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stem mocarstwie, głębszym od tego 
irazesu przypisywanego Zresztą nie- 
tylko pani de Stael, jest dumne 
oświadczenie Steeda, znane z pamięt- 
ników o wojnie i przedwojnie nie 
dawno przez tego dziennikarza angiel- 
skiego wydanych. P. Steed zastana- 
wia się, kto jest prawdziwym, a kto 
nieprawdziwym dziennikarzem i znaj- 
duje takie kryterjum: _ „jeśli 
na koniec twojej karjery, zapytuję 
cię, czybyś zamienił swój zawód 
dziennikarski na stanowisko kogokol- 
wiek z tych wszystkich ludzi, których 
w czasie swej pracy poznałeś, to 
znaczy czybyś zamienił się z temi 
królami, kardynałami, prezydentami 
republik, ministrami etc. z którymi 
miałeś wywiady, czy rozmawiałeś,—a 
ty szczerze odpowiesz: nie, nigdy w 
życiu, — to wtedy dopiero jesteś 
prawdziwym dziennikarzem”. 

Pan Steed jest prawdziwym dzien- 
nikarzem i on także mówi nie. 

Jeszcze jeden frazes o dziennikar- 
stwie; „Dziennikarstwo prowadzi do 
wszystkiego, byle się jego wyrzec" i 
potem wiele, wiele na dzienniki, dzien- 
nikarzy i dziennikarstwo rzucanych 
krytyk, czasami bardzo ostrych. Pa- 
miętam żywy, dźwięczny i melodyjny 
głos proi. Kostaneckiego w sali wy- 
kładowej uniwersytetetu Warszawskie- 
go, jego trochę cudzoziemski akcent: 
„proszę panów, wszystkie najzawilsze 
kwestje, nad któremi czasami łamie so- 
bie głowe, łamią sobiejgłowy ekonomi- 

+śŚci ci panowie dziennikarze rozwiązu- 
ją w tak łatwy sposóbi tak prędko,,. 
Oczywiście, w tej ironji jest dużo ra- 
cji i temu nikt nie zaprzeczy, że dzien- 
nik jest tą siłą, która sprawia, że 
społeczeństwo zbyt powierzchownie 
podchodzi do zbyt wielu kwestyj. Ale 
też dziennik jest żywem wcieleniem 
zasady: „mierz siły na zamiary”, 
dziennik opiera się zawsze na senty- 
ment, operuje zawsze wzbudzaniem 
sentymentu. 

Życie społeczne wymaga organów 
syntetycznych. Mimo tego wszystkie- 
go, co się mówi o iachowości, rze- 
czowości, sumienności i td. nie da 
się w życiu społecznem ominąć orga- 
nów syntetycznych, które z natury 
rzeczy fachowcami nie są. W państwie 
mamy wiele takich organów, jak pre- 
zydent ministrów, jak Sejm, jak dy- 
plomacja. Od prezydenta ministrów 
w każdem państwie będzie się zawsze 
więcej wymagało, aby mógł w sposób 
syntetyczny zdawać sobie sprawę z 
interesów państwa, aniżeli tego, aby 
się znał doskonale na jednej jakiejś 
branży, chociażby najważniejszej, jak 
kooperatywy czy chemja Tego same- 
go, mimo wszystkie biadania na „kult 
niekompetencji", będziemy zawsze wy- 
magali parlamentu. Wreszcie dyplo- 
macja. Wyrażenie „iachowy dyploma- 
ta“ jest niezupełnie Ścisłe. Wyraz 
„Tach“ ma to do siebie, že oznacza 
coś, czego się nauczyć. Otóż dyplo- 
macji nauczyć się nie można. Podo- 

wo Briand ma fatalne przyzwyczaje- 
nia. podobno nie czyta aktów, 
nie pamięta dat i nigdy nie zaglą- 
dał "do podręczników  traktują- 
cych o procedurze dyplomatycznej. 
Tak prezydent ministrów we 
wszystkich państwach, jak i dyplo- 
mata, jak i parlamentarny leader na- 
leży do tej grupy stanowisk społecz- 
nych, gdzie trzeba dać pokój „iachom* 
i „fachowym šwiadectwom“, egzami- 
nom, studjom, urzędowym papierkom, 
latom pracy, i innym kryterjom i mó- 
wić o talencie, talenciei jeszcze;raz ta- 
lencie. I tutaj przychodzi na pamięć ane- 
gdota, że ktoś, zdaje się że Ballin (tylko 
nie Ballin poseł z Wileńszczyzny, 
lecz inny Ballin) miał odpowiedzieć 
Wilhelmowi ll-emu, gdy ten biadał, 
że istnieje całe mnóstwo posad, które 
się zajmuje bez żadnego egzaminu. — 

<„l na Cesarza nie trzeba składać 
egzaminu“. 

Do tej grupy prac opartych na 
talencie należy też i dziennikarz. Dy- 
plomata i dziennikarz, którzyby prze- 
czytali całą literaturę naukową swo- 
ich fachów i na tem chcieli oprzeć 

*bwoją pracę byliby nic nie warci. Tu- 
taj trzeba mieć 
do społeczeństwa i do wypadków. 
Trzeba wyczuć puls wypadków. Trze- 
ba czuć zbliżające się wypadki, jak 
czują nerwowe kobiety niebezpieczeń- 
stwo zagrażające zdrowiu ich dzieci. 
Jednem słowem, trzeba się urodzić 
dyplomatą, trzeba się urodzić dzien- 
nikarzem. 

Pomińmy tak wysokie progi, jak 
naczelników państw oraz ministerjal- 
ne, lecz powiedzmy, że w państwie 
istnieją trzy grupy ludzi, zbliżonych 
do siebie syntetyczną formą swej 
pracy. Są to po pierwsze dyplomaci, po 
drugie parlamentarzyści, po trzecie 

intuicję i do ludzi, i“ 

dziennikarze. Z tyci trzech grup 
dziennikarz żyje życiem najpełniejszem, 
po-pierwsze, że całość pracy dzienni- 
karskiej zależna jest tylko od intelek- 
tualnych walorów danej jednostki, 
po drugie, że praca dziennikarska 
najmniej ma do czynienia ze snobiz- 
mem w jakiejkolwiek tego snobizmu 
formie. 

Nie każde bowiem powodzenie 
zawdzięcza człowiek swoim walorom 
intelektualnym. Niektórzy ludzie, na- 
prawdę inteligentni tak sobie tą swo- 
ją inteligencję cenią, że zdaje się im, 
iż naprzykład w podróży koleją że- 
lazną podejść mogą do przedziały, 
wypełnionego kiiku osobami, i powie- 
dzieć: „proszę wyjść i ustąpić mi te 
miejsca, bo ja napewno jestem inteli- 
gentniejszy od państwa*.—Na to za- 
pewne nastąpi odpowiedź: 
„Bardzo być może, lecz narazie pan 
postoi w korytarzu. „Nasz kolega p. 
Zbyszewski wypowiada zdanie, że 
Anglicy mają wstręt do jednostek o 
przerośniętych zdolnościach mózgo- 
wych „gabinety angielskie to zbiory 
miernot, Napoleona zwyciężyły mier- 
noty w rządzie angielskim, pomnik, 
który spotyka się w Anglji na kaž- 
dym kroku to pomnik królowej Wik- 
torji, tego symbolu  przecietnošci“ 
Istotnie inteligencja, intelekt cziowieka, 
jego siły mózgowe znacznie mniejszą 
odegrywują w karjerze człowieka ro- 
lę, niż się to powszechnie przypusz- 
cza. Wyjątkowo dużą rolę odegry- 
wują właśnie ;w dziennikarstwie, O 
ileż większe, aniżeli w dyplomacji, czy 
parlamencie. W dyplomacji trzeba być 
posłem, w parlamencie leaderem, aby 
zwrócić na siebie uwagę. Te mniej- 
sze stanowiska w dyplomacji są mniej 
ciekawe, niż nasza dzienikarska repor- 
terka, chociaż techniczne warunki 
tej pracy 0 ileż są milsze, 
sympatyczniejsze, nieskończenie lepiej 
opłacane. W parlamencie, mój Boże, 
o ileż mniej ciekawą, mniej inteli- 
gentną, mniej rasową jest praca 
zwykłego posła, niż dziennikarza. 
Trzeba być chyba leaderem dużego 
klubu sejmowego, aby się zrównać 
znaczeniem ze znaczeniem politycz- 
nem sprawozdawcy sejmowego do 
dzienników. Mniejszy poseł, to tylko 
materjał, tyłko model pracy dla 
dziennikarzy. Skoro bowiem trybuna 
sejmowa—to prawie wyłącznie urabia- 
nie opinji publicznej, to -przeciež do 

tej opinji publicznej mowa nie dotrze 
tak, jak ją poseł wypowiedział, 

lecz tak jak ją dziennikarz opisze, 

oświetli, wyretuszuje. Opinja publicz- 

na nie pozna nastroju mowy, lecz 

pozna nastrój dziennikarza w chwili, 
gdy słuchał tej mowy. To dziennikarz 
nakarmi tę opinię publiczną swoim 
uczuciem i wrażeniem. 

Przychodzi poseł do parlamentu, 
chce coś zrobić. Zrobić może bardzo 
mało. Jeśli coś myśli, to potrzebuje 
bardzo długiego czasu, aby ze swoimi 

myślami kolegów swoich zapoznać. 

Tylko w bardzo, ale to bardzo wy- 

jątkowych okolicznościach może wy- 
stąpić z jakąś oryginalną, swoją własną. 
koncepcją. Aby mówić tak, aby go 
cały kraj słyszał, musi być leaderem 
dużego klubu. Dziennikarz tego wszy- 
stkiego nie potrzebuje, powinien mieć 
tylko inteligencję. Przyjdzie taki chłop- 
czyna do redakcji, może być zanied- 
bany i obdrapany i może napisać ar- 
tykuł, w którym litera każda skrzy 
się pierwszorzędną siłą mózgową i 
te czysto inteligentne walory „pracy 
anonimowej sprawią, że artykuł taki 
przerznie się przez tłum obojętnych i 
nowe myśli ujrzą Światło dzienne, bo 
i prasa i czytelnicy będą musiały o 
nim zacząć mówić. W pracy dzienni- 
karskiej inteligencja O wiele więcej 

znaczy, niż w innych dziedzinach, o 
wiele mniej tu spotyka zapór, ha- 
mulców, tam, przeszkód, niż w dy- 

plomacji, parlamencie, urzędzie, uni- 
wersytecie. Tam potrzebne są liczne 
inne warunki, tutaj w dzienniku in- 
teligencja jest samowystarczalna. 

Nie należy przeceniać znaczenia 
inteligencji w człowieku. Anglicy słu- 
sznie robią, gdy ponad inteligencję 
wynoszą charakter. Cóż po inteligencji 
u żołnierza, który zdezerteruje, Sę- 
dziego, który da się przekupić, urzę- 
dnika niemającego reprezentacji lub 
salonowca, gdy jest stary iub brzydki. 
Ale inteligencja jest niewątpliwie rze- 
czą ludzką, arcyludzką i dlatego u 
dziennikarza nietylko się ją toleruje, 
lecz, przeciwnie, inteligentny dzienni- 
karz twórczo czasami wpływa na hi- 
storję. Nie tylko na klasyczny przy- 
kład Hercena, którego „Kołokoł,, le- 
żał na biurku Aleksandra II-go, mo- 
żna się powołać. Nie trzeba tu być 
dziennikarzem publicystą, aby skrzy- 
wić relsy po których biegnie historja. 
Czasami wiadomość jakaś, przez naj- 
młodszego i najmniej reprezentacy|- 
nego dziennikarza puszczona działa 

WC 
6 czerwca 1928 r. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówianych nie zwraca Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co čo rozmieszczeria ogłoszeń 

DAS SKERSIS GEO 

Pochwała stanu dziennikarskiego. 
na bieg wypadków politycznych jak 
lawina, stokrotnie tysiąckrotnie silniej, 
niż dziesiątki raportów dyploma- 
tycznych. Skierować relsami historji 
może w pewnej chwili dziennikarz tak 
niepokaźny, że nietylko na raut Pre- 
zydenta Republiki, lecz na bal do pre- 
iekta nie zaproszonoby go nigdy. 

Drugą wartością stanu dziennikar- 
skiego jest to, że daleki jest on od 
snobizmu. Przez pojęcie snobizm ro- 
zumie się przeważnie tylko snobizm 
towarzyski, ludzie nie zdają sobie 
sprawy, jak rozległe, wielkie, wszędo- 
bylskie jest uczucie snobizmu, jak 
ciągle spotykane i jak niezwykle róż- 
norodną a najpoważniejszą odgrywa 
rolę. Wszystko na świecie może być 
i nie być snobizmem. Może jedna 
dama się stroić przez snobizm i obok 
druga przez to, że ma poczucie este- 
tyki, że dla siebie samej jest małym 
architektą, że czuje żywiej i ładniej 
dobór kolorów i pieszczoty. jedwabi. 
Może być snobizm elegancji i Sno- 
bizm brudu i zaniedbania. Czy oiicer 
tyłowy, który nigdy ma ironcie nie był, 
chodzący po Warszawie w burym 
szynelu, obdrapanych butach i szablą 
w czarnej pochwie, aby uchodzić za 
za bojowego, nie był snobem? Sno- 
bizm jest to specjalna metoda przy- 
właszczania nienależnych sobie war- 
tości, snobizm jest to specjalna zła, 
fałszywa metoda brania ze zjawiska 
imponującego tylko blasków, bez 
brania tego,—co jest istotą tego zja- 
wiska. „Strojenie się w piękne piórka”, 
ale piórka nieżywe, martwe, bo 0d- 
cięte od bijącego serca, od życia od- 
cięte to jest snobizm. 

Można być bardzo dumnym, wy- 
niosłym, a nie być snobem. Można być 
niesłychanie zarozumiałym i jeszcze 
nie być snobem. Jedną z istotnych 
cech snobizmu jest fałsz, jest, wsty- 
dzenie się prawdy. Mikołaj ll wyso- 
ko cenił swoje monarsze pochodzenie, 
zgadzał się z Wilhelmem II, 
narchowie, a nie-monarchowie to są 
ludzie z innej zupełnie gliny. Może 
nawet głębiej i szczerzej wierzył w 
tę maksymę, niż Wilhelm ll-gi. A 
jednak Mikołaj Il nie tylko nie był 
snobem, lecz był żyjącą antytezą 
snobizmu. Wilhelm I! nawet swój mo- 
narszy autorytet saw wyczuwał, jako 
snobizm bez końca. Wilhelm drugi 
by! snobem bez końca, był to snob, 
jako Cesarz, jak artysta, jak oficer, 
jak mecenas sztuk, jak uczony, jak 
publicysta—bez końca. Snobizm jest 
to bakcyl, który pada tam nawet, 
gdzie, jakby się zdawało, nie ma żad- 
nej potrzeby się osiedlać. 

Stan dziennikarski odzwyczaja od 
snobizmu. Powiedziałem, że zarzut 
powierzchownošci, stawiany  dzienni- 
karstwu, jest słuszny. Snobizm to tak- 
że powierzchowność, lecz ta dzienni- 
karska powierzchowność wynika z 
niemożności gruntownego poznania 
spraw, bo dziennikarstwo—to zawrotny 
wyścig naokoło Świata, a powierz- 
chowności snobów to powolne roz- 
kładanie pawiego ogona. Steed daje 
do zrozumienia w Swoich. pamiętni- 
kach, że właściwie to jemu  dzieńni- 
karzowi zawdzięcza Czechosłowacja 
swoje istnienie, Jugosławja swoje 
zjednoczenie. Istotnie tylko propagan- 
dzie „Times* zawdzięcza się, że sło- 
wiańszczyzna austrjacka wykorzysta- 
na została przez Wersal w  antynie- 
mieckim kierunku. | ten Steed opisuje 
jak później przyjeżdżali do Londynu 
ci sami słowianie, którzy mu niegdyś 
dostarczali materjołów i z drżeniem 
serca czekali, jaki on z tego zrobi 
użytek, przyjeżdżali jako dygnitarze i 
jego, Steeda bardzo godny policjant 
nie puścił na peron. Steed Opowiada 
to z bardzo pogodnym uśmiechem, 
a jeśli i w tym uśmiechu można za- 
dowolenie wyczytać, to płynie ono ze 
stwierdzenia, że z ukrycia, bez żadnej 
reprezentacyjnej pompy i bez szlifów, 
ostróg, szari, siłą własnej inteligencji, 
własnej pracy mózgowo-nerwowej, bez 
tytułu i prawa do tego, można rzą- 
dzić Światem. Był taki Holstein w 
najbliższej historji Niemiec. Rządził 
polityką: Niemiec na przestrzeni cza- 
sów od 
decydował о wszystkiem bez od- 
powiedniego urzędowego stanowiska, 
nikogo nie widując, nie pełniąc żad- 
nych funkcyj reprezentacyjnych. Dy- 
rygował dyklamacją niemiecką, wielki 
wpływ miał na dyplamację światową 
i nie posiadał iraka. W każdym praw- 
dziwie rasowym dziennikarzu mieści 
się dążenie do tego, aby być eminen- 
ce grise, takim właśnie Holsteinem. 

„Boję się panów dziennika: 
rzy* powiada czasem jakiś mi- 
nister lubiący, łatwą  popular- 
ność, bo jak się obrażą, to Bóg wie 
co o mnie napiszą“. Pewno, že п 
dziennikarzy podłego  auteramentu 
szantaż odgrywa wielką rolę. Lecz 
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Genern Hobille uratooany. 
 Radośny telegram kierownika ekspedycji 

) szwedzkiej. 
Dzienniki wczorajsze zamieściły niezwykle sensacyj- 

nej treści wiadomość, donoszącą o tem, że kierownik 
szwedzkiego ministerstwa obrony, otrzymał od szeia 
szwedzkiej ekspedycji ratunkowej następującą radjode- 
peszę: 

„Gen. Nobile uratowany. Prace nad uratowaniem 
reszty zaginionych są kontynuowane. Podpisany: Torn- 
berg“. 

Tekst telegramu 5zn. Kobile do žony. 
OSLO, 25, VI, Pat. Dzienniki ogłaszają tekst telegramu, jaki 

gen. Nobile po uratowaniu go przez szwedzkiego lotnika Lund- 
berga wysłał do swej żony: Powiedź matkom i żonom moich 
pięciu towarzyszy że zobaczą oni wraz ze mną świętą ziemię 
ojczystą, nad głowami ich bowiem czuwa Najświętsza Panna 
Loretańska, której obraz nawet poaczas strasznego upadku nie 
doznał uszkodzenia. Towarzysze obecnie są spokojni ponieważ 
ja jestem tutaj, jak oni sobie tego życzyli. 

Po przewiezieniu Nobile na pokład „Citta di Milano“ 
lekarze zajęli się opattunkiem generała. Ma on złamaną kość w 
prawej nodze i doznał zwichnięcia i siinego zgniecenia pięty. 
Kuracja jego ma trwać około 40 dni. Nobiie nie chciał pierwszy 
opuścić swych towarzyszy i uległ dopiero namowom lotnika 
Łundberga, który udowodnił mu, że jego obecność wśród człon- 
ków ekspedycji ratunkowej posiadać będzie ogromne znaczenie 
dla powodzenia dalszych prac ratunkowych, ponieważ tylko 
sam Nobile może udzielić najlepszych informacyj i wskazówek 
do dalszych poszukiwań zaginionych towarzyszy. 

Bohaterskiego czynu dokonali lotnicy. kundkerg i Sehyberg. 
STOKHOLM, 25. Vi. Pat. Oficjalny rapórt lotnictwa szwedz- 

kiego potwierdza wiadomość, że gen. Nobile zabrany został 
przez swedzki samolot wojskowy, pilotowany przez Lundberga. 
Generał ma złamaną nogę. 

O godz. 4-ej rano dwóch lotników udało się w stronę obo- 
zowiska gen. Nobilego, ażeby zabrać dwu pozostałych towarzy- 
szy gen. Ńobilego, z których ieden jest ciężko ranny. W czasie 
lądowania aparat doznał uszkodzenia, lotnik dostał się bez 
szwanku na krę. 

Zakładnikiem lodów na miejsce gen. Nobile pierwszy zwiasfun 
jego urafowania lotnik Fornharg. 

OSŁO, 25. VI. Pat. Gen. Nobile uratował nie lotnik Torn- 
berg, a-dwaj szwedzcy lotnicy lotnicy Lundberg i Schyberg. Po 
powrocie Lundberga i Schyberga lotnik Tornberg podjął swój 
lot, aby przewieźć dalszych członków ekspedycji Nobile. 

W czasie jednak lądowania na lodzie samolot Tornberga 
przewrócił się i uległ rozbiciu. Lotnik sam ocalał, jak o tem 
donieśli towarzysze Nobile przy pomocy radja. Pomimo więc 
uratowania Nobile na miejscu katastrofy znajduje się w dal- 
szym ciągu sześciu rozbitków. 

Zadanie ekspedycji sowieckiej. 
MOSKWA, 25. VI. Pat. Ekspedycja sowiecka, która udała się na. poszukiwania 

gen. Nobiłe pomimo odszukania go nie zmieni nic w swym programie. 
_ Celem tej ekspedycji będzie osiągnięcie wyspy Karola Xi, skąd na samolotach 

czynione będą poszukiwania w promieniu 500 km. 
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Żałoba i spokój w Juyosławji. 
Zniesienie nadzwyczajnych zarządzeń w stolicy Chorwacji. 

BIALOGROD, 25 VI. PAT. Według informacyj, pochodzących z prefektury, 
nadzwyczajne zarządzenia policyjne, wydane na obszarze m. Zagrzebia, zostały cofnię- 
te w dniu dzisiejszym. Poczynając od jutra sytuacja powróci do normalnego stanu. 

Nadzwyczajne zarządzenia zostąłv wydane celem uniknięcia jakichkolwiek zajść 
w czasie pogrzebu deputowanych Pawła Radicza i Bassaryczki. 

Jednakże dzięki poczuciu karności mieszkańców Zagrzebia ceremonia żałobna 
odbyła się w całkowitym spokoju, przy zachowaniu wielkiej powagi i godności, tak, 
że policja nie potrzebowała ani razu interwenjować. 

Rząd sądzi przeto, że zarządzenia wyjątkowe, mogące narazić na szwank życie 
ospodarcze miasta, są już niepotrzebne. Wszystkie dzienniki poranne wyszły dzisiaj 

w żałobnych obwódkach, zamieszczając bardzo obszerne sprawozdania z pogrzebu. 

Bryninał orędzia Stefana Radicza. 
„BIAŁOGRÓD, 25.VI, PAT. Zagrzebski dziennik „Nowosti* zamieszczą fascimile 

orędzia wystosowanego przez Stefana Radicza do Chorwatów, które odczytane zo- 
stało przez posła Pribicewicza w cząsie pogrzebu. Prasa podkreśla, że przemówienia 
wygłoszone nąd grobem były bardzo spokojne i nacechowane umiarkowaniem. Dzien- 
niki stwierdzają wielki napór okolicznej ludności, która w głębokim skupieniu i z 
godnością skłądała ostatni hołd deputowonym Pawłowi Radiczowi i Bassariczkowi. 

Uzasadnienie niesłuszności niemieckich zarzułów 
w sprawie  chorzowskiej 

„HAGA, 25—6. Pat. Na dzisiejszem rannem i popołudniowem  posie- 
dzeniu Stałego Trybunału Międzynarodowej Sprawiedliwości, który rozpa- 
truje sprawę Chorzowa agent polski p. Sobolewski odpowiadał na zarzu- 
ty rzecznika niemieckiego i wykazał, że zarzuty te są bezpodstawne, a 
zwłaszcza, że niektóre dokumenty, złożone przez stronę niemiecką, nie są 
zgodne z rzeczywistością. 

Przed wielkim fransziłantyckim lotem płafowza 
im. Marszałka Piłsudskiego. 

Sniatanie na cześć lotników Kubali i Mizikowskiego w ambasadzie 
paryskiej. 

PARYŻ, 25.VI, PAT. W ambasadzie polskiej odbyło się śniadanie na cześć lot- 
ników mir. Kubali i Idzikowskiego. 

W śniadaniu wzięli udział prezes Aeroklubu Flandin, który lotnikem polskim 
wręczył odznaki pilota francuskiego, dalej dyrektor fabryki, w której zbudowano sil- 
nik płatowca „Marszałek Piłsudski*, Nichaise, dyrektor fabryki w której zbudowano 
płatowiec Dumesnil, twórca konstrukcji płatowca Amiot, wreszcie nowomianowany 
szef misji wojskowej w Polsce gen. Demin, szef misji zakupów ppłk. Łojko i inni. 
Ambasador Chłapowski udał się następnie na łotnisko w Villacoublay i oglądał płato- 
wiec na któtym lotnicy po kilku jeszcze próbach wyruszą do Ameryki. 
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dzienikarstwo jako sztuka, to jest to pisma jeden z niezapomnianych dzien- 
samo co silna latarnia elektryczna. nikarzy: Markiz de Rochefort. Cat. 
Pada na rzeczy ciemne i oświetla, - — Sprostowanie. W niedzielnym wstę- 
rozświetla kolory— oto przeistoczyła pnym artykule „Słowa” p.t. „O debacie kon- 
rzecz ciemną w jasną i kolorową. Latar- stytucyjnej" czytać należy zamiast „oprzeć 
nia jako Światło i latarnia jako Sy- jak na wierze”, jak na wzorze, zamiast 
gnał--to symbol pracy dziennikar- „próbować naszych pomysłów" — prėbo- 
skiej. Dobrze znalazł tytuł dla swego wać nowych pomysłów". 

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

Woitkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.--Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego , 

KARIERE TTYWCTORTOWO   

ednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
n-rach świąteczuych Orąz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 0 

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

28.Vi. 25. 

Międzynarodowy Kongres Pokoju 
w Warszewie. 

WARSZAWA, 25-VI PAT. Dzisiej- 
sze inauguracyjne posiedzenie XXVI 
międzynarodowego kongresu pokoju 
zagaił prezes Thugut*, witając w imie- 
nin komitetu organizacyjnego człon- 
ków rządu polskiego, przedstawicieli 
mocarstw cudzoziemskich oraz wszy- 
stkich uczestników kongresu. Po omó- 
wieniu przez prezesa Thugutta donio- 
słych zadań kongresu zabrał głos wi- 
ceminister spraw zagranicznych dr. 
Alired Wysocki, witając w imieniu 
rządu człoków kongresu. 

Kongres, który was zebrał w sto- 
licy polski — mówił m. in. wicemi- 
nister powinien przyczynić się do 
utrwalenia na całym Świecie prze- 
konania, że praca, poświęcona 
cona konsolidacji zasad pokojowych, 
na których powinno się opierać życie 
międzynarodowe, jest najpowažniej- 
szem zadaniem naszej generacji, któ- 
ra znikając winna zostawić Światu 
absolutną wiarę w zachowanie trakta- 
tów i paczucie wzajemnego zaufania 
narodów. 

Następnie w imieniu miasta War- 
szawy powitał uczestników kongresu 
prezydent miasta Słowiński. 

Dalej zabrał głos prezydent Rady 
Międzynarodowego Biura pokoju se- 
nator Lafontaine, za- 
znaczając, że obrady genewskie do- 
tychczas nie wydały w  najważniej- 
szych sprawach praktycznych wyni- 
ków, w szczególności w sprawie roz- | 
brojenia i w sprawach ekonomicznych, 
co ujawniło się podczas konferencji 
rozbrojeniowej i kongręsu ekonomi- 
cznego w zeszłym roku. 

Z kolei witał zjazd p. Posner w 
imieni polskiej sekcji Ligi obrony 
praw człowieka i obywatela, p. Ły- 
pacewicz imieniem Rady Polskiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Pokoju, a 
„dalej przemawiał szereg przedstawi- 
cieli organizacyj krajowych. 

W końcu przemawiali przedstawi- 
ciele delegacyj zagranicznych: « pani 
Wurmowa witała zjazd imieniem de- 
legacji czeskiej, a profesor Ludwik 
Quidde, członek międzynarodowego 
Biura Pokoju jako przedstawiciel de- 
legacji niemieckiej prof. Quidde pod- 
kreślił, że pacyfistów polskich i nie- 
mieckich łączy wspólna wiara w siłę 
tendencji pokojowej. Przyszłość świa- 
ta powinna się oprzeć na zorganizowa- 
nym pokoju, opartym na prawie. W 
końcu przemawiał przedstawiciel Ligi 
Obroay Praw człowieka i obywatela. 

Na zakończenie sekretarz odczytał 
depesze nadesłane z życzeniami od 
szeregu wybitnych pacyfistów i orga- 
nizacyj pokojowych. 

W dzisiejszem pierwszem organi- 
zacyjnem posiedzeniu kongresu wzięły 
udział delegacje dwudziestu narodów, 
w liczbie stu kilkudziesięciu osób. 
O godz. 16 rozpoczęły się prace w 
komisjach. O godz. 21 delegatów po- 
dejmowała municypalność miasta War- 
szawy. Przyjęciu temu towarzyszył 
koncert, wypełniony przez muzykę 
polską. 

Obrady toczą się w sali rady 
miejskiej. Na otwarciu ohecni byli 
przedstawiciele rządu, ciał ustawo- 
dawczych i korpusu dyplomatycznego. 
Przy stole prezydjalnym zasiedli pre- 
zes Thugutt, sen. Lafontaine, prof. 
Quidde, redaktor „Welt am Montag", 
le Foyer, dr. Barlin, Henry Golay, 
dr. Pollak, sen. Posner i mec. Łypa- 
cewicz. 

Skazanie Adolfa Nowazzyńskiega 
na hezwzględny czfsromiesięczny 

arzszf przez sąd lwowski. 
LWÓW, 25 VI. PAT. Dnia 25 b. 

m. przed lwowskim sądem  okręgo- 
wym karnym odbyła się rozprawa 
karna przeciwko Adolfowi Nowaczyńę 
skiemu i p. Olszewskiemu, red. „Ga- 
zety Warszawskiej Porannej" oskar- 
żonym przez dr. Olgerda Górkę do- 
centa Uniwersytetu i naczelnego re- 
daktora „Dziennika Lwowskiego” o 
obrazę czci z powodu skierowanych 
przeciw niemu zarzutów natury pry- 
watnej, zawartych w artykule „Gaze- 
ty Warszawskiej" p. t.; „Fi-Górka". 

Trybunał skazał Adolia Nowa- 
czyńskiego na cztery miesiące aresztu 
bez zamiany na grzywnę i bez zawie- 
Szenia wykonania kary, zaś Olszew- 
skiego wobec niekaralności na mie- 
Słąc aresztu zamienionego na 750 zł. 
grzywny. Zastępca oskarżonych za- 
strzegł sobie trzy dni do namysłu w 
kwestji wniesienia Odwołania, a za- 
stępca oskarżyciela prywatnego rów- 
nież zastrzegł sobie termin celem 
ewentualnego doniagania się jeszcze 
wyższego wymiaru kary.
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W poniedziałek, dnia 25 czerwca o g. 

5-ej wiecz. odbyło się w Pałacu Reprezen- 

tacyjnym posiedzenie organizacyjne Woje- 

wódzkiego Komitetu Regjonalnego. Na za- 
proszenie Pana Wojewody przybyło prze- 

szło 70 osób, przedstawicieli sier urzędo- 

wych, społecznych, parlamentarnych i за- 
morządowych oraz instytucyj gospodar- 
czych, naukowych i kulturalnych. 

Zebranie zagaił p. wojewoda Włady- 
sław Raczkiewicz dłuższem przemówieniem 
na temat zadań Wojewódzkiego Komitetu 
Regjonalnego. 

Przemówienie p. posła jana Pit- 
sudskiego. 

Z kolei zabrał głos p. poseł Jan Pil- 
sudski, stwierdzając, że koncepcja tworze- 
nia komitetów wojewódzkich ułatwia utrzy- 
manie kontąktu społeczenstwa z przed- 
stawicielami władzy wykonawczej i ciała 
ustawodawczego, co ze względu na przežy- 
wany po wojnie okres regeneracji całego 
życia ekonomicznego posiada specjalnie 
doniosłe znaczenie. 

W końcu p. pos. Piłsudski w imieniu 
posłów i senatorów wyraził wdzięczność 
Panu Wojewodzie za zaproszenie ich do 
wzięcia udziału w pracach komitetu. 

Sfatuf Wojew. Komifefu Reygjona!- 
nego. 

Następnie p. Wojewoda Raczkiewicz 
odczytał statut Wojewódzkiego Komitetu 
Regjonalnego. W myśl statutu Wojewódzki 
Komitet Regjonalny jest instytucją społecz- 
ną, mającą za zadanie krzewienie idei i 
ruchu regjonalistycznego na terenie woje, 
wództwa, organizację prac, zmierzających 
do określenia danego województwa, jako 
jednostki regjonalnej pod wzgłędem ogól- 
no-gospodarczym, rolnym i“ kulturalno- 
społecznym oraz opiniowania zlecanych 
przez Wojewodę spraw Oraz występowa- 
nia z własnej inicjatywy z wnioskami, do- 
 tyczącemi aktualnych zagadnień, posiada- 
jących dla Województwa znaczenie ogólne 
i zasadnicze, poczem zapewnił, że ze strony 
rządu będzie komitet miał w swej trudnej 
pracy całkowite poparcie. ' 

Prezydjum Rady Ministrów będzie 
szczególnie się interesowało naszą pracą 
i naszemi poczynaniami i dbać będzie o to, 
ażeby inicjatywa, idąca z terenu, jaknaj- 
szybciej mogła być zrealizowana. Najbliższa 
współpraca wszystkich urzędów  państwo- 
wych jest zagwarantowana. 

Program praz w sekcjach Komi: 
tetu. 

Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu 
Regjonalnego p. Wiktor Pietrowicz odczy- 
tał programy prac trzech sekcyj, na które 
dzieli się komitet regjonalny: mianowicie 
program sekcji ogólno-gospodarczej, sekcji 
rolnej i sekcji kulturalno-oświatowej, Ž 
kołei stosownie do skierowanych przez p. 
Wojewodę do zebranych poszczególnych 
zapytań, uczestnicy posiedzenia deklarowa- 
li swój współudział w pracach poszcze- 
gólnych sekcyj. 

Skład osokowy Kamifefu. 

Wojewódzkiemu Komitetowi Regjonal- 
nemu przewodniczy Wojewoda p. Wł. Racz- 
kiewicz. W skład Zarządu Komitetu wcho- 
dzą, jako członko ie pos. jan Piłsudski 
daiej przewodniczący sekcji, a mianowicie 
sekcjj ogółno-gospodarczej prof. Władysław 
Zawadzki, sekcji rolnejg p. ZygmuntĘ Rusz- 

BECADACARA ZI 
SEJMIKOWA SZKOŁA ROLNICZA 

w Berdówce 

ogłasza 

przetarg ofertowy 
na dzierżawę ogrodu owocowego przy szko- 
ie. Przestrzeń 2 ha, około iooo drzew. 
Przeważa jabłoń jesienno-zimowa. Odle- 
głość od stacji Lida 14 klm. dobrej drogi. 

Oferty zalakowane z nadpisem „Oferta na 
dzierżawę ogrodu w Berdówce* należy 
składać do dnia 1 lipca w Wydziale Po- 
wiatowym w Lidzie, ul. Suwalska 58. 
Do oferty należy dołączyć wadjum w wy- 
sokości 500 złotych. SM, 

Ot»arcie ofert nastąpi dnia 2 lipca 
o godzinie 12-ej w południe. 

  
  

Wileński „Beau monde“ 
sto lai temu. 

.. Kto go chce zobaczyć „oczyma 

duszy”—niech przeczyta setkę pierw- 

szych stronic wydanego Świeżo pa- 

miętnika Gabrjeli z Giintnerów Puzy- 

niay („w Wilnie i w dworach litew- 

skich“). 
Wspomnienia Puzyniny dopelnia- 

ją znakomicie pamiętnik Morawskiego 

(„kilka łat młodości mojej w Wilnie"); 

obracają się atoli w ciaśniejszym 0 

wiele kole, niemal wyłącznie towarzys- 

kiego życia. A zo to było za towa- 

rzyskie życie w Wilnie sto lat temu! 

Aż trudno uwierzyć. Toć ono by- 

ło, to Wilno z przed stu lat, jakże © 
wiele, wiele ciaśniejsze niż obecnie! 

Cała dzielnica od Katedry do mostu 

Zwierzynieckiego mie istniała wcale. 
Ulice w środmieściu nie były ani o 
cal szersze; kamienice tyleż, co i o- 
becnie miały pięter, co najwyżej КП- 
ka kamienic miało quasi pałacowe 
apartamenty, które  porozbijano w 
następstwie na kilka mieszkań. Gdy 
się tak czyta pamiętniki Morawskiego, 
Puzyniny lub wspomnienia Kraszew- 
skiego („obrazy z życia i podróży”) 
zachodzi się w głowę jak ten cały, 
ogromny ruch towarzyski 
z lat np. 1820 do 1830 mógł się po- 
mieścić, mógł tak kipieć w tem oto 
Wilnie, na które patrzymy sami; jak 
po tych wąskich ulicach i zaułkach 
mogły rozjeżdżać... szešciokonne, a 
choćby i czterokonne, a longues 
guides kocze, landary, starodawne 

„ekwipaże”! Wprost nie do pomyśle- 

nia! Gdzie to wszystko kiębiło się? 

Przechadzało? Wizytowało i rewizyto- 

walo? Przyjmowało i odwiedzało sie- 
bie nawzajem? Bawiło się, tańczyło?... 

OGÓLNA WYCIECZĘA WILNIANŃ DO TROK 
NA W$ZECHPOLSKIE ZWIĄZKOWE REGATY ZEGLAR SKIE. 

sowsfanie Wojewódzkiego Komitefu Regionalnego, 
czyc, sekcji kulturalno-oświatowej kurator 
Słefan Pogorzelski, naczelnik p. Stefan 
Kirtikiis, wreszcie jako sekretarz Woje- 
wódzkiego Komitetu p. Wiktor Piotro- 
wicz. 

Skład sekcyj jest następuąjcy. 

Sekcja ogólno-gospodarcza: przewodni- 
czący prof. Władysiaw Zawadzki, członko- 
wie: inż. Wacław Sławiński. józef Rakow- 
ski, inż. Stefan Siła-Nowicki, Juljaa Sta- 
szewski, józef Żółtowski, sen. Stanisław 
Wańkowicz, pos. Mieczysław Raczkiewicz, 
Józef Folejewski, prof. Mieczysław Gutkow- 
ski, Stanisław Białas, Ludwik Szwykowski, 
inż. Witold Czyż, Roman Ruciński, Ksawe- 
ry Gorzuchowski, Mieczysław Bohdano- 
wicz, Leon Regulski, Stanisław Brzostow- 
ski, Eljasz Jutkiewicz, inż. Stanisław Mie- 
cznikowski, inż. Henryk jensz, Franciszek 
Świderski, Adolf Gordon, Tadeusz Miskie- 
wicz, Saul Trocki, Feliks Wodzinowski, 
pos. Edward Taurogiński, sen. józef Trze- 
ciak, jan hr. Tyszkiewicz, Wacław Studni- 
cki, Leon Dubiejkowski. Sekretarz inż. 
Marijan Zdrojewski. 

Sekcja rolna: przewodnicy p, Zygmunt 
Ruszczyc: Członkowie: Wacław Szaniawski, 
Józet Borowski, Ludwik Maculewicz, pos. 
Edward Taurogiński, sen. Józef Trzeciak, 
Roman Węckowicz, Ksawery Turczynowicz, 
Wacław Łastowski, Józef Łastowski, inż. 
Leon Regulski, józet Szystowski, inż. Zdzi- 
sław Dębicki, Antoni Kokociński, Stanisław 
Łączyński, Tadeusz Żemojte!, Czesław Ma- 
kowski, Jan Czerniewski, Zygmunt Bort- 
kiewicz, Marjan Cywiński, Witold Kwinto, 
Alfons jozanis, Marjan Gosk, Bolesław Ła- 
pyr, Sekretarz p. Zygmunt Hartung- 

Sekcja kulturalno-ošwiatowa: Przewod- 
niczący Stefan Pogorzelski. Członkowie: 
hr. jan Tyszkiewicz, Konrad Jocz, Stani- 
sław Niekrasz, jerzy Remer, "prof. Mieczy- 
sław Limanowski, prof. Stanisław Władycz- 
ko, prof. Ferdynand Ruszczyc, prof. Sta- 
nisław Kościałkowski, prof. Stefan Ebreu- 
kreutz, dyr. Wacław Studnicki, pos. Stefan 
Brokowski, pos. Kazimierz Okulicz, Mi- 
chał Obiezierski, red. Czesław Jankowski, 
dr. Wiktor Maleszewski, Stanisław Dobosz, 
Stąnisław Sadkowski, Tadeusz Młodkow- 
ski, Romuald Czyżewski, dr. Witold Wę- 
sławski, prot. Kazimierz Sławiński, Win- 
centy Łuczyński, Jan Kiott, kpt. Tadeusz 
Kawalec, Janina Kitiklisowa, Helena Wil- 
czewska, Juljusz Osterwa, Adam Wyleżyń- 
ski, Ludomir Slendziński, Witold: Hulewicz, 
Franciszek Umiastowski, Alfred Urbański, 
Cezaria Badouin de Courtenay Ehrenkreu- 
tzowa, kieleva Romer-Ochenkowska, Leon 
Dubiejkowski, Bronisław Leszczyński. Se- 
kretarz: Tadeusz Łopalewski. 

Pe plenarnem posiedzeniu Wojewódz- 
kiego Komitetu Regjonalnego zebrały się 
trzy sekcje, których obrady przeciągnęły 
się do późnego wieczora. 

Na posiedzeniach tych omówiono pro- 
gram i metody prac sekcyj i dokonano 
wyboru podsekcyj. Na zakończenie odbyło 
się zebranie Zarządu Komitetu wojewódz- 
kiego dla ustalenia najbliższych prac. 

RIAA AEC WORZPZPCE ZOE ZA WERĘ JOCK 

Mandel zagraniczny Litwy. 25 
miljonów (if. deficyfu w ciągu 
pierwszych pięciu miesięcy ro- 

ku hizž 
W ciągu maja b. r. eksport litew- 

ski wynosi 17,4 milj. It. import zaś 
21,2 milj. It., czyli import jest większy 
niż eksport o 9,8 miilj. It. 

W porównaniu z kwietniem ek- 
sport wzrósł o 2,8 milj. It. W maju 
wywieziono więcej, niż w kwietniu: - 
mięsa 94,4 ton wobec 47, 5 ton, ma- 
sła 136,9 ton wobec 176,6 ton, jaj 
144,3 ton wobec 255.0 ton, papierów- 
ki 9.960,7 ton wobec 3,592,4 ton, 
celulozy 4057,1 to wobec 3,207,3 ton. 

Mniej wywieziono koni oraz lnu 
ogółem na sumę 700 tys. It. 

Import w porównaniu z kwietniem 
wzrósł о 2,7 milj. It. Bardziej się 
zwiększył wwóz materjału budowla- 
nego niemal o 1 milį. It., również 
nafty o 1 milj. It. węgla i samocho- 
dów. 

W ciągu stycznia maja b. r. eks- 
port litewski wynosi 99,1 milj, It., im- 
port zaś 124,1 milj. lt. czyli pasywa 
sez handlowego wynoszą 25,0 
milj. It. 

„Wyobraźmy sobie wjeżdżający w 
najwęższy przesmyk ulicy Wielkiej, 
gdzie dziś w byłym domu$ Śnia- 
deskiego mieszkają nasi profesorowie 
uniwersyteccy, gdzie na“miejscu naj- 
paradniejszego ongi w Wilnie sklepu 
Fiorentiniego jest dziś sklep Dince- 
sa, wyobraźmy sobie wjeżdżający 
ekwipaż hrabiego Ferdynanda Platera, 
w sześć koni złotogniadych, z koz- 
łem szerokim jak kanapa, na które- 
go kapie białej, frendzlistej Świeciła 
cyira massii ze srebra! Czy  stangret 
palił z bata? Oczywiście. Czy z konia 
lejcowego nie pokrzykiwał  foryś? 
Oczywiście, że nieraz huknąt. 
Z Dobrowlan zježdžano całą ro- 

dziną do Wilna, na zimowe  miesią- 
ce. Zazwyczaj zamieszkiwano w pała- 
cu Paca. „Z dużych okien i z balko- 
nu pałacu Paca— opowiada Puzynina 
—widok był na plac Ratuszowy, na 
stary kościołek Św. Mikołaja i na 
wieżę jego tak poetyczną o księżycu, 
na magazyn litografij Lecayer i klini- 
kę, żółto malowaną, z całym jej ru- 
chem medycznym. Okna salonu wy- 
chodziły na cztery ożywione ulice... 
Jak się to znało każden pojazd, nie- 
tylko po koniach, ale nawet $po tur- 
kocie,lub po głosieforysiów 
wyciągających zdaleka.. 
„Jablkowate, szerokie siwosze doktora 
Barankiewicza (6wczesnego luminarza 
medycyny wileńskiej) można było 
oglądać dzień w azień o tej samej 
godzinie stojące przed bramą stałej 
jego pacjentki pani Janowiczowej. Pa- 
ni Janowiczowa zaś mieszkała nad 
eleganckim magazynem pana Fiorenti- 
niego i jej zielona papuga, szczebio- 
cąca na balkonie zwabiała niezliczo- 
nych gapiów. 

A dodajmy, że w tem najwęższem 
miiejscu Wielkiej ulicy stała jeszcze 

Wielki tryumi Poincarego. 
Sprawa stabilizacji tranka definitywnie postanowiona. 

PARYŻ, 25. VI. Pat. Senat przyjął 256 głosami przeciwko 3 całokształt proje- 

ktu stabilizacji franka bez żądnych zmian. Stabilizacja franka jest przeto definitywnie 

postanowiona. 

Pogrzeb marszałka Gzang-TSo-Lina. 
WIEDEN, 25.VI. PAT. Do dzienników donoszą z Mukdenu, że odbył 

się przedwczoraj pogrzeb marszałka Czang-Tso-Lina. 

Ddsłanięcie pomnika Marsz. Piłsudskiego w Łucku 
Ziemia Wołyńska oddała najwyższy hołd Wiełkiemu oby- 

watelowi Polski. 

ŁUCK. 25.VI. PAT. W wykonania uchwały rady gminnej miasta 

Dubna odbylo się wczoraj uroczyste odłonięcie pomnika pierwszego Mar- 

szałka Polski Józefa Piłsudskiego. Pomnik wzniesiono w Dubnie z fun- 

duszów gminnych. W uroczystości wziął udział wicewojewoda Wołyński, 

który na zaproszenie zarządu gminy dokonał odsłonięcia pomnika wobec 

przedstawicieli miejscowych władz państwowych, samorządowych i tłumnie 

zebranej publiczności. Po odsłonięciu odbyła się defilada oddziałów 43-g0 

p.p. strzełca, szkół i związku inwalidów i osadników. Zaznaczyć należy, 

że odsłonięty obecnie pomnik jest prowizoryczny. 
bieżącym dopodobnie jeszcze w roku 

Na jego miejsce praw- 

ufundowany będzie wspólnym 

sumptem gminy i miasta stały pomnik metalowy Marszałka. 

Tragiczna śmierć dwuch lotników pod 
Poznaniem. 

POZNAŃ, 25. VI. Pat. Pisma donoszą, że w sobotę popołudniu uległ 
katastrofie samolot „Potez*, którym łecieli plutonowy pilot Przybylski 
mechanik Wojciechowski. Skutkiem defektu inotoru usiłowali oni 
lecz spadli na drzewo, przyczem samolot rozbił się, a obaj 
śmierć. 

i kapral 
wylądować, 

iotnicy ponieśli 

Zamach na pociąg na linji Kowel--Włodzimierz— 
dziełem dywersji. 

ŁUCK, 25 VI. PAT. W związku z zamachem na pociąg w dniu 19 bm. na 
linji Kowel - Włodzimierz władze bezpieczeństwa po szczegółowem Śledztwie 
ustaliły, że zamach miał charakter dywersyjny i był zorganizowany przez 

czynniki wywrotowe. Wskutek tego władze bezpieczeństwa aresztowały w Są- 

siednich wsiach pod Kowiem dnia 24 bm. około 40 członków miejscowej orga- 
nizacji Selrob lewicy. Znaleziono literaturę komunistyczną, plan odcinka kole- 
jowego Kowel r 
nych przyznała się całkowicie do winy. 

Włodzimierz, szapirograf i pewną ilość broni. Część aresztowa- 

*Pociąg na linji Puszezykowo-Poznań zmiażdżył 
samochód 

1 zabify—1 ranny 
POZNAŃ, 25 6. Pat. Dzisiejsze popołudniowe dzienniki donoszą © 

strasznej katastrofie samochodowej, która wydarzyła się tuż pod Pozna- 
niem. Mianowicie w nocy z soboty na niedzielę wracali samochodem z 

Puszczykowa do Poznania, lekarz dr. Kazimierz Sulek w towarzystwie dr. 

Ziemińskiego. Przejeżdżając przez tor 
pociąg osobowy i uległ zupełnemu zdruzgotaniu. 

kolejowy samochód dostał się pod 
Dr. Sulek zginął na 

miejscu dr. Ziemiński odniósł tylko lekkie kontuzje. 

WKSDUNOZIDZAI 

dawoluty sowieckie na 
W dniu wczorajszym na pograniczu 

polsko-sowieckiem koło Raduszkowicz za- 
uważono dwą samoloty Sowieckie typu 

pijani żołnierze sowitcy 
W dniu wczorajszym w rejonie Hutory 

na pograniczu polsko-sowieckiem, w czasie 
patrolewania żołnierze” KOP-u znaleźli dwa 
wywrócone polskie słupy graniczne. 

pograniczu polskiem. 
niemieckiego, które po kilkuminutowem 
manewrowatiu po stronie polskiej odle- 
ciały z powrotem w kierunku Mińska. (x) 

wywiatają słupy graniczne. 
Zachodzi podejrzenie, że słupy te, jak 

to już dotąd nieraz stwierdzono—zostały 
wywrócone przez pijaną sowiecką straż 
pograniczną. (x) 

00 ADMINISTRACJI. 

wówczas narożna (od placu zwanego 
Wielką Remizą) —kamienica, którą 
zburzono dla odsłonięcia widoku na 
cerkiewkę Piatnicką. 

I teraz wyobraźmy sobie: tęgie 
dwa siwosze i fajeton doktora Baran- 
kiewicza stojące przed pierwszą zaraz 
bramą na Szwarcowym zaułku, czyli 
zatarasowujące jego cały wylot na 
Wielką ulicę, sporą garść przechod- 
niów i uliczników gapiących się na 
papugę pani Janowiczowej, szczebio- 
czącą na balkonie nad wejściem do 
obecnego sklepu Dincesa—i wjeżdża- 
jący „w to wszystko” sześciokonny 
ekwipaż hrabiego Platera. 

Ulice Wilna — opowiada Puzyni- 
na huczały nawet nocą od nie- 
ustannego turkotu.Oprócz przybyłych 
ze wsi, każdy z mieszkańców miasta, 
choćby mało dostatni,'miał swój włas- 
ny pojazd — choć dorożkę (tak też 
nazywano „drążki”* czyli mały fajeto- 
nik) choć sanki o jednym koniu. 
Owies był tani... siano było tanie... 
stajnię wynająć można było za 
bezcen... 

Karety były nie inne jak cztero- 
konne i to z forysiem piszczącym 
przeciągłym głosem, by ustępowano 
z drogi. Czasem widziano i szóstkę 
pedzącą przez miasto, jak np. Łopa- 
cińskich przybywających o wiorst 10 
z Kojran z dwoma lokajami w liberji, 
z tyłu za ogromną karetą o trzech 
herbach na portjerze. Karety Ówczes- 
ne, mówiąc nawiasem, były na bar- 
dzo wysokich resorach stojących. Sie- 
działo się na poduszkach... nieela- 
stycznych, a wsiadało po pięciu czy 
sześciu stopniach jak po drabince, 
która się składała i opadała. Lokaje 
ówcześni mieli dużo do roboty... 
Trzeba też było umieć wskoczyć na 

łaskawe wnoszenie 

Nr 

  

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 

CZERWIEC. Konto Czekowe Słowa P.K.O. 

przedpłaty za m-c 

80259. 

stojałkę 
ruchu. — 

gdy pojazd już był w 

Miasto było ludne opowiada 
Puzynina Świetne, zamożne, Ožy- 
wione teatrami, koncertami, balami, 
obiadami. Oprócz proszonych zebrań 
można było co wieczór wesoło się 
zabawić przyszedłszy _ gdziekolwiek 
ze zwyczajną wizytą. Tak wszyscy 
byli zajęci we dnie, że wizyty rozpo- 
czynały dopiero ze zmrokiem i trwały 
często do północy, co bardzo ożywia: 
ło ulice, niepotrzebujące oświetlenia, 
bo ze wszystkich okien wesołe biło 
Światło. 

Wilno było przepełnione. Uniwer- 
sytet był w kwitnącym stanie. Nietyl- 
ko z „Litwy“; zewsząd śŚciągała doń 
młodzież, biorąc żywy udział w życiu 
towarzyskiem. Za synami Ściągali do 
Wilna rodzice, całe nawet rodziny — 
z najdalszych stron. 

Przez całą zimę „bawily“ w Wil- 
nie najpierwsze w kraju rodziny: 
Tyszkiewiczów, Czetwertyńskich, Wo- 
łodkowiczów, Wawrzeckich, Romerów, 
Wańkowiczów, Platerów, Sulistrow- 
skich, Grabowskich, Abramowiczów 
(z Wornian), Radziwiłłów, lokując się 
w najpiękniejszych pałacach Paca, 
Fithingofa, Olizara, Tyszkiewiczów etc. 
A nie kwapiono się bynajmniej о4- 

jeżdżać z miasta na wieś przy pierw- 

szem błyśnięciu wiosny. Przeciwnie. 

Tak zwany dziś „zielony karnawał" 
był huczny i ładny. A zaczynał się... 
od św. Kazimierza. A gdy piękna i 
wczesna dopisała wiosna nie było 
końca przechadzkom, piknikom, zbio- 
rowym wycieczkom w okolice 
miasta. 

Procesje przeciągały ulicami. Po- 
wiewały chorągwie cechów; najstarszy 

Nagroda im. Grupy Regjonatnej 
dla zawodników Marszu Szlakiem 

uBaforego. 

" Z inicjatywy pos. M. Kościałkow- 
skiego Parlamentarna Grupa Regjonal- 
na Wil.-Nowogr. ufundowała nagrodę 
swego imienia (wędrowną) dla dru- 
żyny stowarzyszeń p. w. z terenu 
województw Wileńskiego i Nowogródz- 
kiego, która pierwsza przybędzie do 
mety w zawodach p. n. „Marsz Szla- 
kiem Batorego". Nagrodę stanowi 
statua z bronzu na podstawie mar- 
murowej, wyobrażająca procarza, dzie- 
ło, wykonane przez znanego art. 
rzeźbiarza Merci , odlane w pracowni 
Barbedienne w Paryżu. Nagroda prze- 
chodzi na własność stowarzyszenia 
p. w., którego drużyna uczestnicząca 
w Marszu Szlakiem Batorego zdobę- 
dzie ją trzykrotnie bez obowiązku 
zachowania kolejności lat. 

Wyjazd delegacji polskie! do 
Kowna. 

_ , WARSZAWA 25 VI PAT. W dniu dzi- 
siejszym pociągiem pośpiesznym wyjechała 
przez Wilno do Kowna delegacja polska 
do rokowań polsko-litewskich z naczelni- 
kiem Wydziału Wschodniego MSZ p. Ho- 
łówką na czele. 

Akademia żałobna, 
Ku czei Sp. prof. Józety Jofeyko. 

W ubiegłą niedzielę odbyła się w 
sali kuratorjum okr. szkolnego aka- 
demja żałobna ku uczczeniu Śp. prof. 
dr. józefy Joteyko. Wśród bieli kwia- 
tów i zieleni umieszczony został por- 
tret zmarłej, której zasługi uczcić 
przybyli licznie przedstawiciele wszy- 
stkich sier społeczeństwa. 

Akademię zagaił p. kurator Pogo- 
rzelski, podnosząc w swem  przemó- 
wieniu doniosłe znaczenie prac Zmar- 
łej na polu Światowej myśli pedago- 
gicznej. Z kolei przemawiali prof. 
S. Trzebiński i prof. Radziwiłłowicz 
omawiając działalność Śp. dr. Joteyko 
w dziedzinie badań nad zmęczeniem. 

Kolejny mówca prof. Massonius 
omówił znaczenie prac Zmarłej na pc- 
lu pedagogiki, zaznaczając, že czynni- 
kiem, ktory pchną! Ją — lekarza, na 
drogę pedagogiki, była cecha plemie- 
nia naszego narodu, a mianowicie 
zmysł wychowawczy. 

Pan Szulczyński, jako uczeń Śp. 
prof. Joteyko w Instytucie Pedago- 
gicznym w Warszawie, podkreślił 
wielkie zainteresowanie się Świata nau- 
kowego zagranicy pracami Zmartėj. 

Na zakończenie akademii chór od- 
śpiewał Libera me domine. 

3 Najlepsze farby, po- 
! anio kost, pendzle, szczot- 

ki i t. p. oraz farba ochronna szara 
do mostów żelazgych 

polecą Skład Farb 

Franciszka Rymoszczewskiego 
Wilno, Mickiewicza 35. 

dworskiego. Wygodny dom 
ogrodem warzywnym i 

z mieszczan w kontuszu i w konie- 
deratce, z buławą w ręku poprze- 
dzał prowadzącego procesję kapłana... 
A beau monde wysypywał się 
na bulwary (nad Wilją ciągnące sie, 
mniejwięcej od wylotu terazniejszej 

ulicy Arsenalskiej do byłego pałacu 
Służków, na Antokolu). Bulwary owe 
były dla Wilna przed stu laty tem, 
czem teraźniejszy „deptak* między 
Sztralem „Czerwonym* a _ „Zielo- 
пут“. 

Ulubionem też miejscem przecha- 
dzek (nieco później, już za pobytu w 
Wilnie Kraszewskiego) był ogród 
Tivoli i Sapieżyński - ten ostatni, 
jak podkreśla Kraszewski, najbar- 
dziej przez „wielki Świat" uprzywile- 
jowany, podczas gdy „Średni šwiat“ 
wędrował spacerem do Betleem lub 
Jeruzalem (jeszcze później do Żelaz- 
nej Chatki). W Tivoli „jeszcze „biły 
fontanny"! „Pięknym wiosennym, let- 
nim, jesiennym wieczorem — pisał 
Kraszewski — spotykasz różnobarw- 
ne tłumy powolnie ciągnące się: ku 
Popławom, ku Betlleem, ku Pohulan- 
ce, Zakretowi, Antokolowi. Byli tacy, 
których wabił, pełny kwiatów, ogró- 
dek Strumilły; kto chciał zapomnieć o 
mieście, zapuszczał się w ciemny gaj 
koło Zakretu. Celem dalszych wycie- 
czek były Werki; do Kalwarji, podob: 
nie jak i dziś „pielgrzymowano”, a 
w Święto Maryi Panny wyruszała z 
Wilna solenna, ogromna procesja do 
Trok. Przodem kroczył ksiądz biskup 
wileński — boso. 

m 
Lecz pozostańmy przy ścisłej da- 

cie 1828-go roku. 
Filary towarzystwa wileńskiego — 

opowiada Puzynina - stały jeszcze 
niewzruszone: tańczono u pani Łopa- 
cińskiej, tańczono u generałowej Nie- 

manus mesasa 40-474) 40-00 
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Administracja dóbr Zaludzkich poszukuje lekarza 

owocowym do dyspozycji le- 

karza, wolna praktyka zapewniona, gdyż jak w mia- 
steczku Zoludku, tak i okolicznych gminach innego le 

karza niema. Warunki do omówienia. Oferty uprasza 

się skierowywać do Głównego Zarządu dóbr Zołudz- 
kich, poczta Żołudek. 

  

W dn.dA. 
23.11 —1.Vll. 

Zjazd Rady Naczelneń 
Myśli Hocarstwowej Akademiekiej 

Młodzieży Zachowawczej. 

Dnia 16i 17 b. m. odbył się w 
Warszawie doroczny zjazd Rady Na- 
czelnej Myśli Mocarstwowej Akade- 
mickiej Młodzieży Zachowawczej. 

Środowisko warszawskie repre- 
zentował p. Olgierd Missuna, Iwow- 
skie — Stanisław hr. Bniński,  wileń- 
skie—p. Antoni Porębski oraz po- 

znańskie p. Stanisław Jodko-Narkie- 
wicz i p. Andrzej Niegolewski. Sro- 
dowisko krakowskie z przyczyn tech- 
nicznych udziału w zjeździe wziąć 
nie mogło. 

l-sze posiedzenie plenarne zagaił 
w zastępstwie chorego prezesa Komi- 
tetu Wykonawczego p. Rowmunda 
Piłsudskiego, p. J. Złobnicki, poczem 
na przewodniczącego obrano Stanisła- 
wa hr. Bnińskiego. Radę Naczelną 
powitali w imieniu Starszego społe- 
czeństwa p. poseł Bogdan Podoski, 
oraz Jerzy ks. Giedroyć, który na- 
stępnie wziął udział w ' obradach w 
charakterze gościa. 

W czasie dwudniowych obrad Ra- 
da Naczelna stwierdziła na podstawie 
sprawozdań poszczególnych kół bar- 
dzo wydatay rozwój organizacji oraz 
coraz większy rozwój idei mocarstwo- 
wo-zachowawczej wśród młodzieży 
akademickiej. Ponad'o powzięto sze- 
reg bardzo doniosłych uchwał, doty- 
czących wewnętrznego życia organi- 
zacji, między innemi utworzenie no- 
wych kół oraz powiększenie pisma 
Myśl Mocarstwowa i zamienienie je- 
go z miesięcznika na dwutygodnik. 

' Stosunek młodzieży zachowawczej 
do obecnych władz akademickich 
Rada Naczelna sprecyzowała w ten 
sposób, iż „uznając formalnie Naczel- 
ny Komitet Akademicki za reprezen- 
tację młodzieży akademickiej, uważa 
za wysoce niewłaściwą jego dotych- 
czasową działalność i dlatego odnosi 
się do niego z rezerwą oraz będzie 
dążyć do oparcia Związku Narodlowe- 
go Połskiej Młodzeży Akademickiei 
na podstawach apolitycznych, zabez- 
pieczających interesa szerokich warstw - 
studenckich". 

Po ustaleniu terminu następnego 
zjazdu Rada Naczelna została zamknię- 
ta w niedziełę późnym wieczorem. 
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LETNISKO w okolicach Wilna 
w uroczej miejscowości w pobli- 
żu Zielonych jezior w folwarku, 
dogodne pokoje lub mieszkanie 
z całodziennem utrzymaniem. 
Las, ogród owocowy, warzywny, + 
komunikacja dogodna. Informacje 
dokładne dowiedzieć się Lubel- 
ska 3 m. 2, od godz. 9—11 ra- 4 
no i 5—7 p.p. : 

    

    

dworski w miasteczku Z 

siołowskiej; hrabina Apolinara Plate-% 
rowa przyjeżdżała zawsze sama za- ы 
praszać moją matkę (Aleksandrę z 
hr. Tyzenhauzow  Gūniherową von 
Heidelsheim) na swoje niedziele. U 
hr. Michałostwa Tyszkiewiczów we 
własnej ich kamienicy przy ul. Nie- 
mieckiej odbywały się w czasie kar- 
nawału „wtorki tańczące", Przepę- 
dzali zimę w Wilnie hr. Oktawjusz 
Choiseul-Gouffier i żona jego  prze- 
miła Zoija z hr. Tyzenbauzów (mieli 
rozległe dobra na Żmudzi i winnice 
w Szampanii). Bawił w Wilnie, niesły- 
chanie bogaty — epuzer, Franciszek 
ks. Sapieha; bawił, stojący z wojskiem 
w Wilnie, Konstanty ks. Lubomirski. 
Brylowali wśród wileńskiej złotej 
młodzieży Tytus Pusłowski, Józef 
Górski i Waldemar  Korsaków, 
w którym zakochała się na Śmierć i 
życie Ludka Śniadecka, ideał Sło- 
wackiego... Antoni Górecki układa 
bajki powtarzane przez całe Wilno; 
Rustem maluje portrety panów i pań 
z high-liie'u — a cudnych mo- 
delów wśród pań i panien miał mnó- 
stwo. Dość wymienić dwie „doskona- 
łe piękności (jak wyraża się Puzyni* | 
na) panią Bobiatyńską (nie Paulina 277 
Montwiłłów lecz Walentynowiczówna 
z domu) i Karolina Walentynowiczów- 
na. Pani Walentynowiczowa z Pliki- 
szek mieszkała wówczas w Wilnie 
„osypana długami i dziećmi" (jak 
wyraża się Morawski) co jej nie 
przeszkodziło wydać córkę za księcia 
Zubowa. Piękneż to były, piękne 
wszystkie siostry Walentynowiczówny! 

Zjeżdżała do Wilna senatorowa księż- 
na Ogińska, częstym gościem w mie- 
ście był Karol hr. Przeździecki dzie- 
dzic Smorgoń. Księżniczka lda Ogiń- 
ska była w całym blasku, w całym 
uroku i wdzięku swych ośmnastu  
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Wschód si. g. 3 m. 30 

Zach. si. o g. 19 m. 51 | įJanai Pawta 
! jutro 

Władysława 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnia — 25 VI 1928 r. 

| Ciśnienie J 158 
średnie w m. | 

Temperatura j + 139C 
ааа Н 

Opad za do- ! 
bę w mm. l 

Wiatr 
grzeważający 1 Pac: 

U w agi: Półpoch. przelotny opad. 

Minimum za dobę —0C. 

Maximum na dobę 15-C. ARE 
Tendencja barometryczna: Spadekciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W 

dniu wczorajszym p. Wojewoda Raczkie- 
wicz przyjął na audjencji b. Rektora U.5.B. 

prof. S, Pigonia, Dowódcę 6 Brygady KOP. 
płk. Górskiego oraz Starostę Dziśnieńskie- 
go p. Jankowskiego. 

-- Kursy dla reterendarzy przy urzę- 
| dzie wojewódzkim. Z rozporządzenia p. 

Wojewody ustalony został skłąd osobowy 
| (lnspektor Starost p. Al. Żyłko oraz rad- 

cowie województwa p.p. M. Pawlikowski i 
Reiss) komisji, której zadaniem będzie 

" zorganizowanie i przeprowadzenie kursu, 
/ z zakresu nowych rozporządzeń Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej dla wszystkich urzęd- 
ników I i Il-ej klasy Urzędow Wojewódz- 
kiego, Starostwa Grodzkiego i Starostwa 
Wil.-Trockiego, W dniu dzisiejszym wyżej 
wspomnieni odbędą naradę, na której opra- 
cowany zostanie program kursu oraz tryb 
przeprowadzania wykładów. 

— Taryfy notarjalne ulegną zmia- 
nie. Dowiadujemy się, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości opracowuje obecnie nową 
taryfę opłat, pobieranych przez notarjuszów 
za ich czynności. Wysokość pobieranych 
opła' wabać się będzie od 0,05 do 1 proc. 
wartości wyzbywanych objektów. Przy po- 
bieraniu opłat rejenci będą musieli wska- 
zywač, jaka część opłat idzie na rzecz 
skarbu, a jaką opłatę pobierają oni za Sswe- 
ją pracę. Jednocześnie przewidziane mają 
być sankcje za niestosowanie się notarju- 
szy do przepisów taryfy. 

SAMORZĄDOWA. 
k — (0) Walne zebranie pracowników 

morządowych pow. Wileūsko-Troc- 
Ssze. Dnia 24 czerwca, w sali posiedzeń 
sEjmiku powiatowego odbyło się walne 

/ zebranie członków koła związku pracow- 
| ników samorządowych pow. Wileńsko- 

Trockiego. 
| Po wysłuchaniu sprawozdania zarządu 
/ z działalności za rok 1927 udzielono Zza- 

uchwalono 

  
(rządowi absolutorium  eraz 
budżet na rok 1928. 

Następnie najwaźnieiszym przedmiotem 
"dyskusji była sprawa zabezpieczenia eme- 
rytalnego pracowników samorządowych. 

Pozatem dokonano wyboru władz na 
| rok 1928. 

Do zarządu wybrani zostali pp. W. Or- 
licki, kierownik biura wydziału powiatowe- 
go, Niedek, inspektor samorządu gminne- 
go, Lubert, pisarz gm. Mickuńskiej, Macut- 
kiewicz, skarbnik biura wydziału powiato- 
wego i Żurakowski, pisarz gm. Rzeszań- 
skiej. у 

Do komisji rewizyjnej powołano pp. 
©-га Bekuna, Wierszelisa i Arcichowskiego. 

W skład sądu honorowego weszli pp. 
Orlicki, Osmólski i Rymszewicz. 

Ponadto dokonano wyborów przedsta- 
wicieli pracowników: do komisji emerytal- 
nej pp. Arcichowskiego i Luberta i do ko- 
misji weryfikacyjnej pp. Orlickiego i Bor- 
kowskiego. 

MIEJSKA. 
— (x) Wystawa prac zrzeszeń įKo- 

biecych na wystawie Targów Północnych 
w Wilnie. Na jednem z ostatnich posie- 
dzeń Komitetu wykonawczego Targów Pół- 
nocnych i wystawy rolniczo-przemysłowej 
w Wiłnie poruszoną zostąła sprawą wy 
stawy prac Zrzeszeń Kobiecych na terenie 
m. Wilna. й 
SC Wśląd za tem odbyła się konferencja 
u p. wojewodziny Raczkiewiczowej, w wy- 
niku której powstał specjalny Komitet ko- 

_pkiosen. Wchodziła też w Świat cud- 

/ [mej urody Celina Sulistrowska rychło 
potem poślubiona księciu Konstante- 

mu Radziwiłłowi. 
A gdy na Wielkanoc zaśpiewano 

we wszystkich trzydziestu pięciu ko- 
Ściołach Wilna „Alleluja!“, nastawał 
okres wystawnych święconych 
przeciągający się aż po za Niedzielę 
Przewodnią. Co to były za święcone! 
Najsławniejsze, najparadniejsze bywa- 

° у и Tyzenhauzów, u pani Apolinary 
z Żabów Platerowej, u księstwa Gied- 
rojciów i u fpaństwa Antoniostwa 
Chrapowickich. 

Sto łat też równo temu zjawiły 
się w Wilnie takie potem tradycyjne, 
kwitnące jeszcze w latach 1870 — 
1880 „budy“ czyli majowy jarmark 
na placu Katedralnym. Były to'wzno- 
szone а & hoc drewniane szopy 

we | sklepiki z desek  pozbijane 
z biegnącą przed ich frontem  „pro- 
menadą“, pod filarkami aby i w 
deszcz można było przechadzać się 
wzdłuż owych „bud*. Szereg zaś ich 
ciągnął się jedną stroną placu, od 
Zamkowej do Boniiraterskiej i drugą 
stroną od Boniiraterskiej do wylotu 

/ „dzisiejszej ulicy _ Mickiewiczowskiej. 
Czego nie było w owych „budach“! 
Bo zjeżdżali się na owe jarmarki wi- 
leńskie ciągnące się nieraz do końca 
Czerwca, kupcy z głębi Rosji, ze wszy- 
stkich stron, więc, obok szalów i dy- 
wanów orjentalnych miałeś suche 
konfitury kijowskie od Balabuchy, 
mydła kaukazkie, bakalie, hałwy i 
rahatłukumy berdyczowskie, perkale 

_*saratowskie („Sarpinki*), płótna, to- 
wary gałanteryjne. Puzynina wylicza: 
Muchina z moskiewskiemi perkalami, 
Malcowa ze szkłem, Witkowskiego z 
Charkowa z różną ga!anterją. Na pla- 
<u Katedralnym — pisze — odbywa   

biecy dla zrealizowania tego działu wysta- 
wowego. Prezeską Komitetu została wy- 
brana p. wojewodzina Raczkiewiczowa, wi- 
ceprezeskami pp. Iwaszkiewiczowa i Ma- 
kowska. Pozatem w skład Komitetu wcho- 
dzą przedstawicielki wszystkich polskich 
zrzeszeń Kobiecych, działających na terenie 
województwa Wileńskiego. 

Delegatką Komitetu kobiecego do Ko- 
mitetu wykonawczego Targów Północnych 
i wystawy rolniczo-przemysłowej została 
prezeska Stowarzyszenia pracy społecznej 
kobiet w Wilnie p. janina Kirtiklisowa. 

— (0) Sprawa budowy domu zwią- 
zkowe o przez związek pracowników 
miejskich. Na dzisiejszem walnem zebraniu 
członków Związku pracowników miejskich 
m. in. będzie omawiana sprawa budowy 
domu związkowego. 

Nowe Stowarzyszenie na terenie 
m. Wilna. Urząd Wojewódzki w Wilnie za- 
twierdził ostatnio statut nowopowstałego 
na terenie m. Wilna Stowarzyszenia p. n. 
„Związek oficerów rezerwy 13 p. ułanów*. 

Ządaniem tego Stowarzyszenia będzie 
szkolenie oficerów rezerwy, utrzymywanie 
i krzewienie tradycyj tego pułku oraz sta- 
ła współpraca i wzajemna pomoc kole- 
żeńska. 

SZKOLNA. 

— Zjazd wychowaxzków gim. przy 
kościele św. Katarzyny w Petersburgu. 
W dniu 29 bm. odbędzie się w Wilnie ze- 
branie ogólne Stowarzyszenia b, Wycho- 
wanek i wychowanków gimn. przy kościele 
św. Katarzyny w Petersburgu. 

Obrady toczyć się będą w lokalu gimn. 
im. Króla Zygmunta Augusta (M. Pohu- 
lanka 11). 

POCZTOWA. 
„— (x) Wyjazd prezesa Dyrekcji P.iT. 

p. inż. Żółtowskiego de Warszawy. Wo- 
bec stałego rozszezenia się sieci poczto- 
wo-telegraficznej na terenie Wileńszczyzny, 
Dyrekcja Poczt i Tel. w Wilnie projektuje 
przystąpić w naibliższym czasie do budo- 
wy szeregu ;nowych gmachów pocztowych 
jak a Nowogródku, Pińsku, Mołodecznie 
i Liudo 

W związku z tem prezes Dyrekcji p. 
inż. Żółtowski wyjechał w dniu onegdaj- 
szym do Warszawy "w celu uzyskania w 
odnośńem Ministerstwie zgody na realiza- 
cię tych projektów. 

KOMUNIKATY. 
— Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskie- 

go. Dnia 27 bm. o godz. 20-tej odbędzie 
się zwyczajne posiedzenie Wil. Towarzy- 
stwa Lekarskiego w lokalu własnym (Zam 
kowa 24). | 

Porządek dzienny: 1. Dr. M. Wołod- 
kowiczówna z ll-ej Kliniki Wewnętrznej 
USB. Dwa przypadki hypoglikemji u 
chorych na cukrzycę, leczonych insuliną. 
2. Ppułk. Dr. Bohuszewicz -- Ewakuacja 
chorych i rannych a zwycięstwo. 3, Spra- 
wy administracyjne. ы 

ROZNE. 
— T-we Miłośników Fotografji po- 

wiadamia swoich członków, iż we czwar- 
tek, 28 czerwca, w lokalu przy ulicy Mic- 
kiewicza 11 odbędzie się © godz. 19 po- 
gadanka na temat udziału Wilna w między- 
narodowej wystawie Fotografji artystycznej 
we Lwowie, skąd eksponaty zostaną prze- 
słane do Wilna. Przy sposobności 
prezes T-wa p. O. Rackiewicz zademon- 
struje skonstruewany przez siebie aparat 
lustrzany. 

(x) „Tog“ agituje za audycją ra- 
djową w įgzyku žydowskim. W mysi no- 
tatki podanej w wczorajszym „Wilner To- 
gu* wzywą się radjoamatorów Żydów do 
rozpoczęcia akcji za wprowadzeniem przez 
wileńską radjostację nadawcza audycyj do 
radja w języku żydowskim. Podkreślić na- 
leży, iż pomysł ten wychodzi najprawdopo- 
dobniej z samej redakcji „Togu*. 

— Mniej brawury. Publiczność prze- 
chodząca brzegiem Wilji była wczoraj świad- 
kiem scenki, która o mały włos nie za- 
kończ;ła się tragicznie. Komendant, poste- 
runku wodnego przod. Zmiec, chcąc za- 
pewne wypróbować łódź żaglową, skorzy- 
stał z pomyślnych warunków iwyjechał na 
Wilję. | 

Śmiałe manewry kierownika pogotowia 
pol'cyjnego budziły ogólny zachwyt. W pew- 
nym momencie silny podmuch wiatru, a 
może tylko wadliwe ustawienie żagla, spo- 
wodowało katastrofę. 

‚ Zamim zdołano się spostrzec, nad po- 
wierzchnią wody widać było tylko głowę 
wioślarza. Łódź wywróciła się do góry 
dnem. Przewoźnicy rzucili się na ratunek 
i po kilku „minutach pomogli rozbitkowi 
wydostać się na brzeg. 

Niewiele brakowało, aby przod. Zi- 
miec został się ofiarą swego zawodu. 

OO NIN S a IKT 
ly się podczas „bud“ popisy ekwipa- 
żów. Nie było wówczas na placu Ka- 
tedralnym żadnego zadrzewienia. 

. A tegoż lata przed dziesięciu dzie- 
siątkami lat na wieś do siebie, do 
Szemetowszczyzny sprowadzał sobie 

z Wilna młody dziedzic Aleksander 
Sulistrowski całą trupę cyrkową, z 
końmi, z masztalerzami, z akrobatami 
i klownami. Gabrjela Puzynina, mają- 
ca w 1828 roku trzynaście lat, była 
już z rodzicami wróciła na lato do 
Dobrowlan. Patrzyliśmy — pisze — z 
okien na ciągnącą do Szemetowszczy- 
zny całą tę czeredę bo wszystko to 
jechało mimo naszego dworu. Ani 
słowa, junacka to była i nader kosz- 
towna fantazja pańska wnuka znako- 
mitego męża Alojzego Sulistrowskie- 

go, pisarza wielkiego litewskiego, 

członka Kościuszkowskiej Rady Naj- 
wyższej Narodowej, której niejedno- 
krotnie przewodniczył... i co to w tej- 
że Szemetowszczyznie Z niesłychanym 

przepychem i szerokim gestem, „Szla- 
chcica na zagrodzie” _ podejmował 
księcia Panie Kochanku. ; 

Ot, z jednego wspomnienia drugie 
się wnet wyplata... tak barwne byłofipa- 
smo naszego ongi żywota... tak ze 
wszystkich kątów występują jakieś 
niepospolite, buńczuczne postacie... 
tak, co miejsce lub człowieka wymie- 
nisz, wskrzesają, jak cudem, przed 
oczyma duszy, jakieś prawie nie do 
wiary, zgoła do żadnych niepodobne, 
niepowrotne, na zawsze przeminione 
czasy. 

Że:trzeba mocno o stół trzasnąć 
niedoczytaną książką aby przerwać 
oszołomienie, wyrwać się z (zadumy 
i do nieubłaganej teraźniejszości po- 
wrócić. 

Ch 

TEATRY i MUZYKA. 
— Teatr Polski sala „LUTNIA”. Dziś 

„Król się bawi”. 
Ceny miejsc z dniem wczorajszym zo- 

stały zniżone. 
- Piątkowa premjera. Režyser M. 

Dowmunt i kapelmistrz M. Kochanowski— 
w piątek wprowadzają na scenę Teatru 
Polskiego jedną z najmłodszych przedsta- @ ; 
wicielek lżejszej muzy—„Lady Chic*. 

„Lady Chic“ 
zespołu śpiewnego. 

RADJO—WILNO. 
Wtorek dnia 26 czerwca 1928 roku. 

13,00 : Transmisja z Warszawy. 
17,00—17,15: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
17,15—17,30: Chwilka litewska. 
17,30—17,45: Komunikat Zw. Młodzieży 

Polskiej. 
17,45—18,10: „Przyjemne mieszkanie“ 

pogadanka towarzyska. 
18,15—19,00: Transmisja myzyki lekkiej 

z ogrodu cukierni B. Sztralia w Wiłnie- 
19,00— : Komunikaty. 
19,20—22,00: Transmisja z Teatru Pol- 

skiego w Katowicach. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy. 

. 22,30 —23,30: Transmisja muzyki tanecz- 
nej z restauracji „Oaza* w Warszawie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Stęsknionych za Rosją sowiecką 

zatrzymano na pograniczu. W ciągu u- 
biegłego tygodnia odnośne włądze KOP-u 
zatrzzmały ną pograniczu w rejonie Rado- 
szkowicz, Kraśnego i Iwieńca 14 osób, któ- 
re w celu udanią się do Rosji sowieckiej 
chciały nielegalnie przekroczyć granicę. 

Większa część zatrzymanych, stanowią 
młodzi Zydzi. 

Wszystkich tak bardzo stęsknionych za 
Rosją sowiecką, przekazano do dyspozycji 
władz administracyjnych, gdzie ich niewą- 
tpliwie czeka odpowiednia kara. 

MPOT KOREA RE ISTRROTIS 

Gorące podziękowania składamy 

pani profesorowej Weryho-Radziwiłłowiczo- 
wej za tegoroczne wykłady literatury dzie- 
cięcej oraz za książki, które będą nam 
wielką pomocą w nauce i przyszłej pracy 
z dziatwą. 

Uczenice Seminarjum Ochro- 
niarskiego w Wilnie. 

  

    SWO 

Kotek Mik, piesek Fik, 
Ciocia Stasia wujcio Jasio 
A gdzie jest pan Nemezjusz? 

Kto pierwszy rozwiąże łamigłówkę, 
otrzyma od p. Ogórkiewicza tom jego 
własnych poezyj p. t. „Strzęp Jažni“. 

Tratne rozwiązanie skierowywać pod 
adresem: Krzywe Konary 17 m 2 (stukać, 
dzwonek zepsuty. 

Nagroda będzie w posiadaniu szczęśli- 
wego właścicielą aż do następnej zagadki, 

Regaty żeglarskie Ra jeziorze rockiem. 
Zarząd Ligi Morskiej i Rzecznej, Od- 

działu Wileńskiego w porozumieniu z Pol- 
skim Związkiem Žeglarskim urządzą w dn. 
29 czerwca i 1 lipca rb. niebywałą dła Wil- 
nian sportową sensację, jaką będą niewą- 
tpliwie Wszechpolskie Związkowe Regaty 
Żeglarskie na jeziorze Trockier przy u- 
dziale wszystkich Klubów Żeglarskich z 
całej Polski. 

„Organizatorzy nie szczędzą trudu i ko- 
sztów, aby wszyscy Wilnianie i przyjeźdni 
goście z całego kraju mogli stwierdzić, jak 
doskonałym terenem dla lego rodzaju za- 
wodów Są jeziorą Trockie i mieli możność 
spędzenia paru dni w uroczym, a niestety, 
mało znanym zakątku naszej ziemi, jakim 
są Troki.$ 

Komunikacja kolejowa w dniach zawo- 
dów, jąk następuje: 

Osjazd z Wilna do Landwarowa o 
8,40 poc. warszawskim, o godz. 10,30 poc. 
specjalnym z muzyką, o godz. 14,—poc. 
podmiejskim. 

Odjazd z Laadwarowa do Wilna o. g 
18,23 poc. warszawskim, o godz. 20,—poc. 
podmiejskim, o godz. 23,— pociągiem spec- 
e : 

omunikacja autómobilowa pomi. 
Landwarowem i Trokami będzie pink 
zapewniona przez stałe kursowanie auto- 
busów, aaa a z Wilna. 

cisły program obejmuje: Pi. 
A. 1928 2 ės ei 

iodz. 6,22. Przyjazd gości i za i- 
ków z Warszawy do Landwarowa. ч 

Godz. 12,—. Otwarcie przystani L M. 
iR. na jeziorze Trockiem. Podniesienie 
bandery Ligi. Poświęcenie i chrzest nowej 
łodzi żaglowej. Przemówienią. % 

Godz. 13, . Poezątek Regat Żeglar- 
skich przy udziale 20 łodzi żaglowych. 

Godz. 17,-. Wręczenie nagród. Po re- 
gatach zabawa w parku miejskim. 

Niedziela 1 lipca. Dalszy ciąż regat że- 
SCE 

Odz. 12,—. Eliminacyj = alimpiiskie. Eliminacyjne regaty przed 

Godz. 15,—, Regaty dla Pań. 
Gedz. 17,—. Rozdanie nagród. Powtó- 

rzenie zabawy w ogrodzie. 
Godz. 20,27, Odjazd gości i zawodni- 

ków z Landwarowa do Warszawy. 

 RAOOŁŁAOEAWKAWZ 
: W grypie, kaszlu i bronchicie 

mineralna SZCZAWNICKA „Józefi- 
na" przynosi ułgę i przywraca zdro- 
wie. Choroby żołądka i jelit usuwa 
SZCZAWNICKA „MAGDALENA“ 

2382-0 

    
będzie ostatnią premierą $$ 

  

8. suciej, 

Oskar Wierzba Wendorff 
Inżynier-Obywatel Ziemski po krótkich, łecz ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 24 czerwca r. b. o godz. 7 rane 

5 w wieku lat 54. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 26 czerwca o godzinie 10-tej rano w Kościele Św. Ducha 
(po-Dominikańskim). Odprowadzenie zwłok z tegoż Kościoła na cmentarz Rossa do grobów rodzinnych nastąpi w tymże 
dniu o godz. 18-tej. O smutnym tym obrządku zawiadamia i 

stroskana žona, synowie, cėrki i rodzina. 

    

Makowiczówna w Wilnie. 
Księgarnie wileńskie zasypały swo- 

je okna wystawowe książkami  Iłła- 
kowiczówny. Wystarczyło sięgnąć rę- 
ką aby zapoznać się bezpośrednio z 
całą twórczością poetycką dotychcza- 
sową autorki jednych z najpiekniej- 
szych liryk polskich jakie wydało te- 
raźniejsze nasze pokolenie. Jeżeli prze- 
to elita publiczności wileńskiej wypeł- 
niła w sobotę po brzegi aulę gimna- 
zjum imienia Adama Mickiewicza, 
znak to był nieomylny dużego zain- 
teresowania się samą osobą znako- 
mitei poetki. Jak wygląda? Czy rze- 
czywiście jest tak niepospolitem  zja- 
wiskiem, jak ludzie mówią? A czy w 
jej ustach będą miały jej własne 
poezje akcenty i intonacje, odcienia i 
subtelności, jeszcze wzbogacające mar- 
twy tekst, który się w książce czyta? 

Nikt się nie zawiódł. 
Samo ukazanie się Iłłakowiczów- 

ny na estradzie, gustownie a dyskret- 
nie przybranej kwieciem, wywołało 
pochlebny szmer, tak charakterysty- 
czny dla odprężającej się ciekawości 
— zadowolonej. lłakowiczówna ma 
w sobie rasę, szlachetną dystynkcję, 
wdzięk i oryginalność. Wszystko, 
czego potrzeba aby zainteresować i 
podbić. W introdukcji, do wieczoru, 
który niemal cały miała wypełnić 
IHakowiczowna recytacją swoich po- 
ezyj, w słowie wstępnem, które wy- 
głosił p. Witold Hulewicz, sekretarz 
Związku Zawodowego Literatów Pol- 
skich w Wilnie, usłyszeliśmy, że nie- 
zdrowie prześladujące  poetkę od 
chwili przybycia do nas, być może 
nie da jej dobyć dość silnego głosu. 
Przewidywania okazały się zbyteczne. 
Jłłakowiczówna czyta swoje poezje 
doskonale, głosem aż nadto donoš- 
nym, bez najlżejszej eiektacji, Nie 
opuszczaja jej ani na moment: abso- 
lutna pewność siebie — i szlachetna 
prostota. 

Na programie były, rzecz prosta, 
wyłącznie poezje poetki według 
jej wyboru. Najczęściej wybór uczy- 
niony przez samego autora nie jest 
ostatniem słowem trafności. Każdy 
autor ma wśród swych utworów... fa- 
worytów, w które bądź najwięcej du- 
szy.włożył lub artystycznego wysił- 
ku, bądź też najdroższych wspom- 
nień, Wybór uczyniony przez IHako- 
wiczównę był o tyle trafny, że w obfi- 
tej serji utworów różnonastrojowych 
każdy mógł znaleźć to, co wydawało 
mu się zawsze najpiękniejszem. A 
byli tacy, którym przypadły najbar- 
dziej do gustu „Rymy dziecięce”. 

Niebyło tylko nikopo na sali, któ- 
regoby do dna duszy . nie wzruszył 
cudny a głęboki wiersz „Do Wilna”. 
Aby go samej wypowiedzieć lege 
artis publicznie, potrzeba posiadać 
niepospolity dar panowania nad so- 
bą. Jest to przecie poetycki utwór jak- 

najbardziej ; egotyczny, pełny  we- 
wnętrznych, najintymniejszych prze- 
Żyć... 

Pod silnem wzruszeniem drgnęła 
calutka Sala rzęsistemi 
Powtórzyły się one, 

oklaskami. 
jeszcze chyba 

gdy poetka opuszczała — w 
połowie drugiej części recitalu — 
estradę, wyczerpawszy | recytację. 
Miejsce jej zajął p. Hulewicz i 
nader pięknie dokończył programu. 

Nadmienić trzeba, że wchodzącą 
na estradę poetkę powitała w imieniu 
Zarządu Związku Literatów, którego 
inicjatywie zawdzięczamy odwiedzenie 
Wilna przez Iłłakowiczównę, p. Hele- 
na Romer Ochenkowska, wręczając 
naszemu drogiemu gościowi prze- 
pyszną wiązankę kwiatów. 

Niepospolity wieczór poetycki za- 
szczycili swoją obecnością p. woje- 
woda Raczkiewicz z małżonką, p. ge- 
nerał Burhardt-Bukacki, prof. Zdzie-. 
chowski, liczni przedstawiciele senatu 
akademickiego, generalicji wojskowej, 
sier artystycznych i towarzyskich. 

Nazajutrz, w niedzielę Ścisłe gro- 
no przyjaciół, kolegów po piórze i 
wielbicieli pism Iłakowiczówny podej- 
mowało ją kolacją w restauracji Żor- 
ża. Żadnych przemówień, na wyraźne 
życzenie poetki nie wygłaszano. Tylko 
serdeczny i szczery nastrój za biesia- 
dnym stołem zacieśnił więzy między 
znakomitą wiłnianką i dumnem ze 
sławy swego dziecka, starem, Kreso- 
wem Wilnem. 

$. 35. 

Inżynier Oskar Wierzka Oendorti 
Dyrektor Zakładów Przemysłowych „RAJÓWKA”* 

Zasnął w Bogu w dniu 24 czerwca r. b. Nabożeństwo żałobne 
odbędzie się dnia 26 czerwca o 
Ducha (po-Dominikańskim). 1 Odprowadzenie zwłok w 
dniu na miejsce wiecznego spoczynku, 

10 rano w kościele Św. 
tymże 

na cmentarz Rossa do 

godz. 

grobów rodzinnych nastąpi o godz. 18-tej. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. 

    

zakłady Przemysłowe „Rajówka', 

< 1 P. 
KAROL-HERMAN HANSEN 

Lekarz 
po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Panu dnia 23 czerwca 
1928 r. w wieku lat 51. Przeniesienie zwłok z lecznicy Św. Józefa 
(Nowy Świat, Tyzenhauzowska 16) do kaplicy przy cmentarzu 
Ewang.-Luter. nastąpiło 25.V1 o g. 5 po południu. Nabożeństwo 
żałobne odbędzie się dn. 26.V1 o g. 5 m. 30 po poł., poczem na- 

stąpi pogrzeb na tymże cmentarzu. 
O tym smutnym obrządku zawiadamiają krewnych, przyjaciół 

i znajomych pogrążeni w smutku 

Zlot Sfowarzyszeń Mln- 
dzieży Polskiej. 

Niedzielny zlot Związku Młodzie- 
ży Polskiej wykazał jak bardzo roz- 
winęła się i nabrała tężyzny tu mło- 
da na terenie wileńskim organizacja. 

Zapał i entuzjazm jaki cechował 
obrady w sobie pierwiastki glębsze i 
budzi w każdym dobrym obywatelu 
radość i nadzieje, że z jej poczynań 
zbierać będziemy niezadługo obiity 
plan. 

Już w sobotę wieczorem zabrzmiał 
donośnie capstrzyk. Ulicami poczęły 
przeciągać zrazu drobne, następnie 
coraz większe gromadki dzielnych 
druhen i druhów w skromnych 
mundurkach SMP. Wszystko to dą- 
żyło z dworca do kwater, zawczasu 
przygotowanych w różnych punktach. 
Do wieczora zameldowano w biurze 
zlotowym zgórą tysiąc osób. 

Niedzielna uroczystość rozpoczęła 
się otwarciem wystawy w dużej sali 
Domu Ludowego, udzielonej łaskawie 
przez Zarząd T-wa Domu Ludowego, 
zgromadzono Szereg eksponatów 
głównie wyrobów tkackich, Świadczą- 
cych o dużem uzdolnieniu zawodo- 
wem niektórych stowarzyszeń. 

Uroczyste nabożeństwo w Bazyli- 
ce, celebrowane przez JE. ks. Arcy- 
biskupa Metropolitę Wileńskiego, 
szczerego Opiekuna i protektora Z. 
M. P. oficjalnie rozpoczęło zlot. 

Podniosłe kazanie, które drukuje- 
my in extenso, wygłasił ks. Walerjan 
Meysztowicz. 

Na nabożeństwie obecni byli: JE. 
ks. Biskup Michalkiewicz, Kapituła, 
przedstawiciele władz z p. Wojewodą 
na czele, przedstawiciele wojskowoš- 
ci i dełegaci różnych organizacyj i 
stowarzyszeń wreszcie liczna rzesza 
druhen i druhów. 

Po nabożeństwie  przedefilowały 
przed j. E. ks. arcybiskupem zwarte 
szeregi młodzieży z 40-ma sztanda- 
rami na czele. \ 

Powszechną uwagę zwrócił hufiec 
P. W., liczący około 150 druchów. 

W Sali Miejskiej odbyła się uro- 
czysta akademja. Zagaił ją Prezes 
Rady Związkowej plk. W. Piasecki, 
witając licznie zgromadzonych gości i 
młodzież, poczem odczytano depesze, 
wysłane z racji zlotu. do Ojca Świę- 
tego, p. Prezydenta Rzeczypospolitej, 
p. Marszałka Piłsudskiego. Oprócz 
tego wysłano depesze do gen. Litwi- 
nowicza i dyrektora P. U. W. F.iP. 
W. ppłk. Ulrycha. 

Nastąpił długi szereg przemówień 
powitalnych. Pierwszy _ przemawiał 
niezwykle serdecznie J. E. ks. Arcy- 
biskup. Przemówienie wywołało wśród 
zebranych niezmierny entuzjazm. 

Kolejno przemawiali: major S. G. 
Okulicz w imieniu Dowódcy O.K. III, 
p. dziekan prof. dr. F. Bossowski w 
imieniu Ligi Katolickiej, dr. Kluczew- 
ski w imieniu Kuratorjum, ks. Szam- 
belan Wiskont w imieniu Org. Młodz. 
Litewskiej im. św. Kazimierza, p. dyr. 
Ciozda. > 

W imieniu P. M. Sz., przedstawi- 
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WYPRZEDAŽ TOWAROWY LETNICH 
z ustępstwem od 5 do 20 prot. 

Palta gabardinowe, 
Kretony, muśliny, batysty, markizety, 

jedwabie i wiele innych 

RABATY WE WSZYSTKICH DZIĄŁACH. 

BRACIA JAĄBŁĘKOWŚCY s». acc 
Mickiewicza 18. 28

47
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żona i dzieci. 

ciele młodzieży akademickiej, ks. Mo- 
Ścicki wimieniu T-wa „Sokół*, w imie- 
niu Zw. Strzeleckiego kom. Muzyczka, 
przedstawicielka Zjedn. Mł. Polskiej w 
Poznaniu p. Ozdowska i wielu, wielu 
innych. 

Referat p. t. „Stow. Mł. Pol. a 
Kresy“ wygłosił p. A. Bohdziewicz. 
Mówca podkreślił programowe dąže- 
nie organizacji na tle dzisiejszych 
prądów, nurtujących w duszach społe- 
czeństwa. 

Akademję zakończyła pieśń „Hej 
do apelu". : 

Po akademji udano się do Ostrej 
Bramy celem złożenia hołdu Najświę- 
tszej Maryi Pannie. 

Po przerwie obiadowej odbyło się 
przedstawienie w Teatrze Polskim 
„Ułani ks. Józeja*. Szczupła sała za- 
ledwie pomieścić mogła liczną rzeszę 
młodzieży. 

Z SĄDÓW. 
Kłopoty pana kasjera. 

Kasjer kolejowy, urzędujący na stacji 
Nowo-Święciany. Władysław Taraszko miał 
niemało zmartwienia, dowiedziawszy się o 
nieoczekiwanym przyjeździe kontrolerów. 

W kasie brakowało 680-ciu złotych, a 
tu nie było już czasu, aby zebrać wśród 
znajomych takiej sumy. Protokuł, sporzą- 
dzony przez kontrolę, spowodował przykre 
następstwa. Włądze wytoczyły proces Q 
sprzeniewierzenie. Sprawa oparła się o Sąd 
Okręgowy. 

., Podczas rozprawy nie trzeba było wiel- 
kich wysiłków, ahy udowodnić winę, zwła- 
szczą, że sam oskarżony nie negował winy, 
starając się jedynie wytłumaczyć swoje po- 
stępowanie chwilowo potrzebą, wywołaną 
chorobą w domu. Okoliczność ta niewie- 
le pomogła i Sąd wyniósł wyrok, skazujący 
niesumiennego kasjera na pół roku wię- 
zienia. 

SPORT. 
Uroczystość na przystani „Pogoni” 

Niedzielna uroczystość podniesienia 
bandery Ra przystani „Pogoni* oraz chrztu 
dziesięciu nowych łodzi wypadła nads- 
podziewanie okazale. (Piszę nadspodzie- 
wanie, bowiem trudno było przypuszczać, 
że deszcz nie będzie lał przez całe czte- 
ry godziny). 

Korzystając z tego „uśmiechu losu* 
przybyli na przystań wszyscy sympatycy 
„Pogoni“, a wśród nich wiele wybitnych 
osobistości ze ster urzędowych że wyliczę 
tu tyłko: JE. ks. Biskupa Bandurskiego, p. 
Wejewodę Raczkiewicza, s Kuratora Pogo- 
rzelskiego, p. Prezesa Štarzewskiego. p. 
Starostę Iszora. 

Po przemówieniu przywitalnem, wy- 
głoszonem prrez prezesa klubu p. gen. 
Burhard-Bukackiego, JE. ks. Biskup Ban- 
durski dokonał poświęcenia kamienia wę- 
gielnego pod budowę hangaru oraz chrztu 
dziesięciu nowych łodzi wygłaszając przy 
tem okolicznościowe przemówienie. 

Redzicami chrzestnemi nowych łodzi 
byli: „Burzy* - admirałowa Borowska i 
p. Wojewoda Raczkiewicz, „Wichru* — p. 
Jadwiga Raczkiewiczowa i gen. Burhardt- 
Bukacki, „Tajfuna* — ppłk. Górska i adm. 
Borowski, „Czajki* — p. płk Ożyński i p. 
prezes Staszewski, „Rybitwy* — p. mir. 
Swierzyńska i p. prezes Szwykowski, „War- 
ty" — p. płk. Krzyżanowska i p. prezes 
Wańkowicz, „Noteci* — p. płk. Landau'o- 
wa i p. kurator Pogorzelski, „Meduzy* — 
p. płk. Giżycka i płk. Furgalski, „Nimfy* -- 
p. płk. Zajączkowska i p. Swidiński, „Sy- 
reny* — p. Buczyńska i płk Landau. 

Po zakończeniu ceremonii chrztu płk. 
Zajączkowski zwrócił się do p. Wojewody 
z prośbą o podniesienia bandery. Załopota- 
ła w powietrzu trójbarwna chorągiew 0z- 
najmjając Wilau rozpoczęcie sezonu. К 

Oficjalna część uroczystości zakończo- 
na została biesiadą towarzystką. Tu przy 
stołach nad brzegiem Wilji rozstawionych 
człoukowie zarządu pp. płk. Giżycki, mir. 
Swiechowski, kpt. Kawalec oraz naczelnik 
Dzenajewicz czynili honory domu, dbając 
ani na niczem miłym gościom nie zby- 
wało, 

W nadzwyczaj miłym nastroju szybko 
przeszędł czas na pogawędce. Defilada 
łodzi oraz regaty tworzyły miłe urozmai- 
cenie, a muzyczka przygrywająca dyskret- 
nie dopełniała całości. 

„ „Pogoń* zasilona nowemi łodziami jest 
dziś klubem posiadającym największy ta- 
bor no,i największe szanse zajęcia žczoto- 
wego miejsca wśród „klubów miejsco- 
wych. 

Kierownictwo sekcji wioślarskiej spo- 
czywające w rękach niestrudzonego mir. 
Swierzyńskiego oraz zapał z jakim przystą- 
piono do pracy dają gwarancję, że przy- 
puszczenie nasze ma podstawy realne.



GIEŁDA WARSZAWSK 
26 czerwca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,89 8,91 8,87 
Belgja 124.51 124.82 124.20 
Holandja 359 61 360,51 358,71 
Londyn 43,48 43,39 43,37 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryž 35,01 35.10 34,02 
Praga 26,415 26.48 26.35 
Szwajcaria  171,875 172.30 171.43 

Stokholm 239.29 239.89 — 238.69 
Wiedeń 125,48 125.78 125.19 

Włochy 46,865 _ 46,96 46,75 
Papiery procentowe: 
5 proc. pożyczka dolarowa 91— 89,50 
Dołarowa 86,75 —, 
Dolarówka 87, — 85 — 85,75 
5 proc. konwersyjna 67 
Pożyczka kolejowa 62 
6 proc. pożyczka dolarowa 1920 r. 87.— 
10 proc. pożyczka kolejowa 194-- 
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 8985 
4,5 proc, ziemskie 53.25 53,20 
6 proc. warsz. 61,50 62,50 
$ proc. warsz. 59,25 
8 warszawskie 75,75 76— 
8 proc. Łodzi 68,50 
8 pros. Piotrkowa 66.50 
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Od dnia 26 1 Miejsit: Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy) 

SALA MIEJSKA i święta od 

  

włącznie będzie wyświetlany film: i X Ij 
Grawford. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 5 m. 30, w niedziele 

do 29 czerwca 1928 r. sztuką w 10 aktach. W roli głównej: 1 “ 

„Cobh l COGYAN Jackie Coogan. Max Dawidson I Jean 

$. 3 т. 30. Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej. 
Następny program: „KRÓLOWA TORU WYŚCIGOWEGO*, 
  

  

ui. Ostrobramska 5. 

Kino- В оы „ЙОУ 
Wileńska 38. 

REMU SIĘ PŁACI* — 
W rol. gł. Anna Andra, 

Parter ed 1 zł., Balkon 70 gr. Dziś! Zachwycający i porywający dramat erotyczny „MĘŻCZYZNA. KTÓ- 
Król. Dancingu. Symfonja przeżyć, uczuć i miłości. Rekiny powojenne i ich ofiary. 
Bruno Kastner. Książe płatnym tancerzem. Rewje i dancingi. Oryg. pałace wiedeńskie! 

Bogata wystawa! Ostatni seans o godz. 10.15. 

  

Gilbert, Joan 
(twelve miles out). Nad   | As „Polonija“ 

„A.Mickiewicza 22. 

Dziś clou Sezonu. Niezapomniany bohater Wielkief Parady" i „Symionji zmysłów* oraz rasowo piękni John 
Grawford w znakomitym 10 aktowym dramacie erotycznym p. t. „OSTATNI POCAŁUNEK* 

program: wesoła komedja w 2 aktach. Początek o godz. 5.30, ostatni „10.25, 

  

  

  

Kino- * 4 Najpopularniejsze arcydzieło Rosyjskiej Złotej Serji. Nowe wydanie „PRZY KOMINKU* erotyczny dramat w 
Teatr „Wanda 12 akt. W rolach tytułowych Wiera Chołodnaja, Maksimow, Połonski i Runicz. Podczas wyświetlania filmu 

Wielka 30. będą wykonane znane cygańskie romansy: „Przy kominku”, „Kominek zgasł*, „Chryzantemy* i inne. 

Dziś i dni następnych! Wspaniały szlagier sezonu! p. t. „MIŁOŚĆ* (Spowiedź księżny de Lange- 
я 1 ais) dramat erotyczny w 10 aktach, osnuty na tle głośnej noweli Balzac'a. W rolach głównych: 

Kokiowe UEN E žbieta Bergner, Agnes Esterhazy, Elza Temary i H. Ropa, a ai > e 
” a a ! Ą iedzi „ 4-€j. a: P. M. Worotyński w. i (obok dworca 'kGlejowego). kawa treść! Początek seansów o g. 6, w niedziele o g. 4-ej. Uwag: l yński wznowi     lekcje śpiewu solowego. Zapisy w kancelarji Ogniska. 
  

em 
; Koncesjonowane Seminarjum 
8 Nauczycielskie Żeńskie P.P. Be- 
fi nedyktynek w Nieświeżu podaje 
Ę do wiadomości, iż egzamin na 
Ё pierwszy kurs odbędzie się dnia 

30 i 31 sierpnia 1928 r. Internat 
š na miejscu. Opłata za naukę 

20 zł. miesięcznie. 

B 
8 

Adres: Dyrekcja Seminarjum 
Naucz. żeńskiego P.P. Benedykty- 
nek w Nieświeżu. 2810-0 

UA IB (EGZ SERA ГОБ Т ЗЯ CCS GBA CA STD GE 3 6Л 
———— ii 

ZAKŁAD SZTUCZNYCH WOD 

MINERALNYCH i NAPOJÓW 
CHŁODZĄCYCH pod firmą: 

wo „E. TROMSZCZYŃSKI" 
w Wilnie 

pod kieronictwam + pėlia“ 

prow. W. Wrześniowskiego 
poleca z 

sztuczne ody mineralne 
Vichy, Ems, Karlsbad i inne) 
napoje chłodzące, przyrzą- 
dzane yłącznie na cukrze. 

h ZAKŁAD: Piwna 7. 
4 126 - 20 MAGAZYN: Wielka 50: 

    

   

  

c. 

  

  

Lugonjusz Iwanowicz Lalin 
poszukuje krewnych: Władysła- 
wa Iwaszkiewicza i Adolfa Ra- 
dzinkiewicza lub innych krewnych 
swoich. Zgłoszenia do redakcji 

„Slowa“. 
  

fyłoszenie o przefargu. 
Magistrat m. Nowogródka niniej- 

szem ogłasza w drodze pišmien- 
nych ofert na dzień 3 lipca r. b. 
PRZETARG na budowę murowa- 
nego domu urzędniczego miejskie- 
go w Nowogródku. 

Oferty będą przyjmowane do g. 
12 dnia 3 lipca r. b. O godž. 14 
może być zarządzony ustny przetarg. 

Do oferty należy dołączyć kwit 
kasy miejskiej o wpłaceniu wadjum 

jw wysokości 2 proc. oferowanej 
sumy. 

Budowia ma być wykonana w 
obecnym sezonie budowlanym z 
materjałów przedsiębiorcy. 

Magistrat zastrzega sobie prawo 
dowolnego wyboru oferenta. 

Plany, śłepe kosztyrysy oraz 
wszelkie szczegółowe kondycje są 
do obejrzenia codziennie w kance- 
larji Magistratu m. Nowogródka w 
godzinach urzędowych. 
Nowogródek. (—)A. Czechowicz 

Nr. 5657. Burmistrz 
Dn. 16.V1. 1928r. т. Nowogródka   

    
   

   
  

  

  

H. BALFOUR. 

"WALKA 0 DOKUMENTY 
ROZDZIAŁ XII. 

p | jg Poważna Spółka Akcyjna 
(SZNKNJE BUCHALTERA - BILAN- 

SISTY z fachowem wykształceniem 
i dużą rutyną, posiadającego bardzo 
dobrze język polski i pożądane nie- 
miecki. Oferty z powołaniem się na 
referencje tylko poważnych firm, 

1- 8592 

Maszyny młyńskie 
walce,, kaspry, ka- 

względnie osób składać do Biura 
Reklamowego, Garbarska 1, do dnia 
10 lipca r. b. о 1912 

  

mienie, jagielniki, 
tryjery, turbiny, 
motory ropne, 
Diesla, gazowe, 

transmisje, pasy, gurty, gazę, siatki, olejar- 
nie poleca na dogodne Spłaty: Biuro Tech- 
niczno-Handlowe i robót inżynieryjnych 
ST. STOBERSKI, Wilno, Mickiewicza 27, 
tel. 12 47. -6 

PEEK: ERA SEK EDIT   

Obwrieszezenie 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie Franciszek Legiecki, w Wilnie przy 
ul. Jakóba Jasińskiego Nr 1 m. 3 zamiesz- 
kały, zgodnie z art. 1030 UPC. podaje do 

wiadomości publicznej, że w dniu 3 lipca 

1928 roku o godz. 10-ej rano w Wilnie przy 
ul. Jagiellońskiej Nr 10 m. 4 odbędzie się B 
sprzedaż z licytacji należącego do Juljana 
i Bronisławy Sternbergów majątku rucho- 

mego, składającego się z umeblow ania miesz: 
kaniowego, oszacowanego na sumę zł. 800 

Komornik 
(—) Fr. Legiecki. 

93—VI--o 

— A gdyby Jonah zawiózł pra- 
wdziwe dokumenty, o które im cho- 
dzi? — zapytał Ned. Co wtedy? 

— Wówczas oba trupy znaleźli 
byśmy w okolicach Devonshire. Bill 

  

IŽNIWIARKI ©" 
ORYGINALNE SZWEDZKIE 
„„ARVIKA - WIIGERG* 
ze stalowem kutem kołem biegowem i ślima- 
kowemi trybami, doskonały pod każdym 

względem typ maszyny żniwnej 

POLEGA 

Zygmunt Nagrodzki 
WiLRÓ, Zawalna 11-a. 

Wyjątkowo dogodne warunki wypłaty. 
Żądajcie katalogów opisowych. 

„R. Wojewódzki* przy 

Wilna. 

  

    
  

  

b. r. o godzinie |o-ej rano w łokalu D. Tr. 

dzie sprzedaną z licytacji ruchomość, skła- 
dająca się ze sprzetów domowych, palt 
męskich oraz warsztatów 
tkaniny drzewnej, zasekwestrowanych za 
zaległe składki na rzecz Kasy Chorych m. 

Bliższych wiadomości można zasięgnąć 
w Kasie Chorych m. Wilna, Oddział Egze- 
kucyjny (uł. Magdaleny Nr. 4). 

MBWAWA WIE Choroby “га ЕИ ВАНО FOLWARK 
Sanatorjum  „Salus“ Sprzedam na  5-tym p LEKARZE @ 

BATATAG 
Dr. 
ków, Szujskiego 11. 

DOKTOR Doktór Medycyny Lekarz-Dentysta sadem, j 2 усу > Jagodnikami, 
K. GINSBERG | ŻŁUKIEWIEZ | | MARYA | półhekt lasu i stać 

choroby weneryczne choroby weneryczne, iżyfskA-SMOISKAa wem, ziemia po 
syfilis i skórne. Wił- skórne i płciowe, ul. 
no, ul. Wileńska 3,; e- Mickiewicza 9, wej 
lefon '567. Przyjmuje z ul. Śniadeckich 1 
od 8 do i iod4 do 8. przyjmuje 
S£= 
    

Dokfór.Medycyny choroby skórne i we 
A. GYMBLER  oe7czre. Przyjmuje 

od godz. 10 do Li od 
choroby skėrne, we-> 2 . 

neryczne i 5—7 p.p. W. Pohulan. moczo- i 
piciowe. Elektrotera- mA DE Rze 
Pla, słońce górskie (= 
djatermja. Mickiewi- Da Šiatermje. „Miekievi“ Br, G, (WOLFSON 
skiej 9 2i5 8. Eat L NNOCECA 

w.Z.p 43. płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

  

    

ВОН е ее 
Ogłoszenie. DOKTOR | 

Kasa Chorych m. Wilna podaje do wia D.ZELDOWICZ 
rych m. WI podaje wia- | _ ы 

domości, że w dniu 28 czerwca (czwartek) SEA, s 

ul. Wielkiej 46 bę- | MOCzOWYch Cd > 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Laldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- ; 
DOW MOCZOÓW. | 
od 12--2i Od 4--6, ; 
ul. Mickiewicza 24, | 

tel. 277. 

W. Zdr. Ni. 152. 

tkackich do 

Z3EB SBEZESEJ 

Owadze posiadaczy majątków i rolników! 
ge Wszystkie wyroby sznurowe dla rolnictwa manilowe g 

i konopiowe tanio i sumiennie sprzedaje 
S. RABINOWICZ, Wilno, W. Stefańska 3. 

KAT RAIT PASZO ZE ZZ SETA CORE OZTZSAKT CY ESET TIESTO TE TTT 
US US TS UD US UI UD UD UD UI UT US RZY EF WY RZY HF WY W UŻY 

ini žniwi — 66 wytwórnie ma- Opinje o żniwiarkach „ARUIKA — WIKING LARŁADY BUDOWY MŁYNÓW Szy ocdiewnie 
Do Pana Zygmunfa Nagrodzkiego ||| m 66 |- 

w WILNIE, ul. Zawalna Hr. tia. ||g| | RE a ® 
W odpowiedzi na list Sz. W z gy = 99 > 

Hanuta komunikuje, že kupiona u W. Pana w r. zeszlym žni-$ |S х RA z 
walka SzaROŁEA. „ARVIKA—VIKING* jest nadzwyczajnie > Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. | al 
dobrą maszyną. Z pracy žniwiarki „ARVIKI - VIKING“ įes-H Ia Źarząd: LUBLIN, Foksal 25. З 
tem zupełnie zadowolony. '5 : , 

Majątek Fianuta, Michał Boguszewski o Fabryki w Lublinie i Żywcu ® 
Poczta Zalesie k-Smorgoń. Administrator = Biuro sprzedaży i skład fabryczny: s 

Nabyta w składzie W. Pana Żniwiarka szwedzka „AR-Ą |©| Wino, Bsfrobramska 29, felsion 13—16. 
VIKA—VIKING* pracowała u mnie bardzo dobrze. Pomimof 4 | Buqowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR | 7 
K ai ease ai D anas ME Lai wazetkich MASZYR MŁYŃSKICE Gedć zajac |" nistych, ani razu się nie zepsuła a jest tak lekką, że рагаЙ 15 WE ICAO A, DS PZN = 
średnich koni pracowała bez zmiany. ' Qlszej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE» ® 

у Zechce W. Pan przyjąć Szczere wyrazy podziękowa-E į | MOTORY ROPOWE, NA GAS SSANY, MOTORY 

ACE e AS 9) „| ELEKTRYCZNE i MOTORY DIELAS z gwarancją eko- | 7" 
M. Miasota, i W. Zakrzewski sg |nomicznego zużycia ropy, MŁYNKI PRZENOŚNE, 
PO KIRSNE EU 9 | TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIA- | m! 

Ze żniwiarki „ARVIKA—VIKING*, którą u W. Pana na- Ё TROWE, TRYJERY, kompletne urządzenia elektrowni | = 
byłem zadowolony jestem najzupełniej. Para koni, na terenief | > i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. 6 
falistym, pracuje w niej o wiele lżej, niż w Žniwiarkach innego = В ы 
typu, a intensywna praca całego sezonu wykazała, że zrobiona |.= | Przedsta- | й Zjednoczone Fabryki Maszyn, 2 
jest z dobrego materjału. 3 Е Wóelstwo U i J w os e i Synot 

M. Piotrowszczyzna, | B. Sztyller į o 82 E mej 
Poczta Gródek k-Mołodeczną. „0 | Specjalna fabryka TARTAKÓW i MASZYN do OB-| © 

Boz: > 2 sze ! B į i t ji, 2- 
W odpowiedzi na zapytania W. Pana komunikuję iż ; RÓBKI PEEP RR PZW LS 

żniwiarka „ARVIKA VIKING“ jest o wiele lepszą od żniwia-j | Na żadaie wRYiy 2yliEPÓG © 
rek innych firm z któremi miałem do czynienia. Pracuje Iek-Ę | a żą Prospekty i RGSZŁOGCY beźsłatnić: . 
ko i cicho, ujemnych stron nie zauważyłem OBO ` į ficzne refórehejesodBjorców. Ž- 2052 

M. Bokszyszki, M. Filemonowicz.   
Poczta Juraciszki 

LEC" RACJA 

B Wileński LOMBARD „Kresowja ° 
Wiłno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 722. 

E Podaje do ogólnej wiadomości, że 4-gu lipca o g. 4-ej p.p. 
B i 5-go lipca o g. 10-ej rano odbędzie sie w lokalu lombar- 
E du licytacja niewykupionych i nieprolongowanych  zasta- 
B wów od Nr 1 do Nr 22.513. o C+sz 

DZE RED STR OEG FOR Е2О LEB O UNS NIB CES HEJ SZBD SEE ODT GTA OB TZ GRA ED 
Reprezentacja N. 

TC OWO O OOOO ZZO ZZ ZZ ZIZI 
złodzieja, który się zjawi po doku- 
menty. Cóż myślisz o tym planie? 

Wszystko to jest b. niebezpie- 
czne! — zauważył Ned. 

Tak, ale mam nadzieję, że to 

niczego i... kocha Billa! 
— Wiem o tem! Ale to straszne! 

— szepnął Ned, wysiadając z auta 
Pewnie się już nie zobaczymy przed 
moim wyjazdem? e. 

  

widocznie zdaje sobie z tego sprawę 
i dlatego usiłuje zrobić wszystko, by 
nie odnaleziono dokumentów. W prze- 
ciwnym razie odrazuby je zamienił 
za wolność, gdyby wierzył, że tym 
kosztem uzyska ją. Nie widzę innego 
wyjścia z sytuacji, jak tylko to, że- 
byś wyjechał do Devonshire, zabiera- 
jąc ze sobą Jonaha. 

— Jakto? A cóż powie mój wiel- 
ce szanowny wuj Tomasz, gdy przy- 
będę do Crawley z murzynem? 

— Przykro mi, ale gdy wchodzi 
w grę życie dwuch ludzi, będziesz 
musiał wymyśleć jakąś bajeczkę. 

— Widać odrazu,. że nie znasz 
wuja Tomasza, — odrzekł Ned śmie- 
jąc się z goryczą, — zapewne zosta- 
nę wyrzucony za próg domu mych 
przodków, ale nie chodzi oto, chciał- 
bym jedynie usłyszeć bardziej szcze- 
gółowy plan działania. 

— Plan mój jest bardzo prosty: 
Jonah musi otworzyć szatę i wziąć 
pieniądze, gdy tylko zdarzy się ku 
temu Okazja. Lecz oto los mu nie 
sprzyja: gdy wróci dziś. wieczór, a ra- 
czej nad ranem, znajdzie drzwi do 
bibljoteki zamknięte. Pójdzie więc 
spać w nadziei, że w ciągu dnia uda 
mu się wypełnić rozkaz pana. Lecz 
rano rozkażesz mu, by był gotów wy- 
jechać z tobą, Jonah znajdzie się w 
trudnej sytuacji: z jednej strony nie 
będzie mógł podejść do szafki, bo ty 
nie wyjdziesz z bibljoteki, z drugiej 
zaś strony, nie będzie mógł odmówić 
towarzyszenia ci, by nie wzbudzić po- 
dejrzeń. Oczywiście, żeby się Bill nie 
niepokoił, wyślę kartę z wyjaśnieniem 
go Holtza. Ten ostatni przyjmie tłu- 
maczenie, bo cóż innego mu pozosta- 
nie do zrobienia? Ja zaś ulokuję się 
w mieszkaniu Boyda i mam nadzieję, 
iż uda mi się przyłapać następnego 

Ned dostaje plan akcji. 

Jack w milczeniu prowadził sa- 
mochód, nagle rzekł: 

— Rozmyślam nad tem, w jaki 
sposób moglibyśmy uratować Billa i 
Jonaha jednocześnie. 

- Co chcesz przez to powiedzieć? 
— zapytał Ned. 

- Jest rzeczą absolutnie pewną, 
że papiery, których nie mogą oni od- 
naleźć, zawierają dowody iakiejś zbro- 
dni, i gdyby znalazły się w naszych 
rękach, moglibyśmy natychmiast are- 
sztować Fairleigha; stąd wypływa je- 
go gwałtowna chęć odebrania tajemni- 
czych dokumentów. Jeżeli dowie się 
on, że wpadły one w nasze ręce, nie 
będzie czekał cierpliwie, aż go  zła- 

_ piemy. Ale też nie zostawi Billa na 
wolności, 

— Rozumiem doskonale, jak wiel- 
kie niebezpieczeństwo zawisło nad je- 
go głową! — poświadczył wkrótko 
Ned, 

— Los Jonaha jest bardzo Ściśle 
związany z losem jego pana. Czy ma- 
my pozwolić mu wpaść w ręce tego 
podłego Holtza, który odwiezie go 
do Coombe? Nie, tego nie możemy 
uczynić. Więc cóż robić? Jeśli nie sta- 
wi się na umówione miejsce, Fairleigh 
zdecyduje, że papiery zostały nam od- 
dane i będzie to stanowiło wyrok na 
Billa. jeśli zaś Jonah przybędzie do 
Coombe bez prawdziwych dokumen- 
tów, Fairleigh będzie uważał, że Bill 
zwiódł go i zmusi murzyna do opo- 
wiedzenia całej prawdy. Po pewnym 
czasie dowiemy się, że ciało murzyna 
znaleziono gdzieś w rzece północnych 
prowincyj, a życie Boyda będzie wi- 
siało na włosku, dopóki jeszcze Fa- 
irleigh będzie miał nadzieję porwania 
papierów przed nami. 

nie jest niemożliwe. List który napi- 
sze jonah, będzie oczywiście przez 
ciebie ułożony. Spróbuję zresztą uśpic 
niepokój naszych wrogów, dając wia- 
domość do gazet, że policji udało się 
ustalić na zasadzie szeregu zdobytych 
informacyj, iż Boyd przepłynął na 
statku przez Le Manche. Dodam do 
tego kilka zamglonych aluzyj do po- 
wodów, które go zmusiły do gwal- 
townego i tajemniczego wyjazdu. Sko- 

„rzystam z uslužnošci Binksa, by no- 
tatka moja jaknajprędzej ukazała się 
w prasie. 

Ale co się stało z Binksem? 
Gdzie się podziewa, że go nie widać 
nigdzie ? 

— Kto ma zanieść list do Holtza? 
Dasz go posłańcowi. Nie za- 

pomnij uprzedzić pokojówkę, źe mo- 
że przenocuje w mieszkaniu Boyda. 

— Co zamierzasz uczynić z Elsie? 
— Nie zapomniałem i o pokojów- 

ce, ale narazie nie uważam za Sto- 
sowne jej badać, uczynię to za parę 
dni. — To mówiąc zatrzymał samo- 
chód. — Nie chcę jechać dalej, bo 
dom może być śledzony... Ale, ale, 
czy miałeś wiadomości od Molly? 

— Żadnych, a bo co? 
‚ — Wyjechała dzisiaj, ponieważ 

udało się jej dostać w Coombe po- 
sadę o której marzyła. 

— Nie może być? Czyżby tam 
potrzebowali akurat teraz służącej? 

Jack skinął głową, 
— Przed dwoma dniami, odeszła 

jedna z pokojówek. 
Szczerze mówiąc, gdybym to był 

przypuszczał nie byłbym... 
Ale może nie mam racji. Molly w 

Coombe może być bardzo dla nas 
użyteczną. Zrobiłem, co mogłem, że- 
by zrozumiała niebezpieczeństwo, na 
jakie się naraża. Ale ona nie boi się 

Wydawca Śtamłsław Mackiewicz. Redaktor edpowiedzialny Witold Woydylło. 

— Tak, tak, życzę ci powodzenia. 
Opisz mi swoją rozmowę z Fairleig- 
hem, mam nadzieję, że pójdziesz do 
niego zaraz po przyjeździe. Pamiętaj, 
że teraz przedewszystkiem trzeba od- 
sunąć wszelkie podejrzenia. |esiem 
pewien, że to ci się uda. — Na twa- 
rzy Stricklanda, zmęczonej bezsenno- 
ścią i pracą ukazał się serdeczny 
uśmiech. 

— Miejmy nadzieję, mój drogi. — 
odrzekł ponuro Ned, odchodząc ku 
Green Street. 

Jack Śledził go czas jakiś oczyma 
poczem pojechał do mieszkania, któ- 
re dzielił ze swą siostrą Jill. Obudził 
ją, by opowiedzieć wszystko co za- 
szło i oznajmić, że nie będzie noco- 
wał w domu. 

Zamieniwszy uwagi i przypuszcze- 
nia, rozstali się i Jack udał się na 
Green Street. 

— Tu być listy, masa Ned. 
Ned, wyciągnięty w fotelu, stoją- 

cym w bibliotece wuja, leniwie się- 
gnął po listy, które mu podawał Jo- 
nah. Wszystko składało się dotąd le- 
piej, już się spodziewał. Rodzina jego 
coprawda okazała pewne zdumienie 
na widok Jonaha, ale dzieci natych- 
miast wciągnęły do zabaw poczciwego 
murzyna i pe trzech dniach wszyscy 
pogodzili się z jego obecnością. 

Ned rozerwał kopertę i rozłożył 
dużą kopertę drukowanego . papieru. 

Mój drogi Nedzie, — piszę do cie- 
bie o kwestjach wymagających  wiel- 
kiej dyskrecji, to też proszę cię o 
zniszczenie tego listu. Przedewszy- 
stkiem ułożyłem spotkanie twoje z 
Molly. Będzie ona miała wolną go- 
dzinkę w sobotę po południu i pój- 
dzie więc na szklankę kawy do cu- 
kierni Daniela w Ilirakombe, pomię- 

    

  

GLEZER Wilno, Gdańska 6, tel. 421. 

dzy godziną czwartą a piątą, Ale, na 
miłość Boską, bądź ostrożny. Zna- 
lazłem owego Piotra, o którym mó- 
wił Holtz. jest to właściciel obrzy- 
dliwej restauracji na placu Rathbone. 
Jest on plugawym Włochem. Jego 
zakład leży w bezpośredniem sąsiedz- 
twie z domem Nr. 9 przy Grass Street 
i pewien jestem, że łączy te domy 
potajemny korytarz. Dziś wieczór 
zbadami tę sprawę. 

We wtorek widziałem się z Joh- 
nem Bloggsem, właścicielem pustego 
domu. Gdy dowiedział się, kim je- 
stem, przeraził się bardzo i bez trud- 
ności wyśpiewał mi wszystko. . Przed 
czterema laty znalazł się w kłopotli- 
wej sytuacji, kapitał jego zginął, 
wskutek niezręcznej tranzakcji, wie- 
rzyciele gnębili go. W chwili, gdy 
utracił wszystkie nadzieje ratunku, 
zjawił się niejaki Harding, który przed- 
stawił mu się, jako filantrop, ratujący 
bankrutujących bankierów. Zaiste rzad- 
ki to okaz. 

Zaproponował on Bloggsowi pięć- 
set funtów pożyczki bez procentów, 
płatnych za dwadzieścia lat, pozatem 
ofiarował mu dom przy Grass Street. 
Trudno spotkać człowieka szlachet- 
nego, nieprawdaż. Lecz oczywiście 
musiał wzamian dotrzymać pewne 
warunki, a było ich cztery: 

1) Harding rezerwował dla siebie 
pierwsze piętro i prosił Bloggsa, by 
nigdy tam nie wchodził. 
2) Bloggs i jego urzędnicy nie 

mieli prawa nocować w tym domu, 
a Slicker Smith miał być dozorcą. 

3 Bloggs nie miał prawa przyzna- 
wać się, że ktoś mógł w jego domu 
zamieszkać, 

4) Nie mógł też ani sprzedać, ani 
odnająć domu bez pozwolenia oiia- 
rodawcy. 

Wszystko to dla mnie nie jest 
zagadką. Bloggs nigdy już więcej nie 
widział się z Hardingiem, ale, sądząc 
z przerażenia, jakie go ogarnia na 
myśl o tym dobroczyńcy, musiał on 

Druk. „Wydawnictwo Wiłeńskie" ul. Kwaszetna 23. 
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ŚCIE Pilombowanie i usuwa 
> nić i 1 zaa 7 nie zębów bez bólu. 

Dr. POPILSKI 

| LeRARZE petryści kilometrze od Wilna, 
przy Lidzkiej szosie, 
5 hekt. ziemi, wszyst- 
kiemi zabudowaniami, 

   

ogrodniku, dowiedzieć 
się: sklep kwiatowy 
Gintowta, Zamkowa, 

Porcelanowe i złote TÓ8 Skópowki. p-£i8Z 
korony. Sztuczne Zę% >> —— 
by. Wojskowym, u- SPRZEDAM / palmę 
rzędnikom i uczącym dużą, ładną j szaię 

Choroby jamy ustnej. 

| 
| 
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się zniżka. Ofiarna 4 do ubrania. UI. Zy- 
m. 5. Przyjmuje: od Smuntowika 4 m. 6, 
8-—1i od 4 7. od 3-ej do 7-ej g. w. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 | 9782 
——о.- че 
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Kilka uczących się 
E dziewczynek 

AKUSZERKA przyjmę na stancję. 
W. śmiałowska Troskliwa opieka. 

przyjmuje od godz. 9 Francuska  konwer- 
7. Mickiewicza sacja, Fortepian na 

46 m. 6. Niezamoż- miejscu, ul. Zakreto- 
nym ustępstwa. wa Sa, m. 10 (blisko 

Z. P Nr. 63 gimnazjum Nazareta- 
ER nek). Zapisy od 2-4 

AKUSZERKA g, Codziennie prócz 

OKUSZKO Gaja“ | wat: 
powróciła i wznowiła MÓWNA. 0-9pLZ 
przyjęcia chorych 
Mostowa 23 m., 6 

W. Z. P. 28 

i, LOKALE A 
Mieszkanie 

potrzebne 3 pokojo- 
we,  pożądare na 
Zwierzyńcu. Zgłosze- 
nia do „Słowa* pod 
„Ergo“. 1 

SZUMU An JOWOŚCI 

  

  

  

POSZUKUJE 
osóby do prowadze- 
nia sklepu wódcząno- 
tytoniowego z kapita- 
łem. Zaraz. Zgłosze- 
nia listowne do adm. 
„Słówa* pod Nr 1578 

0—8182 
a   

szystkich, któ- 
rzy posiadają 
jakiebądź wia- 

o miejscu 
pobytu Teodory-Julji 

LETNISKA Szūtz urodz. Lange 
córki  Frydrycha i 

UWE UZIZEKINEKA Marji Z Partów: 
imi; Urodz. w r. w 

Druskieniki Konstantynowie, wo- 
Pensjonat _ „Biruta”, jewództwa Łódzkiego, 
ul. Mickiewicza 3, pod Ostatnio w 1911 r. 
zarządem dawnej Zamiesz. w Łodzi, 
„Ireny“, poleca po- UPrasza się o nade- 

zorzSłanie informacyj do- 
a Konsystorza Ewange- 
zB RZE licko-Reformowanego 

Ė Ė Wiino, ul. Gy 

r POSADY Gi 555 
EBMIECEZEISCEA pianistka | (dyplom 

YE konserwat.) przyjmie 
czeń 6 klasy Gimi* jekcje gry fortepjano- 
Państwowego — ро- у 3 й 2 wej na wsi w ciągu 

szukuje kondycji Na miesiąca lipca i sierp- 
wsi. Wymagania bar- е nia za koszt utrzy- 
> m AT i mania. Łaskawe zgło- 

szenia do Biura Re- 
klamowego, Garbar- 
ska 1. =2 

  

Poszukuję 
posady buchaltera, 
kasjera, łowczego lub s=mercmumemm== 
pisarza administracyj- 2 
nego. Referencje po- nia 24 b. m. 
Slash dobre. ; Adres ZNALAZŁAM ы 
w adm. „Siowa“ pod męski zagarek. 
L. dowodu osobistego ZE ul Wilen- 
Nr.228. dla; NR: EPPO Z 

1-6282" POLECAMY | | 
dolna panna do szy- majątki ziemskie, | 
cia ASA NE folwarki, parcele i | 

š Belo, : domy £ res: Mickiewicza | E 2 
15—14 11282 D. H-.K. „Zachęta i 

ś Gdańska 6, tel.9-0. 
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Adres: Mickiewicza 0-—8£82 

15-14. 2822 

    

  

niewažnia się 

1 

wywrzeć olbrzymie wrażenie na zban- 
krutowanym kupcu. Próbowałem uspo 
koić go, jak tylko mogłem i pewien 
jestem, że jest on zupełnie niewinny. 
Nie chciałbym nawet, żeby go posą- 
dzano. Jutro zapoznam się z warunka= 
mi jego bankructwa i nie zdziwięm * 
wcale, jeśli i tam spotkam ślady dzia- + 
łalności Holtza—Hardinga. 

Wcześniej czy później będziemy 
musieli zrewidować dom przy Grass 
Street. Mając pewne dane, dotyczące 
restauracji Piotra, nie będziemy mieli 
wielkich trudności z tem. 

— Jeśli będziesz do mnie pisał, 
to wysyłaj listy w dwuch kopertach 
pod adresem: G. Hetehor 15, Myrtla 
Krad. 

Życzę ci powodzenia, twój . 5. 
Ned przeczytał list dwa razy, po- 

czem wrzucił go do ogniai w zamy- | 
Śleniu patrzył, jak płomień lizał pa- | 
pier. 

Miał właśnie jechać na Śniadanie do 
Coombe, perspektywa ta jednak nie [4 
nastraja go pogodnie. Zaraz po przy- * 
jeździe Ned napisał do lorda Fair- 
lejgh i nazajutrz otrzymał zaprosze* 
nie na Śniadanie. Idąc, myślał nad 
tem, czy ujrzy Molly, i czuł że trud- 
no będzie mu zapanować nad uczu- 
ciem smutku, które go ogarniało na 
myśl, iż będąc tak blisko Billa nic 
mu dopomóc nie jest w stanie. 

Na wysokim pagórku, w pobliżu 
pałacu, zatrzymał się, by ogarnąć” 
spojrzeniem piękny krajoobraz. Wśród 
wzgórz ciągnęła się dolina, pokryta 
na krańcach swych asem, z jednej 
strony pagórki zamieniały się w skały 
przybrzeżne, które otaczały brzeg 
morski. Wśród nich wyróżniał się 
wysoki cypel, sterczący z wody, a 
na tle błękitu morza i nieba ostro 
rysowały się kontury ruin starego, | + 
zamczyska. 
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