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> $owieckie zaczepki. 
Ostatnia nota sowiecka w sprawie 

„rzekomego telerowania przez Rząd 
Polski „białej emigracji rosyjskiej", 
którą zamieściliśmy przed paru dnia- 
mi, ukazała się w prasie moskiew- 
skiej wraz z artykułami, omawiające- 
mi stosunki polsko-sowieckie. Artyku- 
ły te są dopełnieniem conajmniej dziw- 
nych pretensyj p. Cziczerina, że rząd 
Polski rzekomo ma tolerować istnie- 
nie terorystycznych organizacyj emi- 
gracji rosyjskiej. To, co nie,dało się 
umieścić w nocie znalazło się w arty- 
kulach „Prawdy“ i „Izwiestij“. Dlate- 
go też warto zacytować niektóre ustę- 
py tych komentarzy. 

„Kwestja — pisze „Prawda* — 
która wyłącznie z winy polskiej stro- 
ny stala gsię  problematem, jest 
sprawą stosunku władz polskich do 
biało monarchicznych elementów, lite- 
ralnie teroryzujących działalność na- 
szych przedstawicielstw w Polsce. Róż- 
nego rodzaiu „bojówki*, tajne i jaw- 
ne związki epigonów dwugłowego 
orła,ewagielicznych młodzieniaszków** 
i ciemnych typów z plejady morder- 
ców Kowerd — Wojciechowskich bez- 
karnie załatwiają swe szlachetne 
iunkcje na terytorjum Polski. A wła: 
dze polskie stosują do nich więcej 
niż wyszukaną delikatność, a polskie 
dzienniki reakcyine 0 mało ich nie 
ubostwiają...“ 

Zredagowany w tym tonie artykuł 
kończy się następującą niedwuznacz- 
ną ałuzją: Polska obecnie ma przed 
sobą egzamin elementarnej lojalności. 
Jeżeli istotnie pragnie normalnychisto- 

handlo- 
wych, powinna niezwłocznie poczynić 
odpowiednie wnioski i wnieść jasność 
na swe zewnętrzne pozycje polityczne. 
A w tem tembardziej Polska powinna 
być zainteresowana dla tego, iż nale- 
ży do liczby tych państw, których uzna- 
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= jaknajszybciej usunąć. 
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rom z różnych stron. W takiej sy- 
tuacji  „zapominač“ o oczywistych 
przesłankach i warunkach rozwoju 
normalnych stosunków w Z. S. S.JR., 
jest więcej niż nie na miejscu. Rozu- 
mie się mało będzie sensu o ile dal- 
szy rozwój wypadków pójdzie w myśl 
zasady „noty swoją drogą, a bialo- 
terroryści swoją". Mamy już dość 
warszawskich „wypadków*, mamy 
dosyć zapewnień, jesteśmy tem już 
syci po gardło. Od rządu polskiego 
żądamy i oczekujemy rzeczywistych 
zarządzeń, zarządzeń poważnych i zu- 
pełnie konkretnych". 

Na sowieckie „mamy dość* nale- 
ży odpowiedzieć, że Polska ma rów- 
nież po gardło bolszewickich kampa- 
nij prasowych, oświadczeń Czubarów 
i Zatońskich. Zarządzenia, jakie po- 
wziął rząd polski w celu usunięcia 
czynników trzecich, które mogą szko- 
dzić dziełu utrzymania normalnych 
stosunków sąsiedzkich, są aż nadto 
wystarczające. Ujęty zamachowiec sta- 
nie przed sądem, a kilku emigrantów 
rosyjskich, których działalność naru- 
szała prawa "azylu, wydalono z gra- 
nic państwa. Niech sobie p. Cziczerin 
nie myśli, że w Polsce tak, jak w 
Bolszewji, sąd jest zależny od G.P.U. 
Sądy polskie są nieza'eżne i skoro 
uznały, że można zwolnić początkowe 
aresztowanych emigrantów Rosjan, to 
tej decyzji nic nie zmieni. ` 

Ostatnia nota sowiecka jest ni- 
czem więcej, jak szukaniem zaczepki, 
chęcią przedłużenia stanu naprężenia 
stosunków pomiędzy Polską a Z.S,S.R, 
które rząd polski, wykazując maxi- 
mum dobrej woli, pragnął i pragnie 

Sowiety, 9 ile 
pragną szczerze poprawnych stosun- 
ków sąsiedzkich, muszą zrozumieć, 
że droga, obrana przez p. Cziczerina, 
nie prowadzi do celu, pogłębiając je- 
dynie te sporne kwestje, które w in- 
teresie obu państw należałoby jaknaj- 
prędzej usunąć. Jr. 
ERINTAI KS BENITO ISSN 

„Dementi poselstwa greckiego 
w Wiedniu. 

WIEDEN, 20—6. Pat. Greckie po- 
selstwo w Wiedniu ogłasza w dzien- 
nikach na podstawie doniesień oiicjal- 
nych dementi o niepokojach i bun- 
tach floty greckiej. Częściowy strajk 

trwa w Salonikach i Cavalla, nie 
przyśzło jednakże do żadnych zajść. 
Wszystkie fabryki tytoniowe pracują. 
Dotychczas tylko pewna część robot- 
ników przystąpiła do strajku. Koleja- 
rze nie strajkują wogóle. 

Restauracja hisforyszngga okręfu 
admirała Nelsona. 

LONDYN, 20. VI. PAT. Stojący 
w dokach Portsmouth historyczny 

"okret admirała Nelsona „Victory“ 
przechodzi restaurację. Dotychczas 
odnowiono lub częściowo odbudowa- 
no czub okrętu i kabinę Nelsona. W 
sypialni admirała zawieszono obraz 
lejny współczesnego Nelsonowi ma- 
arza angielskiego Davisa przedsta- 
iający Śmierć Nelsona podczas bitwy 
od Trafalgarem. 

WILNO, Czwartek ZI czerwca 1928 r. 
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ŚMIERCIOKOŚNE STRZAŁY W SKUPSZCZYNIE. 
Zbrodnia posła Raczicza. 

PRAGA. 20.Vi. PAT. Czeskie biuro prasowe donosi z Bia- 
łogrodu: Dziś przed południem doszło na posiedzeniu Skupsz- 
czyny do burzliwego zajścia. Poseł partji radykalnej Raczicz 
strzelił z rewolweru do posła partji Radicza (chorwacka partja 
chł.). Pawła Radicza, synowca przywódcy partji Stefana Radicza, 
i zabił go na miejscu. Dwaj inni posłowie chorwackiej partji 
chłopskiej dr. Ferner i dr. Basarewicz odnieśli ciężkie rany. 

Kamunikaf oficjalnej ajencji. 
BIAŁOGRÓD, 20. Vi. Pat- Jugosłowiańska agencja Awala 

podaje, że od strzałów, danych przez posła Raczicza, padli zabi- 
ci posłowie chorwaccy  Dżura, Bassariczek i Paweł Radicz. 
Czterej inni, mianowicie Stefan Radicz, Grandia, Jelasicz i Per- 
nar odnieśli rany. Okropny ten czyn wywołał niesłychane obu- 
rzenie wśród wszystkich sfer ludności. Niezwłocznie po tym 
krwawym incydencie odbyło się posiedzenie rady ministrów. 
Po zapoznaniu się z iprzebiegiem zbrodni popełnionej przez 
posła Raczicza rząd postanowił wszczęcie śledztwa oraz zdecy- 
dował, iż pogrzeb ofiar zbrodni odbędzie się na koszt państwa. 
Również na koszt państwa udzielona będzie pomoc lekarska 
rannym. Wniesiony będzie do parlamentu „wniosek © udziele- 
nie zasiłków rodzinom posłów, którzy padli przy spełnianiu 
swoich obowiązków. Rząd odwołał się do prasy oraz wezwał 
władze, by czuwały nad tem, aby zbrodniczy czyn posła Raczi- 
cza nie został przez czynniki wrogie wyzyskany w celu podbu- 
rzenia opinii publicznej i aby tego indywidualnego czynu nie 
interpretowano w sposób, mogący naruszyć autorytet państwa 
i spokój w kraju. 

Tło krwawych zajść i charakferystyka mordercy Raczicza. 
WIEDEN, 20 VI. PAT. . Według doniesień dzienników wiedeńskich 

Sprawca dzisiejszego zamachu w Skupszczynie, pos. Raczicz członek stron- 
nictwa radykalnego znany był jako jeden z największych krzykaczy i brał 
żywy udział w burzliwych zajšciach ostatniego posiedzenia, obrzucając 
najostrzejszemi wyzwiskami Stefana Radicza i jego zwolenników. 

Dzienniki przypominają, że na wczorajszem posiedzeniu wieczornem 
Skupszczyny pos. Popowicz zawołał do pos. Pawła Radicza: , Jeszcze Pan 
straci tutaj swoją głowę”. „O to ja już się postaram”. Pogróżka ta rychło 
się ziściła. Telegraficzne połączenie z Bialogrodu jest od południa przer- 
wane. 

Przebieg tragicznego zajścia wedlug Agencji Havasa, 
PARYŻ, 20.VI. PAT, Agencja Havasa donosi z Białogrodu: Tragiczne 

zajscie w Skupszczyrie miało przebieg następujący. Po przemówieniu posła 
czarnogórskiego Raczicza, gwałtownie krytykującego stanowisko opozycji, zer- 
wała się burza okrzyków, w czasie których zwolennik partji Radtcza eris: 
rzucił szereg obelżywych słów pod adresem Raczicza. Wówczas ten ostatni w 
chwili, gdy przewodniczący zamykał posiedzenie, wyjął rewolwer i dał szereg 
strzałów w kierunku opozycji, zabiałąc Pawła Radicza i posła Besariczka oraz 
raniąc szereg posłów, między innemi Stefana Radicza. Zajśeie to wywołało 
olbrzymie wrażenie w całym kraju. 

MIZETMAZRCZREOIROWYE ZERO ZOERZAZCZ ZNAK ESRT MIDI TE SE RZ ODC OCZ 

Lbifwini zasfanawiają się poważnie nad paktem 
o nieagresji z Polską? 

Nominacja Balutisa i Zauniusa: 
KOWNO, 20. Vi. PAT. „Berliner Tageblat'* donosi z Kowna, że w 

litewskiem ministerstwie spraw zagranicznych czynione są ostatnio przygo- 
towania do.rokowań polsko-litewskich w sprawie paktu o nieagresji. Dalej 
donosi dziennik, że sekretarz generalny ministerstwa spraw zagranicznych 
Balutis ma być w najbliższych dniach mianowany posłem litewskim w 
Waszyngtonie a stanowisko jego ma zająć dr. Zaunius. 

Wznowienie lifewsko - polskich rokowań w Kow- 
nie 26 hb. m. 

Z Kowna donoszą: 26 b. m. zostaną wznowione w Kownie litewsko- 
polskie rokowania. Będą obradowały komisja bezpieczeństwa i komisja 
uregulowania przeszłości. Skład delegacji polskiej prawdopodobnie pozo- 
stanie bez zmiany, albowiem rząd polski w swym komunikacie o wzno- 
wieniu rokowań nie donosi o żadnych zmianach w tym względzie. 

W związku z nadchodzącemi rokowaniami Ministerstwo Spraw Zagra- 
nicznych opracowuje obecnie projekt nowego paktu gwarancyjnego, który 
zostanie doręczony delegacji polskiej. 

Projekt utworzenia Rady Państwa w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało już 

projekt Rady Państwa. Rada będzie się składała z 20 członków. 2/3 składu 
zamianuje rząd, resztę obierze sama Rada. Według projektu członkom 
Rady nie wolno będzie zajmować jakiegokolwiek stanowiska poza Radą, 

Sprawa nowego rządu niemieckiego 
Wciąż jeszeze na martwym punkcie. 

BERLIN, 20-VI PAT. Vossische Zeitung uważa dotychczasowe 8-dnio- 
we rokowania posła Miillera za czas stracony. Na szczęście, pisze dziennik, 
stadjum rokowań przygotowawczych zostało zakończone. We środę i 
czwartek muszą zapaść ostateczne decyzje. Decydujące niemal znaczenie 
dla dalszego toku rokowań będzie miała sprawa ukształtowania się koalicji. 

W dalszym ciągu, jak donosi dziennik, główne różnice zdań pomię- 
dzy poszczególnemi stronnictwami przyszłej koalicji rządowej zaznaczyły się 
w kwestji budowy pancernika, ogłoszenia rocznicy konstytucji weimarskiej 
Świętem narodowem, dalej w kwestjach podatkowych, gdzie socjaliści żądają 
minimalnego dochodu wolnego od opodatkowania, a niemiecka partja 
ludowa żąda zmniejszenia opodatkowania dochodów średnich, w sprawie 
„polityki mieszkaniowej, gdzie partja gospodarcza i niemiecka partja ludowa 
żądają zniesienia ochrony lokatorów, socjaliści zaś żądają jej utrzymania, 
wreszcie w sprawie amnestji, krórą to sprawę część stronnictw, mających 
wejść do przyszłej koalicji, pragnie odroczyć do jesieni, Również miała się 
zaznaczyć różnica w sprawie. ratyfikacji umowy waszyngtońskiej o czasie 
pracy. 

Kafegoryczna odmowa premiera pruskiego Brauna. 
BERLIN, 20.VI PAT. Sytuacja parlamentarna w rokowaniach O utwo- 

rzenie nowej koalicji rządowej uległa dziś nagłemu niepomyślnemu zwro- 
towi. Premjer pruski Braun oświadczył bowiem delegacji niemieckiej frakcii 
ludowej sejmu pruskięgo, że uważa za błędne łączenie kwestji ukła- 
ii parlamentarnego rządu pruskiego z kwestją utworzenia rządu 

zeszy. 
Rząd pruski stoi na stanowisku, że skład rządu pruskiego tak samo, 

jak skład rządów poszczególnych innych krajów niemieckich, może być 
uzależniony tylko od sytuacji sejmowej tych krajów, nie zaś od stosun- 
ków parlamentarnych w Reichstagu. 

Oświadczenie to, które jest kategorycznem odrzuceniem  oierty nie- 
mieckiej partji ludowej, złożonej w ciągu dnia wczorajszego premierowi 
pruskiemu i frakcji centrowej w sejmie pruskim, podziałało w kołach 
Reichstagu jak bomba. 

Frakcja centrowa sejmu pruskiego udzieliła silnego poparcia stanowi- 
sku premjera Brauna. Niemiecka partja ludowa wobec tego nie podejmo- 
wała już w dalszym ciągu dyskusji nad projektem przyszłej koalicji rządo- 
wej i niewiadomo jeszcze, czy w popołudniowem posiedzeniu międzyfrak- 
cyjnem wogóle weżmie udział 
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NAPOLEON. 
Czasy obecne we Francji nie wy- 

dadza, rzecz prosta, i Napoleona, wiel- 

kiego wskutek i wrodzonego genjuszu 

i okoliczności. Nie wydadzą go, choć 

przeciwnie, niż dla Condorcet'a czy de 

Maistre'a, żywią dlań szerokie siery 

duże uwielbienie. Jest to z jednej 

strony uwielbienie burżujów, piecu- 

chów dla rozmachu i nadzwyczajno- 

ści, do której nigdy nie będą zdolni i 

której nigdy nie będą chcieli naśla- 

dować, ale z drugiej strony podziwia- 

ją Napoleona w tej dziedzinie, w któ- 

rej sąmi się poruszają: ambicja oso- 

bista niesłychana, egoizm  monstrual- 

ny,;a przedewszystkiem— „la rėussitė“. 

Ach, taka olbrzymia karjera! Tak 
arrivez|! Tylko ze strony „Action 

Frangaise" odzywa się czasami głos 

krytyczny o tym Cesarzu zachodniej 

Europy, o jego fantastyczności, abso- 
lutyzmie, morderczych a bezowocnych 

wojnach. Przedstawiano przed p. Pre- 

żydentem Rzeczypospolitej w Operze 

wielki film „Napoleon“, ktėry miał 

zapoznać publiczność francuską 2 Bo- 
napartym idealistą, patrjotą francuskim 
i spadkobiercą zasad Wielkiej Rewo- 
lucji. Ta w michelet'owskim stylu pre- 
zentącja nie została jednak entuzjas- 

tycznie przyjęta, bo nie uwydatniono 
w Napoleonie tego, co dzisiejsze umy- 

sły najbardziej podziwiają, 

Z dużą uwagą śledzą Francuzi 

akcję człowieka, którego dziś niektó- 

rzy pozwalają sobie nazywać włoskim 

Napoleonem. Jednak przy tej ocenie 
odgrywa decydującą rolę moment, 
który zawsze znajdziemy w zgodach 
irancuskich o zagranicy, a mianowi- 
cie utzucie zazdrości, gdy konstatują 
Sukcesy, zazdrości, narzucającej im 

wątpliwości i tendencję do trochę iro- 

nicznego traktowania przedmiotu. Naj- 

więksi wielbiciele tfrancuscy faszyzmu 
zastrzegają, że faszyzm jest italianis- 

simus. Możnaby powiedzieć, że Świad- 

czy to o odbiegnięciu od epoki, gdy 

napróżno przestrzegano burzycieli od- 

wiecznych francuskich instytucyj, że 

Francuzi nie są „une nation uierge 

sortie rėcemment des forėti“. Ale i 

wtedy za czasów Lafayette'a wydawa- 
ło się Francuzom, że sari wszystko 

wymyślili, nie bacząc ani na rozdział 

o konstytucji angielskiej u Monterq- 

nieu'go, ani na genewskość Jana Ja- 

kóba. Tak samo dzisiaj uznali dzieła 
Woodvow'a Wilson'a za płód włas- 

nego genjuszu. To jest o tyle słusz- 

ne, że Wilson rzeczywiście miał psy- 

chologję herriot'owską, ale z więk- 
szą słusznością mogliby Francuzi 

głosić inne hasła prawdziwiej fran- 

cuskie, o których dzisiaj; milczą sy- 

nowie „najstarszej córki Kościoła”, 

gdy po zrzuceniu liljj Króla —Słoń- 
ca ubrała się we frygijską czapkę 

Marjanny. Raczej intelektualiści za- 
graniczni, entuzjaści, spostrzegają ni- 

ci historyczne, które wiążą we Fran-- 

cji dzień dzisiejszy z przeszłością. Oni 

raczej się przejmują spostrzeżeniami 

na ten temat. Cóż jednak poradzą 

ich zachwyty i obserwacje, kiedy orto- 

doksi Starej Francji korzystają z 

roztrąbionego przez siebie konfliktu z 

Watykanem, aby zalać półki księgar- 

skie nowym papierem, drukowanym 

po dobrze opłacających na cenach, i 

powiększeniem nieskończonej liczby 

portretów Maurras'a w coraz  filozo- 

ficzniejszych pozach. 

Jeszcze raz: Pieniądze smar nad 

smary. 

Są kraje, gdzie nie mogąc znaleźć 

„ziemskiego* zadowolenia uprzyjem- 

nia się egzystencję marzeniami. We 

Francji, dzięki Paryżowi, dochodzą 

szerokie masy do przekonania, że 

pełne zadowolenie jest na tym pado- 

le możliwe bez uciekania się do Je- 

gend o raju. Konstatujemy poprostu 

fakt, charakteryzując Stan rzeczy, któ- 

rej z naszego punktu widzenia jest 

naprawdę godny pożałowania. „Ana- 

tol France en pantoufles“, „užywacz“ 

życia jest typem przeciętnym w Pa- 

ryżu. ZE 
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Sprawa 4 prot. państw. koleje- 
wej pożyczki inwesfysyjnej. 

WARSZAWA, 20 VI. PAT. Syn- 
dykat banków pod przewodnictwem 
Pocztowej Kasy Oszczędności i 
przy współudziale Banku Gospodar- 
stwa Krajowego objął na posiedzeniu, 
odbytem w P.K.O, dnia 20 czerwca 
całkowitę kwotę 4 proc. państwowej 
kolejowej pożyczki inwestycyjnej, emi- 
towanej obecnie przez Ministerstwo 
Skarbu na podstawie rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 
lutego. r. b. к 

Publiczna subskrybcja powyższej 
pożyczki rozpocznie się 25 b. m. 
Obligacje w odcinkach po 100 zł. 
wartości nominalnej będą sprzedawa- 
ne po cenie emisyjnej równej warto- 
Ści nominalnej z doliczeniem wartości 
bieżącego kuponu. Bank syndykatu 
gwarancyjnego wchodzą: P.K.O., Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Bank Dy- 
skontowy Warszawski, Bank Handlo- 
wy w Warszawie, Powszechny Bank 
Związkowy w Polsce, Bank Zachodni 
oraz Bank Związku Spółek Zarob- 
kowych. 

P.P.S. przeciw duchowieństwu. 

Posłowie socjalistyczni są bardzo 
niezadowoleni, że Rada Ministrów 
przyznała duchowieństwu  katolickie- 
mu jednorazowy zasiłek w wysokości 
22 i pół proc. uposażenia miesięcz- 
nego, a niezadowoleniu temu dali wy- 
raz we wniosku, zgłoszonym wczoraj 
do laski marszałkowskiej. We wnio- 
sku tym socjaliści domagają się od 
rządu, aby 1) bezwzłocznie zdał spra- 
wozdanie na jakiej podstawie ustawo- 
wej oparta jest uchwała, 2) z jakich 
źródeł budżetowych ma być ten zasi- 
łek wypłacony. 8 

W motywach  podkrešlono, że 

uchwała Rady Ministrów może wy- 
wołać wśród ludności przeciw rządo- 

wi i piństwu oburzenie z powodu 

nierównomiernego traktowania oby- 

wateli. 

Konierencja Małej Ententy w Bukareszcie 
Pierwsze posiedzenie ofworzył Winfilo Brafianu. 

BUKARESZT, 20 - 6. Pat. Dzisiaj pod przewodnictwem Vintilo Bratia- 
nu otwarto o godz. 11-tej rano pierwsze posiedzenie konierencji 

Ententy. Konferencja trwała do godz. 

Małej 

1-ej. Następne posiedzenie rozpocz- 

nie się o godz. 4-ej pp. Komunikat prasowy wydany będzie wieczorem. 

Równoczesne obrady konferencji prasowej państw zainfereso- 
wanych. 

BUKARESZT, 20- 6. Pat. W lokalu syndykatu dziennikarzy otwarto 
pierwsze posiedzenie kontierencji prasowej Małej Ententy pod przewodnict- 
wem honorowem min. Titulescu. Obecni też byli ministrowie Benesz i 
Marinkowicz. Titulescu, wygłaszając powitalne przemówienie podkreślił ko- 
nieczność równoległych obrad konierencji prasy Małej Ententy i jej oficjal- 
nych przedstawicieli. 

Gel konferencji w oświefleniu min. Benesza. 
BUKARESZT, 20,V1 PAT. Dr. Benesz oświadczył przybyłym dzien- 

nikarzom, że konierencja Małej Ententy zajmie się jedynie rozszerzeniem 
systemu gospodarczego Małej Ententy celem wzmocnienia 
politycznej. 

Nowy York oczekuje 

jej konstrukcji 

z niecierpliwością 
na zwycięski przełof „Orła Białego. 

COWY Jork, 20-VI PAT. Kolonja nowojorska z niecierpliwością 
oczekuje lotu transatlantyckiego majorów Idzikowskiego i Kubali. Komitet 
pod przewodnictwem zastępcy konsula generalnego p. Marynowskiego 
zebrał już kilka tysięcy dolarów na przyjęcie miłych gości. Wszystkie 
przygotowania są już ukończone i pewnem jest, że zwycięscy lotnicy pol- 
scy doznają w Stanach Zjednoczonych wspaniałego przyjęcia. 

stronie 2-ej i. ! 
1 3 n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne © 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tąabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 
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P 

20.VI 28. 
Posiedzenie administracyjnej ko- 

misji sefmowej. 
WARSZAWA, 20-VI PAT. Sejmo- 

wa komisja administracyjna pod prze- 
wodnictwem pos. Polakiewicza załat- 
wiła na dzisiejszem posiedzeniu sze- 
reg wniosków, między innemi wniosek 
pos. Langera (Wyzw.) o zmianę gra- 
nic województwa Poznańskiego i Po- 
morskiego przez przyłączenie miasta 
Bydgoszczy i trzech sąsiednich po- 
wiatów do województwa Pomorskie- 
go. Wobec oświadczenia delegata rzą- 
du, że Ministerstwo Spraw  Wewnę- 
trznych opracowało już odnośny pro- 
jekt ustawy, komisja uznała wniosek 
za załatwiony. 

Dłuższą dyskusję wywołał wnio- 
sek (ZLN), dotyczący zwalniania i 
przenoszenia urzędników i nauczycieli. 
Referent pos. Kornecki (ZLN) zapro- 
ponował przyjęcie rezolucji, wzywają- 
cej do natychmiastowego coiniecia 
przeniesień. Pos. Sobolewski (BBWR) 
przypomniał, że jedną z głównych 
atrybucyj rządu jest prawo dyspono- 
wania swymi funkcjonarjuszami, a 
kryterjum, według którego możnaby 
ustalić motywy przeniesienia lub 
zwolnienia, jest czemś nieuchwytnem. 
Za przeniesienia i zwolnienia jest od- 
powiedzialny minister i nie można go 
zmusić do cofnięcia zarządzenia. 

Pos. Putek (Wyzw.) zwrócił refe- 
rentowi uwagę - na niecelowość jego 
propozycji, gdyż rząd będzie uważał 
wniosek za demonstrację, zapropono- 
wał natomiast, aby przewodniczący 
komisji referent porozumieli się z rzą- 
dem co do rozpoznania każdego po- 
szczególnego wypadku, czy nie za- 
chodzi krzywda. 

Delegat rządu szei biura prawne- 
go Prezes Rady Ministrów dr. Piętak 
powołał się na postanowienia prag- 
matyki urzędniczej i nauczycielskiej i 
przestrzegł przed wyciąganiem zbyt 
pochopnych wniosków. Reierent zgo- 
dził się na propozycję pos. Putka, 
wobec czego komisja postanowiła od- 
roczyć dalszą dyskusję w tej sprawie 
na okres po wakacjach. 

W końcu pos. Jaremicz (KI. Biał.) 
zreierował wniosek, dotyczący zajścia 
w kolonji Zawań, koło Mołodeczna, 
gdzie posterunkowy policji miał ja- 
koby niesłusznie spowodować Śmierć 
trzech osób. Delegat rządu naczelnik 
wydziału bezpieczeństwa Kawecki 
przedstawił komisji szczegółowy  ra- 
port o przebiegu zajścia, z którego 
wynika bezpodstawność zarzutów. 
Zajście bowiem wywołane zostało 
przez podpitych awanturników. W 
wyniku dyskusji referent wobec oczy- 
wistości faktów sprzecznych z wnio- 
skiem białoruskim zaproponował, by 
oświadczenie rządu przyjąć do wia- 
domości, co komisja jednomyślnie 
uchwaliła. 

W końcu posiedzenia pos. Czy- 
Szewski (CHD) wręczył przewodni- 
czącemu materjał, dotyczący rzeko- 
mych nadużyć wyborczych. Przewod- 
niczący odpowiedział, że materjał ten 
będzie rozważany po ierjach. 

Niemcy hoją się Polski. 

BERLIN, 20,6 Pat. We Wrocławiu 
obradowały dziś zarządy pruskich 
Izb rolniczych. Po powitaniu przez 
przewodniczącego wygłosił dłuższy 
reierat proiesor uniwersytetu wrocław- 
skiego dr. Laubert, który podniósł, 
że wschodnie tereny niemieckie są od 
dawna zaniedbywane, aczkolwiek są 
one stosunkowo słabo zaludnione i- 
najbardziej cierpią wskutek konsek- 
wencyj traktatu pokojowego. 

Prof. Laubert rozwijał dalej tezę 
o niebezpieczeństwie, grożącem Pru* 
som Wschodnim ze strony Polski, 
która liczy na to, że jeżeli się uda 
wschodnie tereny niemieckie wyludnić 
i gospodarkę na tych terunach pozba- 
wić wartości, to wówc as szanse Pol- 
ski na wdarcie się na tereny niemiec- 
kie wzrosną poważnie. 

Polska — oświadcza prof. Lau- 
bert — jest jednem z najbardziej po- 
stępowych państw demoratycznych i 
myśli na dalszą metę w  kwestjach 
polityki społecznej niż Niemcy. Pol- 
Ska reforma rolna nie jest w Polsce 
przeprowadzona w tym celu, ażeby 
zaspokojć ludność polską, lecz po to, 
ażeby wytworzyć na sąsiadujących z 
Polską niemieckich terenach pogra- 
nicznych dążność do złączenia się z 
państwem polskiem. 
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ECHA KRAJOWE 
  

DRUSKIENIKI 
— Nad brzegami Rolniczanki, Z 

końcem pierwszego sezonu powróciła sło- 
neczna, choć ostatniemi dniami nieupal- 
na, pogoda: Skwar dał nam się we znaki 
tylko w ubiegłą niedzielę i poniedziałek, 
na którego schyłku nastąpiła burza i 
ochłodzenie. ы 

Sprawdzeniem frekwencji gości sezo- 
nowych, a w szczególności „kuracjuszów*, 
są godziny wydawania kąpieli w łazienkach 
zdrojowych: z początku wydawano je od 
9 do 12-tej w południe, potem od 8, 
wreszcie od 7 zrana, do południa. W peł- 
ni sezonu przesunie się ich wydawanie do 
1 po południu. 

I orkiestra wojskowa normuje swe po- 
pisy do napływu publiczności; z początku 
dawała na program 8, następnie 9, a dziś 
już nawet 11 numerów. : 

W urzędzie pocztowym wykupiono įuž 
wszystkie skrzynki do odbierania kores- 
pondencji na miejsce. Broniąc się przed 
zwiększonym napływem  korespondecji a 
stąd potrzebą jej segiegowania zaraz po 
otrzymaniu poczty wieczornej: (około 6 po” 
południu) zarząd zastosował inowację: do 
skrzynek wrzucana bywa tylko korespon- 
dencja, adresowana «do właściciela willi; 
listy zaś do goszczących w willacn przy- 
byszów — roznoszą listonosze, wręczając 
ot'zymane danego dnia wieczorem — na- 
zajutrz zrana, niezbyt wcześnie, nawet — 
około południa. 

Urząd pocztowo-telegraficzny, otwarty 
bez przerwy przez całą dobę dla załatwia- 
nią czynności nietylko telegraficznych i te- 
lefonicznych, lecz i pocztowych (za dobrą 
opłatą), jest istotnie wzorowo pod tym 
względem postawiony. . 

Personel urzędniczy, mimo jego zwię- 
kszenie sezonowe, pracuje intensywnie, nie 
znając prawie, co odpoczynek. Ale chociaż 
jest prawie dobrze, mogłoby być jeszcze 
iepiej. Rozsortowanie korespondencji, otrzy- 
manej nad wieczorem, przy pomysłowej or- 
ganizacji dałoby się uskutecznić — w cią- 
gu dwu godzin, około 8-mej więc wieczo- 
rem goście, zamieszkali w willach, których 
właściciele  rozporządzają na poczcie 
skrzynkami, otrzymaliby wiadomości od 
swych najbliższych o kilkanaście godzin 
wcześniej. 

Chyba zarząd pocztowy rozumie to, że 
nowin z opuszczonego domu wyczekuje 
się z tęsknotą, że od wieści, zawartych w 
liście ukochanej osoby, zależy nieraz przy- 
śpieszony wyjazd, lub wydanie decyzji, wy- 
magającej bezzwłocznego odzewu. — Ma- 
cie telegraf, telefon — odpowie może za- 
rząd, ale w lakonizmie i krótkości ich wy- 
mowy nie odezwie się nigdy istotny rytm 
serca, stęsknionego rozmowy poufnej z 
ukochaną osobą... 

Istotnie jak Feniks z popiołu powstała 
nanowo księgarnia i czytelnia małż. Szczer- 
bińskich. Dawny budynek czytelni parko- 
wej, w której od lat kilku założyli placów- 
kę kulturalną ci pracowici i energiczni pań- 
stwo, spłonął w pewną noc majową do 
tła przed samem rozpoczęciem sezonu. 

P, Marjan Szczerbiński, ceniony nau- 
czyciel szkoły im. Piotra Skargi, w chwi- 
lach wolnych Gd zajęć komplektował bo- 
gaty już księgozbiór dzieł dobrze dobra- 
nych, aby gościom druskienickim dać w 
swej czytelni doborową strawę duchową. 
Pracował owej nocy: fatalnej  dopóźna, 
wszystko uszykował jak należy, zamknał 
skiep i udął się na zasłużony spoczynek. 
Gdy wrócił zrana —- zastał... zgliszcza, 
wśród nich zaś ani ślądu cennych książek, 
zbieranych mozolnie przez lata, żadnych 
utensyljów, sprzętów... Nic zgoła... 

A czytelnia nie była ubezpieczona. 
, Przyczyna pożaru -- podobno krótkie 

spięcie... Na szczęście noc była pogodna, 
bez wiatru; siłą jednak žarnych promieni 
objęte były nawet drzewa sąsiednie w par- 
ku, z kilku pozostały zwęglone szkielety... 
Gdyby wiatr zawiał w stronę przyległych 
„budek* mieszkalnych, pożarby je strawił 
doszczętnie, dotarłby nawet może do sie- 
dziby straży ochotniczej ogniowej, oddalo- 
nej od spalonej czytelni o jakieś 100 me- 
trów... 

Zniwelowano ziemię po spalonym bu- 
dynku, miejsce, na którem stał, zazrodzo- 
no płotem. Czytelnia zakładowa wskrze- 
śnie w mającem powstać wkrótce „kasy- 
nie", którego budowę rozpoczęto. 

A p. Szczerbiński, cieszący się pow- 
szechną sympatją w mieście, nie załamał 

rąk bezradnie po tej klęsce; z pomocą do- 
brych ludzi wznowił ukochaną placówkę, 
mówiąc podziwiającym jego rzutkość: „A 
cóżbym ja robił w lecie, podczas swych 

wakacyj?* I oto, w pobliżu dawnej czytel- 
ni na wynajętym szczęśliwie sklepem, znów 
widzimy szyld: „Księgarnia i czytelnia małż. 
Szczerbińskich*, a w sklepie -- obok ksią- 
żek, gazet, czasopism, materjałów piś- 
miennych, pocztówek, arficles de Drouskie- 
niki”, zabawki dziecięce, waga osobowa i 
t. d. Szczęść wam Boże, po katastrofie — 
nie z waszej winy!.. : 

Zdarzają się i poza sterą pedagogicz- 
ną osobniki, obdarzone darem zabawianią 

dziatwy. Należy do nich obserwowany prze- 

zemnie żołnierz polski. Zdaje mi się, że 
we Francji opisał już ktoś „ordynansa- 

niańkę*. Mój—z parku druskienickiego go- 
dzien jest chociaż wzmianki. 

Jaką idealną niańką, która napawa ra- 

dością życia powierzoną sobie dziecinę, 

jest ten — o promiennej twarzy jasnego 
blondyna— może litwin rodem, może mazur, 

rzucony w te strony. Maleństwo, powierzo- 

ne jego pieczy, najwyżej chyba 3-letnią 

panieneczkę © zadartym nosku, nosi z ta- 

ką ostentacją, tak modliiewnie, jakby swój 

sztandar pułkowy. Rozstępują się przed 

nimi spacerowicze parkowi. W takt muzy- 
ki tanecznej drga niańka-ordynans, drga 

niesiona pieszczotka. A jak umie się z nią 

bawić! To dobiera jej do pary 4-letniego 

bobusia, puszczając ich przodem, a sam 
zaganiając ich, to znów—na dany znak— 
cofając się przed nimi, gdy one pedzą ku 

niemu; to — usadzając ich na dwóch koń- 

cąch ławki, sam po środku, turla piłkę w 

tę lub drugą stronę—a one mu ją wzajem 

odbijają. Zabawki coraz inne wymyśla. To 

też panieneczka garnie się do swego Opie- 

kuna, jak pisklę pod skrzydła matczyne, 
wpatrzona, uśmiechnięta, jasna, złocista w 
słonecznej poświacie. Nawet gdy ojciec 
porywa ją z ramion ordynansa-niafki, dzie- 

cko, tuląc się do piersi tatusiowej, przesy- 
ła swemu—niańce uśmieszek dobrotliwy i 
skinienie rączki, jakby mówiła: „I o tobie 

pamiętam, kochany, dobry mój... mój:.- 

mój!* 
dbaja ta, zwraca uwagę tych, co kie- 

dyś... kiedyś byli dziećmi, pieszczonemi, 

lub.— i nieznającemi pieszczot. Oto pan 

siwowłosy z wnuczką 8-letnią staje przed 
panieneczką, spacerującą z ordynansem, 

poda jej kordjalnie rękę, ona daje mu 
ufnie swoją rączynę, którą starzec całuje 
kilkakrotnie, potem przesuwa dłoń po jej 

główce, jakby z gestem błogosławieństwa, 
Skłąda ukłon głęboki kapeluszem i odcho- 

dzi, kilka razy jeszcze odwracając się ku 

dziecinie która odpowiada mu na pożegnanie: 

pa... pa... pa... To najpiękniejszy obrazek 
z parku Druskienickiegc, w którym niektó- 
re dzieci z rzekomego raiku tworzą nie- 

kiedy istne piekiełko. 4 

Od p. dyrektora Malinowskiego, nie- 

strudzenie inwestującego zdrojowisko, do- 

wiaduję się, że park, już piękny, będzie 
przerobiony według planów, opracowanych 

przez fachowe ręce; zanim się zaś to sta- 
nie—jeszcze w tym sezonie ujrzymy „może 

przed estradą orkiestrową postument z 

popiersiem Słowackiego, zainicjowany w 

r. z. z Okazji przewiezienia zwłok wiesz- 
czą na Wawel. 

Pod radosnem wrażeniem tych zapo- 
wiedzi opuszczam Druskieniki, pewny, że 

drugi sezon zapełni je goścmi po brzegi. 
K. Hofiman. 

Odpowiedzi Redakcji. 
. P. A Czyżewski w Baranowiczach 

Już sprawozdanie umieściliśmy w dn. 20.VI. 

Dziękujemy i na przyszłość prosimy © 

wiadomości. ; 

— P. Klimionkowi z Jazna. Prosimy 

o dowody o których pan pisze. Po zbada- 

niu napiszemy w Echach. 5 

P.X. Y. z Dołhinowa. Sprawa 

skomplikowana. Prosimy, będąc w Wilnie 

zajść do redakcji między 12—3. 

SPROSTOWANIE. 
W niedzielnym numerze Słowa z dn. 

17. VI. rb., w dziale „Echa krajowe*, myl- 

nie podano sumę wylikwidowanych strat 

pożarowych w budynkach wsi Przełaje, na 
pograniczu litewskim, winno być tylko 

15,000 (wyraźnie piętnaście tysięcy), a nie 

150,000 jak wydrukowano. Red. 

dworskiego. Wygodny dom 

POWIEŚĆ TUTEJSZA. 
Haściej pouna — usio rouna 

Jak dzie schodka ci kiermasz. 

1056 Marysia, Daminisia, 

Jurka, Sauka i Tamasz! 

Janka Kupała. 

Tak i w powieści p. Wandy Nie- 

działkowskiej- Dobaczewskiej „„Kamie- 

nica za Ostrą Brama'. Pełno w niej 

ludzi -— z krwi i kości „tutejszych — 

począwszy od pana ze zrujnowanego 

przez wojnę wiejskiego domu gdzieś 

między Wilnem a Mińskiem, reprezen- 

tanta schodzącego z widowni poko- 

lenia... i stanu, a kończąc na Kazi- 

mierzowej z wileńskiego podwórza, 
co już też zaczyna wymierać w życiu 

realnem, aby ożyć w pieśni-rapsodzie... 

jako Juzefuowoczka; począwszy od 
panny Marychny, co wiosnę swego 
życia złożyła w ofierze „sprawie na- 
rodowej", męczeńskiej pracy w tajnej 

szkole przedwojennej, a kończąc na 

Wincuku Żybulu, co do bolszewików 

przystał... 

Wszystko to swoi ludzie. Każdego 

poznasz od razu, niech tylko odezwie 

się albo do ciebie podejdzie, Tylko 

wszyscy oni jakoś do głębi duszy - 

posmutniawszy. A inni, jak rodzina 

Żybułów, to jakby jaką straszliwą „sa- 

mogonką“ pozatruwani, že strach po- 

patrzyć im w oczy, a gdy kląč zaczną, 

to aż im się Ślina na ustach  zapieni. 

Ot jaka kompanja! Jaka duża 

kompanja; starzy i młodzi, pany i 

chamy... Jedni od waszeci, drugim, 

zdaje się, nieźle, jak na powojenne 

czasy, powodzi się... Niby to nawet 

Administracja tóbr Zołudzkich poszukuje lekarza 

ogrodem warzywnym i owocowym do dyspozycji le- 

karza, wolna praktyka zapewniona, gdyż jak w mia- 

steczku Zołudku, tak i okolicznych gminach innego le“ 

karza niema, Warunki do omówienia. Oferty uprasza 

się skierowywać do Głównego Zarządu dóbr Zołudz. 

kich, poczta Żołudek. 

dworski w miasteczku z 

pośpiewają sobie, albo który aż się 
w boki weprze, popatrując na zobacz 
jak piękne urodzaje! A tymczasem 
przyłóż ucho do książki p. Doba- 
czewskiej, to posłyszysz najwyraźniej 
Śpiewający w niej chór z „Odwiecznej 
pieśni” Janki Kupały... Oj, dolo, dolo! 

Bo powoli rozpada się powieść 
na dwa Światy przeżyć — a tu i tam 
Światła omal, a niedoli i goryczy co- 
niemiara. 

„ Stary jakiś pan, (były pan, daw- 
niejszy pan na sporym nawet mają- 
tku) ze staruszką żoną siedzą w Wil- 
nie w kamienicy za Ostrą bramą, 
(każdy ją dobrze zna, to Żylińskiego 
kamienica), ledwie mają z czego 
żyć, czekają czy im nie uda się 
Michałowszczyzny odzyskać,  stra- 
sznie przez wojnę zniszczonej, ze spa- 
lonym dworem, a gdzie dzierżawca, 
z chłopów miejscowych, tylko rozpa- 
noszony, jak Siadł, tak siedzi... Bie- 
dne rozbitki, prawda? A autorka po- 
wieści jeszcze im dopieka: 

— Nie trzeba było przed bolsze- 
wikami uciekać. Nie trzeba było zie- 
mi rodzonej w dzierżawę dawać. lnni 
przetrwali. Czego się było bać dwom 
samotnikom? A teraz Żybul siadł ka- 
mieniem w Michałowszczyźnie. Jeszcze 
ma, wedle kontraktu, pięć lat dzier- 
żawy. A i za pięć lat nie ustąpi. Nie 
głupi. Zaskarżyć, że las wyrąbuje? 
Sądzić się? Kontrakt zrywać? Nie do 
tego tobie, stary niedołęgo. Ai w 
dodatku przegrałbyś... Niema co Są- 
dem straszyć Żybula. Za kilka drzew 
Ściętych żaden go sąd nie wyrzuci z 
Michałowszczyzny. 

Эо wo 

Los $en. Nobile i Jego Zalodi. 
Niesprawdzone wiadomości o odnalezieniu ohozu 

rozbitków. ` 
BERLIN, 20 VI. PAT. Berliner Tageblatt donosi 2 

Oslo, že Margenbladet późnym wieczorem 
wiadomość, iż Amundsen we 
wał pomyślnie przy obozie 

przyniosła 
wtorek popołudniu wylądo- 
Nobilego. W całem Oslo 

zapanowała niesłychana radość. Potwierdzenie tej wia- 
domości dotychczas niema. 

m 

BERLIN, 20. VI. PAT. „Berliner Tageblatt* 
Kingsbay, ż mjr. Maddalena 

donosi z 
w czasie swego lotu dzisiej- 

szego odnalazł obóz gen. Nobile i krążył dłuższy czas 
nad tym obozem, poczem zrzucił środki żywności i na- 
rzędzia, których nadesłania gen. Nobile zażądał. Do godz. 
6-ej min. 30 wiecz. dnia dzisiejszego nie nadeszła zadna 
wiadomość o losach Amundsena i uilbauda, 

Zwały lodowe kryją fajemnicę życia ludzkiego. 
RZYM. 20.VI. PAT. Według sprawozdań otrzymanych od 

lotników poszukujących ekspedycii gen. 
wśród zwałów lodowych dostrzec ludzi. 

Nobile, trudno jest 
Dla ułatwienia poszu- 

kiwań lotnicy znaczyć będą swoją drogą smugami dymu. Na 

Na poszukiwanie ekspedycji udało się również kilka alpinistów. 
Ponadto przyleciały do Kingsbay 2 samoloty szwedzkie. 

Sowiecki łamacz lodów Malygin—foruje dregę. 
MOSKWA 20 VI PAT. Sowiecki łamacz łodów „Małygin*, który wyjechał na 

poszukiwanie wyprawy gen. Nobile, po 15-godzinnem błądzeniu pomiędzy górami lo- 
dowemi zdołał utorować sobie drogę wśród lodów i obecnie znajduje się o 15 mil 
na zachód od przylądka Nadziei po za 76 stopniem szerokości północnej. 

Bkręty i samolafy szwedzkie na nomas. 
STOKHOLM 20 VI PAT. Okręty „Tania“ : „Quest”, posiadające na pokładzie 

trzy aeropiany, a należące do ekspedycji ratunkowej szwedzkiej, przybyły do Wirvo- 
bay. Czwarty samolot szwedzki hydroplan Upland przybył również do Wirgobay. S1- 
moloty mają niezwłocznie rozpocząć akcję ratunkową. 

Rozruchy strajkujących rohofników w Grecji. 
Wiadomościom z Wiednia nia należy dawać wiary. 

ATENY. 20.VI PAT. Agencja ateńska podaje, iż wszelkie wiadomości 
zwłaszcza pochodzące z Wiednia, o rzekomych zaburzeniach w Grecji, a 
nawet o buncie 
tendencyjne. 

floty w związku ze strajkiem są całkowicie zmyślone i 

Widoki rozruchów maleją. 
ATENY, 20.VI. PAT. Przywódcy robotników oczekiwać będą do czwartku 

wieczór przyjęcia ich żądań. Przystąpienie do strajku robotników budowlanych 
w Atenach uchodzi za rzecz pewną. Strajk robotników tytuniowych, piekarń i 
wodociągów skończył się niepowodzeniem, gdyż w Salonikach wielka liczba 
strajknjących powróciła do pracy. Funkcjonarjusze państwowi do strajku nie 

Przypuszczalny fermin strajku gzneralnega? 
WIEDEŃ, 20.VI, PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Aten jakoby związki ro- 

botnicze w Grecji postanowiły proklamować strajk generalny na piątek rano. W Ksanti 
miał miejsce zamach dynamitowy przeciwko handlarzowi tytoniu Taravanisowi. 

Mroźna syfuacja- * 
5 LONDYN, 20.VI, PAT. Chicago Tribune donosi z Aten, że z powodu strajku 

wiele miast pozbawionych jest wody i światła. Komitet robotników postawił rządowi 

przystąpili. 

ultimatum, domagając się 8-godzinnego dnia pracy Oraz podwyższenia płac w fabry- 
kach tytoniowych. Rząd postenowił nie przychylać się do żądań robotników i trzyma 
w pogotowiu silne oddziały wojska. 

Eskadra pulk. Rayskiego w Konsfantynopolu. 
Żywiołowe owacje na cześć naszych lofników. 

KONSTANTYNOPOL, 20.Vi. PAT. 3 samoloty polskie pod dowództwem 
pułk. Rayskiego, przeleciawszy o godz. i7 min. 15 nad granicą turecką, przyb, 
o godz. i8 min. 45 do Konstantynopola. 
ciała eskaara turecka, złożona z trzech 
flagami polskiemi i tureckiemi. 

1 
Na spotkanie lotników polskich Us 

aparatów. Lotnisko udekorowane było 

Po wylądowaniu lotnikom zgotowano serdeczne przyjęcie. Orkiestra ode- 
grała hymny polski i turecki. W odpowiedzi na przemówienie powitalne zabrał 
glos pułk. Rayski, dziękując za Przyjęcie i wyrażając radość z powodu znale- 
zienia się w gronie kolegów turecki 
stali do hotelu. 

ch. Następnie lotnicy polscy odwiezieni zo- 

Bela Kun następcą Smeraja 
Pierw jednak musi być skazany przez sąd węgierski. 

WIEDEN, 20 - 6. Pat. Telegraphen Union donosi z Moskwy, że koła 
sowieckie interesują się bardzo procesem przeciwko Beli Kunowi. Liczą 
się z tem, że natychmiast po ukończeniu procesu zostaną przedsięwzięte 
kroki celem przewiezienia Beli Kuna do Moskwy, gdzie zamiast Smeraja, 
który został przeniesiony na Daleki Wschód, ma objąć kierownictwo 
środkowo-europejskiego oddziału międzynarodówki komunistycznej. 

Poiworny wypadek zlinczowania murzyna 
w St. Texas. 

LONDYN. 20.VI. PAT. W Houston (st. Texas) zdarzył się wy- 
padek, który zmusił władze stanu do zmobilizowania policji. 
Podczas kłótni, a następnie bójki, raniono murzyna 
urzędnika policyjnego. 

i zabito 

Murzyn przewieziony do szpitała był wkrótce potem por- 
wany przez 8 uzbrojonych łudzi, a wieczorem znaleziono ciało 
jego powieszone na drzewie w odległości 3 mil od miasta. 

Policja poczyniia jak najsurowsze zarządzenia w celu wy- 
krycia uczestników morderstwa. 

I dalej smaga a smaga p. Doba- 
cze wska—moriturów: . 

— Sameš pan przecie wpušci! Zy- 
bula do Michałowszczyzny. Nikt nie 
zmuszał. Było wrócić zaraz po inwazji, 
siąść, pracować. Pozostawił pan temu 
chamowi swoje pole pracy, wznowił 
pan kontrakt ze strachu, na przed- 
wojennych warunkach, byle w niespo* 
kojnych czasach nad Samą gra- 
nicą nie siedzieć. Ulokował się pan 
w mieście bezpiecznie, spokojnie; tam- 
ten pracował, biedził się, swój pot w 
pańską ziemię wkładał... Posłuchaj 
pan, co mówi: „Coby tu było, w Mi- 
chałowszczyźnie, żeby nie ja? ja bol- 
szewikom u nóg walał się, żeby nie 
palili. Ja w nocy w zbożu chował się 
i w chróśniaku siedział. Ja pazurami 
orał, a krwawym potem siał. A jak 
lepiej zrobiło się, pan z dziury bez- 
piecznej wylazłeś i mówisz: teraz ja 
biorę, a ty poszoł won!* Prawda, że 

ybul płaci za rubla grosz... ale le- 
galnie... taka nastała „konwersja“ 
przedwojennych sum. To jeszcze nie 
racja odebrać Michałowszczyznę Ży- 
bulowi... 

Gdy zaš Starszy Pan (tak autorka 
nazywa stale i jedynie dziedzica Mi- 
chałowszczyzny) zaczyna powoływać 
się na to, że „bronił ziemi”, nie dał 
na jedną piędź jej uszczuplić, że z 
dziada-pradziada... na to słyszy od- 
powiedź: 

— Aha! Bierny opór! Moc trwa- 
nia! My umiemy tylko trwać. Kiedy 
zaś przychodzi do czynnego życia — 
niema nas. Nie mamy ludzi. Mamy 
tylko głazy graniczne, 

a L a i a 

co umieją' 

trwać. Ale takie głazy mchem — рога- 
stają. Do muzeum z niemi, nie do 
życia. Nienawidzę naszego  faj- 
tłapstwa kresowego, tej naszej nie- 
zdolności do walki o byt. 

Aż i padają najciężejsze 
jak kamienie, najbardziej gorzkie — 
jak piołun. Sypie niemi młodzieniec 
kończący uniwersytet, zapowiadający 
się na pierwszych kartach powieści, 
jako futejszy człowiek przyszłości, 
jako ten, który odrodzi się od przed- 
wojennego pokolenia w niezwykłej 
tężyźnie moralnej i fizycznej. 

— Wyszeptaliśmy się — peroruje 
p. Andrzej o „energicznie zarysowa- 
nym profilu*—jak raki. Niewola nas 
zjadła. Cierpienie hartuje i uszlachetnia 
tylko do pewnych granic, Do za temi 
granicami łamie (Prawda! Święta pra- 
wda!). Trwaliśmy. Wszystkie siły na- 
sze wytężone były w jednym kierunku: 
przetrwać za wszelką cenę. | prze- 
trwaliśmy monstrualny ucisk. Ale 
wyszliśmy z pod jarzma... bez sił. 
Niema już pośród nas ludzi silnych, 
ludzi twórczych. Nie umiemy praco- 
wać w słońcu; za długośmy trwali w 
podziemiach. Może dzieci nasze okrze- 

pną, może wnuki, my nie. Umieliśmy 
konspirować, nie umiemy żyć na wol- 
ności. Galicjanie muszą nas rozumu 
uczyć! Powinniśniy zamiast kląć Ga- 
licjan dziękować im, że przyjeżdżają 
uczyć nas życia i pracy. Powinniśmy 
iść pod ich komendę i pracować w 
szeregu, aż sobie wysłużymy szlify 

oficerskie! : 
Cóż się jednak staje z samym 

głosicielem takich verba veričatis? 

słowa, 

Obrady Sejmu. 
Sprawa preliminarza hudże-fowego. 

WARSZAWA, 20. VI. PAT. W 
środę dn. 20 b. m. odbyło się czwar- 
te z rzędu posiedzenie Senatu. Przed 
przystąpieniem do porządku  dzien- 
nego złożył slubowanie senatorskie, 
sen. Rogula (KI. Biał.) poczem na 
wniosek sen. Rogowicza odłożono na 
później przewidziany dzisiejszym po- 
rządkiem obrad wybór czterech człon- 
ków trybunału stanu. Przystąpiono do 
sprawozdania komisji prawniczej o 
projekcie ustawy w sprawie zmiany 
przepisów ustawy o postępowaniu 
cywilnem, dotyczących zabezpieczenia 
powództwa i egzekucji wyroków prze- 
ciwko związkom komunalnym w okrę- 
gach śądów apelacyjnych w Warsza- 
wie, Lublinie i Wilnie. Sprawozdanie 
przedkłada sen. Wodziński, zazna- 
czając między innemi, że projektowa- 
na przez Sejm nowela posiadała pew- 
ne luki, które wypełniają poprawki, 
proponowane przez komisję prawni- 
czą Senatu. Wszystkie poprawki ko- 
misji tej Senat przyjął, poczem przy- 
stąpion do następnego porządku 
dziennego t. j. do sprawozdania ko- 
misji skarbowo-budżetowej o prelimi- 
narzu budżetowym. Sprawozdanie to 
składa sen. Szarski, zauważając, że 

osiągnięcie równowagi budżetu włas- 
nemi siłami jest epokowem zdarze- 
niem w dziejach niepodległej *tnaszej- 
Ojczyzny, jest to skarb, którego mu- 
simy strzec jak własnego zdrowia. 
Powstała wskutek tego izolacja go- 
spodarcza Polski, którą uznane za 
mocarstwo. Mimo to budżet tego mo- 
carstwa obraca się w granicach 300 
miljonów dolarów. Musimy jednak 
być narazie skromni zaznacza 
Sprawozdawca generalny—dla zwięk- 
szenia naszej zasobności potrzebna 
jest ustawiczna powściągliwość i ofiar- 
ność. 

Z chwilą zaistnienia silnej władzy 
zaczęły oddziaływać dodatnio czyn- 
niki gospodarcze. Nastąpiła poprawa 
wartości pieniądza, a następnie iak- 
tyczna jego stabilizacja. 

Centralnem zagadnieniem w  Pol- 
Sce — zaznacza dalej generalny sprawo- 
zdawca jest brak kapitału. Kapitał 
płynie tam, gdzie ma bezpieczeństwo 
i odpowiednią rentę. Bezpieczeństwo 
stworzyliśmy u nas bezwzględne, te- 
raz więc musimy w sposób rozumny 
zapewnic kapitałowi rentę. Zbyt wiel- 
kie obawy z powodu biernego bilan- 
su uważa mówca za pewną psychozę. 
Analiza naszego bilansu wykazuje, że 
bierność jego jest biernością uszla- 

. chetniającą, gdyż składają się na to 
surowce i środki produkcyj. Zupełnie 
zaś wykluczoną jest rzeczą, ażeby 
bierny bilans mógł wpłynąć na zała- 
manie się naszej waluty. 

Ze wszystkich czynników na naj- 
większą uwagę zasługują zbiory, któ- 
re istotnie nie zapowiadają się dob- 
rze. Niebezpieczeństwo to jednak w 
dobie obecnej, gdy posiadamy budżet 
zrównoważony Oraz rezerwy jest o 
wiele mniejsze, niż bywało dawniej. 
Odrzucenie przeź Sejm ustaw podat- 
kowych —mówił dalej sen. Szarski - 
było dowodem, że Sprawy czysto 
gospodarcze traktuje się jeszcze z 
punktu widzenia politycznego co jest 
ubolewania godnem. Odmówienia pań- 
stwu koniecznych środków na uregu- 
lowanie kwestji urzędniczej, która jest 
piekącą. Prowizoryczne jej załatwienie 
nikogo zadowolić nie może. Po szcze- 
gółowej analizie budżetu mówca 
stwierdza, że wykładnia jego nie jest 
wprawdzie różowa, ale nie jest rów- 
nież czarna. W Polsce potrzebna jest 
praca i kapitał a zgodne współdziała- 
nie obu tych czynników jest warun- 
kiem twórczości. Uchwalony przez 
Sejm budżet stracił wiele zalet 
pierwotnego  preliminarza. Komisja 
senacka bolała nad tem, lecz nie 
miała możności nietylko — wpro- 
wadzić doń wybitnyc, zmian, 

A no, wobec jedynego aktu energii i 
tężyzny, który mu autorka powieści 

nastręcza, — cola się! Nie decyduje się 
pojąć za żonę dzielnej i kochającej 
panny Marychny bojąc się... nawały 
obowiązków, które by na niego spaść 
mogły. Poprostu lęka się zejść w życiu 
z linji najmniejszego oporu. 

Potrafił skończyć uniwersytet, ale 
gdy przyszło zabrać się do życia i 
pracy... Okazał się ciemięgą i słabe- 

uszem, hamletyzującym Płoszowskim z 

„Bez dogmatu" (którego ród, jak oka- 
zuje się, bynajmniej nie wygasł), przy 
całem pozowaniu na prometeizm oka- 
zał' się bezpłodnym sybarytą. Widocz- 
nie za krótko go trzymano w regjo- 
nalistycznej szkole —galicyjskiej! 

Przeżycia Andrzeja rozpływają się 
w melancholji i zadumie. Co by miało 
bowiem oznaczać ukazanie mu się... 
ducha fatalnej pamięci prałata Żyliń- 
skiego, byłego właściciela kamienicy 
za Ostrą bramą—trudno wyrozumieć. 
Ot, zakrawa to ukazanie się na orna- 
ment, na p ndanć do „straszenia“ 
Zyliūskim na początku powieści. Jest 
to jakby druga część klamry spinają- 
cej wszystkie epizody powieści — aby 
się nie rozleciały. 

— A cóż się stało z panną Ma- 
rychną? Niemiała dyplomu nauczyciel- 
skiego. Trzeba było zdać egzamin... 
z metodyki obowiązującej. Nie zdała. 
W szkole, w ukochanej szkole „kre- 
sowej“, w której i ją tak kochano, 
objęła jej miejsce nauczycielka przy- 
była... z Galicji, posiadająca patent 
ukończonego seminarjum nauczyciel- 
skiego w Krakowie. Sama ta dla szko- 

ale i gruntownie go rozpatrzyć 
gdyż budżet wpłynął do niej dopiero 
16 b. m. Komisja. prócz tego stala 
przed przykrą ewentualnością, że gdy- 
by choć jedna poprawka Senatu nie 
uzyskała w Sejmie większości zwy- 
czajnej, względnie 11/20 za odrzuce- 
niem, to w myśl artykułu 24 regula- 
minu upadłoby całe przedłożenie rzą- 
dowe i rząd musiałby wnieść nowy 
budżet lub prewizorjum, co groziło- 
by powstaniem stanu ex lex. Komisja 
stanęła więc wobec dwu alternatyw, 
albo zmienić budżet i narazić państwo 
na niebezpieczeństwo, albo też z cięż- 
kiem sercem przyjąć go bez zmiany. 
To drugie zło uznano za mniejsze. * 
Komisja wnosi o przyjęcie uchwalo- 
nego przez Sejm projektu ustawy 
skarbowej i preliminarza budżetowe- 
go bez zmian, jako też i załączonych 
rezolucyj. 

Następnie sen. Miklaszewski (Str. 
Chł.) zgłosił wniosek formalny o po- 
łączenie dyskusji ogólnej z dyskusją 
szczegółową. Wniosek ten w głoso- 
waniu został przyjęty, poczem rozpo- 
częła się dyskusja nad przedłożonym 
przez komisję budżetem, w której za- 
brał pierwszy głos sen. Horbaczew- 
ski (Kl. Ukr.), uskarżając się na 
upośledzenie samorządów w  Mało- 
polsce i na zniesienie wydziału kra- 
jowego i banku krajowego, poczem 
oświadczył, że klub jego głosować 
będzie przeciw budżetowi. 

Następny mówca sen. Posner (PPS) 
przypomina, że komisja skarbowo- 
budżetowa Senatu uchwaliła wezwać 
rząd, ażeby minister spraw zagranicz- 
nych należał do komitetu ekonomicz- 
nego ministrów. Jest to spowodowa- 
ne tem, że w obecnych czasach poli- 
tyka zagraniczna musi być oparta na 
podstawach ekonomicznych. Świat dą- 
żyć powinien do tego, ażeby  stabili- 
zować pokój na podstawach ekono- 
micznego porozumienia. Po tem prze- 
mówieniu Marszałek zarządził przerwę. 

Po przerwie sen. Głąbiński (ZLN) 
w dalszej rozprawie nad budżetem 
wyraził pogląd, iż sytuacja dzisiejsza 
jest niepewna, a oświadczenia rządu 
i stronnictwa współpracującego z nim 
nieuzasadnione. 

Stan finansów państwa — oświad- 
cza dalej mówca iest względnie po- - 
myślny. Odmawia jednak obecnemu 
rządowi wyłącznej zasługi poprawy 
Sytuacji gospodarczej. Budżet mówca 
uważa za realny, zawiera on jednak 
wielką lukę, mianowicie nie podwyż- 
sza pensyj urzędniczych O 25 proc. 
Mimo to pesymizmowi się nie pod- 
daje. Wreszcie mówca oświadcza, iż 
klub jego zgłasza poprawkę, aby w 
14 punktach budżetu przywrócić 
brzmienie preliminarza rządowego. 

Pos. Januszewski (Wyzw) oświad- 
cza, że klub jego głosować będzie za 
budżetem w nadziei polepszenia się 
Sytuacji w państwie. Sen. ks. Albrecht 
(CHD) również oświadcza, że stron- 
nictwo jego ustosunkowuje się do 
budżetu rzeczowo i głosować będzie 
za nim. Sen. Koerner (Koło Żyd.) 
zapowiada głosowanie przeciw budże- 
towi. 

Dalej sen. Januszewski (Str. Chł.) 
stwierdza, iż stronnictwo jego nie po- 
zostaje w zasadniczej opozycji do 
rządu. Popiera ono bezwzględnie po- 
kojową politykę zagraniczną rządu, 
która przytem podtrzymuje stanowis- 
ko mocarstwowe państwa. Stronnietwo 
chłopskie głosować będzie za budże- 
tem. 

Przemawiali jeszcze sen. Hasbach 
(Koło Żyd.), oświadczając się prze- 
'ciw budżetowi,'oraz sen. Motz (Wyzw), 
który stwierdzając, iż stronnictwo je- 
go ma zaufanie do ministra spraw 
zagranicznych, zatrzymał się dłużej 
nad stosunkami międzynarodowemi 
Polski. Następne posiedzenie jutro o 
godz. 10 przed południem. 

ły ludowej na Białorusi! 
Przeżycia zaś Starego Pana koń- 

ста się już całkiem tragicznie. Żybuł 
pod strachem aby go dziedzic Micha- 
łowszczyzny .z niej nie wyrzucił... za- 
nim bolszewicy nie zaleją Polski sza- 
nim mu Michałowszczyznę oddadzą— 
rozwala Staremu Panu głowę siekierą, 
a w takich leśnych gęstwinach, że na- 
wet podejrzenie na mordercę nie 
pada. 

Oto i dwa epizody, dwa przykła- 
dy życia powojennego w naszych 
stronach odmalowane z wielką 
prawdą wewnętrznej charakterystyki. 

Ta właśnie charakterystyka, bujna 
i szczegółowa zarazem, stanowi naj- 
wyższy walor powieści p. Wandy 
Niedziałkowskiej - Dobaczewskiej. Nie 
perypetje fabuły — lecz malowidło 
ludzi... i przyrody. Wśród portretów 
prym trzyma wizerunek Starego Pana 
— jak z nad kanapy w salonie zdję- 

ty. A w malowaniu (impresjonistycz- 
nem) przyrody góruje dar dawania 

czytelnikowi odczuć gdzie się znajdu- 
je, wśród jakiej przyrody, nie zarzu- 
cając go szczegółami tak... tak, aby po 
za drzewami... nie widział lasu. Czuć, 
doskonale czuć jak p. Dobaczewska 
sama przesubtelnie odczuwa naszą tu 
przyrodę myślę, że przyrodę wo- 
góle. ' 

Tabie rieczki burljać, 
Tabie kwietki ćwiatuć, 
Tabie puszczy szumiać, 
I zaziuli pajuć...4 

Na pierwszą lepszą kartę w książ- 
ce rzućmy okiem... „U góry szumie У 
sosnowe konary jedynym na Świe ©. 
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--TMRER GOSPODARCZY ZE ЗСОМ 
D państwowy fundusz za- 
rybienia wód naturalnych 

Wprawdzie w ostatnich paru  la- 
tach sprawy rybackie na terenie wo- 
jewództwa Wileńskiego znacznie po- 
sunęły się naprzód, że wspomnę przy- 
najmniej przeprowadzenie wstępnych 
badań państwowych objektów wod- 
nych, zapoczątkowanie zarybienia je- 
zior, założenie Towarzystwa Rybackie- 
go'w Wilnie — temniemniej należy 
skonstatować, iż wszystko to były 
mniej lub więcej udane próby na cho- 
rym organizmie rybackim, o ile cho- 
dzi o podstawowe i ostateczne upo- 
rządkowanie całokształtu wadliwych 
prawnychstosunków rybackich, któ- 
rych usunięcie musi być przedewszyst- 
kiem dokonane i to w jaknajkrótszym 
czasie, o ile chcemy marzyć o zorga- 
nizowaniu racjonalnej gospodarki ry- 
bnej. 

Nie poruszając innych bolączek 
rybackich, zwrócę uwagę na jeden 
moment treści zasadniczej, o iłe cho- 
dzi © zapoczątkowane w ostatnim 
czasie zarybienie jezior Województwa 
Wileńskiego. Odrzucając pytanie, czy 
wogóle należało przystępować do za- 
rybienia objektów wodnych, nieobję- 
tych prawie żadnym hamulcem ochro- 
ny z braku odnośnych przepisów 
prawnych, przejdę do charakterystyki 
obecnego zarybienia wód. 

Zarybienie jezior państwowych wę- 
gorzem, lenczem i sielawą zostało 
zapoczątkowane dopiero w bieżącym 
roku, również paru prywatnych wła- 
ścicieli sprowadziło do swych jezior 
nieznaczną ilość narybku węgorza 
oraz ikrę sandacza. Zarybienie wód 
ikrą sandacza, sprowadzoną z Węgier, 
osiągnie jednak zdaje mi się, bardzo 
wątpliwy skutek. Nie o to jednak w 
danej chwili chodzi, chcę zwrócić uwa- 
gę i uważam za rzecz wysoce nie- 
wskazaną przeprowadzanie zarybienia 
wód naturalnych przez każdego wła- 
ściciela wody niezależnie, gdyż podo- 
bna akcja zgóry zostanie w tutejszych 
warunkach skazana na niepowodze- 
nie. 

Zarybiając jeziora, mamy  przede- 
eye na myśli osiągnięcie mo- 
iwie większych korzyści materjalnych; 

rzucając „ziarno w postaci ryby 
obsadowej, chcielibyśmy zebrać obfite 
żniwo.  Siewca-rolnik sieje ziarno 
względnie sadzi inne płody rolne w 
ściśle ograniczonych granicach wła- 
snego lub wydzierżawionego gruntu, 
następnie zbiera plony z tejże prze- 
strzeni—w ten sam sposób postąpić 
może właściciel sztucznego gospodar- 
stwa rybnego; regulujący obsadę 
swych stawów pragnąłby również te- 
go rybak jeziorowy, zarybiający swe 
wody naturalne. Niestety, w praktyce 
nie da się powyższego w większości 

"wypadków osiągnąć, gdyż mało jest, 

|     

przynajmniej na terenie ziemi Wileń- 
skiej, całkiem zamkniętych jezior, sta- 
nowiących wyłączną własność jedne- 
go właściciela, to są przeważnie ogro- 
mne przestrzenie naturalnych syste- 
matów jezior, połączonych rzekami, 
często po kilka tysięcy ha jeden $у- 
stemat, w którym pojedyńcze jeziora 
stanowiąc własność poszczególnych 
osób mogą być rozgraniczone, o ile cho- 
dzi o prawa własności do pewnego 
jeziora lub jego części, O tyle zaś zawsze 
jedną przedstawiają nierozdzielną ca- 

„1ošė gospodarczą, zwłaszcza, gdy cho- 
dzi o zarybianie tych jezior. 

W podobnych wypadkach jest 
rzeczą niewskazaną przeprowadzanie 
rozgraniczenia gospodarki rybnej, 
eksploatacyjnej, a tembardziej niezależ- 
nego zarybienia takich wód przez 
oszczególnych właścicieli _ wody, 

wreszcie wprost śmiesznem okazało- 
by się odgradzanie „chińskim mu- 
rem" jezior państwowych, nawet gdy- 

by to dało się uskutecznić, połączo- 
nych rzeką, a zarybionych, dajmy na 
to, węgorzem, dlatego tylko, że jedne 
z nich mają być zagospodarowane 
przez Dyr. Las. Państw., inne zaś 
przez Urząd Wojewódzki. Z drugiej 
znowu strony wszelkie teoretycznie 
wzniesione tamy, czy też iane prze- 
grody, któremi podzielillbyśmy nasz 
systemat jezior. stanowiący jedną 
gospodarczą naturalną całość, nie 
miałyby żadnego uzasadnienia, ani 
logicznego, a tembardziej  gospodar- 
czego. . 

Przystępując ostatnio do zarybie- 
nia państwowych jezior węgorzem, 
miałem znaczną trudność w Odszu- 
kaniu odpowiednich jezior, nie ze 
względu na środowisko, ce do któ- 
rego węgorz jest mało wybredny i 
znakomicie się przystosowuje, —trud- 
ność polegała jedynie na wynalezie- 
niu jezior, które miałyby zamknięte 
naturalne granice, uniemożliwiające 
przedostanie się narybku węgorza do 
sąsiednich jezior jednocześnie nie za- 
rybionych—każdy wybór jezior oka- 
zał się niefortunny, z góry, względnie 
dołu położone były prawie zawsze 
jeziora, stanowiące nierozdzielny sy- 
stem, a należące do osób trzecich. 

Tak się przedstawiała sprawa za- 
rybiania jezior już w pierwszym ro- 
ku, a co będzie dalej!? 

Fonieważ jeziora administrowane 
przez Urząd Wojewódzki były zary- 
biane z funduszów, uzyskanych od 
dzierżawców jezior państwowych, któ- 
rzy w tym celu w myśl obowiązują- 
cych umów _ dzierżawnych wpłacili 
5 proc. rocznej tenuty  dzierżawnej, 
słusznem więc okazało się żądanie 
tych dzierżawców, ażeby kupionym 
za ich pieniądze narybkiem węgorza 
nie były zarybiane jeziora należące 
do innych osób. Z drugiej znowu 
strony zauważymy, iż z tych samych 
powodów  niezawsze dadzą się za- 
rybić jeziora państwowe, ze względu 
na Sąsiedztwo przylegającej części 
lub całości jeziora osoby trzeciej; zda- 
wałoby się, iż wyjściem z powyższej 
sytuacji byłoby ujednostajnienie akcji 
zarybiania przez wejście w porozu- 
mienie ze wszystkimi właścicielami 
wody danego systematu jezior w ce- 
lu jednoczesnego zarybiania. Nie ra- 
dziłbym jednak nikomu podobną 
akcję starać się w tutejszych warun- 
kach przeforsować, gdyż z najrozma- 
itszych powodów  zkazana zostanie 
zawsze na niepowodzenie. W rezulta- 
cie staje się widocznem, iż inicjatywy 
prywatnej zarybienia wód naturalnych 
na większą skalę niema co oczeki- 
wać, pozostaje więc inna, mianowicie 
Państwa, które, albo się podejwie 
zarybienia wód, lub też liczne areały 
wód naturalnych, leżąc dzisiaj odło- 
giem, pozostaną niewykorzystane na- 
dal, być może nazawsze. 

Właściciele wód, w większości 
wypadków dzierżawcy,  oplacając 
znaczne Świadczenia za jeziora bądź 
to w postaci tenuty dzierżawnej, świa- 
dectw przemysłowych lub też rozmai- 
tych podatków, jako to: podatku do- 
chodowego, obrotowego, opłaty sej- 
mikowe i t. p. (Sejmik zaś Brasław- 
ski ponadto pobiera 15 rocznie od 
kontraktów dzierżawnych). Wszystkie 
te opłaty w minimalnej nawet części 
nie są przeznaczone na cele zarybie- 
nia jezior. 

Widzimy więc, iż środki na zary- 
bienie wód są i mieszczą się w zu- 
pełności w ramach dotychczasowych 
publicznych Świadczeń rybaków, z 
opłat tych trzeba jedynie wyłączyć 
pewną kwotę na stały państwowy 
fundusz zarybienia wszystkich wód 
naturalnych bez względu naich przy- 
należność prawną. 

Tylko podobna akcja zarybienia 
wód, skoncentrowana w rękach Fań- 
stwa przy jaknajszerszym wspėlu- 

dziale społecznych instytucyj rybac- 
kich, Towarzystw, Wydziałów lub 
Pracowni, może przynieść pożądany 
skutek, w przeciwnym bowiem razie 
nie widzę postępu w najkrótszym 
czasie w akcji zarybiania wód, przynaj- 
mniej odnośnie Województwa Wileń- 
skiego. 

Aleksander Kozło aski. 
Wilno, dn. 20 czerwca 1928 r. 

INFORMACJE. 
Kwalifikowanie zasiewów Inu. 

Duże zainteresowanie się zagrani- 
cą naszem siemieniem Inianem, (bra- 
sławski, dołguniec) co w wyniku 
swoim może sprawić, że Wileńszczyz- 
na stanie się źródłem nasienia  lnia- 
nego, było poważnym czynnikiem, po- 
budzającym czynniki miarodajne do 
zajęcia się sprawą. 

Powstała niedawno Komisja Lniar- 
ska, mająca na uwadze ogromne zna- 
czenie rozwoju tej gałęzi gospodar- 
czej, rozpoczyna w roku bieżącym 
pracę w tym kierunku. Polegać ona 
będzie na tem, że zasiewy lnu  doł- 
guńca będą kwalilikowane, czyli 
ocenione przez specjalistów. 

Zakwalifikowane przez specjali- 
stów zasiewy na pniu, a następnie 
zbadane pod względem wartości po 
zbiorze—otrzymają specjalne kwaiifi- 
kacyjne zaświadczenie. 

Rolnicy posiadający dobry len 
dołguniec, powinni zgłosić swoje za- 
siewy do Komisji Lniarskiej w Wilnie. 

Komisja wyśle specjalistów Inia- 
rzy, którzy zasiewy zbadają, a po 
zbiorze zbadają wartość włókna. 

Horoskopy zbiorów fegoracz- 
nych. 

Ze źródeł miarodajnych uzyska- 
liśmy garść iniormacyj, dotyczących 
przewidywań w sprawie przyszłych 
zbiorów. Panujące oddawna zimna 
sprawiły, że dziś już o przyszłych 
zbiorach mówić można, jako o mniej 
niż średnich. 

Zyta, zwłaszcza gatunki szlachet- 
niejsze zmarniały na tyle, że nawet 
Szybkie ocieplenie się nie zdoła na- 
prawić sprawy. 

Owies i jęczmień średni, tu i ow- 
dzie nawet niezły. 

Kartoile zapowiadają się źle, a w 
wielu miejscowościach wcale jeszcze 
nie przystąpiono do sadzenia. I tu, 
tylko rychłe ocieplenie się może przy- 
nieść poprawę. $ 

Lny. pomimo tego, že kraj nasz 
posiada doskonałe warunki, dotych- 
czas przedstawiają się słabo. 

Jednem słowem zboża czekają na 
ciepło i tylko ciepło w dniach naj- 
bliższych może zagwarantować nam 
zbiory średnie.—O dobrych, niestety, 
zbiorach nie może już być mowy, 
bowiem silniejsza wegetacja ledwo 
rozpoczyna się, to też zmiana prędka 
pogody może wiele poprawić. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (0) W sprawie wyborów do Izby 

przemysłowo-handlowej. Związek dro- 
bnych kupców Żydowskich wysłał onegdaj 
do Min. Przemysłu i Handlu memorjał w 
sprawie statutu Izby handlowo-przemysło- wej w Wilnie. Związek domaga się Zzwię- 
kszenia udziału i wpływów tak handlu 
wogóle, jak i drobnego handlu w szcze- 
gólności, wychodząc z założenia, że staty- 
styczne dane wykazują, iż 90 proc. obrotu 
Wileńszczyzny przypadają na drobny 
handel. 
„+ (0) Kontrola towarzystw ubez- 

pieczeniowych. jak się dowiadujemy, w 
myśl wydanego ostatnio rozporządzenia 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o kon- 
troli działalności towarzystw ubezpiecze- 
niowych władze skarbowe przystąpią do 
przeprowadzenia lustracji działalności tych 
tastytucyj. 
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RZZEEDZNNZN O ZEDWRZRNNZNRZZRWNERRZZEA Przyjazd Nemeziusza 
SEP: 

_ Hieronim Smoliński 
Dyrekter Związku Remazmije Polskich Spółdzielni Rolniczych 

w Warszawie 

Kawaler orderu „Polonja Restituta”, Zasłużony Pioner spółdziel- 
czości rolniczej w Polsce, Niestrudzony Patron spółdzielni rolniczych — 
zmarł dnia 19 czerwca 1928 r. w Warszawie, o czem do wiadomości 
wszystkich organizacyj spółdzielczych i rolniczych podają z głębokim żalem 

Kierownictwo i Prącownicy 

Rewizyjnego Polskich Spółdzielai Rolniczych w Warszawie. 

Okręgu Wileńskiego Związku 

Okradzenie mahomefańskiej świątyni w Wilnie. 
W dniu wczorajszym w godzinach 

rannych dotąd niewykryci sprawcy po 
uprzedniem przepiłowaniu krat wla- 
mali się przez okno do meczetu ma- 
hometańskiego przy ul. Meczetowej 
w pobliżu placu Łukiskiego. 

Po spustoszeniu wnętrza świątyni, 
świętokradcy zabrali kilka drogocen- 

Ucieczka 3-ch Polaków 
Onegdaj na odcinku pogranicza 

połsko-sowieckiego Niegorełoje, wła- 
dze Kopu zatrzymały 3-ch osobników 
w czasie, gdy nielegalnie przekroczyli 
granicę z Rosji sowieckiej do Polski. 
W toku spisywania protokułu zatrzy- 
mani, których nazwiska ze ;względów 

nych dywanów, większą ilość litur- 
gicznych rzeczy, poczem uciekli w nie- 
wiadomym kierunku. 

Straty dokonane przez tę zuchwa- 
łą kradzież, oblicza się na 1500 zł. 
Sprawą kradzieży zajęły się natych- 
miast odnośne władze policyjne, któ- 
re są już na śladach włamywaczy. 

z więzienia w Mińsku. 
zrozumiałych nie podajemy, zeznali, 
iż, będąc uwięzieni przez G. P. U. w 
Mińsku rzekomo za sprawy kontr- 
rewolucyjne, udało im się w ostatnich 
dniach zbiec z więzienia. 

Zbiegami zajęły się odnośne wła- 
dze bezpieczeństwa. (x) 

Samoloty litewskie szybują nad granicą polską. 
W związku z odbywającymi się obecnie 

manewrami armji litewskiej w dniu wczo- 
rajszym zauważono 2 samoloty litewskie, 

które przez dłuższy czas manewrowały nad 
Mereczanką po stronie polskiej. 

Aresztowanie poszukiwanego przemytnika. 
W dniu wczorajszym na pograniczu 

polsko-litewskiem koio Filipowa patrol 
Kopu aresztował poszukiwanego Oddawną 
zawodowego przemytnika, niejakiego Ko- 
złowskiego, w czasie gdy nielegalnie prze- 
kradł się przez granicę z Litwy do Polski. 

„__ Przy aresztowanym znaleziono większą 
ilość niemieckiego spirytusu, galanterii i 
sukna. 

„ Po skonfiskowaniu przemytu Kozłow= 
ero odstawiono do dyspozycji odnośnych 

władz. 
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ZWARTEK| 
2į Das Wschód sł. g. 3 m. 30 

Aiojeego Zach. sł. o g. 19 m. 51 
jutro 

Paulina. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. 5. В. 

z dnia — 20 VI 1928 r. 

Ciśnienie | sj 
średnie w m. ] 

Temperatura J 
średnia | RAE 

Opad za do- } bę Ww mm. | 1 С : “ 

Wiatr J 
przewažający 1 

Uwa gi: Pochmurne, przelotny opad 
Minimum za dobę —9C. 
Maximum na dobę 15 C. Л 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia, 

URZĘDOWA. 
— Obwieszczenie w sprawie zakazu 

wyrębu lasów i zarośli na terenie obsza- 
ru warownego. W związku z ogłoszeniem 
rozporządzenią Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej w sprawie uznawania pewnych obsza- 
rów i miejscowosci za obszary warowne 
lub rejony umocnione i rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej w sprawie uzna- 
nia m. Wilna i okolicy za obszar warow- 
ny, pan Wojewoda Wileński wydał obwie- 
szczenie przypominające konieczność sto- 
sowania zakazu na terenie obszaru Warow- 
nego Wilną (m. Wilno i części pow. Wil- 
Trockiego) wyrębu lasów, zarośli i od- 
dzielnych miejsc zadrzewionych. 

Osoby zatem pragnące na tym obsza- 
rze dokonać wyrębu lasów lub drzew, win- 
ne uprzednio wnieść podanie do Starosty 

Giodzkiego w Wilnie względnie Starosty 
Wil.-Trockiego celem uzyskania zezwole- 
nia na wyrąb. + ' 

Podkreśla się w szczególności tę oko- 
liczność, że zakaz wyrębu dotyczy też po- 
szczególnych miejsc zadrzewnioych. 

Subsydjum Min. Rolnictwa na 
wystawę rolniczą. Ministerstwo Rolnict- 

wa na skutek interwencji Wojewwdy  Wi- 
leńskiego wyasygnowało 30.000 zł. na wy- 

Południowo -zachodni. 

szumem: poważnym, potężnym, 
czystym szumem drzew iglastych"... 
„Na dębie zawodziła śpiewnie zięba, 
raz po raz, urywając zawsze na tej 

©„%amiej nicie...* Albo gdzie indziej ten 
przelotny rzut spójrzenia w stronę 
much „tańczących* pod wiszącą lam- 
pą — jak zwykle u nas o zbliżającej 
się jesieni! „„Zakreślały na powietrzu 
prawidłowe ósemki; nadlatywały spo- 
kojnie, a na przecięciu linij 6semko- 
wych rzucały się przed siebie gwał- 
townym rzutem i znowu spokojnie 
zataczały półkole”. 
„ Takich dotknięć 
stwo. 

‚ — А zaś z obrazków, które choć w 
ramki uprawić i powiesić na śŚcianie... 
a które czytając, nie czuje się druku 
pod eczami—to już podziękowalibyś- 
my p. Dobaczewskiej najpiękniej za 
parę kartek kiedy to Stary Pan przy- 
jeżdża po wielu, wielu miesięcach do 
swojej Michałowszczyzny i kiedy obaj 
z sąsiadem wjeżdżają na dworskie 
podwórze przez szpaler krategusu, 
ongiś równo strzyżonego... a kiedy 
potem Stary Pan zlazłszy z bryczki 
idzie tuptać po rumowisku swego 
dworu porosłem zielskiem i krzaka- 
mi, z nad którego sterczy nawpół 
rozwałony komin. 

*_ Patrzył i mrugał oczami. Silił się 
odtworzyć sobie w pamięci, gdzie był 
jaki pokój, gdzie co stało i jak to 
wyglądało. l nie mógł. Zmąciło mu 
się jakoś wszystko. Rumowisko wy- 
dawało się jakoś dziwnie zamałe na 
rozmiar dworu. Wlazł między ruiny i 
łaził po szczątkach murów. Zaglądał 

piórem — mnó- 

uro- pod kamienie, grzebał laską w ziemi, 
szukał, szperał pilnie, uparcie z mo- 
cno ściągniętemi brwiami. Znalazł za- 
rdzewiały łańcuszek od Ściennego ze- 
gara. Podniósł go z ziemi delikatnie, 
ostrożnie, wyjął chusteczkę do nosa 
i obtarł z kurzu i gliny..." 

Komu z nas przy czytaniu nie 
zamglą się jakoś dziwnie litery? Że 
trzeba oczy oderwać od książki i za- 
patrzyć się przez okno... hen... gdzieś.. 
daleko... 

Na ostatku zaś” uderzy każdego 
wręcz Świetne władanie przez p. Do- 
baczewską „tutejszą mową” — i bia- 
łoruską. | co za bogactwo odcieni; 
jak inaczej mówi na wileńskim _po- 
dwórzu Kazimierzowa a inaczej Toń- 
ka Žybulowa až pod bolszewicką 
granicą! 
— Wiecz6r dobry. Bukietka, a nie 

pójdziesz chalera! Proszo nie bać się, 
nie wkąsi. Panom musi papki trzeba? 

‚ — Tak, my do pana Żybula z 
interesem. 

— Proszo do stancji! Papka na 
odrynie. Wladunia, zbiegaj (akcent 
na ostatniej sylabie), powołaj (rów- 
nież) dziaduńki. ‹ 

Rozmówki z Ollendoria - co? 
A dopieroż gdy Tońka Żybulowa 

rozpuści język „po swojemu"! 
— A kab jaho pokruciło! A nie- 

chaj jon izdochnieć! Kab' jon sounca 
nia baczyu! Za naszu kryudu, za bia- 
du! Kudyž dzieniemsia? A Bożeczka 
ty moj Božeczka! 

Co za orationis color! 
czysty kolor lokalny! 

Co za so- 

Powieści p. Dobaczewskiej, pier- 
wszej powieści poetki, może braknie 
tęgich wiązadeł podtrzymujących kun- 
sztowną budowę. Ba! architektonika 
powieściowa... wyrnaga nietylko niela- 
da wytrawności Jecz i specyficznego 
rzutu inwencji, który najznakomitszym 
talentom pisarskim -- niedopisywał, 
Jeżeli jednak zgodzimy się na typ 
konstrukcji per modum  dwojaków, 
który p. Dobaczewska powieści swej 
nadała, i oddamy sprawiedliwość, że 
obie nowele, z których powieść się 
składa, rozwiązane są bez zarzutu i 
„bez reszty“ — Wówczas pozostaną 
nam w pamięci tylko zalety i powaby 
utworu belletrystycznego, który w po- 
wieściowej literaturze wileńskiej lub 
wyraźmy się dosadniej „tutejszej" ma 
zapewnione stałe i chlubne miejsce *) 

, Pomijając skończenie artystyczne 
ujęcie motywów (np. spacer Andrzeja 
i Marychny na Karolinki i t.p.), tu- 
dzież jędrność i naturalność stylu a 
pełną umiaru powściągliwość w eks- 
presji — będzie powieść „Kamienica 
za Ostrobramą* stanowiła dokument 
obyczajowy a i do pewnego stopnia 
historyczny, który z pewnością w ku- 
rzu bibljotecznym nie utonie. 

Ża wiele w nim pulsuje aktualne- 
go naszego życia. CH: 

P. S. W chwili gdym kropkę kładł 
ostatnią na rękopisie wędrującym do 
drukarni, przyniesiono mi wyszły świe- 
żutko z podtłoczni Zawadzkiego, wy- 
dany nakładem Józefa Zawadzkiego, 
przeciekawy i nad wyraz cenny pa- 

miętnik Gabrjeli z Giintherów Puzy- 
miny przechowywany w bogatej bibljo- 
tece Rajnolda hr. Przeździeckiego w 
Warszawie. 

Jest tożduży tom niemałego ior- 
matu (stronic 389) ilustrowany, któ- 
remu p. p. Adam Czartkowski i Hen- 
ryk Mościcki, dali tytuł: 

„W WILNIE 
iw DWORACH LITEWSKICH" 

1815—1843 

Jest to przepyszny pendant do Sta- 
nisława Morawskiego „Kilku lat mło- 
dości mojej w Wilnie* — może bardziej 
jeszcze interesujący, bo bliższy nas. 

Zanim książkę sam zdołam prze- 
czytać Oraz zdać z niej sprawę na 
tem miejscu, Śpieszę sygnalizować 
radośnie jej ukazanie się w szacie 
godnej takiej pamiątki — tudzież jak 
najgoręcej polecić ją uwadze każdego 
miłującego Wileńszczyznę i jej prze- 
szłość. 

Rzadko się już dziś widuje na 
okładce książki sędziwą Stampikę 
„Nakładem i drukiem Józefa Zawadz- 
kiego”. lecz gdy się ukaże, można 
być pewnym, że nie da siebie zaćmić 
i wyprzedzić nikomu. | tę też nam 
radość nowe, kapitalne opus wyda- 
wnicze Zawadzkiego przynosi. 

  

*) Ilustracje p. Kazimiery Adamskiej- 
Roubiny w które powieść p. Dobaczewskiej 
zaopatrzono, tak niersają najmniejszego 
związku duchowego z powieścią, iż tylko 
dziwić się należy ich obecności w książce. 

NIKA 
stawę rolniczą w Wilnie. 

Suma ta zostanie w najbliższych dniach 
przekazana, 

WOJSKOWA. 
— J. E, Ks. Biskup Bandurski wyje- 

chał dziś do Równego na Wołyniu na uro- 
czystość dziesięciolecia 45 p. p. Strzelców 
Kresowych i poświęcenia tablicy pamiąt- 
kowej w kośc. garnizonowym. Powraca w 
sobotę wieczorem. 

— (x) Inspekcja pogranicza polsko- 
litewskiego na odcinku Sejny-Suwałki. 
Dowódca :6 Brygady KOP. p. pułkownik 
Górski wyjechał onegdaj na pogranicze 

polsko litewskie w cełu dokonania inspekcji 
oddziałów pogranicznych na odcinku Sej- 
ny - Suwałki. 

MIEJSKA. 

— (0) Jubileusz związku pracowni- 
ków miejskich. We wtorek, dnia 26 czerw- 
ca, w sali teatru „Reduta* odbędzie się 
Walne zebranie związku pracowników miej- 
skich, 

, Na zebraniu tem, m. in. będzie oma- 
wiana sprawa obchodu 10-lecia istnienia 
związku w połączeniu ze zjazdem pracow- 

* ników miejskich województwa Wileńskiego. 

POCZTOWA. 
— Zmiany w Dyrekcji Poczt. Prezes 

Dyrekcji Poczt i Tel. w Wilnie p. zn. Żół- 
towski, mając na względzie dobro Pafistwa 
i dbając o należyty i sumienny rozwój ca- 
łej na terenie Dyrekcji powierzonej mu 
machiny państwowej, przystąpił ostatnio do 
energicznej reorganizacji tak w  poszcze- 
gólnych urzędach pocztowych, jak i wśród 
podwładnego mu personelu urzędniczego. 
Dowiadujemy się, iż z powodu nieudolne- 
go i niedbałego wykonywania swych obo- 
wiązków służbowych z dniem 16 bm. prze- 
niesiony został w stan spoczynku były na- 
czelnik urzędu pocztowego Grodno  urzę- 
dnik VI st. służbowego p. Roman Piekar- 
ski, ostatnio cząsowo przydzielony do urzę- 
du pocztowego Wilno I. 

Ten sam los w najbliższych dniach 
spotka szereg innych urzędników, wśród 
kłórych zanotowanych jest kilku z urzę- 
dów na prowincji. 

SZKOLNA. 
.;, Uroczyste otwarcie miejskiej Ko- 

lonii letniej dla dzieci szkół powszech- 
nych. W dniu 1 lipca r.b. w godzinach 
przedpołudniowych odbędzie się w Jero- 
zolimce przy współudziale przedstawicieli 
miasta Wilaa, Kuratorjum Wileńskiego 
Okręgu Szkolnego, oraz kierowników po- 
szczególnych szkół powszechnych uroczy- 
ste otwarcie pierwszej przez samorząd 
miejski zorganizowanej Kolonji letniej. W 
kołonjią tej umieszczone zostaną 60 dzieci 
ze szkoł po *szechnych m. Wilna i 10 dzie- 
ci z Górnego Śląska. 

W tymże dniu jednocześnie otwarte 
zostaną na terenie m. Wilaa 4 półkolonie 
letnie, zorganizowane również przez Ma- 
gistrat a mianowicie: 

1) na Zwierzyńcu przy ul. Inflanckiej 
w szkole powszechnej Nr. 2, 

2) Zwierzyniec przy ul. Polnej w szko- 
le powszechnej Nr. 4, 

3) przy ul. Szeptyckiego Nr. 11 w szko- 
ie powszechnej Nr. 36 i 

s) przy ul. Antokolskiej Nr. 106 w szko- 
łe powszechnej Nr. 46. 

W półkolonjach tych znajdzie pomiesz- 
czenie 280 dzieci czyli w każdej kolonji 
umieszczone zostanie w przeciągu 6 tygod- 
ni po 70 najbiedniejszych dzieci, uczęszcza- 
jących do szkół powszechnych m. Wilna. 

‚ М związku z tem dowiadujemy się, iż 
na; zorganizowanie kolonji w Jerozolimce 
Magistrat m. Wilna wyasygnował w roku 
b. 8.795 zł., zaś na 4 wymienione półko- 
lonie letnie 20.850 zł. (x) 

KOMUNIKATY. 
— Popis publiczny Konserwatorium. 

Doroczny popis publiczny uczniów i ucze- 
nic Konserwatorjum Muz. w Wilnie odbę- 
dzie się w niedzielę dn. 24 b. m. o godz. 
12 pp. w sali „Lutnia*. Czynne hędą kla- 
sy: fortepjanu, skrzypiec, wiolończeli, śpie- 
wu solowego, instrumentów dętych i or- 
kiestrowa: Bilety. naby*ać; można w ka- 
sie „Lutni* od g. 11 rano do 9 w: 

XXV Posiedzenie Naukowe Wileń- 
skiego T-wa Ginekologicznego odbędzie 
się w czwartek 21 czerwca o godz. 20 w 
lokalu Kliniki Położniczo -;Ginekologicznej 
U. S. B. 

Porządek dzienny: 
1. Pokazy chorych i preparatów. 
2. Prof. Władysław Jakowicki: 

u starych i starszych pierwiastek: 
3. Dr. A. Karnicki. W sprawie klinowego 

wycięcia dna macicy w przypadkach prze- 
AE zapalenia przydatków macicy. 
4. Dr. J. Dobrzański. W sprawie na- 

stawiania macicy sposobem Pestalozzi'ego. 

Poród 

STS T 

Ogėrkiewicza. 
Wczoraj przybył do naszego miasta 

znany swego czasu w szerokich kołach to- 
warzyskich i artystycznych Wilna p. Ne- 
mezjusz Antoni Ogórkiewicz. 

P. Nemezjusz Ogórkiewicz przez lat 
z górą dwadzieścia przebywał poza Wil- 
nem. Pierwotnie bawił w Petersburgu, 
skąd wygnała go rewolucja bolszewicka, 
następnie bawił czas jakis nad brzegami 
Sekwany, z kolei zaś w tułączce zagranicą 
ociągnął go urok ojczyzny Leonarda da 
inci, Michała Anioła i Rafaela. Należy 

bowiem dodać, że p. Nemezjusz Ogórkie- 
wicz jest wielkim znawcą sztuki, wybitnym 
estetą i intelektualistą. 

„ We Włoszech jednak, mmo sprzyjają- 
cej atmosfery dla jego wrażliwej artystycz- 
nej duszy, uczucie patryjotyzmu i senty- 
mentu do rodzimego miasta zwyciężyło i 
p. Nemezjusz polecił zapakować walizki 
oraz zakupić bilet wprost do Wilna. Po 
przyjeździe jedną z pierwszych wizyt zło- 
żył naszej redakcji. Nasz miły gość spra- 
gniony był wszelkich wiademości u Wilnie. 
Zrozumiała ciekawość. To też jaknajskru- 
pulatniej poinformowaliśmy go o wszyst- 
kiem; mówiliśmy o teatrze, Magistracie, 
Targach Północnych, pogodzie i wystawie 
Plastyków. 

Najbardziej uwagę naszego szanowne- 
go rozmówcy zaobsorbowały teatr i wys- 
tawa obrazów. Oświadczył nam, że nie- 
zwłocznie zwiedzi te dwa przybytki sztuki. 
P. Nemezjusz CE napomknął mię- 
dzy innemi, iż chciałby bardzo wrażeniami 
swemi podzielić się z szerszem ogółem 
publiczności. 

Oczywista, propozycje skwapliwie przy- 
jęliśmy. Mamy nadzieje, że impresje wra- 
żeń człowieka, powracającego z Zacho- 
du, gdzie miał możność poznać wszystkie 
najnowsze prądy, jakie w dziedzinie sztuki 
nurtują w dobie obecnej sprawią naszym 
czytelnikom rzetelną przyjemność. у 

P. S. P. Nemezjusz Ogėrkiewicz prosi 
zą naszem pośrednictwem osoby posiada- 
jące wolne mieszkanie o wynajęcie mu na 
dłuższy okres czasu dwóch pokoi eleganc- 
ko umeblowanych (pianino, radjo, wanna i 
winda niezbędne). Łaskawe informacje pi- 
semne prosi kierować do redakcji dla Ne- 
mezjusza Ogórkiewicza. 
MONSTER TAN ADEACZSEYSAO 

— lłłakowiczówna na estradzie. W 
sabotę 23 bm. Wilno usłyszy w sali gimn. 
im. Mickiewicza (Dominikańska 5) naj- 
piękniejsze poezje Kazimiery lłłakowi- 
czówny w interpretacji autorki. Ze wzglę- 
du na odbywające się tegoż dnia Wianki 
wieczór znakomitej poetki wileńskiej roz- 
pocznie się punktualnie o godz. 8-ej wie- 
czór a skończy się o godz. 10-ej. 

Bilety od 50 gr. do 3 zł. w  Księg. 
es Naucz. Polskiego,  Królew- 
ska 1. 

— Konsułat łotewski komunikuje, 
że z powodu świąt łotewskich Konsulat 
będzie nieczynny w piątek 22 i w sobotę 
23 czerwca. 

— Akademja źałobna ku czci ś.p. 
Jėzety joteyko. W niedzelę dn. 24 czerw- 
ca r. b. o godz. l-ej w sali Kuratorjum 
Okręgu Szk. Wil. (Wolana 10) odbędzie 
się akademja Źźałobna ku czci Ś. p. prof- 
dr. józety Joteyko. Słowo wstępne wypo- 
wie p. Kurator Pogorzelski. 'Chór „Hasto“ 
pod dyrekcją p. Żebrowskiego wykona: 
Responsorium „Libera me, Domine* Witta. 
Charakterystyce pracy naukowej 'i pedągo- 
gicznej pr. dr. Józefy Joteyko zostaną po- 
Święcone następujące przemówienia: prof. 
U. S$. B. Trzebińskiego: Próba charaktery- 
styki działalności naukowej; prof. U. S. B. 
Radziwiłłowicza: Prace psychologiczne; 
prof. U. S. B. Massoniusa: Praca pedago- 
giczna wizytatora K.O.5. W. Szulczyńskiego: 
Działalność w kraju. Akademję żałobną 
organizują Wileńskie Towarzystwo Filozo- 
ficzne, organizacje nauczycielskie w Wilnie 
i Towarzystwo Zwolenników Nowoczesne- 
go Wychowania, 

- Wystawa Wileńskiego Towarzy 
stwa Artystów-Plastyków. W Pałacu re- 
prezentacyjnym codziennie otwarta VI do- 
roczna Wystawa Obrazów i Rzeźb Wil. 
T-wa Artystów-Plastyków od godz. 10 
rano do 7 wiecz. Drugie wejście w pod- 
wórzu, 

Zjazd Maturzystów Polaków b. 
l-go Gimaazjum Wileńskiego z lat 1967. 
1908 i 1909 odbędzie się w Wilnie w dniu 
1 lipca 1928 r. Miejsce spotkania: godz. 
12-ta w południe na szczycie Góry Zam- 
kowej. Zapytania i zgłoszenia nadsyłać pod 
adresem: Ludwik Maculewicz, Wilno, W. 
Pohułanka 24. 

RÓŻNE. 
— (x) Kierownik działu propagan- 

dy prasowej przy Pierwszych Targach 
Północnych i Wystawie Rolniczo-Prze- 
mysłowej. Współpracownikowi redakcji 
naszego pisma p. Bolesławowi Witowi Świę- 
cickiemu powierzone zostało stanowisko 
kierownika nowoutworzonego działu pro- 
pagandy prasowej przy Pierwszych Targach 
Północnych i Wystawie Rolniczo-Przemy- 
słowej. Jednocześnie p. Święcicki został 
redaktorem wydawnictw Komitetu Wyko- 
nawczego Targów — Wystawy i Polskiej 
Ligi Gospodarczej. ч 

Niedojście do porozumienia mię- 
dzy sjonistami a ortodoksam:. W związku 
z wyborami do żydowskiej gminy wyzna- 
niowej w Wilnie, które odbędą się pra- 
wdopodobnie w drugiej połowie lipca rb. 
dowiadujemy się, iż rokowania między 
sjonistami i ortodoksami w celu stworze- 
nia bloku wyborczego zostały ostatnio 
zupełnie zerwane. 

Wobec tego też, grupy te pójdą do 
wyborów oddzielnie. 3 

— Pogrzeb š. p. Domiceli Falewi- 
czowej. Wczoraj odbył się pogrzeb zasłu- 
żonej działaczki na litewskiej niwie spo- 
łecznej i dobroczynnej, .Domiceli Falewi- 
czowej. Po nabożeństwie żałobnem w kość. 
św. Rafała, kondukt ul. Mickiewicza i Ko- 
Ściuszkowską wyruszył na cmentarz św.Św. 
Piotra i Pawła. Trumnę poprzedzały licz- 
ne wieńce od organizącyj i poszczególnych 
osób (w ogólnej liczbie 19) i order Gedy- 
mina, przysłany z Kowna w uznaniu zasług 
zmarłej. Na cmentarzu wygłosił przemó- 
wienie p. Ziżmaras, organizator i komen- 
dant skautów litewskich, podkreślając za- 
sługi zmarłej i stratę, jaką w jej osobie 
ponosi społeczeństwo litewskie. 

TEATRY i MUZYKA. 
Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

„Tylko ty“, komedja muzyczną W. Kollo, 
ze względu na przypadający urlop K, Wyr- 
wicz-Wichrowskiego dziś grana będzie po 
raz ostatni w sezonie. Bywalcy teatralni 
będą mieli możność usłyszenia dziś po raz 
ostatni pięknych melodyj tej ostatniej no- 
wości scen zagranicznych. 

‚ Jutrzejsza premiera. Na dzień jut- 
rzejszy reżyser M. Dowmunt przygotowuje 
niezwykle urozmaicone i barwne widowis- 
ko, którem będzie wodewil Nelsona, kbar- 
dze dowcipnie tłomaczony przez W. Rapa- 
ckiego „Król się bawi* z Mieczysławem 
Dowmuntem w roli Romea, H. Kamińska 
w roli Julji Romainville, H. Szczęsna w ro- 
li Eglantyny, Hulang-ling, królem Sjamu — 
M. Dąbrowskim i innymi. 

W widowisku tem biorą udział liczai 
statyści, chór oraz orkiestra pod batutą 
M. Kochanowskiego. 

— Dodatek rewjowy Nr. 2. Dodatek 
Nr. 2 codziennie grany po Kom. muzycznej 
„Tylko Ty* zdobył sobie wielkie uzna* 
nie:



„Italja“ a radjotolegraija. 
W czasie powszechnego zaintere- 

sowania się losem  „ltalji*, odkrytej 
za pomocą radjotelegrafji, intereso- 
wać będzie prawdopodobnie szerszy 

ogół kwestja, w jaki sposób nawią- 
zano z rozbitkami kontakt i w jaki 
sposób się go utrzymuje. 

Statek powietrzny posiadał dosko- 
nałe przyrządy do  radjotelegraiji. 
Mógł wysyłać na krótkiej 33 metro- 
wej fali wiadomości na bardzo  wiel- 
kie odległości, a pozatem jeszcze na 
dwu falach Średniej długości, — 900 
1 1400 m. wiadomości meteorologicz- 
ne, ew. utrzymywać kontakt ze stat- 
kiem pomocniczym „Citta di Milano". 
Przyjmować mogła Italia wiadomości 
na wszystkich falach. Podczas przelotu 
nad Europą korespondowała Italia z 
Rzymem na fali 33 metrowej, a ze 
stacjami poszczególnych państw, nad 
któremi  przelatywała, na fali 900 
i 1400 m. 

Z Kinysbay nie mogła się już praw- 
dopodobnie ltalja porozumiewać z 
Rzymem i dla tego wiadomości swoje 
podawała za pośrednictwem statku 
Citta di Milano. Statek ten rozporzą- 
dza doskonałą stacją nadawczą o fali 
krótkiej 28 m. Posiada stałe połą- 
czenie z radjostacją rzymską, aaż do 
dnia katastoiy ltalji, 25 maja utrzy- 
mywał z nią ścisły kontakt. 

W .czasie zaginięcia ltalji pojawiły 
się w dziennikach- wiadomości, że 
skoro ltalja nie może używać moto: 
rów, pozostanie bez połączenia ze 
światem. Coprawda, statki powietrz- 
ne używają dla wytwarzania prądu 
małego generatora, poruszanego przy 
pomocy specjalnej Śmigi, obracanej 
podczas lotu przez opór powietrza. 
Jednakże Italja posiadała specjalne 
akumulatory. Obecne połączenie ze 
stacjami radjotelegraficznemi umożli- 
wione jest właśnie dzięki posiadaniu 
akumulatorów. Ze względu na to, że 
powtórne naładowanie akumulatorów 
nie jest w obecnej sytuacji prawdo- 
podobnie możliwem, ogranicza się po- 
łączenie ltalji ze statkiem Citta di Mi- 
lano na jedną tylko godzinę dziennnie, 
Komunikowanie się odbywa się za- 
sadniczo w nocy, bowiem tylko wów- 
cząs jest najspokojniei w atmosferze. 
Specjalnie jeszcze polecono generało- 
wi Nobile oszczędzać prąd w akumu- 
latorach. Italja komunikuje się obec- 
nie tylko ze statkiem Citta di Milano, 
który otrzymane wiadomości przesyła 
następnie do Rzymu. 

W Europie środkowej nie słychać 
obecnie zupełnie sygnałów, wysyła- 
nych przez rozbitków, zaś sygnały 
statku Citta di Milano są zupełnie 
wyraźne. 

Istnieje nadzieja, że akcja ratun- 
kowa, znakomicie ułatwiona przez 
osiągnięcie połączenia radjotelegra- 
ficznego, zostanie uwieńczona powo- 
dzeniem. 

GBIEŁOA WARSZAWSKA 
20 czerwca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,89 8,91 8,87 
żelgja 124.545. 124.86 124,23 
Holandja 359 60 360,50 358,70 
Londyn 43,51 43,62 43,40 
Nowy-Yurk 8,90 8.02 8.88 
Paryž 35,04 35.13 34.95 
Praga 26,88 26.99 26.85 
Szwajcarja 171,87 172.30 171.44 
stokholm 239.33 239.93 238.73 
Wiedeń 1125,475 125.77 125.16 
Włochy 46,87 46,99 46,75 

Papiery procentowe: 

3 proc. pożyczka dolarowa 91— 89,50 
Dolarowa a 
Dolarówka 82,— 81 — 
5 proc. konwersyjną 67 
Pożyczka kolejowa 62 
6 proc. pożyczka dolarowa 1928 r. 87.— 
10 proc. pożyczka kolejowa 104 - 
10 proc. kolejowa 104. 103,75 
Listy i obl.Banku Gosp. Kraj. 94— 
Listy zast. T. K.P. P. II em. 8175 93, — 
8 proc. przemysłu polskiego 90 - 89—90 

proc, ziemskie 53.10 
6 proc. warsz. 61,50 62,50 
5 proc. warsz. 59,50 60,25 
8 _ warszawskie 75,50 
4,5 proc. Łodzi 80— 
$ pros. Piotrkowa 66.50 

   

H. BALFOUR. 

"WALKA O DOKUMENTY 
Murzyn miał minę rozczarowaną, 

widząc otworzony wytrychem:zamek— cz 
zdecydował, iż Ned albo Strickland 
zabrali papiery. Zrozpaczony upadł 

' ciężko na krzesło... Obaj przyjaciele 
stracili cierpliwość. : ы 

— Musiało się tam stać coś 

dziwnego — szepnął Jack — idź zo- 

bacz! 

Z działalności Kola Zie- 
mianek. 

W ubiegłą niedzielę odbywała się 
w lokalu Koła Ziemianek uroczystość 
rozdania Świadectw z ukończenia kur- 
su społecznego, zorganizowanego 
przez Koło. 

Rozpoczęto uroczystość wysłucha- 
niem Mszy Św. w mieszkaniu p. że- 
leńskiejj poczem w obecności przed- 
stawicielek Koła Ziemianek, kierow- 
niczek kursu,. grona wykładających, 
przedstawiciela kół młodzieży oraz 
paru zaproszonych osób rozdano 
Świadectwa 20 uczestniczkom kursu. 

Doniosły charakter społeczny kur- 
su, stanowiącego pierwszą tego ro- 
dzaju inicjatywę na wileńskim grun- 
cie, nie może być pominięty milcze- 
niem. 

Koło Ziemianek, troszcząc się o 
podniesienie duchowej zarówno jak i 
materjalnej kultury ludności wiejskiej, 
zaczęło sprowadzać na wieś in- 
struktorki szycia i kroju, oraz tkactwa, 
ktore zaznajamiają kobiety *z temi 
tak bardzo pożytecznemi umiejętnoś- 
ciami. 

Instruktorka taka, wchodząc 
bliski kontakt z ludem wiejskim jest 
niejednokrotnie doradcą nietylko w 
zakresie swej wiedzy iachowej. 

Do pracy takiej trzeba jednak in- 
struktorki prygotować, dobra wola 
tu nie wystarczy, gdyż praca Spo- 
łeczna wymaga gruntownego przygo- 
towania. Zrozumiało to Koło ziemia- 
nek i zorganizowało pierwszy w Wil- 
nie kurs społeczny dla przyszłych 
instruktorek wiejskich. 

Słuchaczkami kursu były absol- 
wentki Państw. Szkoły Przem.-Handl. 
im. E. Dmochowskiej, które prócz 
fachowego przygotowania otrzymały 
w szkole wykształcenie ogólne w za- 
kresie 6 kl. liceum. 

Obecnie po przesłuchamiu 6-cio 
miesięcznego _ kursu$ społecznego 
instruktorki te staną do pracy nale- 
życie przygotowane. 

O charakterze kursu mogą dać 
pojęcie tytuły wykładanych tam przed- 
miotów. Były to: metodyka pogada- 
nek religijnych, obyczajowych i go- 
spodarczych, ' metodyka  czytanek, 
ludoznawstwo, nauka Obywatelstwa, 
rachunkowość, współdzieiczność, hy- 
gjena, oświata pozaszkolna i inne. 

Pozatem zwiedzono cały szereg 
instytucji społecznych, jak: ochrony, 
żłobki, poradnie i t. p. 

Za całą tę pracę oiiarną i obywa- 
telską naležyisię najwyższe uznanie 
Kołu Ziemianek w osobach organiza- 
torek kursu pp. Mikulicz-Radeckieį, 
Bortkiewiczowej, kierowniczkom: p. J. 
Muchlińskiej i A. Mohlównie oraz 
całemu gronu wykładającemu. 

Młodym zaś słuchaczkom, które z 
zapałem i wytrwałością uczęszczały 
na wykłady „Szczęść Boże* w dal- 
szej ich pracy. 

w 

RADJO—WILNO. 
Czwartek dn. 21 czerwca 1928 r. 
13.00 — Transmisja z Warszawy. 
17.00—17.'5: Chwilka litewska. 
17.20 -17.45: Transmisja z Warszawy: 

„Wśród książek”. 
„17,50 —19.00: Audycja literacka „Noc 

Świętego Jana Ewangielisty* Misterjum bal- 
ladowe w siedmiu sprawach Emiłja Ze- 
gadłowicza. 

19.05 - 19.30: „Rokitna i Krechowce* 
odczyt z cyklu „Boje Polskie" wygłosi Wa- 
lerjan Charkiewicz. 

19.30 — 19,35: Pogadanka radjotechnicz- 
na wygłosi Mieczysław Galcki. 

19.55 — Komunikaty. 
20.15—22.00: Transmisja z Warszawy: 

p: orkiestry Filharmonii Warszaw- 
skiej. 

22.00 - 22.20: Transmisja z Warszawy. 

  

  

22.30 23.30: Transmisja muzyki ta- 
necznej z Warszawy. 

a u 
a i ŽĄDAJCIE $ 
ž wszędzie znanego środka B 
s „od odcisków B 

BE Prow A. PAKA. s 
  

Bill, gdyby się dowiedział? 
— On wiedzieć! — zawołał mu- 

rzyn. Wszystko, co ja zrobić dla 
niego, dra Massa Bill. Pan wierzyć 
mnie, chociaż ja nie móc wytłuma- 

ć! 
— Więc to dla p. Billa wyjąłeś 

te papiery, ukryte w szafce japoń- 
skiej”—zapytał Ned, pokazując szuf- 
ladę. 

— Tam nie być żadnego papieru. 
— Żadnych papierów? — powtó- 

rzył Ned, przypominając sobie zmie- 

    

- Ależ ja nic a nic nie rozu- szanie i ucieczkę Elzy. Czy jesteś 
miem!—odrzedł Ned, z wyrzutem w tego pewny? Powiedz mi prawdę! 

głosie. To prawda, massa Ned, Ja 
—- To niema znaczenia. Masz przysięgać na Boga! Znaleźć szuiladę 

przecie najzupełniejsze prawo zapy- pustą. Czy pan nie brał papierów? 
tač Jonaha, poco przyszedł o tak Ta zamek być złamana. Ja zamek 
spóźnionej porze. być złamana. Ja potrzebować  papie- 

Ned wszedł do bibljoteki, nie za- rów dla massa Bill, który potrzebo- 
mykając za sobą drzwi. wać ich... 

— Jonah, ty! —- krzyknął, udając — Skąd to wiesz? 
zdziwienie — co ty tu robisz? — On sam kazać 

Jonah zerwał się zmieszany, ale przynieść. 
nie mógł znależć odpowiedzi. — Pan Bill rozkazał ci to? Kiedy? 

— Muszę wiedzieć. skąd i dlacze- — Dzisiaj. 
go wracasz tak późno i czego tu — Widziałeś go dzisiaj? 
szukasz?—pytał dalej ostrym tonem Ned uczuł, że wszystko się gmatwa 
Ned. й RI w sposób przerażający. 

— Ja:.. ja omylić się, nie tu tra- — Nie widzieć, ale mówić z nim 
fić—bełkotał murzyn. — W jaki sposób? 

— Poleciłem ci pilnować domu. — Te eionować, ale Boże mój, 
Czemu więc wyszedłeś przed moim Boże, ja przysiąc milczeć, a pan 
powrotem? zmusić mnie do mówienia. 

Nastała chwila ciszy. — Poczekaj, Jonahu, to wszystko 
— Sądziłem, że mogę ci zaufać, brzmi nieprawdopodobnie. P. Boyd 

Jonahu! Coby powiedział na to p. nie mógł nakazać ci milczenia wobec 

ich wziąć i 

SŁ 

Rozszerzenie skwera Lokiskiego. 
Początkowy projekt urządzenia 

skweru Łukiskiego uległ zmianie o 
tyle, że teren jego obecny ma byč 
znacznie rozszerzony kosztem rynku. 
Nowy ten plan, znajdujący się już w 
trakcie realizacji, możnaby było po- 
witać z uznaniem, gdyby nie przebija- 
jący się z tej zmiany brak  należyte- 
go przemyślenia w swoim czasie ca- 
łości podjętych robót. 

To niezdecydowanie, wytwarzające 
pewną chaotyczność w pracach nad 
uporządkowaniem placu są tembar- 
dziej  nieporządane, że powodują 
wzrost kosztów, tych robót, dzięki 
ich kilkakrotnemu  przerabianiu. W 
danym, naprzykład, wypadku w Fre- 
zultacie rozszerzenia skweru wypad- 
nie zburzyć znaczny odcinek Świeżo 
zabrukowanej przestrzeni, którego 
koszta wybrukowania wynoszą po- 
dobno od 200 do 300 zł.! 

Ponieważ główny szkopuł w spra- 
wie przeniesienia rynku Lukiskiego, 
polegający na braku odpowiedniego 
placu, został—jak się dowiadujemy— 
usunięty, a to w ten Sposób, że nie- 
mal deiinitywnie zadecydowano prze- 
nieść go na rozległy plac, położony 
nad Wilją na lewo od kościoła Św. 
Jakóba, nasuwa się myśl, czy nie le- 
piejby uczynił Magistrat, zdobywając 
Się na krok bohaterski, a mianowicie 
przenosząc rynek od zaraz na nowe 
miejsce. Trudność z ' natychmiastową 
przeprowadzką ma podobno polegać 
na tem, że kontrakt żyda, dzierżawią- 
cego ten plac wygasa dopiero z 
wiosną przyszłego roku i że niema 
on dokąd przenieść utrzymywanego 
tu przezeń składu drzewa, ale--abyš- 
my nie mieli większych zmartwień! — 
z tym ambarasem można dać radę, 
zwłaszcza przy dobrej woli obu stron, 
a i plac dla prywatnego składu drze- 
wa zawsze się znajdzie! Przynajmniej 
mielibyśmy do czynienia z imprezą o 
charakterze stałym i nie musielibyśmy 
oglądać żmudnego zabrukowywania 
graniczącej ze skwerem części placu 
Łukiskiego, przeznaczonej na tymcza- 
sowy rynek, z przykrą myślą, że jest 
to prowizorjum, które w przyszłym 
roku znów zostanie zburzone! 

Plac za kościołem Św. Jakoba, to 
miejsce na rynek pod każdym wzglę- 
dem wymarzone i definitywne prze- 
niesienie go tam, miast  męczącej 
„tymczasowości*, niewątpliwie roz- 
dobrucha zaperzone Józefowoczki na- 
sze, oburzone bez miary  temże. 

„Ci widziała-ż, Paniczka, co zmyś- 
lilil Rynek skasowali i jakiści ogród- 
ki porobili, a nowy (rynek) mówio 
co bendzie aż na Zwierzyncu, ci mo- 
ża na Kalwaryjskiej, ot i biegaj w ta 
pora skroż cała miasta, nijak nie 
pośpiejesz z roboto!“ „Przechodzien“ 

EE 

Na srebrnym ekranie. 
„Kiedy kobieta kocha". 

(Kino „Polonja“). 
Bardzo słaby film amerykański, 

którego jedyną— przypadkową zresztą 
- wartość stanowi wierne oddanie 
życia amerykańskiego z całą jego 
parwenjuszowską ordynarnością i nis- 
kim poziomem kultury duchowej. 
Brak manjer i dobrego smaku mo- 
żemy tu zauważyć tak dobrze w 
podrzędnym barze, jak i wśród  peł- 
nego ciężkiego dorobkiewiczowskie- 
go przepychu pałacu miljardera. 

„Przepiękna”, jak opiewaią pla- 
katy uliczne, Lois Wilson, występu- 

OD ADMINISTRACJI. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 
łaskawe wnoszenie przedpłaty za m-c 

CZERWIEC.Konto Czekowe Słowa P.K.O. 

Nr. 60259. 

mnie. 
- Naodwrót, najwięcej przed pa- 

nem! 
— Dlaczego? 
— Bo myśleć, 

wrogiem. : 
To niema sensu, opowiedz mi 

wszystko, Jonahu! 
Ale murzyn pokręcił głową prze- 

cząco i Ned nie mógł zmusić go do 
mówienia. Zniechęcony powrócił do 
Jacka po radę. 

— Co to znaczy? - zapytał. 
— Jestem bardzo zdziwiony —0d- 

rzekł Jack, ale przypuszczam, że Jo- 
nah ma rację. Musiano go oszukać. 
Posłuchaj no, Nedzie...—tu Strickland 
opowiedział po kolei wszystko, co 
się stało w ciągu tej nocy. Wierzę, 
że Jonah był pewien, że rozmawiał z 
Billem. Możemy sprawdzić skąd tele- 
fonowano, ale przedewszystkiem trze- 
ba się dowiedzieć, co zaszło. Idž, 
wytłumacz mu, że dom, w którym 
był, należy do człowieka, który uwię- 
ził Billa i powiedz, że możemy mu te- 
go dowieść. 

— Jak wytłumaczysz fakt zniknię- 
cia papierów z szuflady? 
S „ Možliwem jest, že stužąca wy- 
jęła je, ale ponieważ nie było tam 
nic ważnego, przedewszystkiem mu- 
simy się zająć Jonahem. 

Ned znalazł znów Jonaha w po- 
zie pełnej rozpaczy, siedzącego na 
krześle. 

Posłuchaj mnie—rzekł—wiesz, 
że jestem szczerze oddany p. Boydo- 

że pan jest jego 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 
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Teatr „AGS. 
Wileńska 38. | 

“ 

2 „Polonija 

Rewelacyjna Premjera! Parter od 1 zi, Baikon 70 gr. Sensacja Zoby obecneį! Najaktualniejszy dramat ero- 
tyczny „ZEW SMYSŁÓW — Spowiedź Szesnastoletnej Dziewczyny”. Film, przedstawiający 
ce artyst. sposób obecne, pełne nerwowego napięcia i żądzy rozkoszy erotyczne. przeżycia młodzieży, 
oparty na tle głośnego berlińskiego procesu. W roli głównej czarująca Gerdi Gerdt. Tysiączne artykuły prasy 
całego świata nie mogły udzielić czytelnikóm tej niebywałej emocji, jaką daje widzowi ten szlagier. Ostatni 

seans_o godz. 10.15. 

Parter od 80 gr. Dziś! Nadzwyczajny dramat salvnowy p. t. „KIEDY KOBIETA KOCHA". W rolach głównych: 
tr „UŁ rywał Rudolf Valentino, Ricard Cortez, przepiękna Lois Wilson i Estella Taylor. Film ten ilustruje nam dra- 

A.Mickiewicza 22.| mat kobiety, która dla miłości nie cofa się przed žadnem szaleństwem i dramat zazdrosnego do utraty 
zmysłów mężczyzny. Początek seansów o g. 5.30, ostatni 10.25, 

w wyso* 

  

"Kino: Wanda” Wieczór upojenia miłości i tańca z egzotyczną tancerką Józefiną Baker t. zw. Czarną Venus. REWJA NAD 
Tex t REWJAMI czyli „Paryż w letargu* erotyczny dramat w 12 akt. Sceny balowe wykonały najpiękniejsze 

/ielka 30. dziewczęta świata słynnych kabaretów „Moutin Rouge*, „Folies Bergeres* i in. 
  

  

— оМЫ Ainamaiogiai 
SALA MIEJSKA 

ui. Ostrobramska 5. 

g "Uanaunuunuasunausunausnų, 

Gemeni, gwoździe. żelazo 

poleca 

Wileński $yndykat Rolniczy 
ze składów swoich 

  
w Wilnie, Głębokiem, Dziśnie, 

Smorgoniach i Gródku. 
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KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

„ denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt taki usunąć 
PORARNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatoara. 
Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- 

wionego 5. — zł 

Boradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach oraz w AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

Mickiewicza 4— 6. 
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ZNAKOMITE | į 

KOSIARKI, ŻNIWIARKI į 

„BEERINGA“ 
lekkie, trwałe, dokładne w pracy, 
łatwe w obsłudze oraz części zapa- 
sowe do Deeringa i innych maszyn 

żniwnych stale posiada 

Wileński Syndykat Rolniczy 
w Wilnie, Zawalna 9. 

Adr. tel. „Rolnicze“. Tele'. 323. 
ATI DI SEA TTD DR KAZDA | L 

jąca w jednej z roli tytułowych 
obrazu, gw _ rzeczywistości | jest 
gruntownie brzydka, którego to 
smutnego stanu rzeczy nie ratują na- 
wet względnie piękne stroje. 

Najgorzej zaś jest z muzyką, za- | 
miast bowiem dotychczasowej niezłej 
orkiestry, uszy widza udręczało ho- 
rendalne „rzempolenie” jakiegoś przy- 
godnego skrzypka przy analogicznym 
„akompanjamencie“ fortepianu. 

Miejmy nadzieję, że byłoto jakieś 
niemiłe prowizorjum, bowiem trudno 
to nazwać inaczej niż skandalem! 

Alfa: 

  

wi? Nie powinieneś więc nic prze- 

demną ukrywać, zresztą, jeśli twój 
pan potrzebuje papierów jakichś to, 
bez mojej pomocy się nie obejdzie. 
Czy pewien jesteś, że z nim rozma- 
wiałeś, że to jego był głos? 

— Najzupełniej. O ja znać głos 
massa Bill od dwudziestu pięciu 
lat! 

-— Obawiam się, że mylisz się 
jednak. Wiem napewno, że dom, w 
którym byłeś dziś w nocy, należy do 
człowieka, który uwięził p. Boyda. 

Murzyn roześmial się: 
— To pan mylić się, — odrzekł 

uprzejmię, — ten dom należeć do 
przyjaciół massa Boyd, a on nie być 
więziony, być zdrowy. Pan spokojna 
będzie, massa Ned. 

Crawley zmieszał się. Jonah zda- 
wał się być tak pewnym tego, co 
twierdził! Ned zadał sobie sobie py- 
tanie, czy murzyn nie miał racji, czy 
istotnie Bill nie zniknął z oczu, dla 
sobie tylko wiadomych powodów zu- 
pełnie dobrowolnie. 

A jednak z drugiej strony, Jack 
był tak pewny... : 

Ned odzyskał zimną krew i 

najmił: 
— P. Strickland jest tutaj. Posłu- 

chaj tego, co ci powie, a wtedy prze- 
konasz się może, że nie masz racji. 

— On być tutaj? — zapytał mu- 
rzyn groźnym głosem. : 

Jacku! — zawołał Crawley. 
Strickland wszedł, a Jonah spoj- 

rzał nań wyzywająco. Widocznie nie 

OZ- 

Od dnia 19 do 22 czerwca 1928 r. 
A włącznie będą wyświetlane filmy: 

Kuliuraino-Oświatowy; Nad program: „BEZTROSKA 

M t R 

„Narizela Ddręczeń | wro gió 
Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, Początek seansów 

Następny program: „COHN i COOGAN*, 

dramat 
głównej: a и 

MLODOSČ“ komedja w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. 

10 aktach. 
la Plante. 

w 
Laura   o godz. 6-ej. 

a 
  DOKTOR : 

    

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 8 2 
pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych B „A. SINSBERG 
fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości HE syfifs i skórne. Wil- 
SPRZEDAŻ K "A no, ul. Wilefska 3,' e- 
i WYNAJĘCIE M. DÓDROWSKO 8 б т Ра je 

1957- Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 8 = dė 

Lilis LU Il Asi КТЯ Е0 ЭРУЕ R CZŁEZIA Dokiėr-Medycyny 

SPA RY SZA ло A. GYMELER 
a . . копот choroby skórne, we- 

Fachowiec branży drzewnej potrzebny.  Podbro-NEryCzne I . moczo- 
: a dzie, Nowy  Dwór.Płciowe. Elektrotera- 

zasobny, którego łączą  pierwszo- z-lLLzpia, słońce górskie 
BŚ rzędne stosunki z fabrykami parieru | m — IZ gjątermja. Mickiewi- 

i celulozy, może za otrzymaniem PUSZUKŃUJĘ cza 12, róg Tatar- 
odpowiedniej prowizji pośredniczyć | pracy administratora skiej 9 2i5 8. 
przy sprzedaży z pierwszej ręki PM majątku ziemskiego W.ZP 43, 

E większych partji świerków i osiki lub nieruchomości w 
(papierówki). Pewna zapłata. Inte- mieście. Liczę 30 łat. DOKTOR i 
resanci otrzymają szczegółówe in- HB jestem kawalerem. Н formacje, kieruiąc zapytania sub: |] Posiadam wykształce-| D. ZELDOWIGZ | 

g „A. E. 336* do Rudolf Mosse, Berlin g nie średnie. Mogę | chor. weneryczne į 
Ę (Niemcy). 1- psrz_B przedstawić kaucję] syfilis;  marządów | | 

( оан тез ооа ее оо в Л m Bł) DYPoteczną na własną | moczowych, Od 9; 
aaa aaa Dia | 0998 wiecz | | ją Znajomych: PSZESMYC- p = = E ł 

B POSZUKUJĘ KiEGO Adama KuLIG- BW gómin. „Słowa”| Kobieta-Lekarz | 
|| A Antoniego i Jana. Poda у Ш' пші’шшша 

wdzięczny za wiadomość o nich, KET GE ES о mA 
ś Komunikować proszę: Francja: Pa- E B bs a KOBIECE, WENE- Ё 
. ris XVI, Boulevard Murat 122, 8 8 LOKALE B RYCZNE, NARZĄ- | 

Stėphan Blagevitch. 0-GbLZ PC I 
AWAWAWA n-=-cza a. ul. Mickiewicza 24, f 

TMoiatoh ziemskiw. NA; : tel. 277. ! „ | Majątek powiecie | ММезакатуе | — 
KUPNA | SPRZEDAŻ | mołodeczańskim, | potrzebne 3 pokojo- SALA 

odległy od st. kol. ;we, pożądane na mmm — —. 
WAWAARWA|” kim. Obszar jZwierzyńcu. Zgłosze- „ Dr med. 

ogólny 500 ha, w 
  

Li НОк ozna | „Ergo“ 4 POWRÓCIŁ. Choroby 
M. Wilenkin i $-а kowe iw: uszu, gardła i nosa. 

piecie, AK) ma SOS Wilenska 12 m. 3. 
RRSO CEE gan: » Przyjmuje od 4 do 5 ilno, ul. Tatarskaj | tarz. Cena do- RÓŻN E WI as Nr 110. 
20, dom własny. || н stępna RZL I 
stnieje od 1843 r. . H-.K. „Zacheta“ 2 
Fabryka i, skład | | Gdańska 6 tel9-05 aan” Choroby ZĘ. | į 
: mebli: SR „YOS6ELZ 1 Sanatorium  „Salus“ 
jadalne, sypialne, | gy — в 0?1" uję „Dr. Kupczyka Kra- 
salony,  gabinety,| | Placówka Polskaj PO WAŻNESO SPól-ków, Szujskiego 11. 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- Meblowa 

  

ną raty. ! Okazyjnie 2 łóżka 
@ m ; mahoniowe i mate-, 
KS arai PIĄ antyczne | 

POŻYCZKI  |meble „Jakob“ 
niskoprocentowe | francuskie, maho- 

niowe oraz szafy,   
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mógł go poznać w 
łachmanach. 

— Tak, to ja jestem, — roze- 
śmiał się Jack; lecz słowa jego wy- 
warły nieoczekiwane zupełnie wra- 
żenie. 

Murzyn wydał dziki okrzyk i rzu- 
cił się na Stricklanda. Nieoczekujący 
napaści jack, runął na ziemię. Wszy- 
stko to stało się tak nagle, że Ned w 
pierwszej chwili stał osłupiały, lecz 
wkrótce zorjentował się, iż Jackowi 
grozi niebezpieczeństwo, to też rzucił 

tych brudnych — Szalony 
się nim teraz, 
krwawi. 

W tej chwili 
i jęknął. 

zanim on się oc 

nia do „Słowa* pod T. WĄSCYSKI 

nika-(kę) z gotówka. 
Pośrednicy zbyteczni. 

sy, stoły, szafy, Informacje udziela 
biurka, | krzesła t MAKOWSKI Biuro ana od | 

Qodna WE 7. Zawalna 15. Wz GRE LEKARZE irti 

MEDESZE BEO EAR USE 
ZGU BY ew h 

a MES i stoły jadalne, ma- BEBEBZM Choroby jamy, ustnej. 
wi R Ko. Merace it. d.-GLLZ gubiony kwit Plombowanie i usuwa 

misowo-Hadlowe, ® — m lombardowy „porcelanowe 1: złote Kenos adioWos R (Biskupia 12) Porcelanowe i złote 

tel. 152 z == KEBEEZE Nr 27040, unieważnia Korony. Sztuczne zę- el. jaz g "B się. o gLizby-, Wojskowym, u- 
AT i POSADY = MWAWASH Ka AO 

—— się zniżka. Ofiarna 4 
B E SY 8 8 m. 5. Przyjmuje: od 

я -letni chłopiec po- PDS DRZNDDA KUPIMY: _natych- | Jl Su cje Pp BAWAWAM ABBA 
salati gotówkę | kolwiek pracy na wsi Doktór Medycyny 
Taak pyle. [ub w mieście. Skoń- _ KUKIEWIEŻ 88 КОЛЕН 58 

>" ass MY lczyt 7 oddziatėow 

m Mn taško pogiekeknė agro, menemonns V amas 
1Е Jest uczciwy, chętny. Mickiewicza 9, wejście PROPONUJEMY: |Posiada referencje. z ц Śniadeckich 1 AKUSZERKA 

majątki, domy, la- ;Wiadomość w adm: przyjmuje od 4 7. (W, Smialowska 
Sy, pożyczki pod EP pod literami —€0b PRA NJE Od 9 
ewne gwarancje. о Za "HH" 

POSZUKUJEMY: "Br. POPILSKI a 
finansistów do choroby skórne i we „ EOS st > b rozmait. _ branż. otrzebna wykwa-neryczne. Przyjmuje "9 SZ. P Nr. 63 
handlow. i prze- lifikowana ku- Od godz. 10: do li od 8 

charka, mogąca 5—7 p.p. W. Pohulan- 
kucharza.ka 2, rėg Zawalnej 

  

Wilnie i we wsz. łoszenia tylko z+ł0 W.Z.P. 1 AKUSZERKA 
miastach i mia- 2 ai rekomen- m + Kan OKUSZKO | steczk, ościennych dacjami. Pensja od DI, Iš. WOŁFSOŃ „owróca i wznowi:  D 

województw. umowy. Oferty skła: weneryczne,  moCzo- przyjęcia chorych | 
RADY i wskazów- ;dać w adm. „Słowa”* płciowe i skórne, ul. Mostowa m. 6. 

ki bezpłatne. _ pod „na wyjazd ileńska 7, tel. 1067. W. Z.P. 28 

— A co, czy nie mówiłem? 
wołał Ned. — Znam ja 
nych ludzi, mają oni silne głowy. Le- 
piej będzie jeżeli ty stąd odejdziesz, 

82—8172 

Ožynska-Smolska 

8-1i od 4 7. 
Wydz. Zdr. Nr. 3 

    

człowiek! 
rana 

Zaopiekuj 
jego silnie   murzyn poruszył sie | 

za- 
tych czar- 

knie. 
— Tak, to jest konieczne. Musi- 

my dowiedzieć się co zaszło, 
nie powie ani słowa, dopóki 

a om 
ja tu 

się na pomoc. 
Dzikie instynkty murzyna rozbu- 

dziły się nagle, ze spienionych jego 
ust padały niezrozumiałe słowa prze- 
klenstw. Crawley nie mógł dać sobie 
z nim rady i widział z przerażeniem, 
że twarz przyjaciela pokrywać się za- 
czynala trupią bladošcią. 

Zrozpaczony uchwycił duży lich- 
tarz i uderzył nim w głowę Jonaha, 
który upadł zemdlony. Wówczas 
Crawley podniósł przyjaciela, zemdlo- 
nego również i położył go na kana- 
pie, poczem pobiegł po wino. Po 
pewnym czasie Strickland zaczął wra- 
cać do przytomności. Gdy odzyskał 
możność mówienia, spojrzał na Jo- 
naha i rzekł gładząc dłonią zbolałą 

szyję: / 
— Któżby to mógł się spodzie- 

wać? Mam nadzieję, że nie zabi- 
łeś go! 

— Skądże znowu! Trzebaby na to 
większej siły! Ale co mu się stało? 
Był zupełnie jak nieprzytomny. 

będę. jedyny sposób zmuszenia go 
do wypowiedzenia prawdy jest ten, 
żebyś powiedział, żć wypędziłeś mnie | 
i gotów jesteś uwierzyć we wszystko 
co ci powie... Ja zaczekam na ciebie 
w jadalnym pokoju. 

O nie, jesteś tak zmęczony, że = 
najlepiej zrobisz, gay się położyszna | 
mojem łóżku. 3 

Jack nie sprzeciwiał się, rzeczywi- | ` 
ście był wyczerpany do ostatnich 
granic. 

Świtało już, gdy Ned obudził go. 
— Udało mu się wyciągnąć wszy- 

śtko od Jonaha, — rzekł, chociaż 
miałem wielkie trudności. Teraz po-' 
szedł spać. Jak się czujesz? 

O wiele lepiej. 
— W takim razie chodź do bibljo-. 

teki; kazałem podać kawę, będziemy 
mogli rozmawiać tam spokojnie. 

   

  

   

Dru:. „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23,


