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SŁOWO 
WILNO Niedziela 16 czerwca 1929 e. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy i 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Taras 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 2 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K: Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy i 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. | 

      

   

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy 5. Zwierżyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
ŁIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 

F. Juczewska.. 

Wilno. Redakcja ł Administracja ul. Ad, Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 243, Administracii 228, drukarni 262, MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

PRENUMERATA miesięczna 
przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259, W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

  

z odniesieniem do domu lub z | Opłata 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

pocztowa uiszczona ryczałtem 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz miłimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

  

DZIŚ W O$TATNIĄ4 DNIU WYŚCIGÓW KONNYCH MOŽNA WYGRAĆ 
za 5 zł, konia w gonitwie loteryjnej 

Marsz na Wiedeń ECHA STOLICY 7ZAKORDOWÓW Zamknięcie sesji Rady Ligi Narodów 
iż w czasach ostatnich ni- 

gdzie nie doszło do zapowiadanych 

starć między nacjonalistyczną  Hem- 

wehrą a socjalistycznym  Schutzbun- 

dem, opinja austrjacka z wielkiem za- 

niepokojeniem spogląda na działalność 

obu tych bojówek. Zwłaszcza nacjo- 

nalistyczna organizacja „Heimwehr“ 

niepokoi bardzo mieszkańców Wiednia 

gdzie już od dłuższego czasu obiegają 

najrozmaitsze pogłoski o planowanych 

na miesiące jesienne nowych agresyw- 

nych wystąpieniach bojowców nacjo- 

nalistycznych. Do wzrostu ogólnego 

zaniepokojenia przyczyniły się w wiel- 

kiej mierze niedawne oświadczenia wy 

bitnych działaczy heimwehrowskich, 

jako d-ra Steidla, Pabsta i innych, któ- 

rzy zupełnie otwarcie wypowiadali ko- 

nieczność zorganizowania „marszu na 

Wiedeń* i obalenia obecnego parlamen 

tu. Wszystkie takie oświadczenia trak- 

tować należy, rzecz jasna, z wielką re- 

zerwą, faktem jednak jest, że socjalisty 

czny „Schutzbund* z wielką uwagą 

śledzi przygotowania  nacjonalistycz- 

nych Heimwehrów. 

Heimwehry austrjackie wyszły z 

partji chrześcijańsko - społecznej. Z 

biegiem czasu kierunek ich polityki od- 

chylił się jednak bardzo na prawo, ca 

przypisać należy  przedewszystkiem 

wpływom bawarskim, bowiem Bawar- 

czycy, w organizowaniu. £ popieraniu 

materjalnym Heimwehrów brali bardzo 

żywy udział. Pierwotnie organizacja 
Heimwehr była organizacją przeciwży- 

dowską i przeciwkomunistyczną, a za 

główny swój cel uważała ochronę pry- 

watnego majątku. Kiedy w Bawarji 

powstały późniejHeimwehry bawarskie 

kierownicy tych ostatnich / usiłowali 

podporządkować sobie istniejące już 

Heimwehry austrjackie, co się im je- 

dnak przez dłuższy czas nie udawało, 

--- głównie dlatego, że nie rozporzą” 

dzali dostatecznemi środkami  pienię- 

żnemi. W międzyczasie powstał w 

Austrji i szybko się rozwijał socjalisty- 

czny Schutzbund. Rozwój bojówki 

socjalistycznej nie mógł oczywiście 

pozostać bez wpływu na kształtowanie 

się stosunków w obozie nacjonafistycz- 

nym, gdzie też z wzfńożoną energją 
przystąpiono do reorganizacji Heimwe- 

hrów. Datą historyczną w rozwoju 

Heimwehrów jest 15 lipca 1927 roku. 
W dniu tym, jak wiadomo, doszło w 

Wiedniu do krwawych zajść między 

robotnikami a policją. „Rewolucja ta 

nie wyszła na korzyść  socjalistom, 

gdyż w pierwszym rzędzie skłoniła na- 

cjonalistów do intensywniejszego, niż 

dotychczas popierania Heimwehru. We 

wszystkich ziemiach związkowych za- 

częto w gorączkowem tempie reorgani- 

zować nacjonalistyczne związki bojo- 

we, a tam, gdzie ich dotychczas nie by 

ło, zakładano nawe. Równocześnie 

zmieniony został program  Heimweh- 
rów w tym kierunku, że za swój cel 

postanowiono uważać nie walkę z ko- 

munistami( których w Austrji prawie 

wcale niema), lecz walkę z.socjalista- 

mi odpowiedzialnymi rzekomo za prze- 

żywany przez Austrję kryzys finanso- 

wo-gospodarczy. Cały ruch heimwehro 
wski uległ gruntownej reorganizacji. 

Na czele Heimwehry stanął „sztab ge- 
neralny* z siedzibą w _ Innsbrucku, 

„gdzie działa major niemiecki Pabst i 

jego najbliżsi współpracownicy, rekru- 

tujący się w znacznej mierze z pośród 

osób, poszukiwanych przez policję nie- 

miecką. Ci reakcyjni oficerowie nie- 

mieccy z pośród których niejednemu w 

ojczyźnie grozi kara śmierci, wzięli na 

siebie rolę instruktorów  Heimwehry, 

która później z Niemiec również otrzy- 
mała pieniądze. Nazewnątrz organiza- 

cję Heimwehr reprezentuje wprawdzie 
Austrajak Steidle, ale cała organizacja 

wewnętrzna spoczywa w rękach Niem- 
ców z Rzeszy. , 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). ||| 

Mimo, 
Rozprawa Trybunału Sfanu w 
sprawie b. min, Czechowicza ot- 

będzie się 26-g0 h. m. 

WARSZAWA 154 (tel. wł. „Słowa*). 
Prezes Trybunału Stanu p. Leon Su- 
piński rozesłał dziś do członków Try- 
bunału Stanu pismo, w którem komu- 
nikuje, że śledztwo w sprawie D. mi- 

nistra Czechowicza dobiega końca i 
wobec tego p. Supiński та zamiar 

zwołać rozprawę główną na dzień 

26-go b. m., prosi więc członków Try- 
bunału Stanu Oo  rezerwowanie sobie 

czasu ną tea termin. 

Wizyfa przedstawicieli Il Między- 
naroddwki powodem Sporu w 

rodzinie socjalistycznej 

WARSZAWA, 15,6 (tel. wł. „Słowa*) 
Jak już zapowiadaliśmi przybędzie do 
Warszawy w poniedziałek delegacja 
najpoważniejszych przedstawicieli obo- 
zu socjalistycznego kilku państw euro- 

pejskich. P. +. S. frakcja Rewolucyjna 
czyli grupa rozłamowa posła Jworow- 

skiego niezadowolona z przyjazdu so- 

cjalistów zachodnio -europejskich w 

gościnę do P. P. S. zapowiada na nie- 
dzielę liczne wiece i demonstracje ulicz- 
ne w Warszawie uważając, że przyjazd 
wodzów socjalistycznych do Polski nosi 
w tej chwili cechy niedopuszczalnego 

mieszania się obcych w wewnętrzne 

sprawy polskie. Wobec tego, że zacho- 
dzi obawa, iż podczas demonstracyj 
może dojść do pożałowania godnych 
zajść pomiędzy dwoma odłamami P.P. 
S.—minister spraw wewnętrznych gen. 
Składkowski odbył dziś dłuższą kon* 
ferencję z komisarzem rządu na miasto 

Warszawę p. Jaroszewiczem, której te- 
matem było zapewnienie spokoju na 
ulicach Warszawy w dniu jutrzejszym. 

Wywczasy lefnie Ministra Za- 
leskiego. 

Minister Spraw Zagranicznych August 
Zaleski po zakończeniu obecnej sesji Rady 
Ligi Narodów w Madrycie, bezpośrednio 
uda się na kurację. Minister Zaleski spędzi 
swój urlop wypoczynkowy, jak za lat ubie- 
głych, we Francji. Po urlopie wybiera się 
minister Zaleski z wizytą do Rumunii. 

Pomoc Sląska dla Wileńszczyzny. 
„KATOWICE, 15 VI. PAT. Sląska rada 

woiewódzka na ostatniem posiedzeniu 
uchwaliła subwencję w kwocie 20 tys. zł. 
na pomoc dla głodującej ludności na Wi- 
leńszczyźnie. 

Pierwsza rozmowa felefoniczna 
Buenos Aires — Warszawa. 

WARSZAWA, 15 VI. PAT. W dniu 15 
b. m. po południu podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych dr. Ąl- 
fred Wysocki prowadził pierwszą rozmowę 
telefoniczną ze stolicą Argentyny — Buenos 
Aires. Tamtejszy poseł polski Mazurkie- 
wicz w rozmowie z dr. Wysockim prosił o 
złożenie hołdu imieniem Polaków argen- 
tyńskich Panu Prezydentowi Rzeczyposęo- 
litej, Panu Marszałkowi Piłsudskiemu i ca- 
łemu rządowi polskiemu. Rozmowa, która 
odbywała się w doskonałych warunkach 
technicznych, trwała 15 m. 

Wiceminister Wysocki u Marszał- 
ka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 15 VI. PAT. W sobotę 15 
b. m. wiceminister spraw zagranicznych dr. 
Alfred Wysocki przyjęty był przez p. Mar- 
szalka Piłsudskiego, który z nim odbył 
dłuższą konferencję. 

Powrūf p. Doležala. 
WARSZAWA, 15 VI. PAT. W dniu 14 

b. m. powrócił do Warszawy p. wicemini- 
ster przemysłu i handlu dr. Franciszek Do- 
leźal i objął urzędowanie. P. wiceminister 
Doleżal wrócił z Białogrodu, gdzie prowa- 
dził rokowania handlowe z Jugosławią w 
charakterze przewodniczącego delegacji 
polskiej. 

Podróż inspekcyina min. Kiihna. 

WARSZAWA, 15 VI. PAT. Minister ko- 
munikacji Kuhn wyjechał 15 b. m. w kil- 
kudniową podróż inspekcyjną. Dzień 16 b. 

m. minister spędzi w Łucku, gdzie weźmie 
udział w uroczystościach w związku z po- 
bytem p. Prezydenta Rzeczypospolitej w 
tem mieście. W dniu 17 b. m. wyjedzie mi- 
nister Kiihn na inspekcję stacyj i urządzeń 
kolejowych we wschodnim okręgu dyrekcji 
radomskiej, twowskiej i stanisławowskiej, 
w dniu 18/b. m. obecny będzie na uroczy- 
stości poświęcenia nowego mostu w Ple- 
banówce na linji Tarnopol — Kopyczyńce, 
we czwartek 20 b. m. powróci do War- 
szawy.. 

Lali 
WATT 

  

Pierwszy dzień jubileuszowego kongresu 
łotewskiej partji sacjaldemokratycznej 

Z Rygi donoszą: Wczoraj został 
otwarty 14-ty kongres łotewskiej par- 
tji sacj. - demogratycznej, będący je- 
dnocześnie kongresem jublieuszowym 
z powodu 25 lecia partji. Otwarcie kon 
gresu zostało nieco opóźnione ze wzglę 
du na rejestrację 240 delegatów zagra 
nicznych. O godzinie 12 na trybunę 
wstąpił Rajnis, który w słowie wstep- 
nem podkreślił zasługi socjal demokra* 
tów w dziale odrodzenia państwa ło= 
tewskiego, za co rząd powinienby ро- 
witać kongres. Rrząd zamiast tego 
przysłał na kongres policję. 

Po otwarciu kongresu przez Raini- 
sa jako honorowego przewodniczącego 
oraz członków dr. P. Kalnina, A. Busze 
wica, Klary Kalnin, M. Ozolina, Kik- 
weila, Skawre i Rabinowicza. 

Wkrótce potem nastąpiły mowy 
gości zagranicznych. Przedstawiciel; 
Il międzynarodówki, leader ruchu zaż 
wodowego w Niemczech M. Kvispin w 
trwającej godzinę mowie*wyraził na- 
dzieję, że socjaldemokraci wszędzie 
odniosą zwycięstwo zwłaszcza, że ko- 
munizm jest zachwiany i przeżywa o- 
stry kryzys. Przedstawiciel soc. dem. 
niemieckich członek frakcji reichstagu 
Hildebrant zobrazował rolę socjaldemo 
kratów w Niemczech i pokreślił wielkie 
znaczenie państw bałtyckich w świa- 
towym ruchu socjalistycznym. 

* Delegatka Litwy Pureniene wska- 
zała na pokrewność socjaldemokratów 
łotewskich i litewskich, „gdyż. wielu 
tych ostatnich rosło w szeregach s0- 
cjaldemokracji łotewskiej. 

Lider socjaldemokratów rosyjskich 
Dan wskazał na fakt załamania się ko- 
munizmu w Rosji i przepowiedział ry- 
chłe rządy socjaldemokratyczne w tem 
państwie. 

Przedstawiciel polskiej „partji socjal 
demokratycznej Czapiński podkreślił 
znaczeńie przeszłości która łączy s0- 
cjaldemokratów polskich z łotewskimi. 
I obecnie socjaldemokraci polscy i ło- 
tewscy biorą udział w jednakowej wal- 
ce. Ostatnio s.d. połscy muszą wytę- 
żać wszystkie swe siły, gdyż trzeba 
przeciwstawiać się presji obozów na- 
poły faszystowskiego i faszystowskie- 
go. Jednak polscy s.d. z uinošcią spo- 
glądają w przyszłość, gdyż ci półtora 
miljona robotników, którzy oddali swe 
głosy za posłów s.demokratycznych— 
są wielką siłą, z którą będzie musiał 
się liczyć burżuazyjny rząd polski. 

Po Czapskim przemawiali przedsta 
w ciel socjaldemokratów szwedzkich 
Wennerstroem, finskim red. Pereleinen 
i duńskim członek parlameintu Ander- 
sen. Mowy ich były poświęcone rali 
soc. dem. i wspomnienim. 

Po skończeniu mów na estradę 
wstąpił oddział pionerów z czerwony- 
mi sztandarami na czele z 12 letnim 
chłopakiem, który niespodziewanie wy-g 
głosił płynne przemówienie, zapewnia- 
jące wszystkich, że oni, młodzi pione- 
rzy zamienią w przyszłości starych so 
cjał. dem. 

Mowy zakończyły pierwszą część 
posiedzenia. W drugiej części po przer 
wie A. Rudewic wygłłosił referat © 
działalności centr. komitetu partji i 
ważniejszych etapach tej działalności. 
Po nim wygłosili referaty Bastiani Ul- 
pe. Dyskusje na ten temat zaczną się 
jutro. 

Pożar w pałatu przeznaczonym dla 
szwedzkiego króla 

Z Rewla donoszą: Wczoraj niespodzie* 
wanie wybuchł pożar w pałacu,  przezna- 
czonym dla króla szwedzkiego. Wiadomość 
© pożarze natychmiast rozeszła się w 
mieście i do parku pałacowego napłynęły 
tłumy ludności. Zaalarmowano wszystkie 
straże ogniowe. Pożar w ciągu pół godziny 
został opanowany. Straty są jednąk bardzo 
znaczne, gdyż podczas gaszenią pożaru 
bardzo ucierpiało wnętrze pałacu. W tymże 
samym dniu zostały przywiezione na sa- 
molocie z Berlina tapety, specjalnie zamó- 
wione w Niemczech dla pałacu. 

Nondana (dostawa zboia niemieckiego 
siewnego na Łotwę 

s Organizację rolnicze z 
Prus Wschodnich dostarczały Łotwie zboża 
chwaląc się na wszystkie strony, że Łotysze 
są bardzo zadowoleni z doskonałych gatun- 
ków towaru. Co innego jednak mówią Ło- 
tysze sami, jak również przytaczane przez 
nich fakty. Oto ostatnio na 28 wagonów 
jęczmienia siewnego sprowadzonego z Kró- 
lewca, komisja kontrolna odrzuciła aż 16 
wagonów o 240 tys. klg. na skutek domiesz- 
ki trawy szkodliwego gatunku, trudnej do 
Avytepienia. (Arol). 

W sprawie likwidacji mienia niemieckiego odbędą się 
bezpośrednie rokowania pomiędzy Polską a Niemcami 

MADRYT, 15—VI. Pat. Sesja Rady Ligi Narodów została dzi- 
siaj zamknięta. Deiegacji Niemiec i Polski postanowili przepro- 
wadzić bezpośrednio rokowania w sprawie likwidacji mienia 
obywateli niemieckich w Polsce. Min. Stresemann zwrócił się do 
min, Zaleskiego z wymówkami, że szeroko rozwodził się o nie- 
porozumieniach, istniejących pomiędzy obu państwami i že przy- 
pomniał przed Radą Ligi Narodów o wypadkach w Opolu. 
Stresemann zapewnił że odpowiednie sankcje zostały zarządzo- 
ne, a dochodzenie w sprawie zajść jest w toku. Rząd niemiecki 
więc postąpił z całą lojalnością. - + 

Min. Zaleski zaprzeczył wiadomości, według której udzielił 
prasie wywiadu w sprawie stosunków polsko-niemieckich i przy- 
pomniał, że rząd polski nie wysuwał tej sprawy przed Ligą Na- 
rodów | pragnie uiegulować sprawy sporne na drodze bezpo- 
średnich rokowań. W końcu Adatci złożył dla rządu i narodu 
hiszpańskiego podziękowanie za przyjęcie, którego doznali 
członkowie Rady Ligi Narodów w Hiszpanii, oraz złożył hołd 
krółowi i królowej. 

Przebieg dnia 
MADRYT. 15.6. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Ligi zlikwi- 

dowano sprawę skargi t.zw. Graebe - Nauman, dotyczącej likwidacji mienia 
niemieckiego w Połsce. Jak wiadomo, skarga ta wniesiona była na Radę z 
pominięciem normalnej procedury na skutek żądania Stresemanna i była 
rozpatrywana wczoraj. 

Dzisiaj od samego rana referent sprawy min. Adatci konierował z mini- 
strami Zaleskim i Stresemannem w celu wynalezienia tekstu propozycji, któ- 
ry mógłby być przyjęty przez obu ministrów spraw zagranicznych. Wczoraj- 
sze żądanie Stresemanna, aby wstrzymano wykonanie likwidacji, nie znalazło 
wśród członków Rady poparcia, jako bozpodstawne. Również propozycja о- 
desłania sprawy do Hagi nie mogła zyskać 'zwolenników tem bardziej, że pra- 
ce nad rewizją statutu Trybunału Międzynarodowego są w toku i z począt- 
kiem września zbierze się kanferencja dla załatwienia tego statutu. Wówczas 
zapadnie decyzja, czy do przekazywania Trybunałowi spraw mniejszościo- 
wych potrzebna jest jednomyślność, czy też większość głosów Rady. Pozosta- 
ła więc do przyjęcia podwójna ewentualność: odesłanie skargi do komitetu 
trzech dla dokładniejszego zbadania i przedstawienia wniosku na następnemi 
posiedzeniu komitetu, lub też przyjęcie propozycji co do bezpośrednich ukła- 
dów polsko - niemieckich, jak to proponował min. Zaleski we wczorajszem 
swem przemówieniu. , ` 

O godz. 1 po potudniu po rozpoczęciu się posiedzenia Rady Ligi Adatci 
zawiadomił Radę, że delegaci Niemiec i Polski zgodzili się podjąć w jak naj- 
szybszym czasie bezpośrednie układy pod jego przewodnictwem. Układy te 
odnosić się będą do spraw, objętych skargą Graube-Nauman. Składając kon- 
wencjonalne podziękowanie sprawozdawcy, Stresemann nawiązując do 
wzmianki wczorajszej min. Zaleski o zajściach opolskich, wyraził ubole- 
wanie z powodu tego, co zaszło. Jednocześnie nie omieszkał Stresemann wy- 
razić niezadowolenia z powodu zainteresowania się tą sprawą ze strony pra- 
sy madryckiej. W krótkiem przemówieniu min. Zaleski podziękował Adatcie- 
mu za akcję medjacyjną, a zwracając się do Stresemanna, ponowił oświadcze- 
nie, że zawsze gotów jest do załatwiania wszelkich. kwestyj polsko - nie- 
mieckich w drodze bezpośrednich rokowań, podkreślając, że bynajmniej nie 
wytaczał spraw polska - niemieckich przed forum państw i opinji publicznej. 

  

Burzliwe obrady sejmu gdańskiego 
Komuniści wywołują awantury 

GDAŃSK. 15.6. (PAT). Na wczorajszem posiedzeniu sejmu gdańskiego 
przy omawianiu wielkiej interpelacji komunistów o zakazie demonstracyj ko- 
munistycznych w dniu I maja doszło do burzliwych scen. Poseł komunisty- 
czny Raschke atakował w niesłychany sposób senat oraz parlament. Wobec 
tego prezydent sejmu zmuszony był wykluczyć go z posiedzenia i przerwać o 
brady. Po wznowieniu posiedzenia przewodniczący zakomunikował że pos. 
Raschke wykluczony został na 8 posiedzeń. Mimo protestu ze strony komuni- 
stów sejm przystąpił do dalszego rozważania porządku dziennego. 

Kłopoty Ameryki z planem Younga 
BERLIN. 15.6. (PAT). „Vossische Ztę* donosi, że kwestja ratyfikacji 

„umowy reparacyjnej Younga przysporzy poważnych trudności. Korespondent 

tej gazety z Nowego Jorku komunikuje że koła rządowe amerykańskie prze- p, 
widują dwa ewentualne plany załatwienia umowy Younga przez Amerykę. 
Pierwszy projekt polega na wyrwaniu z planu Younga tyko tych punktów, 
które dotyczą ściśle stosunków niemiecko - amerykańskich oraz na uczynie- 
niu z tych punktów samodzielnego traktatu, który był zawarty bezpośrednio 
tylko między Ameryką i Niemcami. Projekt ten byłby przedłożony. senatowi 
amerykańskiemu do ratyfikacji, gdzie musiałby być przyjęty większością 
2/3 głosów. Drugi projekt proponuje załatwienie planu Younga drogą rezo- 
lucji, która przedłożonaby była obu izbom kongresu i przyjęta byłaby wspól- 
nie przez te izbyll-awrćni —; =: 

Wybuch w przewodach gazowych w Londynie 
LONDYN. 15.6. (PAT). Dziś wczesnym rankiem wpobliżu gmachu parlamentu na- 

stąpił gwałtowny wybuch w przewodach gazowych w czasie naprawiania ich przez roe 
botników. Płomienie sięgały 30 stóp wysokości. Ogień jedrfak ugaszony został dopiero 
wtedy, kiedy zamknięto dopływ gazu. Wybuch nie wyrządził żadnych szkód. 

PARYŻ. 15.6. (PAT). Przelot przez Atlantyk lotników francuskich był bardzo 
trudny, odbywał się wśród niesprzyjających warunków, głównie z powodu mgły, wiatru 
i chłodu. W ciągu czterech godzin łotnicy musieli walczyć z silną burzą. „Żółty ptak* 
wylądował normalnie -na płaży Cyambra w odległości 4 klm. od Comillas. Lotnicy przy- 
puszczali, że znajdują się na wybrzeżu francuskim. Na pokładzie samolotu znajdował się 
amerykanin Schreiber' który dostał się tam niespostrzeżenie. e 

Na lotnisku w Le Bourget przez całą noc oczekiwały olbrzymie tłumy, które ro- 
zeszły się dopiero wtedy kiedy głośniki obwieściły o wylądowaniu samolotu koło Co- 
milias. Nawiązano niezwłocznie drogą radjotelegraliczną kontakt z Santander, przyczem 
dowiedziano się, że lotnicy mają przybyć do Le Bourget dziś w południe. Późniejsza je- 
dnak depesza z Santander doniosła, że lot dozna opóźnienia z powodu niemożności do- 
stąrczenia w krótkim czasie do Cyombry potrzebnej ilości benzyny. ' 

„Żółty Piak“ wyladowa! w Hiszpanii 
SANTANDER. 15.6. (PAT). „Żółty Ptak* odleciał do Francji. 

Zamach dynamifowy na bank 
HANNOVER, 14—VI. Pat. Nieznani sprawcy ubiegłej nocy dokonali 

zamachu dynamitowego na gmach tutejszego banku zaliczkowego. Wybuch 
uszkodził część zewnętrznego muru. 

Alechin zwycięzcą w furnieju szachowym 
WIEDEŃ. 14,6 Pat. Dzienniki donoszą z Nowego Jorku, że w międzynarodo- 

wym turnieju szachowym, który się odbył w miejscowości Bradley Boeach pierwszą 
nagrodę otrzymał Alechin— 8 i pół : 5 i pół. 

  

  

  

ASTA EDTA STT 

Z biegiem czasu Heimwehra potra- 

fiła zapewnić sobie rowniež sympa- 

tję i poparcie austrjackiego ciężkiego 

przemysłu, który rzecz jasna, zaintere- 

sowany był w powstaniu organizacji, 

która ewentualnie mogłaby neutralizo- 

wać rosnące wpływy socjalistycznego 

Schutzbundu. Przemysł austrjacki znaj- 

duje się wprawdzie przeważnie w rę- 

kach żydów i obcokrajowców, ale 

główni dyrektorowie, inżynierowie i 

t.p. rekrutują się z pośród „wielkoniem 

ców* i „hakenkreuzlerów'*', usilnie po- 

pierających skrajny heimwehrowski na 

cjonalizm. Za okazywane poparcie sta- 

rają się obecnie heimwehrawcy w ten 

sposób odw dzięczyć przemysłowcom 

że propagują, ideję dyktatury faszysto 

wskiej i zapowiadają „птаг$х па стег- 

wony Wieden“. Agitacji takiej stano- 
wczo ignorować nie można, gdyż 

między austrjacką prowincją, pozosta- 

jącą przeważnie pod wpływami chrze- 

scijańsko - społecznych a „czerwo- 

nym* Wiedniem, będącym twierdzą 

socjal-demokratów, istnieje dość głębo 

ki antagonizm, tak że w razie realizacji 
wojowniczych planów  heimwehrow 

ców mogliby oni liczyć na poparcie 

prowincji. Na szczęście jednak w 

Austrji od agitacji da czynów droga 

jest daleka, wobec czego można się 

spodziewać, że-zapowiadany „marsz 

na Wiedeń'* w rzeczywistości nie bę- 

dzie tak straszny, jak wyobrażają so- 

bie niektórzy bardziej bojaźliwi wiedeń 

czycy. Bo ostatecznie przywódcy ru- 

chu heimwehrowskiego wiedzą rów= 

nież bardza dobrze, że socjaliści mają 
swój Schutzbund, który każdej chwili 

stanie w obronie „czerwonej twierdzy* 

A przelewu krwi żaden rozsądnie my- 

ślący polityk w Austrji stanowczo so- 

bie nie życzy. 5 

Niemieckie odszkodowanie wa- 
jenne wobec Polski 

Podczas rokowań 0 ustalenie wyso- 
kości spłat reparacyjnych przez Niemcy 
wysuwała strona niemiecka postulat, aby 
przerzucić na Polskę obowiązek spłacenia: 
kilku miljardów złotych z tytułu pretensyj, 
jakie Rzesza Niemiecka zgłasza do Polski. 
Niemcy domagają się od Polski odszkodo- 
wania za koleje, gmachy i urządzenia pań- ° 
stwowe, które przejął rząd polski na tere- 
nie ziem b. zaboru pruskiego. 

Polska ze swej strony ma do Rzeszy 
Niemieckiej pretensje na bardzo wysokie 
sumy z tytułu odszkodowań, jakie należą 
się nam za udział części naszego  teryto- 
rjum państwowego, a mianowicie b. zabo- 
ru rosyjskiego, w  odszkodowaniąch wo- 
jennych Niemiec, a ponadto z tytułu szkód 
1 rekwizycyj, dokonanych przez Niemcy 
na ziemiach polskich w _ czasie okupacji. 
Dotychczas w sprawach tych pretensyj, na 
mocy układu w Spaa, wzajemny rozra- 
chunek między Polską a Niemcami jest 
prowadzony przez komisję odszkodowań w 
aryžu. 

W rokowaniach paryskich Niemcy usi- 
łowały ten stan rzeczy zmienić przez na- 
rzucenie Polsce jednostronnego poważnego 
ciężaru finansowego, bez równoczesnego 
ustalenia wysokości odszkodowań, które 
winny wypłacić Polsce. 

Zamiar ten zostął urzeczywistniony. 
Prawdopodobnie komisja odszkodowań bę- 
dzie musiała zająć się tą sprawą, przyczem 
pojdzie zapewne do skreślenia wzajemnych 
pretensyj Polski i Niemiec. 

  | R ; - | т 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 na- 
turze prosimy składać w adm. „Sło- 
wa" dla Karpowiczowej. SA     

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, ob- 
strukcję, gorycz w ustach, złe trawienie, bó- 
le głowy, obłożony język, bladą cerę łatwo 
usunąć, stosując często wodę gorzką Fran- 
ciszka Józefa i biorąc wieczorem przed u- 
daniem się na spoczynek pełną szklankę ta- 
kowej.. 
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Nasza wycieczka na Narocz 
Nareszcie doczekališmy się odda- 

wna upragnioneį wycieczki na jezioro 
Narocz, tego morza na Wileńszczyźnie 
Zawdzięczając uprzejmości naszego 
wychowawcy księdza profesora Micha- 
ła Żełudziewicza pod jego osobistą 
opieką klasa śiódma gimnazjum im. 
Juljusza Słowackiego wyrusza pierw- 
szego czerwca w podróż. Pogoda mar- 
na leje deszcz, temperatura wynosi za- 
ledwie 8 stopni ciepła; obawy ukocha- 
nych mateczek o nasze zdrowie, pomi- 
mo to jedziemy. Zostaliśmy szczodrze 
wynagrodzeni, bo drugiego i trzecie- 
go czerwca mieliśmy ładną pogodę. 

Pociąg który ma nas zawieźć z Wil 
na do Łyntup. to prawdziwy okaz ar- 
chaiczny byłych wagonów „rosyjskich 
chyba jeszcze z czasów Aleksandra II 
z tak zwanemi wagonami „tiepłuszka- 
mi“. Chłopcy rozkoszują się „pulma- 
nami“; młodzieńczy śpiew piosenek 
szkolnych towarzyszy w podróży. 

Stacja Łyntupy. Przesiadamy na 
wąską torówkę, idącą do Kobylników. 
Mizerne wagoniki, bunczuczne zacię- 
cie parowozu, podobnego do ogrom- 
nego samowaru dawniejszych dziadów 
kalwaryjskich wprowadza w wesoły 
nastrój i tak skorą do dowcipów młodź 
A propos pociągu już zdołano skądś 
wydobyć anegdotę, ilustrującą pa* 
"'trjarchalne miejscowe stosunki. + 

Pewien podróżny przyjeżdża na 
stację i pyta dozorcę: 

„A czy maszyna „wraz“ przybę- 
dzie?“ — Zagadniony z poważną mi- 
ną rozgląda się po dziedzińcu stacyj- 
nym i flegmatycznie odpowiada: „jesz- 
cze nie wraz, bo pies maszynisty nie 
przyleciawszy*. 

O godz. piątej rano jesteśmy w Ko- 
bylnikach, oddalonych zaledwie trzy 
kilometry od Narocza. Czeka nas tu 
miła niespodzianka. Miejscowy pro- 
boszcz ks. Pawłowicz kolega szkolny 
naszego księdza wychowawcy, powia- 
domiony o naszym przyjeździe, zaw- 
czasu przygotował wyśmienite spanie 
na słomie w stodole i to w dodatku z 
poduszkami pod głowę i kocami do 
przykrycia się. Z prawdziwą rozkoszą 
odpoczywamy do godz. 10 rano. Na- 
stępnie słuchamy mszy św. bo to nie- 
dziela. Po mszy św. czeka nas jeszcze 
milsza niespodzianka niż rano, bo go- 
ścinny gospodarz nakarmił sutem śnia- 
daniem. Wypoczęci nakarmieni i peł- 
ni energji i siły wyruszamy na jezioro. 

Po raz pierwszy w swojem życiu 
ujrzeliśmy coś majestatycznego, wiel- 
ką połać przestrzeni pokrytą wodą. 
Dzień był wietrzny, a więc większe by- 
ły fale i szum uderzającej wody o brze 
gi napełniał powietrze monotonnym ło- 
skotem. Oszołomieni potęgą i pięknem 
przyrody przez dłuższy czas staliśmy 
nieruchomi w skupieniu, zachwyceni 
rozkosznym widokiem jeziora. A jest 
na co patrzeć! Jezioro Narocz obejnru- 
je przeszło 80 kilametrów kwadrato- 
wych powierzchni i w kierunku zacho- 
dnio-północnym na północ wschód ma 
długości przeszło 13 kilometrów, naj; 
większę zaś szerokość okało 10 kilo- 
metrów. Wąski przesmyk oddziela Na- 
rocz od jeziora Miastro, które jest jak- 
by dalszem przedłużeniem jeziora Na- 
rocza. Niedaleko od wsi Pasynki o 
kilkaset metrów od brzegu leży wysep- 
ka, na której podobno, jak podanie nie 
sie, stał ongiś zamek. 

Nie możemy na wysepkę przedo- 
stać się ażeby naocznie sprawdzić, po- 
nieważ jezioro jeszcze nie jest zaopa- 

trzone w łodzie do wynajęcia. Przesmy 
kiem przechodzimy na drugą stronę 
jeziora, ażaby obejrzeć nowobudujące 
się schronisko а wycieczkowiczów, 
które ma być w sierpniu wykończone. 
Nocujemy w Mikolcach, gościnnym 
majątku pana Hałki, który jest opieku- 
nem schroniska. Nazajutrz raniuteńko 
brzegiem jeziora wędrujemy do Mia- 
dzioła, które zdobi piękny kościół w 
stylu barokowym o przecudnej kopule, 
tym prawdziwym zabytkiem świadczą- 
cym o wielkiem zamiłowaniu artystycz 
nem naszej kresowej szlachty. 

— Mr. Cumming, —rzekłem wzru- 
Z dawnej świetności kościoła pozo- 

stały Krucyfiks i antypedjum, kute z 

bronzu i było niegdyś gruba złocone. 
Sam kościół został wzniesiony w r. 

1752przez Szambelana Koszczyca jako 

votum na przebłaganie za zbrodnię po- 

pełnioną na bonie, którą kazał żywcem 

zamurować, ponieważ wskutek jej nie 

dopatrzenia miał zginąć syn jedynak. 
Przy kościele osadził Karmelitów bor 

sych. W podziemiach kościoła spoczy- 
wają zwłoki fundatora w ubogiej z de- 

sek trumnie, ponieważ bogata trumna 

i pas słucki zostały zrabowane, a tyl- 

ko rėsztki ztototkanego brokatu przy- 

pominając wielkopańską przeszłość. 

W czasie prześladowania kościół 

zamieniono na cerkiew a klasztor zni- 

szczono. Dopiero niedawno kościół 

rewindykowano, od wiosny zaś r. b. 

znajduje się w posiadaniu prawnych 

właścicieli, ojców Karmelitów. Obec- 

ny gwardjan człowiek bardzo światły, 

nawet posiada wschodnie języki por 

nieważ przez dłuższy czas był prze- 

łożonym jednego z Hospicjów w Zie- 

mi Świętej. Opowiedział nam wiele 

ciekawych szczegółów z życia na 

wschodzie, a na zakończenie za po- 

zwoleniem naszego księdza wychowaw 

cy poczęstował nie paulińską, lecz 

prawdziwą palestyńską tabaką, a to 

wszystko ku łepszemu zrozumieniu 

„Pana Tadeusza* Tabaka nielada, 

siarczysta jak młody koń, a najważ- 

niejsze, że z tabakierki, która za sobą 

ma bardzo bogatą przeszłość. Bo wia- į 

domem, że tabakiera bez histocji to ni- 

by szlachcie bez ziemi. Każda więc sza 

nująca się tabakiera musi mieć swoje 

dzieje. Im one bogatsze, tem jej zawar- 

tość staje się godniejsza. A tabakiera 

ojca gwardjana zrobiona z kości wie- 

loryba przechodziła iście królewskie 

koleje. Pobożni rybacy irlandscy ofia- 

rowali ją papieżowi Leonowi XIII. Pa- 

pież podarował kardynałowi Gothić, 

protektorowi Karmelitów. Ten testa” 

mentem przekazał braciszkowi, który 

mu usługiwał, a ten ostatni ojcu gwa” 

rdjanowi. Słowem, godna wspomnień 

tabakiera. 
Po wypoczynku syci wrażeń brze- 

giem jeziora wracamy do Kobylników. 

Na przystankach odpoczywamy, kąpie 

* my się w przezroczystych wodach. 
Nareszcie południe, czas obiadowy, a 
więc parugodzinny postój. Na abozo- 
wisko wybieramy wysoki brzeg skąd 
przed nami rozpościera się wspaniały 
widok na jezioro. Po drodze kupiliśmy 
kilka dziesiątków jaj, ażeby starodaw- 
nym zwyczajem mieć obiad z jajecz- 
nicy. Idziemy na wieś po patelnię, uś- 

miechnięta kobiecina chętnie takową 
pożycza, tylka po białorusku dodaje: 
„Tylko paniczyki kab niazniašli“. Zna- 
czy žeby nie ukradli. Zaskoczeni tak 
niemiłym efektem, pytamy dlaczego 
tak mówi?—Powiada, że była tu wy- 
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Prezydent Mościcki na Wołyniu 
ŁUCK. 15.6. (PAT). Dzisiaj w dniu 15 bm. Pan Prezydent Rzeczypospolitej Mości- 

cki wraz z orszakiem przybył na granicę województwa wołyńskiego do Mokran. Na 
granicy u wystawionej bramy tryumfalnej powitali Pana Prezydenta wojewoda wołyń- 
ski Józefski, dowódca okręgu korpusu generał brygady Taczak. Poset Wołoszyński 
imieniem grupy regjonalnej BB W. z R. zapewnił Pana Prezydenta Rzeczypospolitej © 
zbiorowej woli różnojęzycznej ludności Wołynia do twórczej pracy dla dobra państwa. 
Poseł ukraiński Bogusławski złoży. hołd głowie Państwa w imieniu ludności ukraińskiej 
nawiązując do tradycyj dawnej Rzeczypospolitej, której wiernymi synami byli wybitni 
wodzowie ukraińscy. Na granicy zebraa się okoliczna ludność, witając Pana Prezydenta 
entuzjastycznemi okrzykami. 

Niemal w każdej wsi, leżącej na szlaku podróży Pana Prezydenta, były wystawiane 
bramy tryumfalne, niekiedy bardzo pomysłowe, u których witano dostojnego gościa 
chlebem i solą. Orkiestry miejscowych straży ochotniczych wykonywały hymn narodo- 
wy, dzieci szkolne obrzucały kwiatami samochód Pana Prezydenta. śpiewając chóralnie 
okolicznościowe kantaty. Zaznaczyć należy, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej jak- 
kolwiek utrudzony podróżą, żywo interesował się stosunkami miejscowemi, wypytując 
wojewodę i przedstawicieli ludności. Podczas kilkuminutowych postojów u bram tri- 
umfalnych wielu przedstawicieli miejscowej ludności zwracało się do Pana Prezydenta 
z pisemnemi petycjami który przyjmował je, traktując petentów z całą życzliwością. 

W Łucku witało Pana Prezydenta duchowieństwo wszystkich wyznań, przedstawi- 
ciele władz z wicewojewodą Gintowtt-Dziewałtowskim i burmistrzem Kalusińskim na 
czele. Otoczony eskortą honorową szwadronu 21 p. nadwiślańskiego Pan Prezydent udał 
się do gmachu urzędu wojewódzkiego i zamieszkał w apartamentach reprezentacyjnych 
wojewody. Wieczorem gmachy publiczne i świątynie wyznania prawosławnego były 
bogato iluminowane. W wielu miejscach umieszczone były portrety Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Pana Marszałka Piłsudskiego. Po krótkim odpoczynku Pan Prezydent 
podejmowany był przze państwa Józefskich obiadem. 

pierwszorzędną 

akcyj pierwszorzędnych. 

BUCHALTERJA: ( 

Arytmetyka 

FE Francuski i Niemiecki. 
deżzanikccć 

cieczka, pożyczyła garnek i nie oddała. 
Tak ubiega nam drugi dzień wy- 

cieczki w miłych przygodach. Wraca- 
my na stację. Pomimo że w ciągu 
dwuch dni przeszliśmy pieszo około 
sześćdzieśięciu kilometrów. Nie czuje- 
my zmęczenia a jakaś nadzwyczajna 
radość i zadawolenie napełnia dusze 
nasze. 

©О jakaż szkoda, że zamało znamy 
nasz kraj, a stąd mało go kochamy! 
Ileż to pięknych i uroczych zakątków 
posiada nasza ziemica, godnych pędz- 
la malarza. 

Jeśliby choć dwa razy do roku, 
możnaby było planowa  obmyślane 
urządzać wycieczki krajoznawcze, to- 
by w ciągu ośmioletniego pobytu w 
gimnazjum dało się paznać najpięk- 
niejsze jeziora kresowe i resztki po- 
zostałych z pod siekiery kupca lasów 

  

2 POWAŻNA SPÓŁKA AKCYJNA 
poszukuje od zaraz zdolnego 

AKWIZYTORA 
za dobre wynagrodzenie, oraz 

Oferty wraz z odpisami refcrencyj curiculum vitać i ewentu- 
alnie fotografją składać do Administracji pod „Spółka Akcyjna*, 

  

Centrala w Warszawie oraz 
oddziały w Katowicach, 

UDZIELA POŻYCZEK 
na korzystnych warunkach procentowych pod zastaw papierów państwo- 
wych, listów zastawnych, obligacyj, akcyj Banku Polskiego oraz innych 

Roczne Kursa Handlowe w Wilnie. 
A Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, 
iż zapisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje Sekretarjat Kursów w 
godz. 5—7 po poł, w lokalu Szkoły Pisania na Maszynąch przy 

ul. Mickiewicza 22 m. 5. 
Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6 — 9 wiecz. 
Program obejmuje następujące przedmioty: 

Ogólno Handlowa. 
Bankowa. 
Przemysłowa. . 

Handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka © 
Handlu, Stenografja, Nauka Pisania na Maszynach oraz języki: 

siłę biurową. 

Е 

Krakowie i Poznaniu 

Angielski, 
Losz—0 

nio 

i puszcz litewskich, tak chlubnie zapi- 
sanych w maszych dziejach i literatu- 
rze. Obecny. 

- większych procesów 

AFERA ASTRACHAŃSKA 
Prześladowania działaczy polity- 

cznych i społecznych, podejrzanych o 
sympatyzowanie z burżuazją i o współ 
działanie z t. zw. opozycjonistami pra- 
wicowymi, mnożą się nietylko w głów- 
nych ośrodkach sowieckiego życia 
państwowego, lecz i na kresach. Mo- 
skiewska „„Prawda * donosi, że w cza- 
sach ostatnich wykryto naprzykład w 
Astrachaniu szereg taktów świadczą- 
cych wymownie o postępującym pro- 
cesie rozkładowym w niektórych orga-= 
nach aparatu rządowego i spółdziel- 
czego, tudzież o wzmożonych dąże- 
niach niektórych sowieckich działaczy 
gospodarczych w kierunku współpracy 
z wielkim kapitałem prywatnym. Za- 
rzuty co do udziału w ruchu t. zw. od- 
chylenia prawicowego wysunięto pod 
adresem kilku wybitnych działaczy są- 
dowych w Astrachaniu, dalej pod adre- 
sem oddziału finansowego miejscowe- 
go komitetuwykonawczego, oddziału 
handlowego, centralnej spółdzielni ro- 
botniczej i t. d. 

W związku z ujawnieniem powyż- 
szych faktów pociągnięto do odpowie- 
dzialności około 200 osób, rekrutują- 
cych się przeważnie z pośród astra- 
chańskich urzędników państwowych i 
członków partij komunistycznych, któ- 
rzy, według terminologji sowieckiej, 
— „ulegli roagładowi*. Tak więc „ate- 
ra astrachańska'* co do rozmiarów ` 
swych zaliczona być może do jednej z 
z największych afer politycznych w 
Rosji, a proces przeciwko jej uczestni- 
kom będzie niewątpliwie jednym z naj- 

politycz. jakie 
w ostatnich czasach tóczyły się przed 
sądami sowiecki mi. 

Jakież jest właściwie tło istotr e 
tej sensacyjnej afery, nazywanej dziś 
powszechnie w Rosji „aferą astrachań- 
ską?“. 

„Prawda podaje, że sprzedajność 
i rozkład aparatu finansowego w Astra 
chaniu rozpoczęły się w roku 1925. 
Antypaństwowa działalność organów 
skarbowych polegała na tem, że przyj 
mowali oni łapówki od prywatnych 
kupców i przemysłowców  (przede- 
wszystkiem od przemysłowców ryb- 
nych). Prywatnym kapitalistom uda- 
ło się. przekupić ' nietylko niższych 
ur ędników, lecz i naczelnika guber- 
njalnego urzędu skarbowego oraz 
wszystkich członków aparatu rewizyj- 
nego. W rezultacie niedobory podat- 
kowe w astrachańskim urzędzie skar- 
bowym powiększały się z roku na rok 
i wreszcie doszło do tego, że z tytułu 
opłat podatkowych prywatnych kup- 
ców i przemysłowców do skarbu pań- 
stwa (izba astrachańska) wpłynęło w 
roku ubiegłym zaledwie 23 proc. pre- 
liminowanej sumy. Jakie rozmiary za- 
taczała działalność przekupnych urzęd 

ników skarbowych, wynika najlepiej z 

tego, że, — według iniormacyj „Praw- 
dy“, — pewna firma astrachańska, któ 
ra w roku gospodarczym 1927—28 
miała obrót 2.000.000 rubli i wobec 
tego powinna była zapłacić 174.000 
rubli podatków, wpłaciła do izby skar- 
bowej z tego tytułu wszystkiego... 174 
rub. Jak podaje „Prawda'* skarb pań- 
stwa poniósł w związku z „aferą astra- 
chańską* olbrzymie straty (ponad 
6.000.000 rubli). 

Zarzuty wysuwane pod adresem 
członków  astrachańskiego komitetu 
wykonawczego, są tak daleko idące, 
że na ich podstawie stwierdza prasa 
moskiewska, iż komitet ten w ostat- 
nich latach był taktyczną  agenturą 
prywatnego kapitału Dochodzenie, 
przeprowadzone przeciwko członkom 
oddziału handłowego, wykazało, że 
urzędnicy oddziału tego w ogólnej ilo- 
ści 200 osób przyjęli ogółem od pry- 
watnych kupców i  przemysławców 
astrachańskich tytułem łapówki ponad 
50.000 rubli. 

Naogół powiedzieć można bez 
wielkiej przesady, że do odpowiedzial- 
ności sądowej pociągnięto w Astracha 
niu prawie cały aparat administracyj- 
ny i gospodarczy. Niezmiernie charak- 
terystycznym dla psychologii komuni- 
stycznej jest naprzykład to, że na- 
czelnik wydziału handlowego przy 
astrachańskim komitecie wykonaw- 
czym, Protodjakonow, z przekonania 
komunista najczystszej wody, był — 
jak wychodzi obecnie na jaw, — wła- 
ścicielem licznych barek i w ciągu kil- 
ku zaledwie lat doszedł do wielkiego 
niajątku. Ten wysoki urzędnik sowiec- 
ki był zatem ciekawym typem „komu- 
nisty - kapitalisty *... 

Rodowód biletów wizytowych 
Zapewne niejeden z nas zastanawiał 

się nieraz nad tem, z jakiej epoki pocho- 
dzą, powszechnie dziś używane, bilety wi- 
zytowe. © 5 

W wieku XVII, namiętność do gry w 
karty, bardzo rozwinęła się w Anglji, za- 
równo wśród mężczyzn, jak i wśród ko- 
biet, to też karty do gry będąc zawsze 
pod ręką, bardzo często odgrywały rolę 
biletów wizytowych, za pośrednictwem da- 
my kierowej nąznaczano przewažnie ren- 
des-vous miłosne, a na walecie karo wy- 
pisywano zaproszenie na eleganckie przy- 
jęcie. 

W wieku XVIII, do rozsyłania zapro- 
szeń zaczęto używać specjalnych kartonów, 
noszących imię i nązwisko wysyłającego, 
otoczone ozdobnymi winjetami i ornamen- 
tacjami, zdarzało się niekiedy, że orna- 
mentącje zajmowały niemal całą po- 
wierzchnię kartonu, pozostawiając zaledwie 
kącik wolny dla umieszczenia nazwiska. 

1 dopie1o piękny Grzegoż Brummel za- 
decydował, że bilet wizitowy powinien być 
prostym, bez żadnych ornamentacji. To też 
Brummelowi .zawdzięczamy zewnętrzny 
wygląd dzisiejszych biletów wizytowych. 

Zupełnie słusznie, że człowiek, który 
tak bardzo lubił elegancki Świat i życie 
towarzyskie, Stał się ojcem biletów wizy= 
towych. ZK. 

  

  

SILBET" 
Przedsiębiorstwo budowy SILOSÓW BETONOWYCH 

t. j. zbiorników dla konserwowania zielonej paszy soczystej dla bydła. 

CENTRALA: POZNAŃ, ul. Skarbowa 6:ill 

ODDZIAŁ WILEŃSKI: Nowa Wilejka, Połocka 12. 
W roku 1928 zbudowano 26 silosów, na ogólną pojemność 2510 m3. 

We własnym interesie nie należy zwlekać z zamówieniami, by dać możność 
należytemu wykończeniu robót. 

Oferty i informacje wysyła bezpłatnie na żądanie ODDZIAŁ WILEŃSKI 
  

S. N. 0. B. 

S—N—0—B... Coby mogły te li- 
tery oznaczać? š 

Možnaby czytač, jako modny dziš 
skrót w bolszewickim stylu: np. Socjal 
na Opieka Bezrobocia... albo Stronnic- 
two Nieustannej Obrazy Boskiej i t.p. 

Ani jedno, ani drugie, ani dziesiąte. 
Nic podobnego! Z czterech tych liter 
składa się wyraz angielski: snob. 

Wyrazu atoli angielskiego snob 
nie należy szukać w żadnym słowniku 
angielsko - polskim, angielsko -francu- 
skim, angielsko - włoskim etc. — bo 
się go nie znajdzie. Scisły odpowiednik 
dla wyrazu „snob* w żadnym języku 
nie istnieje.* ) 

I jeszcze rzecz jedną trzeba mieć 
na uwadze. Rozpowszechnione jest 
mniemanie, że wyrazy: snob, i sno- 
bizm — „wymyślił* znakomity angiel- 
ski pisarz - satyryk Thackeray i w 
świat je puścił lat temu ośmdziesiąt. 

Tak nie jest. Thackeray dał jedynie 
w możliwie szczegółowym zarysie: 
definicję snobizmu, szkicując w swojej 
„księdze snobów'* całą galerję osobni- 
ków przepojonych snobizmem w mniej 
szym lub większym stopniu. Nietylko 
istniał snobizm na wiele, wiele lat 
przed ukazaniem się świetnej satyry 
"Thackeray'a lecz Śmiało wyrazić się 
wolno, że snobizm jest przecie nie- 
śmiertelny, istnieje od początku świa- 

'_ ta... jak wszelka wogóle śmieszność w 
| ludziach, jak hipokryzja, afektacja, po- 

za 

    

O tyle zaś chyba tylko kojarzy się 
w umyśle naszym pójęcie „Snob* i 
„snobizm z angielszczyzną (jakby ta 
należało snobów szukać jedynie w spo- 
łeczeństwie angielskiem!) ponieważ 
słynna książka Thackeray'a, co ją dru- 

_  kował z rękopisu najpierw londyński 
_ tygodnik satyryczny „Punch i co 

-_ ugruntowało w Anglji jego poczytność 
i popularność — ponieważ  Thacke- 

° *) Francuski np. „Wielki Larousse“ tłu- 
maczy snobizm jako: pose, afecta- 
tion sotte, ridicule, jako hypo- 

*crisi c vaniteuse. Wszystko to są, 
jak widać omówienia, czerpane... 

1 CE jb mnošci ludzkich.     
      

óżnych 
A Pare aż nadto dobrze spędzić lato gdzieś w 

  

ray'a „Księga snobów'* jest, ściśle 
rezcz biorąc, gwłatownem, natarciem 
na angielski cant, czyli na obtu“ 
dę zataczającą szerokie koła w całem 
życiu towarzyskiem Anglji. Cant ta 
melanż pruderji, dewocji, świętoszko- 
wstwa i pedantycznej solenności. Jeżeli 
mnie pamięć nie myli to sui gene- 
ris  „kołtuństwo” angielskie nazwał 
„cant'em* bodaj, że pierwszy — By- 
ron, a w każdym razie grzmocił je na 
potęgę swemi piorunami. U Sterhala 
idą gdzieś ulicą w Londynie Anglik i 
Francuz. Jest akurat niedziela. 

— Mój drogi — powiada Anglik 
do Francuza — nie peędźmy tak, pro- 
szę! Ludzie pomyślą, że pędzimy 
gdzieś zabawić się. 

To typowy odruch 
cant'u. 
„ Snobizm nietylko jest niesmiertelny; 
jest też wszechludzki. Jest międzynaro- 
dowy. Snob do snoba podobny. Szwedz 
ki snob i hiszpański snob to jakby bra- 
cia rodzeni. A przynajmniej jednoczy 
wszystkich snobów rozsianych po ziem 
skim globie: un air de famille. 
Oczywiście, pad względem upodobań, 
"usposobienia, przesądów, nawyknień, 
nastrojów duchowych... 

W snobizmie oprócz ogromnej do- 
zy „cant'u* angielskiego, spora jest 
szczypta np. „dulszczyzny*. Snobizm... 
to bardzo, bardzo skomplikowana 
właściwość pewnych natur. 

Utarło się poczytywać za cechę naj- 
główniejszą snobizmu; pięcie się do 
arystokracji, paradowanie stosunkami 
(najczęściej fikcyjnemi) z karmazyna- 
mi, oraz wogóle z „wysokoposta- 
wionemi*. osobistościami.  Niewątpli- 
wie jest to rys snobizmu, bardzo wy-- 
razisty — lecz bynajmniej nie przyć- 
miewający wszystkie inne, których jest 
legjon. 

W przedwojennym Petersburgu 
najdroższe letniska (t.zw. „dacze”) 
były na t.zw. Wyspach. Wille były pa 
większej części i nieładne i niewygod- 
ne — ale należało do wysokiego szy- 
ku spędzać choćby część lata w wy- 
najętej willi „na Astrawach*. Znałem 
pewnego, bardzo zamożnego, rdzen- 
nego petersburszczanina, który mogąc 

angielskiego 

   

najprześliczniejszej miejscowości w gó 
rach zagranicznych albo nad morzem, 
dusił się w najpaskudniejszej pod słoń- 
cem willi na Wyspach dlatego... dlate- 
go ponieważ ta willa znajdowała się 
w bezpośredniem sąsiedztwie letniej 
rezydencji jednego z wielkich książąt 
i dlatego aby ów mój snob petersbur- 
ski mógł... tak sobie, ad niechcenia... 
odezwać się od czasu do czasu w ro- 
zmowie ze znajomymi w klubie: 

— Z balkonu mojej willi słychać 
niemal doskonale jak na balkonie u 
siebie rozmawia wielki książę ze swy- 
mi gośćmi. A wczoraj słuchaliśmy, jak 
do późnej nocy grał na flecie... 

Snobiżm — pierwszej klasy. 
W gimn. mitawskiem, do kwarty włą 

mieckich jego czasów, do kwarty włą- 
cznie dawał lekcje języka rosyjskiego 
niesłychanie dobry ale i fenomenalnie 
ograniczony, typowy „imoskal'* z głę- 
bokiej, zapadłej Rosji — Łysłow (od 
kwarty do primy, czyli w trzech wyż- 
szych klasach, wykładał rosyjski język 

ji coś jakby rosyjską literaturę co praw- 
da też w swoim rodzaju typ niebyle- 
jaki — „profesor'* Gołotuzow). 

Wśród kolegów w kwarcie mieli- 
śmy syna mitawskiego krawca, nazwi- 
skiem Knospe, i — Henia Czapskiego, 
syna hr. Adolfa z Berżan na Żmudzi. 
Łysłow wręcz plackiem padał przed 
Heniem Czapskim, któremu nie śniło 
się nawet brać da ręki gramatyki ro- 
syjskiej,j a wypracowania pisał... że 
Boże ratuj! A Łysłow rozpływał się i 
rozpływał. „Nasz graf'! inaczej 
się wobec nas nie wyrażał, a trzeba 
było słyszeć z jakiem w głosie u mi- 
lenjem, z jakiem błagogo- 
wieńjem! 

Rozdaje nam raz, w klasie, popra- 
wione i opatrzone adnotacjami wypra- 
cowania. Knospe ma dwóję, bodajże z 
minusem, a „nasz grai“ — jak zwykle 
czwórkę, niezawodnie jeszcze z plusem 
w przydatku. A trzebaż było trafu, że 
Henio Czapski był akurat „ściągnął 
niemal słowo do słowa wypracowanie 
Knospego, zaleniwszy się z głowy 
własnej coś wymyślić. 

Knospe, rozżalony i dotknięty do 
żywego „niesprawiedliwością*, tym 
razem nie wytrzymał. Podjął publicz- 

nie w klasie straszliwe larum. Łysłow 
na razie oniemiał z osłupienia, a po- 
tem,, kiedy nie wsiądzie na Knospe- 
go! Nie inaczej mu już mówił jak 
„per ty”. Zerwał się z katederki, pod- 
biegł do niesżczęsnego chłopca, zape- 
rzony. 

— I ty, Knospe... Knospe!... šmiesz 
głos podnosić? Co ty sobie myślisz? 
Co? Ojciec twój krawiec i ty krawcem 
będziesz. Co? 
Go? Może nie? A eta.a eto.. eto 
nasz gral! Nu, i nieczewo 
bolsze gawarit! Poniał? 
Eto nasz graf, a ty..Knos- 
pe! Syn partnowo.. Sam bu- 
desz partnoj.. Fu, kakoj 
nachał! 

I pyrchał, pyrchał, poczciwy Ły- 
słow, cały na twarzy czerwony jak 
burak, nerwowo rozczesując ręką ru- 
de swoje bokobrody w stylu Aleksan- 
dra Il-giego. Aż wypyrchał się i kazał 
Knospemu siadać, nie omieszkawszy 
najczulszem i A spoj 
rzeniem obrzucić raz i drugi Henia 
Czapskiego — jakby go przepraszał 
za tak niestosowny, 4 nroże mu przy- 
kry, incydent, wynikły z chamstwa ja- 
kiegoś tam... Knospęgo! , 

Czyliż to nie typowy, przy całej 
swej jaskrawości, przykładzik najczy- 
strzego snobizmu? 

Weżmy inny odcień. 
Nietylko ludzie „z towarzystwa”, 

bądź próżni, bądź w pogoni za „kar- 
jerą”, usiłują wcisnąć się w sfery „wyż 
sze” i „utytułowane”, nie szczędząc na 
ten cel ofiar z własnych przekonań lub 
z własnej kieszeni. Istnieje też analo- 
giczny snobizm—,„od dołu". Hr. Kay- 
"serling opowiada w pamiętnikach 
swoich, że w Berlinie, w samych 
dniach przełomu gdy obalano monar- 
chję i wprowadzano re g i m e re- 
publikański, ktoś spytał o żonę dozor- 
cy pewnej kamienicy, i otrzymał od- 
powiedź, że Frau Rat, co ma zna- 
czyć pani radczyni, niema w domu. 
Małżonek jej bowiem właśnie został 
mianowany „radcą ruchu* (Betriebs- 
rat), czyli, mówiąc dobitnie, dozorcą 
nadetatowym... ruchu ulicznego. 

W tym wypadku snobizm „aż pi- 
szczy* nietylko w bie pytającego   

        

      
  

  

   

lecz przedewszystkiem w najbliższem 
otoczeniu... „pani radczyni*. 

A mało ta pokutuje snobizmu w wy- 
wmyślających sobie „od ostatnich“ prze- 
kupkach warszawskich, z których ża- 
dna jednak nie ośmieli się inaczej 

rócić się do drugiej, jak z miodopłyn 
ną i pełną respektu „panią” na ustach? 
A u nas przedwojenny stróż domu 
przestrzegający jaknajdobitniej aby go 

koniecznie i nieodmiennie tytułowano 
dazorcą, jeżeli już nie panem do- 
ZOLCA ZA: 

Przypomnijmy „sobie owego  je- 
gomościa z komedji Moljera, niestety, 
nie nazbyt „dobrze urodzonego” w 
mieszczańskiem gnieździe, biorącego u 
metra tańców lekcje eleganckiego 
kłaniania się. $ . 

— Bo — powiada mu, — będę 
się klaniał „pewnej margrabinie... Do- 
rimena zowie Się... uważasz pan? 

Snobizm — snobizm... snobizm. 
Snobizm przenosi detale powierz- 

chowne nad istotą rzeczy. Poświęca 
istotę rzeczy zewnętrznym formom. 
Thackeray opowiada o człowieku, któ- 
ty przestał podawać rękę temu, który 
mu życie uratował, zobaczywszy go 
raz jedzącego groch nożem. 
„ _ Snobizm ubóstwia to, co niebywałe 
1 poczytuje rzecz niezwykłą za ostat- 
nie słowo dystynkcji, za coś niesłycha- 
nie cennego. Herminia zur Miihlen, peł 
nej krwi arystokratka, w wydanych 
niedawna swoich wspomnieniach opo- 
wiada, jak sama prosiła na wszystko 
ojca (który był właśnie ambasadorem) 
aby zaprosił na obiad pewnego pana... 
jedynie dlatego, że ów pan był głoś- 
nym anarchistą! Jeść obiad, i to jeszcze 
u siebie, — z anrchistą!Co za... szyk! 
I co za — snobizm! 

Nie pamiętam już dziś kto utrzymy- 
wał, że Wojna Trojańska byłaby wy- 
buchła jeżeliby Helena nie była naj- 
piękniejszą kobietą na świecie, tylko 
przeciwnie właśnie — najbrzydszą. 
Dodajmy: jeżeliby Parys był skańczo- 
nym snobem. 

A czy przypadkiem masowe, nie- 
wolnicze hołdowanie modzie nie 
jest za każdą nową ewolucją jakby a- 
takiem zbiorowego snobizmu u kobiet? 
Skądże takie o gó I ne przerzucanie się       

od sztywności krynolin i gorsetów do 
możliwie największej swobody ruchów, 
oraz tualet jaknajmniej krępujących, 
nie wspominając o niesłychanie, nie- bywale krótkich sukniach, „których 
właśnie długość, nawet nadmierna z 
tyłu uchodziła za kanon niewzruszony? 
A te krótko strzyżone głowy A la 
gargonne? Dziesięcioro Przyka- 
zań nie ma tak potężnej mocy obowią- 
zującej jak fryzura a la garcon- 
ne. 

Snobizmem pachnie? Może nie? 
Odpowiada gdzieś na to Raoul Auern 
heimer: „nie jest to žadna „moda“; to 
epokowa przemiana, eine e p o- 
chale Aenderung. Odkrycie u 
kobiety ... nóg jest faktem tak dobrze 
historycznym, jak odkrycie Ameryki. 
Są — powiada dalej świetny publicy- 
sta — rzeczy, które mocniejsze są od 
polityki, a do tych właśnie rzeczy na- 
leżą: demokratyczna dzisiejsza poń- 
czoszka jedwabna i koafiura & la 
garcęonne, inaczej, po niemiecku, 
Bubikopi“, 42 L 

A ileż snobizmu tkwi w teraźniej- 
szych rekordach sportawych czy ra- 
czej w rekordowym sporcie teraźniej- 
Szym? Ta — jak czytam w gazetach — 
dwunastoletnia panna Burton 
czy Waterproof gotująca się przepły- 
nąć kanał La Manche bo spać jej i żyć 
nie dają laury innej panny, która tej 
sztuki dokazała, a pp. reporterzy i to- 
tografowie opisujący i fotografujący 
każdy „trening* owej panny Burton 
czy Waterproof dla... gazet, które już 
z_ kilkanaście wizerunków zamieściły... 
Cóż to jest jeżeli nie snobizm, snobizm, 
jeszcze raz snobizm —  odradzający 
się w coraz nowych formach nieśmier- 
telny snobizm. 

W XVl-tem stuleciu kupowano w 
Holandji cebulki „rzadkich“ tulipanów 
na wagę złota. Dziś już niema takich 
amatorów. Przeminęła moda. Tulipany 
np. w zakładach ogrodniczych braci 
Krelage pod Harlemem są z pewnością 
o wiele jeszcze piękniejsze niż te za 
które bajońskie sumy płacono w XVI- 
tym wieku pięknemi, złotemi holender- 
skiemi dukatami. Lecz nikt już dziś nie 
myśli „dawać za cebulkę ani o grosz 
więcej niż stai w katalogu - cenniku 

 



Žolnierze--žydzi dokonali napadu rabunkowego 
na samoiną kobietę. 

Wczoraj w nocy, około godziny 2-ej, przechodzący ulicą Wielką p. Zygmunt 
Kuźmicki (Bosaczkowa 3) usłyszał rozlegające się od strony ulicy Bakszta rozpaczii- 
we wołania o pomoc; po chwili zobaczył 2 żołnierzy uciekających w stronę zaułka 
Szwarcowego. Przeczuwając coś złego Kuźmicki rzucił się za uciekającymi w pogoń 
alarmując krzykiem fankcjonarjuszów pobliskiej Komendy Policji przy pomocy których 
uciekający zostali zatrzymani. 

Okazało się, że żołnierze dokonali przed chwilą napadu rabunkowego na ulicy 

Bakszta. Koło domu przy tej ulicy oczekiwała na otwarcie bramy mieszkająca tam 

Olga Czarnecka. W pewnym momencie podeszło do niej dwóch żołnierzy, którzy 
znienacka rzucili się na bezbronną kobietę. Jeden z żołnierzy uderzył ją rękojeścią 
wydobytego bagnetu w pierś, drug! zaś obalił ną ziemię i wyrwał trzymaną w ręku 
torebkę. Po dokonaniu rabunku napastnicy usiłowali zbiedz. Zatrzymanymi okazali 
się szeregowcy: Josel Klot z 85 p. p. i Benjamin Kopelson z 5 p. p. Leg. Można 

sąbie wyobrazić ich rozczarowanie gdy 
b$ło.. 1 zł. 75 gr. pieniędzy. Rabusiów po 

im powiedziano że w torebce Cz »rneckiej 
przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia 

przez policję odesłano do dyspozycji żandarmerii. (b!) 
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Spastrzeženia meteorologiczne Zaktadu 
Meteoroiogji U. S. B. 
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Cišnienie } 
średnie w m. | 

Wschód sł. g. 2 m. 43 

Zach. si. o g, 19 m. 55 

764 

Temperatura | 
ńrednia - \ 

2000 

Opad za do- i 
5: w mm. | 

Wistr | 0 przeważający › północny. 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę -1-79C. 
, Maximum na dobę -l- 249C 3 ы 
! Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

  

— W związku z ukazaniem się w na- 
szem piśmie w dniu 12 czerwca br. notatki 

„Od Redakcji*, której treścią poczuł się 0- 
brazony p. Wiktor Piotrowicz, redakcja о- 
świadcza, że użyte przez nas wyrażenie „0 

„ nadužyciu zaufania Redakcji'* prez i 
trowicza było niewłaściwe, gdyż j 

| lilišmy p. Piotrowicz w sprawie artykułu, na 
tle którego wynikło całe nieporozumienie, 
skomunikował się poprzednio z jednym z 
<ztonków Redakcji, który nie poinformował o 
tem osoby zastępującej naczelnego redak- 

› tora. 
Równocześnie stwierdzamy, że p. Piotro- 

| wicz sam ogłosił rezygnację z zajmowanego 
w Redakcji stano w dniu 8 czerwca t.j. 

przed ukazaniem się notatki redakcyjnej z 

dnia 12 czerwca. 
Wobec powyższego Redakcja stwierdza, 

że nie zomierzała w niczem uchybić godno- 
ści osobistej p. Piotrowicza i że cały zatarg 
Dowstał na tle przypadkowego nieporozumie 

h. 
KOšCIELNA. 

! — Z Ligi Katolickiej. Przypominamy, że 
w niedzielę 16. 6. 29 r. Liga Katolicka Arch. 
Wileńskiej pod protektoratem Jego. Eks ce- 

: lencji Arcybiskupa „Metropolity. Wileńskiego 
| urządza akademię ku czci 1400 lecia dzieła 
| św. Benedykta. W programie: referaty ].M. 
rektora USB ks. Cz. Falkowskiego „o Bene- 

| dyktynach w Montecassino i Klunjaku“ prof. 
| A. Parczewskiego —O Benedyktynach w Pol 
| sce i prof. T. Modelskiego — O Bene- 
dyktynach na Litwie. Na zakończenie przemó 

wi Ks. szambelan Ignacy Olszański prezes 
Ligi Katolickiej Arch. Wileńskiej. Wstęp 
„ wolny. 

| URZĘDOWA 
i 
||| — Inspekcja posterunku policji rzecznej. 
/W dniu wczorajszym p. wojewoda Raczkie- 

| wicz zaraz po powrocie k kilkudniowej po- 
| drėžy insjekcyjnej przeprowadził inspekcję 
| posterunku policji rzecznej. Jednocześnie Z 

- tem przekazana została policji rzecznej mo- 
torowa łódź ratownicza „Wicher*. Trzeba 
przyznać, że nazwa ta została doskonale do 
Pasowana gdyż „Wicher* rzeczywiście cho- 
dzi jak wicher. 

     

  

   

  

  

Natomiast miljarderzy amerykańscy 
płacą miljóny za stare obrazy mistrzów 
włoskich, które im dostarczają z Euro- 
Py obrotni handlarze - spekulanci. Sza- 
lone miłośnietwo! Olbrzymi zapał! 

,Swięty ogień! No i... znawstwo nie- 
doścignione (bo dziś  falsyfikatu od 
Oryginału prawie, że nie odróżnić)! 
luż to dziś wśród najbogatszych ludzi 

na świecie jest zapalonych miłośników 
malarstwa! Rozkosz pomyśleć; raduje 
Się dusza kulturalnego człowieka... ar- 
tysty... idealisty... Świeżo na licytacyj- 
uej wysprzedaży kolekcji obrazów, na- 
bytej ad hoc przez pewne kon- 
sorcjum za 35 miljonów franków, obra 
zy z epoki włoskiego Odrodzenia, na- 
„wet bynajmniej nie największych mi- 
'strzów doszły do takich wręcz horen- 
/dalnych cen, że konsorcjum zarobiło 
netto... 34 miljona marek niemieckich 
czyli 7 miljonów złotych. 

Bajeczny transatlantycki wybuch 
'miłośnictwa malarstwa nawet tak 
„Specjalnego” jak renesansowe malar- 

stwo włoskie? Bynajmniej. Nowa to 
tylko forma nieśmiertelnego snobizmu. 

Czyliżby dla malowania wciąż I 
WA stojących na głowie obra- 

2 zwanych w czambuł „futurystycz- 
emi*, coraz to dziwaczniejszych i 
omiczniejszych zarazem,  czyliżby 
tarczyło ich „twórcom pieniędzy na 
arby, płótna i ramy oraz... cierpliwości 

gdyby nie owczy pęd snobizmu za- 
ędzający snobów do sal wystawo- 
ych, czyniących niesamowite wraże- 

«le eksponatów ze szpitala warjatów, 

każący im wręcz afiszować się 
ietylko zachwycaniem się tą „czystą 

Sztuką” lecz i nabywaniem za drogie 
ieniądze jej okazów. 

Biedne snoby... wałczące ze snem 
nudą na premjerach sztuk zgoła po- 
bawionych sensu! Biedne snoby, nie- 
olniki savoir - vivru, tyranii 

m towarzyskich, własnych krygo- 
się i opinii ludzkiej! 

Halt! Zapędziliśmy się odrobinę za 
aleko. Bylibyśmy nieopatrznie prze- 

oczyli granicę form towarzy- 
Škich, które przestrzegane mądrze 
(w miarę nie są żadnym snobizmem 
lko wyrazem... dobrego wychowania. 
bre t.zw. manjery (oczywiście rze- 
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MIEJSKA 
—|(a) Sprawa opiekunów społecznych na 

posiedzeniu Magistratu. Na wtorkowem po- 
siedzeniu, kolegjum Magistratu będzie oma- 
wiany projekt wprowadzenia w Wilnie in- 
stytucji opiekunów społecznych. _ Według 
tego projektu miasto ma być podziełone na 
12 okręgów opekuńczych, z których każdy 
miały 6 opiekunów. Kandydatur w liczbie 
72 wysuwa Magistrat i przedstawia Radzie 
Miejskiej do zatwierdzenia. Opiekunowie roz 
poczynają pracę od I w a rb. i nie bę- 
dą pobierali za to żad: wynagrodzenia 
względnie odszkodowania za poświęcony 
temu czas. Zadaniem ich będzie badanie sta 
nu materjalnego osób zamieszkujących w 
powierzonym ich pieczy okręgu, prowadze- 
nie ewidencjj wywiadów, dysponowanie 
funduszami przeznaczonemi na ten cel i ak- 
ceptowanie wniosków o udzielenie potrze- 
bującym pomocy pieniężnej. Istniejąca ©- 
becnie komisja opieki zostanie 
zreorganizowana. Do nowej komisji wejdzie 
16 osób, z tego 10 ze składu Rady Miejskiej 

i 6 opiekunów. Instytucji opiekunów spo- 
łecznych poleciło wprowadzić jak już po- 
dawaliśmy, Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych. 

" — Ruch autobusowy miejski i podmiej- 
ski. Ruch autobusowy rozwijający się u nas 
z każdym dniem uregulowany został ostat- 
nio przez władze w ten sposób, że przepro 
wadzone zostały pewne zmiany w ruchu miej 
skim oraz ustalone trasy oraz rozkłady ja 
zdy dla linij zamiejskich, których mamy już 
jedenaście. 

Poczynając od wczorajszego dnia skaso- 
wana została linja Nr. 4 (Zarzecze — Stacja 
towarowa) natomiast linja Nr. 3 (Pośpieszka 
— Dworzec kolejowy) została rozgałęziona 
w ten sposób, że od rogu ul. W. Pohulanka 
— Piłsudskiego urochomiono odnogi na Wil- 
czą Łapę i Zakret z tem, że pasażer siada- 
jacy na Antokolu lub Placu Katedralnym 
będzie mógł kupić bilet „,z przesiadaniem“. 
Następną inowacją jest to, że linja ta (Nr. 3) 
rzechodzić będzie nie przez św. Jańską i 
ominikanską, a Wielką, Niemiecką Rudnic- 

ką 

    

  
  

        

Znaczna ilość maszyn wyznaczonych na 
tę linję daje gwaran że ruch będzi 
ny, a co zatem idzie narzekania ustaną. 

W komunikacji zamiejscowej, jak to już 
zaznaczyliśmy na wstępie mamy jedenaście 
linij z Wilna do: Niemenczyna, Oszmiany, 
Mejszagoły, Trok, Jerozolimki, N. Wilejki, 
Miadziotu — Swira — Kobylnika, Mołodecz- 
na, Wil. Powiatowej, Jaszuny — Turgiele, 
Olkienik. 

Ponadto projektowane są linje łączące 
Wilno z Bieniakoniami i nawet z Nowogród 
kiem. 

W myśl wydanego ostatnio zarządzenia 
władz wojewódzkich odjazd autobusów 
obusługujących łinje zamiejscowe odbywać 
się będzie z ul. Orzeszkowej gdzie w naj- 
bliższym czasie stanie budynek poczekalnia 
oraz gdzie umieszczona zostanie tablica z 
rozkładem jazdy. 

Ponadto we wtorek ukarze się w sprze 
daży rozkład jazdy obejmujący wszystkie 
linje. Budowy przystanku podjął się Touring 
Klub. W porze wakacyjnej ruch podmiejski 
przyniesie niemałe udogodnienie licznym 
rzeszom letników i wycieczkowiczów. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Towarzystwo Przyjaciół Węgier za- 

prasza na zebranie ku czci śp. hr. Juljusza 

    

   

czywiście dobre nie zaś podrabiane) 
nic nie mają wspólnego ze snobizrńem. 
Często się słyszy: „Ależ to sńob! Na 
wszelkich chińskich ceremonjach tak 
mu bardzo zależy a i on sam tak je 
święcie obserwuje ''! 

Porozumiejmy się. Wszystkie te 
rzekome „drobiazgi”*: np. kta ma komu 
kiedy złożyć wizytę lub kartę wizyto- 
wą, kto w tej lub owej okoliczności 
ma pierwszy krok uczynić, kto ma ko- 
mu być przedstawiony a nie odwrotnie, 
etc. etc. Wszystko to tworzy pewien 
porządek socjalny zwany ogólnikowo 
towarzystwem. jest złe i dobre 
towarzystwo. Kto chce do tego ostat- 
niego należeć, musi swoje maniery, 
swoje zachowanie się, swój sposób 
obcowania i postępowania z ludźmi 
poddać... szlifowi. Dobre wychowanie, 
nacechowane  grzecznością i uprzej- 
mością! Tego się nie nabywa z ponie- 
działku na wtorek, choćby nawet za 
najgrubsze pieniądze. Od czego pocho- 
dzi wyraz kurtuazja? Z francuskiego: 
courtoisie. A francuska cour- 
toisie od wyrazu cour, po wło- 
sku cortesia —- dwór; dwór 
wielkopański, dwór przedewszystkiem 
monarszy. Cytowany już Auernheimer 
twierdzi z całą stanowczością, i ma 
rację, że regime . monarchiczny 
wychowywa. społeczeństwo 
(choć bywali monarchowie  na- 

der nawet niegrzeczni osobiście i 

brutalni). Te np. które do dziś dnia 
przetrwały: „Padam do nóg!”, „Rączki 
catuję!“,*„Stuga unižony pana dobro- 

« 
dzieja!*; „Bądź pan łaskaw...' i tp. 
wszystko to są pozostałością — aby 
nie powiedzieć: przeżytki — dawnej 
dworskości. Jest to osad, które ona na 
obyczajowości naszej, wszystkich lu- 
dów cywilizowanych, zostawiła. „Die 
Monarchie wyraża się 
Auernheimer—war die Kin- 
derstube der Vėlker“. I do- 
daje nie bez ujmującej finezji: „Fran- 
cuzi są niezaprzeczenie grzeczni; widać 
zaraz do dziś dnia, choć we Francji 
panuje ustrój republikański, że przesz- 
li przez akuratną wychowawczą tre- 
surę monarchiczną. Sie haben 
eińe gute KinderStóde ce 
habt“ : cz JH 

    

  

SŁLUWO 

Andrassy'ego w niedzielę 16 bm o godz. 6 
w seminarjum Prawniczem (ul. Uniwersytec- 
ka w dziedzińcu drugie drzwi na lewo). Sło- 

wo wstępne wygłosi prof. Zdziechowski. 
Goście miłe widziani. 

— T-wo Eugeniczne, Dr. Rublej wygło- 
si odczyt na temat „Gruźlica a małżeństwo” 
we czwartek 20 czerwca o 6 w. w lokalu 
przy Poradni T-wa (ul. Żeligowskiego 4). 
Wstęp bezpłatny. 

    

   
  

  

KOMUNIKATY. 

— Koedukacyjne Gimnazjum im. T. 
Czackiego w Wilnie (z prawami) zawiada- 
mia, iż egzaminy dla nowowstępujących 
rozpoczną się: do kłasy wstępnej i wszy- 
stkich klas z wyjątkiem I i VIII — dn. 24 
czerwca o godz. 12-ej w poł.., do kłasy I 
dnia 28 czerwca o godz. 9 rano. 

W terminie jesiennym egzaminy rozpocz- 
ną się 29 sierpnia o godz. 10 rono. 

Podania przyjmuje Kancelarja Gimnazjum 
od godz. 10—13, Wiwulskiego 13, gmach 
własny. 

  

RÓŻNE 

— VII Doroczna Wystawa Obrazów 
Rzeżb T-wa Artystów Plastyków (pałac 
reprezentacyjny — plac Napoleona) otwarta 
codziennie od g. 10 do 19. 

— Podziękowanie. Ponieważ T-wo Chrze 
ścijań: go Domu Ludowego nabyło gmach 
przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 przeważnie 
na dług, przeto obecnie ustawicznie walczy 
z brakiem pieniężnym. By choć częściowo 
zaradzić biedzie w ostatnich miesiącach od- 
były się na rzecz tego T-wa dwie imprezy: 
koncert i zbiórka uliczna, koncert dał docho 
du zł. 365,00, a zbiórka zł. 864 gr. 59. 

Niniejszem zarząd T-wa poczytuje za 
miły obowiązek złożyć podziękowanie wszy- 
stkim osobom, które raczyły bezinteresow- 
nie wziąć udział w koncercie i zbiórce, a 
szczególniej p. Marji Skowrońskiej — Szmur 
łowej za pięknie i z uczuciem wykonane 
pieśni, p. Leonowi Wołejce, artyście teatru 
„Reduta“ za charakterystyczny i pełen hu- 
moru monolog „Przygody Oszmianczuka'. 
Wszystkim osobom, biorącym udział w tych 

imprezach składa staropolskie „Bóg 

  

   

  

   

  

  

zapała 
—Wileński Oddział Ligi Morskiej i Rzecz- 

cznej w bieżącym sezonie nawigacyjnym or- 

  

ganizuje na jeziorze Trockiem kurs począt- 
kowego żeglarstwa praktycznego. Tabor 

w roku bieżącym zostaje powiększony 
a nowych jednostek pływających, przez 

co znacznie się ułatwi korzystanie z żagló- 
wek dla cełów ćwiczebnych. Wszelkich in- 
formacyj udziela kapitanat przystani Ligi 
Morskiej i Rzecznej przy schronisku Ligi w 
Trokach. 

   

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Dziś „Zakład o miłość” 
pomysłu i układu scenicznego G. Beylina. 

We wtorek „Tajfun* z Brydzińskim. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — „Rosita“. 
Kino kol. „Ognisko“ — Wtracily go w 

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

Kino miejskie — Eskorta. 
Kino Polonja — Szczęście u kobiet. 
Kino — Picadilly — Pożar serc. 
Kino Światowid — Jedna kobieta i oni 

dwaj. 
Kino „Wanda* — Czarne sylwetki czyli 

bohaterowie świata podziemnego. 

cy. 

RADIO. 
Niedziela dnia 16 czerwca 1929 r. 

10.15—11,45: Nabożeństwo z Katedry Po- 
znańskiej.  11.45—11.55: Komunikaty P. 
W. K. zPoznania. 16.00—18.35: Transmi- 
sja Zawodów Międzynarodowych ze Sła- 
dionu na Pióromoncie w Wilnie. 18.35— 
18,55: Bajki dla dzieci opowie Zula Min- 
kiewiczówna. 18,55—119,20: „Kukułka wi- 
leńska*—mówiony tygodnik humorystyczny. 
19,20—19,45: Transm. z Warsz. „Z dzie- 
jow i przeżyć narodu*—prof. H. Mościcki. 
1945 - 20,00: Program na dzień następny, 
komunikaty i sygnał cząsu z Warszawy. 
20,00—20.30: Słu-chowisko wesołe z Kra- 
kowa. 20,30—22,00: Transmisja z War- 
szawy. Koncert z Doliny Szwajcarskiej. 
22.00—22.25: Rozrywki umysłowe.  22,25— 
--23,00: Transm. z Warsz. Komunikaty: P 
A. T. i inne. 23.00—24.00: Muzyką tanecz- 
na Z „Oazy“. 

Fabryka środków spożywczych 

Dr. August detker, liwa 

    

Rozbudowa Parka Sportowegó Młodzieży 
Szkolnej im. Gen. Żeligowskiego. 
Rozpoczęte roboty rozbudowy Parku 

Sportowego Młodzieży Szkolnej im. Gen. 
Żeligowskiego w 1927 r., które z powodu 
Targów-Wystawy zostały wstrzymane w 
1928 r. Z nastaniem wiosny r. b. na nowo 
podjęte zostały iroboty celem wykończenia 
według opracowanego planu. 

Dotychczas zostały założone  dreny 
na całym terenie 750 mtr.2 w celu odpro- 
wadzenia podskórnej wody,  zniwelowano 
do 18000 mtr.2 powierzchni terenu z wy- 
kopaniem przewiezieniem ziemi 6000 mtr.3 
na niższe miejsca, przeprowadzono wodo- 
ciąg do polewania trawników i zbudowano 
4 korty tenisowe, które już oddeno do 
użytku. Należy jeszcze—wykończyć roboty 
rozpoczęte: bieżnię okrężną na 300 mtr. i 
100 mtr., część niwelacji, zasianie trawni- 
ków, wykonanie tarasów ze szkarpami, 
klomby z kwiatami i aleje spacerowe 
wśród terenu zadrzewionego. Intensywność 
robót rozbudowy Parku bardzo jeśt utrud= 
niona z powodu bardzo małych funduszów 
składających się ze składek 9 szkół śred- 
nięh i częściowo z uzyskanych sum ze 
ślizgawki i placów tenisowych. Roboty cho- 
ciąż posuwają się powoli, ale konsekwent- 
nie zbiiżają się do celu, najpóźniej w 
sierpniu będą całkowicie wykończone. Od 
dn. 13 mają, dzięki łaskawej przychylności 
Naczelnika Wydziału Wojewódzkiego Pracy 
j Opieki Społecznej p. Jocza i Szefa Zdro- 
wia— Opieki Społecznej Magistratu p. d-ra 
Maliszewskiego Park otrzymał do robót 
ziemnych 30 robotników, którymi wykony- 
wane są roboty ziemne, co prawda bardzo 
nieznaczna ilość tych robotników, jak па 
taki ogromny teren uporządkowania, któ- 
rych wydajność pracy przy Opłacie 3,80 gr. 
dziennie jest minimalna. Plan urządzenia: 
Park (będzie miał charakter sportowy— 
wypoczynkowy, gdyż na terenach niezadrze- 
wionych będą urządzone małe boiska do 
koszykówki—siatkówki i lekkiej atletyki 
oraz wszelkich gier i zabaw stosowanych 
na zachodzie omal w każdym publicznym 
ogrodzie. Ponadto będą aleje z ławkami 
dla wypoczynku. Park takowy po  urzą- 
dzeniu będzie miał wielkie znaczenie spo- 
łeczne w wychowaniu fizycznem i moral- 
nem, ponieważ znajduje się w pięknem mieis- 
cu, gdzie młodzież będzie chętnie pod opie- 
ką rodziców i wychowawców szkolnych 
spędzać czas wolny od lekcyj, jednocześnie 
uprawiając zdrowotne sporty pod kierow- 
nictwem specjalnych instruktorów. Posia- 
daczem Parku jest Kuratorium Szkolne, a 
opiekę nad nim ma p. prof. d-r Tadeusz 
Czeżowski, dzięki jego ofiarnej pracy dla 
dobra wyehowania fizycznego, młodzież 
szkolna i obywatele miastą będą mieli 
uporządkowany teren ogrodu. 

S NAAKIRST MOTINA DERPNNIAO TS 

WYPADKI I KRADŽIEZE. 

— (c) Zamach samobójczy. Z niewy- 
jaśnionych narazie przyczyn usiłował od- 
brać sobie życie przez wypicie ensencji o- 
ctowej Josel Rynkiewicz (Witoldowa 55). 
Desperata ulokowano w szpitalu żydowskim. 

— (c) Nie udało się. Została ujęta Malwi- 
na Andziałojć (Archanielska 3) która usiło- 
wała sprzedać objektyw fotograficzny skra- 
dziony w sklepie Kołysza (Mickiewicza 4). 

_ — Katastrofa samochodowa na trakcie 
Batorego. Wczoraj nad ranem traktem Ba- 
torego od strony Nowej Wiłejski jechała do 
Wilna taksówka Nr. 95 kierowana przez sz0- 
iera Stefana Mi ckiewicza. W taksówce sie- 
działy dwie kobiety Anna Wołkowska ze wsi 
Jazno gminy mickuńskiej i Paulina Krewska 
ze wsi Niewiaryszki gminy ławaryskiej. Mi- 
ckiewicz widząc wolny trakt nadał maszy- 
nie bardzo szybki bieg chcąc na godzinę 
piątą przybyć do miasta. W momencie gdy 
samochód znajdował się o 4 klm. od Wilna 
kierownica nagle odmówiła posłuszeństwa. 
Szofer widząc grożące niebezpieczeństwo u- 
siłował zatrzymać samochód lecz nadarem- 
nie. Rozpędzona maszyna skręciła nagle w 
bok, całym impetem uderzyła o przydrożne 
drzewo i wywróciła się do rowu. Wszyscy 
troje jadący tylko szczęśliwym zbiegiem 0- 
koliczności uniknęli niechybnej Śmierci i zo 
stali jedynie poranieni w tem szofer ciężej. 
Auto uległo zniszczeniu. (b) 

— (c) Amatorzy fłansów. Wczoraj w 
nocy z ogrodu Zofji Kac (Komendancki 5) 
skradziono flansce pomidorowe na sumę 500 
złotych. 

  

      

DOT. RUCHU BOJKOTOWEGO: 

Ruch bojkotowy, którego cel jest polepszenie polskiego bilansu hand- 
lowego wywołuje skutki nieżyczone przez Rząd Polski. Ruch ten zwracą 
się także przeciw wyrobom przemysłu gdańskiego. Jest momentem  pocie- 
szającym, że w kierunku tym skomunixował się Senat gdański z Komisa- 
rzem Gieneralnym Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku i, jak się spodzie- 

wano, oświadczył p. minister Strasburger zupełnie wyraźnie że akcja ta nie 
rozciąga się na towary sprowadzone z Gdańska, 

Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej nadmienia w pismie 
swojem do Senatu Gdańskiego z dnia 29. XI. r. ub. wyraźnie, że dążeniem 
Rządu Polskiego jest ułatwić ruch handlowy między Polską a Gdań- 
skiem, który stanowi z Rzeczypospolitą Polską jedność celną i gospodar- czą i dlatego Rząd Polski w żadnym razie nie pragnie tamować czy 
utrudniać ruch towarowy w granicach tego obszaru. 

Niżej podaję dosłowny odpis odnośnego pisma do Senatu Gdańskie- 
go z dnia 29. XI r. ub. 

Gdańskim sferom gospodarczym zależy w wysokiej mierze na dobro- 
bycie Państwa Polskiego. Spodziewam się, że nadużycia hasła tej akcji nie- 
bawem się skończą. 

Z poważaniem 
DR. AUGUST OETKER. 

DBS, 
Komisarz Generalny 

Rzeczypospolitej Polskiej 
w Gdańsku. 

< No. 831/28'T Do 
Senatu Wolnego Miasta 

Giańsk, dn. 29 listopada 1928 r 

Gdańska. 

Potwierdzam odbiór pisma z dn. 16 b.m. No: H-1 1597/28. 
Jak już miatem zaszczyt ošwiadczyč ustnie P. Senatorowi dla 
Handlui Przemysłu akcja wszczęta w Polsce w kierunku ogra- 
niczenia zakupu towarów zagranicznych nie rozciąga się na to- 
wary sprzedawane z Gdaūska. Dążeniem Rządu Polskiego jest 
ułatwić ruch handlowy między Polską a Gdańskiem, który sta- 
nowi z Rzeczypospolitą Polską jedność celną i gospodarczą 
i dlatego Rząć Polski w żadnym razie nie pragnie tamować czy 
utrudniać ruch towarowy w granicach tego obszaru. Obawy ży- 
wione w tym kierunku przez niektóre siery gospodarcze Gdań: 
ska polegają mojem zdaniem na nieporozumieniu. 

Komisarz Generalny (--) Henryk Strasburger. 
Pieczęć. 

Za godność odpisu: Gdańsk, 5 grudnia 1928 r. 

=) Podpis. Nadinspektor Państwowy. 

W II bolesną rocznicę śmierci 

R 

Dr. Kazimierza 
Docenta Uniwersytetu S. B. i Radcy 

ТР 

Krzyžanowskiego 
Prokuratorji G. odbędzie się mszą św. w 

poniedziałek 17 b. m. o godz. 9 rano w kościele Św. Jana, kaplicy Ogińskich 
o czem zawiadamia ŻONA. 

Uroczystość odsłonięcia pomaika Arcyblskupa J. Cieplaka 
We czwartek 18 czerwca r. b. od- 

będzie się uroczyste odsłonięcie pom- 
nika Arcybiskupa Jana Cieplaka w 
Bazylice Wileńskiej według następują- 
cego porządku: 

O godz. 9-j egzekwije w Bazylice. 
O godz. 9-j m. 30 odsłonięcie 

pomnika. Msza św. Pontyfikalna. Prze- 
mówienie wygłosi ks. Prałat Ludwik 
Gawroński. 

Uzupełniając rzecz o pomniku nad- 
mienić musimy na prośbę prof. B., 
że przy odlewaniu bronzowej figury 
pasterza, oraz innych części metalo- 

wych był stale pomocnym a niezastą- 
pionym znany w Wilnie fachowiec 
majster p. Feliks Bohdanowicz. 

Nadto dodajmy, pomnik został 
przyozdobiony bronzowem wyobraże- 
niem herbu państwa polskiego, u- 
mieszczonym nad marmurową tablicą z 
epitafjum. 

Podane w „Słowie'* kopie fotogra 
ficzne posągu pasterza wykonane zo- 
stały przez fotograta wileńskiego Ja- 
na Bałzukiewicza, brata artysty rzeź - 
biarza. 

Sulimczyk. 

Międzynarodowe zawody lekkoaflefyczne 
Pierwszy dzień zawodów. 

Uroczystość poświęcenia i urucho- 
mienia nowego stadjonu sportowego 
„Okr. ośrodka W. F. Wilno“ jest w 
życiu sportowym Wilna zdarzeniem 

tak doniosłym, że kierownictwo ośrod- 

ka nie zawachało się przezwyciężyć 
multum trudności aby w dniu tym 

dać pierwszorzędne widowisko spor- 
towe, a mianowicie międzynarodowe 
zawody lekkoatletyczne z udziałem 
zawodniczek i zawodników: Estonii, 
Finlandji, Łotwy i Polski. Ze względu 
na obszerny program zawodów rozło- 
żono je na dwa dni i właśnie wczo- 
raj odbyło się poświęcenie i uroczy- 
ste otwarcie stadjonu oraz część pro- 
gramu. 

Imponująco reprezentujący się, jak- 
kolwiek może niezupełnie wykończo- 
ny stadjon (na Pióromoncie) zaludnił 
się o godzinie 4.30, na którą to go- 
dzinę wyznaczono początek uroczy- 
stości. 

Już podchodząc do wejścia, nad 
którem powiewają chorągwie wszy- 
stkich biorących w zawodach państw 
daje się zauważyć ożywiony ruch. 
Wszyscy Śpieszą się, słychać okrzyki 
„byleby nasi zwyciežyli“, „czy to 
prawda, że Konopacka przyjechała", 

„pan musi mnie koniecznie pokazać 
Petkiewicza”. Zajeżdżają auta, powo- 
zy, dorożki. 

Przybywają przedstawiciele władz 
z JE. ks. Biskupem Bandurskim, p. 
Wojewodą Raczkiewiczem i gen. Lit 
winowiczem na czele. 

Megafon oznajmia ukazanie się za- 
wodników. Stają oni wzdłuż bieżni 
przeciętej białą wstęgą. Za chwilę p. 
Wojewoda wygłasza okolicznościowe 
przemówienie wnosząc okrzyk na 
cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i 
Pana Prezydenta Rzplitej. Z kolei 
przemawia gen. Litwinowicz kończąc 
okrzykiem na cześć Marszałka Piłsud- 
skiego. j. Ekscelencja dokonywuje 
aktu poświęcenia. 

Po przecięciu przez p. Wojewodę 
wstęgi kierownik ośrodka kpt. T. Ko: 
walec przemawia do gości wręczając 
zawodniczkom: pp. Sarze Tajtelbaum 
(Estonja) i Annie Daukscha piękne 
wiązanki kwiatów oraz każdej z re- 
prezentacji album z widokami Wilna 
(dar p. J. Bulhaka). : 

Orkiestra gra hymny narodowe 
wszystkich państw reprezentowanych. 
Zawodnicy defilują dookoła stadjonu 

poczem rozpoczynają się zawody. я 

Przed trybunami mecz koszykówki 
drużyn: K. S. Ogniska 'i AZS'u—nie 
co dalej, na boisku treningowym mecz 
szczypiórniaka: drużyna Kursu Gier 
Sp. Okr. Ośr. W. F.—Makabi. Zwy- 

ciężają: Ognisko w stosunku 27:9 i 
Kurs 9:6. Konkurencję międzynaro- 
dową rozpoczyna bieg na sto metrów, 
Wygrywa go łotysz Arnold Rudsit 
(czas 11 sek.) przed Sikorskim (Po- 
lonia - Warszawa). Sztandar łotewski 
powiewa na maszcie, orkiestra gra 
hymn. Megafon ogłasza wyniki oraz 
zapowiada dalszy ciąg—pchnięcie ku- 
lą panów. Na ten raz zwycięża fin 
Jarwinen Kalle osiągając 14.39 mtr. 
Polska zajmuje trzecie miejsce, po 
dwóch finach. Bieg 800 mtr. panów 
przynosi znów zwycięstwo Finlandji, 
wygrywa go Pohjale Fiannes w czasie 
1:59, drugim jest Mędrzycki (Polonja-- 
Warszawa). 

W rzucie dyskiem pań Finlandja 
znów przoduje, pani Tajtelbaum zwy- 
cięża łatwo. W konkurencji tej spo- 
tyka nas miła niespodzianka. Lewi- 
nówna  (Makabi— Wilno) miotająca 
dysk jakimś swoistym stylem zwycię: 
ża Daukscha (Łotwa), otrzymując za 
to gorące oklaski publiczności. Re- 
kordzistka wileńska Kraśnicka (Strze- 
lec) nie odgrywa żadnej roli. 

Skok w dal panów przynosi 'pierw- 
sze zwycięstwo Polski. Sikorski (Po- 
lonia — Warszawa) ustanawia nowy ге- 
kord polski 7.12 mtr., drugim jest 
łotysz Rudsit Arnold 7,03 (nowy re- 
kord Łotwy). Rzut oszczepem wygry- 
wają estończycy Meimer Johannes 
59.03 mtr. i Sule Gustaw 58.76 mtr. 

W rzucie kulą Daukscha (Łotwa) 
rewanżuje się za poprzednią porażkę 
i zwycięża osiągając 10,4 mtr. Lewi- 
nówna (Wilno (znów jest drugą - 9.74, 
Tajtelbaum (Estonja) 9.48 mtr. 

Bieg 400 mtr. — znów zwycięstwo 
Polski. Żuber (Warszawianka) ma 
„czas 51,6. Drugim przychodzi Gniech 
(Wilno). Bieg 5 klm. jak to zresztą 
było zgóry wiadomem wygrywa Pet- 
kiewicz (Warszawianka) 15 m. 10,8 
sek. Matilainen Kalle (Finlandja) 15 
m. 19.8 sek. 

Jak widać z tego w pierwszym 
dniu zawodów Polska zdobyła trzy 
pierwsze miejsca, Finlandja trzy (w 
tem jedno w konkurencji pań), Łotwa 
dwa (jedno w konkurencji pań) i 
Estonja jedno. * 

Dziś dalszy ciąg zawodów. Pro- 
gram przewiduje też międzymiastowy 
mecz piłki nożnej. 4: 

ii S 

NADESLANE. 
  

Dr. Jėzei Liebeskind 
MARIENBAD. 

Dom Hungarja. 

  

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA 
PRZED OGŁĄ 

  

NIĘCIEM wielkiego wyboru 

Iyaratów Fotograicznych 

  

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

„TN RUBIN” 
WILNO, 

Najstarsza firma w kraju 
egzyst._ 

ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58. 

KUPNO aparatu fotograficznego 

od r. 1840   
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 
Publicznych ogłasza przetarg ofertowy na 

budowę piętrowego murowanego budynku 

Dozoru Sanitarnego w Stołpcach o kubatu- 

rze 2300 m3. Oferty w zapieczętowanych 
kopertach należy składać w Dyrekcji Robót 

Publicznych przy ul. Grodzieńskiej Nr. 6 w 

Nowogródku do dnia 22 czerwca r. b. do 

godz. 12-ej z załączeniem wadjum w wyso- 

  

   
     
    
    
      
         

       

    

  

  

   
    

  

  

  

          

  

  

  

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

Kiejsti Kinozatognai Potężna epopea 
46 morska aktów 9. 

Kulturalno-Ošwiatowy 49 E$ SEE RTA Deroiż 2 Sptackaii ` 

SS оо лее оЫЕНЕ аееа ее ао НЫ 
u. Ostrobramska 5. | sean E k Ei sie Sa NIEWOLNIKAMI, i 0 Początek acansów od @ ś 
  

  

  

  

    
  

  

    

  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

gaj 2 : ; A Ba Kino - Teatr Dzis! Wspaniały 
kości 3 proc. od zaoferowanej sumy. Otwar- JEDNA K | Ww AI 

; A nastąpi w tymże dniu o godzinie 3 Światowid RZE l I OBIET. ; i ONI D 

3 3-ej. : ; anna, Е lach g ych: i artyści AGNES ESTERHAZY i BERNARD GOETZKE. UWAGA! Przy 

Ё Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru So jekiewicza_9. | fortepianie nowozaaneażowany znany w Wilnie pianista. 

Ч oferenta oraz ewentualnego: przeprowadze- 
рн 

i nia a= PRO AEO. 2 Dzial Cudo-Filel Kiejnot sztuki fil Re 

Jeny winne być podane za jednostkę ro- i BRM ю ilmowej! Największy o  niebywałem napięciu film Świat. 2 

{ boty na podstawie ślepych kosztorysów, któ KINO-TEATR _genialn. (Śpiewaczka ulicy E PRE 2 AB reżys] \ 

aa AAA S Ma E. LUBICZA (Śpiewaczka ulicy).  Tryumialny film pałaców i rozkoszy, miłości 
z tem a Sai ać w Dyrek i, L AS HELIOS“ Bieniča *calejia i Eanos tragedji serc, nędzy i przepychu. W roli głównej ulu- a 

akże będą podane szczegółowe warunki, © całe i adzwyczajna gra artystów! oe : 

t do wykonania robót. y > świata Mary Pickford Pocz. ads o dž 6.8 i 10,50. W niedzeale Oo bodło doi 

Ё, Przygotowane materjały — kamien, се- 
ы 3 ; 

Ё gla i inne będą po cenie kosztu przekazane 

; utrzymującemu na przetargu wykonawcy 

A budowy. 

$ Nowogródek. dn. 7 czerwca 1929 r. 
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