą sposób 

wyjścia w odroczeniu obrad, umożli- 

wiającem odpowiedzialnym  mini- 

strom, którzy spotkają się we wrześ- 

niu w Genewie, przystąpienie do 

lepszego przygotowania nowego ze- 
brania. 

BERLIN, 16.VIH. (Pat). Prasa ber- 

lińska ocenia dziś w dalszym ciągu 

sytuację w Hadze z pesymizmem i 

pewnym niepokojem. Socjalistyczny 

„Vorwaerts* wyraża przekonanie, że 

SŚnowden odrzuci kategorycznie pro- 

pozycje francusko-belgijsko-włoskie, 

jako niewystarczające. Korespondent 

haski „Vorwaerts” sądzi, że w obec- 

nej walce pomiędzy 4 państwami 

wierzycielskiemi Francja, Włochy i 

Belgja zmierzają do zwalenia całej 

winy za ewentualne rozbicie się 

konferencji na Anglię. 

„Berliner Tageblatt“ podkreśla, 

że napięcie na konferencji haskiej 

było w dniu dzisiejszym niezwykle 

silne. Dziennik wyraża przypuszcze- 

nie, że kryzys obecny może wpraw- 

dzie doprowadzić do wyjaśnienia w 

znacznej mierze sytuacji. sytuacja 

ta jednak jest tak zawikłana, że w 

kołach poszczególnych delegacyj 

mówi się dzisiaj — jak twierdzi ko- 

respondent „Berliner Tageblatt" — 

głównie o sposobie takiego odro- 

czenia konferencji, któryby nie 

przyniósł niepowetowanych szkód 

przez stwierdzenie bezpłodności 
prac dotychczasowych. 

Korespondent wyraża przekona- 
nie, że rozmowa dzisiejsza między 

Briandem i Stresemannem poświę- 

cona była między innemi właśnie 

tym rozważaniom. Dalej podkreśla 
korespondent jako ujemny objaw, 
że Briand miał dzisiaj zapowiedzieć, 

że zakomunikuje delegacji niemiec- 
kiej terminy ewakuacji „możliwie 

najprędzej". 

Owo podkreślenie „Możliwie naj- 

prędzej" uważa korespondent za za- 

powiedź nowej zwłoki i za zapo- 

wiedź niedotrzymania poprzedniego 
przyrzeczenia, zapowiadającego za- 

komunikowanie tych terminów na 

sobotę. — Jako najbardziej ujemny 

objaw podnosi korespondent zwłokę 

(TIT T TIT E ITT TOS IO 

Pożyczka amerykańska dla Banku 

Angielskiego ? 

LONDYN, 16.VIII (Pat). City lon- 
dyńska zaalarmowana została dziś 

wiadomością o dokonanej w Nowym 

Yorku pożyczce dla Banku Angiel- 

skiego w wysokości 50' miljon. f. st. 

Pożyczki udzielić miała nienazwana 

grupa banków amerykańskich, przy- 

czem Federal Reserve Board miał 
wziąć na siebie gwarancję za Bank 

Angielski. Według wiadomości, o- 

trzymanej przez korespondenta Pat., 

na czele tej grupy banków stoi Pier- 

pont Morgan. Spotkanie między mę- 
żem zaufania Morgana amerykań- 
skim ekspertem konferencji parys- 

kiej Lamonten a premjerem ang. 
Mac Donaldem, w obecnošci prezy- 

denta Banku Angielskiego Normana, 
mialo zdecydowač o sprawie požy- 
czki, a wreszcie wpłynąć decydują- 
co na rokowania w Hadze, 

Nie ulega wątpliwości, że kwe- 
stja pożyczki pozostaje w bezpośre- 
dnim związku z kwestją rokowań 
haskich. Nie należy bowiem przy- 
puszczać, aby Ameryka zechciała 
udzielić Anglji tak wielkiej pożycz- 
ki, gdyby rokowania haskie faktycz- 
nie się rozbijały. Prawdopodobnie 
pożyczka uratowała konferencję ha- 
ską. Dlatego też dzisiejsze posunię- 
cie Śnowdena w Hadze, a mianowi- 

cie list jego do Jaspara, żądający 
natychmiastowego bezwzględnego 
wyjaśnienia sytuacji i oświadczający, 
że Snowden dłużej czekać nie mo- 
że, sprawiło wrażenie raczej wesołe 

niż alarmujące. W City uważają, że 
wskutek prawdopodobnej realizacji 
pożyczki, powrót Snowdena do Lon- 
dynu jest naprawdę konieczny, gdyż 
oczywiście pożyczka uważana jest 
w City za rzecz daleko ważniejszą, 

niż cała konferencja haska. Prezy- 

dent Banku Angielskiego Norman 

zapytany o to, czy istotnie pożycz- 

ka jest faktem, odpowiedział wpraw- 

dzie, że nic mu o tem nie jest wia- 

domo, mimo to w City panuje prze- 
konanie, że pożyczka jest faktem 
dokonanym. 

Według wiadomości z Nowego 

Yorku pożyczka może być podjęta 

w każdej chwili w ciągu 24 godzin 

i ewentualnie, gdyby tego trzeba 

było—w złocie. W ten sposób Bank 

Angielski ma całkowitą możność 

* gielskiego w Ameryce 

zrównoważenia odpływu złota do 

Banku Francuskiego, który w ostat- 

nich tygodniach wykupił w Banku 

Angielskim złota na sumę 14 milj. 

ft, przytem niektóre głosy twierdzą, 

że ów wykup złota przez Francję w 

Londynie miał byc również środ- 

kiem nacisku politycznego na An- 

glję. Wskutek uzyskania pożyczki 

owa możność nacisku francuskiego 

ustała całkowicie i w tem leży mo- 

że źródło stanowiska Anglji w Ha- 

dze wodec delegacji francuskiej. Na 

wiadomość o pożyczce amerykań- 

skiej dla Banku Angielskiego kurs 

dolara wzrósł do wysokości 4.84'/; 

dolara za | funt. 
LONDYN, 16.VII1 (Pat). Półofi- 

cjalne zaprzeczenie wiadomości o 

uzyskaniu pożyczki dla Banku An- 
stara się 

przedstawić sprawę w ten sposób, 

że Anglja uzyskała w roku 1925 

opcję na pożyczkę w Ameryce w 

wysokości 300 miljonów funtów, z 

czego 200 miljonów było do dyspo- 

zycji Federal Reserve Bank bezżad- 

nych zastrzeżeń co do kosztów 

opcji, o ileby Bank Angielski z po” 

życzki nie skorzystał i 100 miljo- 

nów u Morgana, który liczył koszty 

ewentualnej niewyzyskanej opcji. Z 

kredytów tych nie skorzystano i 

oczywiście opcja na pożyczkę Mor- 

gana została utracona, natomiast 

opcja na kredyt Federacji Reserve 

Bank do tej pory nie jest przedaw- 

niona. Z opcji Bank Angielski za- 

mierza skorzystać tylko w wypadku 

ostatecznej konieczności, aby nie 

podnosić stopy dyskontowej oraz 

nie dopuścić do zmniejszenia się 

zapasów złota Banku Angielskiego. 

Jednocześnie podkreślają półoficjal- 

nie bardzo wyraźnie, že Bank Fran- 

cuski swych zasadniczych zapasów 

złota nie wycofał z Londynu, awy- 

cofane dotychczas złoto należało do 

mniejszych i indywidualnych kre- 

dytów francuskich. Koła City jed- 

nakże żywią nadal przekonanie, że 

Bank Angielski ma zapewnioną po- 

życzkę i widzą w tym fakcie naj- 

lepszy atut angielski w Hadze, do- 

wodzący uzgodnienia postulatów 
angielskich z Ameryką. 

  

SSE AS III IS ITT ASA 

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

w stworzeniu komitetu organizacyj- 
nego dla wprowadzenia w życie 
planu Younga. 

Obok sporu międzyaljanckiego 
o kwoty podziałowe, obok bezpłod- 
ności narad komitetu prawniczego i 
obok zwlekania w sprawie Nadrenji 
uważa korespondent tę zwłokę z 

tworzeniem komitetu organizacyjne- 

go za najniebezpieczniejszą i pod- 

kreśla, że koła międzyaljanckie dają 

Niemcom odpowiedzi wymijające i 

że dążą one, jakgdyby. do uzale- 
żnienia sprawy stworzenia tego ko- 
mitetu od dalszego toku pozostałych 
rokowań. 

Demokratyczny  „Boersen Cour- 
rier" wyraża w depeszy z Hagi 
obawę, że na jutrzejszem posiedze- 
niu wnioski Snowdena zostaną w 
oficjalnem głosowaniu odrzucone, 
co będzie oznaczać zerwanie kon- 
ferencji. W tym wypadku — pisze 
ten dziennik—zbierze się w począt- 
ku przyszłego tygodnia konferencja 
plenarna, by ustalić odroczenie ob- 
rad narazić na czas nieokreślony. — 
Ponowne podjęcie obrad—jak przy- 
puszcza „Boersen Courrier'—uchwa- 
lone zostanie później i wyznaczone 
prawdopodobnie na miesiąc pażź- 
dziernik z tem, że miejscem obrad 
będzie Haga albo Genewa. 

Nowe trudności. 

HAGA, 15-VIII. (Pat). Krążą po- 
głoski, że Francja i Belgja skłonne 
są do pewnych niewielkich ustępstw 
na rzecz Anglji w sprawie rat bez- 
warunkowych. Największe jednak 
koncesje wymagane są od Włoch, 
które w porównaniu z planem Da- 
wesa najwięcej otrzymały. O stano 
wisku delegacji włoskiej nic dotych- 
czas tutaj niewiadomo, aczkolwiek 
Włochy są zainteresowane nietyl- 
ko w sprawie rat, lecz również w 

sprawie świadczeń w naturze. W tu- 
tejszych kołach politycznych wątpią, 
ażeby włoska delegacja biernie 
przyjęła to, co inni zadęcydują. 
ymczasem nie jest wykluczone, że 

po kryzysie angielskim wypłynie 
inny kryzys. 

Przewidywania. 

HAGA, 16.8 (Pat.) Opinje są 

rozbieżne co do tego, co nastąpi w 

Hadze, jeżeli zbliżenie poglądów nie 
dojdzie do skutku. Briand liczy, że 
opinja publiczna, szczególnie w Sta- 
nach Zjednoczonych i Niemczech, 
po zerwaniu, albo odroczeniu kon- 
ferencji wywrze wpływ do tego stop- 
nia, iż porozumienie w Genewie z 
Mac Donaldem, Hendersonem i Ce- 
cilem nie będzie rzeczą trudną. 

PARYŻ, 16.8,(Pat.) Korespondent 
„Paris Midi" wyraża zapatrywanie, 
iž Snowden okaże w dniu jutrzej- 
szym ustępliwość. W przeciwnym 
razie dojdzie do zerwania konfe- 
renicji. 

Lista delegatów na kon- 
ferencję. 

HAGA, 16.VIII (Pat). Dzisiaj o- 
głoszona została definitywna lista 
delegatów na konferencję. W ogól- 
nej liczbie 210 delegatów przypada 
na Belgję—20, Wielką Brytanję—32, 
Kanadę—2, Niemcy—35, Francję — 
40, Grecję—7, Włochy—33, Japonję— 
12, Polskę—10, Portugalję—3, Ru- 
munję—10, Jugosławję—8, Czecho- 
słowację—6, Stany Zjednoczone—2. 
W składzie członków konferencji 
znajdują się 3 premjerów, 7 mini* 
strów spraw zagrańicznych i 6 mi- 
nistrów finansów. 

Projektowane podkomisje. 
HAGA. 15.VIII. (Pat). We wnios- 

ku, uchwalonym na środowem taj- 
nem posiedzeniu komisji finansowej, 
na którem postanowiono odroczyć 
konferencję do soboty, znajdują się 
następujące zdania: 

„Zebranie wyraża nadzieję, że 
rezultatem rozmów poufnych, jakie 
delegacje przeprowadzą w czasie 
przerwy, będzie nowa sytuacja, któ- 
ra pozwoli komisji finansowej na 
sobotniem posiedzeniu wyłonić pod- 
komisję dla dokładnego rozważenia 
poszczególnych kwestii". 

W niektórych tutejszych sferach 
politycznych utrzymują, że uczynio- 
no już wszelkie przygotowania dla 
utworzenia owych podkomisji. Wy- 
mienione są następujące kwestje, 
dla rozwiązania których na posie- 
dzeniu sobotniem, o ile odbędzie się 
ono bez incydentów, powołane bę- 
dą odpowiednie podkomisje świad- 
czeń w naturze, wywozu powtórne- 
go (reeksportu), banku Rzeszy, ko- 
lei żelaznych Rzeszy, dochodów 
budżetowych Rzeszy. Niemniej mó- 
wi się tutaj o banku reparacyjnym. 

Posiedzenie komisji finansowej w przyszłym 
tygodniu. 

HAGA, 16.8 (Pat). Rokowania 
między delegacją angielską a inne- 
mi delegacjami krajów sprzymierzo- 
nych toczą się za pośrednictwem 
Jaspara. Posiedzenie komisji finan- 

sowej odroczone zostało do przysz- 
łego tygodnia w celu umożliwienia 
delegacji angielskiej opracowania 
odpowiedzi na memorandum krajów 
sprzymierzonych. 
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Nadzwyczajna sesja sejmu łotewskiego. 
RYGA, I6.VIII. 29 (żel. wł.). Dziś 

rozpoczęła się nadzwyczajna sesja 

sejmu łotewskiego, zwołana na żą- 
danie socjal-demokratów. Powodem 
tego żądania było przeprowadzenie 
przez ministra wojny, Ozolsa, reor- 
ganizacji armji, przeciwko której 
wynikła opozycja nawet wśród blo- 
ku rządowego. 

Ponadto socjal-demokracja chce 
nie dopuścić do zamierzonej przez 
rząd reformy Kas chorych. 

Do sejmu ma być wniesionych 
kilka interpelacyj, z których jedna 
jest skierowana przeciwko uchwale 
rządu o asygnowaniu 4.900 łatów 
na restytuowanie zburzonego pom- 
nika poległych w okresie wojny nie- 
mieckich landwerzystów. 

Koła rządowe spodziewają się, 
że interpelacje opozycji zostaną od- 
rzucone i do kryzysu rządowego 
nie dojdzie. 

  

Zebranie przedstawicieli koalicji. 

RYGA, 16.8 (Pat.) Na zebraniu 
przedstawicieli koalicji w (związku 
ze sprawą reorganizacji ministerstwa 

wojny wszystkie partje koalicji zgo- 

dziły się na to, aby sprawę reorga- 
nizacji przekazać specjalnej komisji, 
w skład której weszli: prezes mini- 
strów Celmiusz, ministrowie spraw 

wewnętrznych, kolei i wojny oraz 
komisja wojskowa sejmu. 

Pozatem omawiano 4 wnioski 
socjal-demokratyczne, jakie mają 

być wniesione na nadzwyczajnej 

sesji sejmu. W jednym z tych wnio- 
sków socjal-demokraci zapytują, dla- 
czego rząd wyasygnował 4900 łatów 
na pomnik Landswehry. 

Drugi wniosek żąda wyjaśnień 
w sprawie reorganizacji minister- 

stwa wojny bez zgody sejmu, trzeci 
dotyczy gospodarstwa państwowego 

i kwestji kredytu, czwarty reorgani- 
zacji kas chorych. 

Partje koalicyjne są zdania, że 

kryzysu rządowego uda się uniknąć. 
  

  

Praca nad budżetem na rok 1930/31. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W dniu wczorajszym wpłynęły 

do Ministerstwa Skarbu preliminarze 

budżetowe na rok 1930/3! minis- 

terstw: Spraw Wojskowych, Spra- 

wiedliwości, Spraw Zagranicznych i 

Pracy i Opieki Społecznej, oraz Mi- 

nisterstwa Rolnictwa. 
Zarówno preliminarz M. 5. Wojsk. 

jak i innych ministerstw utrzymany 

jest, jak się dowiadujemy, zgodnie 

z instrukcjami Ministerstwa Skarbu, 

w ramach budżetu na rok 1929/30. 

Preliminarze dalszych ministerstw 

wpłyną w ciągu. nadchodzących pię- 

ciu dni, poczem w Ministerstwie 

Skarbu rozpocznie się praca nad 

uzgadnianiem pozycyj, które będą 

musiały uledz ewentualnej zmianie. 

 



Działalność na pokaz. 
Żyjemy wciąż jeszcze w okresie 

powojennym. Dziwny to okres ja- 

kiegoś ogólnego pośpiechu, jakby 

ludzie chcieli dopędzić to, c? przez 
okres wielkiej wojny utracili i w ży- 

ciu osobistem i w życiu publicznem. 

Zdawałoby się, że z tego zjawiska, 

trzeba cieszyć się, a jednak przy 

bliżsżem zetknięciu z każdą sprawą 

jest to niezmiernie smutny objaw. 

W tym pośpiechu jest jakaś tande- 

ta, blichtr zewnętrzny, a prawie nigdy 
robota solidna. 

Szczególnie to się daje odczuwać 

w dziedzinie praoy społecznej. Ze- 

by w małem miasteczku wymalować 

szyldy wszystkich komitetów, towa- 

rzystw i różnych kółek i kółeczek, 
to możnaby udekorować niemi całą 

ulicę domów od dołu do góry. 

Czego by się na tych szyldach nie 

wyczytałol | podniesienie fizyczne 

i moralne człowieka i oświata i sztu- 
ka i kultura dla ludu, i samopomoc 

i moc i tężyzna państwa i t.d,it.d. 

Przygodny turysta (jeszcze broń 

Boże o wrażliwej duszy) z pół tu- 

zina chustek zużyłby dla wycierania 

łez od rozczulenia nad takiem zro- 

zumieniem i ukochaniem bliźniego. 

i dziwiłby się może tylko jednemu:— 

kiedy ci zacni obywatele małego 

miasteczka mają czas jeść i spać, 

cały czas poświęcając innym. (Tak 

sądziłby z tego ogromu szyldów i 

małej ilości mieszkańców). Lecz tak- 

by postąpił naiwny przechodzień, 

a mniej naiwny, któryby zechciał 

bliżej zainteresować się tą tak chlub- 

ną pracą, szybko przekonałby się, 

że są tylko: szyldy, a poza niemi 

nic się nie kryje. Nie, żle się wyra- 

ziłam, bo jest to, co być może naj- 

gorsze, jest blaga! Te wszystkie to- 

warzystwa i kółka nawet jakieś 

sprawozdania piszą, biorą nieraz do 

do swoich sprawozdań cyfry z sufi- 

tu i gdzieś komuś posyłają i prze- 

cież jest ktoś, który to wszystko 

czyta i wnioski z tego wyciąga, 

usypia swoją myśl, i inicjatywę. jak 

również i innych. Objaw ten jest 

straszny, śmiało można powiedzieć, 

objaw jakiegoś rozkładu moralnego. 

Ludzie zatracili moralną odpo- 

wiedzialność przed słowami, które 

sami wymawiają w najuroczystszy 

sposób, przed statutami, pod które- 

mi podpisują się własnoręcznie i 

dlatego nie zastraszają ich najbar- 

dziej szerokie programy pracy spo- 

łecznej, gdyż zgóry wiedzą, że nic, 

nikt robić nie będzie. Stąd płynie 

ta łatwość u nas organizowania naj- 

rozmaitszych towarzystw, kół i kó- 

łeczek. jeden ziewając z nudów, 

drugi trapiony myślą o „Slowie“, 

ktoś inny, że brakuje mu do tuzina 

tytułów jeszcze nazwy prezesa, sia- 

da i pisze 20—30 zaproszeń w sło- 

wach najbardziej wyszukanych i na- 

puszonych. Zebranie gotowe. Ze- 

brali się, pogadali, nieraz pokiwali 

głowami w milczeniu, a że milcze- 

nie to znak zgody, więc inicjator 

(czasem inicjatorka) pisze protokół 

i uważa, że szczytnego dzieła do- 

konał, opisuje to ze wszystkich 

stron, powiadamia kogo potrzeba, 

wywiesza szyld, i na tem koniec. 

Inicjator przez jakiś czas nosi 

miano prezesa i chodzi dumny jak 

paw, wiadomo, jako człowiek spo- 

łeczny, sól ziemi. Sądzę, że gdyby 

znalazł się kawalarz i zwołał zebra- 

nie celem zorganizowania towarzy- 

stwa opieki nad biedną ludnością 

Marsa, to bezwzględnie znalazłby 

dostateczną ilość chętnych, by za- 

wiązać stowarzyszenie. Jaka różnica 

dla tych wszystkich „społeczników*, 

do jakiego towarzystwa należeć ma- 

ją: na ziemi, czy na Marsie, prze- 

cież nigdzie nic nie robią. 

Po wojnie społeczeństwo dziw- 

nie zobojętniało na wszelkie niedo- 

magania czy to pod wpływem wiel- 

kich, niezmiernie wielkich wypad- 

ków dziejowych, jakich było i jest 

świadkiem, czy też może skutkiem 

wytężonej walki o byt, Dość, że na 

wiele rzeczy wprost machnęło ręką 

i nie piętnuje tego, co powinno bez 

żadnych skrupułów piętnować. Otóż 

dlatego szerzą się dziesiątkami, set- 

kami „społecznicy ”, którzy nic wspól- 

nego nie mają z pracą społeczną. 

= Społecznik, to wielka nazwa! 

Społecznik musi mieć wielką duszę 

jak sama nazwa wskazuje, dać du- 
żo z siebie tym, którzy potrzebują 
strawy duchowej, opieki i pomocy, 
którzy wiekami całemi znosili krzyw- 
dę, nędzę materjalną i moralną. Otóż 
prawdziwy społecznik musi umieć 
wżyć się w te krzywdy wiekowe 
ludu. odczuć te krzywdy i poniże- 
nia jak swoje własne i podzielić się 
z upośledzonym  spółobywatelem 
tem, co on posiada najcenniejszego, 
tem światłem wiedzy i kultury praw* 
dziwej, czyli innemi słowy prawdzi- 
wemu społecznikowi musi przyświe- 
cać wielka wzniosła idea prawdzi- 
wej miłości bliźniego i podniesienia 
człowieka. 

Tylko w rękach takich społecz- 
ników każde kółko czy towarzystwo 
nabiera ceny i znaczenia, bo jest 

owiane miłością prawdziwą człowie- 

ka do człowieka; i tylko taka praca 
społeczna wydaje owoce i buduje 
przyszłość całych narodów i tylko 
takim społecznikom należy się hołd 
i poważanie. Społecznik—który na- 
dużywa tego słowa i stanowiska dla 
swoich osobistych celów, czyż to nie 
ohyda? 

Społecznik— który staje się pseu- 
do-społecznikiem dla przypodobania 
się swojej władzy zwierzchniej czyż 
to nie ohyda? Społecznik, który nie” 
raz macza swoje brudne ręce w 
gronie tych biedaków, których oszu- 
kuje pięknemi słowami i hasłami 
czyż to nie ohyda? 

Otóż raz społeczeństwo musi 

skończyć z tą ohydą, jeżeli u nas 

zabrakło ludzi ofiarnych, ludzi o 

wielkiem sercu i umyśle, ludzi któ- 

tym by przyświecała wielka idea 

miłości bliżniego. To by było bodź- 
cem i impulsem do prawdziwej pra” 
cy społecznej, mieć odwagę powie- 
dzieć to sobie i zwinąć te wszyst- 

kie sztandary, na których wypisane 
wielkie słowa i nie plamić ich, nie 

zohydzač ich!... 

Po dziesięciu latach istnienia 

państwowości polskiej niewiele zro- 

biono w dziedzinie kulturalno-oświa- 

towej ludu tutejszego. Słyszę ze 
wszystkich stron głosy zgrozy i obu* 
rzenia. 

— „Jakto, jakto nic nie zrobio- 
no? proszę zobaczyć sprawozdania 
z powiatu X, założono 50 kół mło- 
dzieży, 38 kółek rolniczych, 18 kół 
teatralnych, 10 towarzystw sporto- 

wych i t. d., i t. 4. Te cyfry same 
za siebie mówią”. 

Ach! jakby się chciało wierzyć 
tym wszystkim sprawozdaniom, ale 
nie mogę, bo jestem na miejscu i 

znam tajniki tych wszystkich spra” 

wozdań. Są to tylko niestety spra- 
wozdania papierowe. 

Sprawozdanie nie tak trudno na" 
pisać, nawet i koła najrozmaitsze 

założyć nie tak jest wielką robotą 
i trudem, szczególnie u nas, gdzie 
instruktor zebranie zwołuje przez 
sołtysa. Zejdą się—prawda—ale cóż 

tam robią i jaki wpływ ma tu na 

przyszłość i komu taka robota jest 
potrzebną? 

Smutne te wysoce i chwilami 
zdaje się. że jakiś zły dach wlazł 

między nas i podjudza do jakiejś 

nibyto roboty, żeby potem śmiać się 

i naigrawać z nas samych. Dziesięć 

lat przyglądam się temu i nie mogę 

tego zrozumieć. nas nie patrzą 
na jakość, ale na ilość. Nikomu by, 
nie zaimponowały 2 koła młodzieży 
w powiecie, ale naprawdę ztwórczą 
pracą wychowawczą, które by może 

więcej promieniowały w przyszłości 

na cały powiat niż te 52 koła, gdzie 

nic się nie robi. | tak jest wszędzie, 

gdzie tylko zetknąć się bliżej z jaką- 

kolwiek gałęzią pracy oświatowo- 

kulturalnej. 

Nie potępiam tego ryczałtem, bo 

są ludzie i u nas bardzo wartościo- 

wi, którzy jeżeli coś robią, to robią 
od podstaw, ale niestety jest ich 

niewielu i w tej powodzi pseudo- 

społeczników giną i nikt ich nie słu- 

cha, bo oni nie krzyczą o swojej 

pracy, nie rozpychają się i nie to- 

rują sobie drogi łokciami ku zasz- 

czytom i karjerze w naszym kraju. 

Dlatego to tak niesłusznie nieraz 

cenią ludzi mało wartościowych, a 

prawdziwi społecznicy, społecznicy 

Wybór pism 

Stanisława K 
Naukowa polska myśl pedagogicz- 

na nie wiele liczy pracowników. Licz- 

ba ta jest wprost niewspółmiernie 

mała w stosunku do ogromu zadań, 

jakie dzisiaj piętrzą się przed nami. 

Ci, którzy w drugiej połowie XIX w. 

iw początkach obecnego w ciężkich 

warunkach dla poważniejszej pracy 

naukowej  podtrzzymywali święty 

znicz polskiej myśli pedagogicznej, 

dziś już wszyscy niemal odeszli... Nie- 

ma Dygasińskiego i Wernica, niema 

Karkowiaka i Łagowskiego, niema 

Szycówny i Joteyko, niema Dawida 

Zarzeckiego i Karpowicza, niema sze- 

regu innych. Odeszli, jakkolwiek dzi- 

siaj ich pomoc byłaby tak bardzo po- 

trzebną. Wprawdzie obecnie, w wa- 

runkach stokroć dogodniejszych, no- 

wy zastęp ludzi stanął do pracy, roz- 

wijając nadal polską myśl pedagogi- 

czną, jednak głęboka wiedza i zapał 

*) Karpowicz (Stanisław) — „Wybór 

Pism“ — pod redakcją dr. M. Librachowej, 

Nasza Księgarnia — Warszawa — 1929 r. 

  

afpowicza”. 
do twórczej pracy tych którzy odeszli, 

pokonałby niejedną trudność w tym 

właśnie okresie, kiedy stajemy przed 

rozwiązaniem problemu reorganizacji 

naszego szkolnictwa, kiedy z niepraw- 

dopodobną szybkością rozbudowuje- 

my gmach naszej edukacji narodowej. 

Jeżeli przyszły historyk prądów 

pedagogicznych w Polsce zatrzyma się 

myślą nad postacią duchową Stanis- 

ława Karpowicza, niewątpliwie pos- 

tawi ją obok najwybitniejszych na- 

szych pionierów ruchu pedagogiczne- 

go w przełomowych dwudziestupięciu 

latach końca XIX i początku XX w. 

Po klęsce 63 roku, najtęższe umy- 

sły stanęły do pracy nad zagadnienia- 

mi wychowawczemi. Trzeba było roz- 

budzić społeczeństwo i zachęcić do 

energicznej akcji obronnej, któraby 

skutecznie mogła paraliżować wpły- 

wy rusyfikacyjne. W szeregu tych wy- 

chowawców narodu stanął Stanisław 

Karpowicz. „Był typowym i znamien- 

nym dla okresu popowstaniowego 

рр 

Wszechšwiatowy kongres 
reklamy. 

BERLIN, 14.8 (Pat.) Wszechšwia- 
towy kongres reklamy, trwający w 
Berlinie od niedzieli, dobiega końca. 
Na kongresie reprezentowanych by- 
ło 18 krajów. Między innemi brała 
udział w pracach kongresu delega- 
cja polska w liczbie około 25 osób, 
której przewodniczył dyrektor Piotr 
Górecki, jako prezesiPolskiego*Zwią- 
zku Reklamowego, obejmującego 
wszystkie niemal poważniejsze in- 
stytucje reklamowe, oraz konsumen- 
tów i producentów reklamy. 

Obrady kongresu dały cenny 
materjał uczestnikom, w szczególno- 
ści uczestnikom polskim, którzy zu- 
żyją go na łamach prasy fachowej. 
We wtorek wieczorem rząd Rzeszy 
podejmował uczestników kongresu 
w olbrzymich salach festynowach 
Krolla. 

W czasie przyjęcia minister Re- 
ichswehry Groener, zastępujący cho- 
rego kanclerza, wygłosił do zgroma- 
dzonych przemówienie, podnosząc, 
że obecny kongres jest największym 
kongresom międzynarodowym kon- 
tynentu w ostatnich IO latach. 

Uczestnicy kongresu zwiedzili w 
czasie pobytu wczorajszego i dzi- 
sjejszego olbrzymie zakłady prasowe 
Ullsteina, gdzie podejmowani byli 
śniadaniem w czasie którego na 
toast powitalny przedstawiciela Ull- 
steina odpowiedział wśród innych 
delegacyj w imieniu delegacji pol- 
skiej p. Biberstein. 

Pozatem zwiedzili uczestnicy kon- 
gresu zakład Mossego, gdzie podej- 
mowani byli śniadaniem przez wła- 
ściciela zakładów Lachmanna młod 
szego w jego pałacu. Dzis po poł. 
poseł polski w Berlinie p. Roman 
Knoll wydał dla delegacji polskiej 
przyjęcie o charakterze garden par- 
ty, które w miłym nastroju przeciąg- 
nęło się do godziny 7 wieczorem. 
Na przyjęcie przybył między innemi 
dyrektor P, W. K. Krzyżankiewicz. 
Wieczorem prezes kongresowego 
komitetu przyjęć, dyrektor banku 
drezdeńskiego Gusmann podejmuje 
przewodniczących delegacyj. Jutro 
kongres zostanie zamknięty oficjal- 
nie i poszczególne delegacje roz- 
jeżdżają się w rozmaite strony na 
zwiedzenie poszczególnych krajów 
Europy Środkowej. Do Polski przy- 
jedzie około 20 potentatów reklamy 
Europy i zał oceanu. 

  

P. Wasiutyński skazany na 

3 miesiące więzienia. 

PARYŻ, 14. 8, (Pat). W sprawie 
inżyniera polskiego Wasiutyńskiego, 
który niedawno miał gwałtowne zaj- 
ście na dworcu północnym. — Gare 
du Nord z pracownikiem towarzy- 
stwa kolei żelaznej, sąd karny wy- 
dał wyrok, skazujący p. Wasiutyń- 
skiego na trzy miesiące więzienia i 
na niewielką grzywnę. Jednocześnie 
sąd postanowił zawiesić wykonanie 
kary. Według ustawodawstwa fran- 
cuskiego oznacza to, że o ile ska- 
zany nie będzie karany w ciągu na- 
stępnych lat 5 od daty wydania wy- 
roku, wówczas wyrok skazujący u- 
ważany jest za niebyły. 

USD NOTE TOO AROS SSE 

z duchaiidei zostają w cieniu, gdyż 
brzydzą się autoreklamą. 

Nie piszę tego gołosłownie. Te 
wszystkie myśli nasunęła mnie ob- 
serwacja uważna ruchu społecznego. 
U nas może najwięcej niż w innych 
dzielnicach Polski ten ruch musi 
być skoordynowany i planowy. Lud 
białoruski, zamieszkujący te ziemie 
jest jednym z najbardziej nieszczę- 
śliwych, bo nigdy nie miał swojej 
inteligencji i nikt mu nie okazywał 
serca, a był tylko przedmiotem tej 

lub innej polityki. Żądać serca od 

działacza społecznego dla tego ludu, 

o ile ten działacz nie wyszedł z te- 

go ludu, to może byłoby rzeczą tru- 

dną, ale żądać od działacza społe- 

cznego — oświatowca iskierki idei, 
iskierki narodów i człowieka wogó- 

le, to nie jest chyba wymaganie wy- 
górowane. Niestety jeszcze mało 
jest ludzi, którzy tym warunkom od- 
powiadają. З, 

ИЗЕсОТОЛИТЕОЧЕТИТУТЧИЧРОПЕОСРЕООЕООИТНИАТВОРИ 

Popierajeie przemysł krajowy 

  

tywie, 

o ogromnej woli i pracowitości; po- 

mysły jego sięgały daleko przez wą- 

skie ramy konspiracyjnego życia, do- 

magając się wolnego pola dla realiza- 

cji*. (N. Samotykowa). Tak oto w r. 

1911 powstał „Dom Dziecięcy* w 

Warszawie, jedna z pierwszych w 

Polsce szkoła nowego typu. „Dom 

Dziecięcy* był warsztatem żywej 

pracy pedagogicznej, był terenem, na 

którym Karpowicz realizował swoje 

nawskroś oryginalne pomysły peda- 

gogiczno-metodyczne. Ale nietylko w 

Domu Dziecięcym wybijała się orga- 

nizacyjna i pedagogiczna działalność 

St. Karpowicza, szedł on między ludzi 

jako działacz w najlepszem tego sło- 

wa znaczeniu. Organizował i prowa- 
dził tajne kursy dla nauczycieli i wy- 

chowawców, tworzył koła samo- 

kształceniowe, pracował w „Uniwer- 

sytecie dla wszystkich”, w „Kulturze 

Polskiej* i w innych stowarzysze- 
niach, wygłosił niezliczoną ilość od- 

czytów i wykładów publicznych, był 
jednym z organizatorów instytucji og- 

rodów im. Rana w Warszawie, i £. а. 

Jako nauczyciela i działacza spo- 

łecznego zna go również Wilno, gdzie 

   

WILEŃSKI 

Dlaczego Moskwa kategorycznie odrzuciła 
pośrednictwo państw obcych w sporze 

sowiecko-chińskim. 
Odrzucenie przez rząd: sowiecki 

propozycji mocarstw pośredniczenia 
w sporze ZSRR. z Chinami, było w 
pierwszej chwili otoczone pewnem 
nimbem tajemniczości. Przyczyn ka- 
tegorycznego odrzucenia propozycji, 
rząd sow. nie podał do wiadomości 
ci politycznego świata, i dopiero w 0$- 
tatnich dniach na łamach prasy mos- 
kiewskiej znajdujemy wyjaśnienie, 
dotyczące stanowiska Moskwy w kwe- 
stji arbitrażu na Dalekim Wschodzie. 

Moskwa obawia się w pierwszym 
rzędzie, że kolej wschodnio-chińska, 
w konsekwencji realizacji dążeń mo- 
carstw pośredniczących, a zwłaszcza 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół- 
nocnej dostałaby się pod wpływy cu- 
dzoziemców, i to cudzoziemców wro- 
gich interesom komunizmu. Prasa 
moskiewska stara się przekonać jed- 
nocześnie Chiny, że tego rodzaju: poś- 
rednictwo nie wyjdzie wcale na ko- 
rzyść. I tak n. p. „Prawda* pisze, że 
rozmówki arbitrażowe, prowadzone 
właśnie w krajach sympatyzujących 
z umiędzynarodowieniem koleji wsch. 
syberyjskiej, ewentualnie występują- 
cych w roli obrońców nieistniejących 
interesów i nieistniejących akcji, wy- 
wołała niekłamane oburzenie u tych 
zdrowych chińskich czynników, któ- 
re rozumieją, że w danym wypadku 
chodzi o przekreślenie statutu, wy- 
godnego dla chińskich interesów pań- 
stwowych, a podpisanego na konfe- 
rencjach w Pekinie i w Mukdenie, w 
sprawie koleji wschodnio - syberyj- 
skiej. Ten właśnie statut stał na stra- 
ży interesów koleji wschodnio-sybe- 

ryjskiej, dokąd znajdowała się: we 
wspólnym zarządzie Chin i ZSRR, 
chroniona przed zakusami żarłoczne- 
go kapitalizmu. 

ZSRR stojąc ma stanowisku „ob- 
rony uciśnionych* omawia szeroko 
„program ochrony interesów „prole- 

tarjatu Chin'*. Jeśli chodzi o likwida- 
cję konfliktu na Dalekim Wschodzie, 

Rosja sowiecka zajmuje stanowisko 

czysto klasowe, wzbraniające jej przy- 
jęcia pośrednictwa państw burżuazyj- 
nych. 

ZSRR proponuje rządowi chiń- 
skiemu, aby przyjęła: warunki propo- 
nowane w nocie sowieckiej. Moskiew- 
ska pėlurzędowa „Prawda“, nawiązu- 
jąc do tego faktu pisze: „Droga do u- 
gody stoi otworem, ale Mukden i Nan- 
kin muszą zrozumieć, że droga do zli- 
kwidowania konfliktu w drodze po- 
kojowej wiedzie jedynie przez bramę 
spełnienia tych minimałnych żądań, 
które są zawarte w ostatniej sowiec- 
kiej nocie do rządu chińskiego. Każdy 
dzień opóźnienia ze strony Chin utru- 
dnia i pogarsza sytuację. 

Artykuł „Prawdy* jest zakonczo- 
ny szumną uwagą, że „władzą sowie- 
tów czuje się na siłach, aby mogła 
wymóc zabezpieczenie praw i intere- 
sów szerokich warstw pracującego 
ludu zamieszkującego granice ZSRR. 

To oświadczenie rzuca nowe świa- 
tło na stanowisko rządu sowieckiego 
w sprawie konfliktu pomiędzy Chi- 
nami a ZSRR i wyjaśnia powody, dla 
których Sowiety odrzuciły propozy- 
cję mocarstw okazujących chęć poś- 
redniczenia w konflikcie. 

Nowe objawy nastrojów wojennych w ZRSR.— 
„Armja Dalekiego Wschodu”. — Wielka kata- 

strofa kolejowa pod Charbinem. 
Wiadomości nadchodzące z ZSSR 

udowodniają, że w Sowieckiej Rosji 
budzą się groźne wojenne nastroje. 

Na „Dalekim Wschodzie została 
utworzona nowego rodzaju aktywna 
armada, której dowódcą został zamia- 
nowany Bliicher, powołany specjalnie 
na to stanowisko z Charkowa, gdzie 
zajmował jedno z najbardziej wy- 
bitnych stanowisk w komendzie 
wojsk sowieckich na Ukrainie. „So- 
wiecka Armja Dalekiego Wschodu 
ma za zadanie obronę wschodniego po 
granicza ZSSR przed zakusami najeź- 
dźcy a jednocześnie ma obowiązek 
przeprowadzenia aktywnych operacji 
wojennych w Mandżurji, gdyby oczy- 
wiście tego zaszła potrzeba. W tym 
celu „Armja Dalekiego Wschodu* jest 
zzaopatrzona w najnowsze zdoby- 
cze techniki wojennej jak to 
opancerzonemi samochodami a zwła- 
szcza samolotami. Sytuacja w mieście 
Mandżurji jest w stałem napięciu, 
sklepy zamknięte a mieszkańcy ewa- 
kuowani. Budynki szkolne są obsa- 
dzone przez wojsko. Stacja Mandżurja 
leży, — jak wiadomo w najbardziej 
wysuniętej na zachód części chińskiej 
Mandżurji, tuż przy granicy rosyj- 
skiego Zabajkału. = 

Z różnych krańców sowieckiej re- 
pubłiki rad, nadchodzą do Moskwy 
rezolucje poborowych z r. 1907, pro- 
ponujące rządowi Sowietów wstąpie- 

nie poborowych do armji przed okre- 
ślonym terminem t. j. przed 15 paź- 
dziernika b. r. z jednoczesnem wyrze- 
czeniem się udogodnień i ulg przyzna- 
nych ze względów rodzinnych. Agita- 
cja rozszerza się w szałonem tępie a 
biorą w niej udział zarówno weterani 
paryskiej komuny. I tak naprzykład 
w Kijowie wyszedł na trybunę w cza- 
sie wiecu manifestacyjnego weteran 
paryskiej komuny Gustaw Pinard i 
przemówił do zgromadzonych człon- 
ków kijowskiej dywizji, że Związek 
Sowietów trzeba bronić z maksimum 
energji i do ostatniej kropli krwi, za 
co został wybrany „żołnierzem tery- 
torjałnym* czerwonej armji. 

W okręgu charbińskim według re- 
lacji moskiewskich został wstrzymany 
w nocy 11 sierpnia ruch kolejowy, a 
to w obawie przed dalszemi katastro- 
fami, z których ostatnia miała miej- 
sce dnia 9 sierpnia w pobliżu Charbi- 
na, gdzie wykoleił się pociąg, przy- 
czem uległo zupełnemu rozbiciu 28 
wagonów towarowych. Rannych było 
7 kolejarzy. 

W Charbinie, władze chińskie do- 
konują w dalszym ciągu licznych are- 
sztowań obywateli sowieckich. W 
tych dniach policja chińska okrążyła 
dzielnicę robotniczą należącą do pra- 
cowni mechanicznych i zaareszto- 
wała zgórą 1.000 osób, legitymujących 
się paszportami sowieckiemi. 

Liga mężów. 
Wałka kobiet o równouprawnie- 

nie z mężczyznami w Europie, 5Кой- 
czyła się zwycięstwem kobiet. Try- 
umf na całej linji. Kobieta-ministrem 
w konserwatywnej Anglji. Teraz zno- 
wu mężczyźni czują się zagrożeni w 
swoich prawach i powstają przeciwko 
tyranji kobiet. Jest to najgorsza z ty- 
ranij, bo jest to tyranja słabego nad 
mocnym. (Tak twierdzą mężczyźni). 
To co pisaliśmy tutaj z pewną dozą 
żartobliwości, o potrzebie utworzenia 
przez kobiety związku Żon — stało 
się prawdą, ale w obozie przeciwnika 

— mężczyzny, męża. Teraz więc mo- 

żemy już zupełnie serjo pisać że po- 

trzeba Związku Żon,dojrzała zupeł- 
nie do realizacji. 

Idea takiego związku nie jest już ta- 

ką fikcją, za jaką ją sam autor uwa- 
żał. Stowarzyszenia kobiece powin- 

ny o tem serjo pomyśleć. A trzeba się 
śpieszyć bo we wrześniu tego roku, 
odbędzie się w Wiedniu światowy 
kongres Ligi Obrony Praw Mężczy- 
zny. Walka o prawa obu płci przy- 
biera formy zorganizowane. 

Trudno, ale nie przestanę uważać 
płci pięknej, za płeć słabą i nie prze- 
stanę doradzać jej rozumnego, w gra- 
nicach możności mężowskiej będące- 
go zabezpieczenia jej przyszłości, w 
drodze Ubezpieczenia życiowego, za- 
wartego na jej rzecz w P. K. O. 

Już ta jedna sprawa — zabezpie- 
czenia przyszłości żony — jest do- 
stateczną racją powstania Związku 
Żon, którego być może zostanę człon- 
kiem honorowym, jako promotor. 

W dalszym ciągu, proszę Szanow- 
ne Panie o łaskawą korespondencję 
w tej sprawie. Pisma adresować na- 
leży do centrali P. K. O. w Warsza- 
wie, Jasna 9. M. Cz. 
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Ostrzelanie samolotu 

polskiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy, 

Onegdaj przeleciał samolot woj- 
skowy z eskadry lwowskiej ponad 
Zdołbunowem i niezorjętowawszy 
się widocznie w terenie znalazł się 
po stronie sowieckiej. Żołnierze so- 
wieccy otworzyli do samolotu bar- 
dzo silny ogień. Wtedy dopiero pi- 
lot zorjętowawszy się zawrócił i 
zdołał szczęśliwie wylądować po 

stronie polskiej, a po naprawieniu 

podziurawionego kulami samolotu 
odleciał do Lwowa. 

Kapitał zagraniczny w'Polsce 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ogólna suma inwestowanego w 
Polsce kapitału zagranicznego wy- 

nosi 4 miljardy 800 milj. zł., z cze- 

go 3 miljardy 800 milj. przypada na 

pożyczki państwowe, milj. na 
pożyczki samorządom, 600' milj. zaś 
na pożyczki udzielane towarzystwom 
akcyjnym. 

Udział kapitału zagranicznego w 
ogólnej sumie kapitału państwowych 

towarzystw akcyjnych wynosi 20 

proc. z tem, że największy jest on 

w przemyśle naftowym, dalej przy- 

pada na elektryczny i górniczy. 

Podróż p. Prezydenta Rzplitej 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pan Prezydent Rzplitej, po uro” 
czystościach w Katowicach, dokąd 
udał się dziś rano, powraca do 
Spały. 

We wtorek zaś nadchodzący 
przybędzie do Warszawy. Tu zosta- 
nie ostatecznie ustalony program 

podróży pana Prezydenta do woje” 
wództwa Nowogródzkiego. 

Ministrowie szwedzki 

iestoński zwiedzają P. W. K. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj rano przybył do Pozna- 
nia minister przemysłu i handlu 
Szwecji p. Hilhelm Lundwig i Estonii 
Johann Zimmermann. Jednocześnie 
przybył do Poznania min. przemysłu 

i handlu Kwiatkowski wraz z sze- 

regiem wyższych urzędników mini- 

sterstwa. 

Nowy poseł polski w Peru. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

„Kurjer Czerwony* donosi z Li- 
my, iż pierwszy poseł polski p. Ma- 

zurkiewicz złożył listy uwierzytel- 
niające p. prezydentowi Peru. 

Powrót p. Paciorkowskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Szef gabinetu Prezydjum Rady 
Ministrów p. Paciorkowski powró- 
cił z urlopu wypoczynkowego do 
Warszawy i objął urzędowanie. 

  

Święto państwowe w Kownie. 
Uroczystości z powodu święta 

państwowego rozpóczęły się już we 
środę wieczorem od chwili spuszcze- 
nia flagi w ogrodzie przy muzeum 
wojskowem w obecności członków 
rządu, korpusu dyplomatycznego i 
wyższych władz cywilnych i woj- 
skowych. Przemówienia wygłosili 
Prezydent Smetona i prezes Związ- 
ku Strzelców (Szaulisów) Žmuidzi- 

naviczius. Podczas następnej ilumi- 

nacji na wieży gmachu muzeum woj- 
skowego pojawił się transparent 
z napisem „Bez Wilna nie uspokoi- 

my się". 
Wczoraj rano, po nabożeństwie 

we wszystkich świątyniach, odbyła 
się defilada wojskow. Uroczystości 
zakończyły się rautem w sali hote- 
lu litewskiego, na którym było o- 
becnych około 250 osób. W mieście 
były wywieszone flagi, wieczorem 
odbyła się znowu iluminacja. 

Dr. S. MARGOLIS 
ROENDGENOLOG 

powrócił. 

Wileńska 39, Tel. 920. 
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parę lat pracowal jako nauczyciel w 

domu prywatnym, gdzie również 
mieszkała jego rodzina. 

Kilka słów jeszcze należy poświę- 

cić Karpowiczow: jako autorowi pe- 

dagogicznemu. W naszej literaturze 

pedagogicznej zajmuje Karpowicz za- 

szczytne miejsce. „Nie należy on do 

tych beztroskich pisarzy, kompilują- 

cych świadomie lub nawet nieświado- 

mie łatwe i banałne, prawdy pedago- 

giczne* — pisze o nim dr. M. Libra- 

chowa. — „Nie zbiera żniwa cudzych 

myśli, oekraszonych autorytetami 

wielkich nazwisk i nie zeszywa z nich 

nowej całości. Od początku swej dzia- 
łalności publicystycznej aż do końca 

życia w artykułach, rozprawach, po- 

lemikach, wykładach czy broszurach 

wciąż dąży wytrwale w tym samym 

kierunku ale jednocześnie w nawskroś 

rzetelnym i szczerym wysiłku wyku- 

wa formy swych myśli w treści nie 

zmienionych, w ujęciu jednak wciąż 

pogłębianych*. 
Działalność autora pedagogiczne- 

go rozpoczął Karpowicz bardzo wcze- 

śnie, oto w 26 r. życia ukończył pracę 
p.t. „Co czytać*. Był następnie w 
Warszawie stałym  współpracowni- 

kiem „Głosu*, „Ateneum,, i „Przeglą- 
du Pedagogicznego. W 1897 r. zebrał 
w książkę rozsiane po rozmaitych 
czasopismach swe artykuły i wydał p. 
t. „Cel i zadanie wychowawcze*. Od 
1899 r. należał do komitętu redakcyj- 
nego „Przeglądu Pedagogicznego* i 
„Encyklopedji Wychowawczej* W r. 
1908 wydał trzytomową książkę „Nasz 
Świat”. 

W głębokiej czci dla wielkiego 
pedagoga polskiego „Nasza Ksiegar- 
nia*, sp. akc. Związku Polskiego Na- 
uczycielstwa Szkół Powszechnych wy- 
dała obecnie „Wybór Pism* Stanisła- 
wa Karpowicza, jako 19 i 20 tom Bi- 
bljoteki Pedagogicznej.Ksiąžka ta zto- 
żona jest z fragmentów drukowanych 
w różnych czasach i z niedrukowa- 
nych dotąd prac autora przechowa- 
nych w rękopisach. P. Nelli Samoty- 
kowa współpracowniczka St. Karpo- 
wicza w pracy pedagogicznej w Kole 
wychowawców, w Towarzystwie Pe- 

dagogicznem, na kursach pedagogicz- 
nych i na kursach dla wychowawczyń 
zaopatrzyła książkę obszernym życio- 
rysem autora, a redaktorka dr. Marja 
Librachowa napisała słowo wstępne 
do tego wydawnictwa, 

Na szczególniejszą uwagę zasłu- 
guje ,„Płan Pedagogiki osnutej na 
podstawach naukowych*,  umiesz- 
czony na początku książki. Jest to 
szczegółowy plan dzieła bardzo głębo- 
ko i oryginalnie ujętego. Wstęp skła- 
da się z dwóch rozdziałów, a miano- 
wicie: 1) Nauka wychowania i 2) Na- 
ukowe źródła pedagogiki. Część pier- 
wsza obejmuje dziesięć rozpraw skła- 
dających się na „Logikę wychowa- 
nia*. Część druga zawiera trzy roz- 
prawy, w których autor omawia „Te- 
chnikę wychowania“. Całość uzupeł- 
niają przypisy, oraz chronologicznie 
ułożona bibljografja pism Stanisława 
Karpowicza. 

Z całem przekonaniem należy pod- 
nieść aktualność omawianych zagad- 
nień pedagogicznych i wielką wartość 
tej niezwykłej książki nietylko dla na- 
uczycielstwa polskiego, ale i dla tych 
ludzi, którzy wierzą w odrodzenie ży- 
cia przez wychowanie. 

Andrzej Jasiński. 

3968
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Nowa ofiara Kowna. 
Wyrżucony z ojcowizny odebrał sobie życie, 

nie chcąc umierać śmiercią głodową. 

Onegdaj w lesie w pobliżu Ja- 
szun okoliczni włościanie znaležli 
wiszące zwłoki nieznanego mężczyz- 
ny. Zaalarmowane władze śledcze 

przybyły natychmiast na miejsce 
wypadku i po krótkiem dochodze- 

niu ustaliły, iż jest to ciało Jana 
Kulińskiego, który, według wszel- 

kiego prawdopodobieństwa, popeł- 
nił samobójstwo. 

Przed kilku dniami Kuliński zo- 

stał wysiedlony na terytorjum Po 
ski z Litwy Kowieńskiej. Nakaz wy- 

siedlenia nadszedł i został wyko- 

nany tak nieoczekiwanie i z taką 

wprost barbarzyńską bezwzględno- 

ścią, że nie zdążył on nic ze sobą 
zabrać, pozostawiając cały swój do- 
bytek na pastwę losu. 

Znalazłszy się bez środków do 
życia, przytem podniecony tym cio- 
sem, nie chcąc umierać powolną 
śmiercią głodową Kuliński postano- 
wił widocznie popełnić samobójstwo 
w ten sposób skracając sobie K 

(o). 

Działalność „Kultury” w pow. święciańskim. 
W odpowiedzi „Dziennikowi Wileńskiemu*. 

W związku z umieszczeniem w 

„Dzienniku Wileńskim** Nr. 177 z dn. 

4 sierpnia r. b. artykułu p. t. „Šwiecia- 

ny* w którym autor Pielaż w tak nie- 

właściwy sposób napadł na T-wo 

„Kultura“ w Šwiecianach i niedorze- 

cznie potępia działalność wspomnia- 

nego T-wa, wyjaśniam co następuje: 

T-w0 „Kultura“ istnieje na terenie 

powiatu święciańskiego od grudnia 

1927 roku i ma na celu wyrobienie 

świadomych swych praw i obowiąz- 

ków obywateli Rzplitej demokra- 

tycznej przez podniesienie zarówno 

poziomu kulturalnego, jak i dobroby- 

tu materjalnego. Pracę tą prowadzą 

„Osobnicy* jak twierdzi autor „nie- 

najgorzej opłacani, z jakich źródeł 

niewiadomo — zupełnie nieznani, wy- 

głaszają na wzór bolszewików mowy, 

dużo obiecując i bałamucąc w ten spo- 

sób ciemną ludność wiejską”. 

— Otóż, by zadowolnić próżną cie- 

kawość autora „et consortes" zazna- 

czam, że instruktorzy opłacani są z 

funduszów własnych T-wa, które two- 

rzy się z opłat członkowskich i dobro- 

wolnych ofiar. 

Osobnicy ci t. j. instruktorzy po- 

chodzą z Rzeczypospolitej Polskiej 

i są Jej obywatelami od wieków, jak- 

kolwiek byli tutaj w święciańskiem 

przedtem nieznani, obecnie są już 

znani, zdobywszy sobie u miejscowej 

łudności zaufanie, skupiając chętnych 

w wioskowe koła, których dzisiaj na 

terenie powiatu jest już z górą 48 z 

liczbą przeszło paru tysięcy członków. 

Co zaś do wygłaszania wywrotowych 

mów na wzór bolszewików — „dużo 

obiecując i bałamucąc ludność* — to 

najlepiej byłoby, gdyby autor zechciał 

kiedykolwiek przybyć na nasze ze- 

branie, gdzie miałby możność przeko- 

nania się o tych wywrotowych dużo 

obiecujących mowach, jak również o 

przyjęciach jakie spotykają instrukto- 

rów przez ludność. 

Tak pięknie ujęte i scharakteryzo- 

wane przez p. Pielaża przyjęcia, jakie 

miały spotkać instruktorów we wsi 

Rapfarunach koło Święcian i w Pod- 

brodziu — nie miały miejsca, i są 

czczym wymysłem, gdyż w Podbro- 

dziu ze względu na niedogodne wa- 

runki organizacyjne (zbyt daleka od- 

łegłość od Święcian) żadnych zebrań 
T-wa „Kultura“ nigdy nie bylo, nato- 

miast w Rapfarunach na utrapienie 

autora jeszcze w czerwcu roku ubie- 

głego zorganizowane zostało koło 

wioskowe „Kultura*, które istnieje 

dotychczas, a na ostatnie zebranie w 

maju r. b. przybyła niemal cała wios- 

ka i przemówień instruktorów „Kul- 

tury" wysłuchała ze skupieniem i u- 

wagą. 
Próżne i bezcelowe jest nawoły- 

wanie ludu przez autora by zrozumiał 

nareszcie „dążenia bolszewickie agi- 

tatorów „Kultury* i według zasługi 

przyjął ich wywrotowe mowy i pra- 

cę“. Zapewnie autor nie wie, że ci 

„agitatorzy”, to wierni synowie wsi 

i ludu, znają lud dobrze i idą do niego 

po to, by go uświadomić, że jest oby- 

watelem demokratycznej Rzeczypos- 

politej, by wreszcie przestał giąć się 

przed „jaśnie wielmożnymi* — i to 

właśnie panom z ND. i Ch.D. i ich pa- 

chołkowi p. Pielażowi bardzo się nie- 

podoba, — dlatego też nazywają dą- 

żenia ich „bolszewickiemi“, a pracę 

„wywrotową”. Nas to jednak nie prze- 

raża, mamy bowiem moralne zadowo- 

denie, że lud nas rozumie i idzie do 

nas z zaufaniem jako do swoich braci. 

Czy jednak mimo wszystko nieza- 
„daleko posunął się p. Pilaż nazywa- 
jąc dążenia nasze „bolszewickiemi*, 

a mowy i pracę „wywrotowemi“? 

Gdyby tak rzeczywiście było, czyżby 
władze bezpieczeństwa nie wejrzały 

w to i dotychczas nie rozwiązały dzia- 

łającego na szkodę Państwa — w cią- 
gu dwu lat T-wa? widocznie jest ina- 

«czej, skoro właśnie tolerują tę „wy- 

«wrotową i bolszewicką działalność. 

Wreszcie nie można pominąć mil- 
czeniem sprawy zorganizow. przez 

"T-wo „Kultura* zespołu dramatycz- 

nego,który ma za zadanie urządzanie 

przedstawień, wygłaszanie odczytów 

pogadanek. 
Bardzo szczegółowo rozpisał się na 

ten temat p. Pielaż, lecz ani słowa w 
'tem nie było prawdy — wszystko od 
początku do końca — bezczelne kłam- 

«stwo; bo kto uwierzy w bzdurstwa ja- 
kie na ten temat wypisuje p. Pielaż?— 

Do hotelu „Warszawa, gdzie mieści 

się siedziba „Kultury* zaciągano dzie- 
wczęta z przedmieść oraz podmiej- 

skich wiosek w celu dawania łekcji 
tańca i na próby amatorskie*. Ponie- 

waż przewidzianem jest w statucie 

"T-wa „Kultura* tworzenie zespołów 
amatorskich, zaproponowaliśmy nie- 
którym osobom wzięcie udziału w ta- 
kim zespole, na co się zgodziły. Jed- 
nak nigdy nigdzie i nikogo nie wcią- 
„gano na jakieś lekcje tańców. 

  

  

  

Gdy rozpoczęto próby w związku 

z wystawieniem kom:. „Nieboszczyka 

z przypadku” i „Komedji o człowieku 

który redagował gazetę rolniczą* — 

„nasi przyjaciele'* na czele z „zacnym 

i czcigodnym* ks. Sztejnem postano- 

wili za wszelką cenę nie dopuścić, by 

przedstawienie doszło do skutku. Po- 

mimo wysiłków „czcigodnego* ks. 

Sztejna i jego „wiernych owieczek”, 

by odciągnąć od nas amatorki, długa 

i mozolna praca uwieńczona została 

tem, że jedna z amatorek rzeczywiście 

wycofała się, gdyż „zacny i „czci- 

godny* ks. Sztejn oświadczył jej, że 
jeżeli się nie wycofa to pójdzie do jej 

rodziców, i ci nie pozwolą jej brać 

udziału w przedstawieniu „masonów 

i bezbożników*. — Reszta amatorek 

jednak pomimo wszystko pozostało 

przy „Kulturze“ i jej ideji. 

Chociaż przedstawienie się nie od- 

było dnia 27 lipca b. r. jak to było za- 

powiedziane, bowiem w tymże dniu, 

nauczycielstwo, będące na kursie ję- 

zyka litewskiego — urządzało przed- 

stwienie na cel podobny t. j. na cele 

oświatowe i bilety były przez nich 

rozsprzedane wcześniej — my Swoje 

przedstawienie odwołaliśmy na nastę- 

pną sobotę t. j. na dzień 4. VIII. Teb; 

które w tym dniu odbyło się rzeczy- 

wiście i cieszyło się powodzeniem 

wbrew przypuszczeniom autora. 

Wspomniał również p. Pilaż, że 

na mające się odbyć przedstawienie 

w dniu 27. VII. b. r. przybyli tylko 

„reprezentanci władzy starościńskiej, * 

paru żydziaków i podmiejskich chło- 

paków od paszenia bydła*. — Nie 

wiem co w tem złego zobaczył autor? 

Może jego zdaniem, żydzi i chłopcy 

od paszenia bydła nie są ludźmi? My 

wychodzimy z założenina, że każdy 

ma prawo do człowieczeństwa i że kto 

kupił bilet ma prawo być na przed- 

stawieniu. B. Gierak. 

ŚWIĘCIANY 
+ Ruch wycieczkowy na P. W. K. do 

Poznania z powiatu Święciańskiego. Mimo 

bardzo trudnych warunków materjalnych 

ludności powiatu święciańskiego, spowodo- 

wanych nieurodzajami ostatnich lat, dzięki 

usilnej propagandzie czynników oświatowych 

i samorządowych, zainteresowanie Powsze- 

chną Wystawą Krajową w naszym powiecie 

jest dosyć znaczne. 
Wyrazem tego zainteresowania są na- 

stępujące wycieczki grupowe po kilkadziesiąt 

osób, które dotychczas zwiedziły Wystawę: 

Seminarjum Nauczycielskiego w Święcianach, 

Szkoły Rolniczej w Święcianach i 2 wyciecz- 

ki rolnicze, zorganizowanę przez Sejmik 

święciański. 

Dnia 20 b. m. wyrusza do Poznania, Gdy- 

ni i Warszawy zbiorowa wycieczka słucha- 

czów i słuchaczek kursów wieczorowych dla 

dorosłych i młodzieży pozaszkolnej pow. 

święciańskiego, łącznie z grupą pracowników 
oświatowych na tych kursach i członków do- 

mów ludowych. Wycieczka ta, prowadzona 

przez p. Edwarda Aluchnę, instruktora о$- 

wiaty pozaszkolnej powiatu święciańskiego, 

liczy 40 osób i jest subsydjowana przez sej- 

mik święciański, oraz przez ministerstwo Ww. 

R. i O. P. 
Pozatem przewiduje się zorganizowanie 

jeszcze trzech wycieczek do Poznania: rol- 

niczej, konkursistów rolniczych i miejsco- 

wego gimn. państwowego im. Józefa Piłsuds- 

kiego. у 

Dotychczas pojedyńczo i z wycieczkami 

z powiatu, zwiedziło wystawę około 200 osób, 

w czem 80 procent stanowią rolnicy, często- 

kroć litwini, na których zapoznanie się z 

zachodnią kulturą i cywilizacją, winno wyw- 

rzeć dodatni wpływ. 
Korzystajmy ze sposobności  ujrzenia 

zgromadzonego dziesięcioletniego dorobku 

kultury narodu, i zbierając odpowiednie šro- 

dki podążajmy na wystawę. „OP“ 

+ Utonięcia. Dnia 6 sierpnia utonął pod- 

czas kąpieli w rzece Straczy w maj. Olszew 

19 letni mieszkaniec wsi Stara Wieś gminy 

swirskiej, Jozef Juszkiewicz. 

-E Dnia 8 sierpnia utopił się w rzece Ko- 

majce 18 letni Albert Trzeciak ze wsi Jakiele 

gminy hoduciskiej. 

MEJSZAGOŁA i 
+ Ujęcie przemytników. Na drodze przy 

folwarku Kosmowszczyzna, gminy mejsza- 

golskiej, ujęty został przemytnik Bolesław 

Jakonis, mieszk. Litwy Kowieńskiej, wraz z 

przemytem 50 kig. sacharyny, które wiózł do 

Wilna. (o) 

MOŁODECZNO 
Kradzież z wagonu. W nocy z 11 na 

12 b. m. do pociągu idącego z Nowo-Wilej 

ki do Mołodeczna dostali się niewykryci do- 

tąd sprawcy i z zaplombowanego wagonu 

skradli 2 skrzynie wódki po 40 butelek, war- 

tości 420 złotych. (al 

BRASŁAW 
+ Zabity przez piorun. Na drodze koło 

folwarku Dębinka gm. leonpolskiej, piorun 

zabił mieszkankę tego folwarku, Irenę Sinia- 

wską lat 21. (o) 

- MMM: 

ALBUM 
Zabytków Ewangelitkch w Wilnie 
Wydawnictwo Tow. im. Jana Łaskie- 
go świeżo wyszło z druku i jest do 

nabycia wo wszystkich księgarniach. 

200 numerowanych egze plarzy. 
32 planeze ilustrowane. Cena 6 zł. 
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KUR JER WIL.ENS 

Teatr Polski 
„LUTNIA“. 

Oczy księżniczki Fathmy. Komedja 

w 3.ch akt. Stejana Kiedrzyńskiego. 

Płodny autor wielu poczytnych roman- 

sów, napisał też sporo utworów scenicznych, 

z których Dzisiejsi 3 aktowa komedja nagro- 

dzona została I nagrodą na konkursie dra- 

matycznym Teatrów Rządowych Warszaw - 

skich, zaś Gra serc, Pocałunek wojny, Czy- 

sty interes, grywane 54 na wszystkich sce- 

nach polskich i po czesku w Pradze. ! 

Wszystkie te komedje wykazują umie- 

jętność operowania figurami w zakresie ich 

charakterów oraz dużą dozę niektórych 

spostrzeżeń psychologicznych podanych lek- 

ko i dowcipnie. Inna rzecż, że nić intrygi 

jak u większości naszych autorów jest dość 

słaba. : Е 2 

„Oczy księżn. Fathmy* , mają już „osiem 

lat, to dla komedji obyczajowej prawie sta- 

rość. Więc też aktualność jej treści nie robi 

już tego wrażenia, mianowicie sprawa na- 

miętności do kina. Istnieje pęd i szał ki- 

nowy jak i przed ośmiu laty. Wciąż jakieś 

naiwne i zarozumiałe ofiary lecą jak ćmy do 

ognia, do czarownego Holywood by tam spo- 

dziewać się karjery „gwiazdy”. ? 

Ale nikogo juž to nie dziwi i problem ki- 

na w niedobranem małżeństwie nie przej- 

muje ciekawością. Nieśmiertelne natomiast 

są w komedji Kiedrzyńskiego typy. Lubuje 

się on w tego rodzaju osobnikach jak Nare- 

wicz, sympatycznych wykolejeńcach, kaboty- 

nach, sentymentalnych filozofach. Np. Mora- 

Morski w Grze serc. I te postaci wygłaszają 

rozmaite rzeczy równie subtelne jak dow- 

cipne, niema w tej sztuce płaskich koncep- 

tów i tanich powiedzonek, ale w formie 

drwin ze wszystkiego, wiele ciekawej praw- 

dy życiowej. 
2 

Larewicza grał Wyrwicz i znów dał świe- 

tną kreację. Mój Boże, z trwogą myślę, że 

jeśli jego i Wołłejki zabraknie w Wilnie, to 

zapomnimy się śmiać w teatrze. W skutek 

gry p. Wyrwicza, Larewicz stał się główną 

postacią sztuki. Jest tak rozbrajający w 

swym pogodnym čynižmie i niewzruszonym 

sansfasoństwie. Jego stosunek do otoczenia 

umiejętnie cieniowany, to cały kinematograf 

ludzkich stosunków wogóle. Wszyscy zresz- 

tą grali znakomicie, p. Purzycki był zahuka- 

nym, niezaradnym profesorem, zakrzycza- 

nym przez żonę, steroryzowanym przez 10- 

katora i ujarzmionym przez przyjaciółkę Re- 

ginę, którą ze zwykłym umiarem i subtelnoś- 

cią grała p. Rychłowska. P. Malinowski, któ- 

ry wyjątkowo dobrze umiał swą „kwestję* 

wszedł w rolę adwokata ze swobodą i roz- 

pogodził tę drewnianą postać dużą dozą 

humoru. 
O gościu z Warszawy p. Balcerkiewiczów- 

nie, chciałoby się mówić jaknajlepiej i trzeba 

przyznać jej dużo temperamentu, zmysłu hu- 

moru, chwilami pogodnego wdzięku, który 

ujawniła głównie w Darze Poranku iw III 

akcie Fatmy. Ale naogół gra jej jest prze- 

jaskrawiona; miota się, rzuca po scenie o ja- 

kie 20 stopni za gwałtownie i przez to zatraca 

efekt estetyczny osoby, którą przedstawia, 

no i sama nie najlepiej na tem wychodzi. 

Czy nigdy w Warszawie nie zwracano jej 

uwagi na okropne nadużywanie głosu? Taki 

krzyk rozdzierający uszy jak przez cały I-szy 

akt, kiedy już artystce głosu i tchu brakło, 

nie podnosi wrażenia, przeciwnie nuży i nie- 

smacznym się staje. Z niepokojem się czeka 

czy struny głosowe wytrzymają, czy nie pę- 

kną? To nie jest zaciekawienie, które należy 

szukać u słuchaczy i widzów. Pozatem, w tej 

miotającej się w klatce małżeńskiej rozwy- 

drzonej Stefie, powinny być jakieś dane mo- 

gące nam pozwolić uwierzyć w jej olśnie- 

wającą karjerę. P. Balcerkiewiczówna prze- 

sadziła mocno w scenie pijaństwa i zrobiła 

z siebie taką furję, histeryczkę i warjatkę, 

że nikt we wdzięk i wdzięki Stefy uwierzyć 

nie mógł. Pamięłamy w tej roli p. Grabow- 

ską, to jakoś było lepiej, bardziej wytrzy- 

mane. A 
Publiczności było dużo i bawiła się dos- 

konale, komedja bowiem  Kiedrzyńskiego 

strzela raz po razu racami dowcipu wyższe- 

go gatunku niż przeciętne dzisiejsze utwory 

lekkiej nurzy, która staje się nietylko coraz 
bardziej podkasaną, ale i płaską, i ordy- 

narną...! Hro. 

   

K I 

KR 
Dziś: Jacka W.Mirona i Pawła 

| Jutro: Firmina B. W. Agapita 

K
 

  

Wschód słońca—g. 3 m. 57 

| Zachód „ —g. 18 m. 48 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. $. B. z dnia 14/VII1—1929 roku. 

Ciśnienie 
średnie w mi- 
limetrach | 

Temperatura 
srednia 

Opady w mi- | RE 
limetrach 

Wiatr : 
przeważający zachodni. 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum: + 11 

Maximum: 4- 269 

Tendencja barometr.: bez zmian. 

— Minister Staniewiez w Wilnie. P. Mi. 

nister Reform Rolnych Prof. Dr. W. Stanie- 

wicz, przerwał swój urlop wypoczynkowy w 

dniu 16-b. m. i przybył do Wilna, gdzie przy- 

jął raport delegatów ministerstwa w spra: 

wach budżetowych i zatwierdził projekt pre- 

liminarza budżetowego na rok 1930 31, ce- 

lem przesłania do Ministerstwa Skarbu. (0) 

— Powrót wojewody Raczkiewicza. W s0- 

botę dnia 17 b. m. w godzinach porannych 

powrócił do Wilna z urlopu wypoczynkowego 

wojewoda wileński W. Raczkiewicz. (o). 

MIEJSKA 
— Dziennikarze zagraniezni wciąż przy- 

bywają do Wilna. W przyszłym tygodniu 

we czwartek, przybywa do Wilna, w drodze 

do ojczyzny, po zwiedzeniu P. W. K. wy- 

cieczka dziennikarzy estońskich, w liczbie 7 

osób, zaś na piątek, to jest na dzień nastę- 

pny, zapowiedziany jest przyjazd 20 dzien- 

nikarzy rumuńskich. 

Ci ostatni będą bawić w Wilnie przez so- 

botę i mają zamiar szczegółowo zwiedzić 

Wiłno i pobliskie okolice. (o) 

— Lustracja Pogotowia Ratunkowego. 

Naczelnik Wojewódzkiego Wydziału Zdro- 

wia dr. Rudziński i szef sekcji zdrowia ma- 

gistratu, dokonali oględzin lokalu i urządzeń 

Pogotowia Ratunkowego. Zbadano stan 

środków opatrunkowych, ratowniczych i ope- 

racyjnych, przeegzaminowano personel po- 

gotowia w celu stwierdzenia fachowych zna- 

jomości u sanitarjuszy, jako też zaintereso- 

wano się samem urządzeniem stacji. 

W wyniku lustracji stwierdzono szereg 

braków, wypływających ze szczupłości fun- 

duszów, asygnowanych na tak niezbędną w 

mieście instytucję i niedostateczną ilość per- 

sonelu. 
Ze swej strony musimy dodać, że sprawa 

należytego funkcjonowania Pogotowia Ra 

tunkowego jest tak ważną, że na zaopatrze- 

nie stacji w potrzebne środki, pieniądze zna- 

leść się muszą. 

Najwyższy czas by odnośne władze miej- 

skie zechciały zrozumieć, że jest nie do po- 

myślenia by powtórzyło się to, czego byliś- 

my świadkami przed kilku tygodniami, gdy 

miasto zostało pozbawione szybkiej pomocy 

lekarskiej, z powodu unieruchomienia samo- 

chodów pogotowia. (o) 

— Znowu konkurs na wyasfaltowanie na- 

szych jezdni. Asfaltowanie ulic w mieście 

uległo nowej zwłoce. Po rozpatrzeniu złożo- 

nych ofert magistrat zdecydował się wziąć 
pod uwagę jedynie ofertę Warszawskiego 
Towarzystwa Asfaltowego. Jednak na wczo- 
rajszem posiedzeniu po powtórnem rozpa- 
trzeniu oferty, postanowiono anulować po- 
przedni konkurs i rozpisać nowy, z tem że 
do niego mogą stanąć firmy, które zdecydu- 

ją się na wyasftltowanie w śródmieściu jez- 
dni na przestrzeni 4 tys. metrów kw. 
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z SĄDÓW 
andziė): Peles kore ciežkiem 

Ustawodawstwo nasze, walcząc 
z plagą zlodziejstwa przewiduje spe- 

cjalnie surowe kary za motoryczne 
przestępstwa, bez względu na war- 
tość przedmiotu skradzionego lub 
wynik kradzieży udany czy nieudany. 

Wczoraj przed sądem okręgowym 
stanął dobrze już znany władzom 
bezpieczeństwa, jako niepoprawny 
złodziej, karany kilkakrotnie przez 
różne sądy Jan Kozłowski, liczący 
lat 44. 

Tym razem p. Malwina Tracew- 
ska lokatorka domu Nr 27 przy ul. 
Mickiewicza zauważyła, iż jakiś nie- 
znajomy mężczyzna pośpiesznie usi- 
łuje wynieść z tego domu jąkiś cię- 

żar. 
Domyślając się, iż jest to zło- 

dziej, zawiadomiła o swem spostrze- 

żeniu' policjanta, który zatrzymał 
nieznajomego i odprowadził do ko- 

misarjatu. Ь 
Okazalo się, iž jestto znany zlo- 

Są w Wilnie ulice a nawet całe 
dzielnice, położone w samem śród 
-mieściu, gdzie bezpieczeństwo miesz- 

kańców i przechodniów jest zdane 
na pastwę losu. 

Do takiej należy ul. Łotoczek 
wraz z przylegającemi do niej. Brak 
oświetlenia oraz nieobecność orga” 
nów policji sprawiają, iż dzielnica 

ta jest opanowana przez wszelakie- 
go rodzaju męty społeczne, które 
przeważnie bezkarnie obdzierają 
śmiałków, zapuszczających się tu 
szczególnie w porze nocnej. 

Podobny do wielu innych wy- 
padków miał również miejsce przy 
tej upośledzonej uliczce dn. 25 sierp- 
nia r. ub., kiedy to tędy przecho- 
dził p. Witold Ikońsewicz wraz z 
kolegą swym Janem Wimoncią. 

W pewnym momencie podeszło 
do nich 5—6 mężczyzn, z których 
jeden zwrócił się do p. Ik. w na- 
tarczywej formie z zapytaniem czy 
posiada pióro. 

Oczywiście, bezsensowne pyta- 
nie, mające na celu jedynie zaczep- 

  

dziej Jan Kozłowski, który zamierzał 
skraść żelazny blok windy z łańcu- 
chem, należący do właściciela skła- 
du narzędzi rolniczych p. Stanisława 
Stoberskiego. 

Kozłowski, wobec tak oczywi- 
stych dowodów winy, nie usiłował 
nawet zapierać się, jedynie wskazy- 
wał, że żelaziwo to pozostawione 
było bez opieki iłatwość jego skra- 
dzenia była pokusą nie doprzezwy- 
ciężenia dla takiego jak on „fa- 
chowca“. 

Sąd pod przewodnictwem wice 
prezesa Ill wydz. karn. p. M. Ra- 
duszkiewicza, chcąc najwidoczniej 
obrzydzić mu wreszcie ten fach wy- 
stępny, skazał Kozłowskiego na 4 
lata cięźkiego więzienia, ogranicza- 
jąc go w prawach stanu cywilnego. 
Na poczet wymierzonej kary skaza- 
nemu zaliczono 6 miesięcy i 20 dni 
odbytych w areszcie PERWSDCHOIA. 

a-8r. 

Łotoczku. 
kę, pozostało bez odpowiedzi. 

Nieznajomi łobuzi wnet otoczyli 
kołem swą ofiarę, odgradzając ją od 
towarzysza, a wydobytą z zanadrza 
linką gumową wymierzono cios w 
głowę tak silny, że p. lkaniewicz 
zatoczył się, oszołomiony bólem. 

Z tego momentu skorzystali inni 
uczestnicy bandy, którzy udając, iż 
chcą go ratować, wyrwali mu zkie- 
szeni zegarek i z łupem tym wszyscy 
się rozbiegli. 

Nie stracił przytomności obser” 
wujący całe zajście p. Wimoncia, 
który pobiegł za jednym z ucieka* 
kających napastników i przy pomo- 
cy posterunkowego zatrzymał go na 
ul. Wielkiej. 

Okazało się, iż jest to niejaki 
Karol Hircenbergier, z zawodu ko- 
wal, który już dwukrotnie karany 
był za kradzieże. 

Wczoraj Hircerbergier stanął po- 
nownie przed sądem. Tym razem 
przed III wydziałem karnym w kom- 
plecie wiceprezesa tego wydziału 
p. Michała Kaduszkiewicza (poraz 

ONIKA 
8 Powyższe podyktowane zostało liczeniem 

się z możliwościami wydatkowymi miasta 
na ten cel, szczególnie w roku bieżącym. (0) 

— Nowy lokal dla straży ogniowej. Część 
urządzeń straży ogniowej z biurem komen- 
danta włącznie, ma być przeniesiona z lo- 
kalu gdzie obecnie się znajduje, do oficyny. 
W związku z tem przystąpiono obecnie do 
dostosowanie oficyny do potrzeb straży. (0) 

— Zapasy węgla. W związku z zapowie- 
dzianą zwyżką taryfy przewozowej magist- 
rat już obecnie czyni zakupy węgla, dla za- 
opatrzenia wszystkich instytucyj miejskich 
w opał na okres zimowy. (o) 

SPRAWY SĄDOWE 

Dotychczasowy sędzia Sądu Okręgowego 

w Grodnie p. Adolf Matusewicz, mianowany 

został sędzią Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 

P. sądzia Matusewicz urzędowanie obej- 

mie z dnia 1 października r. b. Kr. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Kierownictwo Żeńskiej Szkoły zawo- 
dowej Dokształeającej im. M. Konopnickiej 

w Wilnie, Polskiego Towarzystwa Pracy 
Oświatowej „Światło komunikuje, że zapisy 
nowowstępnjących uczenic na dział handlo- 
wy i przemysłowy, rozpoczną się 26 sierpnia 
r. b. Wymagane są świadectwa z ukończenia 
4 oddziałów szkoły powszechnej. Kurs nau- 
ki trzyletni. Początek lekcyj 3 września r. b. 

Zapisy przyjmuję i informacyj udziela 
sekretarjat szkoły, codziennie od godz. 5—7 
po poł. „Wileńska 10. (Lokal Żeńskiej Pań- 
stwowej Szkoły przemysłowo-Handlowej im. 
E. Dmochowskiej). 

— Kierownictwo Kursu Czapnictwa i Mo- 

dniarstwa. (przy szkole im. Konopnickiej) 

Polskiego Towarzystwa Pracy Oświatowej 

„Światło* komunikuje, że zapisy na jedno- 

roczny kurs rozpoczną się dnia 26 sierpnia 

r. b. w sekretarjacie szkoły. Sekretarjat 

czynny codziennie od godz. 6—7 po poł. Wi- 

leńska 10 (Lokal Żeńskiej Państwowej 
Szkoły im. E. Dmochowskiej). 

Początek lekcyj 3 września r. b. 

— Dyrekeja Gimnazjum Państwowego im. 
Kr. Zygmunta Augusta w Wilnie podaje do 
wiadomości, iż egzaminy wstępne do klas 4, 
57 odbędą się w dniu 3 września r. b. Poda- 
nia wraz z dokumentami należy składać w 
kancelarji szkolnej we wtorki i piątki. od g. 
10 do 12 rano. 

— B-io klasowe Koedukaeyjne Gimnaz- 
jum im Tadeusza Czackiego w Wilnie, z pra- 
wami szkół państwowych, uł. Wiwulskiego 
N-r. 13 (gmach własny tel. 10-56), typ huma- 
nistyczny z oddziałem matematyczno-przy- 

rodniczym, z klasą wstępną. 
Przyjmuje zapisy od godz. 11—1 i 4—5. 

W tychże godzinach można obejrzeć gmach, 
ogród i całą szkolną posesję. 

Egzaminy wstępne — 30 sierpnia, o godz. 
10-ej rano. 

— Dzieci dla dzieci. Staraniem Sodalicji 
Św. Piotra Klawera, najmłodsze dzieci soda- 
licyjnego Kółka Dramatycznego, w niedzie- 
lę dnia 18 sierpnia, o godzinie 6-ej wieczo+ 
rem, w sali przy kościele św. Jana, odegrają 
dla swoich rówieśników dwie sztuczki pod 
tytułem: 1. „Złote Gody*, w jednym akcie i 
2. „Dzień pierwszej Komunji Świętej” — 
w dwuch aktach. 

Pozatem przedstawienie urozmaicone bę- 
dzie deklamacjami maluczkich. 

— Zapisy do szkoły garbarsko-białoskór 
niczej. Z Towarzystwa Popierania Przemy- 
słu Ludowego donoszą: Według otrzymanych 
wiadomości Krajowy Patronat Rękodzieł i 
Drobnego Przemysłu we Lwowie. zorganizo- 
wał we Lwawie Szkołę zawodową garbar- 
sko-białoskórniczą, z trzechletnim kursem 
nauki, która 16 września roku bież. rozpocz- 
nie drugi rok nauki. 

Nazwa szkoły: 3 letnia szkoła zawodowa 
garbarsko-białoskórnicza Krajowego Patro- 
natu Przemysłowego we Lwowie. Szkoła ta 
jest pierwszą tego rodzaju w Polsce, gdyż 
istniejąca w Radomiu szkoła garbarska, zaj- 
muje się głównie wyprawą skór gładkich, na- 
tomiast szkoła łwowska, głównie wyprawą 
skór futrzanych. Nauka rozpocznie się w 
szkole powyższej we Lwowie, przy ul. Na 
Błonie N-r. 3, dnia 16 września r. b. Przed- 
mioty nauki: technologja garbarsko-biało- 

skórnicza, towaroznawstwo, chemia, fizyka, 
język polski, historja, gieografja Polski, ra- 
chunki przemysłowe, rysunki, ćwiczenia z 
chemji analitycznej, ćwiczenia warsztatowe. 

Wpisy na pierwszy kurs trwają do 10 
września. Od kandydatów wymagane jest: 
świadectwo ukończenia 7 kl. szkoły powsze- 
chnej lub 3 kl. szkoły Średniej, metryka u- 
rodzenia, stwierdzająca ukończenie 14 lat, 
świadectwo przynależności i moralności, ży- 
ciorys własnoręcznie napisany. Podania z 
załącznikami należy wnosić do Krajowego 
Patronatu Przemysłowego, (Lwów, plac 
Smolki 3). 

Opłata za naukę wynosi miesięcznie 20 
złotych, wpisówe 5 złotych. Patronat udzie- 

  

la bliższych informacyj. (o) 

Z KOLEI 

— Księgi zażaleń .Władze kolejowe wy- 
konując poprzednio już wydane zarządzenie 
nakazały zawiadowcom stacyj i kasjerom ba- 
gażowym zaopatrzyć się w t. zw. księgi za- 
żaleń. 

Księgi te mają być stale przedkładane Dy- 
rekcji z tem, by wpisana skarga została na- 
tychmiast rozpatrzona i przed upływem 30 
dni, pasażer był powiadomiony o wyniku do- 
chodzeń. (0) 

TEATR i MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia“) 
— Występy gościnne M. Baleerkiewi- 

czówny. „Oczy ks. Fatmy** pełna ironji, dow- 
cipu i aktualności komedja St. Kiedzyńs- 
kiego w doskonałej interpretacji naszego ze- 
społu, na czele z uroczym gościem M. Bal- 
cerkiewiczówna, oraz z udziałem w rolach 
głównych p. Dunin-Rychłowskiej, Purzyc- 

3 

b z * 
kiego, Malinowskiego, a także utalentowane- 
go reżysera p. Wyrwicz- Wichrowskiego, 
grana będzie dziś i jutro. 

*._ Rozpocz — „Miłość bez . 
próby = odr med ji St. Kiedrzyfńiskie- 
go „Miłość bez grosza" którą Teatr Polski 
zakończy sezon. W „Miłości bez grosza** wy- 
stąpi jeszcze M.. Balcerkiewiczówna. 

Dziś w sobotę dnia 17 b. m. odbędzie się 
koncert Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej 
pod dyr. Zygmunta Dołęgi, z udziałem zna- 
nego wiolonczelisty Alberta. Katzą. 

W programie muzyka wschodnia. 
Początek: 9 godz. 8 min. 15 wieczorem. 

RADJO 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 385 mtr. Sygnał: Kukułka. 

SOBOTA, dnia 17 sierpnia. 

11.56: Sygnał czasu i hejnał. 12.05: Pora- 
nek muzyczny, Ork. pod dyr. Henryka Wy- 
nena. 12.50: Wystawa Poznańska mówi. 
13.00: Komunikat meteorologiczny z Warsz. 
16.15: Transm. międzynarodowych regat z 
Bydgoszczy. 18.00: Transm. z Krakowa. 19.00: 
Czytanka aktualna. 19.20: Feljeton wesoły, 
wygl. Karol Wyrwicz Wichrowski. 19.40: 
Program i sygnał czasu. 20.05: Feljeton ak- 
tualny. 20.30: Słuchowisko pogodne z Krak. 
21.00: Transm. vestivalu z Salsburga przez 
Wiedeń i Warszawę; Koncert Mozartowski 
w wyk. orkiestry Filharmonji Wiedeńskiej. 
22.00: Komunikaty. 22.45: Transm. muzyki 
tanecznej z restauracji „Polonja* w Wilnie. 

Tonący brzytwy się chwyta. 
Kłamstwo we wszelkich jego postaciach 

nie było nigdy tą przysłowiową brzytwą dla 

coraz to głębiej zapadającej się dziś w otch- 

łań bankructwa, endecji. Było dla niej ulu- 

bionym codziennym środkiem. To jednak o 

którem piszemy, jest dość szczególnym wy- 

padkiem, ze wzgłędu na swoją beznadziej- 

ność. Chodzi nam o fałsz, którego dopuści- 

ła się redakcja „Dziennika Wileńskiego* w 

notatce kronikarskiej czwartkowego numeru 

tego pisma, łyczącej się pobytu wycieczki 

młodzieży amerykańskiej, o której powi: 
dziano tam, iż nie była w Ostrej Bra: 

Jest to typowy przykład „objektywnego“ in- 

formowania czytelników przez „Dz. Wił.* 

Wycieczka owa nietylko była w Ostrej Bra- 

mie (w samej kaplicy) ale nawet została tam 

sfilmowana, zaś w poniedziałek ukaże się na 

ekranie kina miejskiego. 

Zaprawdę źle musi być z tymi panami 

skoro takich imają się ostateczności, 

SPORT 
BIEG KOLARSKI DOOKOŁA POLSKI. 

BRZEŚĆ NAD BUGIEM 16 8. (Pat.) W 
piątek, 16 b. m. o godz. 1l-ej wystartowało 
z Lublina do Brześcia nad Bugiem 31 za- 
wodników biegu kolarskiego dookoła Polski. 
Na metę w Brześciu przybyli w doskonałym 
czasie 7 godz. 15 min. 55,4 sek. grupa kola- 
rzy jednocześnie: Stefański, Michalak, Wię- 
cek, Konopczyński, Ihnatowicz i Olecki. 
Klasyfikacja ogólna nie uległa zmianom. — 
W sobotę przedostatni etap biegu: Brześć 
nad Bugiem — Białystok, w niedzielę zakoń- 
czenie biegu Białystok — Warszawa (Dyna- 
sy). Kolarze są spodziewani na Dynasach 
około godziny 3 i pół po południu. 

Rozmaitości 
RADJO KOJARZY MAŁŻEŃSTWA. 

Japońskie stacje nadawcze uprawiają nie- 
tylko zwykłą rekłamę ale i reklamę matry- 
monjalną. Młode Japonki nie wahają się sta- 
nąć przed mikrofonem w poszukiwaniu mę- 
ża. Mówią one wówczas mniej więcej co 
następuje: Jestem ładną dziewczyną. Moje 
włosy są jak chmury. Twarz moja jaśnieje 
jak aksamitny kwiat. Rysy moje są ruchome 
jak liście wierzby płaczącej. Moje kasztano- 
wate oczy są z kształtu podobne do półksię- 
życów. Jestem dość zamożna, by móc pójść 
ręka w rękę z młodym chłopcem przez ży- 
cie... Podobno stacja w „godzinie matrymo- 
njalnej'* nigdy nie próżnuje. 

ZE ŚWIATA 
Niedawno temu odbył się w dońskiej gu- 

bernji proces, który wzbudził wśród sowiec- 
kiego społeczeństwa ogromne zaintereso - 
wanie. Do odpowiedzialności zostali pocią- 
gnięci „mużycy* Komissarow i Zabrodin, 
którzy pochwyciwszy komunistę-przemytnika 
niejakiego Poronina, prowadzącego zacięty 
bój przeciw zamożnym wieśniakom, i zna- 
miennego propagatora komunistycznego po- 
bili go do krwi i wycięli na skórze pokrywa- 
jącej czaszkę zażartego propagatora komu- 
nistyczną pięcioramienną gwiazdę. 

Škarga rozpatrywana była początkowo 
przez ludowy sąd miejscowy, który nie przy- 
znając do faktów znaczenia politycznego za- 
sądził Komissarowa i Zabrodina za gwałt pu- 
bliczny każdego na dwa miesiące i 20 dni 
aresztu. 

Dopiero później ta na oko zwyczajna roz- 
prawa sądowa rozległa się donośnem echem 
w Moskwie, która z oburzeniem przyjęła 
wyrok sądu ludowego i protestując namię- 
tnie, za pośrednictwem prasy, udowodniła 
szerokim warstwom społeczeństwa komunis- 
tycznego, że wypadek Poronina nie jest odo- 
sobniony, będąc jednym z wielu epizodów 
walki klasowej do jakich bardzo często do- 
chodzi w ostatniej dobie w dońskiej guber- 
nji. „Komsomolskaja Prawda" oświadcza, 
że w danym wypadku chodzi o manifestcyj- 
ny odruch terorystycznej przeciwsowieckiej 
działalności kułaków. 

Proces zasądzonych wieśniaków, wycina- 
jących pięcioramienne gwiazdy na czasz- 
kach komunistycznych bojowników będzie 
wznowiony i to nie jako proces karny, lęcz 
polityczny. 

się 

    

  

Święto Żołnierza Polskiego w Wilnie. 
W ubiegły czwartek, jako w ro- 

cznicę odparcia nawały bolszewic- 
kiej i z racji przypadającego na 15 

sierpnia święta żołnierza polskiego 
odbyło się w Bazylice wileńskiej u- 
roczyste nabożeństwo celebrowane 
przez ]. E. ks. metropolitę Jabłrzy- 
kowskiego, w asyście licznego kleru. 

Obszerna Bazylika napełniła się po 

brzegi delegacjami oficerskiemi, żoł- 
nierskiemi i wiernymi. W nabożeń- 

stwie pozatem wzięli udział liczni 
przedstawiciele władz państwowych, 
samorządowych i organizacyj spo- 
łecznych. 

Pienia kościelne wykonał chór 
katedralny. 

Popołudniu w oddziałach odbyły 
się pogadanki i odczyty, zaś wie- 
czorem żołnierze korzystali z bez- 
płatnych widowisk w kinach. (0) 

ESM TIA IST INT TAI LOS TTT IS V R IS NA 

pierwszy sądzącego w Wilnie), oraz 

p.p. sędziów Zaniewskiego i Jace- 

wicza. 
Po przeprowadzeniu przewodu 

sądowego, zgodnie z wnioskiem p. 

prokuratora Szulca, Hircenbergier o- 

skarżony został na osadzenie w do- 

mu poprawczym na | i pół roku. 
Ka-er 

LEKARZ-DENTYSTA 

I. WILKOMIRSKI 
Wielka 19 

powrócił i wznowił przyjęcie chorych. 
audio ia 

. Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! 

  

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Burza na Dalekim Wschodzie. 
Ofenzywa sowiecka w Mandżurii? 

ŁONDYN, 16 8. (Pat.) Reuter do- 
nosi z Szanghaju, iż dziś rano otrzy- 
mano potwierdzenie wiadomości o 
wkroczeniu wojsk sowieckich na te- 
rytorjum chińskie. Posłowi chińskie- 
mu w Waszyngtonie polecono oficjal- 

nie zawiadomić sygnatarjuszy paktu 
Kelioga, że Z. S. R. rozpoczął ofenzy- 
wę, podezas gdy chińczycy zdecydo- 
wani są stosować się do ducha pod- 
pisanego paktu. 

  

Wywiad Karachana. 
MOSKWA, 16.8 (Pat). Karachan 

oświadczył w rozmowie z przedsta- 
wicielami prasy, że rząd sowiecki, 
zgodnie ze swemi kilkakrotnie po- 
czynionemi wobec rządu chińskiego 
uwagami co do poważnych na- 
stępstw, wynikających z niesłycha- 
nego pogwałcenia układów, zawar- 
tych między Związkiem Socjalistycz- 
nych Republik Rad, a Chinami ro- 
ku 1924, składa na rząd chiński cał- 
kowitą odpowiedzialność za szkody 
finansowe, będące konsekwencją 

zajęcią koleji wschodnio-chińskiej, 

Jednocześnie rząd sowiecki zwró- 
cił uwagę wszystkich rządów cudzo- 
ziemskich. jak również osób i insty- 
tucyj, mogących mieć pewne intere- 
sy, związane z koleją wschodnio- 
chińską, że wobec zajęcia kolei 
przez władze chińskie, rząd sowiec- 
ki nie uzna żadnej operacji, doko- 
nanej w związku z tą koleją przez 
władze chińskie lub mianowany 
przez nie personel, ani też żadnego 
zobowiązania,  powziętego przez 
wzmiankowane władze w imieniu 
kolei wschodnio-chińskiej. 

Koncentracja sił nad granicą. 
WIEDEŃ. 16. VIII. (Pat). Według 

doniesień „United Press" z Tokjo, 
Rosja sowiecka oraz Chiny koncen- 
trują swe siły na granicy. Guberna- 
tor Mandżurji wydał rozkaz wymar- 
szu swym brygadom chińskim do 
granicy ze względu na zajęcie kilku 
granicznych punktów chińskich przez 

wojska sowieckie. — Pomiędzy s0- 

wieckiemi a chińskiemi wojskami 

granicznemi na zachód od miasta 

Mandżuli przyszło do starcia. Wszy- 

stkie sklepy w mieście są zamknię- 

te. Czynione są przygotowania do 

ewakuacji. 
  

3000 wydalonych urzędników sowieckich. 
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Pogrzeb š. p. maj. Idzikowskiego. 
(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

W niedzielę rano przybywa do 
Warszawy pociągiem paryskim ma- 
jor Kubala by wziąć udział w po- 
grzebie ś. p. majora Idzikowskiego. 

Program pogrzebowych uroczy- 
stości przedstawia się następująco: 
dziś rano statek szkolny „Iskra“ 
przybywa do portu wojennego w 
Gdyni. Statki stojące w Porcie po- 
witają przybycie „Iskry“ opuszcze- 
niem bander do połowy masztów. 
Od samego rana nastąpi przeniesie- 
nie zwłok z pokładu statku do miej- 
skiego kościoła. 

Wieczorem zwłoki przeniesione 
będą na dworzec, skąd pociągiem 

osobowym, udającym się przez Byd- 
goszcz i Toruń, przewiezione zosta- 
ną do Warszawy. W wagonie eskor- 
tęi konwój sprawować będzie Pierw- 
szy Morski Dywizjon Lotniczy. O- 
prócz tego zwłokom towarzyszyć 
będą po 2 lotników z każdego puł- 
ku lotniczego. 

W niedzielę rano zwłoki przybę- 
dą na dworzec Główny do Warsza- 
wy i przeniesione zostaną do koś- 
cioła Świętego Krzyża, skąd w po- 
niedziałek, po nabożeństwie żałob- 
nem, nastąpi przeprowadzenie zwłok 
do grobów rodzinnych na cmenta- 
rzu powąskowskim, 

Redukcja krążowników? 
WAŠZYNGTON, 16. VIII. (Pat). 

W oficjalnych kołach. waszyngtoń- 
skich panowała wczoraj wieczorem 
powszechna opinja, że rozmowy po- 
między Mac Donaldem a Dawesem 
będą prawdopodobnie mogły dopro- 
wadzić do redukcji krążowników 
większych, niż są przewidziane na 
na konferencji w roku 1927. Rzeczo- 
znawcy morscy, na polecenie  pre- 
zydenta badający obecnie gruntow- 
nie sytuację, mają na oku konferen- 
cję morską z udziałem Anglji, Sta- 
nów Zjednoczonych. Francji, Italji 
i Japonji, która zbierze się, prawdo- 
podobnie w grudniu w Londynie. 

W Waszyngtonie sądzą, iż w spra- 
wie redukcji krążowników rząd an- 
gielski znajduje się w delikatnej sy- 
tuacji z powodu stanowiska, zajęte- 
go w tej sprawie przez Francję i 
Italję. 

WASZYNGTON, 16. VIII. (Pat). 
Prasa ujawnia niezwykly optymizm 
co do perspektyw rozbrojenia na 
morzu, donosząc, że otrzymano w 
Waszyngtonie nową propozycję An- 
glji w sprawie ograniczenia tonażu 
krążowników oraz metody zastępo- 
wania przestarzałych krążowników 
nowemi. 

"Traktat wyrzeczenia się wojny przesłany 
do Ligi Narodów. 

GENEWA. 16. VIII. (Pat). Rząd 
Stanów Zjednoczonych przesłał se- 

polityki krajowej, zawartego w Pa- 
ryżu 28 sierpnia 1928 roku między 
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Uratowanie bezcennego zabytku sztuki. 
Telefonem oa własnego korespondenta z Warszawy. 

Właściciel Wilanowa Adam Bra- 
nicki sprzedał w tych dniach do Pa- 
ryża bezcenny zabytek sztuki — dy- 
wan perski z VVl wieku, jeden z 
najrzadszych i najpiękniejszych w 
Europie. Dywan ten pochodzi z o- 
kresu wypraw króla Jana Sobieskie- 
go pod Wiedeń i jest jedną z nie- 
licznych pamiątek przechowywanych 
w pałacu Wilanowskim z okresu 
króla Jana. 

Wobec tego, że sprzedany do 
Paryża dywan był zanotowany jako 
zabytek historji polskiej przez pań- 
stwowe władze konserwacyjne, spro- 

wadziło to zainteresowanie się władz: 
państwowych, 
wania nad zabytkami sztuki w Pol- 
sce i wojewoda warszawski skorzy- 
stał z przysługującego mu upraw-- 
nienia, jakie daje władzom rozpo-- 
rządzenie o ochronie zabytków sztu- 
ki i zgłosił w imieniu rządu polskie- 
go prawo pierwokupu historycznego: 
dywanu. 

Uniemożliwiło to wywiezienie. 
zagranicę bezcennego zabytku, któ-. 
ry po zakupieniu go przez państwo,. 
prawdopodobnie upiększy salę Zam- 
ku Królewskiego w Warszawie. 

Wybuch gazów w kopalni Hildebrandt. 
KATOWICE, 16.8 (Pat). Na od- 

dziale 7 kopalni „Hildebrandt* w 
Nowej Wsi nastąpił dziś o godz. 8 
rano wybuch gazów. Na oqdziale 
tym pracowało 16 robotników, a w po- 
bliżu zas 6. Wskutek wybuchu pow- 
stał pożar, który łącznie z wyziewa- 
mi gazów i zapeleniem się miału 
Węglowego utrudnił akcję ratunko- 

wą tak, że dopiero o godz. 3 popoł. 
wydobyto zwęglone ciała trzech ro- 
botników oraz | ciężko i 5 lżej ran- 
nych. Mimo akcji ratunkowej nie 
zdołano dotychczas wydobyć reszty 
górników, t. j. 13 osób, których wy- 
buch musiał rzucić do bocznej sztol- 
ni. Niema nadziei wydobycia ich ży- 
wych. 

Lisas la Ii asa LLS 2 

Normy naładunkowe 
we wrześniu. 

Tel, od wł. kor. z Warsżatwy 

Dzis ma się odbyć w Minister- 
stwie Komunikacyj konferencja mię- 
dzyministerjalna w sprawie ustale- 
nia na miesiąc wrzesień przywozów 
i norm naładunkowych. 

Chiny przeciwstawiająsię 
żądaniom sowieckim. 

FNANKIN. 16.VIII. (Pat). Przed- 
stawiciel rządu nankińskiego oświad- 
czył, że Chiny będą obstawały przy 
dotychczasowem stanowisku, prze- 

  

Giełda warszawska ż dn. 16.VIIH. b. m. 
WALUTY I DEWIZY: 

Kopenhaga. 237.43—238,03—236,83 
Londyn 43,231/, —43,34—43,13 
Nowy Jork 8 8,90—8,92 8,88 
Paryż „_ 34,90 — 34,99 —34,81 
Praga 26,38*/,—26,45—26,32:/ą 
Szwajcarja 171,55—171,95— 171,11 
Stokholm 238,90—239,50 —238,30 

" Wiedeń 125,57—125,88 —125,26 
Włochy 46,63—46,75—46,511/;, 
Marka niemiecka , 212,38 

Papiery procentowe: Pożyczka inwe- 
stycyjna 119 — 119.75. Dolarówka 64.50— 
63,50. 6% dolarowa 83, Stabilizacyjna 91,50. 
8% Listy zastawne Banku Gospodarstwa. 
Krajowego i Banku Rolnego, obligacje Banku 
Gospodarstwa Krajowego 94. Te same 7%— 

  

      

powołanych do czu-- 

MOSKWA, 16.8 (Pat.) Ogólna wynosi trzy tysiące. Z tej liczby kretarjatowi generalnemu Ligi Naro- Stanami Zjednoczonemi a innemi | za em s wisku r 83,20, 41/,% L. %. Ziemskie 49. 8% warsz. 

ilość urzędników sowieckich, wyda- 1500 zostało aresztowanych. dów kopję traktatu w sprawie wy- państwami. ciwstawiając się żądaniom; sowiec-  65—66.50. 19% Radomia 69. 

łonych przez zarząd kolei chińskich, rzeczenia się wojny, jako środka kim. 

— A rw н — ———————————— 

е . . е > : ZE) - * Kobieta-L 
KINO - TEATR Dziś premjera! Arcy-Sensacja erotyczna! Niezrównany mistrz, ulubieniec publiczn. s Akuszerka Ritter - Andrejewa SE A 

ti k zachwycający pikantny g oszen Ie. ° ° Lekarz dentysta | 
Harry Liedt e NTU RY MIŁO M E kino-romans z udziałem Mickiewicza 4 _ powróciła. 

' j 2-ch wybitnych gwiazd Wydział Zdrowia Urzędu Wojew. w Wilnie podaje ZZ . : w swej najnowszej kreacji р <а МУ RYC ów net | do wiadomości, 145 dniem 1 września b. r. jest .do UODE ODEDODOODNOO | kobiece, weneryczne, na- Wileńska 38. Liljany Rausch i Markizy de Castelli. Rewja toalet i kobiet. Wszechświatowy rekord powodzenia! Seansy o g. 6, 8 1 10.15- objęcia na czas 6 miesięcy posada Zastępcy lekarza: | przyjmuje od 9 rano в i E | rządėw moczow. od 12—2 
+ referenta w tutejszym Wydziale Zdrowia z wyna- do 7 w. ul. Mickie. | B atrymonija NB a 1 са 4 — 6 

ь a. bos Od dnia 17 do 21 sierpnia 2 66 | grodzeniem wedlug VIII st. si. urzędników pań- 4 Szcz a aanaĖ | ul. Miekiewicza 24. in Miejskie | *41443-42" „Panienka Z objektywem“ | +: T IMAP i Im: 6 { rzędnik na ва- wyšwietlany film 53 Podanie należy przesyłać do Wileńskiego Urzędu | Nr. 3098. dzie, inteligentny, - miły, DOKTÓR 
kulturaino-cświatowe 

SALA MIEISKA 
Ostrobramska 5. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
Dziś i dni następnych! 
Potężny dramat erotyczny p. t. 

Komedja w 10 aktach. W rolach głównych. Bebe Daniels i Neil Hamliton. Reżyserował: Kiarenec Bagder. 
Kasa ezynna od g. 5 m. 30. — — — 
W niedziele i święta kasa czynna od g. 3 m. 30 Pocz. seansów od g. 4-ej. 

„MOST ŚMIERC 

Poezątek seansów od godziny 6-ej. 

66 Silna tragedja 
miłosna w 10 akt. 

W rolach gł. Thomas Meignan i Renće Adorće. 
Początek seansów o godzinie 6-ej, 

  

Nad program: 66 
(obok dworca kolejow.) p y „POLOWANIE NA CZEK . w niedziele i święta o £ pp. 

KINO Dziś! Clou sezonn! Najgłośniejsza sensacja filmowa! Monumentalny arcyfilm tegorocznej produkcji światowej 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

KINO 

LUX 
Mickiewicza 11.   

„UFY”. Nowe wydanie 1929 r. Korifejuszy ekranu: Konrad Veidt, Liana Haidt, Lil Dagower, Erik Kaiser 
Tietz i inne w najnowszaj powieści BERNARDA KELLERMANA 

„BRACIA SCHELLENBERG" 
UWAGA: Konrad Veidt w podwójnej roli jako Wacław Schellenberg i Michał Schellenberg. 

Współczesny dramat 
w 12 wielkich aktach. 

Dziś! Film ze śpiewem! Potężny dramat w 10 akt. z tułaczego życia arystokracji rosyjskiej pozbawionej ojczyzny p.t. 

„Tułaczka księżnej Trubeckiej' 
W rol. gł. MADY CHRISTANS i BRUNO KASTNER. Podczas wyswietlania filmu: Koncert znakomitego tenora, 

który wykona szereg cygańskich romansów: „Pożalej*, „Wołga Wołga” i inne 

Wojewódzkiego (Wydział Zdrowia Publicznego — 
Wilno—Wielka 51) do dnia 30 b. m. załączając: Odpis 
zaświadczenia na prawo dokonywauia praktyki le- 
karskiej i żysiorys. w 

Za Wojewodę 
wzięci Dr. med, H. Rudziński 

Naczelnik Wydziału. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna niniejszem podaje 

do ogólnej wiadomości. że dnia 17-VIII r.b. 
o godz. 10 rano w domu Nr. 14 przy ulicy 
Trockiej odbędzie się sprzedaż w drodze 
licytacji różnych sprzętów domowych zase- 
kwestrowanych u poszczególnych płatników 
celem pokrycia załegłości podatkowych. 

Jednocześnie Magistrat nadmienia, iż 
od nabywców broni myśliwskiej będzie wy- 
magane posiadanie pozwolenia na takową. 

2245 Magistrat m. Wilna. 

  

  

  

z. ks. wojsk., wyd. 
przez P, K. U. Wilno Ogłoszenie 

Dyrekcja Lasów Państwowych podaje do wia- | 
domości, iż na swych składach drewna opałowego 

ECOLE PIGIER de PARIS 
pensjonat dia młodych panien w pobliżu 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 
powietrze. Avenue 11, Novembre 18, LA VA- 

GOTÓWKĘ 
w różnych walutach 
lokujemy na dobre 
oprocentowanie bez 

Poszukujemy 
większą ilość mieszkań 

z wygodami od 3-ch 
do 6 pokoi. Cony 

na imię Jena Ołszewskie- 
go, unieważnia się. 2246 
  

Panierajcig 

Se 
© B 

S (przędaź | Kupa 
ВЕЛЕ )) Е 

Sprzedam 

DOM 
z powodu wyjazdu za- 
granicę, bardzo tanio, 
Q warunkach dowiedzieć 
się w Administracji „Kur- 
jera Wileńskiego" ulica 
Jagiellońska 3—1 w godz, 

12—15 codziennie. 

  

    

  
szuka towarzyszki życia, 
posiadającą trochę kapi- 
tału. Zgłoszenie listowne 
z fotografją do Admini- 
stracji „Kurjera Wil.* 
(pod Życie*) 2299 

Poznaniak, kawaler lat 88, 
ciemno-blondyn, na samo- 
dziemym stanowisku pry- 

watnym, bawiący kilka 
dni w Wilnie szuka w ce- 
lach matrymonjalnych 
panny ze sfer inteltgent- 
nych do lat 23. Łaskawe 
zgłeszenia listownie z fo- 
tografją pod słowem ho- 
noru do Administracji 
„Kurjera Wileńsk.* pod 
„Poznaniak*. 2208 

  

  
  

| Koncesjonowane przez Kuratorjum O. Szk. Wileńsk. 
Nr II—18187/29. 

iKoedukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z program. gimnaz. państwowych) | 

im. „KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ" | 
w Wilnie przy ul. W. Pohulanka 9 | 

| i > i k jod dnia 15 sierpnia przyjmują wpisy na ro || NE, SKÓRNE i yi 
szkolny 1929/30 do wszystkich klas gimnazjum 
(od godz. 4 —7 popoł.). Zakręs: duża matura, mala, 
matura, szkoła powszechna. Typy humanistyczny 

BŁUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
Od 9 — 1 i 8 — 7. 
(Telef. 921). 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY  WERERY- 

CZNE i SKÓRKE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1308 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuie 9 — 215—7 
LDL 

Or.Kenigsberg 

  

w Wiinie posiada materjaty budowlane, Sprzedaž | 
Wszelkich informacyj udziela referat 

opałowy Dyrekcji: Wielka 66, pokój 11, w godzinach 
2215/1237/V1-6 

detaliczna. 

urzędowych. 

RENNE (Seine). Stenografja, 
| i język francuski. 

ryzyka. 2248 
Dom H-K „ZACHĘTA“ 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

handlowość 

    obojętne. Zgł. do Ajeneji 
„Połkres* Królewska 8 
tel. 17-80, 2250 Ligę Morskąi Rzeczną   i matematyczno-przyrodniczy. System półroczny. 

Odczyty. Lekarz szkolny. Wycieczki 
  

CHOROBY WENBRYCZ- 

karskie. Przyjmuje 9-12 
1 4-8. Aon 

oczny. || Mickiewicza 4 
„ее ® 6е!. 1090, W. Z. P. 73.   

  

  
M. NIKIFOROWSKI 2) 

Po chieb. 
(Z czasów wojny światowej), 

W okopach 10 drużyna Mińska. 
Sami „opołczeńcy". Wojaszki—bro- 
dacze, najmłodszy ma czterdziestkę. 
Nie jeden już dwóch synów na woj- 
nę wyprawił, a teraz sam wędruje 
po cudzych stronach, nie zdając so- 
bie sprawy—po co i za co. Rozkaz, 
więc porzucił—wieś rodzinną, potem 
zroszone zagony „chudackie“, ro- 
dzinę we łzach i powędrował w bez- 
droże krwawe. Wcisnęli mu do rąk 
dwumetrową „berdankę” (karabiny 
starego typu) otroczyli ładownicami, 
łopatką, maską przeciwgazową, ko- 
ciołkiem, a do tego i sam „wojek“ 
dołączył czajnik kilkolitrowy, pół 
worka chleba, do „wachłatej” czupy 
dodali ozdobę—krzyżyk i tak obła- 
dowanego, jak dobry koń, wojaka, 
pchnęli walczyć za „wieru, cara i 
otieczestwo“. Ciągał się. teraz ten 
wojownik, chyląc się pod ciężarem 
carskich juków, pod słońcem upal- 
nem—połykając kłęby kurzu szare- 
go, albo w błocie po kolana — pod 
strumieniami deszczu szedł w dzień 
i w nocy, obcierając rękawem pła- 
szcza— „szyneli”, lub „gimnašciorki“ 
pasma potu, lub obtrząsając się z 
deszczu, a nad postacią jego po- 
chyloną sterczała „złoszczęsna ber- 
danka", wydając się jeszcze dłuższą, 
potworniejszą, a razem i bardziej 
zabawną. Szedł pokornie—żyjąc my- 
ślą o swojej rodzinie, o szarej cha- 
łupie, mając przed oczami straszną 

rzeczywistość — groźny wał i armat 
i kulomiotów i, przyczajoną koło 
nich śmierć. | nie raz, i nie jedne- 
mu „wojkowi“ jeszcze niżej się gło- 
wa chyliła tak, że i czapa spadała 
wraz z ozdobą, na której majaczyły 
słowa krwawe—za wiarę, .cara i oj- 
czyznę. Słowa—które duszy „opoł- 
czeńca” mówiły tyle, ile kamienie 
przydrożne. Lecz i na te częściej 
spoglądał zmęczony  mińszczanin, 
lub witebszczanin, aby się nie pot- 
knąć. Rozumienie ojczyzny, prawie 
u każdego nie wychodziło poza 
obręb wioski, za rubieże swego po- 
la i rozwalone ogrodzenie starego 
cmentarza; czasem docierało granic 
kuźni—we wsi sąsiedniej, albo mły- 
nu w okolicach, dósięgało gminy, 
targu miasteczkowego i zatrzymy- 
wało się w powiecie—gdzie i ślady 
się zacierały. Wiarę miał, lecz praw- 
dę mówiąc widział ją w różnych od- 
mianach — jako chrzciny, ślub, po- 
grzeb, odpusty — które prawie 
wszystkie i zawsze potrzebowały 
wódki, towarzyszyły im swarki, cza- 
sem bójki. Jedną miał wiarę i Żył 
nią, to wiara w lepszą przyszłość i 
pomstę za krzywdę swoją. Najlepiej 
znał się, bo najczęściej miał do czy- 
nienia z carem — co się pyszył w 
rozmaitych postaciach urzędniczych, 
ozdobionych złotem i srebrem orde- 
rów. Najwięcej odczuwał wszech- 
władztwo cara o potrójnem imieniu, 
— Jego Mość Głód—Chłód i Ciem- 
nota. Wymieniono — słowo: wiara: 
car i ojczyzna i popędzili go o set- 
ki wiorst od rodzinnej, pochylonej 
chaty, w kraje obce, nie pytając o 
jego zdanie i usadowili w okopach 
na brzegu wielowodnej Wisły. 

Nie mało było wówczas podob- 
nych drużyn. Nie mało było ich i z 
łona ziemi lit.-białoruskiej, ponieważ 
prawie każde większe miasto wy- 
stawiało swoją drużynę „prawosław- 
nych". Miano te nadały drużynom 
bialutkie krzyżyki na czapkach. Rok 
bez mała, — plątały się owe dru- 
żyny na całej przestrzeni frontu. 
Niezliczone rzesze „wójków”, sa- 
mych gospodarzy, poległy w Karpa- 
tach, na brzegach Bzury, Rawki, 
Wisły, pod murami Kowna i Grod- 
na. Niewyćwiczonych, oderwanych 
wprost od sochy i kosy „wojaków" 
pędzono w straszne ataki, trzymano 
w okopach, zasypanych huraganem 
szrapneli i granatów. Trzymano bo 
jeszcze nie było gotowe i wyćwiczo- 
ne nowe, młode mięso, któremu z 
przyśpieszoną zawziętością szcze- 
piono sekret szczęścia śmierci za 
„wieru, caria i otieczestwo”. I tylko 
gdy wojna objęła nowe obszary, a 
oszalała ciżba wrogów zatrzymała 
się na łąkach i polach kraju litew.- 
białoruskiego, wtedy zabrano „wój- 
ków" z pozycyj, zastępując ich „mię- 
sem" więcej wyćwiczonem — rzuca- 
nem w paszczę śmierci miljonami 
pudów. „Wójkowie* pozostali na 
tyłach, do pierwszych dni rewolucji, 
która kazała im porzucić berdankę, 
a wziąć się za inną broń — za pług 
i kosę. 

Ale narazie szorstka dłoń Nacz. 
Dowództwa trzymała ich na linii 
śmierci i okropności. Trzymała bez 
korzyści własnej, bez szkody wro- 
gowi. Bo i cóż za wojak był z po- 
dobnego „dziadžki“, upiekszonego 
brodą „okludzistą“, myšli ktėrego 
wcale się nie trzymały pozycji, a 

wciąż leciały do ojczyzny, mocno 
trzymanej w żelaznych obcęgach 
przez ojczyznę - macochę, Rosję. Le- 
ciały do zżętej w ten czas, jak i tu 
na brzegach mętnawej Wisły, niwy 
rodzinnej, upstrzonej takiemiż mędla- 
mi, koło których krzątała się rodzi- 
na, wróżąc o doli swego karmiciela 
i opiekuna. Nie do głowy mińczu- 
kowi łwojna, gdy tam — na ojco- 
wiżnie kruszy się gospodarka, a do 
okien ga rodzinnej częściej i 
częściej zagląda jegomość — o po- 
trójnem mianie. Lecz !od czasu do 
czasu, niechcący, ale spójrzy i do 
strzelnicy, a tam — z żalu, czy też 
z biedy, „złoży się“ ze swej „ko- 
czergi" (tak wyśmiewano berdanki) 
i położy palec na cynglu. Huknie 
strzał, kłąb śmierdzącego dymu o- 
czy zaćmi, a kula brzyknie do wo- 
dy, lub wryje się do piasku przy- 
brzeżnego — na półkilometra wpra- 
wo lub wlewo od mety. Nie rad 
mińczuk, że poruszył spokój swej 
„koczergi“, bo ot i kluczkę odbił, 
nie dobrze się złożył, więc i poli- 
czek spuchł, lub coś czerwonego są- 
czy się z nosa. Dobra wojna! Zwy- 
czajne zabójstwo, związane z prze- 
lewaniem krwi. A tam jak patrzeć 
i austryjaka rozsierdził, bo z tamte- 
go brzegu, niby jesień z leszczyny, 
sypie orzechy - stalowe, kulomiot — 
tylko wicher nad głową pędzi. Lecz 
i „družynnik“ nie w  ciemię bity. 
Niema zaufania ani do austrjaka, ani 
do rzeki szerokiej. Wypręży nogi, 
„chodyle“ za plecy „koczergę" w 
ręce i — bądźcie zdrowi. Ucieknie 
pod ochronę lasu, lub się zaszyje 
do zarośli i stamtąd, jak zając, wy- 
gląda na wsze strony, ażeby czasu 

nie marnować, zaraz inną wojnę 
prowadzi, w której więcej i ładu, i 
składu. Tylko patrzeć — już bulko- 
cze czajnik, na jakiejs blaszce 
skwierczy słoninka, a z bezdennego 
tłomoka wyziera prawdziwa spieża- 
renka, gdzie bez kłótni, jak przyja- 
ciele najlepsi, osiedliły się rzędem 
bielizna, chleb, kiełbasa, jabłka, na- 
wet i kartofelka — dozgonna przy- 
jaciółka Białorusina. Gdy czajnik nie 
daje więcej i kropli, a tłomok - spi- 
żarnia zmniejszał „na trzecinę", wte- 
dy przypominał drużynnik — że po- 
rzucił w okopach... — wiarę, cara i 
ojczyznę! Szerokim krzyżem zna- 
cząc spotniałe czoło, rozchlustane 
piersi i odbite berdanką ramię, u- 
pewniony, że „austrjaki* siedzą na 
miejscu — wędrował „wójek” do o- 
kopów z powrotem. 

Wieczorem okopy wymierały. Z 
pierwszemi gwiazdami, z pierwsze- 
mi cieniami nocy, pochylone posta- 
ci skradały się ku lasom, lub w za- 
rośla — gdzie pod osłoną rozložy- 
stych lip, w granicach obszaru za- 
czarowanego—gdzie niby i austrjak 
nie miał dostępu, układały się w 
kółko, jak w domu na noclegu. 
Brzask dnia zastawał „wójków* na 
nogach, przy wesoło pałającym o- 
gniu, nad którym bulkotał kociołek, 
a nocleżniki — ćmiąc ze smakiem 
grube cygarka lub znane „kozie róż- 
ki“, najspokojniej gwarzyły o swo- 
jem bytowaniu. Na pytanie — z ja- 
kiej racji wybrali tutaj kwaterę i co 
porabiają, któren-kolwiek, powolnie 
wstając i salutując, nawet bez czap- 
ki, flegmatycznie odpowiada: 

— Dla łączności z dowódcą kom- 
panji — wasza szlachetność ! 

— A dowódca gdzie? 
miasteczku — wyciągnął 

rękę w kierunku zaledwie wychyla- 
jących się, z gęszczaru mgły, wieży 
ościelnych, wznoszących się nad 

miasteczkiem Wilgą. 
— A kto w okopach? 
— „Tak czto“ fedfebel!... 
Dziwną zdawała się ta łączność, 

rozrzucona po zaroślach i łąkach, 
dziwnym się wydawał i ten dowód- 
ca kompanji — o trzy kilometry od 
swoich podwładnych. Lecz inaczej 
być nie mogło, ponieważ jeśli łącz- 
nicy liczyli po 40 — 45 lat, przeło- 
żony ich, z jedną — najwyżej dwo- 
ma gwiazdkami—najmniej 60, a cza- 
sem i więcej. I jednym i drugim je- 
żeli co jeszcze obchodziło na świe- 
cie, to wojna i siedzenie w okopach. 
najmniej. 

Trudno było zaradzić coś prze- 
ciw nocnym wycieczkom „wojków". 
Nareszcze dodali, po kilku kozaków 
na kompanię. Wtedy wycieczki pra- 
wie ustały, ponieważ półdzikie „czer- 
wone lampasy" podpora wiary, ca- 
ra i ojczyzny, mieli inny na wojnę 
pogląd i gdy „opołczeniec* spozie- 
rał chciwie w stronę lasu, lub pod 
wpływem chłodu wieczornego mia? 
pociąg do noclegu, wtedy uzbrojo- 
na w batog ręka, tak częstowała 
śmiałku razami, iż temu nadlugo. 
odpadła chęć — i do czajnika, i do 
przyjemnej woni, smażącej się sło- 
ninki. 

Lecz siłą, przymusem i gwałtem 
wszystko się trzyma słabo, jak mó- 
wią, „do chwili nadobnej“. 

(D. <. n.), 
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