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? PRENUMERATA miesięczna 

  

z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. | 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. l 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. ° 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc | nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk S 
N. ŚWIĘCIANY — Księg: 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, 
WILEJKA POWIATOWA 
WARSZAWA — T-wo 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

t. Michalskiego. 
nia T-wa „Ruch“. 

   

    

V. Tarasiejski. 
Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
„Ruch“. 

ul.) 
Kol. 

    

V TTT ADS TRIO SINTYS | 

Komunikaty oraz 
drožej. 

Zagraniczne 50 proc, drožej. Ogtoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

  

  

„e W programie gonitwa loteryjna 

Zawodne próby ECHA STOLICY 77A KORDONÓW 
Dlaczego endecja głosowała za re- 

formą rolną w brzmieniu jakie jej na- 

dała ustawa z dnia 28 grudnia 1925 

roku? 

Eendecja, która tyle razy dotąd 

spekulowała na możliwości uzyskania 

poparcia ze strony ziemiaństwa, w 

tym wypadku zasłaniała się koniecznoś 

cią „poświęcenia interesu klasowega 

dla dobra narodu i państwa". 

Poseł socjalistyczny,  Kwapinski, 

na posiedzeniu sejmowem z dnia 25 

czerwca 1925 roku bez ogródek 0- 

świadczył, że uchwalając reformę rol- 

Pną „tem samem osłabiamy potęgę po” 

lityczną obszarników i tem samem 

zmniejszamy ich znaczenie polityczne 

w państwie". 

Poseł Kwapiński był zawodowym 

inspiratorem i głównym referentem u- 

stawy o wykonaniu reformy rolnej w 

drugim sejmie, — po pośle Daszyń- 

skim, który w tej roli występował w 

sejmie pierwszym. A Daszyński prze- 

cież rzucał wówczas słowa obliczone 

na oklaski tłuszczy: „czy sądzicie, że 

jesteśmy zimmunizowani, zaszczepieni 

tu na gruncie polskim przed tym ogro- 

mnym strumieniem, który dziś wstrzą” 

„sai podmywa podstawy dawnego ce- 

sarskiego ładu całego wschodu Euro- 

py, czy myślicie, że ogień krwi, który 

zalał Rosję nie wybuchnie u nas pro- 

- mienistemi językami”. 

Po sześciu latach przypomniała 

snadź endecja przestrogę posła Daszyń 

skiego i w obawie p rzed urojonym 

„ogniem* uznała za wskazane poświę- 

cić interes „klasowy* gwoli osłabienia 

politycznego ziemiaństwa i zmniejsze- 

nia jego znaczenia wogóle. 

Ta wstrętna i zakulisowa wobec 

ziamiaństwa gra, łączy się z nazwi- 

skiem tego, który w chwili, gdy Marsza 

łek Piłsudski na moście Poniatowskie 

ze rozmawiał z b. p rezydentem St. 

Wojciechowskim, sposabiał się do u- 

cieczki. Witos przed przewrotem ma- 

jowym stanął u szczytu władzy. Witos, 

który chąc skaptować endecję powoły- 

wał się w debatach nad reformą rolną 

na to, że przykład Wł. Grabskiego, je 

dnego z większych właścicieli ziem- 

skich, stwarza już sam przez się obo- 

w 'ązek ziemiaństwa „wobec mas ludo- * 

wych, wobec żołnierza, wobec Polski 

i przyszłości” i przeistacza się w dług 

honorowy który ziemiaństwo bezwzglę 

dnie musi uiścić, — ten Witos właśnie 

nadawał się na najlepszego sojuszni- 

ka. Fałszy wspierający się o demago- 

gię, demagoję osunutą na fałszu—czyż 

lepiej mogła być pomyślana symbioza 

torująca drogę do władzy. Nie przewi- 

dywano tu jednak czynu Marszałka. 

Tylko o władzę chodziło endecji, 

Opierając się oddawna na ziemiań- 

stwie endecja zdradziła ten stan. Słu- 

sznie zaznacza Organ ziemiański 

„Dzień Polski', że właśnie wkrótce - 

po rządach Paderewskiego rozpoczęła 

się „ta fałszywa polityka, polityka 

podstępu i . błędnych wyrachowań, 

która zepchnęła ziemiaństwo jako war- 

stwę społeczną na szary koniec polity- 

cznego życia”. Tak, zawdzięczając 
endecji stało się zadość marzeniom po- 

sła Kwapińskiego, którym wyraz dał 

on w cytowanem przemówieniu w dniu 

25 czerwca 1925 r. 
+ Bieg czasu i wypadków po pogro- 

mie wykazał, że da władzy trudno jest 

dotrzec za pomocą pamilitów chociaż- 
by do roznoszenia ich w pogotowiu 

cych ze stowarzyszeńia św. Zyty. 
cych ze stowarzyszenia s. Zyay. 
Należało wykorzystać moment, który 

: rzuca w niepamięć czyny niezgodne — 

2 moment przesilenia gospodarczego 
Znów nadawała się sposobność, po- 

   

  

chlebstwem, intrygą czy obłudą, do 

kaptowania w swe szeregi tyle razy 

oszukiwanego ziemiaństwa, — ше о- 

mieszkując przytem i innych okoliczno 
ściowych sposobności. 

Przedewszystkiem więc postarano 

(dalszy ciąg na szpałcie 6-ej). 

Biograija Marszałka Piłsudskiego 
po angielsku. 

WARSZAWA, 14 VI. (tel. wł. „Sło- 
wa“). Międzynarodowe londyńskie biuro 
wydawnicze żrown podaje w ostatnim 
biuletynie wiadomość, że w najbliższym 
czasie wydaje w języku angielskim, je- 
dnocześnie w Anglii i Ameryce, obszer- 
ną książkową biografję Marszałka Pił- 
sudskicgo. 

Otgłosy zajść lwowskich. 
WARSZAWA, 14 VI. (tel. wł, „Sło- 

wa*). Władze centralne wdrożyły do- 
chodzenie w stosunku do kilku osób 
urzędowych, zajmujących odpowiedzial- 
ne stanowiska w administracji i policji 

Iwowskiej, które wykazały mało energii 
zapobieżeniu ostatnim zajściom. 

Opozycyjne uchwały Wyzwolenia 

WARSZAWA, 14 VI. (tel. wł. „Sło- 
wa"). W ciągu dwóch dni ubiegłych, 
obradował w Warszawie w obecności 
557 delegatów Walny Zjazd Wyzwolenia, 
który powziął i przesłał do ogłoszenia 
prasie długi szereg rezolucyj utrzyma 

nych w ostrym tonie przeciwko rzą- 

dowi. 
Na wstępie, Wyzwolenie staje w 

obronie posłów sejmowych nawiązując 
do ostatnich kilku pisemnych wystąpień 
Marszałka Piłsudskiego. Dalej domaga 
się zjazd ukarania winnych rzekomych 
nadużyć wyborczych i potępia krępo- 

wanie wolności zgromadzeń i prasy. 

Zjazd Wyzwolenia oświadcza dalej pu- 
blicznie, że na wszystkich dostępnych 
terenach pracy prowadzić będzie naj- 
ostrzej walkę z rządem a swemu klu- 

bowi parlamentarnemu nakazuje iden- 
tyczną taktykę prowadzić w Sejmie i 
Senacie. 

W końcu zjazd wypowiada się za 
wspólpracę z dwoma innemi stronnict- 
twami ludowem i PPS, oraz ostro zwal- 

cza projekt reformy konstytucji zgło- 
szonej przez klub B. B. 

Wyjazd p. Dewey'a do Poznania 
i Paryża. 

Doracda finansowy p. C. S. Dewey 
w tych dniach uda się ponownie do 
Poznania. aby nader szczegółowo za- 
poznać się ze wszystkimi działami na 
P. W. K. Po kilkudniowym pobycie 
w Poznaniu p. Dewey wyjedzie do 
Paryża, gdzie znajdzie się w czasie 
pertraktacji w sprawie siinansowania 
obligacji centralnego banku  ziem- 
skiego. 

Jak wiadomo konierencja przed- 
stawicieli i miarodajnych czynników 
polskich z reprezentantami konsorcjum 
banków francuskich i angielskich za- 
powiedziana jest na dzień 20 bm. 
Agencja Wschodnia dowiaduje się, iż 
zgodnie z zamierzeniem rozszerzenia 
akcji sfinansowania obligacji przyszłe- 
go banku przez zaproszenie do udzia- 
łu innych banków europejskich, w 
konierencji powyższej wezmą udział 
przedstawiciele banków szwajcarskich 
i holenderskich. 

Uprawnienie administracji publi- 
CZNEj. 

W Prezydjum Rady ministrów odbyło 
się z udziałem dr. Jaroszyńskiego posiedze 
nie sekcji systemów pracy przy komisji u- 
sprawnienia administracji publicznej. Zasta- 
nawiano się nad wzorem najpraktyczniejszej 
instrukcji biurowej dla urzędów. W toku dy- 
skusji omawiano tak zwany „system dzie- 
siętny' amerykański, polegający na tem, że 
akta dotyczące pewnych określonych spraw 
posiadają w obrębie jednego resortu lub ca- 
łego państwa stale określony numer. 

Ten system, stosowany w Holandji mo- 

że być przyjęty przez poszczególne resorty, 
a potem przez całą administrację danego kra 
ju, zaś w dodze umów międzynarodowych 
w stosunkach mieędzypaństwowych. 

  

     
   

  

     

  

Ofwarcie pawilonu b. O. P. P. na 
wysfawie w Poznaniu. 

POZNAŃ, 14 VI. PAT. Dziś po połud- 
niu nstąpiło otwarcie pawilonu Ligi Obro- 
ny powietrznej Państwa na terenie Po- 
wszechnej Wystawy Krajowej. Na otwarcie 
pawilonu przybyli przedstawiciele władz z 
dowódcą okręgu korpusu gen. Dzierżanow- 
skim na czele. 

Zwiększenie frekwencji gości 
na P. W. K. 

POZNAN, 14 VI. PAT. Pogoda w dniu 
ostatnim wpłynęła znacznie na poprawę 
frekwencji na P.R.W. Już od soboty ubie- 
głego tygodnia można było zaobserwować, 
ze przeciętna dzienna liczba zwiedzających 
utrzymuje się na poziomie 30 tys. W ubie- 
głą niedzielę zwiedziło wystawę 45 tys. 
osób, w poniedziałek 10 b. m.-- 31500, zas 
we wtorek - 30300 osób. 

W Mińska wybuchły rozruchy więźniów? 
Na nasze terytorium przeszedł nie- 

jaki Wacław Okulewicz, któremu udało 
się zbiedz z więzienia mińskiego. Opo- 

wiada on, że ostatnio z powodu złego 

traktowania i okrucieństwa straży i G. 
P. U., w więzieniu wybuchły rozruchy. 

Więzniowie usiłowali siłą wydostać się 
z więzienia, rozbrajając część  strażni- 
ków. Na pomoc strażnikom wezwano 

oddział G. P. U., który zdołał opano- 
wać sytuację i osadzić więzniów z po- 
wrotem w celach. Kilku więzniów pod- 
czas zajść zdołało wydostać się z wię- 
zienia. Organizatorów  nieporządków 

mają wywieść do innych więzień. W ce- 
lu niedopuszczenia do tego i zapro- 

testowania przeciwko praktykom straży 

więziennej więzniowie proklamowali 

głodówkę. (b). 

Imieniny Smełony 
Z Kowna donoszą: Przedwczoraj z po- 

wodu imienin prezydenta państwa Smetony 
w mieście były wywieszone flagi. W sobo- 
rze odbyło się uroczyste nabożeństwo, na 
którem byli obecni prezydent Smetona z 
małżonką, premjer Woldemaras, protokół 
dyplomatyczny, wyżsi przedstawiciele armii 
it. d. Nabożeństwo odprawił naczelny ka- 
pelan wojenny kan. Mironas, który w swej 
mowie podkreślił, że nabożeństwo zostało 
odprawione na żądanie Woldemarasa. 

Po nabożeństwie u prez. Smetony od- 
było się wielkie przyjęcie, wczoraj zaś — 
śniadanie w parku prezydenta. 

Śladom Włoch... 
Z Kowna Įdonoszą: Organ faszystów. 

litewskich „Tautos Kelias* zamieścił arty: 
kuł, w którym dowodzi się konieczności 
przekształcenia związku faszystów w orga- 
nizącję faszystowskiej milicjj na wzór 
Włoch. 

Emerytura dla Plechowicza 
Z Kowna donoszą: Prezydent Sme- 

tona wyznaczył  Plechowiczowi za 
jego zasługi dożywotnią emeryturę w 
wysokości 1000 litów miesięcznie. 

Natastrofa kolejowa w Kukurajciach 
Z Kowna donoszą: Dd. 9 czerwcą w 

pobliżu stacji kolejowej Kukurajcie wyko 
leił się pociąg Szyłokarczma—Kłajpeda. 3 
wagony osobowe i jeden towarowy zostały 
uszkodzone. Ofiar w ludziąch niema. Lekko 
ranny jest jeden z pasażerów. : 

10-letni jubileusz szalisów. 
Z Kowna donoszą: 24 czerwca 

upływa 10 lat od dnia założenia li: 
tewskiego związku strzelców (Lietuvos 
šaulio Sąjunga). W związku z tem— 
Kowno oczekuje wielkiego napływu 
szaulisów z całej Litwy. Uroczystości 
10-lecia zaczną się już 21 czerwca, 
W czasie obchodu zostanie zorgani- 
zowany „Dzień pieśni*, w rewji zaś 
weźmie udział kilka tysięcy szaulisów 
w pełnym uniiormie i dziewcząt w 
strojach narodowych. Wszyscy przy- 
bywający do Kowna szaulisi i uczest: 
nicy chórów przez te dni będą na 
całkowitem utrzymaniu państwa. 

Wielka wystawa lilewska w 1930 r. 
Z Kowna donoszą: Na wiosnę 

1930 r. w Litwie zostanie otwarta 
wielka wystawa rolniczo-przemysłowa. 
Z powodu jubileuszowego roku (500 
Jecie śmierci W. Ks. Lit, Witolda) 
komitet wystawy zostanie zorganizo- 
wany możliwie wcześniej, by dać moż- 
ność zorganizowania wystawy w olbrzy- 
mich rozmiarach. 

Obrot pieniężny w Łotwie 
Według ostatnich wiadomości z 

Rygi w kwietniu rb. suma obrotu pie- 
niężnego w Łotwie wynosiła 101,95 
milj. łatów z czego 45 procent tej 
sumy przypada na banknoty banku 
łotewskiego. 33,3 proc. na zobowią- 
zania skarbu i 21,7 proc. na drobne 
pieniądze metalowe. 

głatowanie. paszportów zagranicznych 
w Estonji i Finland 

Z Rewła donoszą: Między Estonją. ! 
Finlandją toczą się obecnie rokowania w 
sprawie skasowania paszportów zagranicz- 
nych. Inicjatywa należy do Finłandji, które 
zamiast paszportów zaproponowała specjal- 
ne kartki podróżne. Kartka taka będzie 
nietylko pozwoleniem na wjazd, lecz jedno - 
cześnie da prawo do zamieszkania. Jak 
wiadomo wizy między Estonją i Finlandją 
oddawna już zostały skasowane, potrzebny 
jednak jeszcze jest paszport zagraniczny 
Rząd estoński uważa, że propozycja Fin- 
landji jest do przyjęcia i zdaje się, iż vw 
najbliższej przyszłości pod tym względem 
zostanie osiągnięte porozumienie. 

JUTRG OSTATNI DZIEŃ WYŚCIGÓW IKOGKNNYCH W POŚPIES$ZCE Z TOTALIZATOREŃ. 
Poezątek o godz, 3-ej. 

Obrady Rady bigi w Madrycie 
Sprawa likwidacji mienia niemieckiego w Polsce 
MADRYT, 14.VI. PAT. W sprawie likwidacji mienia niemieckiego w 

Polsce, wniesionej na Radę Ligi z pominięciem normalnej procedury, wsku- 
tek żądania min. Stresemanna, zabrał głos ten ostatni, wnosząc o wstrzy- 
niania likwidacji aż do wyjaśnienia słuszności pretensyj strony skarżącej. 
Stresemannowi odpowiadał min. Zaleski, poczem ponownie przemawiał 

resemann, proponując wznowienie prac komisji porozumiewawczej, która 
dkiałała w roku 1925, albo też odesłanie sprawy do Trybunału Międzyna- 
rodowego w Hadze. 

Jutro sprawozdawca Adatci złoży Radzie propozycje w tej sprawie 
po porozumieniu się z zainteresowanemi stronami. Następnie weszły na 
porządek Rady Ligi drobne sprawy górnośląskie w liczbie 9. 4 z nich zo- 
ały wycofane, w pozostałych 5 sprawach Rada uchwaliła bez dyskusji 
niosek sprawozdawcy, przyjmując do wiadomości wyjaśnienia rządu. 

Jutro odbędzie się ostatnie posiedzenie sesji Rady Ligi Narodów. 

Raporty komitetu finansowego i gospodarczego. 
MADRYT, 14.6, Pat. Rada Ligi Narodów przyjęła raport komitetu finansowego 

w sprawie zakupu złota, osiedlenia wychodźców greckich i bułgarskich, pozyczki 
węgierskiej, banku emisyjnego estońskiego, pożyczki miejskiej Gdańska. 

W dalszym ciągu przyjęto raport komitetu gospodarczego Ligi, zaaprobowano 
plany budowy gmachu Ligi Narodów w Genewie i omówiono również sprawy petycyj 
Ró niemieckiej w wojewodztwie śląskiem i mniejszości polskiej w №ет- 

czech. я 

Stresseman u Primo de Rivery 
MADRYT, 14,6. Pat. Generał Primo de Rivera przyjął ministra  Stresemanna, z 

którym odbył krótką rozmowę. Następnie ambasador Quinones de Leon odbył kon- 
ferencję ze Scialoją. Treści tych rozmów zachowują w tajemnicy. 
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Jak Sowiefy realizują „ideje“ profokėlu Litwinowa 
„Antypolskie demonstracje przed konsułatem w Tyflisie 

WARSZAWA. 14.6. (PAT). W związku z ustnem demarche posta Bo- 
gomołowa w sprawie obecności przedstawicieli władz polskich na unoczystej 

akademii 10 lecia niepodległości Gruzji w Warszawie, prasa sowiecka rozpo- 

częła systematyczne napaści na rząd polski, nie cofając się nawet przed ata- 

kami osobistymi pod adresem niektórych polskich czynników oficjalnych. 

Skutkiem: tej kampanji, przeprowadzanej w sposób systematyczny przez 

prasę sowiecką, było pewne podniecenie umysłów wśród komunistów w Ty: 

flisie, co wyzyskane zostało do urządzenia szeregu wieców antypolskich, na 

których bezkarnie wzywano ludność do usunięcia z Tyfisu konsulatu polskie- 
Wynikiem tej agitacji antypolskiej w Tyilisie była zorganizowana w dn. О. ! 

„p czerwca br. demonstracja, w której uczestniczyło kilkaset osób. © 
Demonstranci udali się przed gmach konsułatu polskiego w Tyflisie i 

pospolitej Polskiej gradem kamieni, co spowodowało wybicie kilkunastu szyb 
oraz częściowe uszkodzenie wewnętrznego konsulatu. 

Otrzymawszy wiadomość o tej niesłychanej prowokacji antypolskiej, 
której władze sowieckie w Tyflisie najwidoczniej w sposób dostateczny nie 
zapobiegły, poseł polski w Moskwie p. Patek zgłosił w dniu 13 czerwca ka- 
tegoryczny protest rządu polskiego w komisarjacie ludowym spraw zagra- 
nicznych. 

Przyjmując protest polski do wiadomości, zastępujący komisarza ludo- 
wego spraw zagranicznych Karachan wyraził w imieniu rządu ZSSR, gorące 
ubolewanie z powodu pożałowania godnych wypadków w Tyflisie. Ograni- 
czając się narazie do protestu i do przyjęcia ubolewania rządu ZSSR poseł 
polski min. Patek zastrzegł się, że do konsekwencyj politycznych tego zajścia 
powróci po otrzymaniu stosownych instrukcyj od rządu polskiego, który je 

= po zapoznaniu się szczegółowem z całokształtem wspomnianych 
zajść. 

Wojska sowieckie wkroczyły do Mongolii 
LONDYN. 14.6. (PAT). Agencja Reutera donosi z Pekini, że wojska sowieckie wkro 

czyły do Mosgolji w odwecie za niedawne najście na konsułat sowiecki w Charbinie i 
zatrzymanie przez chińczyków urzędników konsulatu. Dowódca wojsk mandżurskich 
Czang-Tsuo-Niang utrzymuje, że uda mu się powstrzymać pochód oddziałów sowieckich 
lecz rząd nankiński skłonny jest do podjęcia kroków dyplomatycznych. 

Dementi sowieckie 
MOSKWA. 14.6. (PAT). Agencja Tass stwierdza, że doniesienia rozpowszechniane 

przez Pekin w sprawie rzekomego wkroczenia wojsk sowieckich do Mongolji i otocze- 
nia konsulatów chińskich na terenie Związku Sowieckiegu przez wojska sowieckie, co 
miało stanowić retorsyjne zarządzenia Sowietów na aresztowania w konsulacie sowiec- 
kim w Charbinie, — są zupełnie zmyślone i nie mają żadnym podstaw. Według infor- 
macyj sowieckich kół miarodajnych wzmiankowane doniesienie są kolportowane przez 
sfery, które biorą udział w oszczerczej kampanji i nagonce, powadzonej na Dalekim 
Wschodzie przeciwko rządowi sowieckiemu przez wogie dlań elementy. 

Rokowania o traktat handlowy polsko-jugosło- 
wiański 

BIAŁOGROÓD, 14—VI. Pat. Rokowania w sprawie zawarcia traktatu 
handlowego między Polską a Jugosławją trwają nadal. Wiceminister prre- 
mysłu i handlu dr. Doleżal w dniu dzisiejszym opuszcza Białogród, uda: 
jąc się do Warszawy w związku ze zbliżającą się datą zgromadzenia ko- 
mitetu ekonomicznego Ligi Narodów oraz wobec konieczności przeprowa- 
dzenia osobistych szczegółowych rozmów w Warszawie co do zasadni- 
czych kwestyj, dotyczących traktatu handlowego z Jugosławją. Przed swo- 
im wyjazdem wiceminister Doleżal odbędzie konierencję z delegacją jugo- 
słowiańską w najważniejszych sprawach, dotyczących projektowanego trak- 
tatu, w szczególności w kwestji taryf. Po wyjeździe dr. Doleżala rokowa- 
nia nie ulegną przerwie i obracać się będą w ramach, ustalonych już w 
czasie dotychczasowych konierencyj. : 

- Układ pomiędzy Prusami a Sfolicą Aposfolską 
BERLIN, 14 VI. PAT. Wbrew wczorajszym doniesieniom „Berliner 

Tageblatt“, oiicjalne podpisanie umowy między Prusami a Stolicą Apostol- 
ską odbyło się dopiero w dniu dzisiejszym o g. 11 w. południe. Umowa 
została podpisana przez nuncjusza Stolicy Świętej w Berlinie i premjera 
pruskiego Brauna. Premjer pruski przy udzielaniu prasie įnformacyį pod- 
kreślił z naciskiem, że aktu podpisanego nie nalezy nazywać konkordatem, 
lecz tylko traktatem między Prusami i Kościołem, ponieważ konkordat 
jest aktem, regulującym calokształt stosunków między państwem b kościo- 
łem, tymczasem umowa obecna reguluje tylko te strony zagadnienia, które 
już w poprzedniej umowie były uregulowane. 

Gziczerin ambasadorem sowieckim w Londynie! 
Umizgi sowieckie w stronę Mac Donalda 

WIEDEŃ. 14.6. (PAT). Dzienniki donoszą że „Neueste Zuricher Ztg“ jakoby w 
Moskwie rozważany był obecnie płan zamianowania Cziczerina ambasadorem sowieckim 
w Londynie celem zadokumentowania w ten sposób angielsko - sowieckiego porozu- 

de „żółty Ptak" leci ku Azorom 
PORTLAND. 14.6. (PAT). Sterowiec „Rochambeau* donosi, że o godz. 3 według 

czasu amerykańskiego samolot „Żółty Ptak* wysłał radjodepeszę, iż z powodu znacznego 
zużycia benzyny kieruje się ku Azorom od Strony Portugalji. jak przypuszczają na stat- 
ku „Rochambeau*, samolot w chwili nadawania depeszy zrajdował się w odległości o- 
koło 2600 mił od wybrzeży amerykańskich. Jest rzeczą możliwą, że to znaczne zużycie 
benżyny spowodowane zostało obecnością na pokładzie samolotu pewnego chłopca, 
który ukrył się tam w chwili odlotu, pragnąc wziąć udział w locie. 

NOWY JORK. 14.6. (PAT). Parowiec „Niagara”* nadesłał wiadomość, że samolot 
„Żółty Ptak'* znajduje się od 300 do 400 mił na północo-wschód od wysp Azorskich. 
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się o wyolbrzymienie przesilenia do ro 

zmiarów kryzysu, do zażegnania które- 

go zdolna byłaby jak przewidywać 

należało, tylko endecja. Próby pod tym 

względem spaliły na panewce. Zainte- 

resowane sfery gospodarcze nad „kry- 

zysem* przeszły do porządku dzien- 

nego, upatrując w przesileniu jedynie 

ostrzeżenie pod adresem czynników 

rządowych, że próby statystyczne do 

dobrych wyników nie prowadzą, że 

tem jaknajbardziej wskazaną jest jak- 

najbliższa współpraca Państwa z 

przedstawicielami życia gospodarcze- 

go. 

Prośbą okolicznościową była agi- 

tacja przeciwko fuzji Towarzystwa 

Rolniczego, zrzeszającego przeważnie 

większą własność, a Związku Kółek 

Rolniczych dążącego do zorganizowa- 

nia gospodarczego drobnej własności. 

Endecja która z takim nakładem elo- 

kwencji forsowała projekt zniszczenia 

większej własności, wystąpiła w cha- 

rakterze obrońcy ziemian gdy chodziło 

o stworzenie wspólnego frontu rolnic- 

twa! Nie z niedowierzaniem, lecz 

wprost urągliwem milczeniem powita- 

no te próby. 

Nie zaniechano jednak ich. Oto 

przed kiłku dniami na łamach „Gazety 

Warszawskiej'* prof. Rybarski starał 

się udowodnić, że rząd prowadził 

pierwotnie politykę wysokich cen zbo- 

ża i taniego kredytu — co miało skło- 

nić ziemiaństwo do przejścia do obozu 

rządowego, ale obecnie mamy tanie 

zboże a drogi kredyt, skąd prosty 

wniosek, że ziemiaństwo pawinno ten 
obóz opuścić. 

Należytą odprawę dał autorowi о- 

mawianego artykułu w „Gazecie War- 

szawskieį'—,,Dzien Polski“, zaznacza- 

jąc na wstępie, że „nie pierwszy to raz 

i nie dziesiąty publicyści „G. Warszaw 

skiej'* starają się wykazać ziemiaństwu 

że jego pozycja polityczna jest nie- 

właściwą, alę trzeba mieć duża wiary 

w demagogję i w demoralizację, by tłu 

maczyć zasadnicze stanowisko ziemiań 

stwa względami tak utylitarnemi, jak 
chwilowa konjunktura zbożowa i przy- 

puszczać, że względy na tę konjunktu- 

rę mogą spowodować zmianę tego sta- 

nowiska“. 

Ziemiaństwo zbyt dużo na sobie 

doświadczyło, by bezkrytycznie mogło 
nadal dawać posłuch podszeptom z tę- 

sknoty do władzy zdrodzonym. Prze- 

widywać należy, że na niczem spełzną 

również próby tego rodzaju ze wzmo- 

żoną energją podejmowane specjalnie 

na terenie ziem północno-wschodnich. 

Mój zamiar przedstawienia tych prób 

we właściwem świetle hamowany zo- 

sal przez „Dziennik Wileński*  tupe- 

tem. Zrewanżować się mogę tymże wy 

razem ale mającym rzeczywiste podsta 

wy, ponieważ właśnie tylko tupet mógł 

zrodzić mniemanie, że ziemiaństwo 

Kresów północno - wschodnich w nie- 

pamięć puścić mogło uchwalenie refor- 

my rolnej, która w ostatecznym swym 
wyniku zlikwiduje tu polski stan po- 

siadania. 

Z. Harski. 

Amerykański „król piekarniany 
w Poznaniu 

POZNAŃ, 14—VI. Pat. Od dnia 12 
b.m. bawi w Poznaniu amervkański 

król piekarń p. Cushman, który wraz z 
rodziną odbywa podróż dokoła Świa- 
ta. P. Cushman jest właścicielem 10 
tys. zakładów spożywczych, dochód 
jego roczny wynosi 25 miljonów do- 
larów. Miljoner ten w ciągu dnia 
wczorajszego zwiedzał tereny  Po- 
wszechnej Wystawy Krajowej. 
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— (b) Poświęcenie kaplicy w Tylży. 
Onegdaj w nadgranicznej Tylży (powiat Bra 
sławski) odbyła się podniosła uroczystość 
poświęcenia nowoodbudowanej kaplicy kato- 
lickiej. Na uroczystość zebrały się całe rze- 
sze okolicznych mieszkańców i liczne proce 
sje z jaknajdalszych okolic. Przybyła ró- 
wnież procesja z Dźwińska w liczbie 400 0- 
sób. W poświęceniu wziął również udział 
honorowy oddział KOP. 

Bielenie domów. 

Dziwnem się może wydać, že о tak 
błahej sprawie iak rozkaz pobielenia do- 
mów tak dużo się pisze. Otóż, podłuy 
mego zdania, duże są przyczyny żalu do 
władz za ten rozkaz. Pierwsza najważniej- 
sza,—polega na rozżaleniu ludności, iż 
rozkaz ten wydano w roku tak niebywale 
ciężkim i urodzajowo i gotówkowo. To 
znaczy, że wskutek nieurodzaju handel 
nasz miasteczkowy tak podupadł, iź fak- 
tycznie każde 10 złotych stanowi w budże* 
cie olbrzymią sumę. Miasteczko, w którem 
praktykuję i kfóre znam od 8 lat nie tylko 
powierzchownie, ale i wewnętrznie, to 
znączy kieszeniowo —miewa w tym roku 
okresy, gdy trudno pożyczyć kilkunastu 
złotych. Bieda — więcej powiedział bym ho- 

„łota powszechna.Przygnębienie przerastajuż 
rozdrażnienie, i w takiej chwili ludzi specjal- 
nie zbija z tropu rozkaz, który w ich gło” 
wach równa się pluciu w sufit. Niechby 
rok był lepszy—pół biedy. Ludność nasza 
wychowana w Szkole „być po siemu* —do 
wszystkiego potrafi się przystosować, ale 
nie w roku kięskowym. Otóż raz jeszcze 
podkreślam termin do bielenia najfatal- 
niej wybrany. 

Druga przyczyna pomimo, iż jest pod- 
stawową, jest już dziś teoretyczną wobec 
uporu władz. Chodzi oto, że o ile władze, 
wydając rozkaz bielenia domu z fronfu, 
myślą lub myślały, że w ten sposób ucy- 
wilizują na zachodnią manjerę naszęwschód— 
to grubo się mylą. Nasza ludność zawsze 
więcej ceniła treść niż „formę. Już 
nieśmiertelny Sienkiewicz przez zestawienie 
dwuch typów: Zagłoby i Podbipięty pod- 
kreślił dwie zasadnicze cechy charakteru: 

-- blagę i blichtr powierzchowny Koronjarza 
'i skromność i powagę Litwina. Przy po- 
wierzchownemi bieleniu domów nie 
chodzi wszak władzom o względy sani- 
tarne—a tylko estetyczne. Cechą Ko- 
ronjarzy i Koronjarek jest zachowanie 
powierzchowego szyku czy to przez ładny 
garnitur, czy też kostjum, buciki lub poń- 
czoszki. Ale proszę odrzucić te powierz- 
chowne upiększenia i proszę. zajrzeć jak 
się przedstawia strona wewnętrzna, zależna 
od ilości zużytego mydła i wody. | prosiłbym 
© porównanie pod tym względem naszego 
chłopa białoruskiego, co tydzień uczęszcza- 
jącego do łaźni— chociaż o zewnętrznym 
wyglądzie bardzo prostym i nieestetycznym. 
Ręczę, że na tych oględzinach wewnętrz- 
nych nąsz skromny chłopek wyjdzie zwy- 
cięsko. Badam od dawna zmianę jaka na- 
stąpiła wśród osadników wojskowych, 
przybyłych z zachodu. Pod wpływem wa- 
runków naszych zmieniają oni wygląd ze” 
wnętrzny z jednoczesnem pogłębianiem we- 
wnętrznych niewidocznych dla oka cech 
swego charakteru. Przestają lekceważyć 
tego nieeleganckiego chłopa białoruskiego 
i umysł ich zaczyna ogarniać to zrozumie 
nie, iż powierzchowny blichtr aie zawsze 
idzie w parze z kulturą. Zaczynają oni ro- 
zumieć, że zdobyć można chłopa tutejsze- 
go nie „szykownym palitem*, lecz wyższą 
nauką i ogładą wewnętrzną. 

„ „Władze, które tyle energji zużywają na 
bielenie domów robią wrażenie, iż nie po- 
siadają głębszych myśli i prądów ponad 
dążenie urobienia całej Polski pod jeden 
strychulec: blichtru i blagi—obcej naszemu 
ludowi. 

Doktor praktyk. 

PODBRZEZIE. 

— (0) Poświęcenie pomnika. W dniu 16 
czerwca w m. Podbrzezie gm. Podbrzeskiej, 
pow. Wileńsko - Trockiego w obecności p. 
wojewody wileńskiego, starosty pow. Wi- 
leńsko - Trockiego p. Radwańskiego i władz 
państwowych i samorządowych, odbędzie 
się uroczystość pomnika, wzniesionego ko- 
sztem uzbieranych składek i przy pomocy 
BA dla uczczenia 10 lecia niepodległości 

olski. 

Z podrūžy... po Polsce 
Zwykliśmy bujać po przestworzu goniąc 

niebne puchy, lub mknąć pociągami tysią- 
ce kiłometrów nad różne „Riwjery”, a nie 
wiemy często, co dzieje się u nas opodal. 
My tutaj, na Wiłeńszczyźnie mniemamy, że 
życie w naszym kraju jest wszędzie jedna- 
kowe, że niczem prawie się nie różni. Mie- 
szkańcy zaś województw dalszych myślą 
także, że podobnie jak u nich — jest też 
i wszędzie. Słowem, śmiało rzec. można, na 
podstawie własnych obserwacyj, że się wza 
jemnie mało znamy. 

Oczywiście, nie mam tu na myśli litera- 
tów, przedstawicieli świata naukowego i t. d. 
lecz tą większą część szarych mieszkańców, 
którzy myślą swą nie sięgają dałej, niż wła- 
sny powiat. 

Odbyłem podróż: Wilno — Warszawa — 
Kraków — Jasło — Jarosław — Przemyśl 
— Lwów — Brześć i znów Wilno. 

Nie będę. tu oczywiście opisywał tych 
miast, gdyż zbyt dużo to czasu i miejsca 
zajęłoby, wreszcie być może nie miałoby to 
większego sensu, chcę jeno podkreślić, kilka 
ważniejszych szczegółów, a mianowicie: na 
stacji w Wilnie widnieją na ścianach obrazy 
ilustrujące różne zabytki Krakowa, natomiast 
w żadnem mieście, na stacjach, nie zoba- 
czyłem ani jednego obrazu z Wileńszczyzny 
(np. Góry Zamkowej, ruin zamku w Tro- 
kach i t. d.) Następnie, mało kto w Mało- 
polsce słyszał o głodującej łudności w pół- 
nocnych powiatach Wileńszczyzny. Słabo też 
bardzo orjentują się oni co do granicy pol- 
sko - litewskiej, łotewskiej, polsko - so- 
wieckiej i t.d. a już zupełnie nie wie Ž 
dzą niektórzy o sporze litewsko-polskim i 
t. d. Nie mam tu na myśli oczywiście ludno- 
ści Krakowa lub Lwowa, wreszcie nawet 
inteligencji (w pełnem znaczeniu tego słowa) 
miast powiatowych. Chodzi mi tu o miljono- 
wą masę ludności miast, miasteczek i wsi, 
która przecież jest kulturalna, gdzie analfa- 
betyzm jest prawie nieznany. 

Powstaje to jak ustaliłem, stąd, że ludność 
ta czyta przeważnie prasę lokalną, t. j. ty- 
godniki, o charakterze czysto regjonalnym. 

Dla żywego przykładu weźmiemy powia- 
towe miasto nad Sanem — Jarosław, o 28 
tysiącach (dwudziestu ośmiu tys.) miesza- 
nej (Polacy, Rusini. Żydzi), ludności.-W mie 
ście tym wychodzi aż cztery tygodniki. w ję- 
zyku polskim: „Ekspres Jarosławski”, „T. 
godnik Jaroslawski“, „Głos Jarosław: 
wreszcie „Wiadomości Jarosławskie'. W po- 
bliżu zaś (godzina jazdy pociągiem) również 
w powiatowem mieście Rzeszowie wycho- 
dzą dwa tygodniki: „Ziemia Rzeszowska” i 
„Gazeta Rzeszowska” (organ Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem) 

    

Spyta teraz nie jeden: o czem piszą te 
liczne tygodniki? (A trzeba wiedzieć, że 
wszystkie prosperują doskonale). Odpowiem 
na to krótko: czyszczą wszystko to, co dla 
nas jest najczystsze, w całem szukają dziur, 
co dła nas jest tylko całem i basta. Tak np. 
wszystkie one domagają się zgarniania 

błota z szos, (co jak już powiedziałem, jest 
dla nas niedoścignionem marzeniem) częste- 
go odnawiania szyldów, kwiatów w oknach 
wystawowych, fontan i pomników na placach 
zmniejszenia czynszu komornego, walki z 
tajnym nierządem i t. d. Umieszczane są spra 
wozdania z różnych posiedzeń, zebrań, 
uchwały magistratów, sejmików, wreszcie 
bogata kronika ze wsi i liczne ogłoszenia 
składają się na przeciętny numer. 

Boże, kiedy my doczekamy się tych bło- 
gich czasów! Zdaje się nam, (przynajmniej 
dzisiaj) że gdybyśmy mieli szosy, na błoto 
nie zwracalibyśmy wcale uwagi! Przed trze- 
ma laty rozpocząłem wydawać (oczywiście 
viribus unitis „Glos Landwarowski“ —je- 
dnak, po wydaniu czterech numer ów zje- 
chałem, jak się to mówi na psy. Podobny los 
spotkał też mego kolegę , wydającego 
„Hejnał Święciański". 

Słowem pozostajemy jeszcze o 100 lat 
wstecz, od naszych braci Małopolan. 

A szkoda. J. Hopko. 

— (b) Zawody strzeleckie. W dniu 9 
czerwca w Turmontach pow. Święciańskiego 
odbyły się zawody strzeleckie zorganizowa- 
ne przez Święciańską kadrę | instrukcyjną. 
Uczestniczyło 36 zawodników. Nagrody prze- 
znaczone przez Święciański komitet WF i 
P.W. zdobyli strzelcy z oddziałów Dukszty, 
Ignalino i Turmonty. 

Nowy amhasador Sf. Zjednoczonych w Londynie 
LONDYN, 14 VI, PAT. Gen. Dawes, nowy ambasador Stanów Zje- 

dnoczonych w Anglji, który dziś przybył, ma złożyć swe listy uwierzytel- 
niające jutro, poczem uda się do Szkocji w celu odwiedzenia Macdonalda, 
któremu wręczy zaproszenie prezydenta Hoovera do Stanów Zjednoczonych. 
Gen. Dawes odmówił dyskusji nad któremkolwiek z licznych zagadnień, do- 
tyczących stosunków angielsko-amerykańskich. 

Walki w Marokko 
Napad powstańców na posterunek Ait Jacoub 

PARYŻ. 14.6. (PAT). Z Rabatu donoszą, że powstańcy gwałtownie zaatakowali 
wczoraj rano posterunek Ait Jacoub, chcąc odbić go tegoż samego dnia. Samoloty tran- 
cuskie wzięty czyany udział w obronie, rzucając przeszło 60 bomb. Akcja ta doprowadziła 
do uwolnienia obiężonych. Grupy partyzantów zaatakowały powstańców, zabijając 35 
i biorąc do niewoli 6. W sytuacji zaszła znacza poprawa. 

Straty wojsk francuskich 
PARYŻ. 14.6. (PAT). Według komunikatu ministerstwa wojny straty poniesione 

przez oddział wojska irancuskiego podczas wałk w El Bordż wynoszą 81 zabitych i 38 
rannych. Na miejsce wałki wysłano niezwłocznie posiłki. Dowódca wojsk irancuskich ma 
nadzieję uwokiić wkrótce otoczony przez nieprzyjaciół oddział. 

Poszukiwania rozkifków „Ifalji” 
WIEDEŃ. 14.6. (PAT). Dzienniki donoszą z Medjołanu, że włoska ekspedycja 

polarna, która przedsięwzięła poszukiwania zaginionej grupy sterowca „Italja* znajduje 
się w bardzo niepomyślnych warunkach atmosferycznych na wybrzeżu  polnocnem 
Spitzbergu. Część ekspadycji dotarła do Siedmiu Wysp, a komendant Albertini wraz z 
trzema towarzyszami wyruszył na wybrzeże wschodnie Spitzbergu celem dokonania tam 
poszukiwań. 
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(a jest przyczyną rótwoja nemrastenji w wielkich miastach 
Pośród problemów, higjeny men- 

talnej, najbardziej żywotnym jest pro- 
blem zwalczania newrozy, rozszerzają- 
cej się obecnie z zastraszającą szyb- 
kością zwłaszcza wśród ludności wiel- 
kich miast. Wśród wielu odmian ne- 
wrozy najlepiej znaną i najbardziej 
rozpowszechnioną jest neurastenia. 

Bezwątpienia ogólne warunki życia 
współczesnego, w dużej mierze przy- 
czyniają się do rozwoju tej plagi ludz- 
kości, jaką jest neurastenja. Postępy 
naukii przemysłu zmuszają mieszkań: 
ca, wielkich środowisk a w pierwszej 
linji Paryża, do egzystencji w ciągłym 
ruchu Świetle i gorączkowym pośpie-* 
chu. Ten niebywały pęd we wszyst- 
kich dziedzinach życia, wymaga od 
człowieka, ustawicznego, nadmiernego 
wysiłku, uwagi i zrozumienia. 

Człowiek musi się porządnie na- 
męczyć intelektualnie i moralnie, chcąc 
się utrzymać na powierzchni w walce 
o byt i dopiąć zamierzonego celu, 
gdyż ten tylko zwycięży, kto zdoła 
najwięcej wyprodukować w przeciągu 
najkrótszego czasu. Ten ciągły gorącz- 
kowy wyścig, w przyśpieszonym tem- 
pie, działa destrukcyjnie na system 
nerwowy, niszcząc go znacznie szyb- 
ciej niż to miało miejsce w epoce 
naszych przodków. 

Lecz nietylko zmęczenie i przepra- 
cowanie, zjadają nasz system nerwo* 
wy w dzisiejszych czasach, do roz- 
szerzania się neurastenji, przyczyniają 
się w wielkim stopniu wstrząsy i przej- 
Ścia natury moralnej, ogólne jakie 
przeżywano w czasie "wielkiej wojny, 
czy też inne o charakterze osobistym, 
prywatnym. Wszystkie te zbyt silne 
ciosy zadane naszej wrażliwości uczu- 
ciowej, przy równoczesnym osłabieniu 
Systemu nerwowego z przepracowania 
doprowadzić muszą do  newrozy. 
Przejścia moralne u ludzi słabych nie 
zdolnych do reagowania i przezwycię- 
żenia się, wywołują depresję moralną, 
kompletny zanik woli, czyli poważną 
chorobę całego systemu nerwowego, 
zwaną neurastenją. 

Doktór Rubinowicz uważa, że me- 
tody leczenia nie można uogólniać, 

| ATRINKTOS 

Pomysłowy | abierojaty młodzieniec. 
Przed kilkoma dniami, zwrocił na 

siebie uwagę policjj w Mecu, ele- 
gancko ubrany młody człowiek. który 
całą noc przespał na ławce w parku. 

Obudzony, podał się za Anglika 
nazwiskiem Walter Releight i twier- 
dził, że jest synem lorda byłego mi- 
nistra. Pozatem z wielkiem oburzeniem 
opowiadał że podczas snu ukradzio: 
no mu czek opiewający na 2 miljo- 
ny funtów szterlingów, za odnalezie- 
nie którego obiecywał 500,000 fran- 
ków. » 

Doprowadzonemu na posterunek 
młodzieńcowi udowodniono, że cała 
ta historja jest tylko wytworem jego 
bujnej wyobrazni, gdyż w  rzeczywi- 
stości jest on Emilem Ernerdein, uro- 
dzonym przed 22 laty w Wurtzbour- 
gu w Bawarji. Obiecujący Emilek lu- 
bił prowadzić szerokie życie, to też 
w ciągu dwóch dni swego pobytu w 
Mecu, puścił całą przywiezionę go- 
tówkę. 

Za niedozwolone włoczęgostwo i 
chęć wprowadzenia w błąd policji, po- 
mysłowego młodzieńca chwilowo о- 
sadzono w areszcie. Z.K; 

ale do każdego chorego nałeży stoso- 
wać system indywidualny. Są typy 
chorych wyczerpanych nerwowo, któ- 
rym wystarcza wypoczynek i komplet- 
ne oderwanie się od stałych zajęć. In- 
ni znów oderwani od wszelkiej pracy, 
pogrążają się w auto-obserwacji i au- 
to-analizie pogarszającej fjeszcze stan 
chorobowy. W tych wypadkach, system 
leczenia powinienby polegać na kształ- 
ceniu woli i stopniowem wyrabianiu 
u chorego wiary we własne siły i 
możliwość wyzdrowienia oraz zachęe 
canie do umiarkowanej pracy w jego 
zawodzie. 

Oprócz wyżej wymienionych jest 
jeszcze wiele innych przyczyn neura- 
stenji jak: choroby infekcyjne osobi- 
ste lub odziedziczone, nadużycie alko- 
holu lub narkotyków, brak lub zły 
system wychowania, kwestje seksuał- 

m
 

ne i wiele innych. W tych wypadkach *»* 
należy pouczyć o grożących niebezpie- 
czeństwach, dziedzicznych dla następ- 
nych pokoleń. 

Roztoczyć troskliwą opiekę nad 
wychowaniem dzieci tak fizycznem jak 
imoralnem, szczególnie w epoce doj- 

rzewania płciowego. 
Zwalczając energicznie chorobo- 

twórcze infekcje i używanie — пагКоту- 
ków, jak kokaina, morfina i naduży- 
cie alkoholu, 

* Dążyć de usunięcia nędzy, ciasno- 
ty i brudu będących rozsadnikami 
wszystkich chorób. Jednem słowem 
wszelkiemi sposobami dążyć do wpo- 
jenia ludzkości zasad nowej wiedzy 
noszącej nazwę „Higjeny AE: 

krystokiatyczny maszynista 
mę 

W drodze na Ostatnią sesję Rady' 
Ligi Narodów w Madrycje, pan Ary- 
stydes Briand jechał pociągiem — рго- 
wadzonym przez prawdziwego granda 
hiszpańskiego. 

Wyszedłszy z wagonu na dworcu 
madryckim, Briand poprosił pana 
Quirones de Leon, aby mu przedsta- 
wił maszynistę lokomotywy, która go 
tak szybko przywiozła do celu. Amba- 
sador Hiszpanji pośpieszył z wyda- 

niem polecenia: „Proszę poprosić tu 
księcia Saragossy". 

Jak się okazało, maszynistą, któ- 
ry wiózł Brianda, był grand hiszpań- 
ski, inżyner z zawodu. Gdy książę 
Saragossy przedstawił się szefowi de- 
legacji francuskiej w swej zasmarowa- 
nej kurtce mechanika, Briand wycią+ 
gnął doń rękę mówiąc: 

„Z takim maszynistą jak pan, po- 
jechałbym na koniec Świata, chociaż- 
bym miał lat sto, od czego nie jestem 
znów tak daleko. 

Książę Saragossy zaczął się śmiać. 
Briand zawołał: ! 
„Śmieje się pan z mojej przesady! 
| wobec rozbawionego tłumu pan 

Briand i książę Saragossy uścisnęli 
sobie ręce. 

Słowem, można tu rzec Śmiało: 
„Jechał Briand—wiózł go grand“. 

(KOBIET:    

    

MOJA KORESPONDENCJA 
z laskawymi czytelnikami i czytelniczkami odcinków w „Słowie” 

Muszę się przyznać, że z racji aż 
za bardzo już chyba częstych* feljeto 
nów moich w „Słowie'* otrzymuję wię- 
cej listów niż na to moja, tyloletnia 
już na tem miejscu, pisanina zasłu- 
guje. Z miasta i ze wsi otrzymuję 
bądź jakże pochlebne, jakże zaszczyt- 
ne słowa aprobaty, bądź wyrazy po- 
lemicznego sprzeciwu (zawsze pełne 
kurtuazji), bądź wreszcie—nad wyraz 
cenne — przyczynki i dopełnienia do 

poruszanych przezemnie: spraw, kwe- 
styj, poglądów, myśli... : 

Odpowiadač wszystkim moim  ła- 

skawym korespondentom i korespon- 

dentkom—gdzieżbym podołał bez u- 
rywania skąpego czasu moim wcale 
licznym obowiązkowym i terminowym 
zajęciom! Wyjednałem przeto od Re- 
dakcji „Słowa* jeden cały odcinek, 

- który mi wolno wypełniać tem — co 
do mnie piszą ludzie, broń Boże, nie 
ad personam czyli o rzeczach 
mojej wyłącznie osoby dotyczących 
lecz w sprawach interesujących ogół, 
krótko mówiąc... de publicis. 

Nie dużo będzie tego nadużywa- 
nia, że się tak wyrazę, „prywaty” w 
gazecie gdzie, muszę też przyznać się, 
czuję się „jak w domu", Może raz 
do roku—ot, tak w tej chwili, około 
przesiienia dnia z nocą, w przełomo- 
wej roku dobie, kiedy się urywa przy- 
bywanie dnia, a rozpoczyna się—nie- 

postrzeżenie — dnia ubywanie.., Może 

częściej?... Zależeć to przecie będzie 
od „kapaniny“ lub „nawatu“ — mate- 

rjału. 
Owóż, już i, niezwlekając, zaczy- 

nam. 

Pana Lasockiego z Wilna za- 
interesowało to, com pisał swojego 
czasu o powstaniu i 
hymnów narodowych. 

Dorzuca w swym liście następują: 
cy przyczynek do poruszonego tematu: 

W artykule „Warjacje na okle- 

losach t. zw. 

э 

pany temat" nie wspomniał Pan o 
jednym z najpiękniejszych hymnów 
narodowych, ot. zw. „Kaiserhy m. 
ne“ austrjackiej. Potęga wspaniałej 
melodji a siła i powaga treści tchną- 
cej miłością do wiary katolickiej, do 
monarchy i do ojczyzny czyniły ten 
hymn niezrównanym. Bywał grany 
przy rzadkich, specjalnych uroczy- 
stościach i śpiewany z równym entu- 
zjazmem przez Niemca austrjackiego 
jak przez wszystkie inne narody w 
skład Monarchji Habsburskiej wcho- 
dzących. Skupione pod jednem ber- 
łem jednoczył je ów hymn miłością 
Boga i Ojczyzny. To też słasznie był 
nazywany Vólkerhymne. у 

Niemniej wspaniałe i dzisiejszy 
stan duszy Niemca austrjackiego do- 
skonale odzwierciedlające są zwrotki 
nowego hymnu austrjackiego, ułożo- 
ne przez styryjskiego poetę Ottokar 
Kernstock'a, zastosowane do melodji 
dawnej „Kaiserhymne”., Tchną miło- 
ścią ojczyzny, dają wyraz tęsknocie 
do dawnej jej potęgi i polecają ją 
opiece Boskiej. 

Proponuje Pan zastąpienie (?) kil- 
ku naszych pieśni, które tak często 
przy każdej nadarzającej się sposob- 
ności słyszymy, marszem | brygady, 
czyli „najdumniejszą pieśnią, jaką 
Polska stworzyła”. Mieliśmy już „Bo- 
że, coś Polskę", rotę Konopnickiej, 
obecnie przygrywają nam mazurka 
Dąbrowskiego, a co nastąpi po mar- 
szu | brygady? Żołnierska piosenka, 
spiewana i gwizdana codziennie na 
ulicy, nigdy hymnem nie będzie.! 

Hymn musi być poważny, potęż- 
ny, porywający tak pod względem 
treści jak i melodji. Hymn narodowy, 
to nie znaczek pocztowy, wyobrażają- 
cy dziś profil marsz. J. Piłsudskiego, 
jutro Słowackiego, a pojutrze * Bema. 
Hymn narodowy to uzewnętrznienie 
duszy narodu, to zespolenie całego 

narodu wiarą w Boga i miłością do 
ojczyzny. 

Melodji do hymnu szukać nie po- 
trzebujemy, mamy ją przepiękną. 
Tylko słowa pieśni „Boże, coś Pol- 
skę'* względnie „Serdeczna Matko“ 
trzeba innemi zastąpić. A znajdzie się 
chyba wśród naszych poetów twórca 
równie silnych, i pięknych słów jak 
potężną i piękną jest melodja". 

* 

Pan M. Bernowicz z Zubek, 
który wielokrotnie manifestował swo- 
je miłośnictwo naszej polszczyzny 
„regjonalnej“, krajowej, i gotów był 
mnie uściskać za użycie w druku wy- 
razu „wierówka”, Y,„szpagat* czy coś 
podobnego, oto co pisze pod nad- 
główkiem: „Gdzie nasza 
nie przepadała?!" 

Pisałem już w swoim czasie o 
rusycyzmach, które przed rokiem wło- 
żono w usta Józaiowaczki w wileri- 
skiej betlejce akademickiej. 

Teraz znowu nastręcza mi się te- 
mat analogiczny. 

Będąc niedawno w Wilnie  zasły- 
szałem przez radjo część humorysty- 
cznej rozmowy jakiejś wileńskiej słu- 
żącej z jakąś panią i jej mężem, 
którzy, sądząc z ich „akcentu, przyje- 
chali do Wilna z Warszawy i może 
dlatego nie mogli dojść do ładu z 
wileńską babą. Mniejsza jednak o 
warszaiaków, reprezentujących jak 
się zdaje wilnian, zgorszyło mnie na- 
tomiast, że owa kandydatka na słu- 
żącą, babą wileńską, gadała taką 
polszczyzną jakgdyby dłuższy czas 
przebywała w Rosji. Popełniła ona 
kilka szkaradnych rusycyzmów, ob- 
cych zupełnie mowie „tutejszej” i pa- 
rokrotnie wzgłosiła zdanie czysto ro- 
syjskie: „Gdzie nasza nie przepada- 
ła?!" Czy miała ona być typem baby 
wileńskiej czy może petersburskiej 
Polki? Jeżeli koronjarze, mało znają- 
cy nasz kraj, wyobrażają sobie, że 
mowa polskiej ludności kresowej jest 
to nic innego jak polszczyzna zrusyti- 
kowana, dziwić się temu nie można, 
natomiast dziwnem mi się wydaje, że 

niektórzy wilnianie zdają się podzielać 
ten punkt widzenia. 

Przecie powinniśmy wiedzieć o tem, 
że wiłeńska polszczyzna powstała 
przez oddziaływanie języką b i a- 
łoruskiego na język polski 
i że prawdziwe rusycyzmy (nie biało- 
rusycyzmy) o ile się w tej mowie 
zdarzają, wynikły tylko w skutek ru- 
syfikacji, są zatem naleciałością a więc 
tej mowy nie charakteryzują. °) Tutaj 
należy powiedzenie „Gdzie nasza nie 
przepadala?!“, 

Pozatem jeszcze jedno: niekaždy 
potrafi naśladować jak się należy wi- 
Jeński akcent. Na to trzeba mieć moc- 
ne jego zadatki w mowie własnej. 
Osoba mówiąca normalnie inaczej n. 
p. z warszawska, o ile zechce naśŚla- 
dować mowę wileńską zaczyna zwykle 
mimowoli szarżować i wpada w ma- 
nierę zakrawającą na nieprzyjemne i 
niesmtaczne przedrzeźnianie. Oby 0 tem 
pamiętano w radjo-stacji wileńskiej. 

® 

Pani Waclawa z Kruszewskich 
Walicka w Wilnie zwraca mi uwa- 
gę na opłakane losy ogromnego le 
gatu szkolnego Michała Walickiego 
urodzonego w Mińsku a zmarłego w 
Wilnie. Zbogaciwszy Się niezmiernie, 
nabywszy tytuł podstolego koronnego 
oraz hrabiowski (włoski) zatwierdzo- 
ny przez króla Stanisława Augusta, 
po kilkuletniem przebywaniu zagrani- 
cą wróciwszy do kraju, osiadł w War- 
szawie we własnej rezydencji pałaco- 
wej, sporo uczynił zapisów dobro- 
czynnych, a nie zapomniawszy bynaj- 
mniej o Litwie (historycznej) rodzin- 
nej nietylko podarował w 1805 r. 
uniwersytetowi wileńskiemu wspania- 
łą kolekcję minerałów i różnych oso- 
bliwości wartości do 2 miljardów (?) 
złotych polsk. lecz we trzy lata po- 
tem w 1808-ym utworzył z majętnoś- 
ci swoich na Litwie — Jeziory i Łunna 
(powiat grodzieński) ogromny legat na 

*) Może i język litewski wpłynął na 
pewne wyrażenia wileńskie n. p. „Ja dla 
Pana powiedziałem", „Dla mnie boli noga*, 
„Proszę dla mnie pomódz* i t. d. 

utrzymywanie szkół i internatów w 
Wilnie i w Grodnie. Legat ten dawał 
rocznie 12.000 złotych pols,—wypła: 
canych punktualnie przez spadkobier- 
ców podstolego hr. Walickiego aż do 
roku [863-go. 

Wówczas to dobra Jeziory skon- 
tiskowane przez rząd rosyjski, prze- 
szły w ręce rodziny rosyjskiej Lewa- 
szowów, którzy wystarali się u rządu 
uwolnienie ich od wypłacania legatu 
w zamian za złożenie jednorazowo 
50000 rubli „na cele szkolne", które 
oczywiście rząd rosyjski pośpieszył 
użyć na cele... rusyfikacyjne, w for- 
mie stypeadjów wypłacanych wyłącz- 
nie rosyjskim „czynownikom”". 

W 1927 r. dobra Jeziory przeszły, 
w drodze kupna, z powrotem w ręce 
polskie, mianowicie p. A  Korzona. 
Nasze ministerstwo oświecenia publiczn. 
stwierdziło oficjalnie, że legat Walic- 
kiego (fundusz stypendjalny) sięga wy- 
sokości 56072 rubli 58 kop. (padsta- 
wa do rozrachunków z Rosją!) w 
rzeczywistości zaś istotna jego war- 
tość wynosi conajmniej 1500000 do- 
larów czyli 12 miljonów zło- 
tych. Zainterpelowany przez mini- 
sterstwo obecny Jezior właściciei p. 
Stefan Korzon odparował tę ingeren- 
cję ofiarowując w darze grodzieńskie- 
mu państwowemu gimnazjum im. Ad. 
Mickiewicza... teren w obrębie mająt- 
ku Jeziory na którym stoi letnisko 
szkolne rzeczonego gimnazjum. 

, Oczywiście nie jest to żadne roz- 
wiązanie a tem bardziej umorzenie 
sprawy. 

„Istnieje gruntownie opracowana 
książka Mikołaja Janickiego p. t. 
„Fundusze i stypendja Wileńskiego 
Okręgu Naukowego", wydana w I. 
1884-tym (do rosyjsku); w Archiwum 
Wileńskiem ma dyr. Wacław Studnic- 
ki pod ręką niejeden źródłowy doku- 
ment wyświetlający sprawę legatu i 
funduszu Michała Walickiego. 

Sprawa była już w prasie poru- 
szana (np. w dwutygodniku „Reduta“ 
wychodzącym w Grodnie, w krakow- 
skim „Ilust, Kurjerze (codziennym). 
Może uda się nam, gdy czas pozwo- 

  

li, odgrzebać i zdobyć nowe jakie 
dane. Wówczas nie omieszkamy zapoz- 
nać czytelników „Słowa”*  szczeg6- 
łowiej z całym tym zaiste opłakanym 
przyczynkiem do panujących jesz- 
cze u nas stosunków. 

* » 

Pani Marja Sw. w Wilnie daje 
w swym lišcie wyraz žalowi, že nie 
zaprezentowałem jej „choćby na byle 
jakim obrazku” hrabiny de Castiglione, 
której, dotknięte tylko przezemnie, 
przygody niepospolitego żywota miały 
dar zainteresować łaskawą czytelnicz- 
kę mego wczorajszego feljetonu. Po- 

życzeniu, Śpieszam uczynić zadość 

  

choć niestety, rzeczywiście dobrego 
wizerunku Słynnej  grande-damy Z 
tuileryjskiego dworu niemam w tei 
chwili pod ręką. 

Pan inž. B. Sakowicz w Ogrod- 
nikach. Niestety! Cała, gruntowna 
rozprawa o naglącej potrzebie roz- 
winięcia na Kresach / Wschodnich 
przemysłu torfowego, 
aczkolwiek poruszająca sprawę nie: 
małej doniosłości, nie da się wprosj 
zmieścić w ramach codziennej g a z e- 
ty. Miejsce dla każdego studjum 
specjalnego może być tylko w czaso* 
pismie wyłącznie albo rolnictwu albo 
przemysłowi poświęconemu. 

Cz. | 

  
|



Dr 

W Nr. 5 miesięcznika „Przegląd 
Rybacki* z 1929 roku, ukazał się nie- 
zmiernie ciekawy artykuł inż. A. Tur 
szko o stawowem gospodarstwie ryb- 
nem w maj. Piotrkowiczach, własność 
ihr. E. Ponińskiego w województwie 
Pomorskiem. 

Gospodarstwo rybne o powierzch- 
ni 60 ha została założone w 1927 roku 
na dotychczasowych nieużytkach, na 
gruntach położonych znacznie wyżej 

0,5—1,2 m., aniżeli normalny poziom 

wody w kanale Noteć - Gopło, z któ- 
rego można było pobrać wodę dia ce- 
lów nawadniania stawów. : 

O zalaniu więc stawów wyzyskując 

naturalny spadek terenu, nie mogło być 

mowy, należało zasilić stawy wodą, 

podnoszoną w jakikolwiek bądź spo- 

sób siłą mechaniczną. į 

Zatrzymano się na zastosowaniu 
sztucznego podnoszenia wody drogą 

pompowania przy pomocy turbiny po- 

wietrznej i żelaznego ślimaka. Uwzglę- 
dniając wzniesienie terenu, oraz głę- 

bokość stawów maksymalna wysokość 

na którą należało podnieść wodę wy- 
nosiła 1,8 metr. 

Ze względu na nieznaczny obszar 

omawianego gospodarstwa rybnego, 
stosunkowo wielki koszt związany z 
instalację powietrznej turbiny, a Ci 
ważniejsze absolutne niezrozumienie 
przez społeczeństwo województwa Wi- 
leńskiego rentowności zakładania sztu- 
cznych gospodarstw rybnych, okazać 

„jsię może pożytecznem zapoznanie da- 
”aych, odnoszących się do rentowności 

gospodarstwa rybnego, nawet w wy- 
padku konieczności użycia kosztaw- 
nych instalacji pompujących wodę do 
stawów na znaczną wysokość. 

Ponieważ w 1927 roku turbina nie 
została wykonana w terminie, rozpo- 
częto próbne pompowanie wody do 
stawów za pomocą prymitywnie wy- 
konanego ślimaka drewnianego poru- 
szanego pracą zwykłej lokomobili pa- 
rowej: należy zaznaczyć, iż z rozmai- 
tych względów praca lokomobili była 
Dardzo nieekonomiczna, znaczna część 
opału szła na marne. Całkowity koszt 
napompowania w ten sposób w ciągu 
sezonu letniego, wody wyniósł 3.000 
złotych, ryb odłowiono na ogólną sumę 
18.000 zł. Dodatkowy koszt wyprodu- 
kowania 1 klg. ryby, wywołany pompo- 
waniem wody, wyniósł 66 gr., czyli 
koszt uzyskania i utrzymania w ciągu 
4-ch miesięcy 1 ha zalewu wyniósł 
120 zł. ‚ 

‚ № jesieni 1927 roku i na początku 
wiosny 1928 r. wykończona została in- 
stalacją turbiny powietrznej oraz Śli- 

„maka. Koszta instalacji turbiny powie- 
trznej były następujące: 

1. Turbina powietrzna wraz z wieżą 12.000 zł. 
# ontaż i fundament . . . 3600 ,, 
3. Koszta nabycia šlimaka . 5.300 „ 
4. Сю 1 transport . . А 21805; 
5. Fundament pod ślimak,  stu- 
dzienka, krata, koryto betonowe i t.p. 4.350 „ 

Całkowity koszt instalacji . 28.300 zł. 

w Przebieg pracy turbiny powietrznej 
1 ślimaka, podczas okresu od dnia 4 
kwietnia do 14 września 1928 roku, był 
bez , zarzutu, ślimak w tym czasie 
wpompował do stawów olbrzymią ilość 
wody 900.000 m3, przy podnoszeniu do 
1,5 mtr. 

Instalacja pompująca nie wymaga 
obsługi fachowej, nadzór sprawuje je- 
dyny rynek, czynność którego w odnie- 
sieniu do instalacji polega na napełnia- 
niu raz w ciągu dwóch tygodni auto- 
matycznie działających oliwiarek. 

Wartość brutto całkowitej pro- 
dukcjigospodarstwa rybnego w 1928 ro 
ku, przy niezbyt silnej obsadzie sta- 
wów, wynosiła 50.000 złatych. Dla 
określenia dodatkowych kosztów wy- 
produkowania 1 klg. ryby, wywołanych 
przez sztuczne podnoszenie wody do 
stawów, przyjęto okres 20 lat na amor- 
tyzację kapitału zużytego do budowy 
instalacji pompującej, oprocentowania 
kapitału na 10 proc. w stosunku rocz- 
nym, razem więc na koszta amortyza- 
cji i oprocentowania 15 proc. od 28.000 
zł. t. j. 4.200 złotych rocznie. Koszta 
dodatkowe wyprodukowania 1 klg. ry- 
by 1928 roku wynoszą 37 gr., przy 
11.350 klg. całkowitej produkcji, czyli 
koszt zalania i utrzymania I ha lustra 
wody w ciągu całego sezonu hodowla- 
nego w 1928 r. wyrażał się niespełna 
100 zł. 

Należy w końcu zauważyć, iż w 
ostatnich paru latach, zaczęto w Pol 
sce z coraz większem powodzeniem 

stosować siłę mechaniczną w gospo- 
darstwach stawowych i w miejscach 
przydatnych na założenie gospodarstw 
rybnych i to tam, gdzie naturalne spad- 

„ki terenu uniemożliwiają nawadnianie 
zględnie odwadnianie stawów. 

‚ © pierwszym wypadku, nawadnia- 
nia stawów, poruszyliśmy przy omawia 
niu warunków powstania i egzystencji 

‚ gospodarstwa rybnego w maj. Piotr- 
kowicząch na Pomorzu, z wypadkiem 
drugim spotkać się można na Polesiu, 
gdzie minimalny spadek terenu umo- 

y žliwia bardzo często należyte spuszcza 
„nie stawów rybnych. zwłaszcza zaś 

**głębokich do 2-ch metrów  zimocho- 
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„wów. 
Wobec małych spadków terenu, 

rzeki poleskie wiją się jak wąż, pod- 
czas mokrych lat są przepełnione, 
wzbierają i przez to zmniejszają je- 
szcze bardziej możność odwadniania 

_ stawów, zwłaszcza w porze jesiennej, 

  

kiedy spuszczamy głównie stawy w 
celu przeprowadzenia połowu ryb. Dla 
odwadniania stawów w niektórych go- 
spodarstwach rybnych Polesia zosta- 
ły zastosowane z wielkiem powodze- 
niem motory ropowe firmy „„Perkun*. Z 
powodu prostej konstrukcji, łatwego z 
nim obchodzenia się motory te okaza- 
ły się bardza praktycznemi i rentowne- 
mi, instalacja motoru kosztuje kilka 
tysięcy złotych. 

Wysoka rentowność należycie pro- 
wadzonych gospodarstw rybnych po- 
zwala na ich uruchomienie nawet w ta- 
kich warunkach terenowych na — К- 
rych dotychczas zdawała się nie mo- 
żna było zakładać gospodarstw ryb- 
nych, oraz pozwala na czynienie zna- 
cznych inwestycyj. Z powyższego wi- 
dać, iż tembardziej wszelkie tereny 
nieużytki rolne, o sprzyjających natu- 
ra:nych spadkach powinny być jak naj- 
rychlej przemienione na gospodarstwa 
rybne, a tereny na których dadzą się 
założyć rybniki powinny być wyłączo- 
ne z pod reformy rolnej, żebyśmy w 
przyszłości nie potrzebowali przepro- 
wadzać ponawnego scalenia tych te- 
renów. 

Z terenów rybackich należy two- 
rzyć samodzielne termy rybackie, prze- 
znaczając je dla bezwodnych ryba- 
ków. 

Lepiej nagiąć ustawę a reformie 
rolnej do potrzeb życia, przez wprowa- 
dzenie zmian zmierzających do wstrzy- 
mania parcelacji terenów rybnych, ani- 

SŁLUWOG 

KURJER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
Zastosowanie sily mechanicznej w siawowych 

gospodarstwach rybnych w Polsce 

żeli znajdować się wobec widma ko- 
nieczności naprawy nieoględnie popeł- 
nionego zła. 

Te słuszne postulaty rybackie win- 
ny być przez Sejm uwzględnione. 

Inż. Al. Kozłowski. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 14 czerwca 
bież. roku. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy tran- 
zakcjach wagonowych franco st. Wilno: ży- 
to 32 — 33, owies zbierany 32 — 34, ję- 

   
czmień na kaszę 31, browarowy otręby 
pszenne 27 — 27 i pół, żytnie 25 — 26, 
makuchy lniane 47 — 48. Tendencja nie- 
określona, podaż słaba. 

Ceny rynkowe: pszenica 45—48, żyto 
31 — 32, jęczmień 30 — 32, owies 33—34, 
gryka 35 — 37, ziemniaki 10 — 12, siano 
9 — 13, słoma 8 — 9. 

Mąka pszenna 75—100, żytnia razowa 
33 — 34, pytlowa 45 — 50 za 1 klg. 

Kasza jęczmienna 65 — 85, jaglana 90— 
110, gryczana 100 — 120, owsiana 100 — 
120, perłowa 80 — 100, pęczak 60 — 75 za 
1 kig. 

Mięso: wołowe 280—320, cielęce 180— 
220, baranie 300 — 320, wieprzowe 300 — 
340, słonina świeża 380 — 420, solona 400 
— 440, za 1 kig. 

Nabiał: mleko 30—35 gr. za litr, šmie- 
tana 140 — 150, twaróg 120 — 140 za I 
klg., ser twarogowy 140 — 180, masło nie- 
solone 500 — 550, sołone 400 — 450. 

Jaja: 120—150 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 60—80, fasola 

biała 180 — 200, kartofle 10 — 12, kapusta 
świeża 80 — 120, kwaszona 60 — 70, mar- 
chew 45 — 50, młoda 80 — 100, buraki 35— ‹ 
40, młode 20 — 25 (pęczek), brukiew 25— 
30, rabarbar 80 — %, 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: z powodu Świąt żydowskich ry- 
by na targu nie było. 

jazd Naczelników Urzędów Pocztowych 
W dniach 8 i 9 czerwca b. r. obradowai 

w gma: hu Dyrekcji P. i T. pod przewodni- 
ctwem Pana Prezesa Inż. Żółtkowskiego, 
Zjazd Naczelników Urzędów Pocztowych I, 
Ili II klasy całego okręgu, przy współdzia- 
le Naczelników Wydziałów i Oddziałów, tu- 
dzież Inspektorow okręgowych 

Na zjeździe obecnych było 32 Naczel- 
ników i 18 wyższych urzędników admini- 
stracyjnych Dyrekcji. 

Obszernie, w pięknych i podniosłych sło- 
wach szkicując główne cele i zadania zjązdu 
zagaił zjazd i przewodniczył obradom Pan 
Prezes Inż. Żółtowski. : 

Imieniem Związku Pracownikow P. T. i 
T. witał zjazd, składając na ręce Pana Pre- 
zesa Dyrekcji upewnienie dalszej wytrwałej 
pracy dla dobra Ojczyzny Prezes Zarządu 
Okręgowego p. Ożdżyński. 

W pierwszym dniu obrad wygłoszone z0- 

- stały następujące referaty: 1) przez p. Radcę 
dr. Korskiego na temat „Obowiązki Naczel- 
nika Urzędu Pocztowego, dotyczące uspra- 
wnienia służby pocztowej”, 2) przez Naczel- 
nika Oddziału Komunikacyjnego p. Sołtysa 
na temat „Uchybienia i niedokładności Urzę- 
dów i Agencyj Pocztowych w działach komu 
nikacji i ekspedycji pocztowych”, 3) przez 
Naczelnika Oddziału Osobowego p. Rasie- 
wicza na temat „Przypomnienie ważniejszych 
przepisów osobowych, dyscyplinarnych i in- 
nych, mających stałe zastosowanie w zakre- 
sie obowiązków i praw Naczelnika Urzędu”, 
4) przez Radcę  Wodzińskiego na temat 
„Obowiązki Naczelnika Urzędu Kontrolnego 
w stosunku do przydzielonych Mu Urzędów 
i Agencyj, Pocztowych”. 

w drugim dniu obrad wygłoszone zosta- 
ly również 4 referaty: 1) przez p. Inspek- 
tora Ożdżyńskiego na temat „O sposobie pro 
wadzenia inspekcji w Urzędach i Agencjach" 
2) przez p. Radcę inż. Nowickiego na temat 
„Zasadnicze wytyczne dotyczące należytego 
załatwiania spraw gospodar czych* 3) przez 
p. Radcę inż. Kowałenko na temat a) „Unor- 
mowanie stosunku służbowego między Na- 
czelnikami Urzędów Pocztowych, a Naczel- 
nikami Zarządów Technicznych" i b) „Niedo 
magania w Służbie ruchu  telegraficznego, 
telefonicznego i środki zaradcze do uspra- 
wnienia tej służby” i 4) przez Naczelnika Wy 
działu Rachunkowego p. Teodorowicza na 
temat „Rachunkoznawstwo pocztowe”. || 

Po każdym z wygłoszonych referatów 

przeprowadzona była dyskusja, zakończo- 

na rzeczowym komentarzem i wytycznymi 

 GZZETYEREEROOPZOEYOECZEOR
KY RE EZOKOZ CATZOADKO ZOO SEKS OCZANACZOKK — Рапа , Ргехеза. 

Likwidacja jaczejki komunistycznej 
1 

Władze bezpieczeństwa wpadły na trop iaczejki komunistycznej, zorganizowanej 
w pobliżu Rubieżewicz. Jaczejką składała się z 6 osób. ala 
wśród włościan i żołnierzy i kolportaż bibuły. Podczas rewizji u 
znaleziono dowody ich winy. (b). 

Miała ona na celu agitację 
aresztowanych 

Jezdnie nowoczesne 
We wtorek, dnia 18 czerwca, odbędzie się posiedzenie miejskiej Ko- 

misji Finansowej w sprawie rozpatrzenia projektu sfinansowania nowocze- 
snych jezdni w Wilnie. 

  

KRONIKA 
  

SOBOTA 

15 Dziś 

Modesta 

jutro 
Julitty 

Spostrczesa Azot czne Zako 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 14 — VI 1929 r. 

"iśnienie J 164 

Wschód sł. g. 2 m. 44 

Zach. sł. o g, 19 m. 54 

  

średnie w m. | 

Temneratura PAR cna! + 200C | 
\ 

Opad za do- J 
hę w mim. ] 

! Wiatr przeważający ) północny. 

Uwagł: pogodnie. 

Minimum za dobę -|-70C, 
Maximum na dobę -|- 240C, 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienie. 

— 

KOšCIELNA 
„—Pielgrzymka do Kalwarji z kościoła 
św. jakóba wyruszy jutro w niedzielę o g. 
8 rano z prymarji z orkiestrą młodzieży 
im. św. Stanisława Kostki. 

URZĘDOWA 

— (a) Powrót p. wojewody. Wczoraj 
wieczorem powrócił do Wilna z kilkudniowej 
podróży po powiatach dotkniętych nieuro- 
dzajem po przeprowadzeniu tam inspekcji i 
zbadania akcji pomocy głodującym p. wo- 
SE tę że Raczkiewicz, | 

— (a) Przyjazd dek Min. Oświaty. 
Wczoraj „przybył do Wina. naczelnik A 
działu Ministerstwa Wyznań i Oświecenia 
Publ. inż. Szmidt, który zbada stan miej- 
scowego szkolnictwa zawodowego. P. Szmidt 
odbył wczoraj kilka konferencyj na których 
poruszano sprawę szkoły technicznej, rzemie 
Ślniczej, ogrodniczej, i im. Emmy Dmochow- 
skiej. 

— (a) Zaprzysiężenie mierniczego. W 
dniu wczorajszym zastępujący wojewodę p. 
Dworakowski odebrał przysięgę służbowa 
od mierniczego przysięgłego p. Franciszka 
Michniewicza i wręczył mu dekret nomina- 
cyjny na mier niczego przy Urzędzie woje- 
wódzkim w Wilnie. ь 

— (0) Zjazd kierowników biur wydzia- 
łów powiatowych i inspektorów lut 
gminnego. Urząd wojewódzki w Wilnie za- 
mierza zwołać zjazd kierowników biur wy- 
działów powiatowych i inspektorów samo- 
rządu gminnego. Na zjezdzie tym zestaną 
poruszone najbardziej istotne i aktualne te- 
maty z dziedziny samorządowej w charak- 
terze zasadniczym. 

—(0) Posiedzenie okręgowej komisji 
ziemskiej w Wilnie. Jak się dowiadujemy, naj 
bliższe posiedzenie Okręgowej Komisji Ziem 
skiej w* Wilnie odbędzie się w dn. 26 — 27 
czerwca. 

— (о) W z obiegu bilety ban- 
kowe. Bank Polski przypomina, że wycofa- 
ne z obiegu bilety bankowe 10, 20 i 50 zło- 
towe z datą 28 lutego 1919 r. i 15 lipca 1924 
r. tracą wszelką wartość pieniężną z dniem 
31 lipca 1929 r. Wymianę wspomnianych 
biletów uskutecznia wyłącznie centrala Ban- 
ku Polskiego w Wa*szawie do dnia 31 lipca 
cą rb. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie Komitetu Rozbudowy 
m. Wilna. W poniedziałek dnia 17 czerwca, 
odbędzie się posiedzenie komitetu rozbudo- 
wy m. Wilna, na którem rozpatrzone. zosta- 
ną podania o udzielenie pożyczek tym wła- 
ścicielom, którzy już rozpoczęli budowę do- 
mów i byli finansowani przez Bank Gosp 
Krajowego. 

— (0) Ukaranie kin „Eden“ i „Lux“ Mas. 
gistrat postanowił ukarać kina „Eden* i 
„Lux* grzywną w wysokości 100 zł. za pu- 
szczanie publiczności bez biletów. ‚ 

— (a) Łódź motorowa dla posterunku 
rzecznego. Dziś o godzinie 14 nastąpi spu- 
szczenie na wodę łodzi motorowej która bę- 
dzie służyła do służby patrolowej tutejszego 
posterunku rzecznego. Spuszczenie odbędzie 
się wpobliżu łokalu posterunku na ul. Koś- 
ciuszki. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Posiedzenie wydziału powiatowe- 
go sejmiku Wiłeńsko - Trockiego. Dnia 19 
czerwca odbędzie się posiedzenie wydziału 
powiatowego sejmiku Wileńsko - Trockiego. 
Na porządku dziennym sprawy bieżące. 

L s WA 
-  ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Z T-wa prawniczego im. Ignacego 
Daniłowicza w Wilnie. Podaje się do wia- 
domości iż odczyt mecenasa Kazimierza Głę 
bockiego z Warszawy p.t. „O kulturze ko- 
dyfikacji w Polsce”, który miał się odbyć w 
dn. ll czerwca 1929 r. odbędzie się w dniu 
17 czerwca 1929 r. (poniedziałek) godzina 
7.30 wieczorem (gmach sądowy na Łukisz- 
kach, pakój Aady Adwokackiej). 

— Walne zebranie  członk. Wil. Tow. 
Hodowli Koni. Dziś o godz. 17-ej odbędzie 
się Wałne Zebranie Członków Wil. Tow. 
Hodowli Koni i PSK w lokalu własnym T-wa 
(Gdańska 6 m. 3). 

— Zebranie członków Chrześc. Zw. Zaw. 
murarzy i betoniarzy odwołane w zeszłą nie 
dzielę odbędzie się w niedzielę 16 bm. o g. 
12 m. 30 w lokalu związku przy ul. Święto- 
jańskiej 3. Niezależnie od ilości osób zebra- 
nie będzie prawomocne o g. 13 tegoż dnia. 

— Towarzystwo Przyjaciół Węgier za- 
prasza na zebranie ku czci śp. hr. Juljusza 
Andrassy'ego w niedzielę 16 bm. o godz. 6 
w seminarjum Prawniczem (ul. Uniwersytec- 
ka w dziedzińcu, drugie drzwi na lewo). 
Słowo wstępne wygłosi prof. Zdziechowski. 
Goście są mile widziani. 

KOMUNIKATY. 

— Zarząd Komitetu Wojewódzkiego Wi- 
leńskiego LOPP. powiadamia, że w niedzielę 
dnia 16. 6. rb. na lotnisku na Porubanku od- 
będzie się eliminacyjny konkurs modeli la- 
tających. Początek o godzinie 14.30. W ra- 
zie niepogody termin konkursu zostanie 
odłożony. 

— Związek Oficerów Rezerwy niniejszem 
komunikuje że strzelnica w ogrodzie Bernar- 
dyńskim czynną będzie dla członków Zwią- 
zku w niedzielę dnia 16.6. 1929 r. — od 
godz. 10 do 12. 

— Zjazd koleżeński. Program jutrzejsze- 
go zjazdu koleżeńskiego następujący: ł) o 
godz. 10 rano Msza św. w kościele św. Ja- 
na, 2) o godz. 10.30 r. zbiórka na podwó- 
rzu uniwersyteckiem 3) o godz. 7 wieczór 
zebranie towarzyskie w górnej sali restaura 
cji „Zacisze* (Ad. Mickiewicza 25). 

. — Polski Touring - Klub Oddział w Wil- 
nie urządza dnia 16 bm. tj. w niedzielę sze-. 
reg wycieczek autobusami do Trok, Zielo- 
nych Jezior i Puszczy Rudnickiej. 

Wyjazd z przed bramy b. Targów Pół- 
nocnych o godz. 9 i 10 rano i powrót o g. 
17 1 18. 

W wycieczce mogą brać udział osoby nie 
należące do Touring - Klubu. 

Informacji udziela biuro Touring - Klu- 
bu (ogród Bernardyński, pawilon poczty, 
godz. 9 — 13 i 17 — 19, telefon 17-72). 

— (Odprawa hufcowych i drużynowych 
chorągwi Wil. Związku Harcerstwa Polskie- 
go odbędzie się w Wilnie w dn. 15 i 16, 
czerwca br. z następującym programem: 

Sobota 15 bm. godz. 16 zbiórka uczestni 
ków Odprawy w Gimnazjum im. Lelewela i 
wymarsz do Zameczka., godz. 17.15 — 21 
gry skautowe, ognisko, gawęda „Wychowy- 
wanie zastępowych* i śpiew. 

Niedziela 16 bm godz. 8— 8.30 wyslu- 
chanie Mszy św. w kapl. OO. Franciszkanów 
ulica Trocka Nr. 14, 830 — 11 gry 

W wolnych wnioskach na temat „Współ- 

praca Związku z Administracją'* wygłosił re- 
ferat Prezes Związku p. Ożdżyński, dzięku- 
jąc Panu Prezesowi Dyrekcji za troskliwą i 
pełną należytego zrozumienia ojcowską 
opiekę nad zgórą 2500-ną rzeszą pocztowców 
całego okręgu. AE 

Przed zakończeniem obrad, imieniem Na- 

czelników Urzędów, p. Delimata z Lidy zgło- 
Sił wniosek na ręce Pana Prezesa — UWE 

nia z okazji zjazdu — telegramu do Pana 
Ministra Poczt i Telegrafów, z wyrazami 
czci i upewnienia dalszej wytrwałej pracy 

— zebrani przyjęli entuzjastycznymi oklaska- 

mi. 
Obrady dzięki umijętnemu i obmyślanemu 

sposobowi prowadzenia przez Pana Prezesa 

Inż. Żółtowskiego, stały ną wysokości za- 

dania, a główną troską ich było usprawnie- 

nie i udoskonalenie wszystkich działów słu- 
żby pocztowej, telegraficznej i telefonicz- 
nej, kontrola Agencyj i mniejszych  Urzę- 

dów pocztowych, czystość i porządek w lo- 
kałach, grzeczne obchodzenie się ze strona- 

mi, sprawy personelu, tudzież gospodarcze 
i wiele innych. W niezwykle uroczystych i 
*wzniostych słowach zamknął Pan Prezes Inż. 
Żółtowski, wznosząc okrzyk, podchwycony 
przez zgromadzonych, na cześć Najjaśniej- 

szej Rzeczypospolitej — „Niech Żyje. (| 
Zjazd zakończono wspólną fotografją i 

obiadem w niezwykle serdecznym i miłym 

nastroju, w salonach hotelu Europejskiego. 

Po kilku przemówieniach toastowych, ostat- 

ni przemówił Pan Prezes Inż. Żółtowski, 

wznosząc okrzyk na Cześć Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej Profesora ARE Mo- 

ścickiego i Pierwszego Marszałka, odza 
Narodu Józefa Piłsudskiego. Poczem orkie- 
stra pocztowa, która przygrywała w czasie 
obiadu, odegrała Hymn Narodowy. 

. ©. 

skautowe w Zakręcie, godz. 11 —12 spra- 
wozdanie drużynowych z akcji przygotowaw 
czej do obozów i zlotu pod Poznaniem, g. 
12 — 15 przerwa obiadowa, godz. 15 — 17 
sprawozdanie druż. na temat „Jak żyją i 
pracują zastępy”. godz. 17 — 18 kłopoty 
hufcowych i drużynowych i komendy Cho- 
rągwi. 
Н Zabawa ogrodowa w ogrodzie benar- 
dyńskim połączona z pokazami harcerskiemi, 
kinem i atrakcjami odbędzie się w niedzielę 
dn. 16 bm. Początek o godz. 18, 

AKADEMICKA. 
— Z koła Polonistów. W niedzielę dn. 16 

czerwca br. w łokalu Seminarjum „Poloni- 
stycznego (Zamkowa 11) odbędzie się, Wal- 
ne Zebranie a R Polonistów z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) S Eileniė i wybór prezydjum, 2) od- 
Czytanie protokułu z poprzedniego Walnego 

Zebrania, 3) sprawozdanie ustępującego za- 

rządu, 4) sprawozdanie komitetu wydawni- 

czego, 5) sprawozdanie Rady Nadzorczej, 

6) wybór nowego zarządu i Rady Nadzor- 
czej, 7) wybór komitetu wydawniczego, 8) 

wybór delegatów na Zjazd, 9) uchwalenie 
budżetu na r. 1929 — 30, 10) wnioski ustę- 
pującego zarządu, 11) wolne wnioski. | 

; Początek zebrania o godz. 11 w pierw- 
szym terminie, o godz. 11 m. 30 w drugim, 
ważnym bez względu na ilość obecnych, 

RÓŻNE 
— (a) i na zj dziennikarzy. 

Na dorocznym zjezdzie związku syndykatów 
dziennikarzy polskich który odbędzie się w 
Warszawie w dniu 16 bm. wileński syndy- 
kat dziennikarzy reprezentować będą  pp.: 
red. Kodž i redaktor Zdanowicz. 

yjaśnienia w sprawie loterji. Wobec 
wyniktych nieporozumień Zarząd loterji PWK 
wyjaśnia, że Wielka Loterja Fantowa po- 
siada premje wyłącznie w postaci wielu ty- 
sięcy cennych przedmiotów. Zorganizowane 
zostało natomiast Konsorcjum które zobowią 
zało się wykupić każdy fant wartości - ро- 
wyżej 100 zł. za gotówkę o ileby szczęśliwy 
gracz nie chciał lub nie mógł z niego korzy- 
stać, Wykup uskuteczniać będzie Polski Bank 
Handlowy. 

— (a) Wzmożona czujność policji w no- 
cy. W związku z ostatniemi wypadkami wpo- 
bliżu klubu szlacheckiego i na górze Trzech 
Krzyży władze policyjne nakazały na poblis- 
kie gór tereny wysyłać częste patrole policji 
mundurowej i śledczej. Patrole te będą przez 
całą noc lustrowały położone w / mieście 
wzgórza i ogrody co bezwzględnie znacznie 
podniesie stan bezpieczeństwa i uchroni 
późnych spacerowiczów lub przechodniów 
od różnych przykrych w następstwa nie- 
spodzianek. Byłoby porządanem ażeby i w 
dzień obsadzić te góry posterun- 
kiem. i 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Pożegnalne występy An 
toniego Różyckiego i Władysława Lenczew- 
skiego. Dziś przedostatni pożegnalny wy- 
stęp gości warszawskich odgrywających 
niezwykły i zgoła oryginalny „Zakład o mi- 
łość* pomysłu i układu scenicznego G. Be- 
ylina. Po jutrzejszem przedstawieniu „Za- 
kład o miłość” zejdzie zupełnie z repertuaru. 

Odsłonięcie pomnika Šš. 

3 

p. Arcybiskupa Gieplaka 
We wtorek dnia 18 b. m. w Bazylice Katedralnej odbędzie się uro- 

czyste odsłonięcie pomnika* pierwszego Metropolity wileńskiego Ś.p. ks. 
Jana Cieplaka. O godzinie 9 po egzekwjach nastąpi poświęcenie pomnika, 
a następnie msza Św. pontyfikalna i przemówienie ks. prałata Gawrońskie- 
go. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele miejscowych władz i 
przedstawiciel Ministerstwa Wyznań Religijnych dyrektor departamentu p. 
Franciszek Potocki, który będzie reprezentował p. ministra W. R. i O.P. (b) 

Agenci „Mopróu”. 

„_W połowie roku 1928 na terenie po- 
wiatu Postawskiego poczęli uwijąć się ja- 
cyś osobnicy, którzy usiłowali zwoływać 
jakieś zgromadzenie, jeździli po wsiach rze- 
komo skupując towary, odbywali konfe- 
rencje z podejrzanymi o komunizm miesz- 
kańcami Postaw, Kobylnik i Miadziołu i 
wogóle zachowywali się nąd wyraz podej- 
rzanie. Zaraz po wyjeździe tajemniczych 
gości, wśród okolicznych włościan rozpo- 
częło się kolportowanie bibuły komuni- 
stycznej i agitacja za dawaniem datków 
na rzecz więźniów politycznych. Akcja zbie- 
rania ofiar odbywała się w ten sposób, że 
specjalni agenci byli zaopatrzeni w kwitar- 
jusze „Mopr“u“. ienci ci widocznie tak 
dalece liczyli na bezkarność i zachowanie 
tajemnicy przez miejscową ludność, że 
zbierali składki nie tylko po wsiach ale i 
w miasteczkach podczas targów. W pierw- 
szych daiach października 1928 ryku ko- 
mendantowi tamt. posterunku st. przod. 
Roguskiemu wskazano osobnika, który 
zbiera składki na „Mopr*. Nieznajomy zo= 
stał zatrzymany i podczas rewizji znalezio- 
no u iego kilkanaście kwitów z pieczątką 
„Mopr'u* i kilka grzbietów od kwitów wpła- 
cenia składek. po Konstanty Su- 
bocz, mieszkaniec gminy Miadziolskiej ze- 
znał, że został namówiony do zbierania 
składek na więźniów przez Niedaickiego, 
sąsiąda  jerzego Sebestjanowa, który z 
kolei zeznał, że kwitarjusze otrzymał od 
b. sekretarza tamt. hurtką „Hromady“ Ale- 
ksandra Charkozją. Wymienieni po prze- 
prowadzeniu śledztwa, zostali osadzeni w 
więzieniu a następnie postawieni w stan 
oskarżenią z artykułu 102 KK. część II t.j. 
zą udział w spisku noszącym nazwę К. Р. 
Z. B. Wczoraj sprawa Subocza, Sebestja- 
nowa i Charkazja znalazła się na wokan- 
dzie Sądu Okręgowego, który rozpatrzyw- 
szy stawiane im przez urząd prokuratorski 
zarzuty i wysłuchawszy świadków i stron 
po dłuższej naradzie skazał wszystkich 
trzech na karę więzienia na przeciąg jed- 
nego roku z zaliczeniem aresztu prewen- 
cyjnego. (b.) 

  

  

W poniedziałek teatr będzie zamknięty. 
We wtorek „Tajfun* z Brydzińskim. 
— Występy Wojciecha 'dzinskiego. 

We wtorek Wilno po raz pierwszy ujrzy 
egzotyczną sztukę Lenguela „Tajfun*, któ- 
ra dzięki mistrzowskiej grze W. Brydzińskie- 
go obiegła z wyjątkowem powodzeniem 
wszystkie sceny polskie. 

— Przedstawienie dla dzieci. _ Występ 
Ninki Wilińskiej. Dziś w sobotę i jutro w 
niedzielę o godz. 5 pp. odbędą się w Te- 
atrze Polskim dwa przedstawienia dla dzie- 
ci i młodzieży. 

W obu przedstawieniach weźmie udział 
młodociana znakomita artystka i zwiazda 
filmowa Ninka Wilińska w sztukach specjal- 
nie dla niej napisanych przez świetnego baj- 
kopisarza Benedykta Hertza, który weżmie 
również udział w przedstawieniach. 

Program obejmuje utwory: „Pajac, lalka 
i piłeczka”, Robinzon Kruzoe wśród ludo- 
żerców, „Ninka nie chce iść do szkoły” „Ta- 
jemniczy gość”, „Czerwony kapturek* „Pso- 
tny Ignaš“. Wszystkie sztuki ze. śpiewami i 
tańcami. Ilustracja muzyczna A, Wilińskiego. 

Przedstawienia te bezwątpienia zaintere- 
sują młodocianych widzów. 

Ceny miejsc po 50 gr. 
Kasa czynna od 11 — I i 3 — 9. 
— Koło krajoznawcze gimn. im. Ad. Mi- 

ckiewicza. W gmachu Reduta (ul. W. Po- 
hulanka) odbędzie się o godz. 8 wiecz dn. 
16 czerwca widowisko regjonalne „Żytnie 
żniwo na Wileńszczyźnie* odegrąne przez 
koła krajoznawcze gimn. im. Ad. Mickiewicza 
i sem. im. kr. Jadwigi. 

Bilety w cenie 2 zł. — 50 gr. do nabycia 
w dniu przedstawienia od godz. 1 pp. do- 
chód przeznacza się na wyjazd do Poznania. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Heljos — Trujące usta. 
Kino kol. „Ogniskio* — Wtrąciły go w 

przepaść kobiety. 
Kino „Lux“ — Pat i Patachon jako wład- 

cy. 
Kino miejskie — Eskorta. 
Kino Polonja — Szczęście u gobiet. 
Kino Piccadilly — Apasze paryscy. 
Kino Światowid — Jedna kobieta i oni 

Mino „Wanda* — Czarne sylwetki czyli 
bohaterowie świata podziemnego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (c) Wypadek podczas wyścigów. Pod 

czas czwartkowych wyścigów w Pośpieszce 
spadł z konia i uległ dotkliwym obrażeniom 
porucznik Mineyko z 1 p. uł. którego musia- 
no ulokować w szpitalu wojskowym. Por. 
Mineyko ma nadwyrężone ramię. 

— (e) Dzieci sprawcami pożaru. Oneg- 
daj w dzień w zabudowaniach Josela Sze- 
wela (Cechowa 11) wybuchł pożar który 
zniszczył skład od drzewa. Oględziny miej- 
sca pożaru doprowadziły do znalezienia bu- 
telki z naftą niewiadomego pochodzenia. Za- 
chodzi uzasadnione podejrzenie, że pożar , 
spowodowały dzieci bawiące się w tym cza- 
sie wpobliżu składu. 

— (c) Ostrzelano włamywacza. Wczoraj 
w nocy został przyłapany na gorącym uczyn 
ku włamania do mieszkania Stanisław Kry- 
nia (Bakszta 5) Wincenty Górski, który mi- 
mo wezwań do zatrzymania się usiłował 
zbiec. Policjanci dali do uciekającego kiłka 

OE i po dłuższym pościgu Górskiego 
ujęli. 

— (c) Kradzieże. Aleksandrowi Kru- 
pisowi (Mickiewicza 15) w gmachu urzędu 
pocztowego przy ulicy ;Wielkiej skradziono 
rower. ; 

Hirszowi Szklarowi (Popławska 30) 
Poaczcać z mieszkania walizę z bie” 
20 
ж (c) Udawał żebraka. Podczas chwi- 

lowej nieuwagi domowników do mieszka- 
nia Emilji Sikoro (Uniwersytecka 6) — 7а- 
kradł się, udając żebraka Kazimierz Że- 
gowski, zam. w „menażerji* przy ulicy 
Połockiej 4, który ściągnął stojący w 
kuchni „Primus*. Złodzieja zatrzymano, | 

— (c) Wciąż podrzutki. Koło domu 
Nr. 9 przy ulicy Dominikańskiej znaleziono 
2 podrzutków płci męskiej w wieku około 
3 tygodni, taksamo podrzutka płci męskiej 
w wieku 6 tygodni znaleziono м posesji 
Nr. 3 przy ulicv Ostrobremskiej. 

(c) Usiłowała otruć "A Na ulicy 
Zygmuntowskiej rzuciła się do Wilji z za- 
miarem pozbawienia się życia Sara Fryden- 
sztejn (Wielka 56) lat 25. Samobójczynię 
wyratowali przechodzący żołnierze. Powód 
targnięcia się na życie narazie nieustalony. 
AA: oddano pod opiekę ro- 

nie, 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

— Mieczysław Szawlewski. „Na prze- 
łomie naszego ustroju państwowego*. 
Str. 175. Rzecz dedykowana p. prezyden- 
towi lgnacemu Mościckiemu. Warszawa. 
Nakł. Księgar. F. Hoesicka 1929. 

Helena Matejkówna: „O zegarach 
mistrza Andrzeja i inne opowieści miesz- 
czańskie, rycerskie i mnisze“. Str. 156. 
Wilno. Sumptem typographa L. Chomifi- 
skiego. 1929. 

Niektóre z tych opowiadań nacecho- 
wanych wybitnym talentem pisarskim dru- 
kowane były w odcinku „Słowa*. Zdą o 
nich relację szczegółowszą recenzent na* 
szego pisma w swoich Wraženiach Lite- 
rackich. 

lysława Bibersztajn-Kazimir- 

  

— Wład. 
ska; „Dlaczego?*. Str. 110 Piętnaście utwo- 
rów nowelistycznych. Wilao 1929. 

F. Antoni Ossendowski: „Naj- 
lot*. Str. 214, Wydanie 2-gie. Poz- 

ydawnictwo Polskie. 1929, 
— Tadeusz Dębicki: „Od brzegu do 

brzegu”. Opowieść morska. Str. 190. War- 
sząwa. Gebethner i Wolff. 1929. 

wyższ 
nań. 

„ SPORT 

Otwarcie kortow tenisowych w 
Parku Sportowym Młodzieży 
Szkolnej im. Gen. Żeligowskiego. 

W dniu 15 czerwca 1929 r. zostaną od- 
dane do ogólnego użytku nowozbudowane 
4 korty tenisowe na terenie Parku Soor- 
towego Młodzieży Szkolnej im. Gen. Żeli- 
gowskiego (były plac slizgawki). Korty te- 
nisowe będą czyane od 6-ej rano do godz. 
8-ej wiecz. Zamówienie godzin gry przyj- 
muje Kancelarja Parku od godz. 8-ej rano 
do godz. 8-ej wiecz. 

PROGRAM UROCZYSTEGO OTWARCIA 

STADJONU SPORTOWEGO 

Ośrodka W. F. Wilno (15 i 
6 czerwca 1929 r.) 

Ostatecznie ustałony szczegółowy pro- 
gram imprez sportowych na otwarcie Stade 
jonu Sportowego Okr. Ośrodka W. F. na 
Pióromoncie w dniach 15 i 16 czerwca b. r. 
przedstawia się następująco: 

Okręgowego 
1 

Sobota dnia 15 czerwca b. r. 

Punktualnie o godzinie 16 30 nastąpi uro- 
czyste otwarcie Stadjonu sport. Okr. Ośrodka 
W. F. Wilno, którego dokona Wojewoda Wil. 
Raczkiewicz WŁ. i D-ca Okręgu Korpusu Nr. 
III. Gen. Litwinowicz Aleksander (przez prze 
cięcie symbolicznej wstęgi). Przy tej spo- 
sobności wygłoszone zostaną odpowiednie 
przemówienia. Po przecięciu wstęgi na bież- 
ni stadjonu nastąpi podniesienie flag pań- 
stwowych: estońskiej, fińskiej, łotewskiej i 
polskiej przy dzwiękach hymnów odnośnych 
państw. 

Po tej ceremonji która się odbędzie w 
obecności przedstawicieli władz cywilnych i 
wojskowych J. E. Ksiądz Biskup Bandurski 
dokona poświęcenia Stadjonu, poczem ofi- 
cjalni przedstawiciele zajmą miejsca w loży 
reprezentacyjnej. 

Z koleji nastąpi powitanie gości zagra- 
nicznych przez Żarząd Wil. Okr. Związku 
Lekkiej Atletyki, który wręczy gościom spec- 
jalne upominki. 

Oficjalną część otwarcia Stadjonu zakoń- 
czy defilada zawodników w której wezmą 
udział lekkoatleci i lekkoatletki zagranicz- 
ni i polscy (miejscowi i zamiejscowi) ucze- 
stnicy turnieju tenisowego, gier sportowych 
i koszykówki i szczypiorniaka, oraz piłkarze 
Po tej oficjalnej części jednocześnie na boi- 
sku głównem Stadjonu zozegrany zostanie 
mecz koszykówki pomiędzy zespołami A. Z. 
S-u i Ogniska, oraz mecz szczypiorniaka po- 
między zespołami Kursu gier sportowych 
Okr. Ośrodka W. F. i Makabi. W tym sa- 
mym czasie rozegrywany będzie na kortach | 
tenisowych turniej tenisowy w grupach: 
pań i panów. 

Program pierwszego dnia zakończy kla- 
syczny bieg 5 klm. z udziałem najznakomit- 
szych biegaczy Świate: Fina — Matileinen, 
Estończyka — Beldsinskiego, naszego feno- 
menalnego biegacza — Pietkiewicza, oraz 
wielu innych naszych sił. * 

Niedziela, dnia 16 czerwca b. r. 

Już o godzinie 10-tej rano tego dnia roz- 
pocznie się turniej tenisowy. Imprezy popo- 
łudniowe otwarte zostaną o godz. 15.30 me- 
czem międzymiastowym piłki nożnej pomię- 
dzy reprezentacjami Wilna i Grodna. Jedno- 
cześnie o godz. 15 20 kontynuowany będzie 
turniej tenisowy. Międzynarodowe zawody 
lekkoatletyczne z udziałem mistrzy świata w 
biegach długich Fina Sipile i 3-ch innych zna 
komitych Finów, oraz rekordzistów Estonii 
Łotwy i Finlandji i Polski rozpoczną się 
o godz. 17.05 zakończ.» się o.godz. 18-tej. 

W celu ułatwienia publiczności zaopa- 
trzonej w bilety przejazdu na drugą stronę 
Wiiji uruchomiony zostanie przez? 3:p. 
specjalny prom obok przystani, 8 
(naprzeciw Placu Katedralnego). -P 

    
zawodów będzie transmitowany 'na wszyst-. 
kie radjostacje Ostatni dzień przedsprzeda- 
ży biletów w dniu dzisiejszym. 

Czterej Finowie zawitali wczoraj do Wilna 

Wdniu wczorajszym przybyli jako pierwsi 
do Wilna zawodnicy fińscy kóry zostali za- 

yt w hotelu Bristol.. Są to: mistrz 
wiata w biegach długich Sipile, rekordzi- 

sta Finlandji w bi średnich Pohjala, 
finalista olimpiady Amsterdamskiej i rekor- 
dzista Finłandji Jirwinen oraz znakomity 
konkurent Nurmiego Matileinem. Finowie w 
godzinach popołudniowych odbyli pierwszy 
trening na Stadjonie sportowym Ośrodka 
W. F. przyczem zaznaczyć należy, iż Fin 
Jirwinen uzyskał w kuli wynik lepszy od 
rekordu państwowego Finlandji (15mtr. 30). - 

  

— (b) Międzyszkolme zawody w siat- 
kówkę. W dniu 9 czerwca na boisku spor- 
towem gimnazjum państwowego w Święcia- 
nach odbyły się międzyszkolne zawody piłki 
siatkowej i koszykowej. W zawodach wzięła 
udział młodzież żeńska szkoły zawodowej w 
Nowo - Święcianach, Seminarjum Nauczy- 
cielskiego i gimnazjum państwowego w 
Święcianach. Następnie odbył się mecz siat- 
kówki pomiędzy zespołem męskim Semi- 
narjium Nauczycielskiego i gimnazjum pań- 
stwowego. 

     



MII rali międzynarodowy antomobi|- 
klubu Polski 

Między 16 i 23 czerwca rozegrany zosta- 
nie doroczny Raid Międzynarodowy Auto- 
mobilkklubu Polski, który będzie już óśmym 
z kolei. Szlak Raidu wykroczy tym razem po- 
za granice Polski, przechodząc na dystansie 
z górą 3100 kilometrów przez następujące 
Warszawa — Lwów Nowy Sącz — 
Opawa — Praga czeska — Poznań — Gdy- 
nia — Grudziądz — Warszawa. 

Jest rzeczą pewną, że w Raidzie weźmie 
udział około 30 samochodów, w czem sze- 
reg wozów prowadzić będą kierowcy zagra- 
aiczni. Zainteresowanie konkursem zarówno 
w Polsce jak i zagranicą, a wszczególności 
w Czechosłowacji i w Niemczech, jest ogrom 
ne. Spodziewane jest przybycie na Raid kil- 
ku specjalnych korespondentów pism zagra- 
nicznych 

Komandorem Raidu będzie Prezes Komisji 
Sportowej Automobilklubu Po p. Janusz 
Rogulski, vice-komandorami š pp. Józef 
Grabowski i Aleksander Senkowski. 

   

   

   

Żywy udział w propagandzie Raidu przy- 
rzekioPolskie Radjo, które podobnie jak w 
iatach ubiegłych nada przed startem samo- 
chodów, czyli w niedzielę 16 czerwca o godz. 
>.30, krótkie przemówienie komandora p. Re- 
zulskiego, a co wieczór ogłaszać będzie wy- 

i każdego etapu. Ponadto transmitowaną 
zie z lokalu Automobilklubu Polski uro- 

czystość rozdania nagród, która nastąpi we 
wtorek 25 czerwca około godziny 23. 

Wyjazd Raidu z Warszawy z Placu Józefa 
Pilsudskiego nastąpi w niedzielę 16 czerwca 

» godzinie 10 rano. Zawodnicy udadzą się 
za Raszyn, gdzie odbędzie się pró- 

bkości na dystansie 5 kilometrów. Nie 
wątpić, że tak jak w latach ubiegłych 

na wyjazd Raidu przybędzie cała Warszawa. 

   

   
   

   

   

   
  

   

  

RADJO. 

Sobota, dnia 15 czerwca 1929 r. 

11.56—12.10: Sygnał czasu,zhejnał, ko- 
munikat meteorologiczny. 12.50—13.00: Ko- 
munikaty P. W. K. z Poznania. 16.00— 
16.30: Program dzienny, renertuar i chwii- 
ka litewska. — 16,30—17,55: Transmisja 
Otwarcia Stadjonu na Pioromoncie i Za- 
wodów Międzynarodowych w Wilnie. 17,55 
—18.45: Audycja dla dzieci z Krakowa. 
18,45 - 18.55: Ż Poznania. Komunikaty P. 
W. K. 18,55 19,15: Program na tydzień 
następny i komunikaty. 19.15 -- 19,40: Radjo- 
kronika, wygł. dr. M. Stępowski. 19,40— 
20,05: Komunikat sportowy wygł. uczeń 
gimn. im. Lelewela. 20.05—20,30: „Spacery 
z małemi dziećmi* wygł. p. Marja Weryho- 
Radziwiłłowiczowa. 20.30--21,10: Koncert 
chóru gimnazjum nauczycielskiego „Tar- 
buth*, w programie hebrajskie pieśni iudc- 
we. 21,00—22,00: Koncert z Doliny Szwaj- 
carskiej. Tr. z Warsz. 22,00 22,25: Wołna 
Trybuna. 22,25—23.00: komunikaty: P. A.T., 
i inne. 23,00 - 24,00: Muzyka taneczna z 
Warszawy. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
13 czerwca 1929 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,87 
Czeki i wpłaty. 

New Jork 8,89 i pół. 
Złoto. 

Ruble 45,95 
Akcje. 

Wileński Bank Ziemski zł. 125 —142 

EENBKTTRKTNAS. BEST NEEIT NSS 

- Zanim kupisz fewar zagraniczny 

ta mona I ns plaży w Sspotach 
Niemałą konkurencję dla wybrzeża sopo- 
iego jest Jastarnia, Hel, i Gdynia roz- 

ające się w dość szybkiem tempie, to też 
poty w roku bieżącym nieszczędzą trudu 
ztów i zabiegów, aby dostarczyć swoim 

gościom maksymum przyjemności i pobyt w 
Sopotach w jaknajbardziej możliwy sposób 
uprzyjemnić. Wspaniały ogród kuracyjny 
został przez zarząd kompielowy zmoderni- 
zowany i nowemi plantacjami ogrodowemi 
wzbogacony, co przyczyniło się do tego, 
że obecnie plantacje ogrodowe zaliczają się 
naprawdę do najpiękniejszych w Europie. 

     
   

  

Hotel Kasyno słusznie zwany najpiękniej 
szym hotelem nad Bałtykiem czyni pod 
względem wygód i wykwintu zadość choć- 
by najbardziej w smaku wybrednym i wy- 
magającym. Ceny w hotelu Kasyno odpo- 
wiadają mniej więcej cenom hotelowym w 
Szwajcarji. Wysoka zniżka cen jest oczy- 
wiście uwzględniona na początku i w końcu 
*ezonu, wspaniałe urządzone korty tenisowe, 
gol, konna jazda, żaglowce, strzelanie do 
sołębi i spacery w uroczym lesie położonym 
nad morzem są z wszelkiemi wygodami do 
dyspozycji gości hotelu Kasyno, a także cie- 
płe kąpiele morskie, znajdujące się niemal 
w każdym pokoju hotelu. Bezpośrednio nad 
morzem tuż przed hotelem urządzono dan- 
cing okolony 1000 miejsc siedzących. Cie- 
sząca się bezspornie sławą światową orkie- 
stra Fussa została w tym roku zaangażowa- 
na i przygrywać będzie do tańców. 

  

Od 7—14 lipca odbędzie się t. zw. „ty- 
dzień sportowy” cieszący się stale dużym 
powodzeniem, w tym czasie również odbę- 

„ dzie się „Wielki tydzień wodny*, który trwać 
będzie do 21 lipca urozmaicony atrakcjami 
i zawodami międzynarodowemi. Na szcze- 
gólną uwagę zasługuje turniej tenisowy, któ- 
ry odbędzie się w pierwszych dniach tygod- 
nia sportowego z udziałem czołowych i wy- 
bitnych graczy polskich. Światowej sławy 
«opera leśna 1929 „Śpiewacy norymbersc 
Wagnera pod naczelnym kierunkiem prof. 
Maxa v. Schillings, wystawioną będzie w 
końcu lipca i na początku sierpnia. Salony 

+ w kasynie zostały znacznie rozszerzo- 
, co zapewnia graczom o wiele więcej wy- 

<6 i przyjemności Dla gry w bakarta urzą- 
dzono wspaniały cerole prive. 

     

   

  

ZE ŚWIATA 

Wiecznie młody Apponyi 

84-letni „great old man* Węgier, jest 
jeszcze wciąż młody i rzeżki, jak za swycn 
lat młodzieńczych. Niedawno hr. Apponyi 
spacerował na bulwarze budapeszteńskim, 
na*słynnym Corso, gdzie daje sobie ren- 
dez-vous caly świat elegancki stolicy Wę- 
gier, cała młodzież. Apponyi spacerował w 
towarzystwie jednego ze swych przyjaciół. 
Spotkali po drodze niezwykle piękną mło- 
dą damę. Apponyi gonił ją długo wzrokiem 

i wreszcie rzekł z lekkim uśmiechem do 
swego towarzysza: 

— Ach, gdybym miał tylko 70 latl... 

— DOhejrzyj fowar krajowy. 

  

SŁOWO 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
14 czerwca 1929 z. 

Dewizy | waluty: 
Tranz. Sprx. Kupas 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.85, 124.16. 123,54, 
Kopenhaga  237,52,5 238,12,5  236,92,5 
Budapeszt 158,— 155,90 155; 

Holandja 358,11 359,07 357,21 
Londyn 43,23,75 43,50, 43,13, 

Howy-Yurk 8,90, 8.92 8.83 

Paryž 34,86,5 34.95, 34.78 

Praga 2638,75 25.45, 26.32 5 
Szwajcarja 171,54, 171.92, 174.11 

Stokholm 238,82 239,22 237,95 

Wiedeń 125,23, 125.54, 124,92, 

Włochy 45,67, 46,79, 14.55, 

Marka niemiecka 212.56, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inw.i 103,50 - 104. Dola- 
rówka 71. 5 proc. konwersyjna 67. 
5 proc. kolejowa konwerzyjna 59. 10 proc. 
kolejowa 102,50. 8 proc. L. Z. B. Gosn. 
Kraj. i B. Roln., oblig. B. Gosp. Kraj. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 

Akcje: 
B. Polski 167, Zw. Spółek Zarobko- 

wych 78,50. Siła i Światło 125. Firley 46. 
Węgiel 70. Lilpop 30 — 31: Modrzejów 
24,50. Ostrowiec 80. Parowóz 23. Stara 
chowice 26. Zieleniewski 110. 

| 

  

Ofiarności Sz. Czytelników po- 
lecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materjalnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub па: 
turze prosimy składać w adm. „Sło- 
wa“ dla Karpowiczowej. md 
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МАЫ Kiaomatogai | 
Kultursino-Oświstowy 

Lawrence 

ul. Ostrobramska 5. 4-ej 

Od dnia 14 do 18 czerwca 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„ESKORTĄ 
lil w OPAŁACH* (Czworonożny bezre- Gray. - i Nad program: 

SALA MIEJSKA || botny) aktėw 2. 2) „WYPRAWA PO LOSOSIE“ akt. 1. Kasa 
seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna”od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 

Następny program: „HANDLARKA NIEWOLNIKAM:*, 

1) „MORYC 

morska aktów 
W rolach głównych: 
Dorothy 

Potężna epopea 
9. 

Mackaill 

Kasa czynną od g. 5 m. 30. Początek 

  

Dziś! Przebój sezonu 
Wszechświatowa 

sensacja rekordowa 
KINO-TEATR 

66 

„HELIOS 
! 

konkursu piękności: kobieta o najbujniejszym 

 „„FTRUJĄCE USTA" W 

  

23
36
-0
 

Lokomotywy, wagony. walce szosowe, lokomobile, kotly parowe. konstruk- 

cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, „odlewnie żelaza i stali. 

Sp. Akc. w Poznani: 

FABRYKI 
SE TESTAI 
KURAS 
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„Harmonijne połączenie silnej 

konstrukcji z wygodą 
: 3 : E Paistwowa So Rzemieśl.-Prze- 5 

pięknej karoserji cechuje 6 cylindrowy Chevrolet š a e ekrana оЕ s 
S Е ы . 2 й a : t i i po- B 

Nieoceniony dła celów tu- w Polsce, jako samochad  kownych wozów. Przepięk- я Эі‚:а;ці:.";га!':{;Ё:Ёёаі›цт!:і‹::з.'Р';‘:- a 
rystycznych uderza smu- najbardziej nadający se о na i wygodna karoserja Boca w/g 9 + I Okres próbny 3 = 
kłością wydłużonych linji warunków miejscowych. dopełnia całości, dostępnej £ dectw 0 Sakai I Dia E 
i wytwornością wyglądu. Wzmocniona konstrukcja dlanajszersz, . „gółu,dzię- B referencjami skierowywać do dy- m 
Sport Cabriolet znakomicie oraz wszelkie inowacje tech- ki ułatwionym warunkom Н ЗЁ‹}Ё{&УЁ›Е?ЁЦ:&ЧЁЁіеё:гх'?'“.ізі Е 
nadaje się do zwiedzania niczne jak pompka do ben- płatności w porozumieniu z Z toy 
najdalszych okolic Polski. 
Dzięki znakomitemu silni- 

kowi, rozwija os: znacznie 

większą szybkość niż daw- 

niej i z łatwością przezwy- 

cięża największe terenowe 

trudności. Zdobywa wobec 

tego olbrzymią popularność 

ten 

СОНМ КО ЕР 
GENERAL MOTORS w POLSCE, WARSZAWA 

zyny,filtrpowietrzny,pomp- 

ka dla szybkiej akceleracji, 

mechaniczne hamulce na 
cztery koła i inne szczegóły, 

wręcz do ruchomego sie- 
dzenia 

znacznie droższych, zbyt- 

  

Motors. 

Upoważnione 
kierowcy stawiają 

samochód na poziomie 

Gdańsku. 

najbliższem upowaznionem 

zastępstwem samochodów 
Chevrolet. Wyrób General 

na całem terytorjum Pols- 
ki i w Wolnem Mieście 

  
WAŻNE! 

  

RWAWAWE 

£ LEKARZE 
Zastępstwa 

Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, _go- 

WILNO, Zawalna Nr. 11-a, 

BARANOWICZE, 

8 choroby skórne 
neryczne. 
od godz. 10 do 
5—7 p.p. W.Pohulan- BAWAWAM_; 

    

ZKIWIARK į KODAK 
szwedzkie i amerykańskie na spłatę do dnia 30-go 

kwietnia 1930 r. 

GRABIE KONNE różnej wielkości 
TOCZAKI do noży maszynkżniwnych 

poleca 

Zygmunt Ragrodzki 

  

  

  

Dr. POPILSKI 
i we- 
įmuje 
iod 

róg Zawalnej 
w. 

  

DOKTÓR 

Doktór.Medyzyny BLUMOGICZ 
A. BYMBLER 

dziny przyjęć 5—7 pp. choroby skórne, we- 
Zamkowa Le- ni czne i  moczo- 
czenie światłem: Sol- płciowe. Elektrotera- 
lux, lampa 
(sztuczne słońce gór- diatermja. 

Bacha pją, słońce górskie, Og 9 — 1 ; 3 — T. 
Sollux. 

zskie)i elektrycznością Mickiewicza 12, ró) 
(diatermja). 

  

> at 
0815 — Tatarskieį AZ 15— 

LP 43. 

telefon 687. 
ul. Senatorska 13. 

Części zapasowe zawsze na składzie. 

  

DOKTOR 

L. GIRSEEREG 
choroby weneryczne 
sylilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
leion 567. Przyjmuje 

od 8 do 1 iod 4 do 8. 

Br. E. WSŁFSOŃ 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
= LLIS 

  

5 "12 
Bi AKUSZERKI BG 
== 

| Harkadniłowk 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zzmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 
m. 6. 

Kosmetyka BB 

Urad kobiecą 
Bkonserwuie, 

doskonali. odświeża, 

usuwa braki i skazy 
Gabinet Kosmetyki 

Leczniczej _ „Cedib' 

J. Hryniewiczowej. 

Trwate przyciemnianie 

brwi. Wielka 18—9, 
godz. 10 19, 
W. Z. P* Nr. 26. 

  

7 DOKTÓR — 
D.ZBLDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 

SC ой 4- 
ul. Mickiewicza 24, 

tei. 277. | LETNISKA | 

Letniska 
w majątkach ziem- 
skich w wojew. Wileń- 

  

Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

Wielka 21. skiem i Nowogrėd- 
a: 1 Ls 

J. Wilno, Jagiellońska 8 (Telef. 921). m. 12.  Jankowicz, 
tel. 5-60 9126—% 

Dramat kobiety, którą na- 
DE Ge przeznaczenie 

rol. 
temperamencie RAQUEL MELLER oraz WORWIK WARD. 

3.000 osob wzięło udział w karnawale Weneckim, legendarnej scenie, z bajek Szeherezady wyjętej. Wstrzą- 
sająca sceną z wężami. Niebywały przepych oraz niewidziane napięcie akcji i gry! Pocz. sean. og. 6,8 i 10.15. 5 

Inzynier JAN GUMOWSKI 
Wilno, ul. Mickiewicza 7. Tel. 271. 

PRZEDSTAWICIELSTWO 

pił. CEGIEL$N IG 

głów.: laureatka 

Letniska 
Miejscowość ładna, 
sucha. Las scsnowy, 
rzeka. 3 klm. 0a 
stacji kolejow. Można 
całodzienne utrzyma- 
nie. Stąc. kol. i pocz- 
ta Gudogaje, m. Anie- 
lin. Zapolski, -© 

Letaisko-Pensjonai, 
na wzgórku w lesie 
sosnowym. Od st. 

Landwarów 10 minut 
drogi. Ul. Zamkowa, 
willa Nr 11 Lachowi- 
cza. Olszewski. —o 

Letniska 
pod Wilnem, w 
ślicznej  miejsco- 

wości, wynajmiemy 
Wileńskie Biuro ; 
Komisowo - Handl. į 

Mickiewicza 21, | 

e ET 99 

  

WAWAWAW 
AOPNO | SPRZEDAŻ 
WYWAWAW” 
PR a ARA „A 

Miyn wodny | 
na bystrej rzece, 
ziemi przeszło 20 
ha, z zabudowa- 

fniem . sprzedamy 
natychmiast  do- 

godnie 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza d 
tel. 9-05. 6262—1 

> , 
Pianina 

pierwszorzędnych fa- 
bryk sprzedaję na do- 
godnych warunkach. 
Wynajem. W. Pohu- 
lauka 9 m. 23. —0 

  

  

Do sprzedania 
działka w Pośpieszce 
3i ćwierć ha ziemi, 
można i mniej,  zale- 

siona buduleem. Wia- 
domość w Biurze 
Reklamowem, — Саг- 
barska 1. —0 

RÓŻNE 
NAJDOGODNIEJ | 
lokąty hipoteczne 

załatwia 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza 4, 
tel. 9-05. 0£7Z—0 

Bogodnie 
ŁĄTWIAMY 

POŻYCZKI 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
M.ckiewiczą 21, 
tel. 152. 

    

615ZŽI 

ZGUBY 

Przybłąkał się 
buldog, odebrać od 
g. 4-5 do dnia 19 b. 
m. Fabryczna 4 m. 3. 

  

  

W, BRIDGES. vi AR 

©  SOROWTÓR 
Billi zamilkł na chwilę, śledząc ru- 

chy szofera z trudnością mijającego 
tłumy aut i powozów. Z serćem pełnem 
trwogi i pragnienia zemsty, czekałem 
końca opowiadania. 

— Nie trudno było domyśleć się, 
co się stało, — ciągnął dalej, gdy minę- 
liśmy już plac. — Marja wiedziała, że 
Sangatt będzie wezwany przez sędzie- 
go śledczego, jako świadek oskarżenia 
a łotr zapewno skorzystał z sposobno- 
do swego domu. Tylko nadzieja, że po- 
ści, by pod tym pretekstem ściągnąć ją 
może ci, uratuje ciebie, mogła ją zmu- 
sić do pójścia do jego domu. Jestem te- 
go pewien. Ale nie miałem czasu na 
rozmyślania, musiałem dowiedzieć się 
gdzie wyjechali. Kiedy czekają: go w 
domu. Obaj z Wiltonem pojechaliśmy 
do domu tego łotra. Otworzył nam lo- 
kaj, siwy, blady i chudy, jdk śmierć i 
powiedział, že pan jego wyjechał z 
miasta. Najpierw nie chciał nic więcej 
powiedzieć, oznajmił że „nie wie, gdzie 
pan wyjechał i kiedy wróci”, a gdy ©; 
zacząłem nalegać, zdenerwował się i 
o mało co nie wyrzucił nas za drzwi. 
Musiałem go przekupić. Z gęby jego wi 
działem, że gotów jest sprzedać wła- 
sną mratkę. Powiedziałem, że straci 

  

Marji, dlatego nie chciał ustąpić, mi- 
mo moich gróźb. Nareszcie złamałem 
jego upór i powiedział mi prawdę, 
przynajmniej mam nadzieję, że prawdę. 

Sangatt miał spędzić kilka dni na 
swym yachcie i jedynym sposobem zła- 
pania jest dogonić go w Barucham, 
gdzie stoi yacht. 

— Bili, — przerwałem mu z roz- 
paczą. — Czy chcesz powiedzieć, że 
Marja jest sama z tym łotrem na yach- 
cie? 

Billi uspakająco położył mi dłoń na 
ramieniu. 

— Wyprzedzili nas tylko o dwie 
godziny, Jacku. 

A musieli zatrzymać się trochę na 
brzegu, bo nie tak łatwo dostać się 
odrazu na yacht. 

— Ale co to znaczy? — krzyknąłem 
zrozpaczony do ostatnich granic. —W 

jaki sposób on mógł zmusić Marję do 
pojechania z nim? 

Przecież ona wie... 
Ja myślę, — przerwał Billi, — że 

niepodejrzewała, gdzie on ją zawiezie. 
Zapewne wezwał ją do siebie, żeby 
umówić się jakie zeznanie ma składać 
w Sądzie, a potem zaproponował, że 
ją zawiezie do sądu. To są zresztą tyl- 
ko przepuszczenia, ala znając Sangatta 
nie można wątpić, że działał podstęp- 
nie. W aucie była bezsilna, a zresztą 
cóż może zrobić bezbronna dziewczy- 

Z przekleństwem zacisnąłem sobie 
pięście. 

— Jeśli to prawda, Sangatt poża- 
łuje, że przyszedł na ten świat, — 
zgrzytnąłem zębami. 

Żamilkliśmy, Auto cicho sunęło po 
gładkiej szosie. 

— Mów dolej, Billu, — prosiłem, 
czując burzę ogarniających mnie gwał- 
townych uczuć. — Mów, na miłość Bo- 
ską, bo w przeciwnym razie zwarjuję. 
Mów, choć cokolwiek co chcesz! Gdzie 
dostaliście auto? 

— Wynajęliśmy je , — odpowie- 
dział zawsze spokojnie Bill. — Gdy 
zrozumiałem, że lokaj mówi prawdę, 
postanowiłem jechać za niemi. 

Przedewszystkiem przyszło mi na 
myśl twoje auto, ale bałem się, że ze 
względu na twój 'areszt, mogą mi go 
nie wydać z garażu, więc pojechałen 
do najbliższego garażu i zamówiłem tą 
maszynę. W ciągu kilku minut była już 
gotowa, tymczasem Wilton raz jeszcze 
był u Traggatoka, pytając czy Marja 
nie wróciła. Potem pojechaliśmy do sa- 
du, by was uprzedzić o tem co zaszło, 
oto wszystko. 

Zamilkł i zapalił papierosa. 
— Nie myślałem nawet że sprawa 

już jest skończona. Opowiedź mi, jak 
to było. Dobrze ci zrobi, gdy będziesz 
mówił, zamiast truć się rozmyślania- 
mi Więcej nic zrobić nie możemy wiesz 

mnie myśli, zacząłem opowiadać. Wszy 
stko było głupstwem w porównaniu z 
potworną myślą że Marja jest w rękach 
Sangatta. Zacząłem więc mówić i szcze 
gółowo powtórzyłem sensacyjne opo- 
wiadanie Miliorda. 

Samochód mknął z zawrotną szyb- 
kością. Szofer jakby rozumiejąc powa” 
gę chwili, co raz to przyśpieszał bieg, 
aż doszedł do maksymalnej szybkości. 
Wiatr gwizdał przeraźliwie w uszach, 
trudno było oddychać i mówić. Prze- 
latywaliśmy między polami i zabudowa 
niami, jak szaleńcy. RZA 

Billii przerywał mię pytaniami i 
dzięki temu sprawozdanie moje zaję- 
ło dużo czasu. Gdy skończyłem, uka- 
zały się przed nami domy i wysoka wie 
ża ratuszowa w Barucham. Nie zapom- 
nę nigdy, jak gwałtownie biło moje 
serce, gdy minęliśmy rogatki i wyje- 
chaliśmy, na krzywe, źle brukowane 
uliczki, nodmorskiego miasteczka. 

Ostatnie trzy mile były dla mnie 
prawdziwą męką. Zauważyłem, źe na- 
wet spokojny Billi nie mógł już dłużej 
panować nad sobą. Usta zacięły się, 
oczy zabiegły krwią, a palce kurczowo 
ściskały pled. 

Przemknęliśmy przez plac i wpad- 
liśmy na nadbrzeżną ulicę. Szofer za- 

trzymał maszynę i obaj z Billem wysko 
czyliśmy, jak z procy. 

Marynarz kręcący się koło łódek 

„Sigul?* — zapytałem jednym tchem. zamyśleniu podrapał się w ucho. 
Marynarz w g 

jąt bez pośpiechu 
na ziemię. 

— „Sigull*... — powtórzył. — Ten 
yacht, co przysze 
ściciel nazywa się 

Skinąłem głową. 
Marynarz zwolna odwrócił 

morzu i pokazał palcem w dal. 

ranatowej bluzie wy- — Nie wiem... 
fajkę z ust i splunął 

nie mamy tu moto- 
rówek. Oto stoi jedna, na której dziś 
przywieźli beczkę benzyny. 

dł we wtorek? Wła- łódź, przywiązaną 
Pokazał palcem małą motorową 

grubą liną do pala, 

- To tam. 
Ze śsiśniętem sercem śledziłem kie 

runek jego palca. Około mili od brzegu 
kołysał się na kotwicy mały yacht, któ- 
rego żagle wydymał wiatr. 

— To on, — powtórzył marynarz 
— zaraz ma odejść stąd. Właściciel 
tylko co przyjechał tu autem tak jak 
wy. 

— Czy był sam? — zapytałem. 
Marynarz splunął znów i włożył 

fajkę do ust. 
— Nie, była z nim panienka.—Cho- 

ra , czy coś takiego. Widziałem jak 
wniósł ją do łodzi. 

Zdaje się że poraz pierwszy w życiu 
zrozumiałem, co znaczy „krew rzuciła 
się do głowy”. Ale zanim zdążyłem 
coś powiedzieć, Billi wmieszał się do 
rozmowy. 

— Czy niema pan łódki motorowej, 
aby dojechać do Yachtu? — zapytał — 
Przywieźliśmy ważny list do właści- 
ciela yachtu i drogo zapłacimy za łód- 

Sangatt? u naszych nóg prawie. 
— Czyja to łódź? — zapytałem 

się ku gwałtownie. 
— Djabli wiedzą! — Przyjechał w 

niej gruby, młody jegomość. Podobno 
to ktoś z Woodiord. Jeżeli chcecie go 
widzieć, to idzcie do hotelu, bo tam 
jest. 

dom. 
— Ale, on sam tu idzie, — dodał 

uśmiechając się. Widzicie tam pod la- 
tarnią! 

Spojrzałem w tym kierunku i serce 
skoczyło w mej piersi z radości. W 
grubym, czerwonym jegomościu, scho*-, 4. 
dzącym ku nam, poznałem mego stare- 
go znajomego Cumminga, właściciela - 
baru i literata piszącego straszne opo- 
wiadania dla popularnych wydawnictw 
z którym poznałem się w Woodford.. 

Nie zwracając uwagi na zdumio- 
nego Billa, rzuciłem się ku grubasowi, 
który poznał mnie również i przyjaž- | 
nie zakiwał głową. AZ 

, — Jak się pan ma? — uśmiechnąf" 
Się. — Co pana tutaj sprowadza? 

Uścisnąłem mocno jego dłoń i spoj- ! 

  

miejsce, jeśli nie znajdę jego pana, do na, wobec dwóch uzbrojonych męż- o tem dobrze! spojrzał na nas ze zdumieniem. kę, byleby zdążyć przed odejściem rzałem mu w oczy. 
wieczora. Zaczęliśmy się targować! czyzn? O, Sangatt dobrze uplanował Poshwyciłem skwapliwie myśl przyja” Podbiegłem do niego, Billi za mną. yachtu. 
Widocznie zorjentował się, że szukam sobie wszystko! ciela i żeby oderwać się od gniotących — Pan nie wie gdzie stoi Yacht Marynarz poprawił kapelusz i w SOS KS | 
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