
   
за 
k 

o, 
ża PRENUMERATA miesięczna 

. 
! 

i (Na marginesie zebrania Ziemian Kre- 

4 т sowych). 

2) Zebranie Ziemian Kresowych, które 

5 odbyło się w Wilnie w dniu 26 i 27 
5 maja, sprawom gospodarczym udzie- 

i jiło dużo czasu i dużo uwagi poświęci- 

ło, jak to widać ze sprawozdania umie- 

! szczonego przed kilku dniami w „Sło- 

wie". 

Wśród tych spraw niektóre miały 

znaczenie zasadnicze, inne znów — 

lokalne; jedne dotyczyły zagadnień 

pierwszorzędnej wagi, inne — frag- 

mentów pracy na wsi. Atoli wszystkie 

razem składały się na całość tych trud- 

ności, których splot fantastyczny tak 

- dalece przygniata inicjatywę, tłumi e- 

nergję i udaremnia wysiłki rozwojowe 

kresowego rolnictwa, że nieraz dziwić 

się trzeba skąd się bierze ta żywotność, 

„Wktóra zapobiega masowej ucieczce z 

roli i zmusza do wytrwania w walce o 

prawo produkcyjnej pracy na tej roli. 

W naszych warunkach zresztą tru- 

dno już odróżniać sprawy zasadnicze 

czy ważniejsze od spraw fragmentary- 

cznej treści, lokalnych, czy mniejszej 

wagi. jeżeli głodny rolnik otrzyma 20 

złotych zapomogi, a następnie na tyleż 

kar mandatowych za to, że raz pozo- 

stawił konia bez uwięzi a drugi raz, że 

przywiązał do drzewa, albo egzekutor 

gminny odbierze te 20 złotych za nie- 

wykonanie w naturze obowiązku szar- 

warkowego, — to ostatecznie czy nie 

wszystko jedno dla tego rolnika jaka 

przyczyna uwarunkowała brak šrod- 

ków do życia, czy nieurodzaj lub nad- 

mierne podatki, czy kary mandatowe 

lub co innego. Dużo rzeczy bowiem u- 

* kłada się dla rolnictwa kresowego nie- 

pomyślnie — i każde, nawet całkiem 

oderwane ale ujemne zjawisko jeszcze 

bardziej pogłębia anormalne warunki 

wytwórczości rolniczej. Nie dla tego 

żeby stosunek rządu lub władz lokal- 

nych był dla rolnictwa nieprzychylny 

— ale z innych zgoła przyczyn. 

Nie widzę przesady w twierdzeniu, 

że z przewrotu majowego zwłaszcza 

dużo korzyści osiągnęło rolnictwo kre- 

+ sówe. Przypomnijmy stosunek rządów 

Wł. Grabskiego i pokrewnych: przyś- 

pieszońa likwidacja polskiego stanu 

posiadania na wsi, polityka sztucznego 

obniżania cen na produkty rolnicze, 

którą najbardziej odczuwać msiało rol- 

nictwo o niskiej wydajności, nadmierna 

rozbudowa świadczeń socjalnych, unie- 

dostępnienie kredytu nietylko długoter- 

minowego ale i krótkoterminowego, 

traktowanie Kresów zwłaszcza pod 

względem fiskalnym jako kolonii. 

"Z kresowego rolnictwa wyciskano 
со Чаю się aż do przewrotu majowego. 
Dużo na usprawnieniu a przynajmniej 

na możliwościach usprawnienia zyska- 

ło ono od czasu gdy zasada równorzęd- 

nego traktowania wszystkich dziedzin 

wytwórczości na wszystkich odcinkach 

Państwa, obok tezy że Polska to teren 
przedewszystkiem produkcji rolniczej, 

, stała się podwaliną państwowej poli- 
tyki gospodarczej. 

Nie zostało jednak przez to zneu- 
tralizowanem działanie ustaw przed 

tem wydanych, a nadal obowiązują 

cych. Z drugiej strony i późniejsze u- 

stawy nie uwzględniają różnicy wydaj- 
ności rolnictwa w poszczególnych dziel 

+  nicach lub rejonach. Pomimo zatem 

bezprzecznie przychylnego traktowania 

rołnictwa przez rządy pomajowe 1 nie 

szczędzenia zabiegów i środków celem 

podniesienia stanu jego, — rolnictwo 

|. kresowe nadal pozostaje obciążone 

świadczeniami. w stosunku do rzeczy- 

wistości wydajności  niewspółmier- 

nemi. Niesposób " naprzykład 
porównywać dochadowości warszta- 

tów rolnych w Poznańskiem a u nas, 

— a jednak cały szereg świadczeń 
przywiązany jest li tylko do ilości po- 

,_ siadanych hektarów. Rzecz prosta, że 

rolnik poznański łatwiej daje sobie ra- 

dę z temi świadczeniami, wówczas gdy 
rolnik kresowy ugina się pod ich cię- 
żarem. 

Specjalnie wyłoniona przez Zebra- 

nie Ziemian Kresowych komisja ma 
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Wyrok w sprawie rfm. Prądzyń- 
skiego. 

WARSZAWA. 1. 6. (tel. wł. „Słowa*). 
Warszawski Sąd wojskowy wydał dzisiaj 
wyrok w sprawie rotmistrza Stefana Prądzyń 
skiego oskarż o o pobranie łapówki w 
wysokości 5000 dołarów za przeprowadzenie 
kupna majątku Baranowo pod Wilnem, przez 
Ministerstwo Spraw Wojskowych, na obóz 
ćwiczebny. Rotmistrz Prądzyński skazany zo- 
stał na 8 miesięcy więzienia i wydalenie z 
wojska. 

Komifet finansowy. 

WARSZAWA. 1. 6. (tel. wł. „Słowa”). 
Rada Ministrów, postanowiła na wczorajszem 
posiedzeniu otworzyć specjalny komitet fi- 
nansowy dla rozważania g: ięż- 
nej w Państwie. Na czele komitetu stanie 
Premjer dr. Świtalski, a w skład komitetu 
wejdą kierownik ministerstwa Skarbu, puł- 
kownik Matuszewski, es Banku Polsk. 
dr. Wróblewski, prezes Iku Gospodarstwa 
Krajowego dr. Górecki, prezes Banku Rolne- 
go dr. Ludkiewicz oraz prezez PKO dr. Gru- 
ber. 

Postedzenie klubu B. B. 
WARSZAWA, 1.VI. PAT. Dziś 

przed południem pod przewodnictwem 
pos. płk. Sławka odbyło się posie- 
dzenie klubu B. B. przy licznym u- 
dziale posłów i senatorów. Referat w 
sprawach samorządowych ; wygłosił 
pos. Błędowski, referat rolny — pos. 
Przedpełski, sytuację ogólną i kwestje 
organizacyjne omówił pos. Sławek. 
Nad powyższemi referatami rozwinęła 
się ożywiona dyskusja, w szczególno- 
ści zaś w sprawach związanych z 
obecną sytuacją w rolnctwie. Po po- 
siedzeniu klubu zebrała się grupa rol- 
nicza, zwołana przez pos. Bojkę, pod 
przewodnictwem pos. Kleszczyńskie- 
go, celem bliższego omówienia rete- 
ratu pos. Przedpełskiego. 

Z M. S. Z. 
* 

WARSZAWA, 31 V. PAT. Wobec wy- 
jazdu ministra Zaleskiego na sesję Rady 
Lig! Narodów oo Madrytu, kierownictwo 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych objął 
podsekretarz stanu w temże Ministerstwie 
dr. Alfred Wysocki. 

Połączenie organizacji rolniczych, 

Dnia 27:go z. m. dokonano na- 
reszcie prawnego poiączenia organiza- 

cji rolniczych drogą podpisania przez 

delegatów wszystkich organizacji rolni- 
czych Kongresówki i Kresów Wschod- 
nich— statutu nowej organizacji: Cen- 
tralnego towarzystwa organizacji i kó- 
łek rolniczych, 

Statut podpisali przedstawiciele: Cen- 
tralnego towarzystwa rolniczego, Cen: 
tralnego związku osadników, Zjedr:o- 
czenia związków kółek i organizacji rol 
niczych ziem wschodnich, Poleskiego 
wojewódzkiego związku kółek rolni- 
czych, Związku kółek i organizacji rol- 
niczych ziemi wileńskiej, Związku kó- 
łek rolniczych ziemi nowogródzkiej, 
Związku kółek rolaiczych wojewódz- 
twa wołyńskiego, Centralnego związku 
kółek rolniczych, w osobach panów: 
Abrama, Bociana, Fudakowskiego, Fi- 
jałkowskiego, Gościckiego, Gąsiora, 

Olewińskiego, Przedpełskiego, Rudow- 
skiego, Trzeciaka, Wilkońskiego, Wą- 
sowicza. 

Podpisany statut złożony został 

ministerstwu spraw wewnętrznych do 
legalizacji. 

W ten sposób zakończony został 
pomyślnie pierwszy etap, rozpoczętego 
wielkiego dzieła—unifikacji organiza- 
cyj rolniczych. Faktyczne połączenie 
tych organizacyj odbywa się w szyb- 
kiem tempie w centrali i na terenach, 
rokując nadzieję, że już w ciągu naj- 
bliższych raiesięcy potężna organizacja 
rolnicza będzie mogła stanąć do pra- 
cy w pełni sił dla dobra Polski i 
podniesienia rolnictwa. 

Przewiezienie zwłok gen. Jdzefa 
Bema. 

TARNÓW, 1 6. PAT. Zwłoki gen. 
Bema przybędą z Białogrodu do wę- 
gierskiej stacji granicznej 26 czerwca 

O godz. 12.32 i staną w Budapeszcie 
o godz. 17,30. Właściwe uroczystości 

w stolicy Węgier odbędą się  27-go 
czerwca. Dnia następnego, t. j. 28-g0, 

pociąg ze zwłokami przybędzie do 
granicznej stacji Samoskóujialu. Zwło- 
ki będą przewiezione przez całe Wę- 
gry specjalnym pociągiem na koszt 

rządu węgierskiego. Termin przybycia 
zwłok do Krakowa i Tarnowa ustalo- 
ny będzie przez tamtejsze lokalne ko- 
mitety. 

Nowe zakupy sowieckie na Gór- 
nym Śląsku. 

Na skutek odwiedzin przedstawicieli 
handlowych ZSRR. na Górnym Śląsku, w 
najbliższych dniach podjęte mają być per- 
traktacje o nowe zamówienia dla hut gór- 
nośląskich. Trusty metalurgiczne ZSRR za- 
kupić mają na Górnym Śląsku żelazo i stal 
za 800.000 dolarów. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

WILNO Niedziela 2 czerwca 1929 r. 
Wilno. Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 243, Administracii 228, drukarni 262, MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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Naprężowa sytuacja na Litwie 
KOWNO. 1.6. (PAT). W związku z 

działalnością wojennych sądów polowych 

sytuacja na Litwie staje się z dnia na dzień 
coraz bardziej naprężona. W sprawie strace- 
nia studenta Wasiliusa panuje powszechne 

przekonanie, że nie brał on zupełnie udziału 

w zamachu na Woldemarasa i że nie był 

rozstrzełany na mocy wyroku sądu polowe- 

go, lecz zmarł skutkiem tortur. Sąd nad nim 

był tylko czczą formalnoś cią w momencie, 
kiedy było już widocznem, że Wasilius u- 
miera. Przed śmiercią amputowano mu obie 
ręce. Bardzo znamiennym jest fakt, że w 
tych dnia podał się do dymisji naczelnik wię 
zienia kowieńskiego, który nie chciał dopuś- 

cić do torturowania Wasiliusa. Rozstrzelani 
w Szawlach terroryści byli ofiarami prowo- 
kacji. Rozstrzelano tylko trzech z nich, a 

czwarty prowokator został przy życiu. Nie- 
zadowolenie w szeregach armji przeciwko 
Woldemarasowi wzrasta. W tych dniach wy- 
jechał z Kowna do swego majątku dymi- 
sjonowany gen. Plechawiczius. Pomimo, że 

jest on w niełasce, kilkudziesięciu oficerów 
odprowadziło go demonstracyjnie na dwo- 
rzec. Stosunki między prem. Woldemarasem a 
prezydentem Smetoną zaostrzyły się, gdyż 
Smetona jest przeciwnikiem krwawych wyro- 
ków, wydawanych przez sądy polowe. 

Delegacja działaczy grap politycznych 
a Woldemarasa 

„Liet. Žin.“ piszą: W ub. wtorek 
premjera Woldemarasa odwiedziła de 
legacja w składzie dr. J. Staugajtisa i 
prof. Szałkauskasa, która złożyła rzą- 
dowi memorjał w sprawie ostatnich 
wypadków. Memorjał podpisali działa- 
cze partji ludowców, chrz.-demokracji 
rolniczej (Santara) i socjaldemokraty- 
cznej. 

Wiadomość ta widocznie pozosaje 
w związku z ustawą, jaką podaliśmy w 
ostatnim numerze p.t. „Memorjał o 
skasowaniu Sądów doraźnych. 

„Trimitas“ 6 zjezdzie „ szanlisów ” 
Organ związku strzelców „Trimitas“ 

pisze nawiązując do zjazdu strzelców w 
Kownie, jaki się ma odbyć za trzy tygod- 
nie z okazji 10-tej rocznicy powstania 
związku: 

W ciągu paru dni święta Kowno po- 
winno się zlitewszczyć, powinno wykazać 
całkiem litewskie oblicze. Resztki wynaro- 
dowionych mieszkańców Kowna powinny 
się przejąć wstydem, że są one jeszcze 
ciągle obce wzrastającemu narodowi litew- 
skiemu, że nie potrafią rozmówić się swo- 
bsdnie w języku mieszkańców kraju. dla 
którego Kowno stało się tymczasową sto- 
licą, tymczasowem centrum. Tak, być mo- 
że, jeszcze nie Wszyscy mieszkańcy Kowna 
będą się jednakowo z nami cieszyli z po- 
wodu uroczystości jubileuszowych, jednak- 
że nie sadzimy, aby te uroczystości nie 
wywarły na nich śwego wpływu. Wykażą 
one rąz jeszcze, że gospodarzami kraju 
jesteśmy my' Litwini, że rządy kraju w o- 
becnej chwili są mocno ujęte w rękach 
ludzi o narodowej myśli, i próżnem jest 
Oglądanie się miejscowych polonofilów i 
przyjaciół Popławskiego w stronę Warsza- 
wy, Idei narodowej nikt nie wydrze z na- 
szych serc..." 

Mecz Lotya— Estonja — Polska 
RYGA. 1.6. (PAT). W dniu I czerwca 

rozpoczął się w Rydze trójmecz bałtycki Ło- 
twa — Estonja — Polska, na który przyby- 
la polska reprezentacja lekkoatletyczna. Mecz 
odbywał się wśród fatalnych warunków at- 
mosferycznych, na rozmokł ym zupełnie te- 
renie, czem można wytłumaczyć złe wyniki 
zawodów. Zawody otworzył przemówieniem 
minister spraw zagranicznych Bałodis. Wy- 
niki pierwszego dnia były następujące: Łot- 
wa otrzymała 63 punkty, Estonja — 56, 
Polska 49. Szczegółowe wyniki były nastę- 
pujące: bieg na 100 m. — pierwsze miejsce 

i drugie zajęła Łotwa w czasie 12 i 12,1, trze 

cie miejsce (Szenajch) Polska 12,3. Rzut ku 

lą: pierwsze miejsce — Polska  (Heljasz) 
13,23, drugie miejsce Estonja, trzecie — 
otwa. Bieg 800 m.: pierwsze miejsce — 
Estonja 208,4, drugie miejsce — Kostrzew- 
ski — 209,3. Skoko w dal: pierwsze — 
Łotwa i Estonja 6,01, drugie miejsce — Si- 
korski 5,73 i pół. Rzut oszczepem pierwsze 
i drugie miejsce — Estonja 58,14. Bieg przez 
płotki: pierwsze — Trojanowski 15,9 drugie 
— Estonia — 16,2, trzecie Kostrzewski 16,3. 
Bieg 5 tys. m.: pierwsze — Estojna 16,06,9, 
drugie Kusociński 16,15,6. W sztafetach pier 
wsze miejsce zajęła Łotwa 44,4, drugie Pol- 
ska 44,05, trzecie Estonja 44,6. Jutro drugi 
dzień zawodów. 

Przy bólach lub zawrotach głowy, szu- 
mie w uszach, bezsenności, złem samopoczu- 
ciu, pobudzeniu należy natychmiast zastoso- 
wać wypróbowany przy tych  dolegliwo r 
ściach środek — wodę gorzką Franciszka- 

Józefa. Sprawozdania naczelnych lekarzy 
zakładów leczniczych dla chorób żołądka i 

kiszek stwierdzają nadzwyczajną  skutecz- 

ność naturalnej wody Franciszka-Józefa, ja- 

ko środka przeczyszczającego. Żądać w apt. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „ Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Administracja 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Żej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

Po wyborach w Anglii 
Nowy układ sił. 

LONDYN. 1.6. (PAT). W obecnym układzie sił ostateczne wyniki wyborów nie 
zmienią stosunku zasadniczego przewagi Labour Party, która mimo to nie będzie miała 
większości absolutnej. Po ostatnich poprawkach okazuje się, że labourzyści mają 287 
mandatów, konserwatyści 252, liberali 54, niezależni 7. Razem 600 mandatów. Pierwszy 

krok w rozwoju nowej sytuacji zależy obecnie od premjera Baldwina, który albo będzie 
dążył do rekonstrukcji gabinetu i zaprezentuje parlamentowi rząd w nowym składzie na 
° pierwsze posiedzeniu w dniu 25 bm. albo też zgłosi swą dymisję. 

Lloyd George oświadczył dziennikarzom: „Żadne ze stronnictw nie wyszło z wy- 
borow tak, jak sobie tego życzyło. Co do nas, byłoby śmiesznością, mówić o ziszczeniu 
się maszych oczekiwań. Zresztą nie pierwszy raz wychodzimy w mniejszości z walki 
wyborczej. Co zaś do stronnictwa środka, mogącego przeważyć na prawo lub na lewo, 
nie będę skrywał, że jest ono wielce odpowiedzialne. Zdajemy sobie całkowicie sprawę 
z tego stanowiska. to też mogą panowie być przekonani, że nie zrobimy zeń nieuczci- 
wego użytku. Obecnie radzimy nad tem, jak wybrnąć z sytuacji w interesie kraju. 

Lloyd George panem sytuacji 

LONDYN. 1.6. (PAT). Omawiając wyniki wyborów, prasa jest naogół 
a że zy nz Lloyd George. Dzienniki konserwatywne „Dai- 

y Telegraph", g « opłakują porażkę rządu, czyniąc za riią od- 
powiedzialnymi liberałów. Dzienniki te sądzą, że chońoba króla opóźni z Kor 
nieczności wielkie zmiany w sytuacji rządowej. „Moming Post” porównywuje 
rząd Baldwina do storpedowanego statku, który utrzymuje się jeszcze na po- 
wieńzchni morza, skazany jest jednak na rychłe zatomięcie. „Daiły, Herald", 
organ partji pracy, stwierdza, iż robotnicy dali odpowiedź na groźby ktonser- 
watystów i pokonali komunistów. Konserwatywny „Times“ pisze, że jeżeli 
chodzi o sytuację konstytuc. to niema powodu do żadnych alarrmów niejedno- 
krotnie bowiem znajdowano już rozwiązanie podobnych sytuacyj znajdzie się 
więc odpowiednie rozstrzygnięcie i tym razem. 

Nadzieje Sowieckie 
MOSKWA. 1.6. (PAT). Prasa moskiewska, omawiając wyniki wyborów 

w Anglji stwierdza, że rezultatem obecnych wyborów będzie zmiana dotychczasowej 
polityki zagranicznej, która wreszcie wywiedziona zostanie ze ślepej uliczki, gdzie zna- 
lazia się dzięki konserwatystom. Trzeba nadmienić że polityczne koła sowieckie oddawna 
liczą się z możliwością zwycięstwa partji pracy wiążąc 'z niem nadzieje na rychłe 
wznowienie z Anglja stosunków dyplomatycznych 'i handlowych. . 

‚ ` Ocena amerykańska 

WASZYNGTON. 1.6. (PAT). Czynniki otcjalne uchylają się od wypo- 
wiadania poglądów o rezultatach wyborów w Anglji. Panuje tu jednak prze- 
konanie, że sfery rządowe amerykańskie są zdania, iż objęcie steru władzy 
przez Labour Party z Macdonaldem jako premjerem dałoby nowy impuls 
programowi redukcji zbrojeń morskich. Sen. Borah oświadczył: „Jeżeli Mac- 
donald zostanie premjerem, to będzie to miało — mojem zdaniem — wielkie 
znaczenie dła sprawy rozbrojenia i pokoju. W czasie swego krótkiego urzę- 
dowania Macdonald wykazał nietylko wyjątkową zręczność, ale i dużo zdol- 
ności i szczerości''. 

Prasa berlińska o wyborach 

BERLIN. 16. (PAT). Prasa berlińska bardzo obszernie omawia wyniki wyborów 
angielskich i przychodzi zgodnie do wniosku, że narazie nie można jeszcze wyciągnąć 
daleko idących konsekwencyj, ani też wyrażać przewidywań co do dalszego rozwoju 
stosunków w Anglji. „Berliner Tageblatt* w depeszy swego korespondenta londyńskiego 
podnosi, jeko rzecz nieulegającą wątpliwości, że żadna partja nie uzyskała większości 
absolutnej, któraby jej pozwoliła na rządzenie krajem i że wobec tego każdy rząd, który 
dojdzie do władzy nie będzie mógł być tak silnym, aby móc rządzić bez czynienia kom- 
promisów. Jako drugi rys charakterystyczny obecnych wyników wyborczych podkreśla 
„Berliner Tageblatt" wyraźny zwrot na lewo, który wyraża się także w tem, że wśród 
kandydatów liberalnych przewyższali przedstawiciele lewego skrzydła liberalnego. 

, „Vossische Ztg.* przychodzi do wniosku, że trudno przewidzieć, jakie konsekwencje 
wyciągnie Baldwin na poniedziałkowem posiedzeniu gabinetu z obecnych wyników wy- 
borów, wobec tego, że król znów jest chory. Dziennik twierdzi, że Baldwin zażądał 
od swych kolegów, aby dali mu do dyspozycji swe teki, Nie wiadomo jednak, czy bę- 
dzie mógł złożyć w ich imieniu dymisję. bo będzie to zależało — zdaniem dziennika — 
od wyjaśnienia ustawowej kompetencji rady państwa, utworzonej dla sprawowania 'w 
zastępstwie króla jego obowiązków, w chwili bowiem, gdy stwarzano tę instytucję re- 
gencyjną, liczono się z pomyślnym wynikiem choroby króla i nie przyznano radzie pań- 
stwa prawa mianowania i zwalniania ministrów. 

. Korespondent londyński „Vossische Ztg.* przewiduje dość oryginalną sytuację, 
mianowicie, że prezes rady ministrów który poniósł porażkę przy wyborach, będzie mu- 
siał stanąć jeszcze przed Izbą Gmin, aby przeprowadzić ustawę 0 regencji, powołując 
taką instytucję, zastępującą króla, któraby miała ustawowc prawo do przyjęcia dymisji 
Baldwina i powierzenie innym politykom misji tworzenia nowego gabinetu. 

Dwadzieście trzy miljony głosujących 
LONDYN. 1.6. (PAT). Ogólna liczba głosów, oddanych w czasie wyborów do par- 

lamentu wynosi: na listy konserwatywne 8.642.521, na listy liberalne 5.220.730 i socja- 
listyczne 8.373.399. Wszystkie inne 240.009.   

Narady paryskie dobiegają końca 
& Szczegóły kompromisu 

PARYŻ. 1.6. (PAT). Wydaje się, że rzeczozrtawcy doszli do porozumie 
nia w sprawie większości zastrzeżeń, mianowicie w kwestji motatorjum i 
wypłat. 1) Niemcy mogłyby po roku zażądać od mi ego Banku 
Wypłat mosatorjum transieru; 2) kolejno, z których dachody brutto byłyby 

6, co dwa tygodnie hipotekowane, przyczyniałyby się do spłacenia części dłu- 
gu ruchomego, przyczen udzielonoby upoważnienia na zaciągnięcie pożyczki; 
3) prezwidziana jest klauzula emisyjna. Pozostaje przedyskutować zastrzeże- 
nia dotyczące 22 ostatnich riat rocznych, korzyści, któreby osiągnęły Niemcy 
w wypadku jeżeliby, Stany Zjednoczone zmieniły swoje stanowisko. W pro- 
gresywności części ruchomej długu i marek belgijskich Niemcy mają udzielić 
odpowiedzi jutro. 

BERLIN. 1.6. Biuro Wolifa donosi: Rokowania w sprawie sformułowania 
niezałatwionych jeszcze zastrzeżeń niemieckich posunęły się dziś tak daleko 
iż można mówić o osiągnięciu zasadniczego porozumienia. Wobec tego przy 
stąpić można już do sformułowania ostatecznego raportu, pzeznaczonego 
dla rządów. Po osiągnięciu porozumienia w sprawie cyfr, prace konferencji 
paryskiej zbliżają się w szybkiem tempie do końca. 

Kwestja odszkodowań dla Belgji 
BERLIN. 1.6. (PAT). Cała p: berlińska uważa porozumienie w Paryżu za takt 

dokonany. Jeden tylko „Berliner Tageblatt* w depeszy swego korespondenta paryskiego 
oświadcza, „< nie została pokonana dotychczas jeszcze jedna trudność, a mianowicie — 
kwestja odszkodowań dla Belgji: pozostawione w swoim czasie przez miemieckich Oku- 

pantów marki okupacyjrie, które następnie utraciły wszelką wartość. | : е В 
Rzeczoznawcy berliūscy — ošwiadcza „Berliner Tageblatt“ — nie chcą podpisywač 

raportu rzeczoznawców, dopóki nie otrzymają tych odszkodowań. „Dziennik zapowiada, 
że sprawa ta jeszcze w ostatniej chwili może postawić osiągnięcie pońozumienia pod 
znakiem zapytania i oświadcza z naciskiem, że rzeczoznawcy niemieccy nie mogą u- 
znać uregulowania tej sprawy za swe zadanie, ponieważ według nich nie wchodzi ona 
w zakres problemu reparacyjnego tem bardziej, że poprzednio już była przedmiotem dy- 
Skusji między Berlinem a Brukselą. 

Belgja nie podpisze raportu 
BERLIN, 1. VI. PAT. „Vossische Ztg,* w wydaniu niedzielnem w de- 

peszy swego korespondenta paryskiego donosi, że , delegacja belgijska 
złożyła dziś formalne oświadczenie, że będzie musiała odmówić swego 
podpisu pod raportem komisji rzeczoznawców w razie, jeżeli sprawa ma- 
rek okupacyjnych nie będzie załatwiona, Wszyscy delegaci mocarstw  wie- 
rzycielskich zgłosili swą solidarność z delegacją belgijską. 

„United Press“ zapowiada podpisanie umowy reparacyjnej na wtorek 
lub środę przyszłego tygodnia. 

wszechstronnie zbadać i cyfrowo ze- 

stawić rozważaną wyżej niewspółmier- 

ność obciążenia rolnictwa kresowego. 

Tu chciałbym zwrócić jeszcze uwagę 

na to, że właśnie na Kresach potwier- 

dza się przysłowie rosyjskie o „bied- 

nym Makarze*. Mam tu na myśli prze- 

dewszystkiem podatek dochodowy, 

właściwie sposób jego wymiaru. Nie- 

ma obawy, by zabrakło palców przy 

wyliczaniu gospodarstw, które prowa- 

dzą księgi rachunkowe, według których 

można ustalić dochód. Rolnictwo kre- 

sowe en masse ksiąg takich nie zna. Z 
drugiej strony jest ono często nawie- 

dzane przez nieurodzaj. Tu powstaje 

pytanie: w jakim stosunku obniża się 

dochód zależnie od stopnia niedoboru. 

I drugie pytanie: przy zbiorach normal- 

nych, — co służy dla urzędów skar- 

bowych za podstawę @а obliczenia 

rzeczywistego dochodu. W postanowie 

niach jednej z komisyj, która tą sprawą 

zajmowała się i specjalnie badała czy- 

tamy między innesni: „Sposób oblicza- 

nia podatku dochodowego od gruntów 

został wogóle przez urzędy skarbowe 

zmechanizowany. Obliczają one ten po 
datek szematycznie mnożąc zgóry u- 

stalony dochód z jednostki powierz- 

chni na ilość posiadanej przez płatni- 

ka ziemi użytkowej t.j. gruntów ornych 

łąk i pastwisk (przykład: dochód net- 

to z jednego ha — 2 kwintale żyta po 
36 zł., czysty dochód z folwarku 30 

hektarowego — 2160 zł.). Urzędy skar 

'bowe tłomaczą, że wobec nieprowa- 

dzenia przez rolników rachunkowości, 

innega wyjścia dla obliczania podatku 

dochodowego nie widzą. Niemniej je- 

dnak sposób ten jest niesprawiedliwy, 

gdyż nie uwzględnia ani jakości grun- 

tu, ani systemu danego gospodarstwa, 

ani stopnia jego intensywności. Narze- 

kania więc wielu rolników, iż wbrew 

ustawie o podatku dochodowym zmu- 

szeni są płacić od zysków których nie 

mieli, są słuszne. Najjaskrawiej jednak 

niewłaściwość tego systemu występuje 

przy klęsce nieurodzaju. Urząd Skar- 
bowy, stwierdzając naprzykład niedo- 

bór w gospodarstwie 30 proc., uważa 

że dochód czysty obniżył się przeto 
proporcjonalnie o 30 proc. Taki sposób 

rozumowania mógłby zaprowadzić do 

absurdalnego wniosku, że przy 99 pro. 

centach strat w urodzajach jeszcze ist- 

nieje pewien dochód. W rzeczywistości 

dochód z gospodarstwa przeciętnego 

spada do zera conajmniej przy 30 proc. 
strat, zaś w gospodarstwach nakłado- 

wo intensywnych już przy 15 proc.* 

Poza wymiarem podatku dochodo- 

wego, niewspółmiernością obciążenia i 

szeregiem zagadnień natury ogólnej, 

na Zebraniu Ziemian Kresowych oma- 

wiane były sprawy: asekuracji budyn- 

ków dworskich a wiejskich przez pań- 

stwowy zakład ubezpieczeń, obowią- 

zku szarwarkowego, którego normali- 

zacją winny byłyby się zająć władze 
miarodajne by położyć kres uciążliwym 

dla rolnika niespodziankom, następnie 

podatku wyrównawczego (deficytowe- 

go), dalej umów zbiorowych i t.d. i t.d. 

Wszystkie te sprawy wykazały w swej 

istocie, że praca na wsi wszędzie nie- 

mal natrafia na ciernie, które ją kaleczą 

i zniekształcają. 
A co przyniosą najbliższe dnie — 

niewiadomo. Czy urodzaj dopisze, czy 

znów zawiedzie i w jakim stopniu. Je- 
dno nie ulega wątpliwości — zaraz po 

zbiorach trzeba będzie płacić, płacić i — 
znów płacić, bo na jesień zbiegają się 

terminy płatności podatków i pożyczek 
odroczonych z powodu nieurodzaju i 

w międzyczasie nowoprzypadających 
lub nowozaciągniętych. A więc: trzy 
naraz ratówki podatku gruntowego, 
majątkowy podatek za dwa lata, do- 
chodowy, pożyczki w Banku Rolnym i 

Banku Gospodarstwa Krajowego, ase- 
kuracja budynków, pracowników i t.d. 
bez końca. Nawet przy dwu kwintalach 

żyta dochodu z hektara gospodarki za- 

braknie pieniędzy a przecież rfiewiado- ,- į 

mo znów jakie będą ceny na płody rol- | 

Z. Harski. ne. 

B Dra Z. Jakubowskiego i Prof. K. | 
g Opoczyńskiego (dawniej D-rėw Ja- B 

kubowskiego i Safarewicza) zostało 
| przeniesione z ulicy Portowej na 

ulicę Zawalną 16 m. 7. 
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ECHA KRAJOWE 
GŁĘBOKIE. 

  

pomocy było mało: nieliczni pozostali miesz- 
о kańcy okoliczni i personel gospody: opieko- 

— Dzieje gospody Nr. 15. Od czerwca wali się rannymi, pomagali spowiadającym 
1920 r. do I kwietnia 1929 r. urzędnicy głę- księżom w przyjmowaniu drobnych pamią- 

sal Je a pad p JR tek od PCM wysłuchiwali ich ostat- 
zątkowo „Dom Kresowy* potem nie prośby i życzenia. 

„Ognisko" prowadzone kolejno przez. Komi- W Nowym Dworze pułkownik Sikorski 

NA a 
przez Radę Opiekuńczą Kresow | Dziś, kie- ERO PERO OR IE ad Rad 5 ra k Es > О » ko” muje po nim dowództwo nad 9 D. P, w 

urzędnicy, warto przypomnieć dzieje odeho- szłabie b armii odbywają się wielkiej wagi 
dzącej placówki, której początek datuje Się narady olei) a 0 skórnej Góspódzie 
z Z ię z bolszewikami. również ożywienie niezmierne, ponieważ 
RZ RO A OLE oprócz żołnierzy uczęszczają do niej = 

E M IBIS "GE zostały ziel da 56 cerskie nie može zmiešcič i skierowuje ich 
polėski, gdzie z a przydzielona do Szta- qo Gospody Nr. 15, wobec czego tworzy się 
bu 9 Dywizji Piechoty w Łunińcu, w tydzień przy Gospodzie małe kasyno oficerskie. 18 

Ba ali g rs Kola gana ow Srpnia W panien, dzień, kiedy EE Pim R ODRZE był wówczas Biłcownik Wła. z krzyżem w ręku błogosławi szeregi 9 Dyw. 
das Sikorski późniejszy ERIE Die Rozpoczyna «się zwycięska kontr-oiensywa. 
ser. ‚ р 152у в' p w BE s NA Łk ЭОСВ оКа 

DAC 3 Уа przy niej i Gospoda Nr. 15), kolejno zatrzy- 
: Gospoda „Stała się ośrodkiem życia to- Muj się najdłużej w Chełmie, potem prze- warzyskiego żołnierzy, którzy będąc pozba- eis K l. Brześć, Wółkowysk i 

wieni rodziny, uważali ją za swoje ognisko © ej DES POWA 
domowe; a mając tu całodzienne utrzyma- RE na stałe pod Lidą w majetku Laz- 
nie, spędzali wszystkie wolne chwile w Go- CUNY- 
spodzie. Lokal Ba szkole kolejowej rosyj- „7 lutego 1920 r. Gospoda Nr. 15 opu- 
skiej był obszerny, więc tam się odbywały szcza swoich żołnierzy z 9 D. P. i przenosi 

często pogadanki (referent oświatowy por. 514, do Oszmiany do Zapasowego Baonu, 
Hartleb), odczyty i zabawy  faneczne, na gdzie istnieje tylko do czerwca tegoż roku, 

których zwłaszcza żołnierze, przybywający z ponieważ w tym czasie przychodzi: okres 
frontu czuli się uszczęśliwieni, że tańczą, jak !kwidacji gospód. я : 
się wyrażali Zz „prawdziwemi panienkami“ Komitet Obrony Kresów Wschodnich 
zamiast kolegów, bo też do gospody uczę- wysyła 22 czerwca 1920 r. Gospodę Nr. 15 
szczała cała inteligencja łuniniecka. do Głębokiego, już jako kasyno dla urzęd- 

Pamiętny wieczór wigilijny 1919 roku. ników, którzy w pierwszych latach powojen- 
kiedy do obszernej sali zastawionej długimi nych byli narażeni na wszelkie niewygody 
stołami przybranymi choiną, zasiedli kom- — brak mieszkań, brak niektórych artyku- 
panjami żołnierze ze swoimi dowódcami do łów żywnościowych i t. d., i którym kasyno 
stołu. Podawały panie, tak że każdy żołnierz miało na celu, w miarę możności, chwilowo 
siedział wygodnie przed swojem nakryciem, stworzyć warunki znośniejsze. 
w rogu paliła się choinka. Zebrało się prze- Z gościnnych murów klasztornych O.O. 
szło 200 osób. Po krótkiej, gorącej przemo- Karmelitów w Głębokiem, Gospoda Nr. 15 
wie majora — księdza Pilina, kapelana dy- korzysta niedługo, niespełna 2 lata, potem 
wizyjnego, jak nie huknie kilkaset młodych zaś przenosi się do lokalu prywatnego, wy- 
«głosów żołnierskich kolendy, aż Ściany za- restaurowanego kosztem K. O. K., gdzie pod 
„drźały. Siedział razem z żołnierzami pewien nazwą „Domu Kresowego" staje się ośrod- 
RI a B pociągiem z Kd: kiem życia inteligencji kresowej 4 = 

rego Gospoda również przygarnęła w ta, w tym czasie po rozwiązaniu się K. O. K. 
„ten Święty wieczór — postawił przed sobą Przechodzi pod 2514 Ka ówizó Związku 
fotografje żony i dzieći pozostałych w Ro- Ziemian. W roku 1927 Dom Kresowy przy- 
sji i płakał ze wzriszenia, że po tylu latach biera nazwę „Ogniska”, przechodząc pod 
spędzonych na obczyźnie, słyszy polskie ko- opiekę Rady Opiekuńczej Kresowej, która 
lendy, śpiewane przez polskich żołnierzy.  zapoczątkowuje myśl o Domu Ludowym, 

Czy kto miał jakie zmartwienie, lub też wciela tę myśl w czyn. 
trudności natury materjalnej, czy' też potrze- 
bował jakich informacyj — zawsze znajdo- 
wał serca pełne życzliwości f współczucia w е 
Gospodzie — tym wielkim domu rodzinnym 15 odchodzi, ustę e 

sdla żołnierzy. którzy odtąd już sami poprowadzą 

Na Wiełkanoc Gospoda witała 6 pułk Kasyno. | 3 < е 3 
jlegjonów, który w przemarszu na daleką Od pierwszej chwili wyruszenia Go- 
iUkrainę przez 3 tygodnie stał w Łunińcu, a Spody na front walki, aż do chwili zdania 
dalej już nie spamiętać ile to przez Gospo- „Ogniska" Związkowi Urzędników w Głębo- 
dę przeszło wojska, podążającego na front; kiem, kierowniczkami były p. p. Anna Sza- 

wojska zwycięzkiego, radosnego, butnego. niawska i Helena Popielówna — obie z za- 
Sztab 9 D. P. przesunął się dalej za Kalen- Kordonu. Ofiarna praca tych cichych pracow- 
kowicze i zatrzymał się w Mozyrzu, Gospo- niczek w warunkach bardzo ciężkich czy to 
da już miała za nim podążyć, gdy zaczęły na froncie, czy też w pierwszych latach od- 

Z chwilą, gdy w Głębokiem stanął wła- 
sny Dom Ludowy Parafjalny, Gospoda Nr. 

ustępując miejsce urzędnikom, 
swoje 

z frontu nadchodzić niepokojące wieści, i budowy w Głębokiem, znajdzie w dziejach ę z przyszywaneę 
wkrótce Łuniniec zalały fale cofającego się Gospody Nr. 15 uznanie szczerej wdzięczno- РЕ odeszwa, „na 
wojska. Wówczas Gospoda funkcjonowała ŚCi ze strony tych, którzy te panie bliżej Sz P : 
bez przerwy od rana do nocy, bo przed jeį poznali. A praca ich nie była różami usłaną 9) r (9 obcasie 
okienkiem stawało «w szeregu po obiad i i nie jedną ciężką chwilę znieść musiały od MARKA FOBR. zh. o 

kolację po kilkaset żołnierzy. Ale i to nie zespołu urzędniczego, składającego się z zważać 
trwało długo: jeszcze kilka dni, i w Łuniń- materjału bardzo różnorodnego pod wzgle- NA MARK 
cu zrobiło Się pusto i 20 lipca Gospoda ra- dem form kultury towarzyskiej. Zawsze jed- & = 
zem z urzędem gospodarczym 9 D. P. opu- Tak umiały wytworzyć ten umiar, zezwala- „PEPEGE e kiek 
ściła płonący Łuniniec, i odtąd, robiąc w iacy im wznieść się ponad osobiste urazy & рггучес) > 
miarę potrzeby krótkie postoje po drodze —;,Świecąc przykładem, jak na rubięży Pol- ' podeszwa, 
do Warszawy w Pińsku, Janowie, Brześciu, ski pracować należy. (gimnastyczne) 
Białej Łukowie, dotarła aż do Nowego Dwo- Odchdodzącym z Głębokiego , a nigdy 
ru pod Modlinem. Po drodze, Gospoda na niezapomnianym p. p. Annie hea my 
każdem miejscu korzystała z najkrótszego Helenie Popielównie — cześć! 2. F. 
nawet postoju pociągu; wytaczano na mu- 
rawę olbrzymi samowar, rozkładano ogni- 
sko i wkrótce była herbata ugotowana i zu- 
pa na kolację gotowa. Wieczorami w te nocy 
letnie, dookoła wagonu — Gospody zapalały 
się inne ogniska, przy których rozkładali się 
żołnierze, jedni po cichu ze sobą rozmawiali, 
paląc papierosa, drudzy grali w karty; inni 
siedzieli milczący w zamyśleniu, wytwarzał 
się nastrój jakiejś niezwykłej jednos!<i i bra 
terstwa pomiędzy tymi luźnymi i obcymi so- 
bie ludźmi. 

A często, kiedy żołnierze wracali prosto 
z pola walki, obdarci, głodni, zczerniali od 
kurzu i zmęczenia, jakże byli radzi tej her- 
bacie i tej gorącej zupie! 

Kiedyindziej zachodziła potrzeba pomo- 
cy rannym i umierającym, przywożonym 
wprost z linji bojowej, a jak to miało miej- 

  

sce w Białej Podlaskiej, kiedy na dworcu, wysyłam darmo. T 
na podłodze naścielono słomę i tam układa- z» B ŠPIEW HUMOR TANCE. 

no rannych, którzy wciąż przybywali, a Dazaszzusszanzununasasozec BONA KIAGSZE TERI AWYA FORZA OO OTG POBCE WO WUPATA SOWA CK RSA RESTA LOG 

Pamięć według metody prot. mne- 
moniki, Członka Akademji Paryskiej 
S. Fainsztejna, opartej na psychol. 
prawach kojarzenia wyobrażeń, wzma- 
cnia i udcskonala u osób każdego 
wieku D. Fajnsztejn Wilno, Zawal- 
na 15, tel. 12-73. Specjalny kurs dla 
maturzystów i eksternów. Moje lekcje 
koresponde"cyjne dla zamiejscowych 
w zupełności zastępują ustne wykła- 
danie. Dla uczącej się młodzieży, 
urzędników i grup ulgowe warunki, 
Informacje 5—6 po poł. Prospekt Początek punktualnie 

  

SŁOWO 

  
  

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE . 

Resfauracja „NISZKOWSK!I 
Wieczory WOKALNO-BALETOWE 

W WYKONANIU 
nowopozyskanych pierwszorzędnych sił artystycznych. 

o godz. 11-ej wieczór. 

danie hołdu twórcy kolei podziem- 
4555 0) Ww Pin. 

Zapewne nie wszyscy wiedzą 0 tem 
że ojcem kolei podziemnej w Paryżu, 
pospolicie swanej „metrem '*, jest inży- 
nier Bienvenue, generalny inspektor 
dróg i mostów departamentu Sekwany. 

Mniej dawna od kolei podziemnych 
Nowego Yorku, Londynu i Berlina, 

jest kolej paryska, prawdziwem cudem 
nowoczesnej techniki. Jak wiemy, pod- 
ziemia paryskie od najdawniejszych 
czasów, podziurawione są licznemi ka- 
nałami i grotami, kanały te pochodzą 
ze zmiany łożyska Sekwany, z daw- 
nych kamieniołomów i katakumb, wre- 
szcie z kanałów kanalizacyjnych i nie- 

     

przeliczonych przekopów dla umie- 
szczenia kabli elektrycznych, gazo- 
wych i telefonicznych. 

W tych warunkach zdawało się 
istaem niepodobieństwem, wybudowa- 
nie kołei podziemnej, gwarantującej 
bezpieczną komunikację. Wielki talent 
inżyniera Bienvenue, potrafił piętrzą- 
ce się trudności przezwyciężyć i plan 
swój pomyślnie przeprowadzić, po- 
święcając na to pracę całego swojego 
życia. 

Tak niedawno jeszcze, uważano, że 
kolej podziemna będzie najwyżej słu- 
żyć do aprowizacji Hal targowych i 
połączenia odległych dworców, a dziś 
przeciętny Paryżanin nie potrafiłby żyć 
bez „metra“, tak dalece, że obecnie 
wykańczają sięlinje łączące najdalsze 
przedmieścia i rozpatrują projekt prze- 
dłużenia kolei podziemnej aż do gra- 
nic departamentu Sekwany. 

Rada miejska miasta Paryża w hoł- 
dzie wdzięczności, dla inżyniera Bien- 
venue, urządziła wielki festyn w Ra- 
tuszu, na uczczenie kizyża komandor- 
skiego Legji honorowej, jakim rząd 
francuski odznaczył pana  Bienvenue 
za jego zasługi. Z. K. 

Vižainių z wycoczki do „Togo“. 
ł W połowie marca, krążownik fran- 

cuski „Duquesne* zawinął do Lomć 

stolicy Toga francuskiego. (Togo na- 

leżało przed wojną do kolonij niemie- 

ckich). : й 
Jeden z oficerów załogi „Duquesne 

w ten sposób opowiada wrażenia ze 

zwiedzania kraju Togo. Piękne, olśnie- 

wająco białe miasto /Lomć, ze wspa- 

niałym pałacem Wysokiego Komisarza 

Francji pana Bonnecarrićre na pierw- 

szym planie wita krążownik Duquesne 

21 wystrzałami. Poczem delegacja ofi- 

cerów Duquesne udaje się najsampierw 

do pałacu Wysokiego Komisarza i już 

w jego towarzystwie jest podejmowa- 

na w klubie przez miejscowych dygni- 

żarzy wojskowych i cywilnych, ubra- 

nych po europejsku i przepasanych 

czerwoną wstęgą, którzy w gorących 

słowach wyrażają słowa wdzięczności 
i uznania za rozumny, pełen taktu pro- 

tektorat francuski. 8 

Miejscowa orkiestra przeważnie 

składająca się z niezmiernie głośnych 

i dźwięcznych trąb, wykonywa Mar- 

  

syljankę, i najpiękniejsze kawałki swe- | 

go repertuaru, poczem następują po” ; 

pisy sportowe miejscowej młodzieży i 

rozegranie partji piłki nożnej pomię- 

dzy drużyną Duquesne i drużyną tu- 

bylczą, Krajowcy we wszystkich po- 

pisach wykazują wysoką klasę wy- 

kształcenia sportowego. Pierwszy wie- 

czór po oficjalnym obiedzie kończy 

się koncertem—balem i wspaniałą ilu- 

minacją miasta i portu. || 

Nazajutrz delegacja oficerów krą- 

żownika, w towarzystwie Wysokiego 

Komisarza wraz z małżonką, udaje się 

E automobilami z wizytą do króla Law- 

son, władcy miasta Aneco. Malownicza 
droga jest wysadzana drzewami koko- 
sowemi. Grupa miejskich notabli wita 
przybyszy bukietem ibiskusów, u pięk- 
nie udekorowanej bramy tryumfalnej, 
poczem w uroczystym pochodzie poc 
baldachimami, prowadzi przez ulice 
miasta do wspaniałego pałacu swego 
monarchy. 

Król Lawson w bogatym i malow- 
niczym stroju, zgotował dostojnym go- 
ściom wspaniałe przyjęcie. W pięknem 
przemówieniu w języku francuskim, 
wyraził on swoje uznanie dla rządu 
francuskiego i rozumnej polityki Ko- 
misarza Bonnecarriere, która przyczy- 
niła się wielce do podniesienia bo- 
gactwa i kultury kraju. Na wspaniałej 
uczcie goście mieli sposobność spro- 
bować miejscowych przysmaków i po- 
dziwiać oryginalne produkcje choreo- 
graficzne, przy dźwiękach tamtamu. 

Najciekawszym był taniec kapłanek 
sekty Caimana, sekta ta cieszy się 
ogromnem poszanowaniem i wykony- 
wa swój taniec tylko przed wielkimi 
dostojnikami. Kapłanki Caimana są 
wszystkie w nieco starszym wieku, 
mają one na głowach rodzaj kasku w 
kształcie jakiegoś gada, w rękach zaś 
trzymają rodzaj berła, przedstawiają- 
cego Caimana. Taniec ich jest bardzo 
trudny i skomplikowany, to też od 
wczesnej już młodości w specjalnych 
szkołach, pod kierunkiem kapłana, 
młode adeptki muszą się w nim ćwi- 
czyć, zanim cały kunszt posiądą. 

Wycieczka Duquesne, prócz stoli- 
cy, monarchy i stolicy państwa zwie- 
dziła jeszcze kiłka wsi i znakomicie 
prowadzone plantacje drzew  kakao- 
wych i fabryki kakao. Fabryki te są 
poprostu wzorowo postawione tak pod 
względem technicznym jak i kultura!- 
no-sanitarnym, przy fabrykach są za- 
łożone szpitale, ochronki, żłabki, szko- 
ły i t. d. 

Wielką i miłą niespodziankę zgo- 
towały gościom młode robotnice fa- 
bryczne, pięknem chóralnem wykona- 
niem rozmaitych pieśni francuskich. 

W całem Togo, widzi się dobrobyt 
duży postęp kultury i zadowolenie 
mieszkańców z francuskiego, protekto- 
taru, to też uczestnicy wycieczki pod 
bardzo miłem wrażeniem wrócili na 
pokład „Duquesne'*. Z. K. 

  

TEATR LUDOWY Ludwisarska 4. 

  

Ostatnie występy Zespołu Rosyjskie- 
go Teatru Dramatycznego z Rygi. 

2 Niedziela 2-go czerwca 
przedstawienia 

© godz. 2-ej p. p. ceny od 50 gr. 
do 4 zł. Proces Mary Dugan sztuka 
w 3 akt. B. Wejlera. o g. 8.45 w. 
Żłota Klatka Sztuka w 4 aktach, 

5 obrazach K. Ostrożskiego. 

Jutro w poniedziałek 

Póżegnalne przedstawienie 

Nowoczesna żona 
Z udziałem całego zespołu 

  

  

Bilety do nabycia codziennie 
również w niedzielę do godz. 5:ej w. 
w księgarni „Lektor* (Mickiewicza 4) 
od godz. Ó-ej wiecz. w kasie teatru. 
Bilety na przedstawienie popołu- 
dniowe do nabycia w kąsie teatru 
od godz. 11-ej rano 

  

  

    

WÓZKI dziecinne 
LEŻAKI zakopiańskie 

ŁÓŻKA letniskowe 
MEBLE koszykowe 

Krzesła wiedeńskie ; 
najtaniej nąbyć można w Składzie 

mebli BR, ŁOKUCIEWSKI 
ul. Wileńska 23. 

    

tejkowski, nieoszczędny w szafowaniu analizą naukową — lecz w niczem to 
tłumem i ogromem. Wystawił mniej jej nie ujmuje powabu, nie ujmuje 
więcej wszystko, cokolwiek było w rzetelnej wartości a przedewszystkiem 
Polsce po Aaa warchol- DAĆ a bez reszty 3 co 
stwo, sarmatyzm, jurgieltnictwo, pie- p. Falkowski o Reymoncie myśli. 

Kojetwaki. z? Fiszer i niactwo, prywatę, zgniliznę moralną— Trzyma zaś o nim bardzo, bardzo 
: у aż do heroizmu i oddania się duszą wysoko. Jest, krótko mówiąc, Кеу- 

Znowu książka rodem z Wilna a j ciałem Ojczyznie. Poszedł w głąb. monta wielbicielem, niemal bez żad- 
wydana i drukowana—nie w Wilnie! Wczuł się w kulturalną atmosferę nych zastrzeżeń. Dzieła Reymonta — 
Ach, te nasze opłakane miejscowe epoki. Zobrazował wzrost, rozwój, pisze—stanowią pomnik niezniszczal- 
stosunki! Najuboższe miasto w Polsce upadek i wzajemne oddziaływanie róż- nego piękna. Jest Reymont klasykiem 
nie jest w stanie samo własnych Sił nych prądów, przyzwyczajeń i mód. jako pisarz, co najwyższe wrażenia 
swoich kulturalnych, umysłowych, arty- Możemy zdejmować z duszy Ówczesne- estetyczne potrafi wywołać najprostsze- 
stycznych zaprezentować Światu. | jak go pokolenia warstwę po warstwie, a mi środkami. Reymont— pisze p. Fal- 
tu dziwić się, że o naszym zapadłym, więc: ostatki Sasczyzny, ideologję kowski—zgłębił istotę rozwoju nowo- 
martwym kącie coraz w Polsce ciszej, encyklopedystów, i Sejmu Czterolet: żytnego społeczeństwa w Polsce. Jest 

ciszej, ciszej, skoro sam ten zapadły niego, wierzenia Barszczan, kosmopo- on w każdym cału wielkim budowai- 
kąt o sobie znaku życia nie daje? no lityczny epikureizm wieku Oświecenia, czym. Zniewoliła go, oczarowała na 
— niema zaco. wpływ haseł Wielkiej Rewolucji, doktry- całe życie -jurność narodowa. Wstą- 

P. Zygmunt Falkowski jest jednym nerję masońską, i tak dalej — aż do pił w szranki piśmiennictwa jako 
z kwiatów naszego odrodzonego uni- najgłębszych podkładów, do cech obrońca tęgiego życia, podobny Kaspro- 

wersytetu. Jako niewątpliwie urodzo- pierwotnych, rasowych. Rasa zaś jest wiczowi w swoich wizjach wyolbrzy- 
ny pisarz, predestynowany na pisarza, zawsze ta sama Oporna, żylasta, ro- miających rzeczywistość, odczuwając z 
debiutował mową wiązaną. W  wy- gata, djabła nosi za pazuchą. Wprost niezmierną żywością drgnienia psychi- 

dawnictwie perjodycznem „Alma Mater odruchowo przypominamy sobie zna- ki zbiorowej. Mocny, silny realista 
Vilnensis“ czytaliśmy niejeden wiersz mienny epizod z pierwszej księgi Rey- wyróżniał się wybitnie z pośród Miło: 
Falkowskiego, ujmujący szlachetnością montowego eposu: bal u Siewersa. dej Polski karmionej  maniiestami 

niewątpliwego talentu. A kto zaczął Tłum jurgieltników, oczajduszów, zgnił- Przybyszewskiego i Miriama. Takim 
od pisania wierszem — czego mamy ków, poświeciuchów,  totumfackich, też do końca życia pozostał. Trzema 
mnóstwo przykładów w naszem zauszników, bukiet kurtyzan, plotka: głównemi czynnikami, jego twórczości 

piśmiennictwie ten, jak amen w pa- rek, naiwnych cieciorek, dewotek, wol- są: przyroda, środowisko i obyczaj 
cierzu, będzie doskonale pisać prozą. terjanek. ciżba lokajska, orgja šwiatel, ludowy  Oraz obrządek kościelny. 

Jakož i mamy juž w ręku jeszcze je- bachanalja strojów obsianych klejno- Wbrew šcistemu realizmowi cechują- 

_ den dowód. P. Falkowski złożył nam tami — w złoconych, zwierciadlanych cemu arcydzieła Reymonta, jeżeli 

(niestety aż w Poznaniul) w kształcie komnatach ambasadorskich. Wśród przyjmiemy — pisze Falkowski — że 

monografji krytycznej Reymonta, swo- nich— Zaręba, rycerz sprawy insurek- symbolizm wynikając z realizmu jest 

ją kartę wizytową jako — krytyk i cyjnei, błąka się z kąta w kąt". jakby odskocznią w nieskończoność, 
esteta literacki. Brawo! Kto za młodu potrafi, nie- będziemy musieli zgodzić się, że Rey- 

loto posłuchajmy jak już po- mal przy pierwszej próbie pióra, tak mont jest jednym z największych syn: 
trafi pisać—ordynarną prozą. Jesteśmy niem machać Śmiało a najzupełniej bolistów Świata. Z „Chłopów* wyra: 

wśród kilku kart poświęconych dru- lege artis, o tego karjerę lite. sta przecie, jak np. z bylin ruskich, 

giemu po „Chłopach* dziełu, w któ- racką możemy być całkowicie spo- jakaś pra- sędziwa, uroczysta, sym- 

rem Reymont dał wyraz wspaniałości kojni. A, bolika rasy. Reymont „ustalił na ryn- 

rasy polskiej. Mowa o trylogji histo- Z niemniejszą, a ujmująco szla- ku opinji powszechnej cenę chłopa 
rycznej „Rok 1794-ty“. chetną pewnością siebie formułuje p. jako najwyższej wartości plemiennej". 

„Charakterystyka szlachetczyzny — Falkowski swoją opinję o Reymoncie Powtóre — niema nad Reymonta 

pisze Falkowski wypadła w trylogji jako pisarzu, moraliście i. patrjocie. większego malarza w prozie polskiej. 

po Reymontowsku: bujnie hucznie, Książka ma niewątpliwie charakter Jest on wręcz typem pisarza-dla któ- 

WRAŻENIA LITERACKIE 
Zygmunt Falkowski: „Włady- 

sław Reymont", Człowiek i twór- 

„ czenie. Korna bierność Reymonta, 

drugiej prymitywne sprawy moralne i 
mocno zarysowane, żywiołowe cha- 
raktery posiadają stokroć większą 
wagę niż zawikłane kwestje intelektu- 
alne i subtelnie cieniowane hamletyz- 
my. Arcydziełem malarskiego wyrazu 
jest Reymonta „Ziemia Obiecana". 

Jako trzeci wreszcie kardynalny 
czynnik konstruktywny: w twórczości 
Reymonta, podnosi p. Falkowski nie- 
mniej wysoko, obgk artyzmu pisar- 
skiego i tężyzny psychiki: surowy 
instynkt moralny. Świat moralny  pi- 
sze —wyobrażony w powieściach Rey- 
monta, owiany jest tchnieniem suro- 
wej etyki społecznej. Duchem, który 
ożywia wielkie dzieło Reymonta jest 
starorzymska virtus, męska cno- 
ta publiczna. 

Będąc atoli moralistą, nie jest 
Reymont bynajmniej moralizatorem. 
Mając w sercu pokorę i uwielbienie 
wobec ogromu życia narodowego, — 
„wyrzekał się wszelkich pouczeń i apo- 
stotowan“. Nie prostuje dróg, nie wy- 
sila się na „gorzkie słowa”. Idzie — 
wyraża się p. Falkowski — szlakiem 
Doli narodowej z czapką w ręku, 
wierząc Święcie, że siła rasowa 
wszystko przemoże. *) 

Tak i było w istocie. Reymont w 
dziedzinie spraw politycznych... nie 
rozumował. Wystarczało mu w  zu- 
pełności nastawienie nacjonalistyczne 
nie wolne oć sporej przymieszki szo- 
winizmu, a wyniesione, mniemam, na 
życie całe, jeszcze z atmosiery „Gło- 
su“ warszawskiego, gdy jego ideolog- 
ją polityczną sterował Popławski. 
Dogmatystą był Reymont. Znaliśmy 
go przecie dobrze z tej strony. Jeśli 
by się nie wstydził, byłby rezonerom, 
  

() Chętnie byśmy p. Falkowskiego 
przyłapali* na kontradykcji. A przecie (str. 

20) wytyka sam Reymontowi, że w „Roku 
1794-tym*... „puszcza się na płytką wodę 
morałów* w dodatku ;„wątpliwej oryginal- 
ności”. Lecz to drobne, ręczę, tylko przeo- 

nątur” 
soczyście i trzeba dodać wszechstron- szkicu (co autor sam wyraźnie rego widomy kształ, barwa, bujność szowinistycznej, jest przez p. Falkowskiego 

nie... Mistrz wykazał pędzel zgoła Ma- podkreśla), jest raczej irnpresją niż kolorytu, ruch z jednej strony a z przenikliwie pochwycona, 

starającym się mu to i owo klaro- 
wać, chętnie zamykał buzię jędrnem: 
„Nie razsużdat'!* 

A p. Falkowskiemu powinszować... 
Szkicem swoim przejrzystym, šmia- 
łym, pięknie napisanym wkupił się 
maxima cum laude w ro- 
dzimą literaturę krytyczną. 

Stoi już ona przed nim otworem. 

Władysław Wejtko: „Ramoty 
1 ramotki wojskowe”. Str. 239, 
Warszawa, Nakład Tow. Wyd. 
"Polska Zjednoczona. 1929, 

Też o mało, że nie „wileūska“ 
ksiąžka, gdyž nietylko powielokrotnie 
krąży zawartością Swoją — 40- 
koła Wilna, sięgając aż po za Mińsk, 
lecz wyszła z pod pióra autora dobrze 
Wilnu znanego. 

Generalskie to pióro... generała 
Władysława Wejtki, który, jak wiado- 
mo, odegrał choć przez czas krótki, 
rolę niemałoważną w krytycznym mo- 
mencie opuszczania Wilna przez Oku- 
pacyjne wojska niemieckie, nadciąga- 
nia inwazji bolszewickiej i rzucenia 
się naszej, stormowanej naprędce, sa- 
moobrony, jakby klinem między ucho- 
dzącą i pragnącą nasz kraj zalać obcą 
przemoc, 

Zdawałoby się: któżby, jeśli nie 
generał Wejtko, mógł nam tyle cie- 
kawych, a może i zgoła nieznanych 
rzeczy opowiedzieć o tem, co się tu 
u nas w Wilnie albo w Mińsku dzia- 
ło? Może to kiedy nastąpi. , Tymcza- 
sem mamy tylko, piórem gen. Wejtki 
dotknięt, anegdotyczną stro- 
nę niektórych epizodów z historycz- 
nego przełomu. A i to jeszcze autor 
książki sam ją, jakby rozmyślnie zde- 
gradował, nadając jej tytuł „Ramoty 
i ramoiki“. 

Prawda, wśród jakich dwudziestu 
opowiadań, które by dykteryjkami 
nazwać można było, są rzetelne dro- 
biazgi (humor w nich gra o wiele 
mniejszą rolę, niżby się zdawać mo- 

gło) ale błyśnie tu i owdzie jakiś 
rys, jakiś Szczegół, jakaś typowa 
„anegdota", którą, doprawdy, nie go- 
dziło się tonić w cienkiej lurce... ra- 
mot i ramotek, 

Niedaleko szukając: Ów, pełen 
głębokiego sentymentu heroizm  soł- 
data Poliwanowa, który z narażeniem 
życia wyrywa własnemi rękami zapal- 
nik z rzuconej z aeroplanu bomby 
niemieckiej aby eksplodując nie roz- 
Szarpała... kozlątka skubiącego spo- 
kojnie trawkę u rynsztoka ulicznego. 
Działo się to w Wilnie, wówczas gdy 
broniła miasta 10-ta armja gen. Rod- 
kiewicza. 

Albo na innem miejscu: oto dokła- 
dne i autorytatywne stwierdzenie, że 
wileński Most Zieloay nie został w 
1915 wysadzony w powietrze przez 
rosyjskich pontonierów jedynie dzięki 
interwencji ówczesnego 
miasta Michała Węsławskiego. Albo 
czyliż to „ramotka* ów opis ostatnie- 
go szturmu wojsk rosyjskich pod 
wodzą gen. Lebiediewa na odcinek 
frontu niemieckiego między Smorgo- 4 
niami*) a Krewem? Wówczas to, jak 
opowiada autor książki, gen. Lebie- 
diew zaskoczony... postanowieniem 
„rad żołnierskich" nie bić się więcej 
pomimo jawnej wiktorji nad Niemca- 
mi, miał zawołać, zrozpaczony: „Finis 
Russiae!“ 

Owóż, nawet tragicznych akcentów 
nie brak w „ramotkach'* wojskowych 
gen. Wejtki. 

Autor książki powtarza bezpreten- 
sjonalnie i nie siląc się na żaden kry- 
tycyzm wiele rzecy zasłyszanych, ma: 
jących swojego czasu obieg po Rosji. 
Np. o tem, że podczas wojny japoń- 
skiej przebywający na pancerniku 
Pietropawłowsk w. książę Cyryl miał 

(*) Smorgonie, panie generale, Smorgo- 
niel A nie żaden „Smorgoń*, jak pan tę 
nazwę rosyjską, „kazionną*, w różnych | 
przypadkach w książce swej odmienia. | nie 
żadna „Smorgonia*. Tylko, jak wiadome, 
Smorgonie, Smorgonie, Smergonie! 

prezydenta | 
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Projekty uregulowania stosunków rybackich 

Dnia 30 kwietnia r. b. odbyło się 
w Wilnie posiedzenie Rady  Woje- 
wódzkiej. Na posiedzeniu tem rozwa- 
żono cały szereg spraw Ściśle z rolni- 
ctwem związanych i w związku z tem 
uchwalono szereg wniosków, między 
innemi wniosek o ochronie rybołóstwa, 
referenta p. Piotra Józefowicza, człon 
ka Rady Wojewódzkiej, następującej 
treści: — „Prosić miarodajne władze 
o wydanie dla Wileńszczyzny tymcza- 
sowych zarządzeń nim ustawa ryba- 
cka zostanie wprowadzona w życie". 
Ponieważ aktualna zawsze dla nasze- 
go województwa sprawa rybacka we- 
szła pod obrady Rady Wojewódzkiej, 
nie od rzeczy będzie przypomnieć, 
jak projektowano początkowo unor- 
mowanie spraw rybackich w b. zabo- 
rze rosyjskim, zanim koncepcja wyda- 
nia ogólno polskiej ustawy rybackiej 
wzięła górę, jednocześnie zwrócić uwa- 
gę na przytoczony projekt także ze 
względu na trudności „narodzenia się'* 
ogólnopolskiej ustawy rybackiej. 

Od redakcji. 

Rybołówstwo na ziemiach b. za- 
boru rosyjskiego nie jest dotychczas 
uregulowane specjalną ustawą rybacką 
jak to ma miejsce na terenie innych 
zaborów. 

Obowiązujące przepisy prawne, 
które znajdują się w kodeksie napol. 
(art. 524, 538, 564, 715), w ukazie 
z dnia 19-11 — 2-III 1864 r. Dz. Pr. 

Tom 62 Nr. 187 i w ukazie z dnia 

28-X (9-XI) 1866 r. Dr. Pr. Tom 62 
Nr. 187, w przepisach o polowaniu z 

dnia 17—29 lipca 1871 r. (Zb. 69) 

1871, w uchwale Komitetu dla spraw 

Królestwa Polskiego z dnia 8—20 lu- 

tego 1880) Zb. 28 (1880 poz. 365) 

oraz w ustawie gospodarstwa  wiej- 
skiego (Tom XII cz. Il a nadto w ko- 
deksie karnym art. 246, 623, 443, — 

regulują właściwie teoretycznie przy- 

należność prawa rybołóstwa, a faktycz 
nie, dla braku odpowiednich sankcyj 
karnych, nie są w stanie nawet zapo- 
biec „dzikiemu rybołóstwu”', mimo, że 

to ostatnie, w obowiązujących prze- 
pisach prawnych, nie znajduje nawet 
pozornego usprawiedliwienia. Najważ- 
niejsze kwestje zagospodarowania i 
ochrony rybołóstwa są we wspomnia- 
nych przepisach zupełnie pominięte. W 
związku z tem nietylko uniemożliwio- 
ne jest wyzyskanie bogactwa wód w 
województwach środkowych i wschod- 
nich, ale brak przepisów prawnych z 

zakresu ochrony i zagospodarowania, 
przy wspomnianem bezprawnem  dzi- 
kiem rybołóstwie stwarza stan, który 
musiał doprowadzić do zupełnej de- 
wastacji rybołóstwa. Dla zobrazowa- 
nia całości nadmienić należy, że im- 
port ryby zagranicznej stanowi prze- 
szło 80 proc. ogólno krajowego zapo- 
trzebowania na ryby, co w bilansie 

handlowym pod względem wartości 
równa się pozycji eksportu drzewa z 

Polski! 
Równocześnie zauważymy, że ogól- 

" nokrajowa ustawa rybacka nie mogła 

) 

/ działów prawa 
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być w krótkim czasie wydana z powo- 

du: 
1) zbyt wielkich różnic przepisów 

prawnych, dotyczących  rybołóstwa 

poszczególnych dzielnic, 
2) zasadniczych różnic:-« w po- 

„ęciach prawnych, na których musi się 

oprzeć ustawa rybacka w szczególno- 
ści, zakresu prawa cywilnego, karne- 
go i administracyjnego. 

Z powyższego wynikała nonieczność 

częściowego uregulowania w drodze 

'rstawodawczej prawa rybackiego, a 
w szczególności wypełnienia luki w 
obowiązujących przepisach i zbliżenia 
dzielnicowych postanowień prawnych, 
przyczem jednolite uregulowanie z mo- 
cą obowiązującą na całe Państwo tych 

rybackiego, których 

unormowanie nie jest zależne od ogól- 
nej kodyfikacji, stanowiłoby zakończe- 
nie akcji przygotowawczej. 

Był swojego czasu projękt pawol- 
nego przejścia tempami do ogólnej 
ustawy rybackiej jak to wyżej już za- 
znaczono. Ze względu jednak na osta- 
teczne ustałenie pewnych dziedzin 
prawa i konieczności wydawania prze- 
pisów prawnych z mocą obowiązują- 
са па całe Państwo pierwotny projekt 
został zarzucony. , ‚ 

W. BRIDGES. 

©  SOBOWTÓR 
" — Nie chciałam, żeby morderca oj- 

ca wiedział o moim przyjeździe do 

Anglji, — odpowiedziała Marja, a głos 

jej załamał się nagle. — Ach, ja uwie- 
rzyłam panu... wierzę panu całem 

sercem! Ale proszę powiedzieć mi, bła- 

gam, zaklinam pana na wszystkie świę 
tości.. kim pan jest? Dlaczego pan jest 

tak podobny do Prado, że nawet Gua- 

res omylił się? 
Wielebym dał za to, by móc ‘оаро- 

wiedzieć ma jej pytanie, ale jak mur 

nieprzebyty, stanęło między nami sło- 

wo, które dałem memu soboawtórowi. 
— Wiedziałem, że pragnienie zemsty 

, było w Marii silniejsze, od miłości do 
mnie, a mimo, że nie miałem wątpli- 
wości, co do podłości mego sobowtó- 

| ra, czułem się w obowiązku dotrzymać 
sława aż do końca umówionego ter- 
minu. 

,, .— Musimy poczekać kilkanaście 
dni Marjo, błagam cię, nie nalegaj! Bóg 
widzi, jak bardzo pragnąłbym opowie- 
dzieć ci wszystko, ale dałem słowo i 
nie mogę go złamać. 

Długo milczała, zanim 
działa mi: 

— Niech już tak będzie, 

odpowie- 

jak pan 

Niemniej jednak należałoby parę 
słów wspomnieć o projektach ustawy 
„o zagospodarowaniu płynących wód 
publicznych i prywatnych*', oraz usta- 
wy „o kartach rybackich i ochronie 
rybołóstwa* mając przedewszystkiem 
na uwadze, że projekty te, oparte na 
pewnej dyskusji, wywrą niewątpliwy 
wpływ na ustalenie postanowień ogól- 
nej ustawy rybackiej. 

Na pierwszy plan wysuwa się ko- 
nieczność zagospodarowania wód i 
ujęcia ich w pewne określone jednostki 
gospodarcze aby umożliwić jaknaj- 
większą intensywność produkcji, a 
przez to spowodować zmniejszenie 
przywozu ryb z zagranicy. Zadanie to 
spełnić poniekąd miała ustawa „o za- 
gospodarowaniu płynących wód  pu- 
blicznych i prywatnych”. Niezależnie 
od opracowania wspomnianego wyżej 
piojektu, opracowany został projekt 
drugiej ustawy, która miała mieć na 
celu zabezpieczenie i rozwój rybo- 
łóstwa. 

Wspomniane wyżej projekty ustaw 
ujmowały samodzielne działy w spra- 
wie rybackiej i choć na siebie miały 
wywierać wpływ, jednakże odpowied- 
nio do panujących całkiem nieuporząd- 
kowanych stosunków prawnych na 
obszarze b. zaboru rosyjskiego, w 
dziedzinie rybołóstwa odrębnie powin- 
ny być załatwione i wprowadzone, aby 

nie spowodować w uregulowaniu zu- 
pełnego zamieszania. 

Projekt ustawy „o  zagospodaro- 
waniu wód publicznych i prywatnych* 
nie dotykał całkiem prawa do rybo- 
łóstwa, które pozostaje nienaruszone, 
znajdując swą podstawę prawną na- 
dal w obowiązujących przepisach praw 
rych, natomiast uregulowanię pra- 
wa wykonywania rybołóstwa przez 
podział wód bieżących na jednostki— 
odpowiednie dla prawidłowo prowa- 
dzonej gospodarki rybnej i kwestyj z 

tem bezpośrednio się łączących: 
W szczególności projekt ustawy o 

zagospodarowaniu wód płynących 
miał na celu: 

1) podział wód bieżących na takie 

jednostki, które nadają się do prawi- 

dłowego prowadzenia gospodarstwa 
rybnego (rewiry rybackie), L 

2) określenie prawa wykonywania 
rybołóstwa (wydzierżawianie, wyko- 

nywanie przez właściciela) bez naru- 

szenia jednakże samego prawa rybo- 

łóstwa, które pozostaje przy dotych- 

czasowych uprawnionych z dopuszcze- 
niem wykupu w wypadkach ustawą 
przewidzianych, 

3) zorganizowanie uprawnionych 
do wykonywania rybołóstwa w insty- 
tucję, której zadaniem byłoby specjal 
na opieka nad podniesieniem i roz- 
wojem rybołóstwa. 

Przez wprowadzenie ustawy o za- 

gospodarowaniu płynących wód pu- 

blicznych i prywatnych uporządkowa- 

ne miały być prawa do tybołóstwa na 

podstawie obowiązujących „ przepi- 

sów prawnych, co posiada znączenie 
nietylko dła państwa ale również i dla 
gmin wiejskich i miejskich, tam gdzie 

im prawo rybołówstwa prawnie przy- 
sługuje. 

W bezpośrednim z tem związku 
pozostawało uregulowanie dochodów 
Skarbu Państwa i gmin wiejskich i 

miejskich, osięganych z rybołówstwa 
wód płynących. 

Projekt ustawy „o kartach ryba- 

ckich i ochronie rybołóstwa* stworzył 

wraz z poprzednim projektem całość 

uregulowania rybołóstwa w b. dziel- 

nicy rosyjskiej. Ostatni projekt miał 

dotyczyć samego wykonywania pra- 

wa rybołóstwa. Projekt rozpadał się 

na dwa działy: o kartach rybackich i 

ochronie rybołóstwa. Według powoła- 

nego projektu ustawy, osoby wyko- 

nywujące połów ryb powinny posia- 
dać karty rybackie (art. 1). Projekt 
nie przewidywał potrzeby posiadania 
kart rybackich: 1) do połowu ryb na 
sztucznych stawach rybnych nawad- 
nianych i opuszczanych za pomocą 
sztucznych urządzeń, przez które sta- 
wy łączą się z wodą płynącą, 2) dla 

chce. Wierzę panu dlatego że,. dlatego 
że pana kocham. 

Maszyna ryknęła dziko i podsko- 

czyta,/o mato nie wypadliśmy z auta. 
Ale zanim przyszliśmy do siebie, po 
tem wstrząšnieniu rozległ się wesoły 
śmiech Billa: 

— Ledwie żeśmy się nie przewró- 
cilil Moi państwo, nie można mówić 
o miłości w aucie! 

— Gdzie jesteśmy? — zapytałem. 
Pokazał na świecące przed nami 

ognie. 
—To Ramiord. Zachowujcie się 

przyzwoicie, bo wjeżdżamy do cywili- 
zowanego kraju. 

jechaliśmy poprzez ciągnące się 
bez końca przedmieścia Londynu, 
zręcznie wymijając pędzące, ze wszy- 
stkich stron auta. 
— Napewno minąłbyś Londyn, gdy- 

byś sam kierował! — zauważył $пие- 

jąc się Billi, wjeżdżając na ulice śród- 

mieścia. — Gdzie mam teraz jechać? 
— Marja, przenocuje w hotelu — 

odpowiedziatem, — odwieziemy ją, a 

potem jazda do domu! 
— А co powiesz o „Dworskim ho- 

telu* — zaproponował Billi. — Miesz- 
kałem tam kiedyś dwa tygodnie i znam 
gospodynię. 

Zmęczona podróżą Marja, kiwnęła 
tylko głową na znak zgody. 

SŁOWO 

UAJER G05PODNACZY ZIEM WICHODNICH 
pomocników rybackich,  zatrudniają- 
cych się połowem w obecności posia- 
dającego kartę rybacką (art. 2). Prze- 
widziane były opłaty za karty ryba- 
ckie, (art. 3). Karta rybacka mogła 
być odmówiona: 1) osobom nieposia- 
dającym prawa do wykonywania ry- 
bołóstwa, b) osobom karanym za pe- 
wne przekroczenia, w szczególności 
za przekroczenie obrażające przepisy 
prawa rybackiego, c) osobom nie ma- 
jącym zamieszkania w granicach Rze- 
czypospolitej Polskiej i d) w wypadku 
wydania pewnej ilości kart rybackich, 
ustalonych przez władzę administra- 
cyjną Il instancji. (art. 4). Karty ry- 
backie miała wystawiać właściwa te- 
rytorjalnie władza administracyjna I 
instancji na przeciąg jednego roku 
kalendarzowego, (art. 5) osobom nie- 
posiadającym polskiej przynależności 
państwowej karty rybackie miała wy- 
stawiać władza administracyjna II in- 
stancji, ewentualnie za poręką obywa- 
tela polskiego, który byłby odpowie- 
dzialnym za wszystkie szkody jak rów 
nież i za dotrzymanie zobowiązań, 
wynikających z wykonywania prawa 
rybołóstwa. (art. 6). 

Ochronę rybołóstwa, która nie do- 
tyczyła sztucznych stawów rybnych, 
miały regulować rozporządzenia mi- 
nistra rolnictwa ze względu na właści- 
wości różnych wód, które należą do 
różnych zlewisk, posiadają odmienne 
warunki klimatyczne, a w związku z 
tem przepisy o ochronie rybołóstwa, 
nie mogły być ujęte w stałe szczegó- 
łowe normy, wyłaniała się zatem ko- 
nieczność usatlenia szczegółowych po- 
stanowień w rozporządzeniach mogą- 
cych łatwiej uchwycić miejscowe po- 
trzeby. Postanowienia art. 7 projektu 

ustawy oparte na $ 106 pruskiej usta- 
wy rybackiej z dnia 11 maja 1916 ro- 
ku, która szczegółowe regulowanie 

ochrony odstępuje również rozporzą- 
dzeniom policyjnym. W. szczególności 
rozporządzeniem ministra rolnictwa 
miały być uregulowane następujące 
sprawy: 

a) najniższe miary ryb poszcze- 
gólnych gatunków, posiadających zna- 
czenie gospodarcze, 

b) czas ochrony ryb, zakazy i 

ograniczenia łowienia ryb w czasie 

ochronnym i postępowania z rybami, 

łowionemi w czasie ochronnym, 
c) zakazu handlu i przesyłania ryb 

w czasie ochronnym i poniżej miary, 
d) odławiania wód i wysadzania 

ryb, у 

e) oznaczanie rodzaju, jakości roz- 

mieszczenia. i oznaczania narzędzi i 
sposobu połowu, 

f) zwalczanie chorób ryb, г 

'g) sposób i czas sprzątania roślin 

wódnych (trzciny, szuwarów, sitowia 

DE Do) НЫ ; 

`Ь{; )оспгсіпа'ітКгу rybiej oraż orga- 
nizmów wodnych, służących rybom za 
pokarm, 

i) zakaz puszczania ptactwa wod- 
nego na wody rybne. 

Nadzór nad przestrzeganiem prze- 

pisów rybackich miały wykonywać 

władze administracyjne. Przewidziany 

był jednakże i nadzór przez zaprzysię- 

żonych strażników prywatnych (art. 

9). Powołanym do nadzoru nad wy- 

konywaniem rybołóstwa czynnikom 

zastrzeżone były pewne prawa, które 

miały na celu umożliwić im faktyczne 
wykonywanie nadzoru (art. 10). 

Za przekroczenia rybackie przewi- 

dziane były kary od 10 do 200 złotych 

i kara aresztu od 1 da 20 dni oraz 
sposób konfiskaty zatrzymanych na- 
rzędzi (art. 1i). Podobnie, jak w in- 
nych sprawach administracyjnych, za- 
strzeżona była możność wnoszenia w 
ciągu siedmiu dni odwołania od orze- 
czeń karnych władz administracyjnych 
do właściwego sądu okręgowego (art. 
12). 

Obydwa wyżej wymienione proje- 
kty ustaw ujmowały główne zasady 
prawa rybackiego i miały stosownie 
do programu ustawodawczego z roku 
1924 i 1925 z jednej strony wypełnić 
lukę w dziedzinie prawa rybackiego na 
obszarze województw środkowych i 
wschodnich, z drugiej strony miały 

— Dobrze Billu, jedźmy do tego 
hotelu. Rozmówisz się z gospodynią i 
wytłomaczysz jej jakoś nasz spóźnio- 
ny przyjazd. 

Wkrótce zatrzymaliśmy się przed 
skromnym hotelikiem. Billi wyskoczył 
z auta, 

— Zaraz wrócę, — rzekł. 
Zostaliśmy sami z Marją na pustej 

ulicy. Nad naszemi głowami świeciła 
złotawo latarnia. Wziąłem dłoń Marji 
i pocałowałem ze czcią. 

— Do jutra, ukochana. Zateleianu- 
ję do ciebie jutro rano do sir Henryka, 
wtedy umówimy się, gdzie i kiedy spot 
kamy się. ` 

Dotknęła drugą ręką mego ramie- 
nia i biagalnie szepnęła: 

— Czy obiecujesz mieć się wa bacz- 
ności? Proszę o to... zrób to dła mnie.. 

Uśmiechnąłem się, szczęśliwy bez- 
granicznie i dumny. 

—Marjo moja, teraz zanic nie roz- 
stanę się z życiem! 

Billi zjawił się na progu hotelu w 
towarzystwie starszego pana z siwą 
bródką. 

— Wszystko gotowe, — oznajmił. 
— Pokój dla miss Rozen jest przygo- 
towany. 

Gospodarz ukłonił się. 
— Mam nadzieję, że potrafimy do- 

godzić młodej lady.   

Urocza artystka filmowa 

Mania Tzatschewa 
znana ze swej wytworności, tak są- 
dzi o „TAKY”: „Jestem z TAKY nad- 
zwyczaj zadowolona. już przy pier- 
wszem użyciu byłam zdumiona jego 
natychmiastowem działaniem, dobrem 
perfumowaniem i łatwem użyciem. 
Nie znam lepszego środka*: 

Usuwanie włosów i puszku z 
szyji, ramion i nóg należy do pierw- 
szej powinności każdej damy, dbają- 
cej o swoją urodę. Użycie brzytwy 
jest niedopuszczalne, gdyż drapie 
skórę i powoduje pryszcze. Inne środ= 
ki do usuwania włosów są niewygod- 
ne w użyciu i mają przykry zapach. 
‚ - ТАКУ м jego nowym sktadzie 
jest należytym środkiem do usuwa- 
nia włosów! TAKY wydostaje się z 
tuby w -postąci miękkiego kremu, 
pachnie przyjemnie i usuwa w prze- 
ciągu 5 minut wszystkie zbędne wło* 
ski i puszek. TAKY nie wysycha i 
bezwzględnie cała zawartość tuby 
jest do użycia, stąd niebywale eko- 
nomiczny. Jednorazowa próba prze- 
kona Panią zawsze. 

‚ ‚ ТАКУ jest do nabycia we wszyst- 
kich aptekach, drogerjach i t. p. 
sklepach w cenie 5 zł. za tubę. Do 
każdej tuby dołączony jest bon 
gwarancyjny. 

Generalne przedstawicielstwo na w.m. 
Gdańsk i Polskę: 

A. Bornstein Co., Gdańsk, 
Bóttchergasse 23 —27 Il. 

„TĄKY 1929“ jest prepara- 
tem o nowym składzie chemicz- 
nym i nowem perfumowaniu. „Ta- 
ky 1929* przewyższa wszystko, co 

. dotąd istniało. :     
Pomyslowa pošredniczka 

Ostatnio dwuch jubilerów paryskich 
padło ofiarą sprytnej  pośredniczki. 
Przyznać należy, że sami, skuszeni do- 
brym zyskiem, nie zatroszczyli się zbyt 
nio a pochodzenie klejnotów, które na- 
bywali. 

Pewna Rosjanka, pani Mayenz, zja 
„wiła się u jednego z nich i zaofiarowa- 
ła mu 5 pięknych szmaragdów, które 
rzekomo miały należeć do bogatego 
bołszewika. Jubiler dał jej za nie 1 mii 

„jom 800 tysięcy franków, zachwycony 
że płaci zaledwie pół wartości kamieni. 
Pozatem powierzył jej na sprzedaż dja 
menty o wartości kało 3 miljonów 
franków. 

Zaopatrzona w owe djamenty, po- 
średniczka poszła do jubilera, który jej 
powierzył szmaragdy, oświadczyła, że 
ich jeszcze nie mogła sprzedać i zao- 
fiarowała mu djamenty, które jubiler 
chętnie kupił znów za 1 miljon 810 
tysięcy franków, to znaczy także za 
pół ceny istotnej. 

Zgarnąwszy w ten sposób zgórą 3 
miljony, pamysłowa pośredniczka znik- 
ła. Co do dwuch jubilerów, to obyd- 
waj stracili i zyskali jednocześnie, je- 
den na koszt drugiego. Ironja losu, za- 
iste, i dobra nauczka. Za sprytną nie 
wiastą wdrożono poszukiwania. 

LA L. 
«а вЦа 

stnowić pomost między ustawą mało- 
polską i województw zachodnich, opie- 
rając się na instytucjach prawa rybac- 
kiego, obowiązujących w Małopolsce 
iw b. zaborze pruskim. W związku z 
tendencją nietworzenia dzielnicowych 
ustaw a tylko wydawania ustaw nor- 
mujących stosunki prawne jednakowo 
w całem Państwie, omówione projekty 
jako projekty ustaw pozostały być 
aktualne. A. B. H. 

Pomogłem Marji wysiąść i odda- 
łem gospodarzowi jej walizkę. Marja 
obiecała mi, że zaraz położy się. Wi- 
działem, jak bardzo była zmęczona i 
wyczerpana, nie wątpiłem więc w to, 
że mocno zaśnie. Odprowadziłem ją 
do pokoju i wróciłem do auta. 

— Obawiam się, że znajdziemy 
dom zamknięty — 
Szkoda, że nie wysłałem z Woodford 
depeszy, aby nas czekano, 

— No cóż, teraz już tego nie na- 
prawimy, — westchnął Billi. — Miej- 
my nadzieję, że obie twoje służące nie 
śpią zbyt twardo i posłyszą nasze pu- 
kanie. Ale gdzie postawimy maszynę? 
-— Właśnie zatrzymaliśmy się w 

pobliżu domu. 
— Znam garaż na Piccadilli street. 

Trzeba będzie odwieźć tam auto. 
Weszliśmy na schody, poprzez szy- 

by we drzwiach widać było jasno 
oświetlony hool. 

— Ktoś czeka na nas, — zauważy- 
łem z mimowolnem zdziwieniem. 

— Widocznie twoje służące kogoś 
przyjmują kolacją, szczęście to dla 
nas,, że nie potrzebujemy długa cze- 
kać. 

- Zadzwoniłem. Drzwi otworzyły się 

momentalnie i przedemną stanął nie- 
znajomy mężczyzna 0  herkulesowej 
budowie. Z za jego pleców wyglądała 

powiedziałem. —' 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

STATKIEM DO WEREK. 
Namówiły mnie przyjacioły, żeby się 

do Werek statkiem wybrać. Czyż mam mo- 
że swoim łaskawym czytelnikom wmawiać 
żem nie uległ? Oczywiście, że się odrazu 
zgodziłem. Czy to raz wreszcie namawiał 
mnie do przejażdżki głos syreny z Wilji po 
przez mury i szyby wdzierający się do 
mego w redakcji kącika? Co tu dużo mó- 
wićl Nie patrząc na upał, nie uważając na 
niepewne niebo, bez zastanowienia nad 
Wilję pomknąłem. 

, Nikt się pewnie nie zdziwi, gdy po- 
wiem, żem się z miejsca zainteresował go- 
dziną odjazdu: Przecież to ważne wiedzieć, 
kiedy człowiek podróż rozpocznie, zwła- 
szcza gdy jeszcze nigdzie środka lokomocji 
nie widać. 

Przyznam szczerze, że O co jak o co, 
ale o informację w „porcie* nad Wilją 
trudno. 

Dowiedziałem się, że właściwie... nie- 
wiadomo kiedy stątek odejdzie, bo wszak 
jeszcze z Werek nie wrócił. W każdym 
razie „nie przyjdzie się długo czekać”. 

Szczęście wszędzie przydać się może. 
Jakoś i mnie się przydało, bo ledwiem 
próbę zaspokojenia swej ciekawości zakoń- 
czył, juź na zakręcie koło więzienia Anto- 
kolskiego rozległ się przeciągły gwizd. To 
właśnie statek nasz przybywał. 

Zaczęły się skomplikowane manewry 
sterem, krzyki, nawoływania, któryś z pa- 
nów łódkarzy, tuż koło przystani stoją- 
cych, soczyście „przemówił”, jeszcze jedno: 
snoop i.. już pasażerowie wysiadać po- 
częli, 

Nas, amatorów jazdy do Werek było 
niewiele, może 20, może 30 osób, w każ- 
dym razie nie więcej niż na fotografji co 
ją obok zamieszczamy. Poprostu nie mogło 
być nas, jadących, więcej niź to pokazuje 
fotografja, bo właśnie zdjęcie moich towa- 
rzyszy i moją podróż przedstawia. 

Niechże więc ktoś mądry będzie i wy- 
tłomaczy, czemu przy tak zda się małej 
frekwencji jadących, nim się człowiek na 
statek dostał, żebra miał nadwerężone i 
jeden guzik od marynarki oderwany? 

Wszyscy mieli miejsca zapewnione i 
wszyscy, a 2 nimi (cóż robić miałem) mi- 

  

mowoli i ja, pchaliśmy się po wąziutkich 
schodeczkach jak nieprzytomni 

Łaska Boska, że nikt do wody nie 
wpadł, że „pomost* wytrzymał. Można so- 
bie wyobrazić co się w przystani nad Wilją 
dzieje, gdy nie trzydzieści ale sto pięćdzie- 
siąt osób chce wyjechać. 

Obok przystani o kilkadziesiąt metrów 
posterunek policji rzecznej się lokuje. Otóż 
obawiam się, że nasi stróże bezpieczeń- 
stwa większe mają zamiłowanie do szla” 
chetnego sportu wioślarskiego, niż do swej 
ciężkiej służby. Dziwić się im nie można, 
po ludzku rzecz biorąc, też nie można nie 
westchnąć, że dobrzeby było, gdyby wzmian- 
kowana policja rzeczna bardziej się porząd= 
kiem na przystani zajęła i wprowadziła 
zwyczaj jazdy na statkach choć po jednym 
funkcjonarjuszu na każdym. Nie myślę że- 
by to było już zbyt daleko posuniętą ostroż- 
nością. Zawsze: „strzeżonego Pan Bóg 
strzeże”. 

Wracam jednak do swej wycieczki. 
Otóż siedzimy już wszyscy na statku. Już 
może ze sześć razy gwizdano przerażliwie, 
a stątek jak stał, tak stoi. 

Obok mnie siedzi jakiś młodociany pa- 
sażer. Jego to właśnie oczekiwanie odjaz- 
du najbardziej denerwuje. Nie wytrzymał. 
Podbiegł do właściciela statku i słyszę jak @ 
mówi: 3 ć 

— Panie kapitanie, czy już prędko nasz 
okręt odjedzie. 

Wyniosłe milczenie „pana  kapitana* 
ad mu odpowiedzią. Wrócił biedak znle- 
Jęcony, aby siąść obok matki, 

Miłośnik Vernego, nie mógł pojąć, jak 
można statek inaczej nazwać jak okrętem, 
a jego przewodnika inaczej jak kapitanem, 
nie przewidział, że rycerscy uprzejmi kapi- 
tanowie, bohaterowie ślicznych książek 
które przeczytał, przenies.eni na naszą 
Wilję i łupinki po niej chodzące stają się 
gburami. 47 
„Ale sai ruszyliśmy i napawając się 

pięknemi Antokola widokami, dotarliśmy do 
Trynopola. Tu dopiero wyrwał nas z przy- 
jemnego spokoju widok osobliwy: Oto, jak 
okiem sięgnąć tafla Wilj nąszpilkowana 
szyjkami flaszek, płynących sobie z prądem. 

Mój mały sąsiad chciał je wszystkie 
wyłowić, twierdząc (znowuż ten Verne) że 
ktoś wzywa pewno ratunku, jakiś rozbitek 
oczekuje pomocy. Został za to skarcony 
przez matkę, a flaszki tymczasem juź nas 
ee 

„Dopiero w Werkach tajemnica flaszek 
Wilją płynących została wyświetlona. Za- 
staliśmy tam na brzegu zebrane dobre czte- 
ry setki młodzieży szkolnej żydowskiej. 
Fłasżki zastępowały menażki, gdy przyszedł 
powrót, stały się bezużyteczne, więc komuś 
przyszedł do głowy pomysł zabawy w „Za- 

przestraszona, ładniutka pokojówka. 
Sekundę w milczeniu wpatrywałem 

się w twarz nieznajomego, oczy jego 
utkwione były we mnie badawczo. 

— Pan wybaczy moją ciekawość, 
rzekłem wreszcie, ale chciałbym 
wiedzieć kim pan jest i co tu pan robi? 

— Jestem inspektor Najl ze Scot- 
land Yard, — odpowiedział zimno. — 

Jeśli się nie mylę, mam do czynienia z 

panem Johnem Barthonem? 
Był to nieoczekiwany 

przyjąłem go spokojnie. 
l cóż? — odpowiedziałem py- 

taniem. | 
Billi stanął przy mnie. : 

Wysoki człowiek położył ciężką 

dłoń na mojem ramieniu. 
-— Muszę aresztować pana, sir. 
Nastała chwila ciszy. 
Patrzałem na inspektora ze szcze- 

rem zdumieniem. 
— Aresztowač mnie! — powtórzy- 

  

cios, ale 

"łem, — za co? 
— Za zamordowanie Stuarta Nor- 

scotta. 

Rozdział XX. Lord Lammersfild. 

„Zwykle w pewnych  okoliczno- 
ściach ludzie postępują jednakowo. 
Jako oskarżony niewinnie, pawinienem 
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Manifestacja ma cześć prezydenta 
Hoovera. 

Wzruszająca manifestacja odbyła 
się przed kilku dniami w Paryżu w 
lokalu Francusko-Amerykańskiego To- 
warzystwa przy alei Viktora - Ema- 
nuela. 

Manifestacja polegała na wręcze- 
niu przez pana ministra Tardieu przed- 
stawicielowi Stanów Zjednoczonych p. 
Norman Armur, wspaniałego wydania 
„Pamiętników Aljantów", artystycznie 
i pięknie wykonanego Adresu do pre- 
zydenta Hoovera z podpisami wszyst- 
kich obecnych. 

Pierwszy przemawiał p. Hanotaux 
prezes Komitetu Francusko-Amerykań- 
skiego, w gorących słowach podno- 
sząc zasługi prezydenta Hoovera w 
humanitarnej akcji kierowniczej komisji 
odżywiania ludności w krajach oku- 
powanych Belgji i północnej Francji 
podczas wojny europejskiej. Prezy- 
dent Hoover jest nietylko człowiekiem 
wielkiego serca ale i znakomitym ad- 
ministratorem, dzięki tym zaletom 
administracyjnym mógł on po wojnie 
przyjść jeszcze z pomocą dzieciom 
głodującym w Rosji, wydatnie przy- 
czynić się do zwalczania epidemii ty- 
fusu w Europie środkowej, i przyczy- 
nić się do odbudowy zniszczonej przez 
wojnę Grecji, Turcji i Armenii. 

Po wielu innych przemówieniach 
pełnych wyrazów hołdu i uznania dla 
prezydenta Hoovera, przemówił pan 
Norman Armur dziękując Komitetowi 
Francusko - Amerykańskiemu za tak 
podniosłą maniiestację. Pan Armur za- 
pewnił, że prezydent Hoover będzie 
niezmiernie wzruszonym, tym dowo- 
dem pamięci i przyjaźni wielkiego na- 
rodu francuskiego, który przy wspól- 
nej pracy tak dobrze , poznał i tak 
bardzo pokochał. 

Adres w ozdobnych winietach i 
liustracjach zawierał wyrazy wdzięcz- 
ności za wydatną ;pomoc okazaną w 
najcięższych chwilach, i zapewnienie o 
stałej przyjaźni oraz życzenia pomyśl- 
nego rozwoju Stanów Zjednoczonych 
pod rządami prezydenta Hoovera. 

Umiejętna kokietka, potrafi utrzy- 
mać licznych adoratorów, dając każ* 
demu z nich złudzenie, że jest tym 
wybrańcem. Tak samo utalentowany 
dyplomata potrafi tak lawirować w 
polityce, że każde z państw sprzymie- 
rzonych będzie miało wrażenie, że 
jest najbardziej uprzywilejowane. Je- 
dnym z najzręczniejszych dyplomatów 
obecnej doby jest właśnie prezydent 
Hoover, który potrafił wpoić w więk- 
szość państw europejskich przeświad- 
czenie o swojej jaknajwiększej i naj: 
serdeczniejszej przyjażni. ŻĘ K 
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ginionego na morzu” i butelczyny ро-то- 
nopolowej „oczyszczonej* powędrowały do 
Wilji z kolei szlachetny odruch w małym 
inoim towarzyszu podróży wywołując. 

Przy wyjściu ze stątku strąciłem mój 
drugi i ostatni guzik od marynarki, bo luźno 
nie było, a któżby się tam znowu z powo- 
łanych do tego, porządkiem na werkowskiej 
przystani trudził. „Słomiankę* zastałem na 
miejscu. Werki, proszę wierzyć, zawsze są 
jednako piękne, a że powrót do Wilna od- 
byłem łodzią, nie mogąc się w ciągu trzech 
godzin od przyjazdu doczekąć statku, któ- 
ry regularnie „co godzinę”, czy też jeszcze 
częściej z Wilna i z Werek odchodzi, to 
już mniejsza. 

Mik. 
R 

į 

był odskoczyć w tył i krzyknąć z obu- 
rzeniem: 

„Mój Boże! Jak pan śmie obrażać 
mnie?“ Ale szczerze mówiąc, gest ten* 
nie przyszedł mi do głowy. 

Patrzałem bezmyślnie na inspekto- 
ra i nagle roześmiałem się szczerze. 
Śmiech mój, którego nie mogłem, mi- 
mo najlepszych chęci powstrzymać, 
zaraził Billa. On literalnie zapiszczał 
z zachwytu 

Zdumiony inspektor coinął się z 
przerażeniem. 
„— Niech pan wybaczy, — wykrztu- 

siłem przez Śmiech, usiłując się opa- 
nować. — Może pan pozwoli nam 
wejść do domu? 

Nie zdejmując ręki z mego ramie- 
nia, inspektor wpuścił nas do hoolu. 

— Teraz, — powiedziałem, uspa- 
kajając się, — może pan nam wyjaśni 
sytuację. 

Na schodach rozległy się ciężkie 
kroki i zjawił się policjant. + 

Inspektor patrzał na mnie nieprzy- | 
chylnie i ciekawie. 

— Nie mam co tłumaczyć sir. Mam 
rozkaz aresztowania pana, jako oskar- 
żonego o zabójstwo Stuarta Norscotta, 
muszę uprzedzić, że wszystko, co pan 
powie w tej chwili będzie miało zna- 
czenie w czasie sądu. ©
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SŁOWO 

SŁOWA A CZYNY. 
Wszem wobec i każdemu zosobna 

wiadomem jest, że kurs obecny sfer 
miarodajnych jest nastawiony na go- 
spodarcze usprawnienie życia naszego 
a przedewszystkiem na podniesienie 
rolnictwa, jako podstawy dobrobytu 
kraju i rozwoju przemysłu, który wśród 
zamożnych rolników znajdzie odbyt na 
swoje towary. Piękne słowa, — nie 
dodać, nic ująć, jeno odetchnąć swo- 
bodniej po zbyt długim okresie polity- 
ki nastawionej na konsumenta, której 
wyniki zbyt boleśnie odbiły się na sta- 
nie gospodarstwa państwowego. | 

Pięknym słowom i gestom winny 
jednak towarzyszyć czyny, bo jeżeli 
wiara bez czynów martwą jest, to sło- 
wa będą niepotrzebnym wstrząsem po- 
wietrza, obliczonym chyba na wpro- 
wadzenie w błąd naiwnych słuchaczy. 

Widzimy jednak zamiast dodatnio 
na rozwój rolnictwa wpływających, ca- 
ły szereg czynów wysoce ujemnych, 
któreby nazwać można antyczynami 
gospodarczemi. A więc: wszelkie t.zw. 
reformy rolne, które, z jednej strony dą 
żą do zniszczenia większej własności 
rolnej, z drugiej zaś tamują wolny ob- 
rót ziemią przez komplikowaną proce- 
durę, wymagają nieskończonych for- 
malności i ograniczeń. 

Próżne były dotąd głosy ostrzegaw 
cze i protestujące przeciw zasadoin i 
metodom, które kraj do ruiny gospodar 
czej prowadziły a tak djametralnie 
przeciwne metodom stosowanym przez 
Mussoliniego, — metodom, dzięki któ- 
rym, Włochy z nad brzegu przepaści 
ten genjalny mąż stanu zastawał do 
ekonomicznego odrodzenia kraju i je- 
go politycznej potęgi na ładzie i bo- 
gactwie opartej. 

Drugą Antytezą naszej gospodarki 
to system podatkowy we Włoszech: 
tam się bada ile może obywatel zapła- 
cić na rzecz państwa, przy jednoczes- 
nem bogaceniu się i niezłomnej pewno 
ści swoich praw do własności. Tam 
niema podatku spadkowego w rodzi- 
nie, który jest właściwie konfiskatą 
części własności, — tam podatek do- 
chodowy wymierza się wedle rzeczy- 
wistego dochodu a nie fantastycznie 
przeż urzędy wyznaczonej wysokości. 
Tam najwyższa stawka sięga 8 proc. 
a nie 25 proc. przy 200.000 dochodu, 
co właściwie stanowi 25 proc. od 100 
tys. zł. w złocie, bo ustawa była wpro- 
wadzona przy złotym dawnym pełno- 
wartościowym. Zaś wyżej. 200.000 zł. 
skala rośnie zawrotnie dosięgając 90 
proc. całej nadwyżki, t.j. zabiera się 
cały niemal dochód. Czy przy takich 
stawkach opłaci się wkładać pracę, ka- 
pitał i energję? Wszak taki podatek 
jest tylko koroną wszystkich innych po 
datków, którym imię legjon, zaś poży- 
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Koszty zużycia wody wodociągowej 

nie ograniczają się tylko do opłat na 

korzyść miejscowych Z 

ciągowych. 

Gdy woda jest twardą, a twardą wo- 

dę spotykamy u nas 

wszędzie, zwiększa ona nam zawsze 

znaczne wydatki na mydło; przyczynia 

zniszczenia bielizny, się do szybszego 

uszkadza i zanieczyszcza 

kuchenne oraz wszelkiego rodzaju prze- 

wody wodne, przez osadzanie się kamie- 

nia wapiennego. 

0 @ 
ką £ 

žą, 
żę 

WARSZAWA 
Krak. Przedm. 4 

tel. 25—34 
WILNO 

Zamkowa 2 

A tel. 3-35. 

teczność takich podatków, co się świad 
czeniami socjdlnemi zowią, jest wielce 
problematyczna. 

Czytamy że we wszystkich mia- 
stach mają być wzniesione olbrzymie 
gmachy dla biur ubezpieczeń społe- 

cznych i urzędów pracy a przecie te 
pieniądze, to haracz który się płaci dla 
korzyści ubezpieczonych, którym owe 
luksusowe gmachy jak lekarski np. 
korzyści nie przyniosą. 

Dotychczasową politykę gospodar- 
czą można określić tak: źle jest gdy 
obywatel polski staje się zamożnym, 
zbrodnią zaś gdy jest bogatym, a więc 
dążyć należy do tego, by takich obja- 
wów nie było a to przez system po- 
datkowy, ubezpieczeń społecznych, 0- 
graniczeń prawa własności i rozporzą- 
dzalności a przez to wzmożenia kadr 
urzędniczych, oraz krępowania praw- 
dziwej swobody obywatela jaką jest 
prawo do pracy i wzbogacenia, co tą 
pracę uniemożebniają, a to w imię fał- 
szywego pojęcia o swobodzie, która 
właściwie jest tyranją najgorszych ele- 
mentów. 

Wracam do stosunków w rolnic - 
twie, by wskazać na parę przyczyn, 
które, ciężki stan kryzysu, przez który 
przechodzimy, pogarszają do stopnia, 
które żadne gospodarstwo wytrzymać 
nie jest w stanie. 

jTem złem są podatki samorządowe 
т których podatek drogowy, podatek 
wyrównaczy - samoistny i podatek 
szarwarkowy szczególnie te dwa osta- 
tnie do rozpaczy rolnika doprowadzić 
mogą. 

Nasze sejmiki, w których element 
rolniczy, a mam tu ną myśli oświece- 
niowe warsztaty, — gra rolę podrzęd- 
ną, grzeszą przesadą w ujmowaniu 
spraw drogowych: chcą naraz spra- 
wić wszystkie drogi tak by przejazd 
władz lub raidy na automobilach był 
wygodny. Drogi, nasze, od wieków za- 
niedbane, są niezmiernie długie w sto- 
sunku do gęstości ludności, z czego 
wynika, że tylko stopniowo i bez zbyt- 
niego obciążenia ludności, należy te 
drogi doprowadzać do porządku. Po- 
datek wyrównawczy jest właściwie 
dziwolągiem, gdyż jest to rozłożenie 
deficytu w gospodarce gminnej — de- 
ficytu, który powstaje z rozchodów po- 
nad przewidziane Ustawowo dochody. 
Pytanie więc po co są ograniczenia u- 
stawowe w pobieraniu podatków, je- 
żeli inna ustawa w pobieraniu podat- 
ku, jeżeli inna ustawa pozwala na po- 
datki wyrównawcze które wynoszą 100 
— 150 proc. od podatków  grunto- 
wych? 

Jednak curjosum największem jest 
podatek szarwarkowy, Tu już żadnych 
granic nie ma, a dosyć raz spotkać się 

akładów  Wodo- 

w kraju prawie 

nam naczynia           U 

    

ze złą wolą wójta by pożegnać się z 
majątkiem. Znam gminę w której na- 
łożyli podatek szarwarkowy w. ilości 
3 miesięcznej pracy całym  inwenta- 
rzem roboczym i wszystkimi ludźmi w 
czasie robót polnych, trwających u nas 
od mrozu do mrozu — a więc wypadło 
by wcale nie siać lub nie zbierać albo 
zapłacić 12000 zł., coby wyniosło 70 
zł. z całej uprawianej przestrzeni, zty- 
tułu tego jedynego a tak osobliwego 
podatku, przewyższającego wielokrot- 
nie podatek państwowy. Nie dziwnego 
że rolnicy wielkim głosem wołają o 
zmianę tych nienormalnych stosunków, 
w nadziei że nowy Rząd nada inny kie- 
runek „twórczej radości". 

Wesołe i radośne objawy życia nie 
dadzą się wywołać przez przemalowa- 
nie ścian na biało, gdyż i za bieloną 
ścianą może żyć czarna rozpacz. 

Tylko u.łatwienie życia, warunków 
pracy, pewności własności i swoboda 
ducha stwarzają atmosferę zadowole- 
nia i spokoju. 

Jeżeli rolnik widzi że dnie jego są 
niepewne, że praca jego pójdzie na mar 
ne a owoce tej pracy mu zabiorą, czy 
może pracować, meljorować i boga- 
cieć? Stanowczo nie, a gdy on zban- 
krutuje to i sto nakazów płatniczych 
grosza zeń nie wydusi. Żyć w ciągłym 
strachu nieoczekiwanych ciosów po- 
datkowych, mieć umysł swobodny, — 
ku pracy skierowany, gdy od 10 trzeba 
odejmować 20, jest męczarnią, która 
inicjatywę zabija. 

Na zakończenie podam parę auten- 
tycznych obrazków ilustru- 
jących rozkosze systemu fiskalnego, 
Oto w jednej gminie włościanie zwie- 
źli żwir w wykonaniu szarwarku; pró- 
żno zabiegali o przyjęcie nakazanych 
metrów. Wiosną kazali im zapłacić po 
20 zł. za niewykonaną robotę i to w 
chwili gdy głód panuje i krowy nawet 
posprzedawali. Ci odczuli radość życia. 

Pewna starsza pani została pocią- 
gnięta do Urzędu Podatkowego za nie- 
legalny handel owocami, bo... ze wsi 
otrzymała transport 12 pudów jabłek, 
które mąż przysłał. а 

Ten że urząd pociągnął dyrektora 
banku za nielegalny handel zabawkami 
dziecinnemi, ponieważ otrzymał od kon 
fidenta wiadomość, że transport zaba- 
wek przybył na jego imie, był to wó- 
zek dla dziecka, z Warszawy przysła- 
ny. Wydaje się, że ewangieliczne po- 
widzenie „nie wiecie dnia ani godziny” 
dla naszych stosunków została wygło- 
szone a doprawdy to do radośnej twór 
czości mało się przyczynia. 

Stanisław Wańkowicz. 

Petesza 5. V. 1929 r. 

  

ie W. P. płacą za wod 
Przytoczone nie domagania zostają 

mujemy potrawy 

niejsze. 

nego i nie traćcie 
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FILTR DLA DOMOWEGO UŻYTKU TYP K. I. 

CTELEROLUX 
CENTRĄLA 

WARSZĄWA 
Wydział Filtrów 

ODDZIAŁY: 
ŁÓDŹ A 

Piotrkowska 53 
tel. 4466, 49-99 

KATOWICE 
Dyrekcyjna 10 

tel, 10:69 

LWOW BYDGOSZCZ 
3 Maja 19 PL Teatralny 3 
tel. 13-12 tel. 12-33 

  

szą wodę do miękkości 

DZi$ WYŚCIGI KONNE W POŚPIESZCE Z TOTALIZATOREĄ4, 

O WSZYSTKIEM POTROSZE 
Muszę się Państwu przyznać, że raz 

podsłuchałem następujący djalog. Wy- 
gląda on trochę na sketch, ale zapew- 
niam, że był całkiem poważny. 

Osoby djalogu: 
Wira, lat 18, dziewczę wysporto- 

wane, jak wszystkie z jej pokolenia. 
Wiś, lat 20, champion konkursów 

samochodowych. 

had 
m 
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Wiś, (poważnie): Droga Wiro, mu 
szę z tobą prędko pomówić. 

Wira: Czy to takie naglące? 
Wiś: Bardzo. W tej chwili jadę o- 

glądać w celu kupna nowe auto, i cho- 
dzi o to, abym wiedział, czy mam za- 
mówić torpedo - błyskawicę jednooso- 
bową, czy też Kabrioletkę na dwie oso- 
by, spokojną i nieryzykowną, która się 
trzyma 150 kilometrów na godzinę. To 
zależy od naszej rozmowy. 

Wira (lekko wzruszona i zdająca 
się coś nie coś domyślać, gdyż jest 
dziewczęciem niezmiernie  inteligent- 
nem): O co więc chodzi, Wisiu? 

Wiś (zdecydowanie): Oto w kilku 
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słowach, droga Wiro. Znajduję a my- 
ślę, że będziesz tego samego zdania— 
iż nasz flirt dość długo kręci się już w 
tempie zwolnionem. A ponięważ chcę, 
się w końcu z tobą ożenić, i; zdaje się, 
projekt ten odpowiada ci również, a 

e: 

usunięte z chwilą zainstalowania FILTRA 

_ ELECTROLUX, zmiękczającego najtward- 

wody deszczo- 

wej. Przy użyciu wody miękkiej otrzy- 

smaczniejsze i pożyw- 

Nie narażajcie dłużej zdrowia włas- 

zbytecznie pieniędzy, 

używając wodę twardą. 

| Zakupcie natychmiast Fi LTR- 

ELECTROLUX. Žądajcie pros- 

pektów i bezpłatnej demonstracji. 

\ 

Lat ęt 

POZNAŃ 
Fr. Ratajczaka 39 

tel. 28-93 

KRAKÓW 
Rynek główny 33 

tel. 26-17, 

KREBZYSZKEMEGE ELI 

przytem — co najważniejsze, — mamy 
to samo wyraźne zamiłowanie do spor 
tów, zw.aszcza do samochodów — nie 
widzę przyczyny dlaczegobyśmy nie 
o mieli oznaczyć daty naszego šlu- 
bu i nie wyklaksonować tej oficjalnej 
nowiny światu? 

Wira (zmieszana) : Myślałam o tem 
Wisiu, ale zanim się puścimy na trasę 
małżeńską, postawię ci jedno pytanie, 
na które musisz mi dać szczerą odpo- 
wiedź. jak ty mię kochasz? 

Wiś (z wylaniem i całym zapałem 
szczerości): Wiro! Kocham się jak mo 
ją ošmiocylindrową Citroėnkę, model 
1929 roku! 

Wira (w ekstazie): Kocha mię jak 
swoją Citroćnkę! Niech święty Kry- 
sztof , patron, wszech samochodów, bę 
dzie błogosławiony! Nie widzę już 
przeszkód do puszczenia się we dwo- 
je na szosę szęścia w dozwolonym kie- 
runku! 

Wiś (nalegająco): Więc i ty mnie 
kochasz, Wiro! A jak? 

Wira (głęboko wzruszona): Jak mo 
ją pierwszą w życiu parę nart! 

Wiś (zachwycony): Bogowie! Czy 
przysięgasz Wiro, że tak jest? 

Wira (uroczyście): Przysięgam na 
kodeks... 

Wiś (zaniepokojony i niedowierza- 
jący): Jazdy? 

Wira (zdławionym od wzruszenia 
głosem): Jazdy! I gdybyś teraz położył 
rękę na mem sercu... 

Wiś (wyciąga rękę). 
Wira (odsuwając tę przedwczesną 

poufałość) : Nie, mój drogi! Zbyt wcze- 
sne zapalenie świec... Gdybyś położył, 
mówiłam, w tej chwili rękę na mem ser 
cu, poczułbyś wyraźnie, że twoje wy-- 
znanie uczyniło na niem efekt nacisku 
na akcelerator!... 

Wiś (wniebowzięty, chwyta ją w 
ramiona) :Wiro! Moja ukochana! Po- 
nosi mię! Ponosi mię z szybkością 300 
kilometrów na godzinę! Prawda, iż z 
początku sprawiało mi przyjemność 
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flirtować z tobą pierwszym, a potem 
drugim biegiem... Ale to dziś nie Wy- 
starcza, bo nauczyłem się poznawać 
ostrożnie i dokładnie wiraże w mojem 
sercu. I teraz jadę pełną szybkością! 
I c'ągle daję gazu! 

„ Wira (tracąc nieco głowę): Ach, 
nie mów więcej, Wisiu! Twoje słowa 
mają żar radjatora bez wody! Tak są 
palące, jak koła, których hamulce grze- 
ja się! 

. Wiś: Więc w drogę! I ułóżmy so- 
bie, że aby wiecznie pozostać w zgo- 
dzie, podzielimy między sobą kierow- 
nictwo i małżeństwa i samochodu. 

Wira: Naturalnie, mój jedyny! Ka- 
żde z nas po kolei będzie brało kie- 
rownicę... I kiedy dojedziemy do nie- 
bezpiecznych wiraży i pokrętnych dróg 
banalnych sprzeczek małżeńskich, bę- 
dziesz hamować na wszystkie cztery 
koła twój despotyzm męski? 

Wiś: Zgoda! Ale ty wzamian wy- 
łączysz kontakt z twą kobiecą nerwo- 
wością? 

Wira: Zgoda również. I jeszcze sło- 
wo: Nigdy nie zarzucisz w stronę in- 
nych kobiet? 

Wiś: Wierność! Wierność aż do 
rozsadzenia maszyny! 

(Całują się z szybkością 60 poca- 
łunków na godzinę). 

Ale ta było za piękne, i nie trwało 
długo. Pokłócili się ze sobą, bo każde 
chciało cały czas trzymać kierownicę. 
To też każde wsiadło we własny samo- 
- — i pojechało w innym kierun- 

ku... 
Może to i lepiej zresztą, że skoń- 

czyli na rozjechaniu się, nie używając 
środków tak radykalnych, jak np. ów 
młodzian, Giuseppe Garatte, zamiesz- 
kały w Nancy. 

Usłyszawszy bowiem od swej przy- 
jaciółki, że ta nie chce już mieć z nim 
nic wspólnego, zawiedziony amant rzu 
cił się na nią i w zapędzie furji, od- 
gryzł jej nos. Nieszczęsna niewiasta 
została całkiem zdefigurowana. Gwał- 
townego kochanka skazano na dwa 
miesiące więzienia i wypłacenie ze- 
szpeconej 10 tysięcy franków odszko-   

 % «Ф * %$ 

dowania. Na taką bo sumę oceniono 
jej ozdobę oblicza. 

- Ba, ba, niejeden z nas nie wie, że . 
nosi na twarzy taki majątek. 

Zresztą, można mieć nos jak się 
patrzy, a nie być podobnym do czło- 
wieka... na własnym portrecie. Pewien 
kupiec z Wersalu p. Bernot, jakiś czas 
temu, zamówił u Jana Bertrand, miej- 
scowego  artysty-malarza portrety 
swych dzieci. Seanse trwały przykład- 
nie, ale po skończeniu dzieł, urażony 
ojciec uznał, że są nie podobne — 
i odmówił ich przyjęcia. 

Sprawa oparła się o sąd. Adwokat 
malarza twierdzi, że ponieważ było 
to zamówienie, musi więc być przyję- 
te i opłacone. Stanęło na tem, że na 
przyszłem posiedzeniu sądowem, w 
sali mają być przedstawione portrety 
a obok nich żywe dzieci pana Bernot, 
i sam trybunał orzeknie, zali modele 
są podobne do adtwórczych arcydzieł. 

Takie to przykrości bywają z adep- 
tami nowoczesnej sztuki. Zapewne, 
trudno się dziwić czcigodnemu handla- 
rzowi, panu Bernot, jeśli jego pocie- 
chy przedstawiono z karnacją zielono- 

  

fioletową, lub też malarz „rozumiał je* 
w kubach i kwadratach. у 

Kto wie jednak, czyli nie większy 
kłopot niźli ten ojciec ze swemi portre- 
tami swych dzieci, miały pewne dzieci 
z testamentem swego ojca. 

Albowiem Don Bruno Humbert, mi- 
ljoner z Barcelony, żyjący w kawaler- 
skim stanie, miał ongiś za czasów swej 
szalonej młodości cztery córki. Umie- 
rając w podeszłym wieku, zostawił im 
swą fortunę, pod warunkiem, že powy- 
chodzą za mąż i nie będą naśladować 
jego złego przykładu. Ale testament, 
gdy go otworzono miał już lat 60, czte- 
ry zaś córki, dziewice aż dotąd liczyły 
sobie od 70 do 80 wiosen każda. To 
też za wspólną umową zaatakowały 
testament i zaczęły wygrywać proces 
za procesem przeciwko licznym insty- 
tucjom dobroczynnym, dziedziczącym 
do tego czasu majątek Don Humberta. 
Zbliżała się już chwila równego po- 
działu pomiędzy cztery wiekowe don- 
ny, kiedy najstarsza z nich uczyniła 
niespodzianą sztukę młodszym, wyszła 
za mąż za jegomościa 29-letniego i za- 
garnęła miljony. A liczyła sobie won- 
czas 83 latka. Napróżno siostry jej, 

    

wywiedzione w pole, wywlekały przed 
trybunałem zarzut starości. Sądy uzna- 
ły za wcale sprytny pomysł zapewnie- 
nie sobie jednocześnie pięknej fortuny 
i młodego męża. Ale trzy donny za- 
przysięgły zemstę najstarszej siostrzy- 
cy i oto w Barcelonie oczekują z dnia 
na dzień nowych, sensacyjnych we- 
selisk. 

F-ma MICHAŁ GIRDA 
Wilno, ul. Szopena 8, tel. 16-72. 
polecą 

najlepsze Akumulatory 

radjowe, samochodowe i inne. 
Części do akumulatorów: płyty, 

naczynia, kwas siarkowy. 
ŁADOWANIE i NAPRAWĄ 
fachowo, szybko i tanio. 6lęz-2 

OJŁABIENIE 
BLEDNICE. 
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Banda rabusiów usiłowała napaść na majątek 
graniczny 

Nocy wczorajszej na terenie 22 baonu K. O. P. na odcinku 

sejneńskim pojawiła się uzbrojona banda opryszków, która usiło- 

wała dokonać napadu na położony w pobliżu granicy majątek 

, Zosiuki (nazwa majątku przybliżona). Bandyci przekradając się 

[przez zarośla natknęli śię na oddział żołnierzy K. O.P., którzy 

- usiłowali bandytów zatrzymać. W pewnej chwili żołnierze zostali 

zasypani gradem kul tak, że musieli rozpocząć formalne obięże- 

nie kryjących się za drzewami opryszków. W trakcie wzajemnej 

wymiany strzałów na,miejsce walki przybyła zaalarmowana od- 

głosem walki kompanja K. O. P. Wezwano również szwadron 

kawalerji. Bandyci widząc że zostaną okrążeni poczęli cofać się 
w kierunku granicy litewskiej i zdołali wycofać się z matni po- 
rzucając jednego ciężko rannego. W pościgu zdołano ująć jesz- 

, cze jednego z napastników. Są oni obecnie poddani badaniom. 

Zachodzi podejrzenie, że banda, która jak okazuje się, składała 

się z 7 osób dobrze uzbrojonych w granaty i broń palną, przy- 
była z Litwy z zamiarem dokonania poleconego napadu.  (c.) 

Głodówka na bukiszkach skończyła się 
Według informacyj pochodzących ze źródeł urzędowych trwająca od 8 dni gło- 

dówka więzniów politycznych osadzońych na Łukiszkach została zakończona. Wszyscy 

więzniowie — komuniści przyjęli wczoraj pożywienie i wyrazili chęć widzenia się z r 

rodzinami. 

"_ Ławnika Sądu Pracy oskarżono o kradzież 
Dowiadujemy się o niezwykłym wypadku, jaki wydarzył się w tutejszym Sądzie 

Pracy mieszczącym się przy ulicy Tatarskiej 5. Onegdaj wieczorem jedna z urzędniczek 
Sądu p. Janina Baranowska zauważyła brak 75 zł. które były w torebce położonej wpo- 

, bliżu jej biurka. O kradzieży p. Baranowska powiadomiła policję. Co najważniejsze że 
° o kradzież z całą stanowczością oskarżyła ł ałwnika tegoż Sądu p. W-go. Policja 

prowadzi w tej sprawie dochodzenie i niewątpliwie ustali czy oskarżenie poszkodowa- 
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wz Ost ciścienia 

__ URZĘDOWA 
— (a) Konierencja w województwie. 

Wczoraj w Urzędzie wojewódzkim odbyła 
się konierencja naczelników wszystkich wy- 
działów w sprawach związanych z wynika- 
mi lustracji powiatów wilejskiego, dziśnień- 
skiego i postawskiego. 

— (a) Zastępca prezesa Izby Skarbowej. 
Wobec wyjazdu prezesa tut. Izby Skarbowej 
ła urlop kierownictwo Izby objął p. Wacław 
Benisewicz. 

MIEJSKA 
— (b) Domowe księgo sanitarno - po- 

rządkowe. Wydane zostało zarządzenie na- 
kazujące wszystkim właścicielom nierucho- 
mości nabycie specjalnej księgi sanitarno - 
porządkowej w której stale wpisywano wy- 
dane zarządzenia co do należytego utrzy- 
mania posesyj. Termin nabycia powyższej 

„w nietrzeźwym Stanie" uderzyć w 
twarz admirała Makarowa. Wówczas 
to Makarow nacisnął guzik elektrycz- 
ny i sam wysadził pancernik 'w 'po- 
wietrze. Sprawdzone to? Niesprawdzo- 
ne? Mniejsza, Wszak to tylko — 
ramotka. 

Lecz są i anegdoty najzupełniej 
historyczne. Był czas -_ pisze gen. 
Wejtko — że rosyjska technika wo- 
jenna zawdzięczała swój wvsoki po- 
ziom przeważnie zajmującym najbar- 
dziej odpowiedzialne stanowiska wy- 
Sokim oficerom Polakom, jak Niepo- 
kojczycki, Żyliński, Świętorzecki, Woj- 
nicki, jocher, Orda, Pluciński, Za- 
wadzki, Bujnicki i wielu innych, o 
których polskości dowiedziano się 
—dopiero po odzyskaniu: niepodleg- 
łości przez Polskę powojenną. Owóż 
ła czasów generał gubernatorstwa w 

ilnie Kachanowa, gdy we własnym 
Omu nie wolno było mówić — w 

Dewnych  okazjachi — po polsku, 
Wszyscy zastępcy dowódców oddzia: 

w technicznych w okręgu wileńskim 

® nich miał na imię Władysław 
Rodkiewicz, Słaboszewicz, Wetejko, 
Toczycki i Lisowski). A dowódcą 
wojsk okręgu wileńskiego _ został 
lanowany generał Hurczyń, Polak i 

Katolik, krewny biskupa  Hryniewiec- 
'ego. FO nim to kilka dobrze nam 

Łnanych anegdot (niedojście do skut- 
Ku defilady przed soborem  wilef- 
Škim i t. p.) opowiada autor „Ra: 

mot". 

Ja Albo słynne rozkazy dzienne i te: 
„Bramy i raporty kijowskiego ' gene- 
ała Dragomirowa? Albo podczas sy- 
Stemątycznego, planowego i nie dają- 
t.50 się niczem powstrzymać. co- 

| "ania sję gen. Kuropatkina podczas ja- 
Pońskiej kampanii czyliż to nie kur- 

Z po całej Rosji, jak pamiętamy, 
e kOfRy list pewnego żołnierza, z 
R boju do ojca na wsi: „My, 
TOgi tatko, cofamy się, chwała Bogu, 

wciąż j cofamy... Jeśli tak dalej wszy-   

nej jest słuszne. Wyniki śledztwa postaramy się 

yli... Polakami. Akurat nawet każdy” 

podać. (c) 

  

KRONIKA 
księgi wyznaczono do dnia 15 bm. Księgi 
porządkowe można nabyć w Magistracie. 

— (b) Dalsza zniżka cen na chleb żytni. 
Wobec zaobserwowania dalszej znacznej 
zniżki na dostarczane do Wilna zkóże sta- 
rostwo Grodzkie postanowiło ustalić nowe 
ceny na chleb żytni. Po rozpatrzeniu przed- 
łożonych kalkulacyj, postanowiono by od 
dnia 2 czerwca cena chleba żytniego 70 
proc. nie przekraczała 46 groszy za kilg. i 
98 proc. — 37 gr. za klg. w sprzedaży deta- 
licznej Powyższe ceny winne być uwidocz- 
nione w oknach piekarń i w cennikach. 

POCZTOWA. 
— (a) Zaprowadzenie służby telefonicz- 

nej. W agencji pocztowej Dubica w pow. 
brzeskim zaprowadzona została służba tele- 
graficzna i telefoniczna. 

SZKOLNA. 

— Dyrekcja gimn. państwowego św. 
Kazimierza w Nowej Wilejce, podaje do wia- 
domości, że egzaminy wstępne do klas 4, 5, 
6, 7 rozpoczną się dn. 21-VI o godz. 8. Ter- 
min składania podań upływa z dniem 10 
czerwca r. b. 

— Kursy Dokształcające dła młodzieży 
i dorosłych im. A. Mickiewicza przy Stowa- 
rzyszeniu Chrz. Nar. Naucz. Szkół Powsz. 
zakończyły rok szkolny 25 maja 1929 r. eg- 
zaminami odbytemi dn. 24 i 25 maja rb. pod 
przewodnictwem Delegata KOSW  Inspek- 
tora Szkolnego p. K. Bocewicza, na podsta- 
wie których 21 absolwentów otrzymało świa 
dectwo z ukończenia 7 klasowej szkoły pow- 
CCR i 
— Egzaminy wstępne w gimnazjum pol- 

skiem im. kr. Stefana Batorego w Drui do 
klas IV, V, VI, Vil-ej odbędą się między 15 
a 30 czerwca. Podania będą przyjmowane 
tylko do 10 czerwca. Do podania należy do- 
łączyć: metrykę urodzenia, świadectwo szkol 
ne i świadectw. zczepienia ospy. 

Dyrekcja. 
— (b) Egzaminy wstępne do kl. I—VII. 

Kuratorjum szkolne nadesłało do dyrekcyj 
gimnazjów w Wilnie polecenie by egzaminy 
wstępne do klasy I odbyły się nieprzekra- 
czalnie w dniu 28 czerwca. Natomiast eg- 
zaminy do kl. II — VII. w dniach 15 — 30 
czerwca. Po za temi terminami egzaminów 
przeciągać niewolno. Egzaminy wstępne do 

  

stko pomyślnie pójdzie, na Święta 
będziemy już w domu..." 

Zresztą, — poco ja mam doszu- 
kiwać się po książce tego lub owego, 
skoro ją niewątpliwie tylu ludzi u 
nas czytać będzie. Każdy sam znaj- 
dzie to, co go najbardziej interesuje, 
a to, co mu się wyda zanadto już 
bagatelnem — pominie. 

Moją rzeczą jest tylko uprzedzić. 
że autor pisze żywo i lekko, z naj- 
kompletniej wystarczającą  wprawą 
we władaniu piórem. 

„Myśl Karaimska“. Ilustrowa- 
ne czasopismo naukowe, lite- 
rackie i społeczne. Pod redakcją 
An. Rojeckiego. Wilno, 1929. Tom 
1l.gi, Zeszyt pierwszy. 

Ultra egzotyczny perjodyk wileń- 
ski wydawany po polsku przez na- 
Szych współobywateli Karaimów, ma- 
jących właśnie w Wilnie i okolicy 
(Troki) jakby swoją stołeczną sie- 
dzibę narodową na całą Rzeczpospo- 
itę naszą — służyć może za wzór 
redakcyjnej i wydawniczej staranności, 
a również i wysokiego poziomu kul- 
turalnego z odcieniem solidnej na- 
ukowości. 

Tak oto i w najświeższym, ostat- 
nim, jaki się ukazał zeszycie „Myśli 
Karaimskiej'* zajmuje centralną pozy- 
cję początek dłuższej pracy źródło. 
wej i na niepospolitej znajomości 
przedmiotu opartej. Jest to studjum, 
opatrzone ilustrucjami, zatytułowane 
„Karaimi w służbie u chanów krym- 
skich”, wyszłe z pod pióra znakomi- 
tego orjentalisty, którego polscy Ka- 
raimi mają zaszczyt posiadać na sta- 
nowisku swego hachana. Hachan Se- 
raja Szapszał ma swoją rezydencję, 
jak wiadomo, w Wilnie. 

" W doskonale napisanem studjum, 
co go autor nazywa skromnie „przy- 
czynkiem“ do kwestji bicia monet 
krymsko - tatarskich przez Karaimów, 
mamy skreśloną Ściśle naukową me- 
todą: istną monografję niezmiernie 
ciekawej starożytnej twierdzy Czuit- 

  

  

  

klasy VII mogą się odbywać jedynie za każ- 
dorazowem zezwoleniem kuratora szkolnego 

RÓŻNE 
— (a) Wyjazd  Hachama  karaimów. 

Onegdaj wieczorem wyjechał wileński ha- 
cham karaimów Szapszał na inspekcję gmin 
karaimskich w Małopolsce. Pierwsza inspek- 
cja zostanie dokonana w Haliczu. 

— Wycieczka na PWK. w Poznaniu. Dn. 
3-go czerwca rb. odjeżdża z Nowej Wilejki 
o godz. 17 m. 25 pod przewodnictwem Ks. 
D-ra Wł. Araszkiewicza wycieczka na Pow- 
szechną Wystawę Krajową w Poznaniu 97 
osób uczącej się młodzieży wraz z nauczy- 
cielstwem Gimnazjum państw. im. św. Ka- 
zimierza i Szkoły Powszechnej im. Promyka 
w Nowej - Wilejce. 

za nieremontowanie domów. 
Starostwo Grodzkie po rozpatrzeniu przed- 
łożonych protokułów sporządzonych na wła- 
ścicieli domów za niedotrzymanie terminu 
odnowienia domów postanowiło ukarać: wła 
ścicieli domów Abrama Ickowicza (Wielka 
6) grzywną w wysokości 200 zł., Kapłana 
(Sadowa 23) — 300 zł, Margolisa (Nie- 
miecka 8) — 300 zł. i Zofję Koczyner (Nie- 
miecka 6) — 200 zł. Ukaranym wyznaczono 
krótki termin przystąpienia do remontu. W 
razie dalsz ego uchylania się po za karą 
grzywny remont zostanie przeprowadzony 
przymusowo przez Magistrat na koszt wła- 
ściciela. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia”*), Gości- 
na artystów stolicy. Dziś, Teatr Polski go- 
Ści na swej scenie miłych, a utalentowanych 
artystów. Są nimi ulubieńcy publiczności 
warszawskiej Marja Majdrowiczówna, An- 
toni Różycki i Władysław Lenczewski, któ- 
rzy korzystając z urlopów, pośpieszykńi na 
wezwanie kierownictwa Teatru Polskiego, 
aby swemi talentami sprawić rozkosz melo- 
manom wileńskim. Dziś z udziałem świet- 
nych gości grana będzie po raz pierwszy 
komedja Lonsdale „Kokoty z towarzystwa”. 

Jutro, po raz drugi — „Kokoty z towa- 
rzystwa“. 

— Ostatnie występy rosyjskiego teatru 
dramatycznego z Rygi. Dziś 2 przedstawie- 
nia o godz. 2-ej p. p. po cenach zniżonych 
od 50 gr. do 4 zł. odegrana będzie sztuka w 
3 aktach „Proces Mary Dugan* o godz. 8 
m. 45 wiecz. „Złota klatka“ B. Wejlera. 

W poniedziałek pożegnalne  przedsta- 
wienie z udziałem całego zespołu odegrane 
zostanie „Nowoczesna żona* komedja w 3 
aktach Marka Praro. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Dziecko spadło z okna. Wczoraj 
rano z okna 2 piętra domu Nr. 20 - 22 przy 
ul. Jakóba Jasińskiego wypadł 4 letni wy- 
chowanek mieszczącego się tam schroniska 
Zygmuś Iwicki, który mimo że upadł na as- 
falt na szczęście poważniejszych obrażeń 
nie doznał. 

— (c) Zatruł się omytkowo. Przez nieu- 
uwagę napił się esencji octowej i uległ zatru- 
ciu Józef Michałowski (Popławska 8). 

— (c) Nieudało się. Na gorącym uczyn- 
ku kradzieży w mieszkaniu Stanisława Mar- 
kiewicza (Archanielska 46) zostali zatrzy- 
mani przez domowników Joachim Gierszater 
(Składowa 3) i Franciszek Tarasiewicz (bez 
stał. miejsca zamieszkania). Trzeci spraw- 
ca zdołał zbiec. Została również ujęta Zofja 
Jakumis (wieś Mickuny) która skradła ze- 
garek u właściciela sklepu cukrów Wideckie- 
go (Zawalna 22). 

— (c) Wyłowienie i rozpoznanie zwłok. 
Koło mostu na Zwierzyńcu wydobyto zwło- 
ki Romualda Niewiadomskiego (W. Pohulan- 
ka 41), który jak donosiliśmy utonął podczas 

ieli w dniu 28 ub. mies. Ustalono również 
mość kobiety która utonęła w Wilji 27 

ub.m. Jest to 23 letnia Genowefa Pietkie- 
wiczówna (Piłsudskiego 54). 

— (c) Nieostrożny cyklista. Na ulicy Za- 
walnej jakiś cyklista najechał na przecho- 
dzącą 55 letnią Karolinę Pieszczak zam. we 
wsi Poniżenie gm. żodziskiej. Pieszczak u- 
legła ogólnym obrażeniom. 

— (c) Pożar. Wczoraj w dzień pow- 
stał pożar w domu Nr. 6 przy ulicy Żeligow- 
skiego. Ogień wczas zauważono i ugaszono. 
Straty nieznaczne. 

— Podrzutek. W bramie domu Nr. 3 przy 
ul. Bakszta znaleziono podrzutka płci mę- 
skiej w wieku około 4 tygodni. 
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Kale (cztery wiorsty od bardziej zna- 
nego Bachczeseraju), siedziby ongi 
krymskich Karaimów, którzy do tego 
stopnia cieszyli się bezgranicznem 
zauianiem panów Krymu, Tatarów, że 
im właśnie, Karaimom powierzone by- 
ło— bicie monety państwowej, właśnie 
w Czuft - Kale, którego obrona nale- 
żała też do obowiązków Karaimów. 

Taki, z przed wieków, atestat wier- 
nej i niezłomnej lojalności państwo- 
wej Karaimów, sprawia doprawdy 
wrażenie, wielce sympatyczne, jakby 
dalekiego echa: ogłoszonego na na- 
czelnem miejscu zeszytu „Myśli Ka- 
raimskiej“, o którym "nowa, Listu 
Pasterskiego J. E. hachana wystoso- 
wanego do rodaków z powodu dzie- 
sięciolecia odrodzenia się Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. „Wznieśmy i my 
modły przed ałtarzem Najwyższego— 
pisze hacham karaimski — aby On, 
Wszechmocny, uczynił Rzeczpospolitę 
Polską niewzruszoną na wiekii zesłał 
zdrowie, moc i długie lata mądrym 
Wodzom Narodu Bolskiego“. 

Szereg artykułów (wśród nich bar- 
dzo ciekawy p. *Zajączkowskiego o 
prastarych krymskich wróżbach... z 
drgania części ciała) zamyka obfita 
kronika naukowa i dział sprawozdaw- 
czy, a nader interesująco dopełniają 
je poezje karaimskie Ferkowicza (poeta 
wileński) wydrukowane w  orginale, 
podobnie jak w języku karaimskim 
wydrukowany teź został życiorys błog. 
pam. Feliksa Maleckiego. 

: Niech dodam, že strona typogra- 
ficzna karaimskiej publikacji wcale 
drukarsko skomplikowanej zaszczyt 
przynosi naszej wileńskiej tłoczni 
Znicz. 

A Cz. J. 

  

WIELIGI TYDZIEŃ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 
Zapisujcie się na członków. Składajcie ofiary na Pogofowie Sanitarne. 

Dookoła inspekcji Wojewody 
„W czasie swej podróży inspekcyjnej, trwa 
jącej 7 dni, a obejmującej powiaty wilejski, 
dziśnieński i postawski p. wojewoda poświę- 
cił główną uwagę następującym sprawom: 
Niesienia pomocy ludności dotkniętej klęską 
nieurodzaju, akcji siewnej, zapobieżenia skut 
kom powodzi, sprawom porządkowo - sani- 
tarnym, aprowizacyjnym, drogowym i kar- 
no - administracyjnym. 

W zakresie akcji pomocy ludności p. wo 
jewoda miał możność stwierdzić, że zarów- 
no organizacja tej akcji jak i samo rozdaw- 
nictwo zasiłków finansowych i produktów 
odbywa się naogół prawidłowo i racjonal- 
nie. Do udziału w tej akcji zostały powołane 
czynniki samorządowe i społeczne (członko- 
wie rad gminnych, wójtowie, nauczyciele 
szkolni i t.j.) Akcja ta nie objęła jeszcze ca- 
łości istniejących w tym zakresie potrzeb, a 
przeto nie zostały jeszcze w całości zaspo- 
kojone słuszne i istotne potrzeby całej lud- 
ności dotkniętej klęską nieurodzaju. Obecnie 
w związku z napływem dalszych zasiłków 
finansowych i w produktach akcja ta będzie 
zwiększona. Specjalną uwagę zwrócił p. wo- 
jewoda na dożywianie dzieci w szkołach. 
Dożywianie to odbywa się w postaci udzie- 
lania gorącej strawy i chleba dzieciom szkół, 
a tam gdzie z powodu jakichkolwiek trud- 
ności odbywało się rozdawnictwo chleba z 
tłuszczami p. wojewoda zalecił przystąpie- 
nie w terminie jak najszybszym do rozdaw- 
uictwa gorącej strawy. W zakresie pomocy 
ludności poszkodowańej nieurodzajem istnie- 
ja jeszcze wielkie potrzeby, tak iż natych- 
miastowa pomoc społeczna po za wydatną 
rządową jest niezbędna w dalszym ciągu. 

Z dobrą organizacją pomocy ludności 
łączą się sprawy aprowizacyjne. Z powodu 
trudnego stanu materjalnego ludności p. wo- 
jewoda specjalną zwracał uwagę na ceny 
zboża i chleba. Jako wytyczne w postępowa- 
niu władz administracyjnych w tych spra- 
wach stawiał p. wojewoda zasadę normalnej 
kalkulacji cen, tak by cena chleba odpowia- 
dała cenie zboża, która się stale obniża. Za- 
rządzenia p. wojewody szły w kierunku cią- 
giego nadzoru władz administracyjnych nad 
normowaniem cen chleba, do czego powoła- 
ne są specjalne komisje. W kilku miejsco- 
wościach p. wojewoda stwierdził wygóro- 
wane ceny na chleb w wyniku czego wydał 
zarządzenie natychmiastowego przekalkulo- 
wania cen przez komisję do tego powołane, 
a w wypadku nie stosowania się piekarzy do 
tych cen, polecił pp. starostom stosować su- 
rowe kary w stosunku do przekraczających 
ustalone ceny. Łącznie ze sprawami aprowi- 
zacyjnemi, p. wojewoda zwrócił uwagę na 
konieczność sprawnej organizacji spółdziel- 
czo - gospodarczej w poszczególncyh powia- 
tach i specjalnie zalecił p.sstaroście pow. 
wilejskiego jak najszybsze powołanie do ży- 
cia takiej organizacji gospodarczej w pow. 
wilejskim. 

W zakresie spraw drogowych i budowla- 
nych p. wojewoda podkreślił konieczność 
równomiernego utrzymywania dobrego stanu 
wszystkich dróg będących arterjami komu- 
nikacyjnemi i gospodarczemi powiatów oraz 
zalecił dokładne uporządkowanie dróg na po- 
graniczu „służących do pełnienia służby 0- 
chrony granic. 

Po za sprawami wymienionemi wchodzi- 
ły w zakres inspekcji p. wojewody sprawy 
ogólno - administracyjne z uwzględnieniem 
stosowania przepisów karno - administra- 
cyjnych w szczególności. 

W zakresie bezpieczeństwa publicznego 
inspekcja p. wojewody obejmowała dokładną 
lustrację posterunków Policji Państwowej, 
wyszkolenie policjantów i sprawy związane 
ze służbą bezpieczeństwa i stanem powia- 
tów pod tym względem. 

W czasie swej podróży p. wojewoda 
miał możność stwierzić, iż urodzaje w bieżą- 
cym roku zapowiadają się dobrze. 

W omawianej podróży inspekcyjnej zo- 
stała zastosowana po raz pierwszy zasada 
towarzyszenia p. wojewodzie na terenie po- 
wiatu inspekcjonowanego — starosty powia- 
tu sąsiedniego. Tym razem w inspekcji po- 
wiatu dziśnieńskiego towarzyszył p. woje- 
wodzie p. starosta postawski. 

Dnia 1 czerwca p. wojewoda odbył kon- 
ferencję z naczelnikami wydziałów w cza- 
sie której omówił wyniki inspekcji i wydał 
odpowiednie zarządzenia. (c). 

Z SĄDÓW 

Banda szpiegowska. 

Rozpoczęta w środę w Sądzie Okręgo- 
wym sprawa szpiegowskiej bandy z Miko- 
łajem Łukjańcem na czele wypełniła cały 
dzień wczorajszy, przeciągając się późno 
w noc. W drugim dniu przewodu sądowe- 
go zbadana została reszta Świadków dowo- 
dowych, świądkowie odwodowi i*dwaj eks- 
perci, oraz zaczęły się przemówienia stron. 
Wyrok zapadnie prawdopodobnie w dniu 
dzisiejszym. Rozprawom przewodniczy sę- 
dzia Kontowi, oskarża pprok. Gedrojć. 

W. Trzecim dniu procesu „Bandy Szpie- 
gowskiej* obrenę wnosili adw. Czernichow, 
S7eskin, Sienkiewiczówna, Szafkowski i 
Engiel. 

  

W ostatniem słowie dłażej rozwodzili › 
się Łukjaniec i Dubowik, prosząc: pierw- | 
wszy o uniewinnienie, drugi o łagodny wy- 
miar kary; pozostali oskarżeni ograniczyli 
się do krótkiego: „proszę o uniewinienie*. 

Po zatwierdzeniu pytań, a następnie 
parogodzinnych naradach, Sąd ogłosił wy- 
rok, mocą którego skazani zostali: 

Łukjaniec i Dubowik po 12 lat ciężkie- 
go więzienia z zaliczeniem 2 lat aresztu 
prewenc. 

Chwalko, Malewicz i Ameljanowicz po 
8 lat ciężk. więz. z zaliczeniem 2 lat aresz- 
tu prew. 

Stojanowski, Sawczuk, Balcewicz, Ba- 
kanowicz po 5 lat cięż. więz. 

Bartoszewicz, Pirsztel, Złoty i Gajdel 
zostali uniewinnieni. 

Morderstwo gajowego. 
` 

W początkach grudnia roku zeszłego z 
Sądu w Wilnie wracali gajowi lasów pań- 
stwowych Leśnictwa Santockiego Jan La- 
chowicz i Jan Dejnarowicz w towarzyst- 
wie włosciaa wsi Nieweryśzki, Adamczuki 
i innych. Po drodze dla odpoczynku za 
trzymano się w jakiejś gospodzie, a wtedy 
pod adresem gajowych zaczęły padać со- 
raz ostrzejsze wymyśląnia, a to za zapła-' 
coną karę za ukradzione drzewo, a to za 
zajęcie „w kulturach* konia i t. p. Włoś- 
cian było kilku: Jankowski, Naruszkiewicz, 
Krewski, Jegor, Stefanowidz i inai. a nie- 
którzy dość dobrze podpici. Aby uniknąć 
awantury Stefanowicz poradził gajowym 
jechać do domu naprzód, co też zrobili, 
wyruszając razem ze Stefanowiczem. z 

Gdy dojechali do wsi Wołoszczyna, 
aj. Dejnarowicz zsiadł, zaś Lachowicz Jan 

je Stefanowiczem pojechali dalej. Nagle 
yskoczyło dwóch ludzi z kołami w rę- 

kach i zaczęli bić Lachowicza, który ude- 
rzony w głowę, spadł z wozu na ziemię. 
Tam go napastnicy bili czas pewien, a po- 
tem uciekli. Zaałarmowana policja znała- 

Biuro Zarządu — Zawalna 1, czynne od 10—-13 i od 18—20. 
ie 

Uroczystości Bożego Ciała w Wilnie 
Tegoroczne šwieto Bożego Ciała mimo niepewnej pogody i zimna, 

wypadło nadwyraz imponująco. Już od samego rana na plac Katedralny 
poczęły ściągać procesje parafjalne i niezliczone tłumy wiernych. 

O godzinie 10 w Bazylice Archidecezjalnej rozpoczęła się uroczysta 
Suma celebrowana przez JE. ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego w asystencji 
kleru. Pienia religijne wykonał chór pod batutą prof. Kalinowskiego. O go- 
dzinie 12 i pół wyruszyła procesja kierując się w stronę ulicy Zamkowej. 
Na czele procesji szła orkiestra i kompanja honorowa wojska, a następnie 
młodzież szkół powszechnych i Średnich, akademicy, stowarzyszenia, cechy. 
Szli również ze sztandarem, emigranci litewscy, Procesja przeszła ustaloną 
marszrutę przez ulice: Zamkową, Św. jańską, Dominikańską, Wileńską, 
Adama Mickiewicza przystając przed ustawionymi w czterech miejscach 
ołtarzami. Ulice, przez które posuwała się procesja były udekorowane zie- 
lenią, chorągwiami i transparentami. Tuż zaraz za organizacjami szły pro- 
cesje paraijalne, kler zakonny, Świecki i Kapituła. Pod baldachimem niósł 

w. Eucharystję JE. Arcybiskup-Metropolita prowadzony przez ks. ks. Kre- 
towicza i Zawadzkiego. Baldachim otaczała honor. straż złożona z oficerów gar- 
nizonu wileńskiego. Za bałdachimem szli liczni przedstawiciele władz sądo- 
wych, administracyjnych, wladze uniwersyteckie, miejskie, wojskowe, posło- 
wie na Sejm a dalej rozmodlone nieprzeliczone tłumy wiernych. Procesja 
zakończyła się w portali Bazyliki odmówieniem Litanji przed ustawionym 
ołtarzem i błogosławieństwem udzielonem przez JE. Arcybiskupa. Wzorowy 
porządek, który dał się zaobserwować podcząs całego pochodu utrzymy- 
wała policja i oddziały stacjonującej w Wilnie dywizji legjonowej i 4 pułku 
ułanów, które to oddziały brały również udział i w samej procesji. (c.) 

Sprawa wydzierżawienia teatrów miejskich 
Uzgodniony przy pertraktacjach tego 5 przedstawień w roku muszą Magistratu z przedstawicielami związ- być bezpłatne oraz 5 razy w roku ku artystów scen polskich projekt teatr na Pohulance winien być udzie- umowy na wydzierżawienia teatrów lany Wileńskiemu T-wu  Filharmoni- 

miejskich zawiera m. in., 

od 2-go do 9-go czerwca włącznie. 

  

ч 

    

k punkty na- cznemu na urządzenie koncertów 
stępujące: 3 ; „przyczem  ZASP pobiera 10 proc. 

1) Umowę zawiera się na trzy kasy brutto. 
lata i wchodzi w życie z dniem 1 6) O ile kierownictwo teatrów za- 
września r. b. 

2) ZASP ma prowadzić teatry na 
Pohulance, Letni i Lutnię. 

3) ZASP otrzymuje od Magistratu 
tytułem subsydji 48000 zł. rocznie. 

4) Kierownictwo teatrami obejmu- 
je p. Zelwerowicz. 

5) Wstęp publiczności na popo- 
łudniowe przedstawienia musi obo- 
wiązkowo nie przekraczać cen kina 
miejskiego, ceny zaś na przedstawie- 
nia wieczorowe muszą być uzgodnio- 
ne wspólnie z Magistratem. Oprócz 

kupi „inwentarz, Magistrat winien za- 
płacić koszta tego inwentarza z tem, 
żeby ogólna suma nie przewyższała 
12000 zł. 

Ponieważ ZASP żądał 
zwiększenia Świadczeń w naturze: 
opłacania części personelu technicz- 
nego przez Magistrat, drukowania 
afiszów, opału, Światła i t.d., przedsta- 
wiciele ZASP po porozumieniu się z 
centralą w Warszawie dadzą w tych 
dniach ostateczną odpowiedź. 

jeszcze 

zła już tylko zimne zwłoki Lachowicza. 
Był on dosłownie zmasakrowany. Podej- 
rzenie oorązu skierowało się przeciwko 
Franciszkowi  Jankowskiemu i Anto- 
niemu Naruszkiewiczowi, którzy najbar- 
dziej grozili gajowym. Zebrane przez ko- 
mendanta posterunku p. p. Adolfa Waltera 
odciski śladów na Śniegu w zupełności pa- 
sowały do butów oskarżonych. Jankowski 
miał kawałek podkówki, Naruszkiewicz cha- 
rakterystyczną łatę i krzywe obcasy. 

Aresztowani jankowski i Naruszkie- 
wicz nie przyznali się do winy, jednakże w 
nocy wyłamali okienko па posterunku i 
zbiegli w kajdankach. Jankowskiego po- 
chwycono wkrótce, Naruszkiewicz zgłosił 
się po miesiącu przeszło dobrowolnie. 

Sąd Okręgowy pod przewodnictwem 
sędz. Bobiowskiego, przy prokuratorze 
Rutkiewiczu i obronie adw. Kulikowskiego 
i Szeskina rozpatrywał wczoraj tę sprawę. 
Świadkowie zgodnie ustalili okoliczności 
mordu. Charakterystyczne były słowa, ja- 
kie w momencie napadu zamienili napa 
stnicy: „Dobrze dali*—, Już wystarczy*. 

Obrona nie zaprzeczała faktu zabój- 
stwa, jedynie prosiła o zmianę kwalifikacji 
czynu. 

Po wysłuchaniu opinji biegłego lekarza 
i krótkiej naradzie Sąd wydał wyrok, ska* 
zujący Franc. Jankowskiego i Ant. Narusz- 
kiewicza z mocy art. 51 i 453 K. K. na 
osadzenie w ciężkiem więzieniu na lat 8 
każdego, oraz zapłacenie po 600 zł. kosz- 
tów i opłat sądowych. 

PRZYCZYNEK DO UMIEJĘTNOŚCI 
CHODZENIA PO ULICY 

Czego już nie robiono, aby nauczyć publi- 
czność wileńską umiejętności chodzenia po 
wąskich trotuarach! l przepisy z zapowie- 
dzią kar do 500 zł., i objaśnienia w kinach 
— wsżystko na nic. A w rezultacie nastę- 
pują przykre epizody, jak naprzykład: 

Ulicą Wielką przy rogu  Szwarcowej 
szli żyd i żydówka. Czy oni Jana Dojlidę 
potrącili, czy odwrotnie, trudno dzisiaj dociec 

ale skutek tego karambolu zaczęła się 
kłótria a potem na sceuę wystąpili pp. Moj- 

sz Zusman i Aron Rudzin. Obaj ci bib- 
   

lijnych imionach młodzieńcy uzbrojeni byli w 
tęgie laski któremi bardzo energicznie za- 
atakowali Dojlidę. tak że aż ten upadŁ na 
ziemię, a gdy go z ziemi podniesiono, oka- 
zało się że p. Dojlida ma złamaną w łokciu 
prawą rękę kiedy nastąpiło złamanie czy 
przed upadkiem czy wskutek upadku na prze 

odzie sądowym, bo zajście znalazło . » 
w Sądzie Okr. z racji ciężk. uszkodz cia- 

ła. — świadkowie nie ustalili, Poszkodowa- 
ny twierdził, że już leżącego jeden z oskar- 
żonych kopał i że od tego mogło nastąpić 
złamanie. 

Sąd Okręgowy w trybie uproszczonym 
skazał obydwóch oskarżonych na 6 miesię- 
cy więzienia zmniejszając im karę na mocy 
amnestji do połowy oraz zasądzając koszta 
sądowe i polecając zniszczenie skonfiskowa- 
nych lasek. 

Sądził sędzia Strzałko popierał oskarże- 
nie pprok. Hejber, obronę wnosili: osk. Zu- 
smana mec. Bajraszewski, osk. Radzina 
mec. Engiel. 

DFIARY. 
J. P. Komitetowi Pomocy Ludności Do- 

tkniętej Klęską Nieurodzaju w Wileńszczy- 
źnie zł. 10. OJ 

Bezimiennie Komitetowi Chleb Dzieciom 

BED: 
Żłobek im. Maryi zł. 5. 
Dom Dzieciątka Jezus zł. 5. 

Niebezpieczne cenfrum. 
Co można zobaczyć na ul. Kró- 

iewskiej? 

Publicznosć przechodząca wczoraj uli- 
cą Królewską około godziny 5-tej sa poł* 
była świadkiem zgoła osobliwego, jak na 
centrum miasta, zajścia. Oto z tak zw. 
„piwnej* na „zauł. Oranżeryjnym wyszło 
czterech żołnierzy w towarzystwie Gsobni- 
ka ubranego po cywilnemu. Żołnierzy że- 
gnały soczyste wykrzykniki pozostałych w 
lokalu gości. Oczywista, żołnierze nie po- zostali dłużni. Od połajanek niebawem do- szło do grubszej wymiany argumentów w 
postaci olbrzymich kamieni. Walczących 

zajadle „w. tak prymitywny sposób by 
najmniej nic niepokoił fakt, że terenem starcia bylo“ nie“ jakieś pustkowie ale ruchliwe centrum miasta, nieopodal gma- chu województwa, gdzie stale znajdują się 
posterunki policyjne, 

Deszcz olbrzymich głazów, cegieł, pa- 
łek sypał się na ulicę Królewską u wylotu 
zauł. Oranżeryjnego. Kilka szyb z okien, 
położonych aa parterze, z trzaskiem posy- 
pało się na chodnik. Gdzie drwa rąbią 
tam wiory lecą—to jasne. Ciemną nato- 
miast stroną tego wszystkiego jest, że 
posterunkowy; znajdujący się przy woje- 
wó ztwie nie Spieszył się zupełnie aby 
zajście zlikwidować. 

Sprawa spokoju i bezpieczeństwa na 
ul. Królewskiej była podnoszona niejedno- 
krotnie, zawsze jednak bezskutecznie. Niech 
raz wreszcie włądze usuną ztamtąd owe 
liczne „piwne*, sprzedające wódkę pota- 
jemnie, a one są azylem mętów urządza- 
jących w biały dzień bójki i awantury za- 
kłócając spokój i porządek. 

PRZETARG. 

Wydział Powiatowy Wileńsko-Trockie- 
go Związku Komunalnego niniejszem ogła- 
sza na dzień 8-go czerwca 1929 r. na godz. 
1l-tą rano w lokalu wydziału (uł. Wileńska 
12) publiczny przetarg pisemny na wyko- 
nanie robót ziemnych przy budowie drogi 
bitej Ponary — Waka — Landwarów 
klm. klm. 10, 14, 15 16 i 17 (licząc od Wil- 
na) w ogólnej ilości 15.000m3. 

na 

Oferty mogą być składane na wykona- 
nie robót w całej podanej wyżej ilości, albo 
na poszczególnych kim. 

Warunki przetargu mogą być przeglą- 
dane i brane z nich odpisy w Dziale Dro- 
gowo-Budowianym Wydziału Powiatowego 
w godzinach 12—15. 

Oferty w zapieczętowanych i opieczę- 
towanych lakiem kopertach z załączeniem 
kwitu Kasy Wydziału Powiatowego na zło- 
żone wadjum w wysokości 5 proc. oferowa- 
nej sumy winne być składane na ręce Prze- 
wodniczącego Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu w lokalu Wydziału Powiatowego 
od godziny 10—11 rano. ; 

Na kopertach winien byč umieszczony 
nadpis „Oferta do przetargu na roboty zie- 
mne przy budowie drogi bitej Ponary—Lan- 
dwarów w dn. 8-VI 1929 r.* 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie 
prawo wyboru oferenta niezależnie od sumy 
zaoferowanej, lub wcale przetarg unieważnić. 

i (— Jan Radwański 

Przewodniczący Wydz. Pow. Starosta. 
2304—1 

Wojskowe Zjednoczenie Spożywcze 
Wilno, Mickiewicza Nr. 13. Tel. Nr. 476. 

Płaszcze: angielskie Buerbery, gabardinawe i płócienne 
raz mundury lefniz i wszelkie ufensylja wojskowe. 

WÓDKI, WINA i TOWARY KOLONJALNE. 

Hurt. —— Detal. — - Duży wybór. —— Ceny niskie. 

Sprzedaż dla wszystkich na długoterminowe spłaty. 

 



SPORT 
DRUGI DZIEŃ WYŚCIGÓW W POŚPIE- 
BEŻ Z 2 СО ЗО. 

Dziś w niedzielę jako w drugim dniu wy- 
ścigów konnych w Pośpieszce projektowany 
jest konkurs hippiczny dla podoficerów za- 
wodowych i służby czynnej 3 sam. brygady 
kawalerji i sześć gonitw. 

Ggodzina 2 m. 30 odbędzie się konkurs 
hippiczny dla podoficerów. Do konkursu sta- 
je 8 koni: „Nurt“, „Irma“, „Haliczer“, „Nim- 
ia“, „Bobch“, „Namiot“, „Loskot“ i „Konar“. 

Godzina 4. Gonitwa pierwsza plaska. O- 
gólna suma nagród 1078 zł. (dla właścic. 
1 konia 700 zł. stają konie: Pan Leon (je- 
ždziec Urcinow) i Bebus (jeździec por. Juś- 
cinski). 

Ggodzina 4.30. Gonitwa druga — plas- 
ka. Agólna suma nagrod 1078 zł. (dla właśc. 
1 konia 700 zł.). Stają konie: Esmeralda (je- 
ždziec chł. St. Kondraciak), Tortuoza (jeż- 
dziec chł. st. Bebs). Bosfor (jeździec por. 
Ważyński). 

odzina 5. Gonitwa trzecia — z przesz- 
kodami. Ogólna suma nagrod 1078 zł. (dla 
właści. I konia — 700 zł.) Stają konie: O- 
berek (jeździec por. Małuski), Bajka (jeź- 
dziec por. por. Mineyko), Jaazband (jeździec 
por. Mineyko), Polish (jeździec właściciel). 

G_odzina 5.30. Gonitwa czwarta —pła- 
ska. Ogólna suma nagród — 770 złotych. 
(dla właśc. I konia — 500 zł.). Stają konie: 
Dagobert (jeździec por. Ważyński), Era (je- 
żdziec chł. st. Rok), Sac-a-Vin-B. W. (je- 
ždziec por. Donner Wandal (jeździec NN), 
„Wieczny“ (jeździec NN.) Renata, (jeździec 
NN. 

Godzina 6. Gonitwa piąta — z przeszko- 
dami. Ogólna suma nagród 1386 zł. (dla wł. 
I konia 900 zł.) Stają konie: Jazzband (je- 
ždziec por. Mineyko), Bajeczna (jeździec 
por. Jusciński). 

Godzina 6 m. 30. Gonitwa szósta — z 
płotami. Ogólna suma nagród 770 zł. (dla 
właśc. I konia — 500 zł.) Stają konie: Ew- 
wiwa (jeździec właściciel), Nida (jeździec 
chł. st. Kondraciak), Tancerka II (jeździec 
NN.), Urok II (jeździec por. Mineyko.) (b). 

OTWARCIE SEZONU WIOSLARSKIEGO. 
он 

Dzisiejsze uroczyste otwarcie sezonu wio- 
šlarskiego odbędzie się zgodnie z następu- 
jącym programem: godz. 9 rano wysłuchanie 

Mszy św. w kościele św. Jana; godz. 11.30 
poświęcenie i chrzest łodzi; godz. 12 defi- 
lada łodzi i godz. 13 wycieczka w górę 

rzeki. W czasie uroczystości  przygrywač 

będzie orkiestra wojskowa W otwarciu u- 
częstniczą wszystkie kluby wioślarskie. 

MECZE PIŁKI NOŻNEJ. 

W dniu dzisiejszym na boisku  ŻTGS 
„Makabi* o godz. 5 pp. odbędą się zawody 
piłki nożnej o mistrzostwo A klasy WOZPN-j 
między 85 pp. (Baranowicze) a ŻAKS-em. 

OBWIESZCZENIE. | 
Re 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Franciszek Legiecki, w Wilnie, przy 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3, zamieszkały, 
zgodnie z art. 1030 Ust. Post. Cyw. BE 
do wiadomości publicznej, że w dniu 6 czer- 
wca 1929 r. o godz. 10 rano, w Wilnie, przy 
ul. Konarskiego Nr. 22 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do Mikołaja, Anny i 
Aleksandra Szumborowiczów majątku rucho- 
mego, składającego się z domu mieszkalne- 
go na rozbiórkę, oszacowanego na sumę 
zł. 1200. 

Komornik Legiecki. 
620—VI—0 

  

Stosowany przeż p: p. Doktorów 
$ „Balsam Thłocolan Age“ 
przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Thiocolan Age“ 

, eg apteki i składy apteczne. 
ądać tylko w oryginalnem opako- 

waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 
Warszawie, ul, Leszno 41. 

Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 

AREMCKNZACECEM 

Locznita Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinef Roentgena 
i Elekiro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

KZNORACZKECZME 

zanzudnzznuznNuszzzzzaSZSZZZZENAM 

Lnana Chiromantka Wróżka 
wyzdrowiałą wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do B-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

  

  

Zakład Sztucznych Wód 
Minsralnych 1 Napojów 

а Chłodzących 
} pod firmą: | 

E TAOMSZEZYNSNI 
w WILNIE 

„ pod kierownictwem współ- 
właść. prow. W. Wrześniow= 

x skiego poleca: 
sztuczne wody mineralne 

| (Vichy, Ems, Karlsbad i 
Ai inne) i napoje chłodzące, 

ij przyrządzane wyłącznie na. 
dis Cukrze. Zakład: Piwna 7. 

MAGAZYN: Wielka 50, -0 
и 

   

ulicy 5 

Kronika radjowa 
CO SŁYCHAĆ NOWEGO W RADJO WI- 

LEŃSKIEM. 
Od 1 czarwca rozpoczyna rozgłośnia wi- 

leńska swój letni sezon. Zmiana ta polega 
na nadaniu im charakteru bardziej rozryw= 

  

kowego. 
Programy rozpoczynać się będą o godz. 

17-ej — część odczytowa zmniejszona zo- 
stanie do minimum — część muzyczna obej- 
mie utwory o charakterze lżejszym, część au- 
dycyj literackich również oprze się na -re- 
pertuarze wesołym, nie wyrzekając się wszak 
że nadawania od czasu do czasu słuchowisk 
reprezentacyjnych. 

W dziale odczytów w najbliższym czasie 
rozpocznie się nowy szereg odczytów prof. 
USB Bronisława Rydzewskiego, który tym 
razem przeniesie swych radjosłuchaczy poza 
granice Europy. Indje — Ameryka — A- 
iryka. 

PAC z działu higieny już zdobyły so- 
bie zasłużone uznanie. Tematem najbliž- 
szego odczytu będzie rola ciepła w naszem 
życiu. Odczyt wygłosi dr. A. Narkiewicz. 

Pokrewnym cyklem są odczytyt z działu 
„Dzieci nerwowe”. Pierwszy odczyt o choro- 
bach nerwowych wieku dziecięcego wygłosi 
dr. |. Hudynowiczówna. W dzial e Sztuki 
dyrekcji programów udało się pozyskać 
współzawodnictwo prof. USB Tadeusza Szy- 
dłowskiego, byłego konserwatora krakow- 
skiego, historyka sztuki, autora wielu prac 
z tego zakresu. Prof. Szydłowski wygłosi 
szereg odczytów, z których pierwszy p.t. 
„Kościół św. Franciszka w Assyżu, jako ko- 
lebka włoskiego malarstwa  monumentalne- 
go“ odbędzie się w dn. 3 czerwca o godz. 
20, zaś następny p.t. „Matejko — Malczew- 
ski“ w dn. 7 czerwca o godz. 17.25 i tran- 
smitowany będzie na inne stacje. W dziale 
literackim prof. USB Witold Taszycki rozpo- 
czął w ubiegłym tygodniu szer eg — ойсгу- 
tów — wykładem p.t. „Początki piśmiennic- 
twa polskiego". Najbliższy zaś odczyt będzie 
poświęcony „czeskiemu epigonowi polskiego 
romantyzmu”. 
  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
1 maja 1920 r. 

Dewizy | woluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.85, 124.12. 123,50, 
Kopenhaga 237,58 238,23 231,03 
Budapeszt 158,— 155,90 155,— 
Holandja 358,66 _ 359,83 357,73 

Londyn 43,25, 43,36, 43,14,5 
Howy-York 8,90 8.92 8.83 
Paryt 34.85, 34.94, 34,76 

Praga 20.40, 26.45,5 26.33, 

Szwajcarja 171,70, 172.14 171.28, 

Stokholm 238,37 238,82 237,62 

Wiedeń 125,25, 125.56, 124,94, 
Wiocby 46,69, 46,82, 46.58, 

Gdańsk 172,85 
Berlin w obr. nieof. 212.40, 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inw. 103,50. 104,— Stabi- 

lizacyjna — 92,50. Premjowa dolarowa 75,50. 
proc. konw. 67. 5 proc. kolejowa 59. 

10 proc. kolejowa 102,50. 8 proc. listy 
zastawne B. Gosp. Kraj. i B. Roln., obliga- 
cje B. Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4,5 proc. ziemskie 48,75 48,50. 
8 proc. ziemskie dolarowe 94. 8 proc. war- 
szawskie 66,25 66,— 66,25. 

Akcje: 
Bank Dyskontowy 126. Polski 168,— 

169. Zachodni 74. Spółek Zarobkowych 
78,50. Firley 52,50. Nobel 20. Lilpop 30. 
Modrzejów 24,25. Ostrowiec 82.50 Rudzki 

39. Starachowice 26.50 Borkowski 12,50. 

PL BW u 

RADJO. 
Niedziela dnia 2 czerwca 1929 r. 

11,00— 11,45: Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Poznańskiej. 11.45—11.55: Transmisja 
z Poznania. Kom. Powszechnej Wystawy 
Krajowej. 11.56—12.10: Transmisja z War- 

szawy. a czasu, hejnał z Wieży Mar- 
jackiej w Krakowie, oraz komunikat meteo- 
rologiczny. 12,10—14,00: Koncert orkiestry 
85 płk. piech. pod dyr. Teodora W ołosz- 
czuka. W programie: 1) Marsz z oprki 
„Djabeł na ziemi* aut. Suppó 2) Dożynki 
uwertura aut. K. Weber, 3) Wino, kobieta 
i śpiew—walc ). Strauss, 4) H. Rajczak 
„Zbiór krakowiakėw“, 5) |. Jungmann 
Serenada wloska, 6) J. Frederiksen „Suita 
skandynawska“, 7) Verdi Popouri z op. 
„Rigoletto“, 8) Fahl walc z op-ki „Cnotli- 
wa Zuzanna“ 9) Namystowski „Kuba Józek* 
„mazur. 14,00 — 1500: Tr. х Waršzawy. 
Odczyty rolnicze. 15,00—17,00: Przerwa. 
17,00—17,25:Audycja dla dzieci. „O chytrym 
króliku* bajkę afrykańską opowie Zula 
Minkiewiczówna. 17,30—17,45: Muzyka z 
płyt gramofon. f. B. Rudzki, Warszawa, 
Marszałkowska 87 i 146, 17,45—18,15: Od- 
czyt p. t. „Rozwój i działalność Związku 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
nych* wygł. Stanisław Dobosz. 18,10—18,35: 
„Kukułka Wileńska* mówiony CE 
humorystyczny. 18,35—19,00 Tr. z -wy. 
„Z dzie,ów i przeżyć narodu* wygł. prof. 
Henryk Mościcki. 19,00 - 19,25: Odczyt p .t. 
„O odnowionej auli Smuzlewicza* wygł. 
Jan Kossonoga. 19,25—19,50: Transmisja z 
Warszawy: Dzieje Shogunów w Japonji“— 
odczyt wygł. prof. Bohdan Rychter. 19,56— 
20,00: Sygnał czasu z Warszawy, 20,00— 
20,30: Transmisja z Katowic. Słuchowisko 
wesołe. 20,30—22,00: Transmisja z Warsza- 
wy. Koncert z Doliny Szwajcarskiej. Po 
koncercie Komunikaty P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne, oraz muzyka taneczna. 
Poniedziałek. dnia 3 czerwca 1929 r. 

11.56 —12.10: Tr. z W-wy: Sygnał 
cząsu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krako-' 
wie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12,50—13,00: Transmisja z Poznania. Komu- 
nikaty Powszechnej Wystawy Krajowej. 
15,10—15,35: Odczyt „O zawodzie rolnika", 
wygł. prof. Witold Staniszkis. 17,00— 17,20: 
Odczytanie programu dziennego, repertuar 
teatrów i kin oraz chwilką litewska. 17.20 
—17,30: Chwilka strzelecka. 17.30 —17,55; 
Kronikę gżycia młodzieży wygł. Wróżka 
Dzieciolubka. 17,55 18,45: Muzyka lekka 
z Gastronomii. 18,45—18,55: Komunikaty 
Powszechnej Wystawy Krajowej. 18,55— 
19,20: Audycja wesoła. „Straszna noc“— 
zdarzenie prawdziwe, zradjofonizowała Ha- 
lina Hohendlingerówna. Wyk.* Zespół Dra- 
matyczny Rozgłośni Wileńskiej. 19,20 — 19,55 
Muzyka z ypłyt gramofonowych. 19,55— 

20,00: Sygnał czasu z Warszawy. 20,00— 
20.05: Program na dzień następny i ko- 
munikaty. 20.05- 20,30: Odczyt: „Kościół, 
św. Franciszka w Assyżu, jako kolebka 
włoskiego malarstwa monumentalnego" 
wygł. prof. 0. 5. В. Tadeusz Szydłowski. 
20,30—22,00: Tr. z Warszawy; Operetka 
„Polska Krew* Nedbala. Wyk. Zofia Kar- 
lińska, Stanisław Gruszczyński i inni. 22,00 
—22,25: Tr. 2 Warszawy. Odczyt. 22,25 
23,00: Tr. z Warszawy. Komunikaty: PAT., 
iinne. 23,00—24,30: Tr. z Warszawy. Mu- 
zyka taneczną z danciegu„Oaza*. 

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Kołei Państwowych w Wilnie 

ogłasza przetarg na rewindykację materja- 
łów kolejkowych w obrębie Dyrekcji. 

Oferty należy złożyć do godz. 12-ej dn. 
15 czerwca 1929 r. do Prezydjum Dyrekcji, 
Wilno, ul. Słowackiego Nr. 2. ю 

Szczegółowych informacyj o warunkach 
przetargu udziela Wydział Kolei Wąskotóro- 
wych Dyrekcji P. K. w Wilnie, pokój Nr. 31 
w godzinach urzędowych. 

Dyrekcja Kolei Państwowych w Wibiie. 
1658—VI-0 

| k a i О УЧГ ЧАЕ ЧАУИ 7 A 

(Essex, 

cznie wyższej ceny. 

publiczności są tego dowodem. 

Bliższych informacyj udziela i demonstracje uskutecznia: 

  

Essex The Challenger 
rzucający wyzwanie do walki!!) 

« Dumny ten przydomek nie jest, jak się okazało, przesadą. 

Essex r. 1929 natychmiast po swem ukazaniu się na rynku zwy- 
ciężył na całej linji wszystkie wozy, nie tylko równej, ale i zna- 

Ogólne uznanie fachowców technicznych, sfer sportowych 
(wspaniałe zwycięstwo w Tour de France), wreszcie szerokiej 

Nazwa nowego modelu 1929 r. samochodu 

3 
3 
3 

| 

1 
Przedstawicielstwo rejonowe Wilno, ml. Mickiewicza 23. 
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usuwo piegł 
opofenizzę, 
ЭРОИ 
Zmarszczki 
śle NGO 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

Dziś ostatni dzień! Sensacja doby ŚWIAT N 4 
obecnej! Przebój sezonu! | OGY 

światowej sławy chinka ANNA-MAY-WONG. UWAGA! Głośny na cały świat taniec „DRESZCZ PICCADILLY*. 
Dzielnica szału i bogactw. Walka o serce mężczyzny. Tajemnicza zbrodnia. W szale zawiedzionej mi i 
Początek seansów © godz. 4.30, 6, 8 i 10.15. : R 

„PICCADILLY*. Potężne arcydzieło mistrzowskiej 
realiz. E. A. DUPONT'A. W roli głównej Ža 

  

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 
PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

рагейом! Ройодта оПУ 

  

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

„PTTK RUŚII 
WILNO, 

Najstarsza firma w kraju 

egzyst. od r. 1840 
ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58. 

    

UUNERUBNUGDUZARJE OUZDYRENODZ OKEONSCYWE| 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmoniji 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

kości. 
Ša SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
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Kursy Kierowców Samochodowych Siowarzy- 

szenia Techników Polskich w Wilnie 
ul. Ponarska 55, telef. 13-30 

Ostateczny termin przyjęcia na kierowców zawodowych do g 

grupy XXXIII został wyznaczony na dzień 3 czerwca r. b. KB 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat 

kursów codziennie od godz. 12-ej do 18ej przy 

ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. -0 

Już czas zamawiać 

SUSZARNIE dla OWOCÓW, GRZYBÓW, 
JARZYN, ZIÓŁ LECZNICZYCH it. d. 

światowej sławy 
firmy Benno Schilde 

Wileńskie przedstawicielstwo: 

Bi 
techniczno-handlowe A. Kawenoki, Inżynier 

Wilno, Wielka 66, telefony 10-47 i 13—80. 

  

  

Л Sukienka zniszczyła 

Jest rakłopoląną? się pod pachami? 

ręce masz wilgotne? Nogi ci się pocą? Nie 

martw się i stosuj DINO L _ płynny 

niezawodny środek od POTU. Opatento- 
wany przez Urząd Wynalaz. Rzplit. Poisk. 

jako zupełna nowość w dziedzinie chemii 

kosmetycz. Sprzedaż w aptekach, składach 

у— 8502 apteczn. i perfumerjach. 

Licytacja S 

Wileński kombard „Kresowja“ 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 722 

podaje do ogólnej wiadomości, że 10 i 11-go czerwca o godz, 
11 rano odbędzie się w lokalu lombarau licytacja niewyku- 

pionych i nieprolongowanych zastawów od Nr. 1 do Nr. 43841. 
UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych 

lombard nie będzie przyjmować.   
  

Źniwiarki i kosiarki 
szwedzkie i amerykańskie na spłatę do dnią 30 

kwietnia 1930 r. 

Grabie konne różnej wielkości 

Toczaki do noży maszyn  źniwnych 

5 poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 1l-a, telefon 687. 

Baranowicze, ul. Senatorska 13. 

    

  
СЕ Kosmyk 

doskonali. 

  

ATA 
Czopki he- «6 z koguikiemj eczniczej 
moroidalne „Varicoi usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

brwi. Wielka zmniejszają guzy (żylaki). 
KAP tera) godz. 10 - 19, Sprzedają apteki i składy apteczae. 

У м 
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UTOWĘkonsewuże, 
odświeża, 

usuwa braki i skazy 
Kosmetyki craz Gabinet Kosme- 

. „Cedib*tyczny usuwa zmar- 
J.  Hryniewiczowej. szczki, piegi, 
Trwałe przyciemnianie łupież, brodawki, 

18—9, rzajki, 

ы \М. 2, Р° №. 26.ть 6. 

НОО Л — На|егомо 

skie i pensjonat 
EMRE KD „Warszawianka“. Ka- 

3 tenis, pianino. Poczta 
Lekarz-Dentysta į stacja na miejscu. 

Užyiska-Smolska wo, poczta Wielka 
Choroby jamy ustnej. Wieš, powiat Morski,- 

nie zębów bez bólu. “ 
Porcelanowe i złote 

ł LEKARZE DENTYŚCI i Ciepłe kąpiele mor- 

nalizacja, wodociągi, 

M ARYA Wiadomość: Hallero- 

Plombowanie i usuwa Bagińska. 

korony. Sztuczne zę- 

  
  

Letnisko 
by. Wojskowym, u* 1, 4, 5 pokoi а- 
rzędnikom i uczącym a niietięda się zniżka. Ofiarna 4 wości 1 i pół. go- 

„5. Przyjmuje: 
8—1 i od 4-7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

0d dziny koleją od Wil- 
na. Od stacji kol. 2 
klm. Możną z utrzy- 
maniem. Dow. się: 

Lekarz p Dentysta Orzeszkowej 11—16. 

Marja  Szwengrube- 
nówna zawiesiła przy- 
jęcie do 1-go wrześ- Letnisko 
nia r. b. —0blizko Wilna, utrzy- 

zmumwwuwanazamm manie, las, rzeka, A BEC” plaża, łócź 
P 0 5 A D Y na  miejscu.  Infor- 

i B macje: Jagiellońska 9 
O II MES =z 

Inteligentna Jastrzghia Gūra 
Rosjanka z  dobrejnąd pełnym morzem 
rodziny, ze  Znajo- kijka najpiękniej po- mością polskiego ję- łożonych will-pensjo- 

    

  

  

  

— — 

Niania + 
BWAWA WE potrzebna Od zaraz 
й LEKARZE $do 2 i pół. letniego 

8 dziecka. Wymagane 
poważne świadectwa. 

BAWAWAE Zgłaszać się codzien- 
ie od 3 

gospodyni domu  tu- jnformacje: godz. 5-7, 

0 

wiek pracy- chętnie i 

zjum. Oferty kiero- g s 

Ino, ul. Tatarska 

Fabryka i skłąd 

salony, gabinety, 
nie o — 4 po poł. i 

zyka poszukuje Za- nąt „jąsna* od 6 lat 

taj lub na wyjazd. Warszawa, Poloa 78 

Po wojskowości : 
KOPKO | SPRZEDAŻ 

na wyjazd. Wykształ- 

wać do adm. „Słowa* i Wilenkin Ila 

20, dom własny. 

mebli: 

łóżka niklowane i 

jęcia w charakterze pod jednym zarządem. 

Krakowska 19 m.1. m, 2, £961 - 0 

poszukuję jakiej kol- 

cenie 7 klas gimna- WWWAWAW 

pod „Posadę*. 0 

Wi z ogr. odp. 

Istnieje od 1843 r. 

jadalnie, sypialnie, 

angielskie, kreden- DOKTOR „ Dąbrowskiego 7 m. 7. 
i sy, stoły, szafy 

D.ZELDOWIEZ gg cze ear biurka, : krzesła 
{ dębowe i t. p. Do- chor. wenóryczne, 

sylilis, narządów 
moczowych. od 9 
—1, od 5-8 wiecz. 

W LOKALE & godne warunki i 
na raty. 

    

Elektroterapja Do wynajęcia : 
(diatermja). | |2 pokojė słoneczne, 4-го letnia 

oni. z elektrycznością, ul. . ь 
Kobieta-Lekarz | Wielka 56 m. 3. —9wierzchówka, silna z 

me dUŻEMI chodami do 
Bi, Zeldowiczowa | Do” wynajęcia sprzedania. o yiado- ZE. -Wilej 

2 duże słoneczne po- TŻ Danai 3 
koje z używalnością NNnna— 
kuchni, Witoldowa gl MATEK dobrze% 
m. 1. m zagospodaro- į 

—— | wany © obszarze 

1h Z pokoje p Ei ha, į 
' as, ogród Oowoco- DOKTOR z wygodami do wy-|] wy, dom mieszkal- 

L. GINSBERĖ  najęcia. Zygmuntow-| ny o 10 pokojach 
choroby  weneryc2p- Ska 28 m. 12, —o| sprzedamy zaraz 
Syti6” i skórne. Wi! -— D. H.-K. „Zachęta“ 
© w Wileńska 3,te- Do wynajęcia | Mickiewicza | 1, 
le" „ 567, Przyjmuje dwa lub jeden pokój 
od 8 do liad4do8.z wygodami, wzglę- 

од аава 

tel. 9-05. -0 

dnii żywalnością p.__; ы 
DOKTOR uehni, Mickiewicza PIANINO pragie nowe. 

fawzyłkiewiczow. 
niedrogo Ž ORA 2 

zwa, 1.” dO. Sprzedąnia, „W.- 
przyjmuje, od 112 Do wynajęcia Stefańska 19 m. Vi. | 

od 5—6. Choroby mieszkanie 2 pokojo- "" WSZY 
skórne, leczenie wło- we z kuchnią, przy Do sprze- 
sów, operacje kosme- placu Św. Piotra i dania Pb A L 
tyczne i kosmetyka Pawła, rog ul. Wio- 1060 kw, mtr. (12 są- 
lekarska. Wilno, Wi- sennej Nr 1, u gospo- žni frontu), 16 zt. kw- | 
leńska 33 m. 1. darza domu. —o metr, przy ul. Jakóba | 
ZAWO Jasińskiego Nr 2-2, 

REESE 6 SRRRZKO GI ZYWEEM ObDOK doMU Szwane- 

| LETNISKA Į Šios“ Žas 
CZDŁRNB (* WSKA A FEARCZCO 

Okręgowego. _ Zgła- 

LOfDISKO poko:* ume- 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od I2—2 i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 
  

  
  

  
  

  

  

kuchni, 
30 m. 8. 

  

LIKÓGIĆ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne,   

sząć się: ul. Węglowa 
Nr 23, m. 2, Słucki. 

pokoi ume- 
blowanych z używal- Doszprzedaniał 

7. nością kuchni : i 10- wylęgarnia, samowar, 
—_ downi, do wynajęcia. mąszynka spirytusó- ] 

yz tęgi PRA Mickiewicza 46“ 
8 się nam. 6. —ol 

Jr Hanusowicz pensjonat. _ Majątek ОНЕ 
lynator zpitala Kamionka na szlaku 

Sawicz, choroby skėr- Wilno — Motodeczno, Węza ZAC 
ne, weńeryczne, _g0-1 i pół. km. od przy- Towarzystwa Pszczel- 
dziny przyjęć 5—7 pp.stanku Kamionka, 6 niczego gwarantowa”| 
Zamkowa Le- pociągów na dobę, In-nej jakości w cenie' 
czenie światłem: Sol- formacje: Poczta 12 zł. za kg. Е įest do, 
lux, lampa Bacha Ostrowiec, koło Wil- nabycia w Centrali 
(sztuczne słońce gór- na, i 

Od 9 — 1i 
(Telet. 921). 

  

maj. Kamionka Spółdzielni Roln.- 

skie)i elektrycznością L. Sablińska. —g Handlowych (ul. pic 
(diatermja). | O8IS—- „m kiewicza 19) 55 1 

j A 
1 

Doktor Kedycyny Jastrzębia (0 ozna 
R. CYMBLER Pomorze, „BAŁTYK* RÓŻNE 

choroby sk: tuż nad morzem, | 

p) 2 ao WE” załoszenia: Jastrzębia ummnamnawzać 

płciowe. Hektoro" Góra, pensjonat „Bał- š | 

pia, słońce górskie, tyk* lub Warszawa, 
  

  

6žne sumy "po 
1. Smolna 14 m. 9.; iad. d diatermja. _ Sollux. j . | AG, o . od 4. 1214 117—19, { ulokrwan dzo Mickiewicza 12, TOS codziennie oprócz | kofżystnin: ak ml 

Tatarskiej 2 15—8 
wz.p #а ŠWiat 80£2—0 ; _poteki miejskie 

  

  

z m 0 D. H.-K. „Zacheta“ 
Dr. 6. WOLFSON Turt Mickiewicza, 4, 
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