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Prezes klubu B. В. — Pułk. Sławek 
- o przebiegu prac Sejmu. 

W związku z uchwaleniem przez Sejm 
budżetu zwróciliśmy się do prezesa Klubu 
B. B., posła płk. Walerego Sławka, z proś- 

o wypowiedzenie się, co myśli o prze- 
bi prac Sejmu nąd budżetem. tNa zapy- 
tanie to prezes Sławek odpowiedział: 

— Powołuję się na slowa, jakie wy- 
powiedziałem w Sejmie przy ogólnej dys- 
kusji nad budżetem. Bezpartyjny Blok 
chciałby zrobić cały wysiłek w tym kierun- 
ku, by wprowadzając metody rzeczowej 
pracy wykazać właściwe zadania i obo- 
wiązki ciał ustawodawczych. Parlamenta- 
ryzm przeżywa w obecnej chwili we wszyst- 
kich miemal państwach ostry kryzys. Klub, 
który mam zaszczyt reprezentować, mimo 
doświadczeń z tym Sejmem, nie przecho- 
dzi bynajmniej pochopnie od oceny kry- 
tycznej prac tego Sejmu do negowania ce- 
Jowości istnienia ustroju reprezentacyjnego. 
Klub nasz dąży do naprawy i reformy tego 
ustroju. Nie mogę jednak nie stwierdzić, 
że to, czego byliśmy Świadkami w czasie 
pracy Sejmu nad budżetem, wykazało, iż 
naprawa metod pracy parlamentarnej dale- 
ka jest od osiągnięcia. Wszystkie partje 
występowały z szeregiem żądań, by rząd 
uwzględnił potrzeby, niekiedy bardzo słusz- 
ne i istotne, których zaspokojenie nie mie- 
ści się jednak w ramach możliwości finan- 
sowych Państwa. Chciałbym wyraźnie 
stwierdzić, że Rząd dał chyba wiele dowo- 
dów tego, iż potrafi zatroszczyć się i zna- 
leźć konkretne rozwiązanie dla ogromnej 
ilości bolączek naszego życia, podczas gdy 
zą poprzednich rządów potrzeby te bynaj- 
mniej nie znajdowały zaspokojenia. Nie 
zdaje mi się więc, by ci, którzy byli od- 
powiedzialni za rządy z przed mają 1926 
roku, mieli teraz prawo podawać siebie za 
faktycznych obrońców interesów, tak szum- 
nie dzisiaj przez siebie głoszonych. Nie 
jest żadną sztuką stawianie wniosków po- 
selskich o potrzebie leczenią bolączek na- 
szego życia; — natomiast znalezienie isto- 
tnego lekarstwa jest rzeczą niewspółmier- 
nie trudniejszą, — wymaga żmudnej i prze- 
dewszystkiem odpowiedzialnej pracy. A 
trzeba to tembardziej podkreślić, że obok 
wniosków, znajdujących uzasadnienie w 
rzeczywistych potrzebach ludności, których 
qąrazie niema możności zaspokoić, zgło- 

no w Sejmie ogromną ilość wniosków 
'monstracyjnych o charakterze czysto de- 

magogicznym. Takie zaś podjudzanie do 
targowania się z Państwem nie ma, ani 
pod względem poczucia odpowiedzialności 
zą Państwo, ani pod względem moralnej 
odpowiedzialności za społeczeństwo, nic 
wspólnego z pracą, której dziś Polska tak 
bardzo potrzebuje, t.j. z wysiłkiem na rzecz 
moralnego i materjalnego odrodzenia. 

„Osobiście jestem głęboko przekonany, 
że istotny stosunek szerokich kół społe- 
czeństwa polskiego do Państwa jest i le- 

i rzetelniejszy, niż to się ujawnia w 
tyj politycznych. 

WĘZEŁ ALBAŃSKI. 
Przed paru dniami depesze przy- 

niosły wiadomość, że parlament al- 
bański zamierza się rozwiązać, a pre- 
zydent Achmed Zogu ogłosić się kró- 
lem. Wiadomość ta wywołała duże 
poruszenie na Bałkanach, a zwłaszcza 
w jugosławji. Jak wiadomo, drobna 
Albanja była dotychczas jedną z głów- 
nych: przyczyn nieporozumień pomię- 
dzy ]ugosławją a Włochami. Przed 
paru laty wpływy Jugosławii w Alba- 
nji były dominujące. Obecny prezy- 
dent Achmed Zogu był właśnie pupi- 
lem Jugosławji dopóty, dopóki wskutek 
rozpoczynającego się antagonizmu na 
Bałkanach pomiędzy Włochami a Kró- 
lewstwem S.H.S. dla jego osobistej 
karjery nie powstała lepsza konjun- 
ktura. Pupil zdradził swoją protektor- 
kę iprzeszedł na stronę Włoch. Przy 
pomocy Włoch doszedł do władzy i, 
odwdzięczając się, zawarł w Tiranie 

x przyjaźni pomiędzy Albanją a 
łochami. Traktat ten oddaje całą 

Albanję pod niepodzielne wpływy 
włoskie. Oficerowie włoscy szkolą 
niewielką armję albańską, inžyniero- 
„wie Włosi budują drogi komunikacyj- 
ne, kapitał włoski finansuje przed- 
siębiorstwa. Na to, rzecz jasna, nie 
może patrzeć obojętnie Jugosławia i 
dlatego stosunki pomiędzy Królestwem 
SHS i Włochami są stale naprężone. 
Rozwiązanie parlamentu albańskiego 
i zamiar Achmeda Zogu ogłosić się 
królem uważany jest w Belgradzie 
jako dalsze posunięcie polityki Mus- 
soliniego. Rozwiązanie parlamentu 
usunie przed Achmedem Zogu ostatnią 
przeszkodę w kierunku dalszego pod- 
porządkowania Albanji Włochom. 

Zmiany wewnętrzne w Albanji nie 
8 więc pozbawione dużego znaczenia 
międzynarodowego, wiadomo bowiem 
że polityka bałkańska Włoch prowa- 
dzona była dotychczas w zupełnej 
zgodzie z polityką angielską wbrew in- 
teresom francuskim, ale ostatnio coś 
się zmieniło, bo oto siery finansowe 
Anglji zapewniły zrealizowanie wiel- 
kiej pożyczki jugosłowiańskiej, prze- 
*tnaczonej na budowę kolei strategicz- 
nej Belgrad—Cottaro. Poprzednio po- 
parcie sfer finansowych angielskich 
było uzależnione od załatwienia Za- 
targu Jugosławii z Włochami ży: 

SAME 

Wycieczka sfudenfów łofewskich. 
WARSZAWA, 16.VI, PAT. Przybyła tu 

dzisiaj wycieczka studentów łotewskich, 
zęożona z 20 osób. Przyjmował ją wydział 
zagraniczny związku Połskiej Młodzieży 
Akademickiej. 

Po zwiedzeniu Zamku Królewskiego i 
innych gmachów goście byli podejmowani 
przez korporację „Arcunia* i przez prezy- 
djum Polskich Korporacyj Akademickich. 
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NOWA NOTA CZICZERINA. 
w spawie rzekomego folerowania przez rząd polski „białej gmi- 

uracji rosyjskiej. 
MOSKWA, 16.6 PAT. Dyrektor departamentu politycznego narkom- 

jndieła Stomonjakow wręczył dziś ministrowi Patkowi następującą notę 

„ Cziczerina: 

W nocie swej z dnia 7 maja b.r. zwróciłem pańską uwagę na fakt, 

że trwający od dłuższego czasu brak gwarancyj bezpieczeństwa osoby 

ambasadora ZSSR w Warszawie stanowi poważną groźbę dła stosunków 

pomiędzy ZSRR a Polską. 

Wobec sytuacji jaka się wytworzyła rząd sowiecki liczy, że rząd 

polski poiniormuje go niezwłocznie o powziętych zarządzeniach w celu 

radykalnego i ostatecznego zniszczenia działalności terorystycznej białej 

emigracji w Połsce. Z Pańskiej noty z dnia 3 b.m. rząd sowiecki wywnio- 

Skował, że rząd polski uważa za wystarczającą podstawę do zlikwidowa- 

91а nienormalnej sytuacji, jaka się wytworzyła, oficjalne ostrzeżenie skiero- 

wane pod adresem białej emigracji w dekrecie z dnia 14 sierpnia 1927 

roku. * 

Jednakże zarządzenia wydane przez rząd polski na podstawie tego 

aktu okazały się zupełnie niewystarczające do wstrzymania działalności 

terorystycznej organizacji białogwardzistów. Dowodem tego jest ostatni 

zamach z dn. 3 maja. Rząd sowiecki nie może uważać za wystarczające 

zarządzenia wydane przez rząd polski po zamachu Wojciechowskiego. 

W nocie z.3 czerwca jest mowa o szeregu aresztach dokonanych w 

związkuz zamachem Osoby aresztowane w związku z zamachem z 3 ma- 
ja zostały jednak zwolnione w ostatnich czasach. 

Podobne zarządzenia, orgraniczające się do następstw nietrwałych,nie 

mogą wywołać pożądanego wrażenia w kołach kryminalnych białej 

emigracji w Polsce. 
Rząd Związku Sowietów stwierdza, że dla zapewnienia bezpieczeń- 

stwa ambasadora ZSRR w Polsce i uchronienia stosunków między Związ- 

kiem Sowietów a Polską przed wstrząšnieniami, są konieczne zarządzenia 

o wiele poważniejsze. Zważywszy, że rząd polski zgodnie z notą z 3-go 

czerwca b. r. przedsięwziął i zamierza przedsięwziąć zarządzenia, mające 

na celu uniemożłiwienie w przyszłości aktów terorystycznych przeciwko 

ambasadzie ZSRR, rząd sowiecki będzie oczekiwał na zakomunikowanie 

konkretnych zarządzeń rządu polskiego. 

Przęd przedsięwzięciem przez rząd polski nowych poważnych i sta- 

nowczych kroków przeciw emigracji rząd sowiecki nie będzie mógł uwa- 

żać sprawy za załatwioną w sposób zadawalający, tak, jak była ona 

przedstawiona w mojej nocie z dnia T maja i zrzuci odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo na rząd polski. 
 DYATAKRADAOOWAI 

WYWIAD MIN. ZALESKIEGO w PRASIE BEL- 
GUSKIEI 

BRUKSELA, 16.6 PAT, Prasa įbelgiįska zamieszcza dłuższy 
wywiad z ministrem Zaleskim pod tytułem „Polska, która jest 
przyjaciółką Belgji pragnie żyć w spokoju ze wszystkimi swoimi 
sąsiadami". Na zapytania co myśli o uwagach prasy niemieckiei 
z powodu jego mowy w Paryżu, minister Zaleski odpowiedział: 
Żałuję bardzo, iż nie mogę zmienić mego zdania, aby dogodzić 
tym panom, a następnie dodał, że okupacja Nadrenji jest .gwa- 
rancją całkowitego wypełnienia traktatu wersalskiego. 

ypływa stąd jeden wniosek: że my, Polacy mamy prawo 
mówić, to co myślimy. Inną rzeczą jest sprawa odszkodowań, w 
której nie jesteśmy zainteresowani i co do której powstrzymuję 
się od wygłoszenia swojego zdania. 

Zamknięcie sesji międzynar. konierencji pracy. 
GENEWA, 16. VI. PAT. Międzynarodowa konferencja pracy zakoń- 

czyła swą sesję, przyjmując deiinitywnie 18 głosami przeciwko 21 projekt 
konwencji w sprawie minimalnej wysokości płac. ł 

Do programu prac konferencji w roku 1929 wpisano sprawę zapo- 
biegania wypadkom przy pracy a w szczególności wprowadzenia Środków 
ostrożności przy ładowaniu i wyładowywaniu okrętów. 

Baokola przesilenia rządowego w Niemczech. 
Ruszenie z martwego punkfu. 

BERLIN, 16.6 PAT. W kołach parlamentu niemieckiego, zbliżonych 
do stronnictw przyszłej koalicji rządowej stwierdzają, że dzisiejsze reko- 
wania międzyirakcyjne, w których wzięli udział socjaliści, centrowcy, nie- 
miecka partja ludowa, demokraci i bawarska partja ludowa, doprowadziły 
do znacznych postępów na drodze uzgodnienia poglądów poszczególnych 
stronnictw. W każdym razie utworzenia gabinetu spodziewają się nie 
wcześniej jak z końcem przyszłego tygodnia. 

Gwóźdź programu przyszłego rządu. 
BERLIN, 16. VI. PAT. O dzisiejszej konierencji międzyirakcyjnej, 

poświęconej sprawie programu nowego rządu donosi . Huggenbergowska 
„Nachtausgabe“, że w rokowaniach tych wyłoniły się bardzo poważne 
trudności. Niemiecka partja ludowa miała odrzucić kategorycznie projekt 
ogłoszenia rocznicy konstytucji republikańskiej, to jest 17 sierpnia, jako 
święto narodowe, domagając się, aby nadał jako Święto narodowe uważa- 
ny był dzień 18 stycznia, t. j. rocznica utworzenia Rzeszy Niemieckiej i 
Cesarstwa Niemieckiego. 

Pozatem poważne trudności przedstawia kwestja szkolna i 
unifikacji Rzeszy. : 

Wogóle prasa prawicowa przedstawia przebieg rokowań, jako niesły- 
chanie ciężki i żmudny. Natomiast centrowa „Germania“ przedstawia roko- 
wania w sposób opiymistyczny i pisze, że miały one przebieg dość 
ładki. 

* W sprawie polityki zagranicznej nie zaznaczyła się żadna rozbieżność 
między stronnictwami. e 

Organ niemieckiej partji ludowej Tagliche Rundschau iniormuje, że 
socjaliści zażądali cofnięcia uchwalonej przez Reichstag pierwszej raty na 
budowę pancernika. Żądaniu temu sprzeciwić się miała partja ludowa. 

Nowy spisek w Poriugalii, 
PARYZ, 16.VI. PAT. Depesze iskcowe z Lizbony donoszą, że policja 

wykryła nowy zamach przeciw rządowi. Kilku wyższych urzędników i b. 
prezesa rady ministrów Antonio Silva uwięziono. 

Syfuacja w Ghinach. 
SZANGHAJ, 16 VI. PAT. Położenie w północnych Chinach poczyna 

się wyjaśniać. Feng-Ju-Hsiang kazał wojskom wycoiać się do Tao-Ting-Tu. 
Oddziały nacjonalistyczne opuszczają miejscowości, leżące na południe od 
Tien-Tsinu. Po zamianowaniu cywilnego burmistrza Tien-Tsinu zaczyna 
wzrastać nadzieja przywrócenia normalnego ruchu,—kupcy w dzielnicach 
chińskich zaczynają otwierać sklepy. W Pekinie zajmują się pytaniem, 
jakie miasto wybrane będzie na nową stolicę Chin. Wytworzyła się po- 
dobna sytuacja jak ongiś w Turcji, kiedy wybierano między Konstantyno- 
polem a Angorą, Nacjonaliści żywią nadzieję, że Mandżurja stanie po ich 
stronie. 

kwestja 
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wlelenie w życie zasad resjonalnych. 
Zasada decentralizacji i dekoncen. solidowana, nie opiera się na zgod- 

tracji, konsekwentnie przez rząd prze- nej współpracy. Charakterystycznym 

prowadzana, jest wynikiem stwier- przyczynkiem do tego stanu może 
dzenia różnolitości stosunków i po- posłużyć brak jednolitej organizacji rol- 

trzeb poszczególnych odcinków Pań- niczej, obsługującej Interesy rolnictwa 

Stwa, wynikiem uznania województw, a nie stanów posiadania. Inicjatywa 

jako jednostek regjonalnych. Dziś od nie jest jeszcze zdolna przezwyciężyć 

administracji publicznej wymaga się bierności ogółu. Inicjatywa błądzi po 

nie tylko umiejętności stosowania prze- omacku i często błędy popełnia, które 

pisów obowiązujących, lecz przede- nie miałyby miejsca przy większej 

wszystkiem umiejętności wpływania na znajomości miejscowych stosunków 
kształtowanie się stosunków i rozwój i warunków. 

sił twórczych na danym terenie. Dlatego też twierdzę właśnie, że 
Nie ulega wątpliwości, że zadania realizacja zasad regjonalnych na na- 

tego administracja nie może wykonać szym terenie należy do zadań nad- 

bez oparcia się o społeczeństwo, bez zwyczaj trudnych, wymagających tem 

porozumienia się z niem— bowiem w większej ostrożności, że każdy krok 

pierwszym rzędzie chodzi tu o sko- fałszywy może przyczynić się do wy- 
ordynowanie wysiłków  poszczegól- paczenia idei regjonalizmu i nawet 

nych czynników społecznych, osnute zrażenia do niej ogółu. Dalej, regjo- 

na dokładnej znajomości układu nalizm, jak ja go rozumiem, nie może 

stosunków miejscowych, być traktowany jako pojęcie li tylko 

Zwłaszcza trudnem jest to zadanie odrębności. Regjonalizm—to uwzglę- 
na terenie województwa Wileńskiego i dnienie odrębności z zachowaniem 
Nowogródzkiego. Czy można twier- ł4czności z interesami ogólno - pań- 
dzić, że w stosunkach tutejszych Stwowemi. Nie wystarczy zatem zna- 
dobrze orjentujemy sie, że zdajemy jomość stosunków miejscowych na- 
sprawę z tendencyj rozwojowych, wet najdokładniejsza —niezbędna jest 

tkwiących w społeczeństwie, że po- świadomość celów państwowych, świa- 
siadamy dość inicjatywy społecznej, domoŚĆć kierunku, który prowadzi do 
zdolnej do pchnięcia rozwoju na wła- kooperacji gospodarczo - społecznych 
ściwą drogę? Nie. interesów poszczególnych dzielnic 

+ ь Państwa. 
«_ Stosunki dopiero tylko zaczynamy r RS 

studjować. Operowano dotychczas aa ZA 30 pi 
ogólnikami, mówiono o odrębności, a LE a, za dużo. Poważnym 
lecz raczej pojęcie to zespalano z Ai z 5 AR i stworze- 
odmiennością akcentu i psychiki, niż R ' ш‚”э-’"”‘ ych w. No- 
różnicą stosunków ekonomicznych, oSTÓdku i Wilnie zamiast jednego. 
socjalnych, etnograficznych i innych. Bezsprzecznie istnieje pewna odręb- 
Nie posiadaliśmy ku temu żadnych nošC StoSuhkOW w Nowogródczyźnie 
zresztą materjałów —nawet o Struktu- *, Wileńszczyźnie, odrębność ta jednak 
rze agrarnej województwa, posiadają- 70 AE znaczna, by uspra- 
cej koldšaine znaczenie-zewzgledu na "W mogia. przynajmniej | narazie 
projekty jej przebudowy, sądziliśmy rozproszkowanie szczupłych sił. Stało 
na podstawie przestarzałych i nieod- **, trudno odmienić. Miejmy  ra- 
twarzających istotnego stanu rzeczy SZęj nadzieję, że przedstawiciele na- 
danych z przed 30 lat. Statystyka, bez PA A A i Senacie zdoła- 
której poznanie stosunków staje się + 3 14 S sa sė dokoła sie- 
rzeczą niemożliwą, była niedostępna, > A s POZY 2% 
nie istniała wogóle. O wszystkiem de- (9 Poznania stosunków, . rozbudzić 
cydowały ogólniki, dorywcze subjek- ilatywę społeczną i przez właściwą 
tywne spostrzeżenia, stronniczością "*PÓłPracę z administracją publiczną 
nakrapiane „stanowiska zasadnicze”, ułatwić jej trudne zadanie wcielenia w 

Nie, my naszych stosunków jeszcze ŻY-e Zasad regjonalizmu. 
nie, znamy, uczymy się tylkoje poznar Z. H-skl. 

wać,nie przejawiając, niestety, wiekszej SDK RL 20005 557 PETA SERIE 

chęci ku temu, większego zaintereso- Diaczego Niemcy nie wezmą udzia 

wania. W swoim czasie odiworzyłem 
: i łaa dza GPW międzypariamentarnej Коп- bilans handlowy w-wa Wileńskiego i © ferencii handiowej. Nowogródzkiego za ostatnie lata.,Zda- 

BERLIN, 16.VI. PAT. Przewodni- 
wałoby się, że czynniki tachowe i po- czący parlamentu niemieckiego Loeb ‚ : 4 у oebe 

wołane wśród społeczeństwa — ше wystosował dzisiaj do Akamo omieszkają wykorzystać jedynego ma- komitetu parlamentarnego, Organizu- 
terjału, by przez analizę cyir dojść do jącego w tym roku międzyparlamen- 
pewnych miarodajnych wniosków о tarną konierencję handlową, telegram, 
kształtowaniu się stosunków gospo- wyrażający ubolewanie, że przedsta- 

K sa iciele niemieckiego parlamentu w darczych. Zainteresowanie jednak wy- CE : CA 

kazali tylko kupcy i przedsiębiorcy. tym roku nie będą mogli wziąć udzią- 
. 8 : э ** łu w obradach kongresu. 

Rozumiem tę niechęć do anaiizy cyfr Loebe motywuje to tem, że właś- 
ido cyfr wogóle wypływa ona z nie ci posłowie do Reichstagu, którzy- 
obawy przed ewentalnošcią nieunik- DY najbardziej byli zainteresowani w 

: zmian „stanowi į. obradach nad kwestjami gospodar- 
kę iai, ;„Stajowiska "sady czemi i handlowemi, nie mogą obecnie 

opuścić Berlina ze względu na to, że 
Wątpliwem jest również czy zda- biorą udział w opracowaniu progra- 

jemy sobie sprawę z tendencyj roz- nec ME 
: Ё i rasa prawicowa podkreśla zwią- 

wojowych danego terenu, czy „odróż- zek, TACHOWERY ua depeszą 

niamy sztuczne, w cieplarnianej atmo- Loebego, a wczorajszą decyzją stron- 

sierze wyhodowane, od naturalnych. nictwa niemiecko-narodowego, które 
Jest to wątpliwem  przedewszystkiem odmówiło wyznaczenia swoich  dele- 

dla tego, że dla właściwej oceny nie- gatów na ten kongres, ponieważ obra- 
zbędną jest tu dokładna znajomość Wade Oak Pa i 

stosunków i warunkow-—czego nam traktat wersalski. 

brak. Z drugiej strony brak nam i Prasa Huggenbergowska wyraża 

kryterjnm—co należy zaliczyć do ten- nadzieję, že depesza Loebego zostanie 
dencyj rozwojowych, kryterjum, któ- ZTozumiana w Paryżu i że Francja 

; i е " zrozumie, iż nie moż! ć de- 
rego nigdy nie znajdziemy dopóki Z jęgątów Niemiec do "Wise gacie 
rozwojem łączyć będziemy wojęcie był podpisany „narzucony Niemcom" 
abstrakcyjne, wylęgłe w naszych u- traktat pokojowy. 
mysłach pod wpływem nieraz przy- 

padkowych okoliczności. Czas naj- ea S ze. 

wyższy z takiem pojęciem zerwać, 

zastępując je przez pojęcie, powstałe BERLIN 16—6. Pat. Biuro Woli- 
na mocy stwierdzenia, że przy najbar- D Sons a ż wezcie z 
dziej pomyślnym układzie czynników Tecka pod przewodnicwem radcy 
dodatnich wytwórczość lub twórczość RE žias | aaa 
obiera ten, a nie inny kierunek. dziła w ciągu bieżącego tygodnia ca- 

Wreszcie nie można też twierdzić, ły szereg konierencyj z delegacją |- 

że posiadamy dość inicjaiywy spo. tewską, której przewodniczył  dyrek- 
recznej, zdolnej do pchnięcia rozwoju 0Г ministerjalny hr. Zaunius, w kwe- 

ь o stjach, dotyczących traktatu handlowe- 
na właściwą drogę, Inicjatywa spo- go niemiecko-rosyjskiego. 

łeczna jest rozproszkowana, nieskon- A 

wy na stronie 2-2] 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 
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stem 10 groszy. 
prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 

    

16. Vi. 28. 
Zatrzymania się „bwowa” w dra- 

dze do Morza Gzarnego. 
WARSZAWA. 16.6. PAT. Statek 

szkolny „Lwów*, który wyruszył w 
pierwszych dniach b. m. z Gdyni, 
udając się w podróż ćwiczebną na 
Morze Czarne, nadesłał 15 b. m. de- 
peszę iskrową, że napotkał w Sundzie 
naprzeciwne wichry, które zmusiły 
go do postoju na Kotwicy w Не- 
singór. W dalszym ciągu podróży 
silny storm, panujący w Skagerakku, 
spowodował  zawinięcie statku do 
portu Skagen. W dalszą drogę kapi- 
tan „Lwowa* zamierza wyruszyć 15 
b. m. 

Przyjaźń juyosłowiańsko - ru- 
muńska. 

BIAŁOGROD, 16.VI. PAT. Mini- 
ster spraw zagranicznych Marinkowicz 
wydał wczoraj na cześć bawiącego tu 
ministra spraw zagranicznych Rumunji 
Titulescu bankiet, w którym wzięli 
udział niemal wszyscy członkowie 
rządu, skredytowani w  Białogrodzie 
posłowie rumuński i czechosłowacki, 
charge d'affaires Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, przewodniczący izby deputowa- 
nych oraz szereg wyższych urzędni- 
ków. 

х m 
BIALOGROD, 16.VI. PAT. Ru- 

muński minister spraw zagraniczncyh 
Titulescu przyjął wczoraj po południu 
przedstawicieli prasy, wobec których 
oświadczył między innemi, co nastę- 
puje: Stosunki pomiędzy Rumunią i 
Jugosławią nacechowane są tradycyj- 
ną przyjaźnią. 

Pomimo zmienności kolej losów 
międzynarodowych, między Serbami 
i Rumunami nie zanotowano nigdy 
żadnego konilikti. Jugosławja wraz 
z Czechosłowacją i Rumunją stanowi 
część Małej Ententy, która, będąc or- 
ganizacją obronną, jest pierwszem sto- 
warzyszeniem państw, mającem na 
celu utrzymani* nowego porządku 
rzeczy, jaki nadała sobie Europa po 
wojnie. Jugosławia i Rumunja zwią- 
zane są wspólnym interesem. : 

Osią całej naszej polityki i celem 
wszelkiej akcji jest utrzymanie poko- 
ju w ramach traktatu. Pokój jest ab- 
solutną koniecznością dla całej 
Europy. 

Nienaruszalność traktątów nie jest 
dla nas doktryną, podyktowaną przez 
egoizm narodowy,  zaślepienie lub 
upór. Leży on w interesie wszystkich, 
nietylko w naszym i stanowi conditio 
sine qua non pokoju. Mała „Ententa 
jest, że tak powiem, jedna i niepo- 
dzielna w ramach traktatu i w swo- 
jem poszanowaniu granic, okupionych 
tak drogo. е 

Niema takiego narodu, z którym 
nie pragnęlibyśmy ustalić stosunki 
przyjaźni. Minister dodaje, że jeżeli 
wskutek pozornej nieruchomości, Mała 
Ententa naraziła się już na ataki, za- 
rzucające jej bezczynność, to dowo- 
dzi, iż pierwszy cei został osiągnięty. 
Nie chcemy być agresywnymi w sto- 
sunku do kogokolwiek. Przeciwnie 
pragniemy żyć w przyjaźni bezwzglę- 
dnie, z całym Światem. 

Z kolei minister wyraził zadowo- 
lenie, że stosunki pomiędzy  Jugo- 
sławją i Włochami wstępują na dro- 
gę pomyślną. 

Wycieczka inżynierów duńskich 

WARSZAWA, 16—6. Pat. O Wy- 
cieczte Związku inżynierów duńskich, 
która, jak wiadomo, bawi w Gdyni, 
donoszą dalsze szczegóły. Wycieczka 
składa się z 26 osób. 

Na spotkanie gości przybyli z 
Warszawy do Gdyni poseł i minister 
pełnomocny Danji na Polskę, Czecho- 
słowację i Jugosławię, Hóst i z ra- 
mienia ministra przemysłu i handlu 
dyrektor departamentu morskiego No- 
sowicz, który jeszcze przed  przyby- 
ciem statku objechał z p. Hóstem 
port przybył z Gdańska komisarz 
generalny Strassburger i zapoznał po- 
sła ze stanem robót. Inżynierowie 
duńscy zwiedzili szczegółowo port 
gdyński, a wczasie obiadu podkrešli- 
li w serdecznych przemówieniach, że 
wogóle jest to jedyny wypadek w 
dziejach, ażeby port budowano odra- 
zu od początku do końca. 

Zjazd Związku oficerów re- 
zerwy. 

TORUŃ, 16 VI. PAT. W dniu 16 bm. 
rozpoczął się w Toruniu walny zjązd dele- 
gatow związku oficerów rezerwy. Obrady 
zagaił i przewodniczył zebraniu prezes 
Związku dr. Stanisław Szurlej z Warzawy. 
Do prezydjum zjazdu wybrano prezesa dr. 
Szurleja, generalnego sekretarza związku 
Skarzyńskiego, p. Ryszkiewiczą z Warsza- 
wy, Nowak-Przygodzkiego ze Lwowa, Gło- 
wackiego z Poznania, p. Szwicy z Torunia. 

._ Między innemi uchwałono, iż następny 
zjazd Związku oficerów rezerwy odbędzie 
się w roku przyszłym w Wilnie.



ECHA KRAJOWE 

  

POW. WILE ŃSKO-TROCKI.wą dotkliwą potrzebę skrzynki pocztowej, 

(o) Likwidacja strat po pożarze we 
wsi Przełaje. Na granicy województwą 
Wileńskiego i Litwy Kowieńskiej, we wsi 
Przełaje gm. Orańskiej pożar zniszczył 
w dniu 11 czerwca 16 gospodarstw, łącznie 
51 budynków. 

Na miejsce pogorzeliska na 3-ci dzień 
14 czerwca wyjechał dyrektor ubezpieczeń 
wzajemnych p. O. Rackiewicz łącznie z 
inspektorem powiatowym p. S. Krajewskim 
dla dokonania likwidacji szkód: Tegoź dnia 
zostało osobiście wypłacono zaliczkowo 
gotówką 8200 zł. pogorzelcom na poczet 
przyznanych strat, których ogólna suma 
została określona w budynkach na 150000 
złotych. 

Przyczyna pożaru definitywnie zbadaną 
nie zostałą. 

Wieś Przełaje w okresie ostatnich lat, 
zapewne na skutek agitacji ze strony litew- 
skiej, nałeżała do wyjątkowo opornych, 
zalegając z opłatą składki ogniowej. Nale- 
žy przypuszczać, iż zbiorowa pogorzel i 
natychmiastowa akcja  wylikwidowania 
szkód i wypłaty należności wpłynie decy= 
dująco na zmianę orjentacji w środowisku 
pogranicznej ludności. 

(o) Żakończenie kursu požarni- 
czego. Za przykładem 3-ch powiatów, któ- 
re przeprowadziły na swoich terenach 
kursy pożarnicze: Oszmiana, Wiłejka, Głę- 
bokie--odbyło się zakończenie 8-dniowego 
kursu dla oficerów i kandydatów ochot- 
niczych straży ogniowych w dn. il czerwca 
w Święcianach. Na kurs stawiło się 47 de- 
legowanych. 

Po oabytem egzaminie z teorji pożar- 
nictwa, ćwiczeń praktycznych i wykonania 
zadania taktycznego, mianowicie próby 
pożarowej na gmachu starostwa, zostały 
rozdane uczestnikom świadectwa z ukoń- 
czenia kursu. : 

Komisię egzaminacyjną, pod przewod- 
nictwem prezesa związku p. O. Rackiewi- 
cza, stanowili: komendani wiieńskiej straży 
ogniowej p. Waligóra, inspektor powiatowy 
p. S. Krajewski, iaspektor p. K. Dalstedt i 
prócz tego delegat wojskowości, przedsta- 
wiciel Sejmiku, zastępca starosty i lekarz 
powiatowy. 

Rezultat egzaminów wykazał znączne 
zainteresowanie ze strony miejscowego 
społeczeństwa do spraw pożarniczych. 

— Ofiara wagonetek. Dowództwo 22 . 
baonu KOP. prosi nas o zaznaczenie, że 
p. Kuryca zainteresował się akcją, przęd- 
sięwziętą przez Dowództwo 22 b. KOP'u 
w stworzeniu odpowiedniego budynku tea- 
tralnego i boiska sportowego w Nowych 
Trokach. Ofiarował w tym celu kilka wa- 
gonetek dla usuwania ziemi i gruzu, tem 
samem umożliwiając szybkie wykończenie 
boiska. Ofiarował również znaczną ilość 
tektury dla wykończenia sali teatralnej. 

Biorąc pod uwagę, że obie rzeczy two- 
rzy baon w większej części własnym 
sumptem, pomoc p. Kurycy rozwiązała w 
znacznej mierze kwestje finansowe. 

EJSZYSZKI. 
— Pokaz hodowlany. Odbył się tu 

urządzony przez referat rolny sejmiku Li- 
dzkiego pokaz hodowlany, obliczony na 
miejscowych wystawców, wśród których 
kiełkować już zaczyna zrozumienie tego 
rodzaju imprez. 

Na pokaz zgłoszono kilkadziesiąt sztuk 
bydła, przeważnie rasy nizinnej, skrzyżowa- 
nej z miejską. W rezultacie przyznano ca- 
ły szereg nagród pieniężnych, na ogólną 
sumę 250 zł. 

HUSAKI, woj. Nowogródzkie. 

„ — Rozwój spółdzielczości mieczar- 
skiej. Nasza wieś, budzi się do życia spół- 
dzielczego, w miesiącu kwietniu została 
zorganizowana przez OTR., a uruchomiona 
przez Związek Spółdzielni Polskich mle- 
czarnia spółdzielcza w Husakach. 

Do zorganizowania przyczynili się o0- 
sadnicy ma czele z p. inž. K. Malkiewi- 
czem. Zainteresowanie okolicznych gospo- 
darzy bardzo duže, co wykazuje, že mle- 
czarnia w niedalekiej przyszłości rozwinie 
się pomyślnie. 

ZAOSIE, woi Nowogródzkie. 

— Powstałą u nas Spółdzielnia Mle- 
czarska, założona przez OTR., inicjatorami 
byli: pp. Szpakowski, prezes Kółka Rol. w 
Zaosiu i p. Kuniewicz. 3lleczarnia rozwija 
się pomyślnie. 

SKROBOWO, woj. Nowogródzkie. 
— Staraniem OTR. została zorganizo- 

wana Spółdzielnia Mleczarska w Skrobo- 
wie. Uruchomioną zostanie około 415-g0 
czerwca br. Wielkie zainteresowanie się 
miejscowych gospodarzyj pozwala mniemać 
że mleczarnia rozwinie się pomyślnie; na- 
razie ządeklarowano 117 krów. 

STOŁPCE, 

— O skrzynkę pocztową dla miesz- 
kańców. Społeczeństwo zamieszkujące 
przy stącji kolejowej w Stołpcach odczu- 

       

OPERETKOWE ECKA. 
Dwa są typy operetki: francuska 

pda TE TTT 

która winna się znajdować w pobliżu sta- 
cji. Dotąd wszyscy zamieszkujący dzielni- 
cę stacji zmuszeni są udawać się z listami, 
až do gmachu stacji kolejowej -i odbywa- 
nia w ten sposób uciążliwego kawału dro. 
gi — niepotrzebnie. 

Dodatkową skrzynkę w dzielnicy ko- 
lejowej pożądane byłobysumieścić w najru- 
chliwszym zazwyczaj punkcie t. j. około 
piekarni „Janczuna*. 

Wskazanem byłoby również przeniesie- 
nie skrzynki pocztowej i na samej stacji 
kolejowej, umieszczonej obecnie zewnątrz. 

LIDA 
— Pokaz koni: Dżiś, w niedzielę, 

17 bm, odbędzie się w Lidzie na targowicy 
miejskiej pokaz koni, połączony z próba- 
mi dzielności. 

Nagród pieniężnych rozdano będzie 
ogółem przeszło 1500 zł. prócz nagród ho- 
norowych. 

Sąd konk.rsowy stanowią pp: Bakun, 
nacz. wojew. Wydziału Rolnego, inspekto- 
rowie hodowlani — Filcek, Podoski, Pa- 
chałło, powiatowy lekarz weterynarii Oraz 
p. Koziełł-Poklewski, dyrektor stadniny 
państwo ej w Janowie. 

— Zbiór siana. W niedługim czasie 
rozpocznie się kośba pierwszego pokosu 
+ ak, których zbiór, jak dotychczas, w wię- 
kszości powiatów zapowiada się gśred- 
nio. 

Przypomnieć tu możemy, że w roku u- 
biegłym pierwszy pokaz traw z łąk nizin- 
nych i z łąkmeljorowanych dał przeciętnie 
q. z hektara, w Wileńskiem 16.G (23.0 z 
meljor.) w Nowogródzkiem 17.2 (24.8). 

‚ Za siano nasze płacono producentom w 
pierwszym kwartale: w Wilnie ponad 9 zł. 
za q w Nowogródku niewiele ponad 8 zł. 

Z działalności Lidzkiegą Koła 
Młodych Ziemianek, Dnia 1-go czerwca 
wyjechała ze stacji Skrzybowce wyciecz- 
ka 22-ch osób, prowadzona przez człon 
kinie lidzkiego KMZ. p. W. Sieklucką i p. 
1. Broczocką. Wycieczka składa się z 
członków Stow. Młodzieży, Kółek roini- 
czych i Kół Gospodyń. 

Po zwiedzeniu Warszawy 
zabawiła parę dni w Liskowie, wzorowo 
urządzonej wsi w Kaliskiem, gościnnie 
przyjmowana przez twórcę i organizatora 
Liskowa, ks. Blizińskiego. 

Wziąwszy udział w procesji Bożego 
Ciała w Warszawie dnia 8-go czerwca wy- 
cieczkaą powróciła do Skrzybowców. Każ- 
dy z wycieczkowiczów obowiązany byt ro- 
bić notatki, aby po powrocie wygłosić od- 
czyt w swojem Kole o "tem, co widział 
pouczającego i interesującego. 
BETA UIS BBA SAWA 

Regionalna wystawa roinie. 
przemysłowa w Brześciu. 
Ostatnio przyjął sięi utrwalił bar- 

dzo pożądany dla całości gospodarki 
państwowej system urządzania perjo- 
dycznych pokazów dorobku gospo- 
darczego poszczególnych terenów 
Rzplitej. System ten w praktyce oka- 
zuje się inowacją niezmiernie celową, 
gdyż prócz stwarzania przeglądowego 
obrazu rozwoju życia gospodarczego 
w Polsce, wpływa jednocześnie nader 
dodatnio na rozwój i popularyzację 
idei ruchu regjonalistycznego i stwa- 
rza pomiędzy poszczególnemi ośrod- 
kami regjonalnemi szlachetną emu- 
łację w powszechnym wyścigu pracy 
dla Państwa. Jednym z pięknych przy- 
kładów w tej mierze jest urządzenie 
Targów Północnych w Wilnie. Dru- 
gim przykładem jest zainicjowanie z 
ramienia gospodarczych czynników 
poleskich, stojących, jak wiadomo, 
Ściśle na gruncie współpracy z Rzą- 
dem, Wystawy Rolniczo-Przemysłowej 
w Brześciu n/Bugiem. 

Wystawa ta, nad którą protekto- 
rat objął Minister Rolnictwa p. Nie- 
zabytowski, otwarta zostanie w dniu 
22 września b. r. Zapowiada się na- 
der interesująco. Obejmować będzie 
całokształt regjonalnej produkcji prze- 
mysłowo-rolniczej Polesia z uwzglę- 
dnieniem zarówno wytwórczości wię- 
kszej własności ziemskiej (cukrow- 
nictwo, młynarstwo, produkcja zbóż, 
leśnictwo, przemysł drzewny), jak i 
drobnego gospodarstwa, przemysłu 
domowego i t. d. Wystawa poza swo: 
jem znaczeniem gospodarczem stano- 
wić będzie żywy dowód zgodnej współl- 
pracy ludności, zamieszkującej Pole- 
sie, bez różnicy narodowościowej czy 
klasowej. 

wycieczką 

fi r       

jeszcze w 1902-gim na „Lisistratę”. 
Zaś gdy operetka wiedeńska za- 

częła słabnąć odrodził ją Franz 

SŁ OW O 

60-fa rocznica urodzin króła Gustawa М. 
STOKHOLM, 16.VI. PAT. Dzisiaj rozpoczęły się tu grudniowe 

uroczystości z okazji 60-tej rocznicy urodzin króla Gustawa V. Miasto 
jest bogato udekorowane. 

Cała prasd* łącznie z socjalistyczną poświęca artykuły królowi, 
kreślając szacunek i powszechną sympatję, jaką on się cieszy. 

Przybyły liczne delegacje dla złożenia hołdu i życzeń królowi, między 

innemi delegacja Daru Narodowego w wysokości około 5 miljonów koron, 
przeznaczonego stosownie do życzenia króla na walkę z chorobą raka. 

Osobno składał królowi życzenia korpus dyplomatyczny. 

Dar narodu szwedzkiego dla swego króla. 
SZTOKHOLM, 16.V1. PAT. Z okazji rocznicy urodzin wręczono kró- 

lowi 4 miljony 500 tysięcy koron, zebranych w drodze ofiar publicznych, 
do dyspozycji królewskiej z prośbą, abv król sam wyznaczył cel humani- 
tarny według własnego uznania. IKról przeznaczył tę sumę na instytut dła 
zwalczania choroby raka. 

„Gdańsk nigdy nie przestanie hyć wierny niem- 
GZYŻNIE . 

Zswiadczenia prezydenfa Sahma na zjeździe „Wadreńczyków”. 
GDAŃSK 16 6 PAT. Rozpoczął się tutaj doroczny zjazd „Nadrefńiczyków* 

z całej Rzeszy niemieckiej przy udziale kilkuset delegatów. > > 
Na przyjęciu, wydanem przez senat gdański, przemawiał między innymi 

prezydent senatu Sam, który podkreślił niemieckość Udańska i oświadczył, 

że Gdańsk nigdy nie przestanie być wiernym niemczyżnie. 

bos gen. Nobiłe i jego załogi 
Udaremniona pomoc lofników norweskich. 

RZYM, 16-VI PAT. Według oficjalnego komunikatu Citta di ' Milano 

donosi, że lotnicy norwescy, którzy próbowa!i odlecieć w celu niesienia po- 

mocy gen. Nobile musieli z powodu mgły powrócić. 

Powfórcny stant do Spifzbzrgu lafnika włoskiego. 
OSLO, 16. Vi. Pat. Lotnik włoski mjr Magdalena, który już raz startował bez- 

skutecznie i musiał wrócić z powodu defe-ktu motoru, wystartował dzisiaj o godz. 

18 min. 15 w kierunku Spitzbergu skąd imapodjąć dalszy lot na poszukiwania zen. No- 

bile. 

pod- 

Amsferdam— Szpitzbery. 

AMSTERDAM. 16,6, PAT. Lotnik Penzo, udający się na Mydroplanie do 

Szpitzbergu dla wzięcia udziału w akcji ratowniczej dlagenerała Nobile, odle- 

cis4 do Sztokholmu. 

Ddlof Guilikauda z Paryżu. 
PARYŻ. 16,Vł, PAT. Asencja Havasa donosi, że lotnik Guillbaud, który 

udaje się z Paryża do Bergen na pomoc gen. Nobile przeleciał o godz. li mi- 

nut 45 nad Ostendą. / 

Kongres Bucharystyczny we bwowie 
Uroczysty wygląd miasfa. : 

LWOW, 16.VI. PAT. Z okazji Kongresu Eucharystycznego miasto 

udekorowano odświętnie flagami. Panuje duże ożywienie, gdyż przybyło 

wiele pielgrzymek z bliższych i dalszych okolic. W 21 kościołach lwowskich 

odbywa się dzisiaj całonocna adoracja Przenajświętszego Sakramentu. 

Inauguracja Kongresu W crow Prymasa Polski ks. Kardynała 
onaa, 

LWÓW, 16-VI PAT. Dzisiaj o godz. 10 rano w auli uniwersytetu 

Jana Kazimierza odbyła się inauguracja Kongresu Eucharystycznego. Na 

inaugurację przybył prymas Polski ks. kardynał Hlond w otoczeniu bisku- 

pów i kleru, przedstawiciele władz cywilnych, wojskowych, miejskich i sa- 

morządowych, delegacje związków i stowarzyszeń oraz liczna publiczność. 

Kongres zagaił rektor uniwersytetu ks. Gerstman, poczem wygłosili prze- 

mówienia arcybiskup Twardowski, prymas Hiond wreszcie w imieniu człon- 

ków stałego komitetu kongresów Eucharystycznych ks. Paweł Sapieha. 

Do prezydjum honorowego kongresu powołano przez aklamację ks. 

prymasa Hionda, arcybiskupa wardowskiego i ks. Pawła Sapiehę. 

Z kolei przemówił imieniem miasta Lwowa komisarz rządowy Strze- 

Jecki oraz przedstawiciel młodżieży akademickiej, poczem nastąpiły referaty. 

Posiedzenie zakończyło się produkcją chóru. O godz. 13 arcyb. Twardow- 

ski wydał obiad dla przybyłych dostojników kościelnych. Popołudniu obra* 

dowały sekcje. 

Błogosławieństwo Ojca Świętego. 
LWÓW, 16.VI. PAT. Z okazji kongresu Eucharystycznego komitet 

kongresu otrzymał następującą depeszę: Arcybiskup Twardowski, Lwów 

„Ojciec św. prosi Boga, by kongres Eucharystyczny przy- 

niósł wszystkim najobfitsze owoce i udziela, jako zadatek łask 

Bożych, swego błogosławieństwa. Kardynał Gaspari. 

į CZEKOLADA SMIETAKKOWA orzechowa į B 
fabryki 

BA Pagggki wire 
Same się: reklamują. i l 

Ę Żądać wszędzie. 
мат USS EKT OKI 

Dr. Pergament й 
choroby wewnętrzne 25 ® 

POWRÓCIŁ. przyjęcie od 5- 7 w. Sprzedaz 

OBRECZZJE CE ZMA 
Trocka 3, tel. 1151. 
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Rozmyślnie uczyniliśmy dla tej „„no- 
walji, jakby źło z kilkunastu przyto- 

czonych wyżej operetkowych tytułów, 

znana sztuka Zapolskiej, przerobiona 
na operetkę podobno z wielkim sma- 
kiem przez Janbacha i Peicherta) ma 

PY VA 
Warszawa —: Belweder, 

wolnych na „dowo! y E 

  

i wiedeńska. Na upartego jest i trze- Lehar. 
ci typ: Operetka tak idjotyczna i nie- | przypomniały się najświetniejsze 
zgrabna, z tak 'wyświechtanemi szab- operetki czasy — straussowskie! 
łonami w muzyce, librecie i reżyserji, Twórcy nowoczesnej operetki wie- 
— że wcale już jej dziś słuchać nie deńskiej szło początkowo jak z ka- 
można. mienia. Poprzepadały sromotnie „Der 

O! Nie wspominajmy Offenbacha. blaue Mazur*, „Wo die  Lerche 
Ofienbacha operetki to dokumenty sang”... Dopiero w 1905 wzeszła na 
kultury i obyczajowości, ducha czasu firmament operetki gwiazda niebyleja- 
i stylu... Drugiego Cesarstwa. Nie kiej klasy „Wesoła wdówka',i zapa: 
wspominając o wielkim talencie mu- liły się „Hrabia Luxemburg", „Zigeu- 
zycznym, kompozytorskim _ twórcy nerliebe*, „Ewa* i inne Lehara arcy- 
„Pięknej Fieleny",„Orfeusza w piekle'* dzieła! Zawtórzyły im w 1909-tym 
i— „Opowieści Hoifmanna'.. Po „Manewry jesienne" Emericha Kalma- 
Oifenbachu zaś przyszli Lecocq ze na, zawtórzyły słynna „Rozwódka" 
swoją „File de Madame Angot*, Falla i jego „Dollarprinzessin*. 
Herv z „Mamz'elle Nitouche* i „Ma- A zaś Lehar piął się wciąż wyżej 
łym Faustem", a Planquette z „Dzwo- i wyżej. Już „Ewa” była zapowiedzią 
nami Kornewilskiemi*, „Audran* z — wręcz operową. Wielki tałent Le- 
„Mascotte'ą".. Skrystalizował się typ hara, jego inwencja muzyczna, jego 
opereretki musującej szampańsko tem, doskonały smak wszystko to po- 
co utarło się zwać: L'esprit francais". dojrzewało. Doszło do tego, że wła- 

Suppć, utalentowany kompozytor Śnie farsowość i cyrkowość zaczęły 
„Fatinitry* (1816), „Boccacia“ etc. Leharowi bróździć w dostarczanych 
przeniósł operetkę irancuską na grunt mu librettach i scenarjuszach. Roman- 
wiedeński, wszelako faktycznym twór- tyki wcale głębokiej zaczęło mu się 
cą operetki | pur sang wiedeńskiej chcieć; patetycznych koniliktów ser- 

był prawie równy Ofienbachowi zna- decznych, a choćby i najautentyczniej- 
komity twórca „Fledermausa* i „Ba- szej dramatyczności! O la, lat... Tym- 

rona Cygaūskiego“ Johann Strauss czasem zaś i Kalrnan jął okrywać się 
(stary Strauss). Teraz zaś przypomnij- bardzo, bardzo szlachetną sławą w 
my sobie długi szereg wielkich i za- „Bajaderze* i „kirabinie Мапсу“. 
służonych sukcesów operetki wiedeń- Lehar pośpieszył podbić operetkę 

skiej: Millóckera „Bettelstudent", „Ga- jeszcze wyżej! 1 osiągnął — w na- 

sparomie"... Oskara Straussa „Wal- szych oczach — rekordową wysokość 
zertraum”*... Zellera, „Ptasznikz Tyro- w „Paganinim*. 
lu“... Reinhardia „Das sūsse Madel“ = jeżeli wierzyć recenzjom w prasie 
„„Jarna „Krysia Lešniczanka... nawet niemieckiej, świeżo wypuszczony w 
berliński. Paul Lincke zdobył się Świat przez Lehara  „Zarewitsch. 

być ostatniem słowem kunsztu Le- 
h arowskiego,„Łehars kiinstlerisch be- 
)deutendstes Werk“. Mają w owym 
„Carewiczu* Lehara cudnie melancho- 
lizować jakieś pieśni czerkieskie, ma- 
ją być głębokie nastroje rosyjskiego 
Weltschmerz'v, ma być mnóstwo 
wzruszającego sentymentu i najpraw- 
dziwszego tragizmu, a „das Wolga- 
lied des Zarewitsch'* ma być coś prze- 
prze-prześlicznego. 

Lehar nie poszedł w służbę do 
żadnych „rytmów czasu*. Podobnie 
jak ani myślał szukać „niebywałych 
eiektów cyrkowych dla podtrzymania 
słabnącego interesowania się“  оре- 
retką, tak też i nie sięgnął po niezu- 
żyte jeszcze efekty jazzbandowe. 
Przeciwnie. Pragnął dowieść w „Ca- 
rewiczu” i dowiódł, że skarbnica mu- 
zyki i melodyj bynajmniej jeszcze nie 
wyczerpana doszczętnie. 

m 

Oczywiście... oczywiście... „„Care- 
wicza” Lehara ani też „Paganiniego 
nie można było wystawić w Teatrze 
Polskim, który przecie — przedewszy- 
stkiem! nie jest z przyrodzenia żad- 
nym teatrem operetkowym. Nie chcąc 
„wywlekač“ czegoś nadmiernie już 
ogranego i osłuchanego, trzeba było 
wśród nowości szukać czegoś... do- 
stępnego dla sił i środków, któremi 
teatr w Lutni rozporządza. | — zde- 
cydowano się wystawić kompozycję 
Waltera Kollo, operetkę „Nur du!“ 
(„Tylko ty!“), co bardzo niedawno 
temu urodziła się... w Berlinie. 

ośmielamy się mniemać, że mocno 

sugestyjnych dla znawców literatury 

operetkowej. Dopiero w perspektywie 

otwartej na Offenbachów, Straussów 

Leharów nabierze. właściwej miary p. 
Walter Kollo. 

Ktoby chciał powziąć dokładne 
wyobrażenie jak dalece obniżył się 
poziom produkcji operetkowej naj- 
aktualniejszej, osobliwie gdy Berlin 
uwęźmie się dowodzić, że i on coś 
przecie potrafi—niech poiatyguje się na 
„Tylko ty!“ do Teatru Polskiego. 

Niby to jest... porzucenie utartych 
szlaków operetki z groteskowemi ii- 
gurami jakichś nieprawdopodobnych 
i niebyvwałych monarchów egzotycz- 
nych; nie dzieje się też rzecz w żad- 

nej węgierskiej gospodzie, a jeżeli 

natkniemy się na „Graj, cyganie, 

graj!“ to w wierutnej parodji. Rzecz 

poprostu dzieje się w uczciwem m2 

lieu buržujskiem, teraźniejszem, naj- 

pierw w jakiejś współczesnej kawiar- 

ni paryskiej, potem przez dwa akty 
w mieszkaniu „poety* zawodowego, 
niejakiego młodego i wesołego pana 
Lamballe, który, nikt nie zgadnie, dla- 
czego i poco, rzuca się płacić za 
wszystkich w kawiarni „Pod  wiatra- 

kiem”. Intryga zaś cała polega na 
tem, że ów niesłychanie hojny, choć 
z płótnem w kieszeni, młodzieniec, 
któregoby się nigdy nie posądzało 
o pisanie wierszy, ma ciotkę... wcale 
jeszcze mtodą i przystojną. Zdarza 
się tak w życiu, Nie wszystkie prze- 
cie najautentyczniejsze ciotki 
są... w typie” e i otki? To też 

„Prawda” o krwawej łapie 
„Słowa. 

Moskiewska „Prawda” zainteresowała 

się obchodem ku czci Rejtena w Hroszėw- 

ce, o czem w swoim czasie zamieściliśmy 

w dodatku „Głos Polaków Zakordono- 

wych*, obszerne sprawozdanie. Zacyto- 

wawszy przemówienia, wygłoszone przez kr. 

Czapskiego, wojowodę Beczkowicza i hr 

Grabowskiego, „Prawda* pisze, iż „manife- 

stacja" w Hroszówce „wypadkowo* wypa- 

dła w momencie antysowieckich wystąpień 

w Sejmie. „Byli mińscy i mohylowscy ©5- 

szarnicy mają nadzieję, iż zbliża się czas, 

kiedy oni przy pomocy „opatrzności* i mo- 

carstw —protektorek Polski, Francji i An- 

gii, pod ochroną polskich bagnetów potra- 

fią wrócić swoje byłe majątki. Daremne 

nadzieje! „ich ziemia* znajduje się w twar- 

dych rękach ludu pracującego i biada te- 

mu,kto sprobuje po nią sięgnąć swoją 

krwawą łapą”. 
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Niezastąpiona naturalna wziewalnia 

iprzy Tężniach Biechęcińskich 
įpodnosi uzdrawiające dziatanie ku- 4 
„racji. Najsilniejsze w Europie kąpiele № 
isolankowe leczą gościec, choroby $ 
;przemiany materji, serca, cierpień 
{ kobiecych i inne. i 
Sezon trwa od 1 maja do 31 października. 

A 
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Profesorowi Jasińskiemu, dr. 

Iszorze, PP. Doktorkom iPielęg- 

niarkom kliniki dziecięcej U. S. B. 

jw Wilnie- za staranną i tro- 

skliwą opiekę nad naszym syn- 

kiem —składamy tą drogą wyra- 

zy uznania i wdzięczności 

Karolostwo Zabiełłowie. 

Hs$ parasol pazy pogodzie. 
Przez lekkomyśłność narażamy się czę- 

sto na ponoszenie niemiłych konsekw€n- 
cyj. 
M Chorują tylko ci, którzy leczenie roz- 
poczynają kiedy, choroba juź jest w powa- 
žnem'istadium. 

By uniknąć wszelkich chorób, 
należy zapobiegawcze Środki 

stošo- 
wać zaw” 

cząsu. 

Żbliża się lato, a z nim upały. 
Pamiętajcie o chorobach nóg: stwar- 

dzeniu naskórka, poceniu, nabrzmieniu nóg, 
odciskach, guzach i t. d. 

Zapobiegajcie im zawczasu! 
Stosujcie regularnie znaną już powsze- 

chnie, stosowaną od lat balsamiczną kąpiel 
nóg w soli do nóg Jana. 

Oryginalna tylko z marką „Słoń* 
nabycią wszędzie. 

£ Opiece ludzi dobrego serca połeca 
się biedną wdowę b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 

Wilnie, mającą chorego syna i nie 

posiadającą żadnych środków do 

życia, znajdującą Się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm. „Słowa* dla b. 

“2 cowniczki Szkoły. 8 

do 

w Wi 

Koedukacyjny zakład naukowy. 
Sekretariat czynny codziennie 

Instytut Huuk_ Hondiowo-Gospodarczych 
Wydziały: 1) Ogólno-Handlowy, 2) Rolniczo-Handlowy. 

3-letni kurs nauki. у 
Wstep po 6-ciu klasach gimnazjum. 

Adres: Wilno, ul. Jagielloiska Nr. 2, IV pietro (Dom T-wa Akc. 
B-cia Jabłkowscy). 

Kura 

od godz. 8-mej do 14-tej. 

2927-0 @ 

dworskiego. Wygodny dom 

ogrodem warzywnym i owocowym do dyspozycii le- 

karza, wolna praktyka zapewniona, gdyż jak w mia- 

steczku Zołudku, tak i okolicznych gminach innego le- 

karza niema. Warunki do omówienia. 

się skierowywać do Głównego Zarządu dóbr Zołudz- 

kich, poczta Żołudek. 

Administracja dóbr Zołudzkich poszukujz lekarza 

dworski w miasteczku z | 

Oferty uprasza 

27
13
-2
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Gierwiatowski 

Nr 10 m. 1. W 
uprzejmiej upr. 

pierwszorzędnych, zagranicznych i kra 

pian Becbhsiejna. 

OGŁOSZENIE. 
Wyrokiem Sądu Polubownego 14-go listopada i 

utwierdzonym przez Sąd Okręgowy 

roku była opiekunka Składu 

na od opiekowania się, a Firma ze składem przeszła 
na własność spadkobierców Gierwiafowskich i przenie- 
siona z ul. Zamkowej 

zwracanie się do plenipotenta 

8 
a 

8 
® 
й 
8 
8 
8 

B towskiego. Skład posiada wielki wybór instrumentów 

Ё 

31 grudnia 1927 
ortepianów Firmy w. 

Marja Gerwiatowska została zwolnio- 

Nr 3, na ul. Bonifraterską 

sprawach wynajmu fortepianów naj- 

asza się Szanownych czytelników o 
Mieczysława  Gierwia- 

jowych fabryk oraz koncertowy forte 

Mieczysław Gierwiatowski. 

Egzystująca od roku 1857. 

Posiada na składzie wybór gofowych iustrumenfow po cenazh fabrycznych oraz uskufecziia 

Wa 
wszełkie reparacje. 

     

  

pani Lamballe nic niema pilniejszego 
do roboty, jak rozmiłować się we 
własnej ciotce. Ona też w nim gu- 
stuje. Trochę im tam bróżdzi p. Opol- 
ski, trochę p. Wyrwicz przewleka 
chwilę „tryumiu miłości”, lecz drobne 
te przeszkody znikają i - —no, i ko- 
niec intrygi! Koniec operetki. Godzina 
po jedenastej, Niema dobrej racji sie- 

dzieć dłużej w teatrze. 
Tembardziej, że mając trzy akty 

za sobą, nikt się po muzyce p. Wal- 
tera Kollo niczego już pocieszającego 
nie spodziewa. || 2 

Jakiś cień cienia inwencji w „wal- 
czyku „Tylko ty!“; nieco zręczności w 
parodji węgiersko-cygańskiej—naogół 
zaś szarość muzycznych tematów i 
dobrze oklepanei faktury. Ježeliby 
p. Walter Kollo posiadał kiedykol- 
wiek talent, możnaby powiedzieć, że 
się wyczerpał. „Tylko ty!* robi wra- 
żenie wyczerpanego talentu. Jest to 
jeszcze to, co można najpochlebniej- 
szego powiedzieć o tym okazie deka- 
dencji „normalnej“ operetki. Dowcip 
francuski całkiem stępił się, a melo- 
dyjność wiedeńska zeszła na mecha- 
niczne odrabianie kupletów w walco- 
wem tempie. Kulminacyjnym punktem 
„elektow“ režyserskich jest finish kto- 
regoś dueciku p. Szczęsnej z p. Opol- 
skim, kiedy nie on ją, lecz ona jego 

unosi na ręce, wybiegając za kulisy. 

Siurpryza ta działa wprawdzie na 
oklaski, jak tok elektryczny, lecz przy” 
zna chyba każdy, że jest to tylko 
surogat sukcesu... muzycznego. 

Dyr. Rychłowski wzmocnił atrak- 
cyjność „komedji muzycznej” Waltera 

Kollo aż dwoma występami gościn- 
nemi: p. Heleny Kamińskiej i p. Mie- 

SEAS GEE AINA AAA ЕН 

Nagradzona medalami na wszezhświafowych wystawach. 

Fabryka fortepianów i pianin 

ECKI 
ulica Zajączkowska 5. 

  

Ukazanie się 
„ulubieńca publiczności wileńskiej” 
powitaliśmy długo niemilknącemi okla- 
skami. Wszelako nawet p. Dowmunt 
nie ukręcił bicza z piasku, a p. Ka- 
mińska ani głosem, któryby zachwycił, 
ani grą, któraby interesowała, nie 

czysława Dowmunta. 

wniosła w pustkę libretta i muzyki | 
coś, coby tę pustkę rekompenso- 
wało. Mnóstwo włożono pracy i za- 
chodu i starań. Komedjowy zespół 
Teatru Polskiego, z . nieocenionym 
p. Wyrwiczem na czele, śpiewa i ewo- 
lucje taneczne wykonywa, jakby nic 
innego w życiu nie robił, tylko w ope- 
retkach występowała jednak!.. 

Jednak, czy nie należałoby wzmoc- 
nić w ciągu letnich miesięcy—doda- 
wane z takiem powodzeniem do spek- 
taklu t. zw. revue, dając pokój wy- 
silaniu się na wieczory Operetkowe. 
Trudne Operetki i jedynie jeszcze do- 
bre i „biorące* publiczność, są @а 
zespołu Teatru Polskiego niedostępne, 
a dostępne dla trupy dyr. Rychłow- 
skiego są dziś iabrykatami, 
nemi jedynie na jakąś niesłychaną 
inscenizację lub na niebywałe popisy 
wykonawców. Tak źle i tak niedobrze. 

A na revue, choćby krótką, ale 
urozmaiconą, zaznajamiającą z nowo- 
ściami warszawskich kabaretów - każ- 
dy chętnie wstąpi do teatru. Latem! 
Tu dopiero reżyserska pomysłowość 
i dobry gust p. Wyrwicza mogłyby 
cuda dokazać— frekwencji! . 

Cz. J. (w zastępstwie). 

BEBE 
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Dziś W OSTATNIA dniu WYSCIGOW KONNYCH u POSPIE$ZCE : TOTALIZATOREAĄ ODBĘDZIE 

# 

$1Е KONKURS HiPPICZNY CIEŽKI DLA PP. OFICEROWY ORAZ GONITWA LOTERYJNA. 
Początek konkursów o godz, 2 m. 30 pp. Początek wyścigów o godz. 4-ej pp. 

  

KRONIKA 

  

  

(NIEDZIELA 
$7 Ог Wschód sł. g. 3 m. 31 

Adolia, Zach. st. o g. 19 m. 48 
jutro 

$ Marka 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologjł U. S. B. 

z dnia — 16 VA 1928 r. 

Cisnienie J За 
śreanie w m. ] 

Temperatura j goc 
średnia YE 

Opad za do- 
bę w mm. 2 

Wiatr bo przeważający 1 Zachodni. 

Uwagi: Pochmurno. Deszcz. 

Minimum za dobę — oC. 

Maximum na dobę 12>C. ż 

Tendencja barornetryczna: Stały 
cišnienia. 

URZĘDOWA. 

— Szkolenie urzędników starostw. 
lnspektor Starostw p. A. Zyłko rozpoczął 
akcję szkolenia urzędników starostw w 
przedmiocie nowych rozporządzeń Prezy- 

denta Rzeczypospolitej w zakresie prawa 

administracyjnego. ‚ 
Szkolenie to przeprowadzone zostanie 

stopniowo we wszystkich starostwach. W 

dniu wczórajszym p. Żyłko konferował z 
reierentami Starostwa Grodzkiego na te- 

mat postępowania  administracyjno-zwy- 
kłego, jutro zas ną temat postępowania 
karno-administracyjnego. 

We wtorek rozpoczyna się praca na 
prowincji, na ten raz w Starostwie Świę- 
<iańskiem. 

SAMORZĄDOWA. 
— Dokształcanie pracowników sa- 

anorządowych. Wydział powiatowy sejmi- 
ku Wileńsko-Trockiego na jednem ze swo- 
ich posiedzeń postanowił wydelegować na 
kurs dla inspektorów samorządu gminnego 
do Warszawy inspektora p. Michała Nie- 
deka. Również powiat Mołodecząński dele- 
guje swego inspektora p. Wojtkiewicza. 
Kurs rozpocznie się w dniu 20 czerwca rb. 

MIEJSKA. 

- Porządek dzienny posiedzenia 
Rady Miejskiej. W czwartek 21 bm. о4- 
będzie się posiedzenie Rady Miejskiej. | 

Porządek dzienny przewiduje m. in. 
następujące sprawy: Wniosek nadania oby- 
walelstwa honorowego m. Wilna ). E. Ks, 
Biskupowi Władysławowi Bandurskiemu. 
Sprawa zasiłku dla Uniwersytetu Stefana 
Batorego. Sprawa uporządkowania tere- 
nów, przeznączonych na Targi i Wystawę. 
Wniosek nagły w sprawie budowy mostu 
(wzęłędnie kładki) na rzece Wiłence w 
okolicy Belmontu. Wniosek nagły w spra- 
wie podwyższenia o 35 proc. płac robotni- 
kom, zatrudniunym przy kanalizacji. 

Posiedzenie komisji technicznej 
i Hinansowej. W dniu 19 bm. odbędzie 

się posiedzenie połączonej komisji techni- 
cznej i finansowej. Przedmiotem obrad bę- 
dzie sprawą budowy młynu i piekarni me- 
chanicznej. 

Tegoż dnia obradować będzie komisja 
finansowa, mając do rozpoznania następują- 
ce sprawy: 

Zatwierdzenia preliminarza budżetowe- 
go na rok 1928-29, wnosek w sprawie 
oćroczenia terminu zwrotu funduszowi ro- 
bót wodociągowych 100.000 zł. Zapožy- 
czonych na roboty kanalizacyjne, Sprawa 
zasiłku dla Uniwersytetu Stefana Batorego, 
nagły wniosek w sprawie podwyższenia o 
35 proc. płac robotnikom, zatrudnionym 
przy kanalizacji. 

— Zatwierdzenie uchwały w Spra- 
wie przepisów ulgowych dotyczących 
kanalizacji. W dniu wczorajszym p. Woje- 
woda zatwierdził uchwałę Rady Miejskiej, 
dotyczącą przepisów ulgowych w  przed- 
miocie urządzeń wodociągowych i kanali- 
zacyjnych. 

Przepisy te mają dla miastą ogromne 
znaczenie, gdyż ułatwią władzom sanitar- 
nym przeprowadzenie akcji, mającej na ce- 
lu całkowite zniesienie rynsztoków (jak 
wiemy z praktyki, prawie zawsze cuchną- 
cych) drogą przeprowadzenia częściowej 
bodaj kanalizacji. й й 

Projektowane połączenie dziedzińców 
z kanałami  kanalizacyjnemi pozwoli tą 
drogą odprowadzać wodę gospodarczą tj. 
wielkiego rodzaju pomyje, wodę od pra- 
nia i tp. й 

Zatwierdzenie tej uchwały nie załatwia 
jeszcze całkowicie kwestji, gdyż pozostaje 
przeprowadzić połączenie kanalizacyjne, a 
to znów związane jest ze znacznemi KOSZ- 
tami, jednak dą możność stosowania jak- 
najdalej idących ulg i udogodnień względem 
właścicieli nieruchomości. j 

— Plac pod pfywalnię miejską już 
jest. Władze wojewódzkie zatwierdziły u- 
chwałę Rady Miejskiej, dotyczącą udziele- 
nin plącu pod budowę miejskiej pływalni 
(połączonej z pralnią i łaźnią). Plac ten 
obszaru 5230 mtr. kw. znajduje się tuż przy 
Borowa miejskiej, t.j. po tamtej stronie 

ji. 

wzrost 

Jak wiadomo, dotychczas projektowa-- 
no było budowanie pływalni nieco dalej, 
a mianowicie w miejscu, gdzie obecnie 
znajduje Się przystań wioślarska W. K. S. 
Pogoń. 

— (o) Pod syžszenie komornego dla 
mieszkań jednoizbowych. Z dniem 1 lip- 
ca wygasa rozporządzenie, wstrzymujące 
wzrost stawek komornego w mieszkaniach 
jednopokojowych. Dotychczas bowiem 
wszystkie mieszkania opłacały pełną staw- 
kę komornego przedwojennego, mieszka- 
nia zaś jednopokojowe z kuchnią zatrzy- 
mały się na 43 proc. komornego przedwo- 
jennego. Obecnie więc i w tei kategorii 
mieszkań następować będzie Z każdym 
kwartałem zwyżka cen mieszkań. 

SZKOLNA. 

— Dyrekcja Liceum tilomatow (Z 
prawami szkół państwowych) zawiadamia, 
że egzamina do kl. wstępnej i l-ej odbędą 
się 27 i 28 czerwca. Do innych klas egza- 
mina lekcyjne można składać od I5-go do 
27 czerwca, zwykłe 28 i 30 czerwca.  , 

Zapisy do Liceum Handiewego trwają 
do 5 lipca, następnie od 16-go sierpnia. 
Warunkiem przyjęcia tu jest ukończenie 6 
klas szkoły średniej lub zakładu równo- 
rzędnego. 

Podania przyjmuje codziennie kancelar- 
ja szkołna (Zeligowskiego 1—2) od godz. 
10—2-ej popoł. 

— Dyrekcja państwowego gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Wilnie podaje 
do wiadomości, że egzaminy wstępne do 
klas: II, IV i V rozpoczną się 19 czerwca, 
do klasy |—27 czerwca; 28 czerwca o g. 
8 rano następi rozdawanie matur i $wia- 
dectw na zakończenie roku szkolnego. 

WOJSKOWA. 

— (0) Przegląd poborowych. W po- 
niedziałek dnia 18 czerwca . winni stawić 
się do przegiądu poborowi rocznika 1906 
kat. B, z nazwiskami na lit. od P do R 
włącznie, zam. w obrębie wszystkich komi- 
sarjatów m. Wilna, we wtorek dn. 19 czerw- 
ca, z nazwiskami na lit. od 5 do T włącz- 
nie i we środę dn. Ż0 czerwca Z nazwiska- 
mi na lit. od U do Ž włącznie. Г 

(r) W sprawie obchodów dziesię- 
ciolecia pułków. W roku bieżącym cały 
szereg pułków, których utworzenie datuje 
się od jesieni 1918 r. zamierza świętować 
dziesięciołecie swego istnienia, niezałeżnie 
od uroczystego obchodzenia 10-ciolecia 0d- 
rodzenia niepodległości przez państwo pol- 
skie, co nastąpi w dniu 11 listopada r. b. 

W Związku z tem Min. Spr. Wojsk. w 
ostatnim rozkazie Ępodało do wiadomości, 
iż pułki, pragnące uczcie w ramach włas- 
nych swe dziesięciciecie, powinny łączyć 
świętowanie łtąakiego obchodu ze świętem. 
puikowem. > 

Dziesięciolecie najstarszych pułków 
znajdzie” swój wyraz w ogólaym obchodz'e 
święta w stolicy w którego programie 
prócz zwykłych: capstrzyka, przeglądu i 
defilady, będzie przewidziany udział dele- 
gacyj pułków, datujących swe istnienie od 
1918 r. 

O sposobie świętowania dziesiątej rocz- 

nicy odrodzenia niepodległości państwa 'tak 
w stolicy, jak i w innych ośrodkach kraju, 
zostanie wydany ruzkaz odrębny. 

UNIWERSYTECKA. 

— Promocja. W sobotę dnia 9-go 
czerwca br. O godz. 1l-ej popoł. w Auii 
Kołumnowej Uniwersytetu odbyła się pro- 
mocja p. Bolesława Grabińskiego na dok- 
tora wszechnauk lekarskich. 

KOMUNIKATY. 

— Zjazd Delegatów Związków Spie- 

waczych. Dzis o godz. 12 po poł. w sali 

prób T-wa „Lutnia* odbędzie się doroczny 
Zjazd Delegatów wszystkich związków śpie- 

waczych całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Do Wilna przyjedzie około 25 przedstawicieli 
śpiewactwa polskiego, na czele z vice-pre- 
zesem Radv Naczelnej dr. Surzyūskim, 

— Nowopowstający związek Гома- 
rzystw Śpiewaczych i muzycznych na 
terenie wileńszczyzny. Dziś w sali prób 

T-wa „Lutnia* w godzinach popołudniowych 

odbędzie się zebranie delegaiów Towarzystw 
śpiewaczych i muzycznych, działających na 
terenie województw Wileńskiego i Nowo- 

gródzkiego w cełu -ukonstytuowania wilen- 
skiego Związku. Zebranie Towarzystw śpie- 
waczych poprzedzone będzie nabożeństwem 

w Bazylice wileńskiej o g. 9,30. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Stan bezrobocia w wojew. Wileń- 
skiem. Zgodnie z ostatniemi obliczeniami 
Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy 
stan bezrobocia na terenie województwa 
Wileńskiego wyraża się liczbą 4441 osób, 
a w tem w samem Wilnie 4295: mężczyzn 

2976 i kobiet 1389. 3 . 

liość bezrobotnych na terenie m. Wilna 
zmn.ejszyła się w porównaniu z tygodniem 

ubiegłym o 84 osoby. х 
A llu robotników pojedzie do Ło- 

twy. Podczas odbytej onegdaj w Wilaie 
rekrutacji dziewcząt i chłopców na roboty 
rolne do Łotwy, zakwalifikowano i przyję” 
to 54 osoby: 27 dziewcząt i tyluż chłop” 
ców. Obecnie komisja rekrutacyjna urzę- 

duje w kilku miastach powiatowych. 
— (r)45 proc. zasiłek a Kasa Cho- 

rych. Min. Pr. Op. Społ. wyjaśniło, iż sto” 
sownie do ustawy o obowiązkowem ubez- 
pieczeniu na wypadek choroby pracowni- 
kow państwowych, której art. 19 mówi, iż 
do zarobków ubezpieczonych obok  репзу! 
lub prac roboczych zaliczać należy wszelkie 

świadczenia w gotówce, a więc winno 

mieć zastosowanie i przy wypłacie jedno- 

razowego 45 proc. zasiłku, gdyż zasiłek 

ten przysługuje pracownikom państwowym 

z mocy ustawy i ma niewątpliwie charakter 

przynajmniej czasowego uregulowania nie- 

dostatecznego wynagrodzenia. š > 

Wobec takiego komentowania, Min. 

Pr. i Op. Sp. zarządziło potrącanie składek 
człenkowskich na rzecz Kas Chorych od 
wypłaconego już 45 proc. zasiłku za 1I-gi 

Kwartałi wypłaconych na przyszłość pań- 
stwowym pracownikom kontraktowym. 

SĄDOWA. 
— Kto zasiępować będzie p. proku- 

ratora Przyłuskiego. Prokurator Apela- 
cyjny w Wilnie p. józef Przyłuski w dniu 
wczorajszym wyjechał na urlop wypoczyn- 
Kowy- Ё 

Obowiązki prokuratora pełnić będą: od 
17 bm. do 16 lipca rb. podprokurator te- 
goż Sądu p. Wacław Wyszyński, zaś od 16 
lipca do 16 sierpnia podprokurator p. Ce- 

/ Szyszko. p 

AAA RÓŻNE. 
— Sprostowanie. W podziękowaniu 

złożonym przez Zrzeszenie Komit. Rodz. 

Szk. powsz. m. Wilna z dn. 14.VI r. b. 

z przyczyn odemnie niezaleźnych opuszczo- 

no nazwisko p. Inspektora B. Chłopickie- 
go, który był głównym organizatorem tej 

wycieczki, co niniejszym prostuję. 
J. Nagrodzka . 

Prezeska Žrzesz. Komit“ 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Jak 
było do przewidzenia, występy Mieczysła- 
wa Dowmunta wzbudziły ogromne zainte- 
resowanie, powodując „jednocześnie sukces 
artystyczny: Na piątkowej premierze „Tyl- 
ko Ty*, Ostatniej nowości repertuarowej 
scen zagranicznych, teatr był wysprzedany, 
zaś ukazanie się M. Dowmunta wywołało 
burzę oklasków. Powodzenie również przy- 
padło w udziale tl. Kamińskiej, M. Szczęs- 
nej, S. Marjańskiemu, Wyrwicz-Wichrow= 
skiemu, Z. Opolskiemu, M. Dąbrowskiemu 
i innym. Przy pulpicie świetny kapelmistrz 
M. Kochanowski. 

jutro „Tylko Ty*. 
— Nabližsza premjera. Reżyser M. 

Dowmuni przystąpił do prób z popularne- 
go wodewilu, w który wkłąda wiele włas- 
nej inwencji i pemysłów „Król się bawi*— 
Nelsona. 

— Przyszły sezon teatralny w Тса- 
trze Polskim. Dotychczasowe kierownic- 
two Teatru Polskiego podpisało z Zarzą- 
dem Głównym Związku Artystów Scen 

Polskich w Warszawie konwencję w celu 
prowadzenia w sezonie 1928 29 teatru na 
obecnych warunkach zrzeszeniowych. Kie- 
rownictwu udało się pozyskać kilka wybit- 
nych sit 'artystydznych oraz zakupić sze- 
reg nowości repertuarowych. 

— Konkurs Chórów Wileńskich. Dziś 
w Teatrze Miejskim ną W. Pohulauce od- 
będzie się I-szy konkurs chórów miejsco= 
wych z udziałem 7 chórów mieszanych i 2 
męskich. 

Przewidziane są trzy nagrody: jedna — 
Polskiego Radja (Puhar wędrowny) i dwie 
Departamentu Kultury i Sztuki. 

Przypuszcząmy, że na tem święcie chó- 
rów wileńskich nikogo z wiłnian nie za- 
braknie. 

Bilety od 20 gr. są jeszcze do naby- 
cią w kasie teatralnej na W. Pohulance od 
godz. 9 rano. 

Początek o godz. 8 wiecz. 

RADJO—WILNO. 
Niedziela 17 czerwca 1928 r. 

10.15— Transmisja Nabożeństwa 
z Katedry Poznańskiej. 

13.00 Transmisia z Warsząwy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat lotniczo-meteorolo- 
giczny. 

16.00—17.00: Transmisja z Warszawy: 
odczyty rolnicze. 

17.00—18.30: Transmisja z Warszawy: 
koncert popularny muzyki słowiańskiej. 

18.35 - 19.00: Odczyt w języku litew- 
skim wygłosi Józef Kraunajtis. 

  

19.00—19.25: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. a 

19.25—19.50: „Pojęcie obowiązku w 
wychowaniu* odczyt z działu „Wychowanie* 
wygłosi prof, U. 5. B. dr. Marjan Masso- 
nius. 

19.50 Komunikaty i rozmaitości. 
20.15- 22.00: Konkurs chórów Wileń- 

ssiego Związku Towarzystw Śpiewaczych i 
Muzycznych 0 _ mistrzostwo .Wiłeńskiego 
Okręgu w Sali Reduty, Nagroda Minister- 
stwa W.'B. i O. P. oraz puhar przechodni 
Polskiego Radja w Wilnie. Trarsmisja z 
Sali Reduty. 

22.00 22.30: Transmisją y Warszawy: 
Sygnał cząsu, komunikaty P.A'T., policyj- 
ny, sportowy i inne. 

22.30 —23.60: Transmisja muzyki tanecz- 
nej z restauracji „Oaza* w Warszawie. 
Poniedziałek dn. I8 czerwca 1929 roku. 

     

  

13,00— : Transmisja z Warszawy. 
17,00—1 : Chwiika litewska. 
17,15—17,30: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
17,30—17,45: Komunikat LOPP. 
11,45—18,10: „Procesy czarownic” Od- 

czyt. 
18,15—19,00: Transmisja muzyki lek- 

kiej z kawiarni B. Sztralla w Wiinie. 
19,05—19,30: Audycja dlą dzieci. 
19,30—19,55: „Zydzi wileńscy w osta- 

tnich 80 latach“ adczyt wygłosi Helena 
Romer. 

19,55— : Komunikaty. 
20,30— : Transmisja z Warszawy: 

koncert międzynarodowy. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy 

SPORT. 
Uroczystość podniesienia bande- 
ry na przystani W.K.S. „Pogoń. 

W dniu 24 b.m. o godz. 15-ej od- 
będzie się uroczystość podniesienia 
bandery na przystani WKS „Pogoń*, 
połączona z chrztem łodzi. Program 
uroczystości przewiduje; defiladę łodzi, 
regaty wioślarskie i zawody pływackie. 
Zawody-sportowe policji Woj, 

Wileńskiego. 
W Mołodecznie odbyły się zawo- 

dy policji Woj. Wileńskiego oraz 
P.W. i W. F., których wyniki poda- 
jemy. W strzelaniu zespołowem: Z ka- 
rabinów, broni długiej małokalibrowej 
i rewolwerów zwyciężył zespół P.K.S. 
Wilno 746 punktami. 

Bieg 100 mtr. — Wolański, hufiec 
szkolny z Mołodeczna, Czas 12,3. 

Bieg 110 mtr. przez płotki — post. 
Dziedzic z Głębokiego w czasie 23,2. 

Bieg 400 mtr. — post. Dziedzic z 
Głębokiego w czasie 1 min. 1 sek. 

Bieg 500 mtr. — post, Chwalisz z 
Głębokiego. Czas 2 min. 21 sek. 

_Bieg 1550 mtr. post. Košnica 
z Postaw w czasie 5 min. 23 sek. 

Bieg 3000 mtr. — Woroniecki, 
„Strzelec* z Mołodeczna. 

Marsz 25 kim. wygrał 86 'p.p. 
Skok wwyż - st. pos. Drozdek z 

pow. Wil.-Trockiego, 1.52 centm. 
Skok w dal — Wolański, huiiec 

szkolny 5 m. 30 cent. 
Skok o tyczcze — post. Leszczyński, 

Oszmiana 2 m. 30 cent. 
, Rzut oszczepem post. Marcinkie- 

wicz, Oszmiana 38 mtr. 9 cm. 
Rzut dyskiem — przod. Dymont, 

Brasław 30 mtr. 
Rzut kulą —przod. Dymont, 9 mtr. 

69 cm. 
Rzut granatem — pos. Marcinkie- 

wicz, Oszmiana. 
Pozatem odbył się trójbój lekko- 

atetyczny dla huiców szkolnych oraz 
boks. ` 

Jako najlepszy policyjny klub spor- 
towy uznano P. K.S. Głębokie, któ- 
ry otrzymał nagrodę przechodnia, 
ofiarowaną „przez p. Wojewodę, a 
przedstawiającą statuę zwycięzcy na 
postumencie z marmuru. 

AZS — ŻAKS 8:2. 
Zawody © mistrzostwo A klasy roze- 

grane przez dwie drużyny akademickie w 
rezultacie swym przyniosły zdecydowane 
zwycięstwo polskiej drużynie. 

AZS w nienajlepszym swoim składzie 
już w pierwszym kwandransie traci dwie 
bramki. Sytuacja jest poważna, jednak już 
po kilku ostrzejszych wypadach AZS'u wi- 
dać, że nie beznadziejną, Stosunkowo szyb- 
ko następuje wyrównanie. Pod koniec gry 
wyraźna przewaga AZS'u. Zawody te pro- 
wadził nienajlepiej p. Sznejder. Pod adre- 
sem gospodarzy zawodów, ŻAKS'u da się 
powiedzieć, że pomimo utartego zwyczaju 
gracze pierwszych drużyn nie otrzymali 
kontramarek. Smutne to, że klub ten prze- 
jął się zaborczemi (jeżeli chodzi o Kasę) 
metodami Makabi. Bardzo smutne. 

Przedmecz Makabi — Ognisko przyniósł 
rezultat 4:1. 

Makkabi w pełnym skłądzie, Ognisko 
bez pięciu stałych graczy, co Swiaiczy, že 
klub ten dba O rezerwy. Sędzia p. Katz. 

Kasa z obu meczy dla Makkabi. 

Zły siewca--zie ziarno. 
Podczas wizytacji pasterskiej pa- 

raiji Gierwiackiej przez J. E. Arcybi- 
skupa Jałbrzykowskiego we wsi Ryn- 
dziuny, w czasie przejazdu Arcypa- 
sterza, jakaś kobieta wyjęła czarną 
płachtę, którą zaczęła wymachiwać. 
Przed przyjazdem Dostojnego Gościa 
do wsi kilku chłopów usiłowało za- 
wiesić czarne płachty na bramie tryum- 
falnej, wzniesionej dla uczczenia Ar- 
cypasterza. Maniiestacje te, jak się 
dowiadujemy, miały oznaczać demon- 
strację z powodu odwołania ks. Ja- 

kowanisa, znanego ze swej szowini- 
stycznej agitacji i wyznaczenia przez 
ks. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego na 
jego miejsce ks. Malinowskiego. 

Przypisek redakcji. Incydent we wsi 
Ryndziuny dowodzi słuszneści zarządzenia 
Arcypasterza, który usunął ks. Jakowani- 
sa Z placówki kościelnej. Należy ubolewać, 
że nauki i praca duszpasterska ks. Jako- 
wanisa takie dała owoce, iż po jego wy- 
jeździe paratjanie jego w tak mało katolic- 
ki sposób rozumieją nakaz chrześcijański 
pokory i uszanowania dla przedstawiciela 
władzy kościelnej. 

Z SĄDÓW. 
Tragedja pastuszków. 

Ciszę wieczoru jesiennego w spo- 
kojnej, wsi tuż pod Landwarowem 
położonej przerwał krzyk dziewczynki 

pastuszki biegnącej z pola. Z wy- 
straszonej twarzy dziecka niełatwo 
się było domyśleć, że spotkało ją 
coś strasznego. Trudno się było coś 
konkretnego dowiedzieć od napoły 
żywej ze strachu i zmęczenia, to też 
nie czekając ani chwili, kilku mężczyzn 
pobiegło na pole. 

Tuż za wsią na drodze leża! w 
kałuży krwi pastuszek, 13-to letni 
Win enty Sabino. Przystąpiono do 
udzielenia pierwszej pomocy nieszczę- 
Šliwemu dziecku, a w międzyczasie 
zwiastunka wypadku, siostra poszko- 
dowanego, Anna Sabino opowiedziała 
co następuje. Brat jej Wincenty oraz 
kilku innych pastuszków, wśród któ- 
rych znalazł się 16-to letni Juljan Za- 
charewicz siedzieli przy ognisku na 
skraju lasu. Silniejszy od innych i de- 
spotyczny  Juljan kazał chłopcom 
przynieść patyków na ognisko, a kie- 
dy Wincenty Sabino odmówił się, od: 
pędził go od ogniska. To wywołało 
kiótnię, w której rezultacie Juljan 
poszczuł chłopców psem. Sytuacja 
pogorszyła się jeszcze. Mały Wincuk 
schwycił kamień i rzucił nim w „ty- 
rana*. Uderzenie było silne i celne, 
gdyż Julian zemdlał, a tymczasem 
mały barbarzyńca zbiegł. 

Na tem jednak nie skończyła się 
tragedja. Silny z natury Juljan po 
przyjściu do przytomności postano- 
wił się zemścić. Uzbroił się w drąg i 
czękał cierpliwie wieczora, kiedy to 
chwilowy jego zwycięzca wracać bę- 
dzie z krowami z pola. 

Czekał dlugo, a kiedy nadszedł 
wieczór i stado powracało do wsi, 
zaczajony napastnik jak grom z jas- 
nego nieba spadł na swego przeciw- 
nika. Jednego uderzenia wystarczyło, 
aby po kilkudniowych męczarniach 
chłopczyk zmarł. Zabójca też rozcho: 
rował się i dwa tygodnie przeleżał w 
szpitalu, aby po wyzdrowieniu rozpo- 
cząć za kratami więzienia oczekiwanie 
na wyrok. 

W dniu onegdajszym sprawa byla 
przedmiotem rozpraw Sądu Okręgo- 
wego, ktoremu przewodniczył sędzia 
Brzozowski. 

Po wysłuchaniu długiego szeregu 
Świadków oraż przemówień stron Sąd 
wyniosł wyrok, skazujący Juljana Za- 
charewicza na rok więzienia, zalicza- 
jąc mu areszt prewencyjny. 

W ten sposób zakończył się drob- 
ny zatarg pastuszków, którego dal- 
szym wynikiem była Śmierć jednego 
i długa pokuta drugiego, nie licząc 
zgryzot rodziców obu mimowolnych 
sprawców nieszczęść. w.r. 

Nieudana symulacja recydywisty. 

Policja pow.  Wileńsko"Trockiego 
niemało kłopotu miała z osobą  Jó- 
zeia Andrzejewskiego, znanego zło- 
dzieja - recydywisty. 

Czego bo tylko nie wymyślił ten 
pomysłowy osobnik. To, zrobiwszy 
dziurę w strzesze, porwał wiszącą na 
poddaszu słoninę, to, zakradłszy się 
jak lis do cudzego chlewu, zabił wie- 
prza, a.następnie wyniósł go do !asu, 
to znów wyprowadził krowę. Nikt nie 
miał najmniejszej wątpliwości, kto był 
Sprawcą szkód, a jednak sprytny zło- 
dziejaszek umiał zatrzeć Ślady lub 
wykazać alibi, 

Do czasu dzban wodę nosi — 
więc i szczęście nie mogło zawsze 
dopisywać Andrzejewskiemu; to też, 
kiedy w noc listopadową ukradł w 
Czekanach gm. Rudomińskiej krowę, 
prawny jej właściciel Fr. Draguno- 
wicz przy pomocy policji rozpoczął 
poszukiwania, w których rezultacie 
krowę znaleziono w Wilnie u prze- 
kupnia. Sprawa wyjaśniła się. 

Andrzejewskiego aresztowano i 
osadzono w więzieniu. Bojąc się od- 
powiedzialności, zaczął on symulować 
obłęd, a umieszczony w zakładzie 
psychjatrycznym próbował uciec. 

Podczas rozprawy sądowej ko- 
medja trwała nadal. Oskarżony nie 
mógł sobie wielu okoliczności przy- 
pomnieć i dawał odpowiedzi wręcz 
niedorzeczne. Dr. Odyniec, pozwany 
w charakterze eksperta, z całą sta- 
nowczością stwierdził symulację. 

Sąd, biorąc pod uwagę poprzednia 
karalność oskarżonego, skazał go na 
trzy lata domu poprawy, zaliczając 
mu na poczet tej kary rok aresztu 
prewencyjnego. 

W. 7. 

Wyścigi Konne. 
Dzisiejsze zapisy. 

Prócz normalnie przewidzianych sžešci 
biegów w dniu dzisiejszym odbędzie się 
ciężki konkurs hippiczny dia pp. oficerów. 
Zapisało się dziewiętnastu jedźców. : 

. Program wyścigów przewiduje nastę- 
pujące biegi: 

I. Gonitwa z płotami na dystansie 2400 
mtr. o nagrodę 700 zł. 1) Moment 9 p. SK, 
2) St. Bronchit St. Bronikowskiego, 3) Bo- 
ston rtm. Cierpickiego, 4) Magnat Gr. Ofic. 
9 p. SK. 5) Bajeczna rtm. Dowgiałło i 
por. Juścińskiego, 6) Herburt por. M. Igna- 
czaka 7) Erica rtm. Dowgiałło i por. Jus- 
cińskiego. 

11. Gonitwa płaska (loteryjna na dys- 
tansie 2100 zł. nagr. 1500 zł. 1) Raados 
S-ki Lubelskiej,$2) Pas d'Argent St. Broni- 
kowskiego, 3) Czarowna pik. Kozierowskie- 
go, 4) Derwisz J. M. Falewicza, 5) Ewiwa 
por. Donnera. 

Koń, który zwycięży w tej gonitwie 
przechodzi na własność. Towarzystwa i 
zostanie rozegrany na loterji. Bilety w ce- 
nie 5złotych sprzedawane będą dziś przy 
wejściu na trybuny. 

lil. Steeple-Chase na dystansie 3200 
mtr. o nagrodę 1000 zł. 1) Ma Coquine 
por. T. Jaakowskiego, 2) Łatwy 4 p. uł. 
3) Umizg mjr. Falewicza, 4) Alba 4 p. uł., 
5) Umykaj Polmoodie S-ki Lubelskiej. 

IV. Gonitwa płaska (pocieszenia) na 
dyst. 1600 mt. o nagr. 500 zł. 1) Jazon Gr. 
Ofic. 21 p. uł. 2) Bandurka rtm. Dowgiał- 
ło i por. juścińskiezo, 3) Fuga Gr. Ofic. 
9 p. SK. 4) Droga St. Bronikowskiego, 5) 
Atlanta Ski Lubelskiej, 6) Tancerka rtm. 
Reliszko 7) Dunajec por, Donnera, 

V Stepłe-Chase (pocieszenia) na dyst, 
3000 mtr, o nagrodę 700 zł. 1) Ma Coqui- 
ne por. T. Jankowskiego, 2) Liberty KK. 
Ważynskich, 3) Xalapa mir. Falewicza, 4) 
Moment9 p. SK, 5) Mignon ppor. Śliwiń- 
skiego. 

VI Gonitwa z płotami (pocieszenia) па 
dyst. żioo mtr. o nagrodę 500 zł. 1) Ba- 
jeczna rtm. Dowgiałło i por. juścińskiego, 
2) Puszta S-ki Lubelskiej 3) Dagobert KK, 
Ważyńskich,, 4) Erica rtm. Dowgiałło i 
por. Juścińskiego, 5) Blady Niko por. Don- 
nera, 6) Wenecjanka St. Bronikowskiego. 

Rasi faworyci. 

1) Boston, Magnat 2) Derwisz, 
d'Argent, 3) Umizg, Alba, 4) Fuga, 
zen, 5) Moment, Xalapa, 6) 
Erica. 

Początek konkursów o g. 2 m, 30, g0- 
nitw o g. 4-ej. 

Pas 

Ja- 
Dagobert, 

  

ZNANA WRÓŻKA CHIROMANTKA 
pozostaje w Wilnie tylko do dnia 20 
czerwca b. r. Kto chce poznać przy- 
szłość, powinien się pośpieszyć, ul. 
Młynowa 21, m 6, naprzeciw Krzyża, 

w bramie na prawo na schody 

Wystawa Artystów Plastyków. 
Przypominamy, że wystawa Arty- 

stów Plastyków przedłużona została dc 
dnia 25 czerwca. Nadchodząca mie” 
dziela będzie więc przedostatnią nie 
dzielą istnienia tej szóstej dorocznej 
wystawy obrazów i rzeźb, wśród ktć- 
rych znajdują się dzieła Adamskiej. 
Dawidowskiego, Hoppena, Hermanc- 
wicza, Jachimowicza, Jamontta, Kuie- 
szy, Karnieja, Kwiatkowskiego, Mie- 
dzybłockiej, Niesiołowskiego, Roubv. 
Skangiela, Szczepanowiczowej, Słonec- 
kiego oraz niezrzeszonych artystów. 

W dzisiejszą niedzielę zawieszeń 
też zostaną obrazy Ludomira  Ślend- 
zińskiego, w liczbie trzech, które zna- 
komity artysta niedawno wykończył. 

IS T AT DP SOS INTARSAICINYSNSS 

BIELOA WARSZAWSKA 
16 czerwca 1928 r. | 

Dewizy i waluty: 

а Tranz. Sprz. Kupno 
ołandja 359 70 360,60 358, 
Londyn 43,52 43,63 SBa 
Nowy-Yurk 8,90 8.92 8RE 
Paryż 35,05 _ 35.14 34.96 
Praga | 26,415 26.48 26.35 
Szwajcaria 171,885 172.31 171.46 
Stokhoim 239.21, 239.81 238.61 
Wiedeń 125,43 125.74 125.12 
Włochy 46,925 47,04 46,81 
Papiery procentowe: 

5 proc. pożyczka dolarowa 91— 
Dołarowa  87.— —, "m 
Dolarówka 90, — 93, 
5 proc. konwersyjna 67 
Pożyczka kolejowa 62 
6 proc. pożyczka dolarowa 1920 г. &7. -— 
10 proc. pożyczka kolejowa 104 - 
10 proc. kolejowa 104. 103.75 
Listy i obl.Banku Gosp. Kraj. 04— 
Listy zast. T. K. P. P. II em. 8175 93, 
8 proc. przemysłu polskiego 90 - 89 - 9% 
4,5 proc, ziemskie 53.50 53,75 
6 proc. warsz. 61,50 62,50 
5 proc. warsz. 59,50 60,25 
8 warszawskie 75,75 76,15 
4,5 proc. Łodzi 68,35 68,25 
8 prós. Piotrkowa 66.50 
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potrzebny o 6 — 8 po- * 

LOKAL kojach w śródmieściu, ;; 
pożądane z korytarzowym rozkła- 5» 
dem. Zgłoszenia do Kasy Chorych, % 
ul. Dominikańska 15, Oddział Со- & 
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wstrętne i jako roznosiciel- 
ki wszelkich chorób są nie- 

  

   bezpieczne dla zdrowia 
ludzkiego. Przeto używajcie 
proszek japoński „Katol*, 
który w przeciągu 15 minut 
wytępi doszczętnie w pokoju: 

muchy, . pchły, — komary, 
pluskwy i wszelkie robactwo 
„KATOL* nieszkodliwy dla 
zdrowia. Nie reklama, lecz 
rzeczywistość: kto spróbuje ;* - 

  

„Katol“, pozostanie wdzięcz- „47 Z% 7 
ny za dobrą poradę. Żądać PE 
we wszystkich składach 
aptecznych i aptekach. —0 
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rodzaju 

ACH--Otrszawa 
TAMKA 40. 

® Fabryka Instrumentów Geodezyjnych | Rystnkowych 

KIEROWNICE, 

9 TOROMIERZE i MIŚRY wszelkiego 

URZĄDZERIA KREŚLARŃ, — 
Wykonywa wszelkie 

zyjne i podziałowe. 
i Cenniki bezpłatnie. 
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poleca 

NIWELATORY, RUSOŁE, 

ŁIBELE, ŁATY, 

roboty precy- 
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T-WO UBEZPIECZEŃ 

„VITA“ 
poszukuje ustosunkowanych inteligentnych osób dla współpracy na 
terenie województw: Wileńskiego, Nowogródzkiego, Poleskiego i We- 

łyńskiego w charakterze akwizytorów i inspektorów. 
: Warunki — pensja i prowizja. 
Zgłoszenia przyjmuje Oddział T-wa w Wilnie, 

przy ul. Królewskiej Nr. 7 m. ©. / 

    Dyrektor Włudysław Wysocki. 
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Obuwi 

Žądač w pierwszorzędnych magazynach 
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1. BALFOUR. 

* WALKA 0 DOKUMENTY 
A więc dobrze, — rzekł wzruszo- 

{ i i hi e i ppoż ła pytaniem, czy może przyjść d ha dzić, j. К įdzi zbyt hopni ięte? Nie posia- i $ j 
ny Ned, — opowiem ci hipotezę Zobaczymy jutro, odrzek Е zy przyjść do pańa dzić, jak tylko przyjdzie. ESA yt pochopnie powzięte pc rych infor ь 4 

Świcklanda, kocia jest zupełnie nie- Molly. > sj, w bardzo ważnej spra- O jedenastej Karter oznajmił, że z a oz" przeciwko u a AE aaas zina 4 
; " ROZDZIAŁ VII * tajemnicza dama już jest. Była to lordowi Fairleigh. Rak Ass 

prawdopodobna „R Lo Jąkaś pani? Któż tó takie ) ] J y muszę panu zgóry oświadczyć, że 
Istotnie zdał jej pokrótce sprawo- 

Yard i kto znas pierwszy powie: „jak 

się masz?'* wybierze restaurację, do 

której pójdziemy. Czy zgoda? 
— Czy nie wydaje ci się to trochę 

niebezpiecznem? 

Strickland kazał mieć na oku ten dom, 
ale dotąd jeszcze nie zdołano nic wy- 
kryć. 

« Cóż jeszcze? pytał Jacek. 
— jakaś pani telefonowała z za- 

mu powinszować. Cóż za nadzwyczaj- 
na wspaniałomyślność i szczedrodrobli- 
wość: ofiarowuje w nazsem imieniu 
nagrodę!.. Możesz już iść Karterze. 
Pamiętaj, że tę panią masz wprowa- 

młoda kobieta, skromnie ubrana. Ka- 

odrobiny zazdrości zawodowej, wiem, 
że „we wspólności siła”. Jeżeli bę- 
dziemy działali ręka w rękę, wszystko 
uda nam się łatwiej i prędzej. 

Czy pani podejrzenia nie są 

— Pan jest uosobieniem ostrożno- 

pani mnie zrozumie, 
wcale... 

— To prawda, —kiwnęła głową,-- 
proszę więc zateleionować do amba- 
sady, jeśli udzielą panu o mnie dob- 

Nie znam panią 

S : i kas kei, й a : - niezależnie od w: i i Ści 

zdanie ze wszystkiego, czego się dzi- Molly WYSYYE. sasiad — Nie chciala powiedzieć nazwis- pelusz miała głęboko nasunięty na Ści. Przybyłam tu, aby zdemaskować asi do Ša ai | 

siaj dowiedział, zamilczał jednak o Punktualnie © dziewiątej rano, ka, ale twierdziła, że chodzi © spra- czoło. Oczy zasłaniały okulary w zło- Peter Morgana. Czy teraz wierzy pan, bym uczynić to z pana pomocą 

podejrzeniach Jacka, dotyczących na- 

głego wzrostu fortuny lorda Fairleigha; 

wreszcie dał jej do przeczytania list, 

który zawierał kilka słów przyjaznych 

dia niej. Gdy skończył, Molly namy- 

Strickland wszedł do swego gabinetu 

w Scotland Yard, spędził on prawie 

całą noc bezsennie, ale mimo to, dzię- 

ki niezwykłej odporności fizycznej, 

czuł się rzeżwym i pełnym sił. 

wę bardzo ważną i gdyby pan się 
sprzeciwiał przyjęciu jej, prosiła 
powtórzył panu, iż chodzi tu o tajem- 
nicę zaginięcia w Devonshire. 

— Doprawdy? Któż to może być? 

conej oprawie. Włosy opadały na 
kark, zwinięte w niedbały węzeł. 

— Czy pan jest kapitaqem 
kland? —zapytała. 

— Tak jest,—odrzekł Jack, pa- 

Stric- 

że nie jestem obca tej sprawie? 
Jack drgnął. 
— Może pani zechce wyjaśnić mi, 

skąd pani o tem wie i co jeszcze pa- 
ni słyszała? 

Dobrze więc, — odrzekł Jack 
po namyśle— niech pani zaczeka, za- 
nim rozmówię się z ambasadą. Potem 
zdecyduję, w czem mógłbym być pa. 

I AS $ 2 ю ё Й за @ pomocnym. 
5 ię chwilę. — Dzień dobry Karterze, — przy- Wprowadź ją natychmiast, gdy przyj- trząc na nią pytająco. R Opowiem wszystko, jeżeli pan @ RY 
pars się Sadie z biedną lzabellą, witał wesoło swego podwładnego. — dzie, — Jestem Sadzi Morganblatt. Czy mi zapewni posadę w pałacu. zy mogę to traktować, jako 

jeżeli to wszystko okaże się prawdą! 

— szepnęła. г 

— Nie mogę nawet myśleć o tem! 

-— zawołał Ned. zy” 

'-—- Jak się miała, gdyście się roz- 

stawali? 
Ned zaczerwienił się nagle. 

— Doskonałe, — odrzekł. — Wła- 

ściwie to Izabella... to jest my... 

— Cudownie!l-- roześmiała się Mo- 

ty. — Drogi przyjacielu, jestem za- 

chwycona i życzę wam szczęścia! 

Czy jest coś nowego? 

— Collins przysłał raport, w któ- 

rym zawiadamia, że nikt nie przy- 

jeżdżał do Coombe od dwuch dni. 

Stąd wynika, że jeśli człowiek, które- 

go widziano odjeżdżającym:z Coombe, 

był jednym ze służących „lorda, to 
nie mógł jeszcze powrócić. 

— Czy śledztwo zostało przepro- 

wadzone w domu przy Grosvenor 

Place? 
— Tak, panie. jednak nie znale- 

— Czy pan widział ostatni 
mer „Gazety codziennej”. 

— Nie, cóż tam nowego? 
— P. Merridew nie próżnuje. Oto, 

co piszą tam: 
Karter podał pismo Stricklandowi 

wskazując tytul: „Zniknięcie miljone- 
ra 

nu- 

Jacck przyczytał, co następuje: 
„Po bliższem zbadaniu sprawy 

policja doszła do przekonania, że 
p. Boyd, który zniknął przed paru 

pan nigdy o mnie nie słyszał? 
— Nie przypominam sobie, —od- 

rzekł. 
Dziewczyna mówiła z akcentem 

wybitnie wschodnim, lec był w niej 
jakiś wdzięk: ujmujący uśmiech $1е] 
przypominał kogoś Jackowi. 

Zaraz wszystko panu wytłu- 
maczę. jestem członkiem  stowarzy- 
szenia detektywów—amatorów w Chi- 
cago. Przyjechałam tu na święta i w 
przyszłym tygodniu miałam powrócić, 

— Nie mogę tego obiecać, prze- 
dewszystkiem pani najwidoczniej nie 
zdaje sobie sprawy z niebezpieczeń- 
stwa, na które byłaby wystawiona. | 

— Zapewniam pana, że postępuję 
z całą świadomością, ale nic nie zdo- 
ła mnie odstraszyć. n 
się na moją propozycję, dowiodę pa- 
nu, że mówię prawdę. 

- Jestem bardzo zmartwiony, że 
nie mogę wykonać pani prośbę. 

- Ach, tak? To szkoda! Żegnam 

Jeśli pan zgodzi” 

i 

obietnicę? 
— Tak. Postaram się znałeźć spo- 

sób umieszczenia pani w Coombe, ale 
wątpię, czy to odniesie jaki skutek. 

i Dziękuję ci, Jacku, doprawdy 
nie mogłabym sama wykonać tego 
planu. Wszystko co wiem, powiedział 
mi Ned. 

— Więc kim pani jest? —krzyknął 
Jack, zrywając się z krzesła. 

; Widzisz, nie poznaleš mnie, to 
doskonale! 

Wstała również i zdjęła kapelusz 
ozmawiali przez czas jakiś O ziono tam nikogo podejrzanego. dniami bez śladu, podlegał rozstro- lecz ta sprawa zaginionego miljonera pana- : 2 i perukę. | Szwajcarji i imię Billa nie zostało WY- — A w domie przy Grass street? jowi nerwów. Dowiedzionem zostało, zaciekawiła mnie bardzo. Chciałam — Proszę nie odchodzić! zawo- - Molly! 

mówione aż do chwili pożegnania. — Możliwe, że lord Fairleigh był że wyjechał ze stacji Coombe wie- więc pana prosić o umieszczenie mnie łał Jack do idącej ku drzwiom mło- — Tak, to ja jestem. Nie zdradź 
Podczas gdy Ned wkładał płaszcz, tam, ale skontrolować jest bardzo czornym pociągiem. Prawdopodob- jako służącej w pałacu Coomile. Jas- dej dziewczyny. — Nie może pani mnie pr zai NES I, gdy przyjdzie | 

Molly zapytała go: trudno. Wszyscy lokatorowie tego do- nie zaginiony znajduje się obecnie w nem jest bowiem, że dla wyjaśnienia wyjść bez słowa wyjaśnienia. Wiem, dobrze? RA 

— O ktėrei masz być jutro u Ja- 
2 
— O wpół do dwunastej. 
— Więc przyjdę na dwunastą! 
— Czy mam go o tem uprzedzić? 

— Nie, može jeszcze zmienię zda- 

и Dobrze. Jeżeli przyjdziesz, czy 

zechcesz pójść ze mną potem na Śnia- 

danie? 
— Dokąd? 
— Gdzie zechcesz. 

/ 

mu mają swoje tajemnice, których 50- 

lidarnie strzegą, wszelkie więc pytania 

są zupelnie bezowocne. Slicker jest 

zbyt chytry. 
R: Trzeba pilnować w dalszym 

ciągu tych domów. Przecież musimy 

coś wykryć. : 2 : 

Karter uśmiechnął się niedowie- 

rzająco. Od pięciu już lat „Slicker 

Smith“ dzięki pożyczonym przez lor- 

da Fairleigha pieniądzom otworzył 

pokoje umeblowane w domu Nr. 33 

— Więc spotkamy się w Scotland przy Grass street. Od tego cza 

Londynie, luh w jego. okolicach. P. 
Boyd jest mężczyzną wysokim o jas- 
nych włosach i szarych oczach. O- 
stątni raz widziano go w ciemnym 
płaszczu i filcowym kapeluszu, w rę- 
ku miał walizę skórzaną, bronzową 
z czarnemi litarami W. P. B. Osoba, 
która nadeszle do Scotland Yardu 
wskazówki, dotyczące miejsca pobytu 
zaginionego, otrzyma nagrodę  pie- 
niežną“. 

Jack odložy! gazetę šmiejac się: ® 
— Zuch Binks! rzekł. — Muszę 

tej tajemnicy trzeba być na miejscu. 
Nieraz już miałam do czynienia z te- 

go rodzaju sprawami i wiem, że to 
jest bardzo ważna! 

Jack przyglądał się jej badawczo. 
— Ależ, proszę pani, dlaczego pa- 

ni wybrała pałac w Coombe, przecież 

musiała pani czytać w gazetach, że 

p. Boyd wyjechał stamtąd? 
- Mój panie, czy sądzi pan, że 

tak łatwo "jest mnie zwieść? Lord 
Fairleigh uwięził go i trzeba biedaka 
ratować! Ja nie mam w sobie ani 

że tylko trzy osoby w Londynie sły- 
szały o Peter Morganie. Muszę wie- 
dzieć, skąd pani się o nim dowie- 
działa? 

— Tak, tak, pan chciałby wyko- 
rzystać moje wiadomości; O nie, mój 
panie, jeśli pan zgodzi się dopomóc 
mi, opowiem wszystko, w przeciwnym 
razie nie dowie się pan ani słowa. 
Czy pan nie postąpiłby tak samo na 
mojem miejscu? 

Jack uśmiechnął się. 
— Rozumiem panią, ale niechze i 

— Ależ, Molly, przecież nie myślisz 
chyba na serjo © zamieszkaniu w 
Coombe? 

— Owszem. 
— Dlaczego, naco? Jest to krok 

naprawdę bardzo ryzykownył : 
— Wiem O tem i nie robię tego 

przez zamiłowanie do przygód. Gdy- 
bym musiała nadał czekać bezczynnie 
—zwarjowałabym. Ja kocham Billa, 
Jacku. 
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