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Na naszą ankietę co myšlą czytel- 

micy o „Słowie”" odpowiedzi nadeszły 

w ilości 20/0 prenumeratorów naszego 

pisma, Mało to jest, ale bądźcobądź 

drogą takiej ankiety można jeszcze 

najpewniej dojść do tego, co i jak 

myśli społeczeństwo ziem wschodnich, 

aby nie użyć banalnego określenia 

„społeczeństwo kresowe", które to 

określenie jest nietylko oklepane, nie- 

tylko fałszywo-snobistyczne (boć nie 

wszyscy my tu żywot Mohortów pę- 

dzimy) lecz i pełne politycznej rezyg- 

nacji, gdy Wilno, Grodno, Białystok 

nie za rdzeń kraju lecz za „Кгезу“ 

uważać będziemy. Ankieta pisma co- 

dziennego łatwiej i lepiej może wy- 

jaśnić stan umysłów niż głosowania. 

/W naszych warunkach, przy nowo- 

ćzesnej instytucji głosowania powszech- 

nego, odsetek ludzi zdających sobie 

Sprawę ze znaczenia oddanego głosu 

jest minimalny i nie można nigdy 

wiedzieć, które stronnictwo miało Świa- 

 domych wyborców, a które złapało 

tylko bezkrytyczne masy, drogą Sztu- 

czek rozmaitych. Natomiast w takiej 
ankiecie widzimy odrazu kto pisze 

świadomie i pisze własne zdanie, a 
kto powtarza tylko sądy przez kogoś 

kiedyś do głowy mu wtłoczone. 

"Nie będę omawiał wszystkich dzia- 

łów naszej ankiety i jak one wypadły. 
Zresztą ankieta jeszcze nie jest skoń- 

' €zona, odpowiedzi wciąż napływają 
i może wtedy, gdy już napływać prze- 

staną, kto inny je opracuje. Poruszę 

_ tylko kilka spraw mnie specjalnie 

- interesujących. Oto odpowiedzi na 

ankietę dały mi kilka niespodzianek. 

Przedewszystkiem ogromna ilość od- 

powiedzi, że prócz „Slowa“ czyta 

jeszcze „Il. Kurjerek Krakowski”. Wi- 

działem, że pismo to jest b. rozpow- 

szechnione, lecz nie wiedziałem, że aż 

w tak dużym stopniu. Świadczyłoby 
to o dużym pędzie do „unitaryzmu* 

na naszych ziemiach. Ale z drugiej 

strony zupełną niespodzianką dla 

mnie była ogromna ilość odpowiedzi 

ziemian podkreślających swoje kreso* 

we sympatje, tendencje, umiłowania 

idei Litwy historycznej i tak _ dalej. 

Nigdy nic podobnego nie słyszałem 
ani na walnych zebraniach Kresowe- 

go Związku Ziemian, ani na innych 
zebraniach ziemiańskich. Myślałem, że 
tego rodzaju kierunkowi hołdują tyl- 
ko odosobnione „jednostki, gustujące 

w oryginalności. Sprawiło mi rzetelną 

satysfakcję to stwierdzenie, że pod 

tym względem mam liczniejszych niż 
by się zdawało sojuszników i to 

wśród samego ziemiaństwa. 
Ale kłóci się „ta krajowość" z 

„Unitarnością”. Jeden z bardzo po- 
ważnych aaszych czytelników, z któ- 
rego zdaniem specjalnie się liczymy, 
pisze nam nawet, że nasz „Kurjer 

Gospodarczy** nie powinien być tylko 
„ziem wschodnich* lecz całej Polski. 
Sądzę tutaj, że nasz oponent niema 
racji nawet z „unitarnego“ punktu 

widzenia. Nie stać nas na prowadze- 

nie przeglądu Spraw gospodarczych 
całego państwa. Le mieuxest Vennemi 

du liem mówi przysłowie. Przegląd 

gospodarczy może być tylko wtedy 
dobry o ile prowadzony jest mono- 

t graficznie. || 
Pewna ilość pań zarzuca nam go- 

rąco brak uczuć unitarnych, a nato- 
miast orjentacje na wschód oraz Sym- 

patje rosyjskie. Jedna z nich zarzuca 

|. nam brak kultury zachodniej i rosyj- 

skość która się uwydatniła w zamiesz- 
czeniu ogłoszenia (płatnego) o Od- 
czycie Czernowa i w sympatycznej 
wzmiance o teatrze rosyiskim. Nie- 

' wiem dlaczego ignorowanie artystycz- 
nej sceny goszczącej w Wilnie, dlate- 
go, że jest rosyjska, ta pani uważała- 

by za dowód kultury zachodniej. 

Jestem coprawda lepszego o tej kul- 
turze zachodniej zdania, zresztą w 

recenzji o teatrze rosyjskim na sa- 

mym wstępie było zaznaczone że 

gdy Wilno należało do Rosji byliśmy 
za bojkotem teatru rosyjskiego teraz 
czasy się zmieniły i dużo jest właśnie 
takich, którzy wtedy niechętnie mówi- 
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Wręczenie listów uwierzyfelnia- 
jących przez ambasadora ltalji. 

WARSZAWA, 4-VI. PAT. W dniu 
4 czerwca 1929 r. o godz. 12 w połud- 
nie Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki przyjął na zamku kró- 
lewskim J. E. Alberta Martin-Francli- 
na, 'ambasadora Italji, który złożył swo 
je listy uwierzytelniające. Ambasador 
udał się na Zamek w towarzystwie dy- 
rektora protokułu p. Romera, samocho- 
dem Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, poprzedzany przeż trebaczy na 
białych koniach i otoczony eskortą 
szwadronu szwoleżerów. Po odegraniu 
fanfary przez trębaczy orszak ruszył z 
przed gmachu ambasady włoskiej na 
placu Dąbrowskiego ku Zamkowi. W 
czasie przejazdu przed głównym od- 
wachem warta oddała p. ambasadoro- 
wi honory. W dziedzińcu zamkowym 
bataljon piechoty 30 p. p. ze sztanda- 
rem i muzyką oddał honory -wojskowe. 
W chwili, gdy- ambasador wjeżdżał na 
dziedziniec, muzyka odegrała hymn 
narodowy włoski marcia reale, w pro- 
gu sieni zamkowej, dwaj adjutanci Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej powi- 
tali ambasadora i wprowadzili go do 
pokoju. W. sali tronowej wyszedł na 
spotkanie ambasadora wiceminister. 
spraw zagranicznych Alfred Wysocki. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej ocze- 
kiwał ambasadora w sali rycerskiej w 
towarzystwie ministrów przemysłu i 
handlu Kwiatkowskiego, rolnictwa Nie- 
zabytowskiego, sprawiedliwości Cara i 
kierownika ministerstwa skarbu Matu- 
szewskiego. Składając listy uwierzytel- 
niające ambasador włoski, wygłosił 
przemówienie, na które odpowiedział 
Pan Prezydent. Po przemówieniach 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej udzie- 
lił ambasadorowi prywatnego  posłu- 
chania w sali marmurowej. Po audjen- 
cji ambasador włoski odprowadzony 
został wśród takiego samego ceremo- 
njału, jaki był zachowany podczas je- 
go przybycia. 

Powrót marszałka Daszyńskiego 

WARSZAWA. 4,6 (tel, wł. „Słowa*). 
Dziś po południu po dłuższej nieobec- 
ności powrócił do Warszawy marszałek 
Sejmu; Daszyński. 

B. Premjer prof. Barfel zrzeka 
sig mandatu 

Były premjer prof. Bartel przysłał 
do Politechniki oowakiej list z oświad- 
czeniem, żę zrzeka się mandatu posel- 
skiego i że w jesieni podejmie wykłady 
geometrji wykreślnej. 

Ambasador hr. Marfin-Franclin 
nad grobem Nieznanego Zolnierza 

WARSZAWA, 4 VI. PAT. W godzinach 
popołudniowych ambasador włoski hr. Mar- 
tia-Franclin udał się do grobu Nieznanego 
Żołierza, gdzie złożył wieniec. Przy tym 
akcie obecni byli wszyscy członkowie wło- 
skiej ekipy wojskowej, biorący udział w 
konkursach hippicznych Warszawie. Ofice- 
rowie włoscy ze swej strony złożyli również 
wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. 

Konierencja polsko-sowiecka w 
sprawach kolejowych. 

Ostatnio wyjechała do Odesy delegacja 
PKP. w = z udziału = do- 
rocznym zjeżdzie kolejowym 0-sowiec- 
kim dla spraw komonikacji kolejowej mię- 
dzy Polską a Z.S.RR. Zjazd rozpoczął się 
wczoraj. i MOE 

Na porządku dzienn) obrad znajdują 
się dwie sprawy zasadniczego znaczenia, 
mianowicie uzgodnienie i przyjęcie projektu 
bezpośredniej taryfy na główne artykuły 
przewozu, oraz oddzielnej taryfy dla prze- 
syłek eksportowych, a nadto szereg śpraw, 
zmierzających do ułatwienia i usprawnienia 
komunikacji między obu krajami. 

Opłata 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

wa uiszczona ryczałtem 

  

Nasi czytelnicy ECHA STOLICY 7 ZA KORDOWÓW 
Brof. Woldemareg powrócił do zdrowia 

Z Kowna donoszą: Prof. Voldema- 
ras powrócił do zdrowia i przystąpił 
do pełnienia swych obowiązków. 

Pomnik na miejscu zamachu 
Z Kowna donoszą: Na miejscu, gdzie 

w ogrodzie miejskim podczas zamachu na 
prof. Woldemarasa został zabity-jego adju- 
tant kpt. Gadinas, zostanie wystawiony 
pomnik. Środki ną ten cel da rząd. 

(en. (andolle zaznajamia się z drogami 
litewskiemi, 

Z Kowna donoszą: Gen. Candolle 
prezes technicznego komitetu komisji 
tranzytowej przy Lidze Narodów, dele- 
gowany do Litwy w celu zbadania 
sprawy środków tranzytowych przez 
Litwę, zaczął się zaznajamiać z droga- 
mi litewskiemi. 

Jak informuje „Liet. Aidas“, 
Candolle z żoną w towarzystwie szefa- 
wydziału prasowego min. spraw za- 
granicznych Cwietenajte w tych dniach 
na samochodzie objechał kilka powia- 
tów. Po zwiedzeniu Olity, Marjampo- 
la, Birsztan i Kalwarji, gen. Candolle 
był niemała zdziwiony faktem, że dro- 
gi litewskie bynajmniej nie są tak złe, 
jak o tem się mówi zagranicą. 

Gen. Candolle zabawi w Kownie 
jeszcze kilka dni. 

Skarga 34 Rosjan kolmstów na linę 
w Radzie Ligi Narodów. 

Z Kowna donoszą: 
„W związku ze skargą kolonistów ro- 

syjskich na Litwę w Lidze Narodów za wy- 
właszczenie od nich posiadłości, „Elta* 
opublikowała następujący komunikat: 

21 sierpnia 1928 r. 34 kolonistów Rosjan 
z pow. Kowieńskiego, Kiejdańskiega, Po- 
niewieskiego i Szawelskiego przesłało skar- 
#& do Ligi Narodów. Uskarżają się oni, iż 
według ustawy o reformie rolnej, odbiera 
się im obszary ziemi, które po powstaniu 
1863 r. zostały skonfiskowane od Litwinów 
przez rząd rosyjski i rozdzielone między 
kolonistami rosyjskimi celem wykupna. 
Skargą zaznacza, iż obszary te zwraca się 
spadkobiercom byłych ich właścicieli przed 
r. 1863. 

Podług procedury Rady Ligi Narodów 
w sprawie zażaleń, otrzymanych przeciwko 
jakiemubądź państwu w kwestji mniejszo- 
ściowych, chociażby jedno państwo, czło- 
nek Rady Ligi Narodów powinien poprzeć 
skargę i ponosić zą nią odpowiedzialność. 
Co do pomienionej skargi 34 kolonistów 
rosyjskich procedury tej nie wykonano, wo- 
bec czego rząd litewski odmówił dotąd 
udzielenia istotnych wyjaśnień w Radzie 
Ligi Narodów dopóty, dopóki nie stanie się 
zadość wymaganiom procedury. | 

Rada Ligi Narodów powierzyła zbadą- 
nie pomienionej skargi komisji trzech, zło- 
żonej z przedstawicieli Finlandji, Anglji i 
Włoch, którą rozważała ją od 15 grudnia 
1928 r. do 8 marca 1929 r. 

Obecnie sprawę tę wniesiono na sesję 
Rady Ligi Narodów, która Się roznoczyna 
10 czerwca w Madrycie. Stanowisko rządu 
litewskiego pozostaje niezmienne dopóki 
nie zostanie wykonana przyjęta procedura, 
dopóty będzie on odmawiał udzielenia ja- 
kich bądź wyjaśnień dotyczących istoty 
rzeczy. 

Wydelenie Adw. Bałoty da Worń 
Z Kowna donoszą: Znany (litewski 

działacz społeczny adw. Bułota z rozpo- 
rządzenia władz został wydalony wraz ze 
swą żoną do obozu koncentracyjnego w 
Worniach. Bułotą stale mieszka w Marjam- 
polu. Onegdaj wyjechał on już na miejsce 
swego ania. 

Z Kowna donoszą: Onegdaj zrana nie- 
znani sprawcy zerwali szyłd adw. Frydma* 
na, wywieszony na jednym z domow prz- 
ul. Daukszy. Napis na szyldzie był w języy 
ku żydowskim. ы 

gen. * 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. į 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA  (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. P 
DUKSZTY — Bufet kolejowy ! 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC —. Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep , Jedność”, 
LIDA — ui. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

WOŁKOWYSK — 

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

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Bezpodstawny protest sowiecki 
Bogomołow próbuje mieszać się do wewnętrznych 

spraw Polski. 
WARSZAWA 4.6 (tel. wł. „Słowa”). Do wiceministra spraw zagra- 

nicznych dr. Wysockiego zgłosił się poseł sowiecki p. Bogfomołow i zgłosił 
protest z powodu wzięcia udziału przez przedstawicieli rządu w uroczystej 
akademii z racji obchodu 10-lecia niepodległości Gruzji, oraz z powodu 
udziału w ułoczystościach żałobnych w rocznioę śmierci atamana Petlury w 
Warszawie i Łucku. 

Wiceminister Wysocki nie przyjął protestu '. sowieckiego kwalifiku- 
iąc go jako niedopusczaln.e mieszanie się obcego mocarstwa do spraw Pol- 
ski. Należy wyjaśnić, że Polska była pierwszem państwem, które 10 lat temu 
uznało Gruzję jako państwo niepodległe i było pierwszem państwem, które 
wysłało tam posła p. Filipowicza obecnego posła polskiego w Waszyngtonie 
którego zresztą wbrew prawom międzynarodowym bolszewicy aresztowali 
i wywieźli do Moskwy. Co do uroczystości ku czci atamana Petlury to 
przyznać należy, że po ukończeniu wojny polsko-ukraińskiej, Pelura by! s0- 
jusznikiem Polski w walce z bolszewikami. 

T ten sposób protest sowiecki okazuje się dałkowicie pozbawiony 
podstaw. 

  

Dymisja premiera Baldwina 
LONDYN, 4-VI. PAT. Komunikat oficjalny podaje, že Baldwin podał 

się do dymisji. 
Macdonald ma zostać premjerem. 

LONDYN. 4-VI. PAT. Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że w czasie 
jutrzejszej audjencji u króla Macdonald obejmie misję utworzenia rządu i 
wymieni nazwiska osób, którym zamierza powierzyć inne resorty. Według 
ogólnego przekonania Macdonald jestw stanie podjąć się utworzenia gabi- 
netu, gdyż Labour Party przygotowana jest na wszelkie ewentualności. 

Koła polityczne przewidują, że tekę spraw zagranicznych obejmie Tho- 
mas, sprawy wewnętrzne — Henderson, a stanowisko kanclerza skarbu — 
Snowden. Macdonald ma być premjerem oraz pierwszym lordem skarbu. Ga- 
binet Baldwina pozostanie u steru rządu do chwili, w której wręczy pieczęć 
urzędową swemu następcy, co się stanie prawdopodobnie w przyszłym ty- 
godniu. 

Po załatwieniu formalności, związanych z ukonstytuowaniem się no- 
wego rządu, Macdonald weźmie zapewne krótki urlop, który zakończy przed 
onwą sesją parlamentu t. j. przed 25 b. m. Kampanja wyborcza odbiła się 
niekorzystnie na zdrowiu leadera Labour Party, które pozostawia wiele do 
życzenia. 

Chamberlain nie jedzie do Madrytu 
LONDYN, 4-VI. PAT. Pierwszym skutkiem zgłoszenia przez Baldwina 

dytmisji gabinetu będzie, że minister spraw zagranicznych Austin Chamber- 
lain nie pojedzie do Madrytu na czerwcową sesję Rady Ligi Narodów. Miej- 
sce Chamberłaina w Madrycie zajmie sir George Graham ambasador Wiel- 
*kiej Brytanji w Madrycie. dą kę 

Dałkowiie porozumienie : na konferencji repa- 
raeyjnej. 

PARYŻ, 4-VI. PAT. Agencja Havasa donosi: Na pleramiem posiedze- 
niu konferencji reparacyjnej rzeczoznawcy osiągnęli porozumienie we wszy- 
stkich istotnych punktach. Podpisanie sprawozdania spodziewane jest  je- 
szcze przed końcem bieżącego tygodnia. 

Przedstawiciel Belgii przyjąć miał propozycje niemieckie, odnoszące 
się do uregulowania sprawy okupacyjnych marek niemieckich w Belgji. 
Belgijczycy zgodzili się podpisać raport konierencji. Pozostali aljanci rów- 
nież mieli zaakceptować propozycje niemieckie. 

Uregulowanie sprawy marek belgijskich. 
PARYŻ, 4-V. PAT. Państwa wierzycielskie zapewniły Belgji dotrzymanię szere- 

gu następujących punktów: 1) rokowania bezpośrednie belgijsko-niemieckie zostaną 
bezzwłocznie rozpoczęte, a odbywać się będą prawdopodobnie w Brukseli. 2) W cza- 
sie dyskusji nie będą podniesione żadne zagadnienia terytorjalne. 3) Plan Younga bę- 
dzie zastosowany jedynie w razie uregulowania sprawy w sposób, który Belgja uzna 
za zadawalający. W ciągu popołudnia Young ma wręczyć konkluzję państw wierzyciel- 
skich delegacji niemieckiej. Rzeczoznawcy wyrażają nadzieję, że uda się zakoczyć pra- 
cę do piątku. 

EEFINYOZKNWA 

Profestacyjny wiec akademików polskich 
Przeciwko prześladowaniu studentów kowieńskich. 

WARSZAWA, 4-VI. (Tel. wł.) Dzisiaj o godz. 13.15 odbył się w gmachu politechniki 
warszawskiej ogólno-akademicki wiec protestacyjny w sprawie zamcahu na premjera 
Voldemarasa. Po przemówieniach uchwalono następującą rezolucję, (przedstawioną 
przez Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej i młodzież wyższych szkół Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. 

„Młodzież akademicka stolicy, zgromadzona w dniu 4 czerwca 1929 r. w gmachu 
Politechniki Warszawskiej na ogólno-akademickim wiecu stwierdza co następuje: Rząd 
litewski niebywałym terorem utrzymuje się przy władzy wbrew woli znakomitej więk- 
szości narod'u litewskiego, który w liwym odruchu buntu chwyta się gwałtow- 
nych środków walki politycznej, Winę za ostatni zamach, wykonany na premjera Vol- 
demarasa rząd litewski zarzuca w szczerczy sposób na rząd i społeczeństwo polskie, do- 
patrując się w tem — zamachu na suwerenność Litwy. Domniemanego sprawcę zama- 
chu ś. p. kolegę Wasiliusa władze litewskie w babarzyński sposób zamęczyły podczas 
śledztwa, a 14 innych akademików kowieńskich postawiona przed sąd wojenny. Wobec 
tych faktów przejęci szczerem współczuciem dla tradycyj Basi narodu, którego 
suwerenność w całej rozciągłości umiemy uszanować, kategorycznie  protestujemy 
przeciwko: 1) nikczemnym insynuacjom rządu litewskiego, jakoby Polska reżyserowała 
i subwencjonowała zamach. 2) Przeciwko stosowaniu inkwizycyjnych metod w stosun- 
ku do akademików litewskich. Występując w obronie dobrego imienia Polski i w obro- 

nie owo osenickich studentów kowieńskich, nie wątpimy, że jesteśmy wyrazicielami 
myśli i uczuć całego narodu polskiego i oświadczamy, że presja naszej opinji nie osłab- 
nie, dopóki rząd litewski nie zaniecha szerzenia ych oszczerstw adresem 
Pra i dopóki nie przestanie stosować ohydnego teroru w stosunku do narodu litew- 

o“. 3 

mu u nas tylko rubryki „mniej po- —to wiemy, że tam były one uważa- Bartlu, albo te, w których pisaliśmy li po polsku, a teraz wyniośle odma- 

wiają użycia języka rosyjskiego, i— 
naodwrót. Tempora mutantur. Także 
język nasz, przyznajemy często u- 

myślnie prowincjonalny, nie zawsze 

znajduje aprobatę. Żałujemy tylko, że 
krytycy nasi w tej dziedzinie często sa- 

mi mają pewne trudności z rozróż- 

nieniem ó kreskowanego od u pro- 
stego i drobne nieporozumienia przy 
użyciu rz. Widać z tego, że nasze 

prowincjonalizmy odpowiadają szwan- 

kującej u krytyków naszych  orto- 

grafji. 

Niema spraw drobnych na Świecie! 

Toteż zwrócę uwagę na jeszcze jedną 

drobną sprawę. Oto „na podstawie na- 

szej ankiety skonstatować można, jak 

zdania, które pewni ludzie wypowia- 

dają, rozmijają się z ich skłonnościa- 

mi podświadomemi. jegomość żąda 

od nas w ankiecie, abyśmy byli 

pismem „poważnem* a podobają się 

wažne“ bo bardziej wesołe, bardziej 

polemiczne, bardziej temperamentowe. 

lub sprawozdania kryminalne. Często 

czytając te odpowiedzi można sobie 
powiedzieć: „Eh bratku, sam nie wiesz 

czego chcesz". 

Jako przykład odpowiedzi bez- 
myślnej zacytować mogę zarzut, że 
pod względem polityki zagranicznej 

„Słowo”" grzeszy przesadnem  opty- 
mizmem i oportunizmem. Czy cykle 

artykułów o Lidze Narodów, o poli- 

tyce polskiej wobec tej instytucji, o 

stosunku do Litwy kowieńskiej możaa 
nazwać zbytnim optymizmem?  Oczy- 

wiście nie powie tego, kto te artyku- 

ły przeczytał, a przecież sąd każdy 

powinien być wydany na jakiejkolwiek 
znajomości rzeczy. Co znaczy zarżut 

oportunizmu? Wobec kogo ma- 

ją być oportunistyczne te artykuły? 

Jeśli wobec naszego Min. spr. zagr. 

o min. Staniewiczu. Nie wiemy czy to 
źle, czy dobrze, lecz „Słowo'* nie jest 

organem B.B. lecz pismem zupełnie 

niezależnem. 

ne za artykuły opozycyjne — chociaż 

niesłusznie, 
Duża ilość czytelników zarzuca 

nam brak krytycyzmu także w poli- 

tyce wewnętrznej, . „bałwochwalstwo' 

Marszałka Piłsudskiego, brak kryty- 

cyzmu wobec władz. Pewna ilość osób 

zaczyna nawet swoje odpowiedzi tak: 

„jestem Piłsudczykiem, ale sądzę, że 

rząd trzeba krytykować". Znowuż za- 

rzuty niesłuszne. Proszę wziąść cały 

wachlarz pism obozu rządowego od 

„Czasu“ do „Przedświtu* i stwierdzić, 

że nasz czytelnik „piesztzony“ jest 

poprostu niezależnem i bezwzględnem 

stosunkiem naszego pisma do rządu. 

Czy możliwe jest, gdzieindziej, nawet 

w Europie całej aby pismo, którego 
redaktorem jest członek bardzo zdy- 

scyplinowanego stronnictwa rządowe- 

go, umieszczało takie artykuły, jak 
te, które były u nas o premierze 

Ale w tych zarzutach, domagają- 

cych się od „Słowa”, aby więcej kry- 
tykowało władze tkwi coś głębszego 

i coś smutniejszego, niż reileksy 
wpływów innych partyj. Teraz ja od- 

rzucę zarzut rosyjskości mnie stawia- 

ny. Tkwi w tem domaganiu się opo- 

zycyjności Gd pisma niezależnego, to 
wyrobione w naszem spoleczeń- 
stwie przez wpływy rosyjskie 
przekonanie, że szlachetne, że godne 
uwagi, że zasługujące na szacunek 

jest tylko to, co opozycyjne, co kry- 

tykuje, co gani, co narzeka. To właś- 

nie jest wpływ rosyjski. Brdk włas- 

nego państwa, zrozumiała atroija 

zmysłu państwowego i wpływy mo- 
skiewskie wyrobiły w naszem spo- 

łeczeństwie tą cechę, to kult opo- 

zycyjności. Wyobraźmy sobie studen- 
ia rosyjskiego, który by przedwojną 
na akademickim wiecu oświadczył, że 
rządema rację.. Wygwizdanoby go mo- 
mentalnie, może pobito, koledzy nie 
podawaliby mu ręki, a profesorowie 
z obrzydzenia ścięliby przy egzami- 
nach. Student taki nie byłby wcale 
tchórzem politycznym, przeciwnie był- 
by wyjątkowym okazem odwagi cy” 
wilnej, nawet tak dużej, że bezprzy- 
kładnej, bo w istocie kroniki wieców 
akademickich przed wojną na uczel- 
niach rosyjskich takiego wypadku nie 
znają. Godne skutki tego jednostron- 
nego kultu opozyczjności wybec rzą- 
du, graniczącego z negacją samego 
państwa spożyła Rosja w r. 1917, 
gdzie każdy chciał błyszczeć w opo- 
zycyjnej roli, zaczynając od nikczem. 
nego Wielkiego Księcia Cyryla. Te 
żądania aby dziennikarz był koniecz- 
nie w opozycji, koniecznie - wymyślał 
i gariił, to resztki właśnie tej niewol- 
nicze-rosyjskiej psychologji w naszem 
społeczeństwie pozostającej. 

Zarzucają nam także nasi kores- 
pondenci, że będąc monarchistami, a 
chwaląc rząd, jesteśmi niekonsekwen- 

tni. Moi panowie! Czy myślicie, 

rzucanie grudek błota na powóz pre- 

zydenta Narutowicza było działaniem 
monarchistycznem? Może w państwie, 

które ma swoją dynastję, ma króla 

na wygnaniu, demonstracje skierowa- | 
ne przeciw uzurpatorowi republikań- 
skiemu zwierzchnikowi państwa 
mogą zgadzać się z takty- 

ką _ monarchistów. Ale u nas 
nasz monarchizm wyrasta tylko z 

kultu państwa. Monarchja w Polsce - 
"narodzić się może tylko wtedy, gdy 
się w duszach obywateli polskich roz- 

rosnie tak kult państwa, patryjotyzm 
państwa, że przesłoni im ambicje 

personalne, klasowe, partyjne, narodo- 

wościowe, że uczują potrzebę usym- 
bolizowania poddania swoich osób 

służbie państwu i idei państwa w 
instytucji żywego mitu. Z powyższe- 

go nie wynika, abym sądził, że mo» 

narchiczna reforma konstytucji może 

przyjść drogą dobrowolnego  plebis- 

cytu. Nie! sądzę, że musi być narzu- 

cona i założyciela dynastji widzę  tyl- 

ko w Marszałku Piłsudskim. Stąd z 
monarchistycznych konsekwencji, a 
nie niekonsekwencji wypływa mój 

rzekomo przesadny stosunek do 

Marszałka. 
Ktoś jeszcze nam zarzuca, że kie- 

dyś byliśmy odważniejsi w wypowia- 
daniu sądów. Kiedyś głosiliśmy rze- 

czy nierealne. Dziś te rzeczy stały się 

realne. Służba dziennikarska jest pięk- 

ną pracą wcale nie tylko dlatego, jak 

się może tam zdaje, że daje najwięcej 
pola do błyszczenia swoją opozycją. 

Służba dziennikarska może wyrabiać 
w czytelnikach poczucie odpowiedzial- 
ności za państwo i samemu czuć się 
odpowiedzialnym za dobro państwa. 

„Czy dziennikarz opozycyjny musi być. 

koniecznie ciekawszy? —Nie sądzę. Że 
ma łatwiejsze zadanie, (że ma łatwiej- 
szą metodę w uzyskiwaniu takiej po- 

pularności—o tak niewątpliwie. Pano- 
wie z Wołożyna, z Brasławia, z Glę- | 

bokiego, z  Łunińca, piętnaście 
lat temu nie myśleliście, że iu 

będzie za życia waszego państwo 
polskie. Potem bagnet zaimprowizo- 
wanego żołnierza polskiego ocalił was 
od chaosu bolszewickiego. Czy myśli: - ` 

tu są tak cie, że nasze ' podstawy 
pewne, aby jedynym stosunkiem do 
pracy państwowej miała być swarli- 
wość, kpiny, niechęć, ziębiąca ko- 
nieczny entuzjazm _ niewiarą. Czy 
instynkt samozachowawczy może nam 

na to pozwolić? 
Z tego co napisałem powyżej nie 

należy wysnuwać mniemania, że każdy 

posterunkowy dlatego, że jest pań- 

stwowy znajdzie u nas opiekę i ochro- 

nę, że każdy starosta chroniony bę. 

dzie od krytyki swoich głupstw dla- 

tego, że jest władzą. Potrafimy wal- 

czyć z temi, którzy chcą widzieć kraj 

nasz jako Polizeistandt i Beamten- 

staat. Cat. 

  

że - 

   



ECHA KRAJOWE 
  

: POSTAWY. 
— Święto Młodych Polek. Stowarzy- 

szenie Młodzieży Polskiei, które na sztan- 
darze ma z jednej strony Symbol wiary 
Krzyż, a z drugiej strony Orzeł Biały, w 
dniu 26 maja wraz ze skautkami obchodzi- 
ło uroczyście święto Młodych Polek. Z 
wieczora 25 maja wszystkie dziewczynki ze 
stowarzyszenia były u spowiedzi. Nazajutrz 
26 maja została odprawiona na ich intencję 
msza święta. Proboszcz miejscowy ks. Ka- 
czmarek, przemąwiając, zespolił dusze mło” 
dociane, aby stały wiecznie pod swym sztan= 
darem, aby były tym murem ochronnym 
chrześcijaństwa, przeciw zgniliźnie płynącej 
ze wschodu. Trzeba było widzieć i słyszeć, 
jak te młode dziewczynki, córki mieszczan 
postawskich, wypowiadały słowa przytze- 
czenia stać wiecznie przy swym sztandarze. 
Wielka szkoda, że krzesła ustawione dla 
dnteligencji postawskiej, która zostałą za- 
"proszona ną tę uroczystość do kościoła, 
świeciły pustkami i dziwnem się wydaje, 
dlączego nasza kochana inteligencja, która 
dobrze rozumie, że takie stowarzyszenie, 
jak stowarzyszenie Młodzieży Polsktej, tu 
na kresach szczególnie, jest koniecznością 
dziejową, nie ma smiatosci poprzeć, by 
tem przyczynić się do rozwoju tej organi- 
zacji. Może to dla tego, źe dziś nie modnie 
stać blizko kościoła?... a może dla tego, 
że niektórzy chcą wmówić społeczeństwu, 
iź organizacja ta dziś nie jest „modną. 

- Otóż śmiem twierdzić, że w Postawach 
‚ Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej jest jed- 
"tą z najsilniejszych organizacyj młodych i 
śmiem twierdzić, że ludzie stojący na czele 
tej organizacji, w zupełności odpowiadają 
duchowi czasu i młodzież wychowują w 
duchu katolickim i według idei Wodza na- 
rodu Marszałka Piłsudskiego, dla dobra 
naszej ojczyzny... Młoda to jeszcze organi- 
zacja na terenie postawskim a już silna... 
komu najwięcej mamy zawdzięczać? Ą 
otóż zaledwie kilku; osobom, a 
A oe Patronce Pannie Zofji Śnierz- 
kównie, nauczycielce Szkoły Powszechnej 
w Postąwach, która z takiem poświęceniem 
i pietyzmem oddała się tej sprawie. Cześć 
Tobie Panno Zofjol ldź tą drogą, jaką za- 
leca Kościół katolicki! Kształć dusze mło- 
dociane nadal z tą świadomością, że speł- 
niasz rzetelnie obowiązki Polki tu na kre- 
sach. Nie martw się tem, że ciebie jeszcze 
nie rozumieją twoje współobywatelki, ale 
zrozumieć muszą i dzieło twe w kształtor 
waniu dusz młodocianych nie pójdzie na 
marne, a wyrośnie piękny kwiat polski w 
przyszłości. 

Sęk. 

WILEJKA. 
— Wystawa Koszykarska. Dnia 29 b. 
o godzinie 12 w poł, zostałą otwarta 

wystawą Koszykarska. Przemawiał p. sta- 
rosta Witkowski, który zobrązował poważ- 

„me i dodatnie znączenie tego warsztatu 
pracy nietylko dla pow* Wilejskiego, ale i 
dalszych okolic, przemawiał także ks. Dzie- 
kan Śnieżko w tem samem znaczeniu. Po 
poświęceniu dokonanem przez ks. Dziekana 
Śnieżko i odśpiewaniu przez chór szkoły 
powszechnej „Jeszcze Polska nie zginęła”, 
p. pułk. Nowaczyński przeciął tradycyjną 
wstęgę, poczem tłumnie zebrana publicz- 
ność przy dźwiękach orkiestry zaczęła 
wchodzić do wnętrza Magistratu i Świetlicy 
Strzeleckiej gdzie mieściły się przeróżne 
arcydzieła sztuki koszykarskiej. Zainicjo- 
wana przez „Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet”, wystawa pozwoliła szerokim ma- 
som ujrzeć prześlicznie wykonane roboty, 
jak komplet pokoju sypialnego, gabinetu, 
uduaru, a także i drobniejsze przedmioty 

a więc żardiniczy, parawany, wieszadła i 
„masę innych galanteryjnych wyrobów. Ujrza- 
wszy to wszystko nie dziwimy się, że za- 
ledwie od roku powstała placówka nie mo* 
że podołać zamówieniom, a w szeregu 
chętnych nabywców jest i Warsząwa. Niech 
więc Bóg błogosławi tej placówce i z ha- 
„słem „Swój do swego po swoje* zaczęły 
napływać ze wszystkich zakątków zamó- 
wienia na ślicznie, dobrze i tanio wykona- 
ne roboty w koszykarni Wilejskiej. * 

POWIAT DZIŚNIEŃSKI. 

, — Wybory. Jak wiadomo podział admi- 
nistracyjny powiatu na gminy uległ pew- 
nym zmianom: zostało skasowanych kilka 
gmin mniejszych, stworzono natomiast no- 
wa gminę Hołubicką, a granice kilku innych 
gmin uległy przerobieniu. Czy wszystkie te 
drobne reformy będą pożyteczne i racjonal- 
ne przyszłość ujawni, narazie spowodowały 

ońe tylko nowe wybory do rad gminnych i 
sejmik. które w niektórych miejscowościach 
nie przyczyniły się chyba do ugrutowania w 
masach poszanowania dla prawa i władzy 
Przedewszystkiem, popełniono duży nietakt 
przez wyznaczenie wyborów na pierwszy 
dzień świąt Wielkanocnych u prawosławnych 
Do tego jeszcze zostąła wyznaczona na wy- 
bory tak wczesna (9-ta) godzina, że ludność 
po całonocnym nabożeństwie nie mogła fak- 
tycznie wziąć należytego udziału w wybo- 
rach. I rzeczywiście, nie zjawiły się na ze- 
branie wyborcze całe wsie, a z wielu przy- 
chodziło po 2 — 3 wyborców. Dało się sły- 
szeć wyraźne głosy oburzenia i obrazy. Nasi 
wrogowie zrobią, naturalnie, z takich wybo- 
rów najlepszy dla siebie użytek. Podział na 
obwody wyborcze mógł dać dużo do domy- 
słów tylko nie w kierunku racjonalnego po- 
działu i dogodności dla wyborców. Naprzyk. 
w gminie Dokszyckiej obwód Nr. 3 miał sku- 
pić w sobie 6 dużych wsi w promieniu od 
2 do 7 klm. i wybrać 28 wyborców do ze- 
brania gminnego. Rezultaty (chyba z pun- 
ktu widzenia . organizatorów?) wypadły 
wspaniałe: z kilkuset wyborców stawiło się 
16, w tem 3 członków komitetu i kilku z 
folwarków, którzy „wybrali* — 28 wybor- 
ców!!! Qo to za wybory do samorządu gm. 
jaki nastrój ludności, nad tem pozostaje tyl- 
ko po stawić tuzin znaków zapytania. 

Reszta obwodów gminy wybierało tylko 
od 3 do 8 wyborców i jedna 11 wyborców. 
Przypuszczać można że w powyższym wy- 
padku mocno wierzono w genjusz wyborczy 
przewodniczącego obwodu p. E:S., człowie- 
ka pod wielu względami bardzo ciekawego. 
Do niektórych komitetów obwodowych wy- 
znaczone zostały osobistości cieszące się 
wprost skandaliczną opinją. Z obywatel- 
stwem polskim podstawowym warunkiem u- 
działu w wyborach ni ewszędzie było w po- 
rządku, co spowodowywało odwołania, nie- 
stety bezskuteczne. Gminny komitet wybor- 
czy i urząd gminny nie mógł znaleźć dla 
niezwłocznego przesłania starostwu odwołań 
posłańców umyślnych, lecz zastosował żól- 
działu w wyborach nie wszędzie było w po- 
padły doskonałe: do terminu wyborów II 
stopnia (zebranie gminne) władza orzeka- 
iąca nie miała jeszcze odwołań, a więc pra- 
worządność nie ucierpiała. Za to podziwu 
jest godna przedwyborcza ruchliwość i gor- 
liwość niektórych wójtów: posiedzenia, na- 
radv, obrady, wyjazdy dyplomatyczne, wre- 
szcie „kuluarowe* kombinacje, — wszystko 
żywa oO naszych „porządków sej- 
mowych. Pomyślałby kto (a może i po- 
myšlit!?, że poczciwcy otrzymali rozkaz 
„zrobienia* wyborów, jeśli chcą nadal ko- 
rzystać z kategorji płac i dostojeństw. Ale, 
niema złego bez dobrego, być może gorli- 
wość taka, naturalnie, bez kopjowania „sej- 
mowładztwa”, pozostanie u pp. wójtów po 
wyborach dla spraw gminnych i to w szer- 
Szym zakresie niż w sciąganiu jedynie po- 
datków. Jeszcze jedna ciekawa okoliczność: 
wyborcy - włościanie doskonale orjentują się 
w przepisach wyborczych, łistach, proporcjo 
nalnościach i t.d. i notują wlot wszystkie u- 
chybienia  admfnistracji. & 

Jakie rezultaty dały wybory? Czy jest 
zadowolony p. wójt p. inspektor i t.d.? Nie 
zawsze i nie wszędzie. Sam widziałem, jak 
kręcili nosem, przepraszam, głową. Lecz o 
tem w przyszłości, ponieważ sądzić należy 
podług czynów. Narazie jedno tylko odno- 
tować można, że egzaminu dojrzałości nie 
zdaliśmy... 

A może lepiej by było na czas jakiś cały 
taki samorząd skasować? jak czytelnik my- 

śli?? Hon. 

BUDSŁAW pow. Wilejski. 

— Powiatowy Zjazd Stowarzyszenia 
Chrześcijańsko - Narodowego Nauczyciel- 
stwa Szkół Powszechnych. W dniu 26 maja 
br. odbył się w Budsławie Powiatowy Zjazd 
Stowarzyszenia Chrześc. — Narod. Naucz. 
Szkół Powszechn. W żjezdzie wzięli udział 
nietylko członkowie, ale także sympatycy 
Stowarzyszenia. Zjazdowi przewodniczył de- 
legat Zarządu Okręgowego Wileńskiego p. 
Malawko. Celem zjazdu było zapoznanie się 
Stowarzyszeniowców z całego powiatu Wi- 
lejskiego, oraz wesołe spędzenie dnia w wła- 
snem kole, przejętem jedną ideą. Cel zjazdu 
został osiągnięty, gdyż zebranie plenarne, 
wspólne posi.ki, gry i zabawy, towarzyskie, 
śpiewy, wycieczka na łódkach i t.p. urozma- 
iciły ten dzień, a długo niemilknące śpiewy 
w gmachu szkolnym wskazywały, że dobrze 
i wesoło jest wszystkim razem zebranym. 
Jedynie smutnem było wspomnienie o wyje- 
ździe pjrzewodniczącej koła w Budsławiu p. 
Aurelewiczówny, która wiele pracy i sił zło- 
żyła na polu organizacyjnem Stowarzyszenia, 

  

SŁOWO 

Proces w sprawie masakry w Opolu 
Skazania na tygodniowe areszty. 

„ OPOLE, 4-VI. PAT. W dniu dzisiejszym rozpoczął się tu pierwszy 
proces na tle znanych wydarzeniach opolskich. Na ławie oskarżonych za- 
siadło 10 młodych ludzi, z których trzej należą do organizacji Jung  Stahl- 
heimu, a 7-miu jest członkami organizacji hitlerowców. Pułoces dzisiejszy 
odnosmi się tylko do samych awantur, wywołanych w teatrfze w Opolu pod- 
cząs przedstawienia ,,Halki*, odegranego przez polskich artystów. W spra- 
wie zaś awantur na dworcu kołejowym w Opolu dochodzenie jeszcze nie 
zostało zakończone. ; 

Podsądni odpowiadają za zakłócenie spokoju publicznego podczas 
przedstawienia „Halki'* w dniu 28 kwietnia, kiedy to rzucali cuchnące bom- 
'by na publiczność, zgromadzoną w sali. Podsądni są to przeważnie praco- 
wnicy biurowi, a niektórzy z nich są rękodzielnikami. Wiek ich od 20—23 
lat. Udział publiczności był olbrzymi. Hitlerowcy, którzy bronią się sami, 
domagali się odroczenia rozprawy. Na to sąd się nie zgodził. Podczas prze- 
słuchania odmówili oni zezań. Jako świadków badano kilku policjantów i 
urzędników policyjnych. Prokwsator w swem przemówieniu domagał się s- 
rowego ukarania wianych, aibowiem oskarżeni działając pod wpływem nad- 
miernego może patrjotyzmu, wyrządzili Niemcom wielkie szkody na terenie 
międzynarodowym. Adwokat —- obrońca Glauer apelował do sędziów, by 
pamiętali o tem, że sądzą „prawdziwych Niemcėw“. Prokurator zażądał 
skazania 2 oskarżonych na jeden miesiąc więzienia, a reszty na trzy miesią- 
ce więzienia. Sąd po dłuższej naradzie skazał 1 oskarżonego na trzy tygłod- 
nie więzienia, a wszystkich innych oskarżonych po dwa tygodnie więzienia. 

L i a M S i LN na S A 

Min. Kiihn w woj. Nowagródzkiem. 
NOWOGRÓDEK, 4-VI. PAT. W dniu 4 b. m. p. minister komunikacji 

inż. Kiihn w swej podróży inspekcyj nej przejeżdżał przez Lidę, a następnie 
przybył do Nawojelni, gdzie go powitał starosta nowogródzki Hryniewski. 
Następnie min. Kiihn kolejką wąskotorową udał się do Nowogródka, gdzie 
na stacji oczekiwał go p. wicewojewoda Godlewski. W czasie swej podró- 
ży p. minister interesował się stanem kolejki, jak również możliwością roz- 
szerzenia toru. Po przyjeździe do Nowogródka, min. Kiihn odbył w urzędzie 
wojewódzkim konferencję z przedstawicielami miejscowego społeczeństwa, 
którzy za pośrednictwem wicewojewody wręczyli ministrowi memorjał w 
sprawie budowy kolei normalno-torowej Słonim—Nowojelnia — Nowogró- 
dek — Mołodeczno. W odpowiedzi na memorjał p. minister zaznaczył, że 
sprawa budowy tej linji jest przewidziana, jednak przyśpieszenie jej nastąpić 
może przy wydatnej pomocy ze strony miejscowego społeczeństwa. Następ- 
nie minister wyjechał do Nowojelni, skąd udał się w dalszą podróż inspekcyj- 
ną do Baranowicz. 

Czytajcie Uyó! MotarstwOwą 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

l 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Cieszkowskiego 9. 

  

Skład Hurfowy Ń. G. Pifkowski I M. Jahłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzeciw Hali Miejskiej) telef. 12-13 

Ria Słoniną | szmalcem „suie; „SWIFT* 
Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu zadatku. 

* 

nigdy nie zapominała o tych, którzy rzuceni 
są zdala od koła wśród pól i lasów naszego 
powiatu, czego dowodem był tegoroczny 
zjazd. M. W. 

— „Nia treba pryhladacca“! Dowiedzia- 
łem się ze „Słowa”, że w Wilnie robią się 
przygotowania na przyjęcie gości z zagrani- 
cy (wycieczki dziennikarzy), któryto fakt p. 
Czesław Jankowski nawiązuje do dawnych 
wspomnień, kiedy na Wołyniu oczekiwano 
przyjazdu Kraszewskiego i urządzano po 
dworach gremjalne czyszczenie i gracowa- 
nie. Owo czyszczenie i gracowanie przed 
przyjazdem gości pamięta każdy z nas z 
różnych czasów a każda nowa sytuacja tego 
rodzaju przywołuje dawne wspomnienia. 
Otóż i mnie przypomniało się coś na ten 
temat. Do naszych sąsiadów mieli przyje- 
chać goście, robiły się więc porządki i kie- 
dy one zdawały się już ukończone, pani do- 
mu spostrzegła pajęczynę pod sufitem. Zwra- 
ca się z wymówką do lokaja, a ten odpo- 

wiada spokojnie: „Nia treba pryhladacca!* 
Może i w Wilnie dałyby się powtórzyć te 
słowa w zastosowaniu podobnem. Czyścimy 
i wyporządzamy wszystko aby Wilno zrobi- 
ło dobre wrażenie na gości zachodnio - euro- 
pejskich, ale, jak słusznie pisze p. Czesław 
Jankowski, nie powinniśmy się łudzić. Będą 
oni kurtuazyjnie chwalić nasze wygracowane 
drożki a przytem spostrzegą niejedną paję- 
czynę pod sufitem i to taką której my nie 
widzimy. Radziłbym więc nie lekceważyć fi- 
lozofji życiowej lokaja Marcina (który mówił 
tylko „pa prostu*) i na zakończenie przygo- 
towań gościnnych powiedzieć sobie  „Nia 
treba pryhladacca“! B 

  

WILENSKA 10. Składnica SportaMa posada duży 
wybor po cenach konkurencyjuych 
RAKIETY, piłki. siatki, przybory do 
RYBOŁOWSTWA oraz artykuły 

wszelkiego SPORTU. —0 

  

  

Wrażenia z Barcelony | 
W obecności króla hiszpańskiego i 

królowej, generała Primo de Rivery, i 
francuskich ministrów handlu i rolnict- 
wa pp. Bonnefoss i Hennessy, wspania 
le i z wielką pompą odbyła się, inaugu- 
racja pawilonu francuskiego na wysta- 
wie w Barcelonie. 

Inauguracja ta była powodem do 
wielu oficjalnych hucznych bankietów i 
uroczystości, na których wypowiedzia- 
no niezliczoną ilość mów i toastów, 
mówcy  przelicytowali się poprostu 
w wypowiadaniu komplementów, i w 
zapewnieniach o przyjaźni łączącej na- 
ród francuski i hiszpański. 

Przy tej sposobności jeden z lep- 
szych publicystów francuskich zamiesz 
cza kilka ciekawych uwag i wrażeń ze 
swego pobytu w Barcelonie. 

W Hiszpanji, kraju gwałtownych 
kontrastów, Barcelona jest miastem 
gdzie te kontrasty są posunięte do o- 
statnich granic. Barcelona wspaniałe 
starożytne miasto, w którem  najpię- 
kniejsze ulice, nie mają przyzwoitych 
trotuarów i sąsiadują z zaułkamio nie- 
słychanie zaniedbanym wyglądzie, do- 
stęp do przepięknych pałaców na pla 
cu wystawowym jest wprost niemożli- 
wy, pełen dziór i wyboi. Cała ta mie- 
szanina przepychu z krańcowym zanied 
baniem wprawia widza w zachwyt i 
zdumienie. Olsniewające słońce pogrą- 
ża wszystko w kąpieli światła i cie - 
pła, niwelując światem i intensywną 
ruchliwością mieszkańców te zbyt ja- 
skrawe kontrasty. 

-Uniformy policjantów i wojska są 
mieszaniną mundurów kilku narodo- 
wości z epoki przedwojennej. Policjan- 
ci, noszą bluzki purpurowe, przypomi- 
nające kolorem i krojem umundurowa- 
nie angielskiej konnej gwardji, więk- 
szość żołnierzy jest ubrana w przedwo 
jenne francuskie czerwone spodnie i 
kepi z pomponami, inni noszą spiczaste 
kaski na wzór niemieckich, jeszcze in- 
ni kapelusze karabinierów włoskich. 

(AT ONET TIESTO 

Tajemnice Jacka rózprawacza 
Przed niedawnym czasem w Londy- 

nie wyszła bardzo ciekawa sensacyjna 
książka pióra p. Leonarda Matters 
pod tytułem ,„Tajemnica Jacka rozpru- 
wacza“. 

W ksiąžce tej p. Matters stara się 
uzasadnić że Jackiem rozpruwaczem 
nie był nikt inny, tylko doktór Stanley, 
szeroko znany i cieszący się dużą prak 
tyką lekarz, który w końcu roku 1888 
bez widocznych przyczyn na stałe о- 
puścił Anglję. 

Duże poruszenie wywołało w Lon- 
dynie znalezienie na ulicy trupa kobie- 
ty lekkich obyczajów, nazwiskiem Tur 
ner, z rozpłatanym brzuchem. Od sier- 
pnia do listopada tegoż samego 1888 
roku znaleziono jeszcze 5 innych pro- 
stytutek zamordowanych w: ten sam 
sposób. Zbrodniarza nigdy nie wykry- 
to i przezwana go Jackiem rozpruwa- 
czem. 

Otóż pan Matters w swojej šwie- 
żo wydanej książce, wykazjue że spra 
wcą tych zbrodni był doktór Stanley, 
który z winy prostytutki Kelly utracił 
jedynego syna na straszną chorobę. 
Zrozpaczony ojciec po dokonaniu swej 
zemsty opuścił kraj na stałe. 

Niewiadomo czy pan Matters ma 
rację, i czy możńa identyfikować Jacka 
vozpruwacza z doktorem .Stanleyem, 
jest jednak faktem niezbitym, że po 
zabójstwie Kelly zbrodnie tego typu 
więcej się w Londynie nie powtarzały. 

a uniform gen. Primo de Rivery przypo 
mina mundur Joffra z końca wojny. ,. 

Primo de Rivera wbrew temu wszyd- 
stkiemu co się 0 nim mėwi i pisze, nie 
robi wrażenia człowieka obawiającego 
się jakiegoś zamachu na swoje życie, 
porusza się on zupełnie swobodnie bez 
żadnej eskorty. Jest to człowiek nie 
zwracający najmniejszej uwagi na ety- 
ketę, który na oficjalnym bankiecie wy 
danym przez ambasadę francuską, z 
zapałem i zręcznością porucznika, wy- | 
tancowywał pomiędzy daniami obiadu 
a nawet w takt muzyki wyśpiewywał re | 
freny. Nic go nie zdoła speszyć. Gdy 
znudzony wyczekiwaniem na swoją 
kolej, stojąc za krzesłem królewskiem, 
podczas akademiji inauguracyjnej stłukł 
binakle, z zimną krwią wydostał dru- 
gą parę i z całym spokojem odczytał 

i
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swoje przemówienie nagrodzone hucz- I 
nemi oklaskami. | 

Po południu przybył Primo de Ril 
vera na walki byków do cyrku rów- 
nież bez swity, zajął miejsce ze swemi 
przyjaciółmi w jednej z lóż, witając z 
żywą giestykulacją południowca, wszy | 
stkich znajomych: Podczas trwania 
walk, składał w innych lożach wizyty 
przyjaciołom, m. in. odwiedził p. Ci- 
troćna Każda zmiana miejsca dyktatora 
była witaną niemilknącemi oklaskami 
publiczności, można nawet powiedzieć | 
że były to jedynie oklaski gdyż byki nie | 
wzbudzały entuzjazmu, nie chcącwal- | 
czyć i zabijając tylko jednego konia. 
Należy przypuszczać że zbawienny | 
wpływ Lokarna tak pokajowo oddzia- 
łał nawet na byki. 

Dla tem większego zaakcentowania 
kontrastowości Hiszpanów, tuż przed 
rozpoczęciem krwawych walk, po pia- 
sku tej samej areny, przesunął się siel- 
ski malowniczy pochód. Wieśniacy w 
ludowych strojach popychali przed so* 
bą wózki, na których siedziały prześli- 
czne dziewczyny udrapowane w manty 
le ze złotej koronki, widok ten wywo 
łał szalony . entuzjazm publiczności, 
chociaż piękne dziewoje nie miały w 
swoim wzroku nic drapieżnego ani 
krwiożerczego. Z. K. 

—- - 
Bano ryhołówstwa wędki, żywi 8 
a sznury, haczyki i t. p. B 

Sklep materjałów l. Arkina ' 
i piśmiennych 
ga O ul. Wileńska 32. Ko | 

  

POKCZOCHY GUMOWE 
wszelkich gatunków 
PASY BRZUSZNE 

dlą ciężarnych 
Wszelkie wyroby gumowo-chi 
rurgiczne, czapki kąpielowe. 
Ogrzewącze gumo ve. Stal: w 
większym wyborze w skł. apt. 

JJ. PRUŻANA 
| Ev od 1890 r. Mickiewicza 15 tel. 482. 

  

  
TYSIĄCE KOBIET 
używa codziennie kremu 
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ВОМ 
na zwierzyńcu, obejmujący 2 ulice, 
do sprzedania. 5 mieszkan, ogród 
owocowy, studnia betonowa, nieda- 
leko lasu i t« p. O warunkach — 
ui. Lwowska 12-8. —0 E
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Dziesięciolecie Uniwersyteckiej Bibljoteki Poblicznej. 
W wirze codziennego życia nie 

spostrzegamy tych zmian, jakie do- 
koła nas zachodzą. Któż nie zna tego 
nagłego przypływu gorącej radości, 
jakiej się doznaje, gdy się najniespo- 
dziewaniej w Świecie w pewnym mo- 
mencie uświadomi całą doniosłość 
tych cudownych zmian, jakie kilkana- 
Ście lat temu zaczęły się dokonywać. 

Czasem wystarczą dźwięki zwy- 
czajnej orkiestry mijającego nas od: 
działu wojska, ażeby nas wzruszyć do 
głębi, wywołać niesłychaną radość 
polskiego, wolnego życia, Częściej — 

nie mogą nas wzruszyć najwspanialej 
obchodzone rocznice. Jest to kwestja 

żywszego i jaskrawszego lub słabego 

wiązania się osobistych wspomnień, 
kwestja zwycięstwa dyspozycji do 
wzruszeń patrjotycznych lub też Obo- 
įetnošci a nawet zniechęcenia do rze- 
czywistości. 

Rok 1929 specjalnie obfituje w 
dziesięciolecia. Powiedziałby może ktoś, 
że mamy tych rocznic zawiele. Sądzę 
jednak, że tak nie jest. Tyle się sły« 
szy narzekań na smutną rzeczywistość, 
narzekań, że Polska dzisiejsza wcale 
nie przypomina Tej, o której marzy- 
liśmy, że przyjdzie nieraz na myśl, 
że, naprawdę— dość blužnič! 

Bodaj, że najwięcej właśnie na- 
rzekają ci, co przed kilkunastu laty 
najmniej w wyzwolenie Polski wie- 
rzyli, a nawet nie Śmieli o Niej ma- 
rzyć. Bodaj że nie zawadzi czasem 
przesunąć przed oczami wspomnienia 
czasów niewoli. Dobra jest pewna 
doza krytycyzmu, ale bez wiary w 
przyszłość, której chwila obecna jest 
okruchem, bez pogodnego nastroju 
nie może być prawdziwie owocnej 
pracy. 

Jeżeli rocznice potrafią oderwać. 
myśl od codziennych trosk i uzmy- 
słowić doniosłość zmian, podnieść 
ducha - to wartość ich jest wielka. 

W dniu dzisiejszym upływa 10 lat 
od chwili przebudzenia się do nowe- 
go życia Uniwersyteckiej Bibljoteki 
Publicznej w Wilnie, 

Żeby uprzytomnić sobie, co zaszło 
10 lat temu, prawie że zbytecznem 
jest zaglądać do archiwów—same mu- 
ry opowiedzą nam swoją  historję. 
Gdy się wejdzie np. do wielkiej sali 
na dole gmachu bibljotecznego, ogar- 
nia nas jakieś dziwne poczucie rado- 
Ści — tyle w niej słońca — z jednych 
okien z za zieleni niebotycznych to- 
poli widok na pałac reprezentacyjny, 
z drugich—przepiękny dziedziniec Sar- 
biewskiego—tyle w niej jasnych i zgod: 
nych barw, tyle smaku we freskach 
—ogarnia nas atnosiera niezwykłego 
połączenia tej pogodnej jasności barw 
ze spokojem i powagą spływającą z 
plafonu, malowanego jeszcze przed 
Smuglewiczem (*) i z popiersi 12-tu 
mędrców greckich (**). Ta radośna 
jasność barw jest jakby symbolem 
dzisiejszej karty dziejów. 

Sądzę, że każdy Polak, który zwie- 
dzał tę salę przed kilkunastu laty, 
dziś, gdy przestąpi jej próg, dozna 
tego nagłego przypływu radości o 
której wspominałem wyżej. Uświado- 
mi sobie jakby w olśnieniu ogrom 
zmian, jakieśmy przeżyli. Dość jest 
pomyśleć, że tak niedawno w pałacu 
reprezentacyjnym mieszkali następcy 
Murawjewa, że o uniwersytecie pa- 
mięć nawet zaczynała wygasać, że tu, 
w tej sali otynkowano wszystkie ma: 
  

() Franciszek Smuglewicz, prof. Uni- 
wersytetu Wil. (1745—1807). ‚ 

(**) Zawdzięczając niezwykłej energji 
obecnego dyrektora Bibljoteki d-ra Stefana 
Rygla i talentowi oraz żmudnej pracy ar- 
tysty-malarza architektą Jerzego Hoppena, 
sala ta (dawny refektarz jezuicki, potem 
aula) NE dawny swój wygląd odży- 
ły freski Smuglewicza i plafon z czasów 
jezuickich, przybyły stylowe żyrandole-brak 
jeszcze dębowego parkiefu, aby całość 
posiądła jednolity charakter. 
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lowidła Ścienne i zastąpiono je freska- 
mi w stylu bizantyjskim. 

Dość jest wziąć do ręki broszurę 
z przedednia wielkiej wojny w rodza- 
ju sprawozdań Miłowidowa czy książ- 
kę pod tytułem „Sonnoje carstwo wie- 
likich naczinanij* generała Žirkiewi- 
cza, ażeby przekonać się, że ta bibljo- 
teka, a zwłaszcza ta sala (wówczas 

( 

Starania Polskiej Komisji Rewin- 
dykacyjnej o zwrot tych przedmiotów 
nie dały rezultatów, podobnie jak po- 
przednie, czynione za rządów  litew- 
skich w Wilnie. : 

Okupacja niemiecka i litewsko-bol- 
szewicka trwały na szczęście krótko i 
skończyły się tak nagle. że nietylko 
gmach nie uległ żadnym przeróbkom, 

  

nickiego i kilku innych osób usunął 
pieczęcie z drzwi wejściowych do 
Bibljoteki, (*) i wręczył klucz Ś. p. 
Doktorowi Ludwikowi Czarkowskie- 
mu, mianowanemu na zebraniu Orga- 
nizacyjnem Komitetu Wykonawczego 
przy Uniwersytecie Wileńskim bibljo- 
tekarzem (właściwie tymczasowym 
kierownikiem bibljoteki). 

Aula w r. 1856 ze zbiorami Muzeum Komisji Archeologicznej. W środku siedzi znany 
archeolog—założyciel Muzeum i prezes Komisji Archeologicznej hr. Eustachy Tyszkiewicz 

czytelnia publiczna) to do ostatnich 
czasów najzajadlejsza reduta Muraw- 
jewszczyzny. W lipcu 1915 r. zbliża- 
nie się Niemców zmusiło Rosjan do 
myślenia o ewakuacji. Niestety—zdą- 
żyli oni wywieźć cały wagon najcen- 
niejszych druków i rękopisów. 

ale nawet zbiory stosunkowo niewiele 
ucierpiały. : 

W sześć tygodni po wyzwoleniu 
Wilna, w dniu 5 czerwca 1919 r. opie 
kun gmachów rządowych, pułkownik 
Dobrzyński w obecności * archiwisty 
miejskiego p. Wacława Gizbert Stud- 

Odtąd rozpoczęła się praca, która 
może potrwa jeszcze drugie 10 lat, 

*) Drzwi te były opieczętowane przez 
polskie władze wojskowe celem ochrony 
zbiorów przed rabunkiem w maju 1919 r. 

nad uporządkowaniem zbiorów. (**) 
Jaką ilość pracy trzeba włożyć w 

katalogi odpowiadające wymaganiom 
nowoczesnej nauki, zobrazuje fakt. że 
gdy pewna  bibljoteka amerykańska 
asekurowała swe zbiory, żadne to- 
warzystwo asekuracyjne nie zgodziło 
się ubezpieczyć katologów, gdyż po 
przeprowadzen ti obliczeń ileby koszto- 
wało ewentualne stworzenie takich 
samych nowych katalogów, okazało 
się, że trzebaby na to wydać zawrot: 
ue (nawet dla Amerykanów) sumy. 

Stan bibljotek z przed 10-ciu laty 
był tak opłakany, że trzeba było 
niesłychanej wprost energji, ażeby 
bibljotekę, składającą się prawie wy- 
łącznie z przestarzałych dzieł, bibljo- 
tekę powstałą w sposób przypadko- 
wy, przeważnie drogą konfiskat bibljo- 
tek klasztornych i „niebłagonadioż- 
nych" obywateli, lub z darów, bibljo- 
tekę od kilkudziesięciu lat rosyjską, 
przerobić na bibljotekę polską i pod- 
nieść ją do poziomu uniwersyteckiej. 

Pomimo szczupłych kredytów, cias- 
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nego gmachu, nowej inwazji bolsze- 
wickiej i niedostatecznego etatu pra- 

. cownikow, praca ruszyła szybko na- 
przód: prócz (szczupłych zresztą) za- 
kupów, zaczęły napływać liczne dary 
(między innemi) całe księgozbiory: 
rektora  Marjana  Zdziechowskiego, 
Bronisława Kułakowskiego (z Amery- 
ki) Edwarda Simmlera i Joachima 
Lelewela (nadeszłe z Kurnika). 

Od roku 1922-go bibljoteka otrzy- 
muje t. zw. egzemplarz bibijoteczny, 
czyli wszystkie druki ponad 64-0 stro- 
nicowe ukazujące się na terenie całej 
Polski, oraz dosłownie wszystkie, po- 
wstałe na terenie 4-ch północno- 
wschodnich województw. 

W pierwszych paru latach zostały 
zorganizowane i zaopatrzone w pod- 
ręczne bibljoteki czytelnie profesorska, 

**) Mam na myśli ukończenie katalo- 
gu przedmiotowego (ktorego zresztą żądna 
z wielkich bibljotek w Polsce jeszcze nie 
posiada).      



Akcia dywersyjna na granicy litewskiej 
Krwawe utarczki w lasach Augustowskich — Strzelanina koło Oran. 

Pościg za litewską bandą dywersyjną trwa nieprzerwanie w dalszym 
> ciągu. W pościgu biorą udział oddział pieszy i konny K.O.P. Wezwano rów- 

nież do współdziałania organy połicyjne, które wzmożyły czujność ra swo- 
ich terenach. 

Dywersanci po rozproszeniu ich pod Wojtukieniami wycofali się po- 
śpiesznie do lasów augustowskich, gdzie zaszyli się w gąszczach. Ścigający 
ich oddział K. O. P. zdołał jednak ustalić miejsce pobytu bandy i nocy one- 
gdajszej natknął się na ich kryjówkę. Dywensanci zasypałi żołnierzy gra- 
dem kul i usiłowali przerwać się przez zacieśniający Się |pierścień obławy. 
W czasie potyczki dwóch członków bandy ujęto. Jeden z mich jest ciężko ran- 

ny. Zeznania złożone przez obecnie ujętych w zupełności zgadzają się z do- 
tychczasowymi wynikami dochodzeń w sprawie organizacji przez związek 
szaulisów aktów ternorystycznych na naszem tetytorjum. Aresztowani mają 
również sfałszowane dowody osobiste. Trzej pozostali członkowie bandy 
zdołali wydostać się z matni i ukryć się. Dalszy pościg trwa. 

W ostatniej chwili dowiadujemy 

  

się o nowem najściu ma nasze tery- 
torjum. Na odcinku Ortany—Wojstowo zasadzka K. O. P. zauważyła siedmiu 
osobników, którzy pod osłoną nocy bez żadnych przeszkód ze strony straży 
litewskiej przeszli ra riasze terytorjum i skierowali się w kierunku Oran 
Żołnierze K. O. P. zastąpili drogę bandzie chcąc ją zatrzymać. W odpowie- 
dzi na wezwanie zatrzymania się z bandy rozległy się strzały, skierowane 
w stronę żołnierzy. Napastnicy usiłowali powstrzymać w ten sposób kopi- 
stów a sami wciąż ostrzeliwując się coinęli się szybko na terytorjum litew- 

Samochod wpadł pod pociąg 

skie. ` 

Wczoraj o godzinie 18 koło Ponar 
podmiejski 1721 najechał na przemykający w tym czasie przez 
samochód osobowy fabryki tektury w Grzegorzewie. 
właściciel Grzegorzewa p. Kurec w towarzystwie Salomona Guszczyna. 
mencie, gdy pociąg był tuż przy samoch 

kolejowym pociąg 
tor kolejowy 

Samochodem tym jechał 
mo 

zie pasażerowie, jak też szofer Zyg- 

na przejezdzie 

mmunt Wiesztort, zdołali wydostać się z maszyny i rzucić się w bok unikając w 
ten sposób niechybnej śmierci. Samochód pozostawiony na torze uległ zupeł- 
nemu zniszczeniu. (C). 

Nielegalny skład futer ujawniono przy ul. W. Poholanka. 
Władze kontroli skarbowej ujawniły w Wilnie aferę przemytniczą, polegającą na 

sprowadzeniu do Wilna futer pochodzenia niemieckiego, co jak wiadomo, wobec nieu= 
regułowania stosunków handlowych z Niemcami jest surowo wzbroniane. Oneg. 
wieczorem do mieszkania kupca futrzanego Zalcmana (W. Pohulanka 11) wrkoczyl 
komisarze kontroli skarbowej z kom. Segiertem na czele, którzy mając dowody ukry- 
wania tamże futer pochodzenia nielegalnego przeprowadzili rewizję. Ujawniono 

„ukrytych znaczną ilość skórek fokowych, karakułowych i innych pochodzenia niemiec- 
*xiego. Towar został skonfiskowany i przewieziony do składów celnych. Okazuje się. 
że Zalcmann miał zamiar otworzyć w Wilnie sklep futrzany przy ulicy Wielkiej 54 i 
©d dłuższego czasu zakupywał futra od przemytników „pracujących* na terenach gra- 
miczących z Niemcami. Ogólna suma skonfiskowanych futer sięga 11 tysięcy dolarów. 

  

KRO 
ŚRODA 
5 Dei 
Bonifacego 

jutro 
Norberta 
m 

Spostrzeżenia metearologiczne Zakładu 
Meteorologfi U. S. B, 

wschód sł g. 2 m. 48 

Zach. Sł. o g, 19 m. 45 

z dnia 4 Vi. 1929 r 

| Ciśnienie J * 
* średnie w m.j 14 
Temperatura | B 
Brędnia ЛЬ 

Opad za do- / 
ywmm o | 6 m 

Wiatr ! 
prze ważający \ Południowy 

"Uw agi: pochmurno, desc, 

Minimum za dobę -1-50C. 
tm na dobę -i- 167C. 

Tendencje barometryczna: spadek, potem 
Wwzrast Cis: ienia 

NABOŻEŃSTWA 
(_ — Zarząd katolickiego związku Polek 
Ma. że 7 b. m. jako w pierwszy 

miesiąca odbędzie się w kaplicy Ser- 
<a Eucharystycznego (Mickiewicza 19—2) 
adoracja Przenajświętszego Sakramentu od 
godz, 4 i pół do 7 i pół zakończona błogo- 
sławieństwem. 

URZĘDOWA 
„— (a) Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 

4 Czerwca rb. p. wojewoda wileński Wł. Ra- 
zzkiewicz przyjął m. in. przybyłego z Pa- 

ryża delegata Fidacu red. Emila Bouery, któ- 
ry przywiózł szereg wydawnictw Fidacu 
i w czasie pobytu w Wilnie konferował w 
sprawach tej instytucji z szeregiem zainte- 
resowanych osobistości. Następnie przybył 
do p. wojewody po przyjeździe z podróży in- 
spekcyjnej  hacham Seraj Chan Szapszał. 
Przyjęte były również w sprawach stowa- 
rzyszenia „Rodziny Policyjnej* pp. Marja 
Praszałowiczowa i Disterhoffowa. Złożył wi- 
zytę p. wojewodzie nowomianowany dowód- 
ca 3 Dywizjonu Artylerji Konnej p. pułk. 
Jan Filipowicz, następnie przyjęty był sena- 
tor Rubinsztejn w sprawach gminy żydow- 
skiej oraz p. Babicki, przedstawiciel młodzie- 
ży akademickiej w sprawach budowy kolo- 
nji letniej w Legaciszkach, dzierżawy uzdro- 
wiska w Nowiczach oraz innych sprawach 
młodzieży akademickiej USB. 

— (b) 'Zmiany na stanowisku naczelni- 
ka wydziału bezpiecz. Dotychczasowy  na- 
czelnik wydziału bezpieczeństwa w wileń- 
skim urzędzie wojewódzkim p. Kaczmarczyk 
udaje się w dniu 10 b. m. do Białegostoku 
w celu objęcia stanowiska starosty. Kto zo- 
stanie wyznaczony na jego miejsce narazie 
nic definitywnego niewiadomo. 

— (a) Nominacja dr. Brokowskiego. Mi- 
nister W. R. i O. P. mianował starszego asy- 
stentą kliniki neurologicznej U. S. B. i na- 
czelnego lekarza Wil. Tow. Przeciwgruźli- 
czego dr. Antoniego Borowskiego wizytato- 
rem szkolnym do spraw higieny szkolnej w 
Kuratorium okręgu szkolnego wileńskiego 
od dnia 1 czerwca r. b. 

‚ ‚— (a) Medale za ratowanie ginących. 
Minister spraw wewnętrznych nadał „medale 
za ratowanie ginących": przodownikowi P. 
P. Bolesławowi Kuczyńskiemu, przodowniko- 
wi P. P. w Szarkowszczyźnie, pow. dziśnień- 
ski Dominikowi Przychodzkiemu, posterun- 
kowemu R. P. w Kozianach (pow. brasław- 
ski) Franciszkowi Przybylskiemu i posterun- 

ROS a TB T AIDS i NR SONATA ORE 

publiczna j czasopism oraz pracownia 
zbiorów specjalnych (jako to: rękopi- 
sów, map, rycin i nut) oraz urucho- 
miono wypożyczalnię. 

Z działalaości bibljoteki na szer- 
szym terenie, należy wymienić prowa- 
dzoną od grudnia 1921 r. *) „Urzę- 
dową Bibljografję Regjonalną",_ dru- 
kowaną prawie codziennie w „Dzien: 
niku Wileńskim" j ogłaszaną przez 
radjo. Od tego też czasu ukazują się 
(nieperjodycznie) tomy Wydawnictwa 
Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej 
w Wilnie. 

Uniwersytecka Bibljoteka jest też 
duszą Wileńskiego Koła Związku 
Bibljotekarzy Polskich, organizuje wy- 
stawy, kursy dla bibljotekarzy, wresz- 
ie niedawno zapoczątkowała central. 
Ny Katałog czasopism  bibljotek wi. 
leńskich, co będzie olbrzymiem ułat. 
wieniem dla badaczy i studjujących. 

| Mało kto z Wilnian zdaje sobie 
s Sprawę, że Wileńska Uniwersytecka 
"Biblioteka Publiczna pod_ względem 
į ošci dzieł jest trzecią w Polsce. (1-4 
„est Warszawska Uniwersytecka, Il-gą 
Jagiellońska w Krakowie.) 

Niesposób w codziennem piśmie 
Szczegołowo opisać obecny stan bibljo- 
leki, nie mówiąc już o jej historji — 

1 ińteresujących się tem pozwolę sobie 
‚ Odesłać do wyczerpującej przedmiot 

„ Pracy Michała Brensztejna p. t. Bibljo- 
1837 Uniwersytecka w Wilnie do roku 

832, (Wyd. II, 1925.) *) i do książki 
Bilą Stefana Rygla „W Wileńskiej 
КК liotece Publicznej i Uniwersyteckiej” 

raków 1925). | 
Ax cenne posiada Uniwersytecka 
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‚ РУ, mapy etc.—nie będę nawet pró- 

Qa wy, wykazać, poprzestanę jedynie 

Ra Wyigienieniu tak rzadkich druków 

skiego. inicjatywy D-ra Adama Łysakow- 

O) okres późniejszy czeka па орга- 

a książki,” inkonabuły, ręko* a 

jak |l-e wydanie „De revolutionibus 
orbium coelestium* Kopernika lub 
książek z prywatnej bibljoteki Zygmun- 
ta Augusta, w spęcjalnie dla niego 
zdobionych oprawach. 

Kilkakrotnie urządzane wystawy i 
wolny dostęp dla wszystkich (z wy- 
jątkiem młodzieży szkolnej i dzieci) 
do bibljoteki, dają możność bliższego 
zapoznania się z jej zbiorami. Sądzę, 
że powinni się zawstydzić ci z pośród 
inteligentnych mieszkańców  Wilaa, 
którzy dotąd ani razu nie korzystali, 
a nawet nie zwiedzili nigdy Uaiwersy« 
teckiej Bibljoteki, tak pięknej chociaż- 
by ze względu na jej architekturę. 
Nietylko żadna praca naukowa nie 
może obejść się bez przesiadywania 
w wielkich bibljotekach, bez korzysta- 
nia z różnych 'encyklopedyj, słowni- 
ków, bibljografji czasopism etc., ale 
także sumiennie traktowana praca 
dziennikarska, nauczycielska i t. d. 

Statystyka wykazuje, że z całego 
szeregu zawodów, rocznie zaledwie 
po kilka osób korzystało z bibljoteki. 
Okazuje się np., że z pośród Wileń- 
skich dziennikarzy tylko ich nestor— 
redaktor Czesław Jankowski docenia 
wartość wielkiej bibljoteki. 

Podobnie rzecz się przedstawia w 
odniesieniu do innych zawodów—czyż- 
by Wilno posiadało tak dużo bogato 
zaopatrzonych bibljotek prywatnych? 

D-r Stefan Burhardt. 

  

SALETRA 
CHILIJSKA i WAPNIOWA 

NADESZŁA 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno Zawalna 11-a, tel. 687. -0 
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SŁOWO 

kowemu P. P. w Woropajewie pow. postaw- 
skiego Pawłowi Babiarzowi, wszystkim za 
uratowanie z narażeniem życia tonących. 
„ (b) Zwalczanie y. Władze wo- 
jewódzkie ро!есНу starostom wydania za- 
rządzeń w celu natychmiastowego przysią- 
p.enia do ogólnego przeglądu koni w tych 
miejscowościach gdzie dotychczas niedoko- 
nano ścisłego badania koni w celu stwiel- 
dzenia nosacizny. 

Od koni chorych należy pobrać krew. 
Również należy pobrać krew od koni 

znajdujących się w miastach w których mają 
miejsce postoju oddziały wojskowe, a także 
w miejscach większego obrotu koni. Ugiędzi- 
nom podlegają konie władz komuna.nyca i 
państwowych. Krew będzie pobrana również 
od koni w miejscowościach w których w cią- 
gu ostatnich lat ujawniono wypadki nosa- 
čizny oraz od koni które miały styczność z 
choremi nie wyłączając zarejestrowanych ko- 
ni dorożkarskich. 

MIEJSKA 

(a) Słuszne zarządzenie. Władze admun'- 
stracyjne wydały zarządzenie regulujące pla- 
katowanie na murach miasta różnycn dru- 
ków, afiszów, reklam, i t. p. Roziepianie dc- 
zwołone jest jedynie na słupach ogłoszenio- 
wych w tym celu zbudowanych, płakatowa- 
nie na nieruchomościach dopuszczane 
jest jedynie w miejscach dla tych cutów wy- 
znaczonych. Wyznaczanie miejsc rozplaka- 
towania wyznacza Magistrat. Plaxatv umi 
szczone poza temi miejscami, podlegają nic- 
zwłocznemu usunięciu. Zawinnyca przekro- 
czenia tego rozporządzenia będą iważani nie 
tylko sprawcy rozplakatowania, lecz także 
osoby z polecenia lub w interesie których do- 
konano rozplakatowania. Powyższe rozpo- 
rządzenie obowiązuje od dnia 17 b. m 

(o) Pożyczka na rozbudowę eiektrowni 
miejskiej. Magistrat obecnie prowadzi pertrak 
tacje o udzielenie ze źródeł prywatnych poży 
czki na rozbudowę elektrowni miejskiej w 
wysokości 1000.000 zł. ‚ 
— (0) Kredyty na miejskie roboty inwesty 

cyjne nie zostaną udzielone. Jak się dowia- 
dujemy starania Magistratu o uzys«anie k'e- 
dytów. na dalsze prowadzenie ron.t inwesty- 
cyjnych nie miały powodzenia i wszelka na- 
dzieja na otrzymanie ich jest zupełaie wyklu- 
czuna 

(o) Zakaz ży słomy i siana ze 
w, znajdujących się w domach micsz- 

kalnych., Ze względu na bezpieczeństwo po- 
żarne, Magistrat postanowił z dn. 15 czer- 
„wca usunąć sprzedaż słomy i siana ze skle- 
pów znajdujących się w domach mieszkal- 
nych. 
Ż (o) Ulgi dła właścicieli domów przy re- 
montach. Min. Spraw Wewnętrznych wydał 
specjalny okólnik w sprawie wyglądu zewnę- 
trznego miast i wsi. Min. zwraca uwagę, iż 
domy pokryte cementem nie wymagają bie- 
lenia. Okólnik przewiduje daleko idące uigi 
dla właścicieli domów którzy ponieśli wielk'e 
straty wobec konieczności reperowania rur 
kanalizacyjnych i wedociągowych, uszkodzC- 
nych przez mrozy zimą roku bieżącego. Wy- 
żej wymienieni właściciele domów zwolnieni 
mają być w roku bieżącym od asfaitowania 
i brukowania podwórz. Z podobnych ulg kc- 
rzystać również będą i ci właściciele posesVj, 
którzy wykażą się znacznemi wydatkami ua 
remonty w latach 1926, 1927, 1928. Od asial- 
towania i brukowania wolne są place, prze- 
znaczone па sprzedaż oraz znajdujące się 
przy budowlach niezamieszkałych. Okólnik 
pozostawia przy remontach domów dowol- 
ność wyboru barwy. 

(o) Higjena w sklepach spożywczych. 
W związku z nowem rozporządzeniem Min. 
Spraw Wewnętrzn. o przechowywaniu śród- 
ków żywności, wydział zdrowia Magistratu 
zwrócił uwagę sklepom spożywczym, że at- 
tykuły żywnóściowe mogą być zawijane | 
sprzedaży jedynie w papier niezadrukowańy 
Używanie druków dla pakowania żywności 
jest zakazane. 

(0) Przenosiny. Onegdaj do oficyny gdzie 
chwilowo mieściła się sekcja techniczna Ma- 
gistratu, przeniósł się wydział ziemi miej- 
skiej, dotychczasowy lokal którego zajęty 
będzie na rozszerzenie wydziału podatkowe- 
go. 

     

   

  

   

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie, We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało: na ty- 
fus brzuszny 3, tyfus nieokreślony 1, plami- 
sty 1, błonicę 3 (1 zm.), odrę 1, ospę wie- 
trzną 1, gruźlicę 11 (1 zm.) drętwicę karku 
2, razem 23 osoby, z których 3 zmarło. 

SZKOLNA. 
— (a) Wyjazd Kuratora szkół. Kurator 

okręgu szkolnego wileńskiego p. Stefan Po- 
gorzelski wyjechał w dniu 2 b. m. w spra- 
wach służbowych do Warszawy. Zastępstwo 
objął naczelnik wydziału p. Kuczewski. 

AKADEMICKA. 

— Pielgrzymka. W niedzielę 2 czerwca 
odbyła się ogólnoakademicka pielgrzymka 
do Kalwarji z inicjatywy Sodalicyj Marjań- 
skich Ak. i Odrodzenia. Przewodniczył piel- 
grzymce z iście ojcowską troskliwością ]. Е. 
ks. arcybiskup. Mimo niezbyt sprzyjającej 
pogody w pielgrzymce brało udział ponad 
80 osób akademików. W niezwykle podnio- 

m nastroju odbyto drogę krzyżową. Na 
kończenie po udzieleniu uczestnikom bło- 

gosławieństwa Przenajświętszym Sakramen- 
tem J. E. ks. arcybiskup zaprosił wszystkich 
na podwieczorek. Po podwieczorku pielgrzy- 
mów z polecenia j. E. odwiózł do Wilna ks. 
Meysztowicz statkiem. Z przystani gwarno 
i tłumnie ruszyli wszyscy dziękować arcypa- 
sterzowi i potem długo nie mogli się zdecy- 
dować na powrót do domów, tak im było 
dobrze razem w poczuciu jedności, jednej 
dużej akademickiej katolickiej rodziny. 

— Adres hołdowniczy  Qjeu świętemu. 
Wileński Komitet Akademicki niniejsz em po 
daje do wiadomości koleżanek i kolegów, że 
z racji złotych godów kapłaństwa Ojca św. 
Piusa XI, Kimitet Obchodu Papieskiego po- 
stanowił złożyć Ojcu św. adres hołodowni- 
czy ziemi wileńskiej, Arkusze które stano- 
wić będą księgę z adresem hołodowniczym. 
mogą akademicy podpisywać w Wileńskim 
Komitecie Akademickim codziennie za wy- 
jatkiem świąt i niedziel pomiędzy godz. 19 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
. (o)Stan bezrobocia w Wilnie. Ogólna 
liczba bezrobotnych w Wilne wyn: osi 3684 
osoby, w tem mężczyzn 2562 i kobiet 1122. 
W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się o 76 osób. 

(o) Rekrutacja robotników do Francji 
Dnia 13 czerwca w Brasławiu i dnia 15 czerw, 
ca w Oszmianie odbędzie się rekrutacja ro- 
botników rolnych do Francji, w dniu zaś 17 
czerwca odbędzie się rekrutacja w Wilnie i 
dotyczyć będzie wyłącznie specjalistów, jak 
to: ślusarzy, tokarzy, monterów  elektrycz- 
nych. W ostatnim wypadku kandydaci muszą 
zgłaszać się do P. U. P. P. Wyjazd zrekru- 
towanych z Wilna nastąpi dnia 18 czerwca. 

KOMUNIKA 
— Walne zebranie Polskiej Macierzy Szk. 

Z. W. odbędzie się we czwartek 20 czerw- 
ca b. r. w sali Stowarzyszenia Techników Pol 
skich przy ul. Wileńskiej Nr. 33 wedle mżej 

podanego programu. | 
„ O godz. 10-ej rano: Msza Św. w kościele 
Św. Jana w kaplicy Ogińskich. 

Od godz. li-tej do 2-ej po poł. Obrady 
Sekcji w lokalu Stowarzyszenia Techników. 

Godz. 2-ga po poł. Przerwa obiadowa. 
Godz. 5-ta po poł. 1) Otwarcie obrad 

Walnego Zebrania przez pana Prezesa Za- 
rządu Centralnego dr. Witolda Węsławskiego 
i powitanie przedstawicieli władz i organi- 
zacyj społecznych. 2) Przemówienia władz i 
organizacji społecznych. 

   

  

  

Z SĄDÓW 
FAŁSZERZE BILETÓW KOLEJOWYCH. 

(Drugi dzień rozpraw.) 

Wczoraj do późna w nocy odbywało się 
badanie świadków. Przewód sądowy obra- 
cał się głównie okeło osoby oskarżonego 
Osicy i stosunków panujących w wytwórni 
biletów kolejowych. jeśli opierać się na wy- 
jaśnieniach oskarżonych, wina 6-ciu z nich 
nie ulega wątpliwości, chodzi teraz o to, czy 
i siódmy oskarżony — Osica wiedział o tem 
że były drukowane bilety dla celów karygod- 
nych, czy wiedząc, dopomagał drukować bi- 
zety nielegaln.e, czy czerpał z tego korzyści 
i jakie? To też badanie świadków zmierza 
do odtworzenia regulaminu i stosunków pa- 
nujących w wytwórni biletów. — Naogół 
stwierdzić trzeba, że w .latach 1923—26 sto- 
sunki w drukarni kolejowej były rozpaczli- 
we i ułatwiały robienie nadużyć. Świadko- 
wie Korolkiewicz, Wittich, Stefanowicz, Ma- 
łachowicz, Drewnoski, (kierownik wytwórni 
przez 3—4 miesiące) „i inni wystawiają ja- 
skrawe Świadectwo panującego tam chao- 
su. Robiono naprzykład specjalne protokuły 
nad uszkodzonym biletem podczas korekty, 
a jednocześnie dawano do drukarni w nieli- 
czonych ilościach karton na wyrób tych bi- 
letów. Świadek Korolkiewicz przy rewizji 
znalazł brak 100.000 biletów. Świadek Drew- 
noski plombował na noc.wejście do drukar- 
ni, dopominał się u władz zwierzchnich (to 
znaczy przedewszystkiem od Smidta) instru- 
kcji i regulaminu, a: jednocześnie zostawiał 
też drukarnię na opiece Osicy, (właściwie 
mechanika), całemi godzinami nie zaprowa- 
dzał kontroli napływających zamówień, za 
co też słusznie pociągnięty został do dy- 
scyplinarki pod:zarzutem „słabego nadzoru 
Całym gospodarzem przez dłuższy czas był 
osk. Osica, który — chciejmy wierzyć — 
jest dobrym mechanikiem, jest uczciwym 
człowiekiem, ale nie może mieć pretensji do 
zdolności organizacyjnych, a pozatem ślepo 
wierzył i podporządkowany był osk. Szmidto 
wi. Nie spełniać jego poleceń, choćby nawet 
w niewłaściwej formie przesyłanych, mogło 
się wydawać nie do pomyślenia. — Dziś, 
tak, bo Szmidt siedzi na ławie oskarżonych, 
ale wówczas cieszył się on  jaknajlepszą 
opinią. į н 

lo też w tych warunkach drukowanie 
setek, a nawet tysięcy biletów z dowolnemi 
numeracjami, było zupełnie możliwem i ła- 
twem, a p. p. kasjerzy nie ceremonjowali się. 
„Pociągi odchodziły przepełnione, a kasa nie 
5 wala ani jednego biletu*, zeznaje 
któryś ze świadków. (Sprzedała to ona spo- 
ro, ale tych „dubeltowych*, poza oficjalne- 
mi biletami i wykazami). Wten sposób nie 
dziwnego, że oskarżeni mogli narazić Skarb 
Państwa na 271.000 zł. bezpowrotnie dla 
Skarbu straconych. 

Czy rzeczywiście taka suma była uzy- 
skana z malwersacyj, trudno 5 dociec. 
Oskarżeni przyznają się do 6.000 zł., twier- 
dzą, że znaczniejsza część przygotowanych 
biletów została przez nich (właściwie przez 
osk. Nowisa) zniszczona w. dniach popłochu 
izacierania śladów. Z drugiej strony trudno 
uwierzyć, ażeby tak znikoma suma była osią- 
"gniętą przez tak liczne grono w czasie od 
1923 r. do maja 1926 r. a więc jakieś dwa i 

pół roku, jeśli zważymy, że zacne towarzy- 

stwo lubiło się bawić w restauracjach i 

knajpkach z dziewczynkami, że niektórzy, 
jak Romazewicz utrzymywali własny samo- 
chód. Zresztą wykryte już następnie licznę. 
bilety, zwrócone przez pasażerów, z błęda- 
mi ortograficznemi nawet („poćiąg') za- 
nfiast „pociąg, serja „A” zamiast „B“) do- 
wodzą, że bilety szły masowo, najrozmaitsze, 
choć: głównie „Wilno— Warszawa” i „Wilno 
+ Bialystok“. W zeznaniach swych nawet 
oskarżeni dali do zrozumienia, że oks..Szmidt 
miał z tego źródła od 00 .zł. miesięcz- 
nie; Kamiński do 100 zł. Czebotarewicz do 
100 zł. miesięcznie i t. d. ; 

Dzisiaj Sąd przystąpi do badania do- 
wodów rzeczowych, których jest bardzo wie- 
le i może rozpocznie swe przemówienie 
pprok. Sakowicz. Wyrok spodziewany w 
czwartek lub piątek. 

RE DEBATY TKO ATZ 

Zarządu Centralnego. 4) Sprawozdanie i 
wnioski Rady Nadzorczej. 5) Referat p, iy- 
rektora Stanisława Ciozdy pt. „Jak należy 
organizować pracę społeczną”. 6) Wnioski 
komisji. 7) Wybory uzupełniające do Cent- 
ralnego Zarządu i Rady Nadzorczej. 8) , - 
Zamknięcie obrad walnego zebrania. 

Godz, 9-ta wiecz. Zebranie towarzyskie. 
— VII Doroczna Wystawa Obrazów i 

Rzeźb Wileńskiego T-wa Artystów  Plasty- 
ków zostanie otwarta w niedzielę dnia 9 
czerwca o godzinie 13 w pałacu reprezenta- 
cyjnym — Plac Napoleona. 

Zarząd podaje do wiadomości, że zade- 
klarowane prace mają być dostarczone na 
miejsce w dniu 7.b. m. (piątek) od godz. 
9—15 — niedostarczenie w terminie wska- 
zanym pociągnie za sobą trudności z umie- 
szczeniem — ze wzgiędu na bogaty materjał 
wystawowy. RÓŻNE 

— Arcybiskup Teodozjusz. wizytuje pa- 
rafje, Dnia 8 b, m. arcybiskup prawosławny 
Teodozjusz wyjeżdża na wizytację parafij 
prawosławnych na terenie powiatu  wilej- 

skiegó. 
—. (0) Zamknięcie kursu dla lekarzy 

szkolnych. W poniedziałek, dnia 3 maja. w 

sali T-wa Lekarskiego, odbyło się zebranie, 

zamykające kurs dokształcający dla lekarzy 

szkolnych. 
Jak wiadomo, roczny ten kurs był re- 

zultatem współdziałania grona profesorów 
wydziału lekarskiego U. S$. B. i samorządu 
Wileńskiego w dziale pomocy finansowej i 
technicznej. 

Na posiedzenie przybyli: prof. Karaffa, 
Korbutt, dr. zakładu higieny U. S. B. docent 
Safarewicz, prof. Władyczko, naczelnik wy- 
działu zdrowia publicznego dr. Rudziński, 
kurator okręgu szkolnego wileńskiego Pogo- 
rzelski, z ramienia samorządu miasta wice- 
prezydent Czyż, dr. Maleszewski i ławnik 
Łokuciewski. 

Po przemówieniu dr. Brokowskiego, 
wyjaśniającem znaczenie dokształcenia leka- 
rzy w zakresie higieny szkolnej, oraz spra- 
wozdaniu organizacyjnem docenta  Safare- 
wicza, zabierali głos kolejno: wiceprezydent 
Czyż, dziękując gronu profesorskiemu imie- 
niem miasta za ich bezinteresowną pracę 
nad przygotowaniem fachowców z działu 
tak doniosłego dla samorządu jak higiena 
szkolna, oraz kurator, który stwierdził po- 
stęp w pracach nad podniesieniem stanu 
zdrowia młodzieży szkolnej i jako dowód 
zainteresowania tą sprawą władz oświato- 
wych, poinformował obecnych o nominacji 
dr. Antoniego Borowskiego na stanowisko 
wizytatora higieny szkolnej przy Kuratorjum 
wileńskiem. 

Po zakończeniu części oficjalnej, prof. 
Karaffa-Korbutt, poinformował zebranych 
lekarzy absolwentów kursu o przebiegu 
egzaminów, które odbędą się 27 czerwca r. 
b. o godz. 6 min. 30 wiecz. w sali T-wa Le- 
karskiego przy ul. Zamkowej. Znaczna część 
zapisała się na listę egzaminacyjną, pozostali 
mogą się jeszcze zapisać do dnia 10 czerw- 
ca włącznie, w wydziale szkolnym Magistra- 
tu (Dominikańska 2). 

— (a) Pogotowie ratunkowe na... ko- 
niach. Wczoraj widziano na mieście karetkę 
Pogotowia Ratunkowego wleczoną przez pa- 
rę dychawicznych koni. Że nie zyska na tem 
szybkość pomocy lekarskiej, co jest jak 
wiadomo jednym z głównych celów istnie- 
nia Pogotowia — to jest pewne. Dziwnem 
tylko jest, że odnośny wydział Magistratu 

  

3) Sprawozdanietak dalece nie zainteresował się, stanem ta- 

3 

Rozwiązanie Rady Miejskiej i Kasy Chorych? 
Notujemy pogłoski kursujące na mieście o mającem nastąpić rozwią- 

zaniu wileńskiej Rady Miejskiej. Kompetentne czynniki do których zwróci- 
liśmy się w tej sprawie nic konkretnego nie stwierdziły, lecz pogłosek nie 
zdemontowały. Rozwiązanie Rady spowodowane zostało nieporozumienia- 
mi w łonie tejże i niesłychanie trudną sytuacją wytworzoną nieodpowied- 
nią gospodarką. Dekret o rozwiązaniu ma ukazać się w dniach najbliž- 
szych. Funkcje nadzorcze ma pełnić komisarz rządowy. Kto nim zostanie 
niewiadomo. Są wysuwane kandydatury całego szeregu osób. 

Tak samo ma nastąpić rozwiązanie Rady Kasy Chorych. Motywy roz- 
wiązania nie są bliżej znane. Komisarzem rządowym w Kasie Chorych ma 
zostać ławnik Magistratu dr. Maleszewski. 

Należy spodziewać się, że najbliższe dnie przyniosą rozwiązanie tych 
wysoce obchodzących całe miasto, spraw. (b) 

Pomnik Niepodległości w Niemenczynie 
-' W dniu 16 b. m. w Niemenczynie odbędzie się uroczystość odsłonięcia pomni i- 

ka z racji 10-lecia Niepodległości. W uroczystości wieźmie udział cały szezej osób 
i liczni przedstawiciele społeczenstwa i władz. (b). 

Budowa szosy Wilne—Raduń wzmogła się 
Prace nad budową szosy Wilno—Raduń są prowadzone w przyśpie- 

szonem tempie tak, że w pierwszej połowie sierpnia szosa będzie oddana 
do użytku publicznego. Dzięki zwiekszonym  kredytom została zwiększona 
liczba robotników. 

Prace są prowadzone nietylko od strony Wilna lecz i z terenu woje- 
wództwa Nowogródzkiego, czyli ze strony przeciwnej. Nowa szosa znacznie 
wzmoży ruch handlowy z poblizkiemi miasteczkami przez umożliwienie do- 
wozu towarów nie drogą okrężną 
arterją komunikacji autobusowej. 

jak dotychczas i stanie się poważną 

(c.) 

SPORT 
ZJAZD NARCIARSKI W WILNIE. 

Jubieleuszowy Walny Zjazd delegatów 
Polskiego Związku Narciarskiego odbył się 
w Wilnie w dniu I czerwca otwarty przez 
prezesa Zarządu Głównego PZN ppłk. dypl. 
sztabu gł. inż. A. Bobkowskiego. Od 10 lat 
oabywają się zjazdy narciarzy w coraz to 
innych miejscowościach celem budzenia za- 
miłowania do narciarstwa w coraz to 
innych środowiskach. Powodem urządzenia 
jubileuszowego zjabzdu właśnie w Wilnie, 
mimo odległości od centrów naszego nar- 
ciarstwa, w Wilnie, na które skierowane są 
oczy całej Polski, jest.ta okoliczność, iż Wi- 
leńszczyzna i cała połać kraju na wschod- 
nich rubieżach przedstawia doskonałe wa- 
runki terenowe dla rozwoju sportu narciar- 
skiego, niemniej doskonałe warunki śnieżne. 
Fakt, iż 10 lecie swe Związek święci w Wil- 
nie ma się przyczynić «do zainteresowania 
naszych sfer sportowych kresami wschodnie- 
mi, przyczynić się do propagandy narciar- 
stwa w ziemi wileńskiej i nowogródzkiej, do 
stworzenia tu wielkiego ośrodka sportowe- 
go, który może oddać bardzo poważne u- 
sługi, dyktowane względami państwowemi. 
Probierzem siły Związku były międzynaro- 
dowe zawody w Zakopanem przy udziale 15 
państw, a wyniki tych zawodów pozwoliły 
sportowi polskiemu zająć wybitne miejsce 
wśród narodów, uprawiających sport, a na- 
wet wśród narodów skandynawskich, przo- 
dujących w dziedzinie narciarstwa. 

Na zjazd przybyli delegaci, reprezentu- 
jący 39 głosów, delegaci następujących klu- 
bów: Polski Związek Narciarski, Warszaw- 
ski Kinb narciarski, Tatrzańskie Tow. Narc. 
Komisja spor'owa , Tow. S$. Wisłą Kra- 
ków, Sekcja Narciarska P. Tow. Tatrz., Od- 
dział Narciarski Sokoła i Związku Strzelec- 
kiego, Sląsk: Klub Narc. . 

Wileńskich narciarzy reprezentowali dele- 
gat zarządu główn. PZN dyr. Szwykowski, 
delegat komisji sportowej PZN na Wileń- 
szczyznę kpt. Kawalec, p. Wawrouch z 
WKS Pogoń, p. M. Zalisz z Polsk. Zw. Tow. 
wioślarskich i wi leński Komitet wiośl. oraz 
wielu innych. 

Na otwarcie zjazdu przybyli: Wojewoda 
Raczkiewicz. kurator Pogorzelski,  prezez 
Dyr. PKP Staszewski, wiceprez. inż. Czyż, 
pułk. Giżycki, starosta Grodzki Iszora, dy- 
rektor Bosiacki, poseł Brokowski, przedsta- 
wiciele 1 i 5 pp. leg. i innych pułków, ko 
miendant Strzelca Muzyczko reprezentujący 
komendę główną Strzelca i w i. generał Li- 
twinowicz nadesłał depeszę  gratulacyjną. 

OTWARCIE SEZONU PLYWACKIEGO 

  

   

  

W dniach 9 VI. b. r. o godz. 16 na base- 
nie pływackim w N. Trokach odbędą się 7a- 
wody pływackie na otwarcie sezonu według 
następującego programu: 1) bieg 100 mtr. 
styl dowolny panów, 2) bieg 300 mtr. styl 
dowolny panów, 3) bieg 200 mtr. styl klasy- 
czny panów, 4) bieg 100 mtr. na wznak pa- 
nów, 5) bieg 50 mtr. styl dowolny pań, 6) 
bieg180 mtr. styl klasyczny pań, sztafeta 

-4X50 styl dowolny panów bieg 100 mtr. styl 
dowolny dła niestowarzyszonych. Termin 
zgłoszeń do dnia 6. VI b. r. || 

PAR WEP ROWKZORAETPWOCCTAEWEC TRCYDOTY 

boru Pogotowia, że obecnie doszło do tego 
że dwa samochody będące dotychczas w 
użytku z powodu stałego używania odmó- 
wilv posłuszeństwa i zostały skierowane do 
remontu. Wycofane samochody zastąpiono 
końmi uważając całą sprawę szybkiej pomo- 
cy za zupełnie załatwioną, nie troszcząc się 
wcale jak ta pomoc będzie wyglądała gdy 
np. wrazie nagłego wypadku gdzieś na krań- 
cach miasta, Pogotowie przybędzie dopiero 
za parę godzin lub też wcale nie przyjedzie 
z powodu rozsypania się kół, co już miało 
miejsce w roku zeszłym. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 4 czerwca 
bież. roku. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy tran- 
zakcjach wagonowych franco st. Wilno: ży- 
to 28, owies zbierany 27 28, 
jęczmień na kaszę 28, otręby  pszen- 
ne 24 — 25, żytnie 18 — 19, makuchy Inia- 
ne 46 — 48. Tendencja bardzo słaba. Dowóz 
dostateczny. 
dostateczny. Brak odbiorców. 

Ceny rynkowe: ziemniaki 9 — 10, 
nabywców. Ceny rynkowe, ziemniaki 9 — 10 
gryka 39 — 40, siano 9 — 11, słoma 9 — 10 

Mąka pszenna 80 — 100, żytnia razowa 
38 — 39, pytlowa 48 — 49 za klg, 

Kasza jęczmienna 65 — 85, jaglana 65— 
100, gryczana 100 — 130, manna 100 — 140, 
owsiana 100 — 130, perłowa 80 — 110, pę- 
czak 60 — 70 za I kg. й 

Mięso wołowe 280 — 310, cielęce 200 — 
220, wieprzowe 300 — 350, słonina swieża 
380 — 420, solona 400 — 440, smalec wiep- 
rzbwy 480 — 500, sadło 450 — 480 za kg 

Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za litr, smie- 

tana 300 — 320, twarog 160 — 170 za 1 kg. 

ser twarogowy 180 — 200. masło niesolone 
650 — 700, solone 550 

(a 120 — 140 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 80 — 90. fasola 

biała 180 — 200, kartofla 9 — 10, kapusta 
swieża 70 — 120, kwaszona 50 — 60. mar- 
chew 30 — 40. młoda 35 — 40 (га pe- 
czek, brukiew 30 — 35, sałata 200 — 220. 
rabarbar 140 — 150, ogórki 50 — 80 za 
sztukę, cebula 30 — 40, młoda 5 — 10 (za 
pęczek). 

Drób: kury 3 — 6 zł. za sztukę, kaczki: 
6 — 8 gęsi 8 — 12. 

Ryby: liny żywe 480 — , śnięte 250— 
300, szczupaki żywe 380 — 450, śnięte 250 
— 320, leszcze żywe 480 — 500, śnięte 300 
— 380, karasie żywe 320 — 400, šniete 280 
— 300, okonie żywe 480 — 500, šniete 380 
— 400, wąsacze żywe 450 — 480, śnięte 350 
— 380, sielawa (brak), sumy 220 — 250, 

SPROSTOWANIE 
Od jednego z naszych czytelników otrzy- 

mujemy uwagę następującą: 
W Nr. 147 z dn. 28.6 r. b. wileń- 

skiej rosyjskiej gazety „Nasza Žižū“ 
ukazał się artykuł p. t. o gore- 
nii ducha pióra p. (b). Obok wielu 
opacznych sądów o Kościele rz.-kat., 
autor mówi tu o... papieżycy Joannie 
XXII, jako o postaci... historycznej, a 
nie złośliwej bajce średniowiecza, jak- 
by mówić należało. Ponieważ redakcja 
„N. Ž.“ nie uwzględniła parokrotnej z 
mej strony prośby o sprostowanie fał- 
szu historycznego, kreślę ją jeszcze raz 
i przesyłam redakcji „Sława*, chętniej 
czytanemu przez naszych Rosjan niż 
inne pisma wileńskie. Chodzi mi tyl- 
ko o to, by zwrócić uwagę. naszych 
braci prawosławnych na fakt, że po- . 
ważna nauka prawosławna już dawno 
przeszła do porządku dziennego nad 
baśnią powyższą, Najlepszym tego do- 
wodem jest wyszła jeszcze w r. 1871 
w Kijowie, jako odbitka z czasopisma 
„Trudy Kijewskoj Duchownoj Akadie- | 
mii*, źródłowa, ściśle naukowa  roz- 
prawa W. A. Bibasowa p.t. Żenszczy- 
ma — Papa. Sredniewickowoje skaza- 
nije, całkowicie poświęcona papieżycy 
Joannie XXII. Pierwszym, co rozwiał 
tę legendę był protestant Dawid Blon- 
del, niepośledni historyk, piszący w w. 
XVII. ; 

Jest w Wilnie wśród kleru prawo- 
sławnego kilku kapłanów z wyższem 
wykształceniem teologicznem, szkoda 
więc, że w imię prawdy historycznej 
nie sprostowali wywodów swego pu- 
blicysty, który mógł wcale dobrze o 
publikacji powyższej nie wiedzieć. t. 

węgorze (brak), miętusy 220 — 250, płocie 
150 — 200, drobne 50 — 60. 

cz TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Występy artystów was- 

szawskich. Komedja angielska Lonsdale „Ko- 
koty z towarzystwa”, odznaczająca się wy- 
kwintnym humorem i ciętym djalogiem, — 
wypełni repertuar najbliższych dni. 

Role główne spoczywają w rękach zna- 
komitych gości warszawskich: uroczej Marji 
Majdrowiczówny, Antoniego Różyckiego i 
Władysława Łenczewskiego, który koncer- 
tową grą przykuwają uwagę widowni, go- 
тасо oklaskującej ich po każdym akcie. 

Specjalną uwagę zwracają piękne toalety 
Marji Majdrowiczówny. 

— „Zakład o miłość”. Codziennie odby- 
wają się przygotowania pod kierunkiem re- 
żyserskim Antoniego Różyckiego z ostatniej 
nowości stolicy „Zakład o miłość* polskie- 
go autora Gustawa Beylina. > 

W sztuce tej ukaże się po raz pierwszy w 
Wilnie wybitna i utalentowana artystka war 
szawskich teatrów miejskich, Marja Gelła. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

—(c) Nasze służące. Policja ujęła Małwinę 
Talicównę, która będąc służącą u Berty Szer 
(Karwaryjska 59) ukradła swej chłebodaw- 
czyni 100 złotych. 

— (c) Tranzakcje na „czarnej giełdzie”. 
Onegdaj na ulicy Wielkiej na t. zw. „czar- 
nej giełdzie” został oszukany na 50 złotych 
przy wymianie dolarów Zygmunt Kucharski 
(Św. Jańska 11) Sprawca oszustwa Izrael 
Chiudziun, został ujęty i poznany przez po- 
szkodowanego. Oszustwa „gieldziarzy“ pole- 
gają na tem, że przy liczeniu pieniędzy umie- 
ja oni tak:śprytnie ukryć część pieniędzy 
w rękawie, że: wymieniający nawet nie przy- 
puszcza że: został oszukany. Dopiero pa 
pewnym czasie zauważy brak kilkunastu lub 
kilkudziesięciu złotych. , 

— (c) Trup 'moworodka. W ogrodzie 
im Żeligowskiego znaleziono trupa noworod- 
ka w stanie zupełąego rozkładu. 

(c) Nieszczęśliwy wypadek. Na uli- 
cy Subocz koło domu Nr. 87 upadła i zła- 
miała nogę 1 nia lrena Niewiadomska 
(Betlejemska 10) ulokowano ją w Szpitalu 
dziecięcym na Antokolu. 

— (c) Zaginęli. Józef Jotejko tat 17 
(W. Pohulanka 12) i Antoni Stefanowicz lat 
50 (Trębacka 31) wyszli onegdaj z domu i 
więcej nie wrócili. Poszukiwania za zagi- 
nionymi wszczęto. 

(c) Pożary. We wsi Miluny, gminy 
słobodzkiej pow. brasławskiego Spalił się 
dom mieszkalny Anny Aleksandrowicz. Stra- 
ty wynoszą 600 złotych. W folwarku Uklecz- 
ki, gminy jodzkiej, pow. brasławskiego po- 
żar zniszczył stodołę. Władysława Wandzi- 
na. Straty — 3800 zł otych. W lesie państwo- 
wym w odległości 12 kim. od Słobódki wy- 
buchł pożar, który zniszczył 5 ha lasu. Rów- 
nież spalił się las (12 na) koło Marcińkań- 
ców. 

— (0) w Iki samochodowe. Pod 
Bołtupiem taksówka 14243 przejechała kro- 
wę należącą do Heleny Solskiej. Szofer po 
wypadku zbiegł. ы 

Wczoraj rano na ulicy Mickiewicza ko- 
ło domu Nr. 19 jadący w stronę Zwierzyń- 
ca autobus w trakcie wymijania się z auto- 
busem jadącym z przeciwnej strony nie mo- 
gąc wydostać się z przesmyku pomiędzy roz- 
kopami kablowymi a stojącą przy chodniku 
furą wpadł na chodnik uderzając w drzewo. 
W momencie gdy autobus usiłował wyminąć
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przeszkody, zszedł z chodnika handlarz ry- 
bami Leon Zegier (Wingry 27) który przez 
własną nieuwagę dostał się pod koła samo- 
chodu. Uległ on poważnem obrażeniom i 
został ułokowany w szpitalu żydowskim. 
Autobus przy zderzeniu z drzewem uległ 
uszkodzeniom. Według twierdzeń naocznych 
świadków kierowca autobusu nie ponosi wi- 
ny za wypadek. Taksamo na ulicy Jagieloń- 
skiej omal że nie wpadł pod autobus jakiś 
gapiący się przechodzeń. W ostatniej chwili 
szofer zdołał maszynę zatrzymać. 

— (c) Kradzieże. Po uprzedniem otwar- 
ciu lufcika do mieszkania Czesława Bogac- 
kiego (Pioromont 16) dostali się złodzieje 
którzy wynieśli różne rzeczy wartości kilka- 
set złotych. 

Pawłowi Nowogrodzkiemu (Zawalna 25) 
ukradziono z piwnicy artykuły: spożywcze 
wartości 1100 zł. Dwóch domniemanych spra 
wców policja aresztowała. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kina Heljos — Marynarze i blondynki. 
Kino Kolejowe Kwint Nocy z Polą Negri. 
Kino Lux — Król Prerji, nadprogram p. 

konsulat to ja. 
Kino Miejskie — Magiczny kryształ. 
Kino Polonja — Hoteł Potemkin. 
Kino Piccadilly Księżna Masza (Krwawy 

świt nad Newą). 
Kino Światowid — Tancerz mojej żony. 
Kino Wanda — Dom upiorów. 

OFIARY. 
Maturzystki z r. 1928 — 29 gimnazjum 

imienia Elizy Orzeszkowej w Wilnie sumę 
122 zł. zebraną na bal maturałny składają 
dla ludności dotkniętej klęską nieurodzaju w 
województwie wileńskiem. 

Dla uczczenia imienin swego dyrektora Il 
Kliniki Wewnętrznej USB prof. d-ra Alek- 
sandra  Januszkiewicza w dniu 4 czerwca 
1929 r. składają na dom Dzieciątka Jezus 
40 złotych. 

Siostry kliniki i personel Administrac. 

  

  

RADJO. 

Środa. dnia 5 czerwca 1929 y. 
11.56 —12.10: Sygnał czasu, komunikat 

"meteorologiczny. 12,50 — 13,00: Tr. z Po- 
znania. Komunikat Powszechnej Wystawy 
Krajowej. 17,00--17,20: Program dzienny, 
"repertuar teatrów i kin orąz chwilka litew= 
ska. 17.20—17.30: Komunikat Związku Mł. 
Polskiej. 17.30—17,55: Muzyka z płyt gra- 
mofonowych. 17,55—18,45: Tr. z menażerji. 
18.45—18.55: Tr. z Poznania. Komunikaty 
Powszechnej Wystawy Krajowej. 19,00— 
19.25: „Czeski epigon polskiego romantyz- 
mu*—odczyt z dz. „Literatura*—wygł. prof. 
U.S.B. Witołd Taszacki. 19.25—19.45: Kwa- 
drans akademicki. 19,45 - 20,00 Program na 
dzień następny, komunikaty i sygnał czasu 

% Warszawy. 20,00—20.15: Tr. z Poznania, 
Komunikaty Powszechnej Wystawy Krajo- 
wej. 20.15-21.35: Tr. z W-wy. Koncert wie- 
czorny. 21.35-22.00: Tr. z Warszawy. Lite- 
racki występ autorski: „Angielka i Słońce” 

-- Wacław Sieroszewski. 22,00 - 22,25; Tr. z 
Warszawy. „Szwecja” — odczyt wygł red. 
Zdzisław Dębicki. 22,25—23,00: Tr. z War- 
szawy. Komunikaty: P.A.T., i inne. 23,00 — 
24,00; Tr. z Krakową. Muzyką 'aneczna. 

TTT URI DAIKTAI PO TIA 
& OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Franciszek Legiecki, w Wilnie, przy ulicy 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zamieszkały, 
zgodnie 2 art. 1030 U. P. €. podaje 
do wiadomości publicznej, że w dniu 8 czer- 
wca 1929 roku o godz. 10 rano w Wilnie, 
przy zaułku Oranżeryjnym Nr. 6 m. 7 odbę- 

dzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Wita Jurewicza majątku ruchomego, składa- 
jącego się z umeblowania mieszkaniowego i 
maszyny do szycia f. „Singer“, oszacowane- 
go na sumę 595 zł. 

Komornik (—) Fr. Legiecki. 

   w składzie 
cukru 

  

MĄKĘ, SOL, ZAPAŁKI, MAKARONY 

po cenach najtańszych 
i na dogodnych warunkach do nabycia tylko 

R. JOSPE 
у Wilno, Zawalna 37, tel, 766. 

$ Łowe 

  

Biejstl Kinga ogra 
* alturalno-Oświatowy 

Od dnia 5 do 13 czerwca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film 

„MAGICZNY KRYSZTAŁ 
Sensacyjno-awanturniczy dramat amerykański w 6 serjach — 36 aktach. W roli 
LINCOLN. Silny jak Jew, zwinny jak tygrys, chytry jak lis. Serja 1. TAJEMNICZE PROMIENIE. 

łówniej: ELMO 

Serja 2. W SZPONACH LWA I2 aktów, wyświetla się od 5 do 7 VI włącznie. Serja 3. MIĘDZY 
SALA MIEJSKA 

a. i'mtrcbramska 5. 

„UPIORNY OKRĘT". 

WODĄ i OGNIEM. Serja 4. U WRÓT PIEKŁA 12 aktów, wyświetla się od 8 do 10 VI włącznie. 
Serja 5, UPIÓR PUSTYNI. Serja 6. W SZPONACH INDY JSKIEGO WODZA 12 aktów, wyświetla 
się od 11 do 13 VI włącznie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów Od g. Ó ej. W nie- 
dzielę i święta kasa czynna od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: 

  

Dziś! Na spienionych falach miłości, głębokiej jak bezkresny ocean, wartko płynie niezwykle interesująca 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
PRZETARG. 

Delegatura 3 Okr. Szef. Bud. Wilno 
ogłasza nieograniczony przetarg na zainsta- 
lowanie kompletów klozetowych w obje- 
ktach koszarowych w Nowej Wilejce. Ofer- 
ty w załakowanych kopertach z nadpiszem: 
„Oferta na zainstalowanie klozetów w No- 
wej Wilejce należy składać do dnia 8 czerw- 
ca 1929 roku do godziny 12 w  kancelarji 
Delegatury 3 Okr. Szef. Bud. Wilno, koszary 
3 pułku saperów ul. Arsenalska 5, Kaucję od 
oferowanej kwoty w wysokości 3 proc. na- 
leży złożyć w Kasie Skarbowej, pokwitowa- 
nie zaś dołączyć do oferty. Kosztorysy šle- 
pe są do nabycia w kancelarji Delegatury 
3 Okr. Szef. Bud. Wilno ze zwrotem kosz- 
tów, Delegatura 3 Okr. Szef. Bud. 

Wilno, zastrzega sobie prawo cal- 
kowitego unieważnienia przetargu, wy- 
+ boru oferenta i podziału robót. Przetarg 
odbędzie się dnia 8 czerwca o godzinie 12-ej. 

Delegatura 3 Okr. Szef. Bud. Wiłno 
Andrzejewski — kapitan. 

611—VI—2, 

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 (ul. Wileńska 
12) publiczny przetarg pisemny na wyko- 
nanie robót ziemnych przy budowie drogi 
bitej Ponary — Waka — Landwarów _ па 
klm. kim. 10, 14, 15 16 i 17 (licząc od Wil- 
na) w ogólnej ilości 15.000m3. 

Oferty mogą być składane na wykona- 
nie robót w całej podanej wyżej ilošci, albo 
na poszczególnych klm. A 

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

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 być 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. 

(— Jan Radwański 
Przewodniczący Wydz. Pow. Starosta. 

2304—1. 

шОНО МЕН 
Magistrat m. Wilna 

drogą konkursu zamierza obsadzić 

wakujące stanowisko starszego techni- 

ka wodociągów miejskich. 

Szczegółowych informacyj udziela 

Kierownik Wydziału Wodociągów i 
Kanalizacji, codziennie w godzinach 

od 12—13 (ul. Dominikańska 2, IIl-cie © 
podwórko, pokój Nr 5). —0 

-0 

pierwszego gatunku wszelkich rozmiarów, 
w wielkim wyborze w 

SKŁADZIE LEŚNYM 

Jakóba GINSBURGA 
Wilno, ul. Teatralna 5, telefony 1727, 282. 

Ceny konkurencyjne. 

RESKO ZETOR TERWOZZRCAYTZETRERETEEOTTWAEZZWEWAOSZECZEAA WS П. 2. — 

akcja arcydzieła p. t. „MARYNARZE | BLONDYNKI" 
Ameryki LOIS MORAN i bohater „Wschodu Słońca" — GEORGE O'BRIEN. Nad program: Szampańska 
sztuka „DZIKU5S w PIJAMIE* z prześliczą OLIVE BORDEN w roli głównej. Niezwykle interesująca akcja. 
Początek seansów o godz. 6, 8_i 10.15. 

ABSWAKUBANAMKKABANA  WAGYNODNMBANNSONARE ZW 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

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

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
tylko gwarantowanej jowych instrumentów 

jakości- 

Świeże minerolne odų 
Karisbad, Vichy, Kissingen, 

Krościeńską i t. d. 

  

( SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
BREZZUNNENONZEBARUCAKGRORAGZZUWOAKEOMAKWIEGU 

  

wzruszający dramat z życia. W roli 
głównej najpiękniejsza blondynka 

Niania 
potrzebna od zaraz 
do 2 i pół. letniego 
dziecka. Wymagane 
poważne świadectwa. 
Zgłaszać się codzien- 
nie od 3 — 4 po poł. 
Dąbrowskiego 7 m. 7. 

S 
spėlnika do ko- 
rzystnego intere- 

su z kapitałem od 
10.000 zł, poszukuję. 
Gwarancja pewna. 
Zgłoszenia:  Mickie- 
wicza 11 m. 9, ой g. 
10—12-ej po poł. — о 

Biegła 
MASZYNISTKA znaj- 

    

Szczawnicką 

POLECA NAJTANIEJ sh RH Lafee 
+ najchętniej z własną 

. Oferty d Skl. Apt. Jo PRUZAŃNA, Eik jogas pod 
» tka, — Egz. od 1890 r. Mickiewicza 15, tel. 482. | zamamam mana 

MSAVAVI Ir. G. WOLFSOŃ © pnw KROKI CA SRODKA 8 ОУ i B weneryczne, moczo- H LETNISKA ciowe i skórne, ul. Hallerowo 
@ | 3 Wileńska 7, tel. 1087. wamanumamuwzam _ ,, a 
BAWAWAŃM Hs L : ‘піз“п skie i Densjoaės 

RY „Warszawianka“. Ka- 
DOKTOR a POPIBZKI ę nalizacja, | wodociągi, 

D.ZELDOWIEZ meryczie. Przyjmuje w, majątkach ziem- tenis, pianino. Poczta 

ct wseryczaa, 98 god 1 40 1 |od kich woja il ia Ja pos sylilis, narządów j 5—/ P.p. W.Pohulan- skiem i  Nowogród- ‚ Wielka 
moczowych, od 9 
1, 0d:5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Ar. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, AZ 
DOW MOCZOW. 
od 12-21 0d 4—6, 
ы lewicza 24, 

tel. 271. 

ZP. 

Lekarz - Dentysta 

R. GORDON 
ul. Trocka 9 

    я, 14-7 

*- DOKTOR. 7% 
„b. GINSBERG 

choro wenerycz pe 
gyllit” 7 skórne: Wi. 

* „, uf Wileńska 3, te- 
15 „ 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 lod4 do8. gą 

zęby. 

p Pa 

DOKTÓR TRA 

BLUMOGICZ Akuszeriašniatous 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

7. papież 
(Telet. 921). ол 
  

POSADZKA DĘBOWA 
ZUPEŁNIE SUCHA 

stale 

—1 

ka 2, róg Zawalnej 
Ww. 

KATA GARE] 

į Leto Dena 
RARE AREA 

m. 10. Kamionka na szlaku 
Prżyjmuje od g. 10 2 Wilno — Mołodeczno, 
i wiecz. Lecze- 

plombowanie, stanku Kamionka, p 
"usuwanie. Sztuczne pociągów na dobę, In- £04y: 

— ® Тогтас]е: 
W. Z. P. 32. Ostrowiec, koto Wil- 

° па, maj. 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 

Wielka 21. js: wodny ku: 
padanie wło- — sów. Mickiewicza 46. INRI У СОС 1Е ЯОН 

Służąca 

małej 
trzebna, Zawalna 22 dzieckiego na 30 zł., 

skiem. Informacje: wo, poczta 8 
Wilno, Jagieliońska 8 Wieś, powiat Morski, 
m. 12. Jankowicz, Bagińska, _ 
tel. 5-60. g9'zz —8 

Letnig z 3, 4 i 6 
pokoi ume- 

blowanych z używal- 
nością kuchni i lo- 
downi, do wynajęcia. 
Całość w jednym rę- 
ku nadaje się na 
ana Majątek 

RÓŻNE SUMY 
lokujemy bardzo 
korzystnie ną hi- 
poteki _ miejskie 
D. H.-K, „Zachęta” 

Mickiewicza t, 
tel. 9-05, m | 

Kamieni, 
žwiru do budowy do- 
mu poszukuję. Szcze- 

Wilenska 15, 
Pocztą Bank, od g, 5 7 w. 

: KIEGZE 
Ośrodki 

«| majątków —ziem- 
skich ód 20 do 
200 ha z wodą, 
młynami, rybnem 
gospodarstwem, 
kompletnem zabu- 
dowaniem, w wiel- 
kim wyborze 

oleca 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. -0 

POZYCZKI 
na spłaty ratami mie- 
sięcznemi w ciągu 
roku udzielą Spół- 
dzielcza Kasa Kredy- 
towa, Wileńska 15, 
od g. 4-7 wiecz. -( 

E DAS 3 GEA 

a LJ 
gubiony kwit Nr 
34052. wydany 

ю przez stację Zel- 
do wszystkiego, dlą wą 30 V! 1927 r., ną 

rodziny po- imię  klerca  Boro- 

1 i pół km. od PRZ 

  

Kamionka 
L. Sablińska. 

Jastrzębia Góra 
Pomorze „BAŁTYK* 
tuż nad morzem, 
zgłoszenia: Jastrzębia 
Góra, pensjonat „Bał- 
tyk* lub arszawa, 
ul. Smolna 14 m. 9, 
od g 13 14 i 17—19, 
codziennie oprócz 
świąt osęz— 0 l 

  

3 POSADYĘ 

Paryžanka 
nauczycielka rutyno- 
wana poszukuje kon- 
dycii na lato, ul. Šw. 
Jakóba 6 m. 5, od g. 
12 do 2. —1 

—o unieważnia się. —& 

to 
ci historja 
z włosami 

  

47 

Litery znajdujące się na każdym liściu kaktusa, należy uporządko- 
wać w ten sposób, aby powstał z nich wyraz, zaś z otrzymanych 
wyrazów utworzyć dwuwierszowy rym. 
powyższego zadania wyznaczone zostały 

Za dobre rozwiązania 
następujące nagrody 

OGÓLNEJ WARTOŚCI ZŁOTYCH 10.000 
1 nagroda zł. 1000 —gotówką 
2 nagroda zł. 150—gotówką 

5 
6 10 nagr. Nesesery podróżne 

3 nagroda zł. 500— gotówką 
4 nagroda zł. 300 - gotówką 

nagroda zł. 200—gotówką 
w celeganckiem wykonaniu z 

kolorowej skóry z 15 przyborami, każdy wartości zł. 100 — 
11-30 „Aparat fotogr. — Vest pocket 

31—48 Odbiornik detektorowy 

„Kodak* model B. 

49—78 Komplet przyborów do manicure'u w cleganckim 

191278 Eleganckie toaletowe rozpylacze perfum, Marcel 

279-440 Mechaniczne puderniczki „Montral”, mały model zł, 

4x6 1/2 cm. zł. 70 — 
Marconi typ Di (A-Dl) B 
włącznie z detektorem zł. 39 20 

futerale zł. 18 — 

Franck, Paris zł. 15 — 

7 25 

Podzia! nagród nastąpi w obecności i pod nadzorem notar- 
jusza pana Lichtensteina, Gdańsk- Wrzeszcz, Hauptstr. 106, W 
wypadku, gdyby ilość dobrych rozwiązań przewyższała wyzna: 
czoną liczbę nagród, nastąpi rozlosowanie tych ostatnich pomię- 
dzy uczestników konkursu. Losowanie rozstrzyga również kolej- 
ność wyznaczonych nagród. Udział w konkursie dostępny 
każdemu. Rozwiązania muszą 
pod adresem: A Bornstein 8: Co., Gdańsk (poczta Polska), 
Skrz. poczt. 25 do dnia 15 lipca 1929 r. W nagłówku koperty 
zaznaczone być musi: „Konkurs TAKY SW. 18“. 
wiązaniem należy przesłać jeden bon gwarancyjny, dołączony do | 
każdej oryginalnej tuby kremu TAKY i znajdujący się na ostat- «* 
niej stronicy przepisów użycia. Ogłoszenie nazwisk nagrodzonych 
osób nastąpi w „Słowie'* dnia 29 sierpnia 1929 r. : 

Sociėtė anonyme des laboratoires (darles Roger. 
TAKY jest przyjemnie pachnącym kremem, usuwającym skutecznie i wy- 
godnie zbyteczne włosy i jest dobry do użycia aż do ostatka. TAKY jest 

jest 
być przesłane opłaconym listem 

Wraz Z roz 

przez 

nie O 

/ewną 

ma cis 

Boulogne-Sur-Seine 
(Francja) 

do nabycia we wszystkich aptekach, drogerjach, perfumerjach i t.p. sklepach, Włości 

W razie niemożności nabycia kremu TAKY uprasza się zwracać wprost irządz 
do Generalnego przedstąwicielstwa zebr: 

A. Bornstein 8 Co., Gdańsk. Bóttchergasse 23427. Nizacy 

Odbitki niniejszego konkursu przesyła na życzenie firma 
A. Bornstein, Gdańsk. 

niez: 

jlko ga 
tonfisk 

GTBFINS TAS NORI CBA CEWCE | 
hroi 
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3° SOBOWTOR 
— 0, proszę bardzo, odpowiedzia- 

łem uprzejmie. — Nie mam co prawda 
najmniejszego zamiaru przyznania so- 
bie gardła, ale jeśli takie jest prawo... 

Podniosłem ręce i inspektor szybko 
zrewidował moje kieszenie, wyjmując 
całą ich zawartość. 

— Wszystko to będzie szczegóło- 
wo opisane i zwrócone panu, — oznaj- 
mił. — Dobranoc! 

Sympatyczny inspektor uśmiechnął 
się na pożegnanie i zamknął za sobą 
drzwi na klucz. Zostałem sam. 

Byłem tak zmęczony, że nie mogłem 
myśleć i czuć to wszystko, co powinien 
odczuwać więzień w mojej sytuacji. 
Nie mogłem nawet zorjentować się, co 
powinieniem przedsięwziąć. Wiedzia- 
łem tylko, że morderstwa dokonano w 
czasie bału u Sangatta. Nie miałem o- 
choty łamać głowę nad tem gdzie i jak 
dokonano zbrodni. Spiesznie rozebra- 
łem się i wyciągnąłem się na łóżku, 
przykryłem się szorstką kołdrą i za- 
słaniając się, od palącego się przez ca- 
łą noc światła, zasnąłem momentalnie. 

Jeśli przyznamy rację Francuzowi, 
który powiedział, że codziennie zdoby- 
wamy nowe doświadczenia, to nie mo- 
głem się skarżyć na niesprawiedliwość 
tego zdania, gdy obudziłem się w celi 
więziennej. Było io istotnie zupełnie no 
we doświadczenie. Przy mojem łóżku 
stał, uśmiechając się uprzejmie inspek- 
tor Nayle z walizką w ręku. Była to 
walizka, którą przywiozłem z Wood- 
ford. 

— Dzień dobry, — mruknąłem na- 
współ sennie, przecierając oczy. 

— Cieszę, się, że pan się wyspał, 
— zauważył inspektor. — Oto pańskie 
rzeczy, przyniesiono je dziś rano z pań- 
skiego domu. : 
_ — Pan jest bardzo uprzejmy, in- 

  lale 

   

Scotland Yard znajdę 
nych ludzi. 

Uśmiechnął się szeroko, 
pożółkłe od tytoniu zęby. 

— Zaraz przyniosą śniadanie, ale 
jeśli pan zechce coś dodatkowego, mo- 
gę zaraz posłać, by kupiono na pański 
rachunek. 

— Najzupełniej ufam tutejszej ku- 
chni. Niezbyt często zdarza się korzy- 
stać z gościnności jego Królewskiej 
Mości. Będę wdzięczny za wszystko co 
mi dacie. 

— Dobrze, — uśmiechnął się jesz- 
cze przychylniej i dodał po chwili: — 
O jedenastej będzie pan wezwany do 
sędziego śledczego. Jeśli pan zechce 
skomunikować się z przyjaciółmi, to li- 
sty pana będą przeczytane i odesłane 
natychmiast. Każę przynieść razem ze 
śniadaniem, paier i atrament. 

Podziękowałem mu szczerze. 
— Jeśli pan życzy sobie ogolić się, 

przyślę tu fryzjera, — zaproponował 
inspektor. 

— Dziękuję! — roześmiałem się. 
— Jak widzę, Scotland Yard jest naj- 
lepszym, po Savoy'u, hotelem w Lon- 
dynie. 

Inspektor roześmiał się również. . 
— Staramy się, by nasi lokatorzy 

mieli wszelkie wygody. 
Z przyjaznym ukłonem rozstaliśmy 

się z inspektorem. 
Ubrałem się szybko i z aptetytem 

zjadłem skromne lecz obfite śniadanie. 
Gdy kończyłem kawę, błysnęła mi na- 
gle wspaniała myśl: postanowiłem 
zwrócić się do Lammersfilda listownie 
prosząc go o pomoc. Jako minister 
spraw wewnętrznych mógł mi okazać 
nieocenione przysługi. Ubierając się ła- 
małem sobie bezskutecznie głowę nad 
tem, co mi czynić wypadało i oto, dzię- 
ki kawie policyjnej znalazłem drogę. 

Rozsunąłem naczynia na stoliku i 
radę iš ułożyłem list, następującej 

reści: 

tak sympatycz- 

ukazując 

  

Czwartek. 
„Drogi Lordzie Lammerstild, 
Gdyśmy się poraz ostatni widzieli 

na balu u Sangatta, ofiarował mi pan 
uprzejmie swą pomoc na wypadek ja- 
kichś kłopotów, któreby na mnie mo- 
gły spaść nieoczekiwanie. Wspomnia- 
łem żartem o więzieniu, ale, jak pan wi 
dzi z początku mego listu, żart mój 
stał się rzeczywistością i to w bardzo 
krótkim czasie. Nie wiem, czy zna- 
ne, już są szczegóły zbrodni, o którą 
mnie oskarżają. Jeśli tak, to mogę tyl- 
ko zapewnić pana, że wszystko to opie 
ra się na nieporozumieniu. Gdyby pan 
zechciał udzielić mi pół godziny czasu 
dziś po południu, byłbym nieskończe- 
nie wdzięczny. Wzamian za tą usługę 
obiecuję panu opowiedzieć - historję, 
która niezawodnie rozwieje nudę i je- 
dnostajność pracy ministerjalnej, na co 
się pan uskażał podczas ostatniej na- 
szej rozmowy. 

Z szacunkiem 
Stuart Norscott“. 

Dostatecznie poznałem lorda Lam- 
mersfilda, aby nie mieć wątpliwości, iż 
taki list sprowadzi go natychmiast do 
Scotland Yard. Zbrodnia i otaczająca. 
1а tajemnica były zbyt pociągające, a 
jednocześnie miały związek z jego przy 
watnemi sprawami, to też byłem pew- 
ny, że żadne względy nie powstrzyma” 
ją go od przybycia do więzienia. 

Zakleiłem kopertę, gdy wszedł in- 
spektor Nayl, z fryzjerem. 

— Oto, panie inspektotze, rzek- 
łem, podając list, — List jedyny, któ- 
ry wysyłam, nie piszę więcej do niko- 
go. Bardzo byłbym wdzięczny, gdyby 
ten list został natychmiast wysłany. 

Inspektor przeczytał adres i na twa 
rzy jego ukazał się wyraz zdziwienia i 
szacunku. Po sprowadzeniu policjanta, 
który miał czuwać, nad tem, abym nie 
przeciął sobie brzytwą gardła, Nayl o- 
puścił moją celę. 

Fryzjer w milczeniu 
twarz i zaczął gol 

namydlił mi 
Zaledwie skoń-    

  

czył, zjawił się znów inspektor, oznaj- 
miając o przyjściu Billa. 

— Może pan widzieć się z nim, kie 
dy pan zechce. 

— Jeśli pan pozwoli, to prosiłbym 
o przyprowadzenie go natychmiast. 

Wkrótce policjant wprowadził Bil- 
la, pozostawiono nas samych. 

Billi ze zdziwieniem, obejrzał się po 
okoju. 

— Oho, mój chłopcze! Myślałem, 
że znajdę cię w wilgotnym i zimnem po 
dziemiu. Cóż znaczy ten komfort? 

— Staramy siąę, by nasi lokato- 
rzy mieli wszelkie wygody, — zacyto- 
wałem słowa inspektora. 

— żałuję, że nie mam cię czem po- 
częstować, tylko od śniadania pozosta” 
ło doskonała kawa. 

Billi siadł na rogu stołu i wsunął 
ręce w kieszenie. 

— Tak, — gwizdnął przeciągle, — 
to wesoła historja! Cóż teraz będzie? > 

— W każdym razie nie mam zamia 
ru dłużej milczeć. Z chwilą, gdy Nor- 
scott nie żyje, uważam naszą umowę za 

związaną. 
Billi kiwnął głową. 
—Racja! Ale trzeba postępować 0- 

strożnie. Musisz wziąć dobrego adwo- 
kata, który nauczy cię, jak masz za- 
chowywać się i co mówić. Czy pozwo- 
lisz mi zająć się wyszukaniem odpo- 
wiedniego człowieka? 

— Pisałem do ministra, prosząc go 
by.mnie odwiedził. Musimy poczekać, 
na to, co on powie, bez jego rady, nie 
będę nic zaczynał. 

— Doskonałe! Więc mamy mini- 
stra do pomocy, czy sądzisz, że przyj- 
dzie? 

— Przypuszczam, że tak, — odpo- 
wiedziałem skromnie. 

— Czy dowiedziałeś się czegoś no- 
wego 0 tej sprawie? — zapytał Bili — 
Kto zamordował Prado i w jaki spo- 
sób policja wpadła na nasz ślad? 

— Myślę, że zabił go Da Costa ale 
wkrótce dowiemy się wszystkiego do- 
ы i ; SB 

    

    
  

kładnie. O jedenastej będę wezwany 
do sędziego śledczego. 

Billi spojrzał na zegarek. 
— O jedenastej? A więc muszę już 

odejść. Obiecałem zajść do twojej dzie- 
wczyny i przyprowadzić ją tutaj? 

— Marja! — krzyknąłem. — Ona 
wie? 

— Powiedziałem jej, gdy dziś ra- 
no telefonowała do ciebie. Czy źle zro- 
biłem? 

Wzruszyłem ramionami. 
— Nie, naturalnie! Wszystko je- 

dno dowiedziałaby się o tem z gazet. 
Gazety nie opuszczą takiej gratki. Nie 
chciałbym tylko, żeby jej imię by- 
ło wmieszane do tej przykrej historji. 

— Dobrze, w takim razie zapro- 
wadzę ją do sądu i w drodze opowiem 
całą prawdę. To może, uspokoi trochę 
twoją ukochaną. t 

Uścisnąłem jego dłoń. 
— Billi, dobry z ciebie przyjaciel! 
Roześmiał się i poklepał mnie po 

ramieniu. 
— Jesteśmy z tobą jednego pokro- 

ju ludzie! 
Billi wyszedł z pokoju. W ciągu 

dwudziestu minut usiłowałem przypom 
nieć sobie dokładnie wszystko, co za- 
szło od chwili spotkania mojego z Nor- 
scottem na brzegu Tamizy, aż da o- 
statniego dnia. Postanowiłem opowie- 
dzieć lordowi Lammersfildowi całą 
prawdę ze szczegółami, i chciałem, by 
opowiadanie było możliwie krótkie i 
pełne. 

Właśnie zakończyłem przygotowa- 
nia do rozmowy, gdy zjawił się inspek- 
tor. 

— Sędzia śledczy już przybył, — 
oznajmił, — pańska sprawa jest pierw- 
SZA. ! 

— Jestem gotów  inspektorze, 
odpowiedziatem, wstając i kierując się 
ku drzwiom. 

Jeśli miałem wątpliwości co do te- 
go, czy szerszy ogół zna już moją spra 
wę, to wchodząc do sali sądu, straci- 

  

  

łem je najzupełniej. Ławy były zaj!STWSZ 
przez tłumy ciekawych, żądnych slziałali 
sacyj widzów. loruski 

Jedyną znajomą twarzą, ktėrą ** nie 
strzegłem w pierwszym rzędzie Bani 
twarz Maurycego, który wpił się. ują, 
mnie chciwemi oczyma. Miejsca piem. z 
znaczone dla prasy były przepełnićrne, b. 
Na mój widok tłum zakołysał się k Wycz 
sali przeleciał szmer, który zamatł 25407 
tychmiast, gdy wysoki mężczyzna), * | 
docznie sekretarz sędziego śledcz ię = 
wstał z fotela. sunięc 

Sędzia wyglądał dosyć symy atj !erwsz 
nie. Przypominał czemś lorda Lamiiczyć, 
sfilda: takie same dobroduszre «%' tę y, 
cze, nieco zniszczone, rozumne «c; nt, 
spokojny uśmiech na wąskich, bla, KRYOd 
ustach. Ukłoniłem się mu grzec: įsk WC 
on odpowiedział szybkim ukłon +nie sił 
czem bystre jego oczy wpily si, nA ай, 
ja twarz. [ 

Rozpoczęto pytania, które brznt;, wą 
krótko i treściwie. „1624 w 

Na ławie świadków usiadł przd jej w 
wszystkiem inspektor Nayl, któr? 1000 
powiedział szczegółowo, jak zosi-łów | 
aresztowany. Okazało się, že PO'na ter 
pojechała szukać mnie do Woodfo,, : 
nagłe pojawienie się moje w Lond 972 1 
było dla nich niespodzianką.  „rE'EWICZ 

Po nim wystąpił inspektor tespinisji, 
prosząc by dalsze badanie odłoż acy «wybr 
następny dzień. 3 : ta l swej 

Sędzia spojrzał nań z niezaw 32, i 
niem. ła: НН 

— Gdybym wczoraj, nie pbljo? "EX 
rozkazu aresztowania go, przysjrak ha rec 
chętnie na pańską prośbę, ale Jak. Poc 

«już to się stało, więzień musi bibljof pią z 
dany w terminie wyznaczonynSy, į! 
prawo. Dwał РОГа! 

Nie sądzę, by uwaga ta mora wy,'ich | 
wić przyjemność inspektorowi, i skr: 
on zbyt stary i doświadczony 
okazać swe niezadawołenie. 
treściwie złożył zeznanie. W 
łem się w każde jego słowo, 
nem zaciekawieniem. 

       
       

              

   

  

      

  

  

    
   

je“ Kwaszelna  


