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Dotychczasowe wyniki 
relormy rolnej 

Przy ocenie wyników reformy rol- 

nej należy uwzględniać dwa momenty: 

1 jaki jest jej wpływ rzeczywisty na 

ustrój rolny w Polsce, 2) w jakiej mie- 
rze odpowiada ona nadziejom, rozbu- 
dzonym przez jej propagatorów w ma 

sach ludności włościańskiej bezrolnej 

i małorolnej. Mówię wyraźnie o oczeki 

waniach mas włościańskich, nie zaś 

twórców reformy, wśród nich bowiem 

z pewnością ogromna większość zda- 

wała sobie sprawę, że w Polsce współ 

czesnej żadna przebudowa ustroju rol- 

nego nie zdoła zaspokoić wszystkich 

pożądań żywiołów „niepełnorolnych”*, 

przemilczała zaś to jedynie dla celów 

taktyki politycznej, zrodzonej z dema- 

gogii. 

Co do pierwszego momentu mamy 

już za sobą szmat czasu, bo lat 10 od 

chwili wskrzeszenia niepodległości, lat 

9 od chwili uchwał agrarnych Sejmu, 

lat prawie 3 i pół od chwili wejścia w 

życie obowiązującej ustawy agrarnej. 

Jej cele są zasadniczo trojakie: regula- 

cja stosunków władania na podstawie 

prawnego status quo (podział wspól- 
not, znoszenie służebności, usuwanie 

dzierżaw długoletnich), scalanie grun- 

tów i wreszcie przeprowadzanie parce 

lacji, przyczem dwa ostatnie zadania 

wiążą się z sobą i wzajemnie zachodzą 

na siebie przez powiększanie gospo- 
darstw małorolnych. Pierwsze Uwa ce- 
le realizowane są przez Ministerstwo 
bez zarzutu, a wynik prac w tym za- 
kresie zasługuje na najwyższe uzna- 
nie, zwłaszcza gdy się zważy niedosta- 
teczność sił technicznych i środków 

pieniężnych, będących do dyspozycji. 
Zapewne i tu możnaby. niejedno. wyt- 
knąć i poprawić tak co do wykonania, 

jak i co do założeń prawnych, lecz o- 

gólny wynik jest wysoce dodatni. 
Ilość gospodarstw, dla których uregu- 
lowano serwituty, wynosi po dzień 30 
12. 1928 r. razem 99.875 otrzymały zaś 
ane z górą 200.000 ha. Podział wspól- 
not i zamiana gruntów objęły łącznie 
23 i pół tys. ha. Obszar skomasowany 
dosięgnął niemal 954 i pół ha, przy- 
czem tempo scałania doszło w roku 0- 

statnim do 325.000 ha. Gdy do skoma- 
sowania w całem państwie mamy oko- 
ło 10 milj. ha. wykonaliśmy już dzie- 
siątą część tej pracy, a przy stwierdzo 
nej już energji urzędów i należytem 
zwiększeniu pomocy skarbowej, całość 
pracy może być ukończona w ciągu lat 
kilkunastu, co byłoby rezultatem świet- 
nym. Na uwagę zasługuje też fakt zna- 
komitego przyrostu prac ' komasacyj- 
nych na kresach wschodnich, które 
przez to uzyskują podniesienie spraw- 
ności gospodarczej i uspokojenie sto- 
sunków społecznych. 

Jeżeli chodzi o parcelację, to dała 
ona po dzień 31. 12. 19. odnośnie grun 
tów prywatnych (razem z osadnic- 
twem 998275 ha odnośnie zaś gruntów 
rządowych okało 500.000 ha tak, iż po- 
dług statystyki ministerstwa reform rol 
nych i w granicach przepisów ustawy 
agrarnej pozostało do parcelacji z grun 

tów prywatnych około 1.670.000 ha, z 
rządowych. zaś akoło 110.000 ha. Przy 
dotychczasowem tempie parcelacji star 
czyłoby tego na lat ośm, t.j. właśnie 
mniej więcej na okres, przewidziany 

w ustawie. Jeżeli podzielimy Polskę na 
trzy obszary: środkowy (okręgi ziem- 
skie: Warszawa, Piotrków, Kielce, Lu- 
blin, Białystok, Kraków), zachodni i 
wschodni, to przekonamy się, analizu- 
jąc cyfry, zestawione przez. minister- 
stwo, iż na obszarze środkowym zo- 
stało do parcełacji już tylko 274.203 
ha) rozparcelowano 50,1 proc., na ob- 
szarze wschodnim — 970.084 ha) roz- 
parcelowano 39,5 proc, na obszarze 
zachodnim — 466.134 ha( rózparcelo- 
wano 10 proc.) W przecięciu za ostat 
nie trzy lata parceluje się rocznie na 
obszarze środkowym 69.252 ha t.j. 
czwartą część obecnego zapasu, na ob- 
szarze wschodnim 87.812 ha t.j. jede- 
nastą część zapasu, na obszarze zacho 

dnim 7.060 ha t.j. 66-stą część zapasu. 
Znaczy ta innemi słowy, że w warun- 
kach dzisiejszych zanika w szybkim 
tempie większa własność ziemska w 
centrum Rzeczypospolitej (już jest jej 
tylko na lat 4, chyba że będą parcelo- 

wały się dalej folwarczki mniejsze od 
480 ha), pozostaje zaś tylko na kre- 

sach wschodnich i zachodnich. Gdy 
przeludnienie rolnicze istnieje głównie 
w centrum państwa, przeto ten rozwój 
stosunków własności roln ej w najbliż- 
szym już czasie odbierze wszelki sens 
i podstawę parcelacji sąsiedzkiej a 
wysunie na czoło zadań kolonizację tj. 
proces najkosztowniejszy trudny tech- 
nicznie z wielu względów i ciężki poli- 
tycznie. Napięcie przeludnienia w cen- 

° от będzie wzrastało, a jakiekolwiek 
komplikacje na kresach mogą uniemo- 
żliwić zarówno aprowizację kraju, jak 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

z odniesieniem do domu lub z | 

ECHA STOLICY 
Przemdwienie posła sławka na 
zebraniu klubu B. B. w Lodzi 

W niedzielę odbył się w Łodzi zjazd 
wojewódzki B. B., na którym płk. poseł Sła- 
wek omówił sytuację polityczną. 

— Po zakończeniu wojny światowej — 
oświadczył pan Sławek — Pols znałazła 
się w takiej sytuacji, że wszystko trzeba by 
ło zaczął budować od podstaw. Wprawdzie 
wszystkie problemy były palące i ważne, 
ale i pomiędzy temi problemami należało 
wybierać najśpieszniejsze. Takim problemem 
było przedewszystkiem ustalenie granic. Ku 
ustaleniu i obronie tych granic Marszałek 
pchnął gaść ludzi, na których mógł pole- 
gać. 

   
   

Cóż tymczasem działo się w kraju? 
Państwo opanowały czynniki nieodpowied- 
nie. Skorzystały z odwrócenia uwagi i za- 
garnęły dla siebie, co było można. Trakto- 
wały przy tem państwo, jako dojną krowę, 
z której można i nałeży ciągnąć największe 
korzyści dla siebie i dła swego najbliższego 
otoczenia partyjnego. Państwo  rozparcelo- 
wane było pomiędzy ludzi, którzy kierowali 
się prywatą. Aby na zawsze ustalić ten ha- 
niebny stan rzeczy, przykrajano konstytucję 
nie na miarę istotnych potrzeb państwowych 
ale na miarę potrzeb kliki poserskiej i par- 
tyjnej. 

Trzeba z tem szybko i bezwzględnie 
skończyć, jeśli nie chcemy, aby narazić Pol- 
skę na szwank historycznej wagi. Pierwszym 
krokiem w kierunku uzdrowienia tych nie- 
prawości był przewrót majowy, uczyniony 
przez Marszałka z sercem ścieśnionem za- 
lem, a jednak nieodzowny, jak ciężka ope- 
racja. Dziś na porządku dziennym mamy 
zmianę konstytucji. 

Przeciwnicy polityczni posądzają nas 
niesłusznie o zasadnicze tendencje antypar- 
lamentarne. To nie jest prawda. Parlament 
jest potrzebny, aby był instytucją hamującą 
i kontrolującą wolę jednostki rządzącej, aby 
stanowił jednak czynnik współpracy z czyn- 
nikiem rządzącym. Parlament nie może na- 
tomiast być zbiorowiskiem ludzi, broniących 
swych przywilejów osobistych i partyjnych. 

Wiemy, że nasze jasne postawienie 
sprawy wywołuje sprzeciw w  partji i po- 
słów zainteresowanych w bezkarności. 
į Wyzyskują oni zwykły u nas stosunek 
obywatela do władzy wogóle. Stosunek ten 
nie jest naogół rozumowany ale uczuciowy. 
Przecież państwo współczesne jest tak skom 
plikowanym organizmem, że bez specjalne- 
goa przygotowania nie sposób pojąć jego 
funkcji. Przeciętny obywatel wcałe nie zda- 
je sobie sprawy z istoty państwowości, ale 
poprostu ma albo nie ma zaufania do <złe- 
wieka lub ludzi, którzy rządzą. ate „ły 

„Konstytucja polska musi być zmienio- 
na i będzie zmieniona* — mówił poseł Sła- 
wek — „Ale jakim sposobem? Dła zmiany 
konstytucji trzeba dyspanować w sejmie 
dwiema trzeciemi głosów. B. B. ma tylko 
jedną trzecią, a przed sobą zwarty mur 
przeciwników, stających w obronie przywi- 
lejów poselskich. 

Otóż klub B. B. w sejmie chciałby 
uchwalić nową konstytucję bez  ucie 
się do gwałtów, bez zamachu stanu i głosa- 
mi swoich własnych przeciwników. Wybor- 
cy, społeczeństwo muszą sami wpłynąć na 
posłów, by głosowali za zmianą konstytucji. 

„Tak czy inaczej — konstytucja będzie 

zmieniona... Sam fakt istnienia Marszałka 

Piłsudskiego pozwała w ostatecznym razie 
ma eksperyment ustrojowy. Ale my chcemy 
tego unikać, chcemy aby posłowie uchwalili 
konstytucję, choćby pod batem społeczeń- 
stwa... 

Z innych ustępów przemówienia p. po- 
sła Sławka do ważniejszych należy — харо- 
wiedź walki z P. P. S. : 

„Chcemy zmiany konstytucji — mówi 
pułk. Sławek — ale bez zamachu stanu, to 
też konieczna jest jaknajsilniejsza presja 
społeczeństwa na posłów w tym kierunku, 

aby się zdecydowali zmianę konstytucji 
uchwalić. Zdrowiej czasem połamać kości 
jednemu posłowi, niż wyprowadzać karabi- 
ny maszynowe na ulicę. Konstytucja będzie 
zmieniona, bo autorytet Marszałka Piłsud- 
skiego pozwala iść nawet na eksperymenty 
przewrotowe, ale nie pozwala na „to, aby 

czekać ji łata i konstytucji nie popra- 

wić. Chcemy przewrotu uniknąć, więc spo- 
łeczeństwo musi wywrzeć odpowiedni nacisk 
na posłów”. 

Socjaliści zagraniczni w War- 
SZAWiE 

We wtorek odbyła się zapowiadana 
akademia socjalistyczna w Warszawie, w 
której wzięli udział zaproszeni przez P. P. 
5. przedstawiciele Il Międzynarodówki 
Vandervelde: Loebe Cramp i Czispien. 
Akademię zakłóciłą awantura komunistów 
w cząsie przemówienia Vandervelde. Grup- 
ka komunistów cisnęła w mówcę jajami. 
Wywołało to zamieszanie, które zlikwido- 
wała bojówka socjalistyczna. 

Drugi mówca prezes Reichstagu p. LO- 
ebe w końcu 'swego przemówienia udzielał 
odpowiedzi na pytania. W sprawie traktatu 
handlowego polsko-niemieckiego, rokowa- 
nia © który trwają już około lat czterech 

p Loebe powiedział: „Naciskamy nasz rząd 
naciskajcie wy wasz a traktat nie dalej, jak 
za trzy miesiące dojdzie do skutku*. Warto 
tu zaznaczyć, że rząd niemiecki tworzą 
socjaliści, których p. Loebe jest odpowie- 
dzialnym przedstawicielem, widocznie do- 
tychczas | „naciskanie“ to nie było 
zbyt silnę skoro p. Hermes delegat nie- 
miecki wszelkiemi sposobami utrudniał 
prowadzenie rokowań a Berlin postępowa- 
nie swego delegata akceptował. 

Druga odpowiedź p. Loebe'go również 
nie była szczęśliwa. Pytano o krążownik. 
P. Loebe z emfazą oświadczył, że „socja- 
liści niemieccy są przeciwko budowie i być 
może w tej chwili, kiedy to mówi, jego 
koledzy partyjni głosują przeciwko ustawie 
o dalszych ratach" Należy zauważyć, że p. 
Loehe nie jest zbyt ścisły. W skład rządu 
niemieckiego wchodzą socjaldemokraci, a 
premierem jest p. Miller renomowany socja- 
cjalista, który o ile nąs pamięć nie myli 
nie tak dawno zupełnie co innego mówił 
na zjezdzie swego stronnictwa w Magde- 
burgu. Zresztą sam fakt, że budowa pan- 
cernika odbywa się w czasie, gdy u steru 
rządów są socjaliści, wymownie Świadczy 
o nieszczerości tego oświadczenia. 3 

Przemówienia innych delegatów socja- 
listycznych ograniczały się wyłącznie do 
wewnętrzaych Spraw ruchu socjalistycz- 
nego. 

    

  

uiszczona ryczałtem Opłata 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

2 ZA KORDONÓW 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwingkiego. BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A Łaszuk. 

BIENIAKONIE — Bufet kołejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NOWOGRODEK — 
N. ŚWIĘCIANY — Księ 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 

    
k St. Mich 
garnia T-w 

  

ego. e 
„Ruch“. 

     

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tara: 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 

   
iejski. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

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

  

Min. Stresemann przyhył do Paryża 
PARYŻ, 19. VI. PAT. Przybył tu minister Stresemann. Minister 

* Briand wydał na jego cześć Śniadanie, w którym wzięło udział wielu mi- 

Broń. Woldemaras © wewnętrznej — #- 
bilizacji Litwy 

KOWNO, 19-VI. PAT. Litewskie mini- 
sterstwo spraw zagranicznych opublikowało 
treść drugiej części mowy premjera Volde- 
marasa na zjeździe tautininków, litewskiej 
partji rządowej. Ta część mowy o polityce 
wewnętrznej Litwy przedstawia się w skró- 
ceniu jak następuje: W sprawach finanso- 
sów Litwy Voldemaras oświadczył, że bud- 
żet państwowy nietylko że zamyka się bez 
deficytu, ale daje znaczną nadwyżkę. Dzię- 
ki temu Litwa przeżywa bez trudności ciężki 
moment, wywołany zeszłorocznym  nieuro- 
dzajem. Rozwijające się coraz bardziej na 
Litwie roboty budowlane o charakterze pry- 
watnym wskazują — według Voldemarasa 
— na dobry stan finansów w kraju. Tem- 
niemniej — twierdził Voldemaras — odczu- 
wa się ma Litwie brak gotówki, co zmusza 
rząd do poszukiwania kredytu tak wewnątrz 
państwa jak i zagranicą. Wykorzystać kre- 
dyt kapitalistów zagranicznych jest obecnie 
dła Litwy — według Vołdemarasa — rze- 
czą niemożliwą, gdyż nie jest ona w sta- 
nie płacić tak wysokich procentów, jakie 
płacą za zaciągnięte pożyczki państwa prze- 
mysłowe. Mówiąc o stosunku rządu do du- 
chowieństwa, przypomniał Voldemaras, że 
rząd zawarł konkordat ze Stolica Apostol- 
ską, więc jeżeli obecnie wynikają jakie nie- 
porozumienia, to tylko z tego powodu, że 
„niektóre partje katolickie pragną, ażeby Ko- 
ścół służył ich interesom. Winy za podobne 
nieporozumienia nie ponosi rząd, ani ducho- 
wieństwo, lecz te stronnictwa. W sprawie 
stosunku rządu do społeczeństwa Voldema- 
ras twierdzi, że tząd zyskuje coraz więcej 
zwolenników rtawet w kołach opozycyjnych. 

„Lietuvos Aidas“ 0 germanizacji kraju 
Alajpedzkiogo 

Z Kowna donoszą: „Lietuvos 
Aidas* zamieścił artykuł, wskazujący 
na germanizację kraju Kłajpedzkiego. 
Pismo przytacza następujący przykład: 
z 236 szkół w kraju, w jednej tylko 
wykłady odbywają się po litewsku, w 
15 szkołach — po litewsku i nie- 
miecku, w reszcie tylko po niemiecku 
Bez względu. na żądanie założenia 
litewskich szkół, nic się nie robi w 
tym kierunku. 

Wielki pożar w Gruśdziach:Ej Iš 
Z Kowna donoszą. W nocy z 11 na 12 

czerwca w miasteczku Grużdziach szawel- 
skiego pow. wybuchł wielki pożar. Spłonęło 
prawie połowa miasteczka. 

Przybyła z Szaweł straż ogniowa, zna- 
lazła już tylko zgliszcza. Straty wynoszą 
300.000 It. Przyczyną pożaru niewyjaśniona. 

Zniszczeniu uległo 31 budynków, nale- 
żących do 14 właścicieli, w tej liczbie 15 
budynków mieszkalnych. W ogniu zginęło 
również sporo bydła. 30 rodzin pozostało 
bez dachu. Podczas pożaru jedna osoba ule- 
gła oparzeniom. 

Aról szwedzki honorowym obywatelem 
m. Rewia 

Z Rewla donoszą: Rada miasta 
Rewla postanowiła nadać  obywatel- 
stwo honorowe królowi szwedzkiemu. 
Dotychczas obywatelstwo honorowe 
m. Rewla zostało nadare tylko jednej 
osobie: H. Hooverowi, obecnemu pre 
zydentowi Stanów Zjednoczonych. Z 
czasów rosyjskich obywatelem hono- 
rowym m. Rewla był admirał Grygo- 
rowicz. 

narady frakcji w Estonji 
Z Rewla donoszą: Onegdaj odby 

ła się pierwsza narada irakcji nowe- 
go zgromadzenia państwowego. Ze- 
branie było poświęcone kwestji wy- 
brania prezydjum zgromadzenia, oraz 
utworzenia nowej koalicjj rządowej. 
Narady jednak nie dały żadnych kon- 
kretnych wyników. Między inn. socja- 
liści wystąpili z oświadczeniem, że 
ich frakcja, jako największa, preten- 
duje na stano wisko przewodniczącego 
zgromadzenia państwowego, socjaliści 
jednak mogą wyrzec się tego stano- 
wiska, jeżeli na międzyfrakcyjnem po- 
siedzeniu podczas tworzenia gabinetu 
wyjaśni się konieczność innej jakiejś 
kombinacji. Zasadniczo jednak socja- 
liści uważają, że i przewodniczący 
zgromadzenia i głowa państwa mo- 
gę należeć do jednego i tego samego 
ugrupowania. | 

Następnie wyjaśniło się, że wszy- 
stkie irakcje bez wyjątku wypo- 
wiadają się za zachowaniempoprzed- 
niego porządku: przewodniczącego 
zgromadzenia powinna dać najwięk- 
sza frakcja. -Kwestja stworzenia no- 
wej koalicji została zupełnie nieroz- 
strzygnięta. 

lecie oswobodzenia północnej Łatwy 
W sobotę 22 b. m. 

dnia oswobodzenia północnej Łotwy. 
W dniu 'tym Prezydent Państwa wy- 

jeżdża w towarzystwie członków i sejmu 
do miasta Wenden ceiem wzięcia udziału 
w uroczystości: ch. 

Jak wiadomo główne boje odbywały 
się przed dziesięciu laty głównie w okolicy 
Wenden. 

raj przedpołudniem w Biat 

wanych Krien 
stanu. 

nistrów oraz wyższych iunkcjonarjuszy z Quai d“ Orsay i z Wilhelm- 
si Premjer Poincare, którego zatrzymały zajęcia, przybył pod koniec 
niadania. 

Konferencja ministrów Brianda ze Stresemannem 
na temat wprowadzenia w życie planu 

reparacyjnych 
rzeczoznawców 

PARYŻ, 19- VI. Pat. Wymiana poglądów pomiędzy ministrami Brian- 
dem i Stresemannem rozpoczęła się przed šniadaniem, 
Brianda. Obaj mężowie stanu kontynuowali następnie rozmowę, do której 
przyłączył się premjer Poincare, w ciągu godziny. Po Śniadaniu Briand o- 
Świadczył, że zastanawiano się nad najlepszymi warunkami, w jakich rzą- 
dy mogłyby wszcząć rozmowy na temat wprowadzenia w życie planu 
rzeczoznawców reparacyjnych, idzie bowiem o ustalenie 
tyczną miejsca i terminu konferencji przedstawicieli rządów. + Konferencja 
ta przewidywana jest na drugi tydzień lipca, o ile sześć mocarstw zainte- 
resowanych zgodzi się na to. 

wydanem przez 

drogą dyploma- 

Dalszy etap podróży min. Zaleskiego 
LIZBONA, 19—VI. Pat. Minister spraw zagranicznych Zaleski odje- 

chał do Sewilli, żegnany na dworcu przez portugalskiego ministra spraw 
zagranicznych i szereg innych wybitnych osobistości. 

Przed ponownym demarche Małej Ententy 
WIEDEŃ, 19.V1. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą: Wczo- 

2 ogrodzie odbyła się ważna konferen- 
cja ministra spraw zagranicznych Marinkowicza z posłami cze- 
chosłowackim i rumuńskim. Równocześnie podobne narady od- 
były się w Bukareszcie i Pradze między tamtejszymi ministrami 
spraw zagranicznych a posłami państw, należących do Małej 
Ententy. Także i w Budapeszcie konferowali posłowie państw 
Malej Ententy. Omawiano sprawę podjęcia ponownego demar- 
che Małej Ententy wobec Węgier. Poseł węgierski w Białogro- 
dzie odwiedził wczoraj ministra Marinkowicza, któremu również 
złożył wizytę poseł włoski Galli. 

Węgierska luba deputowanych ratyiikowała pakt Kelloga 
BUDAPESZT, 19.V1. PAT. Węgierska Izba deputowanych  ratyfiko- 

wała jednomyślnie pakt Kelloga. Minister spraw zagranicznych Walko w 
toku dyskusji oświadczył, że Węgry, ratyfikując pakt Kelloga, dają dowód, 
że pragną osiągnąć swoje cele tylko Środkami pokojowymi. Gdy minister 
wymieniał państwa, które przystąpiły do konwencji o obowiązkowem od- 
woływaniu się do trybunału rozjemczego w Hadze, rozległy się wołania: 

„Gdzie Rumunja, gdzie jest Mała Ententa. Węgry— powiedział minister—dą- 
żą do przystąpienia do konwencji, mocą której 
bunału rozjemczego w Hadze w sprawach, decydujących o ich losie. 

odwoływałyby się do try- 

Litwa na drodze do faszyzmu 
BERLIN. 19. VI. PAT. Według doniesień z Kowna na odbytem w 

ostatnich dniach kongresie tautininków przyjęto rezolucje, z których ani 
jedna nie została opublikowana. 

Twierdzą, iż na kongresie tym były próby wystąpienia z mowami 
opozycyjnemi, do których jednak nie dopuszczono. Nie dopuszczono rów- 
nież do debaty po reieratach. 

Na kongresie ujawniły się wyraźnie nastroje, sprzyjające dyktaturze. 

Przeciwko temu wypowiedział się prof. 
trzeba ogłaszać rezolucje nietylko ostre, ale przedewszystkiem takie, które 
mogą być urzeczywistnione. 

Jeden z mówców proponował zwolnienie z litewskiego uniwersytetu WSZy- 
stkich prciesortów, a ze szkół wszystkich nauczycieli, należących do opo- 
zycji. 

Tomaszajtis, wskazując, iż 

M. i. przyjęto rezolucję o utworzeniu „rady narodowej" według wzo- 
ru faszystowskiego. Od pierwszego lipca przewidywane jest utworzenie w 

ministerstwach stanowisk wiceministrów, ktorzy mają stanowić skład nowo- 
utworzonej „rady narodowej". Teki tych wiceministrów mają otrzymać 
najwybitniejsi działacze partji tautininków, jak np., prof. Tomaszajtis, inż. 
Wilejszys, inż. Łapinas i inni. 

Oczekiwany przyjazd króla jugosłowiańskiego do 
Zagrzebia 

WIEDEŃ, 19 - VI. Pat. Dzienniki donoszą z Białogrodu, że król jugo- 
słowiański Aleksander przybędzie na krótki pobyt do stolicy chorwackiej 
Zagrzebia i zamieszka w pałacu arcybiskupa zagrzebskiego. 

Nowomianowany administrator duchowny terenu 
Ciffa Vaticano 

RZYM, 19,6, Pat. Na czele nowej administracji duchownej, 
przez Papieża dla terenu Citta Vaticano ma stanąć wikarjusz generalny, nale- 
żący do zakonu św. Augustyna. Jurysdykcja wikarjusza generalnego nie będzie 
obejmowała Bazyliki św. Piotra. 

Duchowni katoliccy powrócą do swych parafij 

powołanej 

MEKSYK, 19. VI. PAT. Porozumienie, zawarte zc Stolicą Apostolską, 
nie przewiduje żadnych zmian w obowiązującem (ustawodawstwie meksy- 
kańskiem, dotyczącem praw Kościoła, zawiera jednak jego interpretację. 
Duchowni, którzy opuścili w roku 1927 kościoły, będą mogli na podsta- 
wie tego porozumienia powrócić do swych dawnych siedzib i wznowić 
obowiązki duszpasterskie. 

Areszty komunistów w Zagrzebiu 
BIAŁO GRÓD, 19,6. Pat. W Zagrzebiu policja przeprowadziła rewizję w tamtej- 

szych kołach komunistycznych. W wyniku rewizji aresztowano Krlena— literata, Galo- 
gaze- dziennikarza oraz Lewiego i Fichbacha, u których 
tyczące propagandy komunistycznej. Stwierdzono przytem, że Lewi był łącznikiem 
między komunistami zagrzebskimi a centralą wiedeńską. Po przesłuchaniu areszto- 

został zwolniony, inni zaś mają być postawieni pryed trybunał 

znaleziono dokumenty do- 

Piętnaście osób zabitych skutkiem zawalenia się tunelu. 
BOGOTA. 19.6. Pat. Skutkiem zawalenia się będącego w budowie tunelu kole- 

jowego 15 robotników zostało zabitych, a 15 rannych. Pomiędzy 
inżynierowie włoscy i dwaj robotnicy polscy. 

zabitymi są dwaj 

Osunięcie się drogi przyczyną kafastrofy 
GRAMMONT, 19.VI. PAT. Wskutek osunięcia się drogi pod ciężarem 

dwu lokomotyw pociągu robotniczego jedna z tych lokomotyw przewróciła 
się, druga wyskoczyła z szyn, przyczem zmiażdżeniu uległ wagon, 
czepiony do tej lokomotywy. Z pod rozbitego wagonu wydobyto osiem 
trupów i kilku rannych, w tem czterech ciężko rannych. 

upływa 10 lat od | 

przy- 

Polszy tennisiści wyjechali da Budapesztu 
WARSZAWA, 19.V1. PAT. We czwartek popołudniu wyjechała do 

Budapesztu polska ekspedycja tennisowa na mecz Węgry—Polska.. Druży- 
na polska wyjechała w składzie następującym: Marczewski i Mks Stolarow 
(gra pojedyńcza), Stolarow i Jan Loth (gra podwójna) i Loth oraz Jędrze- 
jowska (gra mięszana). Match odbędzie się 22 i 23 ».m. 

i prowadzenia parcelacji wogóle. Trze- 
ba dodać, iż tego stanu rzeczy nie spo 
wodowało ani ministerstwo reform rol- 
nych, ani ustawa o reformie z r. 1925. 
Gdy zważymy, iż analiza cyir wyka- 
zuje dobitnie, że obszar corocznie par- 
celowany nie pozostaje w żadnym sto 
sunku ani do nakazów urzędowych, ani 
do rzeczywistego zapasu ziemi, nabie- 
ramy przekonania, iż przyczyn rozpa- 
dania się w tak szybkim tempie włas- 
ności folwarcznej trzeba szukać w kon- 
junkturach gospodarczych oraz w ogól 
nej polityce państwa (podatkowej, so- 
cjalnej i kredytowej) wrogiej wyraźnie 
dia tego typu własności ziem., podczas 
gdy ustawa o reformie i jej wykonawcy 
są w stanie kierować li tylko stroną Гог- 
malną parcelacji, lecz nie istotą proce- 
su tego. 

Co do drugiego z momentów, sfor 
mułowanych na początku, rozporzą 
dzam w tej chwili datami tylko do koń- 
ca r. 1926. Opiewają one, że z całego 
obszaru parcelowanego poszło na ш-, 
zupełnienie gospodarstw małorolnych 
33,9 proc. ponieważ atoli w kolejnych 
latach sprawozdawczych procent ten 
wzrasta (dochodzi do 41,1 w r. 1926) 
weźmy przeto 40 proc. Znaczy to, iż 
małorolni otrzymali przez parcelację 
dotąd około 33.000 ha, mogą zaś spo- 
dziewać się jeszcze około 660.000 ha, 
Gdy na jednego małorolnego nabywcę 
wypada średnio za lata ubiegłe 2,4 ha 
(przydział ten jest coraz mniejszy), 
przeto dotychczas parcelacja „upełno- 
rolniła 125.000 małorolnych gospo- 
darstw, zdoła zaś jeszcze „upełnorol- 
nić* 275.000 takich gospodarstw. Ma 
łorolnych (poniżej 5 ha) było w r. 
1921 około 2 milj., a zatem skorzysta” 
ło na parcelacji około 6,8 proc. ogólnej 
iłości takich włościan, skorzysta jesz- 
cze około 13,8 proc. razem 20,6 - 
proc. Nic dziwnego, że ustawa o re- 
formie rolnej nie zaspokoiła nadziei 
rzesz małorolnych i że nie przyniesie 
im wogóle żadnej ulgi, zwłaszcza, gdy 
zważymy, iż do chwili wyczerpania za 
pasu ziemi t.j. do roku mniej więcej 
1936 rodzin małorolnych przybędzie 
ząpewne jakieś conajmniej 200.000 t.j, 
połowa tej ilości, która zaopatrzy się 
w ziemię przy parcelacji. Wtedy pro- 
cent wyliczony wyżej, spadnie do 10, 
a więc 90 proc. małorolnych nie znaj- 
dzie już przydziału..Tak wyglądają w 
rzeczywistości argumenty agitatorów 
demagogicznych. Gdyby zamiast syste 
matycznego gnębienia własności fol- 
warcznej i zmuszania jej do parcelacji, 
zużyto rozporządzalne środki na popie 
ranie produkcji rolniczej i dźwiganie in 
tensywności gospodarstw  folwarcz- 
nych oraz pełnorolnych włościańskich, 
pozostawiając parcelację naturalnym 
czynnikom jej rozwoju, poprzestając 
zaś tylko na starannem nią kierowaniu 
i reglamentowaniu, możnaby z pewno- 
ścią spowodować wzrost zapatrzebo- 
wania rąk roboczych na obszarze 
8.400.000 ha (obszar posiadłości dd 20 
ha wgórę bez lasów i nieużytków) po 
30 dniówek conajmniej na 1 ha. Dało; 
by to zapotrzebowanie na 252 milj. 
dniówek t.j. przysporzyłoby małorolne 
mu włościaństwu 500 milj. złotych ro- 
cznego zarobku. Rozwojowi rolnictwa 
towarzyszyłby wówczas taki rozwój 
pržemysiu i handlu, że pochłaniałby 
bez trudności zbyteczne na wsi ręce 
robocze, t.j. odbywałby się procės roz- 
wojowy, właściwy całemu światu, pro- 
ces industrjalizacji i urbanizacji, nie- 
zbędny dla siły państwa i dla równowa 
gi życia. Jednostronny zaś stosunek do 
zagadnień ustroju rolnego, stosunek, 
którego wyrazem najjaskrawszym wca 
le nie jest sama tylka ustawa z roku 
1925, prowadzi do impasu. Impas jest 
w polityce i w dziejach klęską. 

Jan Stecki. 
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Do artykułu mego o Andrassym wkra- 
dły się następujące błędy, utrudniające zra- 
zumienie całości. a 

a. W jesieni 1916 roku jeździł do Ber- 
lina nie Kanclerz Bethmann kioliweg, który 
tam mieszkał, lecz Ąndrassy @а Коп!егеп- 
cji z Kanclerzem o sprawie polskiej. 

b. Artykuły polityczne ogłaszał Andras- 
sy nie w Berne politique lecz Revue de 
politique internationale. 

. c» Nie mógł rząd mieniący się (nie zaś 
„nie mający się) królewskim traktować 
wierność Andrassy'ego królowi, jako zbrod- 
nię. Rząd węgierski jest rządem królew- 
skim, zaś naczelnik państwa, adm. Hothy, 
nie jest ani prezydentem  rzeczypospolitej, 
jak wielu u nas sądzi, ani dyktatorem, lecz 
gubernatorem, czyli namiestnikiem zastę- 
pulącym nieobecnego króla. * 

M. Zdziechowski. 

TRIP TEST TEO RZESTEZSCZE 

Z Trybunalu sfanu. 

Na 21 bm. prezes sądu najwyższe- 
go p. Supiński wyznaczył posiedzenie 
porządkowe trybunału stanu dla wy: 
znaczenia terminu rozprawy głównej 
w sprawie b. min. Czechowicza. Ter- 
min—d' 26 bm. prawdopodobnie u- 
trzyma się. Rozprawa główna trwać 
ma 3 dni.
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ECHA KRAJOWE 
  

— (b( Akcja dożywiania. Onegdaj od- 
było się w Głębokiem pod przewodnictwem 
starosty dziśnieńskiego posiedzenie komisji 
opieki społecznej. Uchwałono zwiększyć na 
miesiące czerwiec i lipiec normy dożywiania 
wyasygnowanych przez wojewódzki Komitet 
Pomocy. 

DRUSKIENIKI 

— Sezon kąpielowy. Opieszałość wio- 
sny sprawiła, że sezon kąpielowy, otwierany 
przed laty 1 maja w r. z. 15 tegoż miesiąca, 
w r. b. zaczął się 25, kiedy też nastąpiło 
otwarcie zakładu kąpielowego. Od 5 czerwca 
przygrywa w parku druskienickim dwa razy 
dziennie orkiestra 6 pułku Legionów pod 
batutą kapitana Bogumiła Reszkego. Sezon, 
już opóźniony trwał do 9 b. m. trwał pod 
znakiem, stale utrwałonym na barometrze 
parkowym: zmiennej pogody: mieliśmy więc 
na zmianę, wczesnym rankiem — horyzont 
chmurny i chłodny wietrzyk, na chwil kilka 
widok słońca, wydzierającego się z czerni 
chmur, niebawem już deszczyk to z lekka 
mżący t na zmianę —rzęsi: „i tak da ca- 
po, a bez końca. 9-go mniej już było tych 
zmian, 10-go zaś rozpogodziło się na dobre 
i teraz mamy piękną, słoneczną pogodę. 

Zaroiło się w parku — ttumem między- 
narodowym, różnojęzycznym, dla którego 
gustów zadowolenia p. kapelmistrz raczy 
spacerowiczów repertuarem  kosmopolitycz- 
nym, najmniej w nim utworów kompozyto- 
rów polskich. Do wyjątkowo aktualnych na- 
leżało wykonanie w piątek zrana: „Abram, 
ja ci zagram”, nad wieczorem polki — „Sza- 
basowki“. 

Zjazd kuracjuszów i letników z każdym 
dniem coraz gromadniejszy: bawi już bez 
wątpienia, tysiączek (pierwszy) gości — ku 
zadowoleniu właścicielek pensjonatów i will, 
jak również zarządu zdrojowiska, Świeżo 
utworzonej „Komisji zdrojowej* i Magistra- 
stratu. 

Osoby bowiem i instytucje wymienione 
dochodami ściąganemi od kuracjuszów, łata- 
ją skutecznie dziury swoich budżetów; z tą 
tylko różnicą, że właściciele i właścicielki 
will i pensjonatów muszą lwią część docho- 
dów oddawać na utrzymanie wspomnianych 
instytucyj, do których świeżo przybyła Ka- 
sa Chorych. Młodziutka ta instytucja ściąga 
składki za ubiegły czas, poczynając od ma- 
ja r. z., kiedy nikt nie słyszał o jej istnieniu. 

Działalność zarządu zakiadu zdrojowe- 
go i Magistratu zaznacza się dodatnio za- 
równo we wzorowem funkcjonowaniu łazie- 
nek, otwartych już od godz. 8 zrana do 1 
po południu oraz w gustownem urządzeniu 
parku jak i w wyglądzie miasta: walące się 
parkany zastąpiono gustownem  ogrodze- 
niem z drutu, wille wybielono, odświeżono, 
oczyszczono z brudu. Dbałość o porządki 
sanitarne widoczna. 

O ile przyczyni się do rozwoju zdrojo- 
wiska, komisja zdrojowa — narazie niewia- 
domo. Przybyła wprawdzie nowa instytucja, 
przybyło kiłku urzędników i urzędniczek, ałe 
też przybyły nowe obciążenia finansowe 
nietylko miejscowych obywateli lecz i kura- 
cjuszów. Oryginalnie brzmi rozporządzenie, 
zobowiązujące właścicieli will i pensjonatów 
do rejestrowania się w komisji z zastrzeże- 
niem, że osoby, które zamieszkają w po- 
mieszczeniach niezarejestrowanych, nie bę- 
dą mogły korzystać... z kąpieli. Oryginal- 
niej jeszcze się przedstawia uchwałenie przez 
komisję podatku w rozmiarze 2 i pół proc. 
od podatku obrotowego. 

> Komisja poza tem, pobiera „na inwesty- 
cje' po 5 złotych, od każdej karty kuracyj- 
nej (zastępującej dawną kartę wstępu do 
parku); w r. b. cena więc jej wynosi 30 zł., 
zamiast 20 zł. 

Personel urzędniczy komisji zajęty jest 
ściąganiem tych oplat i spełnia to bardzo su- 
miennie, i 

Komisja widocznie zamierzająca wpro- 
wadzić inwestycje na b. szeroka skalę, za- 
mierza jeszcze obciążyć 2 i pół proc. podat- 
kiem — przedsiębiorstwa handlowe; tu jed- 
nak napotkała na opór; sporną zaś kwestję 
i prawomocność tego podatku rozstrzygnie 
władza ważna. 

Dzięki inicjatywie zarządu Towarzystwa 
przyjaciół Druskienik pozyskają one wkrót- 
ce, bo z dn. 1 lipca, własny organ. Będzie 
nim tygodnik sezonowy p. t. „Ondyna“, na- 
wiązujący istnienie swe do chlubnej tradycji 
czasopisma „Ondyna Wód Druskienickich”, 

" wydawanego tu w r. 5-vm dziesiątku ubie- 
głego stulecia przez dr. Wolfganga przy 
współpracownictwie tytana pracy literackiej 

«) R Kraszewskiego. Będzie to objaw rado- 
sny! 

s Dotychczas publiczność  Druskienik i 
_ okolicy pozostaje pod wrażeniem wspania- 

łej procesji Bożego Ciała, jaka się odbyła w 
niedziełę, dn. 9 b. m. 

Podniosłe, niezatarte na długo, wraże- 
nie wywołał udział w obchodzie religijnym 
wojska; w strojnym ordynku stanął przed 
kościołem 23 bataljon korpusu ochrony po- 
granicza. Dostojnego celebransa, ks. probo- 
szcza B. Wołłejkę, prowadzili pod baldachi- 
mem pułkownik dypl. Perkowicz i lekarz 

    

  

   

    

ODGŁOSY Z ANGLII 
Nic nie było łatwiejszego dla libe- 

rałów angielskich, jak podawszy rękę 
konserwatystom, obalić rząd Macdonal 

da — zaraz przy pierwszem jego wstą- 

pieniu na arenę . Dla czego to się... nie 

stało? Odpowiadają na to najpoważ- 

niejsze organy prasy angielskiej bez 

różnicy partyjnych odcieni: Dlatego po 
- nieważ tego się w Anglji nie praktykuje 

' Niema w Anglji zwyczaju obalać... tyl- 
ko co powstałego nowego rządu. Gdzie 
indziej jestto praktykowane — u nas 
nie! Anglja niezna i znać niechce ta- 
kich skoków, takich nagłych zmian. 
Taktyka liberałów, pełna rezerwy i 
powściągliwości, jest najzupełniej w 
angielskim stylu tradycyjnym. 

Trzeba też i to wziąć pod uwagę — 
czytamy w prasie angielskiej — že La- 
'bour Party, choćby Macdonalda pono- 
sił niewiedzieć jak krewki  tempera- 
ment, też poczynać sobie będzie z roz- 
wagą i powściągliwością. Leży to w 
tradycjach angielskiego parlamentu, 
których Labour Party z pewnością nie 
zechce burzyć. Labour Party będzie 
przeprowadzać nowe idee, reformy, na 
wet najdalej sięgające posunięcia na 

__ szachownicy politycznej... powoli! Se- 
zon letni przeminie, ręczyć można, spo 

“| kojnie. Nowy gabinet będzie musiał, i 
"Zz pewnošcią nie omieszka, pozatatwiač 
akuratnie wszystkie sprawy otrzymane 

"w Spadku po ministrach, którzy teki 
swoje poskładali. Należy to również 
do tradycyjnych praktyk angielskich 

- parlamentarnych i rządowych. 
|... Jak wiadomo, podsekretarze stanu, 

| czyli wice - ministrowie, są w Anglii 

    

     

major Zieliński. Podczas sumy uroczystej 
rała orkiestra tegoż bataljonu K.O.P,'u. 
dział ten wojska wskazywał dowodnie, : 

jak błędne są mniemania, jakoby wyższe 
władze wojskowe obojętnym, a nawet nie- 
chętnym wzrokiem patrzyły na praktyki re- 
ligijne w armii. 

Sezon zabaw i wycieczek jeszcze się 
nie rozpoczął. Pierwszy dancing, w willi pry- 
watnej, zgromadził kilkanaście osób, a za- 
częty o 9 i pół wiecz, trwał — godzinę. 

Księgarnia p. p. Szczerbińskich zaopa- 
trzyła się suto w książki — w czytelni i w 
gazety, sprzedawane zarówno na miejscu 
jak i przez kolportujących je chłopców. 

Prawdziwym ewenementem było ukaza- 
nie się na Niemnie — motorówki z wiosła- 
mi z Kłubu grodzieńskiego: goście parkowi, 
zbici w gromadę, śledzili jej ruchy, zanie- 
pokojeni tem, że z szumem, hałasem, zawró- 
ciła zbyt blisko brzegu litewskiego.. Stam- 
tąd wybiegło nawet na brzeg dwóch straż- 
ników z karabinami. Zawrót i odwrót mo- 
torówki odbył się bez przeszkód. Odpłynęta, 
skąd przyjechała... Nie mogła jej stawiać 
przeszkód tamta strona, skoro nasza patrzy 
przez szpary, jak wzdłuż tamtego brzegu 
Niemna sunie swobodnie — tratwa z drze- 
wem przeznaczonem dla Litwy. 

W środę, dn. 19 m. b. wyjeżdża stąd do 
Poznania wycieczka uczni i uczenic wyż- 
szych oddziałów tutejszej szkoły powszech- 
nej im. ks. Piotra Skargi, wraz z całym per- 
sonelem nauczycielskim z kierownikiem 
szkoły, proboszczem miejscowym, ks. Bol. 
Wołłejką na czele. Magistrat  druskienicki 
subsydjuje tę wycieczkę kwotą po 30 zł. za 
wysyłane dziecko (suma subsydjum 900 zł.) 
rodzice zaś dziecka dopłacają po 30 zł.. Nie 
bez tego, aby -czcigodny ks. proboszcz — 
kierownik nie dopłacił za jedno lub drugie 
dziecko. Podobną wycieczkę zorganizowała 
już pewna szkoła powszechna z Bialegosto- 
ku, której kierownik zakomunikował  Dru- 
skienikom, że choć wycieczka było uciążli- 
wa, a dzieci powróciły przeważnie z opuch- 
niętemi nogami, to jednak nie mogą się je- 
szcze nacieszyć wrażeniami z „Wesołego 
Miasteczka, skąd ich nie podobna było wy- 
ciągnąć. Wycieczka zabawi w Poznaniu 3 
dni, a za powrotem w Warszawie 2 dni. 
Przewodnicy wycieczki z ubolewaniem przy- 
jęli wieść, że w Warszawie, wysiadłszy z 
wagonu na dworcu głównym, będą musieli 
zmierzać ku swej kwaterze — przy ul. Gró- 
jeckiej. Magistrat druskienicki wyasygnował 
również szkole powsz. żydowskiej 300 zł. 
na podobną wycieczkę. Kierownik jednak tej 
szkoły oświadczył, że zawiezie swoich wy- 
chowanków tylko do Wiłna, a to wycho- 
dząc z zasady, że powinni oni rozpocząć po- 
znawanie kraju — od najbliższych miejsco- 
wości. Wtajemniczeni twierdzą, że kierow- 
nikowi szło przedewszystkiem, o oszczędze- 
nie po 30 zł. rodzicom wychowanków. 

Olak. 

  

  

   

  

POSTAWY 

— Co słychać w naszym powiecie? W 
dniu 15 b. m. przybył z Wilna do Postaw 
arcybiskup prawosławny Teodozjusz w to- 
warzystwie 2 członków konsystorza, witany 
chlebem i solą u wjazdu do m. Postaw przy 
bramie tryumfalnej przez delegację ludności 
prawosławnej pow. postawskiego. Dnia na- 
stępnego, w niedzielę arcybiskup Teodozjusz 
poświęcił odremontowaną cerkiew przy ryn- 
ku postawskim, poczem wziął udział w na- 
bożeństwie, zasiadając na honorowem miej- 
scu na klirosie i uczestniczył w procesji. Po 
południu arcybiskup Teodozjusz odwiedził 
starostę postawskiego  Niedźwieckiego. Z 
okazji wzmiankowanej uroczystości kościel- 
nej miejscowy dziekan prawosławny Kuba- 
jewski podejmował gości obiadem, w czasie 
którego arcybiskup Teodozjusz wzniósł wy- 
głoszone w języku polskim toasty najpierw 
na cześć Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Ignacego Mościckiego i Pana Marszałka ]Jó- 
zefa Piłsudskiego, a następnie na cześć wo- 
jewody Rączkiewicza w ręce starosty. Od- 
powiedział na te toasty starosta Niedźwiecki 
toastem na cześć arcybiskupa. 

— Pożar lasu. W dniu 13 b. m. spaliło 
się około 20 ha lasu należącego w części do 
mieszkańców wsi Siergiejewicze, gminy du- 
niłowickiej, a w części do hr. Tyszkiewicza, 
właściciela majątku Duniłowicze. Przyczyny 
pożaru dotąd nie ustalono. 

Wskutek rozniecenia ognia przez pa- 
stuchów, spaliło się w dniu 13 b. m. około 
4 ha młodych drzewek w lesie hr. Przež- 
dzieckiego pomiędzy wsiami Pierewoźniki i 
Kościenie gminy postawskiej. Strata wynosi 
około 1000 złotych. 

— Przedstawienie amatorskie. Staraniem 
Towarzystwa Domu Ludowego im. Staszica 
w Kobylniku odbyło się w dniu 16 b. m. 
amatorskie przedstawienie. Odegrano znaną 
komedję Bałuckiego „Radcy pana radcy". 
Dochód z przedstawienia przeznaczono w 
50 proc. na rzecz Polskiego Czerwonego 
Krzyża i w 50 proc. na korzyść wzmianko- 
wanego Domu Ludowego. | 

bez wyjątku parlamentarzystami i oni 
to zawsze są łącznikami między gabi- 
netem a obu Izbami, co już jedno nada- 
je podsekretarzom stanu doniosłe zna- 
czenie i czyni z nich osobistości bar- 
dzo wpływowe. Angielski podesekre- 
tarz stanu znaczy bardzo, bardzo czę- 
sto więcej niż urzędujący minister. A 
już t.zw. parlamentarny podsekretarz 
stanu posredniczący między Izbami 
poselskiemi a Foreign Office czyli mi 
nisterstwem spraw zagranicznych, jest 
chyba wśród wszystkich wice-mini- 
strów najbardziej pierwszoplanową fi- 
gurą. Otóż nominacja tego dostojnika 
jeszcze nie nastąpiła. Ramsay Macdo- 
nald waha się... Sir Oswald Mosley, 
na którego liczono, zadowolnił się sta 
nowiskiem kanclerza księstwa Lanca- 
ster dla tego aby móc w każdej chwili 
być prawą ręką Macdonalda; obaj byli 
podsekretarze, Ponsonby i Gregory, 
podobno już przestali wchodzić w ra- 
chubę. 

Opinja publiczna angielska czeka 
z wielkiem napięciem na zajęcie przez 
nowy rząd stanowiska w sprawie t.zw. 
„reparacyj“. Anglja — tak powszech- 
nie sądzą — będzie musiała zastoso- 
wać się do stanowiska Francji, ale — 
czyliż na nastroje Francji nie oddzia- 
łał rezultat wyborów angielskich? Tak 
samo się rzecz ma z opuszczeniem pro 
wincyj Nadreńskich przez wojska al- 
jantów. Nikt nie przypuszcza możli- 
wości odseparowania się Anglji od tej 
lub owej akcji rządu francuskiego lecz 
z drugiej strony trudno nie przewidy- 
wać że na rząd francuski będzie wywie 
rał wpływ znaczny — rząd angielski. 

Nowy rząd angielski musi, konie- 
cznie musi coś uczynić dla zmniejsze- 

SŁOWO 

Areszfowania wśród komunistów 
KRAKÓW, 19. VI. PAT. W związku z likwidacją szajki komunisty- 

cznej, która działała na terenie województwa krakowskiego, usiłując także 
wtargnąć w szeregi Strzelca, organa Wydziału Śledczego aresztowały płat- 
nego wysłannika komitetu centralnego Związku młodzieży įkomunistycznej 
w Polsce Abrama Morgensterna z Warszawy, który działał nietylko na te- 
renie województwa krakowskiego, ale również w całej Polsce. 
kaniu Morgensterna w Krakowie znaleziono wielką 

W miesz- 
ilość manuskryptów 

komunistycznych, ilustrujących dokładnie działalność komitetu. Równocze- 
śnie aresztowano wspólniczkę Morgensterna, Romanę kienrykę Jankowską 
słuchaczkę praw uniwersytetu warszawskiego, gmieszkająca chwilowo w 
Krakowie bez policyjnego zameldowania. W mieszkaniu i Jankowskiej znale- 
ziono również materjały obciążające Jankowską i Morgensterna, który był 
uprzednio karany przez Sąd okręgowy warszawski trzyletniem więzieniem 
za działalność komunistyczną. Aresztowanych odstawiono do sądu okręgo: 
wego w Krakowie. 

Gen. Rydz-Śmigły w Tarnopolu 
TARNOPOL. 196. Pat. W dniu 19 b. m. przybył do Tarnopola inspektor armii 

generał dywizji Rydz-Smigły, uroczyście witany przez władze wojskowe z gen. Kutrze- 
bą oraz władze cywilne i komunalne z wojewodą Muszyńskim na czele. Po powita- 

2 
niu inspektor armji gen. Rydz-Smigły udał się do szkoły Sztabu wojennego. 

Poświęcenie wiaduktu kolejowego w Plebanówce 
TARNOPOL, 19—VI. Pat. W dniu 18 bm. odbyło się poświęcenie 

wiaduktu kolejowego w Plebanówce koło Trembowli. W uroczystości tej 

wziął udział minister komunikacji inż. Kuehn, któremu towarzyszyli woje- 

woda tarnopolski Moszyński, prezes stanisławowskiej Dyrekcji P.K.P. inż. 
Wiktor oraz delegat Sztabu Głównego. Poświęcenia dopełnił ks. kanonik 

Jełowicki z Trembowli. Następnie min. Kuehn przeprowadził w dalszym 

ciągu inspekcję linji kolejowej Kopyczyńce—Czortków — Zaleszczyki. Prze- 

prawiwszy się przez Dniestr minister komunikacji udał się na teren po- 

wiatu Horodenka w województwie stanisławowskiem, witany na granicy 

województwa przez wojewodę stanisławowskiego Nakoniecznikowa Klu- 

kowskiego. 

  

  

Zbliżają się 

“Kodakiem", ktėre sami 

  

   
Jeszcze kita tygodni, 
a wyjedziecie na wieś nad morze. w góry. 
Czy przygotowaliście już wszystko?.. Czy 
zdecydowaliście się już na wybór aparatu 

"Kodak" 3$; 

"Nikt nie powinien 
wyjeżdżać bez aparatu 

«Kodak* 
Czyż nie chcecie przeżywać powtórnie wakacyjnych 
wspomnień, pokazując i oglądając zdjęcia zrobione 

dokonališcie 2 
przyjemność fotografować, ile zadowolenia da Wam 
pokazywanie doskonałych zdjęć wakacyjnych!... 

Kilka minut wystarczy do poznania *Kodaka”* 

W każdym większym składzie przyborów fotograficznych 
pokażą Wam modele aparatów "Kodak“ od zł. 70— 

i "Brownie" (dla dzieci) od zł. 33.— 

warunki konieczne 
do dobrego zdjęcia: 

aparat "Kodak", błona *Kodaka' i papier "Velox" 

Kodak Sp. z o. o. Warszawa. plac Napoleona 5. 

    

  

wakacje!... 
może tylko kilka dni 

Cóż to za 

  

          

akcyj pierwszorzędnych. 

nia się bezrobocia. Od tryumtów na 
tem polu lub porażek zależą nietylka 
losy gabinetu lecz i — partji samej. 
Nowy rząd angielski doskonale zdaje 
sobie sprawę z nieodzowności odzy- 
skania rosyjskiego rynku zby- 
tu... To przecie i w zmniejszeniu się 
liczby bezrobotnych odegrałoby wiel- 
ką rolę. Ale jak wziąć się do tego? Pro- 
paganda bolszewicka wraz z jej nie- 
słychanemi metodami wydaje się Angli 
kom czemś wręcz monstrualnem, nie- 

P. K. 0. 
Centrala w Warszawie oraz 

oddziały w Katowicach, Krakowie i Poznaniu 

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

S6SZ—1 

kiem J. H. Thomas, sekretarz i 
ritus movens jednego z najpo- 
tężniejszych stowarzyszeń  robotni- 
czych w Anglji (robociarzy kolejo- 
wych). Dlatego mu Macdonald niedał 
teki spraw zagranicznych a osadził w 
swoim gabinecie na kanclerstwie (lord 
pieczętarz) na notorycznej synekurze, 

'aby Thomas mógł go w każdej chwili 
zostawić w lzbie Gmin a zwłaszcza 
poświęcić się niepodzielnie dopomaga” 
niu mu do uregulowania sprawy bezro- 

spi- 

  

  

  / 
Gabinet Mac-Donalda w karykaturze. 

Od lewej ku prawej: M. Ramsay Mac-Donałd premier, M. J. H. Thomas pier- 
wszy lord pieczęci, M. Clynes, minister spraw wewnętrznych, M. Henderson mi- 

nister spraw zagranicznych Filip Snowden minister skarbu. 

prawdopodobnem... Jakże przed nią 
jeszcze otwierać samym wrota wła- 
snego domu? A i coraz śmielsze „wy- 
stępy' angielskich komunistów nie za- 
chęcają bynajmniej da podsycenia ich 
choćby tylko pozornem wejściem An- 
glji w „bliższe stosunki* z Rosją So-, 
wiecką... 

W walce z bezrobociem sekundo- 
wać będzie premjerowi przedewszyst- 

bocia. W tem też dziele zamierza Mac 
donald korzystać obiicie ze współpra- 
cy sira Oswalda Mosley'a i męża zau- 
fania robotników  (com-missioner of 
Works) Lansburg'ego, socjalisty - ma- 
rzyciela. 

Czy weźmie Macdonald na swój 
porządek dzienny np. sprawę sie 
dmiogodzinnego dnia robocze- 
go, którym „zawracano gławę* górni- 

Likwidacja fałszywych świadectw 
Wyrokiem Dziesiątej Izby Sądo- 

wej, Doktor Gaston Prieur został 
skazany na dwa lata więzienia i 2 ty- 
siące grzywny, jego wspólnicy: apte- 
karz, sanitarjusze, i symulanci robo- 
tnicy, również na grzywny i krótsze 
terminy więzienia. 

Sprawa aresztowania Doktora 
Prieura wstrząsnęła opinją Paryża, 
w którym był on szeroko znany, 
szczególniej na torach wyścigowych i 
sferach hulaszczej złotej młodzieży. 

Stajnie wyścigowe, nocne lokale, 
kosztowne przyjaciółki, z liczby któ- 
rych najpopularniejszą była egzoty- 
czna czarna Wenus Józefina Backer, 
pochłaniały moc pieniędzy, których 
nie mogła Prieurowi dostarczyć zwy: 
kła praktyka lekarska, wpadł więc on 
na dowcipny i rentowny pomysł, wy- 
dawania robotnikom ubezpieczonym 
od wypadków, Świadectw, uprawniają- 
cych tychże do pobierania bądź to 
jeonorazowej zapomogi, bądź to sta- 
łej renty. 

Brak etycznych skrupułów  Ściąg- 
nął mu liczną klijentelę, wśród го- 
botników symulujących chorobę wy- 
pływającą z pracy zawodowej, lub 
kalectwo. Interes szedł tak dobrze, że 
w prędkim czasie Dr. Prieur Otwo- 
rzył kilka klinik, zatrudniających spo- 
ry personel, z konieczności wtajemni- 
czony i ciągnący zyski z fałszywych 
świadectw. 

Przez kilka lat rentowny interes, 
przynosił pomysłowemu  doktorowi 
wspaniałe dochody i mógłby pozo- 
stać nadal niewyczerpanym źródłem, 
gdyby niżsi funkcjonarjusze nie po- 
pełnili zbyt wielkich nieostrożności, 
wydając Świadectwa nieuleczalnych 
kalectw, kilku zbyt jawnym  symulan- 
tom. To wprowadziło na trop oszustw 
Towarzystwa Ubezpieczeniowe pono- 
szące olbrzymie straty od dawna za- 
alarmowane zastraszającą ilością wy* 
padków wśród ubezpieczonych ro- 
botników. 

Doktora Prieura i jego kliniki pod- 
dano ścisłej obserwacji, która dopro- 
wadziła do aresztowania doktorazi jego 
wspólników. Wyrok Sądu pozbawia- 
jący Prieura na dwa lata wolności, a 
na dziesięć lat prawa wykonywania 
praktyki lekarskiej zakończył, krótką 
chociaż bujną i szeroką jego kar- 
jerę. ZK. 

Wystawa sztnki japońskiej w. Paryżu 
W obecności Prezydenta Domergue 

Ministra Kultury i Sztuki, Ambasadora 
Japonii Minihiro Adatci i wielu innych 
reprezentantów nastąpiło uroczyste 
otwarcie w pałacu Tuileries, wystawy 
japońskiej z ostatniego pięćdziesięcio* 
lecia. { 

Wystawa ta obejmuje: obrazy, ha: 
itu na jedwabiu, ceramikę, wyroby z 
laki i metalu grawirowanego, Daje 
ona obraz sztuki japońskiej, tak różnej 
od twórczości krajów zachodnich. 
Ogromnie subtelna sztuka japońska 
polegająca głównie na staranności w 
opracowaniu detali wywołuje wraże! 
nie szczerej poezji. 

Od roku 1912 malarze japońscy wy 
łamując się z utartego szablonu w wyr 
borze tematów i wykazując dosyć zna?” 
czną ewolucję techniczną, zachowali 
jednak swoją odrębność narodową nie 
poddając się wpływom prądów moder- 
nistycznej sztuki zachodniej. 

Przyroda jest źródłem, z którego 
najchętniej czerpią swoje tematy, a ich 
sposób uwypuklania na pierwszym plar 
nie głównego tematu, z poininięciem 
perspektywy, ma- w sobie fascynującą 
naiwność średniowiecza. 

Najsilniejszymi są: Góra Fusi pędz 
zla Schimomura i pełen życia i ruchu 
iresk batalistyczny, Fujita. Wystawa ja 
pońska odzwierciadla piękna natury ter 
go kraju dalekiego wschodu, i wykazu” 

kom, albo sprawę upaństwowienia ko- 
palń (co by pozbawiło zarobku z ja- 
kich 200.000 górników) — nic nie 
wiadomo jeszcze. Zdaje się, że nic Z 
tego nie będzie. Przynajmniej Macdo- 
nald będzie usiłował odwiec takie spra 
wy a może nawet i całkowicie pazba- 

wić je aktualności. 
Niemały ma kłopot Macdonald z 

obsadzeniem stanowisk sędziów ko- 
ronnych (członków t.zw. King's Coun- 
sel). Labour Party, młode względnie 
stronnictwo jest u ubogą w... siły aka- 
demickie, które teraz dopiero zaczęły 
cisnąć się do obozu partyjnego, z któ- 
rym się już świat liczy! Wysokie sta 
nowisko prokuratora ]. Król. Mości 
(Attorey General) trzeba było obsa- 
dzić... nieofitą. Mr. W. A. Jowitt, aby 
zostać generalnym prokuratorem kró- 
lewskim z ręki Macdonalda musiał... 
przejść ze stronnictwa liberałów, świe- 
żutko, do Labour Party. Jest to podob- 
no jurysta di primo cartello. 
Dla liberałów to cios! Lloyd Gerge ma 
powodów do zgryzot i złego humoru 
więcej niż włosów na głowie. Temi 
dniami przecież dał folgę swej iryta- 
cji i to w formie wręcz w angielskim 
świecie politycznym nie używanej. W 
głośnym artykule oświadczył bez ogró- 
dek, że on — on, a nie kto inny — jest 
„paneń w domu* w Wielkiej Brytanii 
i, že gdy mu musztarda za bardzo w 
nos uderzy, nie zawaha się ani chwili 
pójść ręka w rękę z konserwatystami 
i... nazajutrz śladu nie będzie gabinetu 
Macdonalda u steru rządu. Możliwe. 
Pytanie tylko czy konserwatyści ze- 
chcą iść w bloku z LLoyd Georgem na- 
wet na Macdonalda. 

Master Sidney Webb, powołany do 

je że są tam artyści utalentowani, głęc 
boko odczuwający to piękno i umiejący 
je w sztuce odtworzyć, 

W dzień inauguracji wystawy ja 
pońskiej ambasador Adatci wraz z mał 
żonką podjemowa!i na intymnym śnia- 
daniu przedstawicieli prasy i reprezen 
tantów sztuki. Z.K. 

Bobaterka Casablanc i 
Ostatnio zmarła w mieście Casa- 

blanca w Marokko pani Fournier. Na- 
zywano ją bohaterką Starej Casa- 
blanc'i gdyż zamieszkiwała to miasto 
dawno jeszcze przed okupacją fran- 
cuską i przez swą energję i dobroć 
stanowiła zawsze cenny czynnik w 
wpływie moralnym na ówczesną ko- 
lonję francuską, W czasie buntu w 
roku 1907 próbowała uspakajać roz- 
ruchy, ale naskutek rozkazu zmuszo- 
na była przybyć wraz z mężem do 
konsulatu francuskiego. Tam to po- 
wierzono im straż nad drzwiami, i 
pani Faurnier broniła ich dzielnie 
odstrzeliwując się tłumowi. W spo- 
kojniejszych zaś chwilach pielęgnowa- 
ła chorych i rannych. 

Obecnie ludność Casablancii wy- 
prawiła jej wspaniały pogrzeb. Pani 
Fournier była udekorowana medalem 
kolonjalnym z agrafą Casablanc'i za 
Waleczność oraz medalem srebrnym 
ministerstwa spraw Zewnętrznych. 

° . 

„ala skazanych". 
Niedawno wycieczka dziewcząt zwie- 

dzała sanatorjum dla suchotnic w 
Villepinte we Francji. Zakład ten pod 
opieką zakonnic czyni masę dobrego. 
Najwięcej wzruszyła zdrowe i silne 
panienki tak zwana „Sala skazanych”. 
Oto wrażenie jednej ze zwiedzających 
w liście do rodziny: j ; 

„Jest tam dziesięć dziewcząt mniej 
więcej dwudziestoletnich i wszystkie 
muszą umrzeć w przeciągu miesiąca. 
Gdy weszłyśmy szyły lub robiły ro- 
bótki siedząc w łóżkach lub fotelach. 
Wszystkie ładne jeszcze, bardzo spo- 
kojne i uśmiechnięte, ale cóż za ręce 
i co za oczy o niezwykłym wyrazie! 

Wiedzą już, że są zgubione, gdy 
się dostaną do tej sali pod wezwa- 
niem Świętej Teresy, skąd wynosi się 
je tylko na Śmierć do małego pokoi- 
ku obok, który Stale jest zajęty. 

W przeddzień naszych odwiedzin, 
aby je do nich przygotować, Matka 
Marja— Krystyna miała do nich małą 
przemowę G pokorze i poddaniu się | 
woli Bożej: „Jutro ujrzycie dziewczęta | 
w waszym wieku, pełne życia i zdro- 
wia — i może spytacie: Dlaczego one, 
a nie my? Bóg tak rozrządził". 

W sali tej stoi ołtarz, gdzie się 
odbywa Msza Św. każdego ranka, 
Wyszłyśmy ogromnie wzruszone, wie- 
le bardziej, niż tych dziesięć skaza- 
nek, które nie straciły nic ze swej 

  

pogody na twarzach”. L: 
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E Księgarnia Wacława Mikulskiego š 
8 WILNO. WILEŃSKA 25. Tel. 664: B 

u Kupuje podręczniki używane & 
5 ze wszystkich Zakładów Naukowycn 8 
® płacąc najwyższe ceny.  —2 s    

   
   

  

Zgubione zostały dwa weksle, 
W446 wystawione — przez 

lcka Cbaima Kaca, zam. przy ul. 
Antokol Nr 137, płatue 1-go lipca r. 
b. zł. 50, i 15 sierpnia zł. 50, na zle- 
cenie J. Steingauer, Skład Mebli przy 
ul. Wielkiej Nr 50. Znalazcę prosimy 

m_o zwrot takowych, „1S92— 0 

POKE ZOROREREWETKÓNC... OIG RZ R PORZ YSZWEZOWNNA 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Ohejrzyj fuwar krajowy. 

Izby Lordów objął tekę ministerstwa 
dla kolonij samorządowych. Ma to być 
fachowiec, który uświetni Izbę Wyż- 
Szą a w gabinecie Macdonalda będzie 
miał ważki głos. Sollicitor General mr. 
Melville (generalny prokurator) teraz. 
dopiero wszedł do Izby Gmin, jest jed- 
nym z najznakomitszych angielskich 
adwokatów. Teka marynarki przypadłą 
w udziale... specjaliście od wszelkich 
stowarzyszeń, najwybitniejszemu dziś 
w Anglji kooperatyście; tem niemniej 
prasa angielska obstaje przytem, że 
p. Alexander (nazwisko) i z marynar- 
ką potrafi dać sobie radę bo jest osa- 
bistością całkiem, ale to całkiem nie- 
powszednią. 

Pozostaje jeszcze do podkreślenia, 
że w łonie nowego gabinetu piastuje, 
po raz pierwszy w Anglji, tekę mini- 
sterjalną kobieta panna Bondfield, 
jaka minister pracy. 

Lloyd Georg w wielkiej mowie wy- 
głoszonej niezwłocznie po dokonaniu 
wyborów, oświadczył, że jego stron- 
nictwo jest obecnie jedynym w Wiel- 
kiej Brytanji hamulcem dla... socjaliz- | 
mu, usiłującego Wielką Brytanję opa 
nować. Niech kto spróbuje! — wołał 
wódz liberałów. Rządy Labour Party, 
jeśliby tylko zapragnęły  „socjalizo 
wać' Anglję — przestaną w jednej 
chwili istnieć. O to już postaramy się | 
my, liberały, znakomicie sytuowani | 
między Labour Party a konserwatysta | 
mi, jako języczek u wagi w każdej 
Sprawie , którą będzie miał parlament 
do rozstrzygnięcia. jak 

Jacz..  



р Istnieją dwa podejścia do zagadnień ży- 
|<ia akademickiego: jedno ma na względzie 
bezpośrednie dobro Rzeczypospolitej Aka- 
 demickiej, dobro, samopomocy, pracy nau- 
kowej i t.d. drugie ocenia zjawiska życia a- 
kademickiego z punktu widzenia ich wartoś- 
ti wychowawczej. Często się darza, że ja- 
kis wypadek nie pomyślny dla Rzeczypospo- 
litej Akademickiej jako takiej jest pierwszo- 
rzędnym czynnikiem wychowawczym, otwie 
Ta oczy na rzeczywis stokroć lepiej niż 
niejedna serja wykładów. Szczególnie wiece 
i walne zebrania jako ten teren, na którym 
się spotyka prawie całą społeczność akade- 
micką, posiadają szczególnie wielkie wycho- 
wawcze znaczenie bez względu na swój wy- 

| mik, a czasem nawet odwrotnie proporcjonał 

| nie do jakości tego wyniku. Rzecz jasna nie 
chodzi tu o tłumy bijące laskami w podłogę, 

ani krzyczące „hańba” i „precz” w chwi- 

lach najmniej odpowiednich, ale o jednostki 

zupełnie niezaangażowane o najbardziej war- 

tościowych z pośród „dzikich*, o tych bez- 

„sśronnwch i bystrych obserwatorów, którzy 

„rzychodzą na wiec naprawdę po to, aby słu 

chać i samodzielnie osądzić, po której stro- 

nie leży słuszność. Dla takiego obserwatora 
niezwiązanego uczuciowo z żadną ze stron 
walczących na trybunie, jasnem jest przede 

wszystkiem to, że wiece i walne zebrania nie 

stoja w żadnym stosunku do tych wielkich 

zadań jakie wkłada na nie statut Br. Pom. 

lub Zw. N. P. M. A. że nie dają one tego 

czego każdy porządny obywatel Rzeczypo- 

spolitej Akademickiej ma prawo od nich wy- 

magać. Ž 
Ż pośród blisko tysięcznej rzeszy akade- 

mickiej, mówcy usiłują skaptować sobie 

zwolenników nie szczędząc argumentów, ale 

  

   

wszyscy oni przecięż mówią © rzeczach prze 

cietnemu akademikowi bliżej. nieznany 

Czy to będzie sprawozdanie komisji rew 

nej, czy wniosek o zmianę statutu, czy те- 

organizacja życia somopomocowego, czy 

wreszcie tak lub inaczej brzmiąca rezolucja 

w sprawie zajść opolskich lub Iwowskich, 

przeważnie są to rzeczy, które nie zostały 

ani rozpowszechnione drukiem, ani co naj” 

mniej rzeczowo i spokojnie przedyskutowane 

w gronie osób decydujących w tych spra- 

wach. Na trybunie rzecz bliżej nie znana, 

zostaje oświetlona z dwóch krańcowo prze- 

, ciwnych punktów widzenia i w rezultacie 

kiżdy o ile nie wstrzymuje się od głosu, gło 

suje przez te drzwi, gdzie widzi więcej przy- 

jaciół, lub znajomych. Często wydaje się 

"wprost, że za każdym razem ma słuszność 

ostatni z mówców. Znanym jest również 

fakt, że chętniej ludzie głosują za wnioskiem 

niż przeciw, że pierwszy wniosek : 

lub wpierw zgłoszona kandydatura wydaje 

się lepszą od następnych i t.d. Wszystko to 

świadczy, że pewna ilość obecny 

-—-— 

Iiademik—a szkola środa 
W numerze Wolnej Trybuny z przed kił- 

ku tygodni stwierdziliśmy brak sił, brak lu- 

dzi, którzyby chcieli i mogli zająć się cen- 

trami życia kulturalnego na USB. Chodzi o 
brak sił młodych, któreby powinny nastąpić 

po usuwających się starszych kolegach. 

Sprawę podjął w następnym numerze kol. 

    

   

  

  ZE: podkreślając potrzebę reform, oraz 
naczenie rodziny i szkoły w  przygotowy- 

waniu materjału do życia społecznego. Że 
swojej strony postaram się zbadać przy- 

czyny istniejącego stanu rzeczy, Oraz prze- 

widzieć ewentuałne środki jego usunięcia. 

Jedną z najciekawszych cech młodzieży 

napływającej do Uniwersytetu jest brak u- 

miejętności ustosunkowania się do różnych 

przejawów życia akademickiego, poprostu 
nieumiejętność myślenia, Z tego powodu moc 
czasu traci się na wdrożenie umysłu do Sa- 

modzielnego określania własnego stanowiska 
w społeczeństwie akademickiem, albo okreš- 
la się to stanowisko bezmyślnie, sądząc 0 
organizacjach na podstawie z ich cech wyłą 
cznie zewnętrznych. 

Ususy i obrzędy korporacyjne albo efek- 
towne występy Klubu Włóczęgów na uli- 
cach miasta, z pewnością stanowią cechy 

przyciągające, które wywołują zbliżanie się   

х 

poszczególnych jednostek do tych  organi- 
zacyj. Cechy takie, może mniej widoczne, 
posiadają także inne organizacje, czy to o 

«charakterze towarzyskim, jak koła naukowe 

i prowincjonalne, czy też ideowym, lub na- 
rodowościowym. To też pewna ilość nowo- 
wstępujących, sądząc z zewnątrz o tych Sto- 
warzyszeniach, zasila ich szeregi. 

Jest jednak inna kategorja nowostępują- 
cych — to t.zw. „dzicy''; ci, którzy nie wstą- 
piliby nawet do „Bratniaka”, gdyby im woż- 
ny nie sprzedał z innemi papierami deklara- 
cji, ci, o których poparcie ubiega się na wal- 
nych zebraniach stowarzyszenia. Jasna rzecz 
że można się ubiegać o poparcie tych, któ- 
rzy własnego zdania nie mają. Otóż chodzi 
mi właśnie 0 tych, którzy nie mają własnego 
zdania, ba nie umieją się na nie zdobyć. Dla- 
czego ten ogół jest tak pusty i bezmyślny? 
Mniejsza o to, chodzi © usunięcie złą. Że 
stuprocentową pewnością można powiedzieć 
że zapobiegłoby mu tworzenie jeszcze w 
gimnazjach kół samowychowawczych, które 
by zmuszały do myślenia, do zastanawiania 

się nad kwestjami najbardziej zasadniczemi. 
Tu powstaje kwesjja, kto właściwie ma się 
organizacją tego rodzaju kół zajmować, Na- 
rzucałaby się sama odpowiedź, że nauczy- 
ciel. jednak nauczyciel jest zwykle i tak prze 
<iążony pracą, bezpośrednio wchodzącą W 
zakres jego zajęć i trudno odeń wymagać 
pracy nadprogramowej. Więc może sami u- 
czniówie? To byłoby najlepsze — własna 
inicjatywa zawsze stanowi najpożyteczniej- 

szy bodziec do pracy, toby też było świa- 
dectwem zaczątków jakiegoś ruchti umysło- 
wego wśród młodzieży gimnazjalnej. Jednak 
te Sola nie powstają; a jeżeli nawet są, to 
o działalności bardzo niewidoczne, o ile cho 
dzi o jej skutki. Tu więc ma duże pole do 
pracy akademik. Może on pracować na tere- 
nie szkoły w sposób bardzo rozmaity. O- 
'gromne znaczenie może tu mieć harcerstwo, 

jako pewna wspólna platforma na której 
element akademicki współdziała ze szkol- 
nym. Zresztą nie trzeba nawet organizacji 
— yw można wywierać wprost drogą 
kontaktu prywatńego — przez rodzinę cho- 

ciażby. Gdyby myślący akademik zdziałał 

tylko tyle, że nauczyłby myśleć swego młod 
szego brata, toby już było ogromnie dużo. 

Wszyscy wiemy, jaki S w klasie wywie 
rają jednostki myślące, które przecież 
czasu do czasu się zdarzają. A już kilka lub 
kiłkanaście takich jednostek mogłoby na te- 
renie szkoły utworzyć orgazniację, któraby 

4 wywarła dodatni wpływ jeśli nie na całą 
szkołę, to na bardzo wielu kolegów. A jak- 
żeby wyglądało kulturalne życie akademic- 
kie, gdyby otrzymywało ze szkół materiał 
już przez organizacje  samowychowawcze 
przygotowany i myślący. 
mę Ze względu na rzeczywistość, musiałem 
użyć trybu warunkowego, w trybie oznaj- 

mującym nawet czas przyszły, jeśli chodzi 
© stowarzyszenia samowychowawcze mło- 
dzieży, jest narazie nie do pomyślenia. Czy 
tylko narazie — to przyszłość pokaże. My, 
którzy już w uniwersytecie jesteśmy, czekaj 
my, aż nadejdzie pokolenie, które się jako: 
tem życiem akademickiem zajmie. A jeśli do 
tego Czasu, życie akademickie tak się skur- 
czy, że nie będzie czem się zajmować, to 
cóż to nas obchodzi? Prawda? 

СЕ. 

  

wiąc nieraz ten przysłowiowy języczek u 
wagi często bywa zdezorjentowana powo- 
dzią przemówień, wniosków formalnych i t.d 
i głosuje, raczej kierując się jakimś pod- 
świadomym odruchem niż własnem wyrozu- 
mowanem zdaniem. Psychologja tłumów, jej 
chorobliwe objawy jak psychoza zbiorowa i 
cały szereg innych zjawisk na tym tle, 
wprost narzucają się oczom każdego nawet 
laika o ile uczęstniczy on w wiecu lub wal- 
nem zebraniu i sam stoi całkowicie na u- 
boczu. Bogate pole do naukowych badań 
psychiki zbiorowej ma i wśród akademików 
badaczy-amatorów. Są nimi ci zawodowi 
mówcy i wiecownicy, którzy umieją trzymać 
na wodzy rozigrane temperamenty tłumów 
i umieja wydobyć z nich ton dla siebie naj- 
milszy. Są to już niemał artyści w swoim fa- 
chu, akademicy trybunowie ludu, mężowie 
stanu, lub wprost demagodzy. 

Od nich czasem więcej zależy niż od tak 
zwanej istotnej większości, oni są przedmio- 
tem podziwu jednych, a nienawiści i obmo- 
wy drugich. 

Jeżeli ktoś chce trochę rozczarować swój 
idealizm młodzieńczy, jeżeli pragnie zdobyć 
tą szczyptę sceptyzmu i krytycyzmu tak nie- 
zbędną w życiu, nie znajdzie jako akademik, 
lepszej szkoły niż walne zebrania i wiece. 
Ale to tylko pierwsza część zagadnienia, to 
tylko wartość wychowawcza wiecu dla nie- 
licznych i objektywnych jednostek. Chodzi 
o ten wynik realny, jaki nie dla jednostek 

ale dla całości przynosi każdy wiec i każde 
walne zebranie. I tu należy stwierdzić, że 

jest on nieprawdopodobnie znikomy. Walne 
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Akademicka Wolna Trybuna 
Wiece i walne zebrania” 

zebranie lub wiec czyni zadość pewnym wy- 
mogom formalnym jest dotychczas jednym 
sposobem powzięcia statutowo  zastrzeżo- 
nych uchwał, ale sposobem niezwykle nie- 
udolnym, narażającym na szwank istotną 
merytoryczną wartość, tych niezmiernie nie- 
raz ważnych i brzemiennych w skutki posta- 
nowień. jest polem do popisu dła demagogji 
i stosowania najbardziej nieetycznych metod, 
wyładowania naprawdę najniższych in 
któw i to w sposób: najmniej kulturalny je 
może wprost być mowy o żadnej kulturalnej 
i rzeczowej dyskusji w gronie blisko tysią- 
ca osób i dlatego walka na wiecu, lub na 
walnem zebraniu to walka dwóch lub kilku 
wrogich oddziałów o opanowanie bodaj na 
chwilę osób niezależnych i nieuświadomio- 
nych. W walce tej przeważnie zwyciężają 
ludzie bardziej sprytni, lub mniej przebiera- 
jacy w środkach. Diatego też jeżelibyśmy, 
chcieli nadał stawać w obronie autorytetu 
walnych zebrań, lub wieców, musielibyśmy 

   

  

   

  

tem samem bronić demagogji,  utwierdzić 
w rzeczach przeświadomie o konieczności 
stosowania wszelkich fizycznie możliwych 
metod wałki bez wzgłędu na etykę. 

Nie mogąc zaś tego tolerować musimy 
iść na poszukiwanie jakiejś nowej formy wy- 
rażenia woli zbiorowej, musimy szukać in- 
nych terenów dła ścierania się różnych idei, 
terenów, któreby to Ścieranie się uczyniły 
bardziej owocne i wprowadzały mniej roz- 
dzwięków do naszego życia akademickiego. 
Bodźcem do takiego poszukiwania, są dla 
nas właśnie te wiece i zebrania walne, któ- 
re przez swój przebieg i wyniki tylko smu- 
cić mogą prawego akademika. Na tem po- 

ga równocześnie ich dodatnia, wychowaw- 
cza wartość. Pb--„0“. 

  

Z powodu odsłonięcia nowego 
pomnika biskupiego w Bazylice Wi: 
leńskiej, nie od rzeczy będzie przy- 
pomnieć miłośnikom historycznych 
pamiątek, jakie to mianowicie nagrob- 
ki po biskupach wileńskich pozostały 
w katedrze, oraz jacy infułaci byli tu 
pogrzebani. 

Przedewszystkiem jednak nadmie- 
nić należy, że w czasie licznych po- 
żarów i powodzi zginęło sporo gro- 
bowców biskupich, z których, co nie 
wykluczononym jest, mogą jeszcze 
odnaleźć się w podziemiach szacowne 
szczątki i bo oto przed dwudziestoma 
laty, Ś.p. prałat J. Karczewski natra- 
fił na ułamek marmurowy pomnika 
renesansowego, znakomitego biskupa 
wileńskiego, Walerjana Protasewicza. 

Do najstarszych pomników o któ- 
rych dochowała się wiadomość, były 
nagrobki Wojciecha Radziwiłła, bisk. 
wileńskiego zm. 1519 r.i Jana z 
książąt litewskich bisk. wileńsk., zm. 
w roku 1538, a pochowanego pod 
kaplicą bis. djecezjalnych (Św. Marii 
Magdaleny) 

Dalej w Katedrze wileńskiej były 
niegdyś nagrobki: Stanisława  Kisski, 
bisk. Žmudzkiego zm. 1626 r., Stan. 
Nieborskiego, sufragana wil. zm. 1644 
roku, Jerzego Radziwiłła, kardynała, 
bis. wileńskiego zm. 1583 r., Abraha- 
ma Wojny, bis. wileńskiego zm. 1649 
roku i Walerjana  Protasewicz-Susz- 
kowski zm. 1585 r. 

Do pomników, które szczęśliwie 
dochowały się do czasów obecnych 
należy przedewszystkiem wspaniały 
grobowiec bisk. Pawła ks. Holczań- 
skiego z czerwonego marmuru, z 
epoki odrodzenia w XVI, dłuta wło- 
skiego, mianowicie Jana ze Sienny, 
stanowiący pendant do podobnegoż 
grobowca Wojciecha Gasstolda Wiel, 

kanc. litew. 
Drugim najbardziej artystycznym 

pomnikiem, jest nagrobek bisk. Jerze- 

go Tyszkiewicza zm. 1656 r. Piękną 
jest tu bronzowa figura Światłego 

  

« Groby i pomniki biskupów w Bazylicy wileńskiej 
pasterza, umieszczona w ambonie. 
Pomnik ten jest znany z reprodukcji 
„Albumu* Wilczyńskiego. Aczkolwiek 
nagrobek znajdujący się w prawej 
nawie Świątyni, zwłoki pasterza jed- 
nak pogrzebane są w poblizkiej kapli- 
cy biskupów djecezjalnych. 

W tej że kaplicy pochowani zosta 
li nadto: bisk. Karol Pancerzyński zm. 
w r. 1729, bis. Jam Zawisza, zm. 
1661 r., bis. Michał Zieńkowicz zm. 
1762 r., bisk. Ignacy Massalski zm. 
1794 r., bisk, Jędrzej Kłągiewicz zm. 
1841 r. i bis. Antoni Audziewicz zm. 
1895 r. 

Są tu tylko 3 nadgrobki biskupów: 
srebrna blacha zdjęta z trumny bisk. 
Zieńkowicza, z datą jego Śmierci, o- 
raz podobna blacha bisk. Massalskie- 
go. ; 

Zato biskup Andziewicz posiada 
tu skromny pomnik, składający się z 
marmurowej tablicy i bronzowego po- 
piersia. Jest to dzieło dłuta Al. Fili- 
powskiego. 

W kap. Św. Ignacego pochowany 
został Jan Cywiński, sufr. Trocki zm. 
1845 roku ma tablicę w pięknych 
ramach. 

W kapl. šw. Jana Nepm. złożone 
zostały zwłoki bis. Jana Kossakow- 
skiego zm. 1808 r., ma on tu czarną 
małą marmurową tablicę, oprawną w 
kamienne ramy. 

W kaplicy, dawnej królewskiej, 
dziś Niep. Pocz. N. M. P. widzimy 
pomnik bisk. Eustachego Wołłowicza 
zm. 1630 r. Jest to tablica uwieńczo- 
na popiersiem pasterza. 

Oprócz pomienionych nagrobków 
jest jeszcze spiżowa tablica z orna- 
mentem poświęcona pamięci bis. Kłą- 
giewicza, a umieszczona na pilastrze po: 

w kapl. św. Kazimierza a bisku- 
pią. 

Wilno oczekuje jeszcze w najbliż- 
szej przyszłości pomnika ostatnio po- 
grzebanego w podziemiach Bazyliki, 
metrp. Wincentego Kluczyń skiego. 

Sulimczyk. 

ROZTOKA ZETA T PREROZESZY EEC 

KRONIKA 

  

CZWARTEK: zł kia słynne, przechowywane 
20 a, Wema GiG am dyplomy królewskie. MIEJSKA 

Sylwerj. Zach. sł. o g, 19 m. 55 — (0) Uzupełnienie porządku dzienne- 
„Jutro go dzisiejszego posiedzenia Rady miejskiej. 

Alojzego С. Oprócz spraw, podanych w swoim czasie, 
na dzisiejszem posiedzeniu Rady miejskiej 

Spostrzeżenia metaorologiczae Zakładn będa rozpatrzone sprawy następujące: 1) Meteorologii U. B. Mię, w ah anona instytucji 
° opiekunów społecznych i komisji opieki spo- 

z dnia 19 Vi. 1929 r. łecznej w myśl rozporządzenia Prezydenta 
Ciśnienie i Е Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r.; 2) 
adnie w m.) 770 wniosek w sprawie utrzymania na rok 1929 

—30 dotychczasowych opłat za korzystanie 
| z miejskich urządzeń kanalizacyjnych; 3) 

Temperatura ) . 1g9€ wniosek w sprawie wyjednania z Banku Go- 
trednia | spodarstwa Krajowego długoterminowej po- 

życzki w wysokości 1 i pół miljona zł. na 
Opad za do- J R rozbudowę elektrowni miejskiej i roboty wo- 

bę w mm. ] 

Wiatr ! 
przewažający l 

Uwagi: pogodnie. 
Minimum 5 M za dobę (-1-7:C 

imum na dobę '-|- 2300, Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

ASA URZĘDOWA 

„> Audjencje u p. wojewody. W dniu 
wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy- 
jał na audjencji nowomianowanego starostę 
mołodeczańskiego p. Tramecourta, przyby- 
łego z Warszawy, por. dypl. Kawalkowškie- 
go, następnie mjr. Fieldorfa i kpt. Kawalca 
w sprawie marszu Szlakiem Batorego, P. D. 
Lewakowską i Brensztejnową w sprawie Ko- 
mitetu opieki nad dzieckiem i inn. 

— Konierencja w sprawie kolonji Iet- 
niej w Legaciszkach. Pod przewodnictwem 
p. wojewody odbyło się posiedzenie w spra- 
wie budowy kolonji letniej akademickiej w 
Legaciszkach. W posiedzeniu tem uczestni- 

czyli dyr. Szmidt, inż. Niewodniczański, inż. 

Przygodzki, radca Prokuratorji Generalnej 

Zdanowicz i przedstawiciele Bratniej Po- 

mocy. 
Te Dyrektor hr. Potocki w Trokach. Ba- 

wiący w Wilnie dyr. departamentu Minister- 

stwa W.*R. i O. P. Franciszek hr. Potocki 

przyjmował w dniu wczorajszym w Urzę- 

dzie Wojewódzkim interesantów w spra- 
wach urzędowych. Po południu dyrektor Po- 
tocki i p. wojewoda Raczkiewicz wyjechali 
do Trok celem zwiedzenia tamtejszych oko- 
lic i ruin zamku. Odwiedzono gminę kara- 

Połn.-zachodni 

dociągowo-kanalizacyjne. 
ARE (0) W sprawie zaasfaltowania ulic 

miejskich. Na wtorkowem posiedzeniu miej- 
skiej komisji finansowej został zaakcepto- 
wany wniosek Magistratu i komisji technicz- 
nej w sprawie zaasfaltowania ulic miejskich 
na przestrzeni 30.000 metrów kwadratowych 
Koszt robót wynosi około 1.000.000 zł. Na- 
leżność ma być pokryta w ciągu 5 lat, z 
czego na rok bieżący przewidziano jest 
202.000 zł. 

Sprawa ta wejdzie na porządek dzienny 
dzisiejszego posiedzenia Rady miejskiej. 

— (a) Budżet Wilna na posiedzeniu 
wydziału wojewódzkiego. Najbliższe posie- 
dzenie wydziału wojewódzkiego odbędzie 
się 27 b. m. Na posiedzeniu tem ma być roz- 
patrywany budżet miasta Wilna. 

Wydział szczegółowo rozpatrzy poszcze 
gólne pozycje budżetu i wyda swoją opinię 
od której będzie zależało czy budżet uzyska 
aprobatę władz nadzorczych. 

KOLEJOWA. 

‚ — Do wiadomości b. kolejowców rosyj- 
skich kolei państwowych względnie wdów i 
sierot po nich, podaje Zarząd okręgowy Zje- 
dnoczenia Kolejowców Polskich, że z dniem 
1 lipca r. b. upływa termin zgłaszania do 
Ministerstwa Skarbu pretensji z tytułu nie- 
wypłaconych emerytur, złożonych składek 
emerytalnych, oraz umów  ubezpieczenio- 
wych zawartych z Kasą Emerytalną pracow- 
ników b. kolei rosyjskich. 

Pretencje te mogą zgłaszać tylko ci 
obywatele polscy, którzy nie pobierają żad- 
nych zaopatrzeń emerytalnych ze Skarbu 
Państwa i nie pozostają na służbie państwo- 

wo 

Prof. Birżyszka przyjezdża do Wilna 
W tych dniach przyjezdża do Wil- 

na znany działacz litewski i profesor 
uniwersytetu w Kownie profesor Mi- 
chał Birżyszka. Przyjazd jego jest 
wyłącznie związany 2 pracami nauko- 
wemi i ma na celu zebranie potrzeb- 
nych materjałów w tutejszej bibljote- 
ce uniwersyteckiej, Na skutek starań 
mieszkających w Wilnie krewnych 

prof. Birżyszki Urząd Wojewódzki 
udzielił mu zezwolenia na przyjazd 
do Wilna i polecił starostwu na po- 
wiat wileńsko-trocki i K. O. P. wyda- 
nie odpowiednich zarządzeń na gra- 
nicy. Pobyt profesora Birżyszki w 
Wilnie potrwa kilka dni t. j. tyle co 
i poprzednie jego wizyty w Wilnie, (b) 

Konierencja polsko-sowiecka. 
: „Na odcinku granicznym Ziabki odbyła się konferencja lokalnych władz polskich 
i sowieckich w sprawie uregulowania sprawy spławu drzewa po Dźwinie i uniknięcia 
temsamem jakichskolwiek nieporozumień. Na konferencji omówiono sposoby spławu 
i ustalono współdziałanie przy spławie drzewa z obu stron. (b) > 

  

wej polskiej, uprawniającej do zaopatrzenia 
Ea 

liższych informacyj oraz wzory odnoś- 
nych formularzy zainteresowani mogą otrzy- 
mać w Zarządzie Okręgowym Z. K. P. przy 
uł. Wiwułskiego 4—3. 

UNIWERSYTECKA. 
— Z Uniwersytetu. Dnia 20 czerwca 

o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwer 
sytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 

1) Golińskiego Ignacego, 2) Sielickiego 
Józefa, 3) Kretowicza Józefa, 4) Borysowi- 
cza Jerzego, 5) Bereckiego Wilhelma. 

Wstęp wolny. 
SZKOLNA. 

— Zapisy dzieci do szkół specjalnych: 
głuchoniemych i niewidomych w Wiinie. Po- 
ważnym wysiłkiem Państwa przy poparciu 
społeczeństwa m. Wilna utrzymuje się w 
Wilnie szkoły specjalne dla dzieci głuchonie- 
mych i niewidomych. Ideą przewodnią utrzy- 
mywania tych szkół są nakazy uczuć huma- 
nitarnych. Cel utrzymania zakładów — to 
dążność do przygotowania wychowującej i 
uczącej się w nich młodzieży, którą jej ułom- 
ność zniewała do wysunięcia poza nawias 
życia, na pożytecznych członków Państwa i 
społeczeństwa. Wychowanie i nauczanie mło 
dzieży prowadzi personel nauczycielski, po- 
siadający specjalne do tego przygotowanie. 
Szkoły wymienione dają młodzieży wykształ- 
cenie w zakresie 7-klasowej szkoły pow 
szechnej. Oprócz tego w szkole głuchonie- 

mych chłopcy uczą się stolarstwa, dla dziew 
czyn zaś został zorganizowany dział kra- 
wiecczyzny i bieliźniarstwa. W szkole nie- 
widomych specjalista — instruktor naucza 

koszykarstwa; uzdolnieni uczą się gry na 

fortepianie lub skrzypcach. Zapisy do wspo- 
mnianych szkół przyjmują odnośne kierow- 
nictwa szkół w czasie od 20 do 30 czerwca 
i od 27 do 31 sierpnia. Szkola głuchoniemych 
mieści się przy ul. Witoldowej Nr. 37, szkoła 
dla ociemniałych przy ul. Antokolskiej Nr. 
56. Dziatwa ubogich rodziców, pozostająca 
w internacie szkół korzysta ze stypendjów. 

— Doroczna Wystawa prac uczenie żeń- 
skiej szkoły zawodowej im. św. Józefa w 
Wilnie, Dnia 9 czerwca odbyło się otwarcie 
dorocznej, trzydniowej wystawy prac ucze- 
nic żeńskiej szkoły zawodowej im. św. Jó- 
zefa, wystawa ta ma na celu uwidocznienie 

postępów poczynionych przez uczenice w 
ciągu roku. 

Bardzo ładny i barwny widok przedsta- 
wiały klasy, udekorowane żywemi kwiata- 
mi i pomysłowemi wycinankami, zamienione 
na sale wystawowe. Eksponaty planowo roz- 
mieszczone, przedstawiały całoroczny doro- 
bek pracy, jednej z uczenie z każdej klasy. 
Z rysunków mogliśmy oglądać całą gamę 
wzorów. Począwszy od najprostszych jedno- 
barwnych kombinacyj linji i figur geome- 
trycznych, przechodząc stopniowo aż do wie 
lobarwnych, skomplikowanych, wielce ory- 
ginalnych i pomysłowych wzorów. 

Praktyczne zastosowanie tych  rysun- 
ków porozwieszanych na ścianach, mogliśmy 
podziwiać na pięknych poduszkach i maka- 
tach, na bieliźnie dziecięcej i damskiej, po- 
cząwszy od najprostszej kończąc na bardzo 
wykwintnej i starannie wypracowanej. 

Dział krawiecki był również bogato re- 
prezentowany, i odznaczał się starannością 
wykonania i wielkim smakiem, nadzwyczaj 
efektownie przedstawiały się fartuszki i bluz- 
ki dziecięce, przybrane aplikowanemi lub 
haftowanemi ornamentami, stylizowanych 
kwiatów lub zwierząt i ptaków. 

Wszystkie te prace widziane na wysta- 
wie świadczą o wielkich zdolnościach i ory- 
ginalnych pomysłowości uczenic, pochodzą- 
cych po większej części z najniższych 
warstw naszego społeczeństwa. Wszystkie 
pomysły są oryginalne i nadzwyczaj cieka- 
we, niektóre jednak rysunki tracą w wyko- 
naniu, gdyż są sporządzone z materjałów 
własnych, to znaczy jaknajtańszych. 

Szkoła żeńska zawodowa w dużej mie- 
rze zawdzięcza swój wysoki poziom,  nie- 
zmordowanej i pełnej zapału pracy. swej 
kierowniczki p. Heleny Niementowicz i kie- 
rowniczki kłasy rysunków p. Jęczmieniow- 
skiej, które z prawdziwem zaparciem się sie 
bie borykają się nieraz z wiełkiemi trudno- 
ściami finansowemi. 

Dowiadujemy się ze zdziwieniem, że 
żeńska szkoła zawodowa, jest przedsiębior- 
stwem prywatno-społecznem, gdyż zdawa- 
łoby.się, że nasze władze rządowe i samo- 
rządowe powinnyby zapewnić spokojną egzy 
stencję, instytucji, która co roku przysparza 
Polsce cały zastęp  wykwalifikowanych 
uzdolnionych rzemieślniczek. Z. K. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 

— Przypomnienie Polskiej _ Macierzy 
szkolnej. Niniejszem przypominamy naszym 
Sz. Członkom, delegatom Kół i przyjacio- 
łom Polskiej Macierzy, że dziś o godzinie 
piątej po południu rozpoczyna się plenarne 
Walne Zebranie Macierzy w sali Stowarzy- 
szenia Techników Polskich przy ul. Wileń- 
skiej 33, 

Po Walnem Zebraniu o godz. dziewiątej 
wieczór w Klubie Szlacheckim w ogrodzie 
Bernardyńskim Zebranie Towarzyskie. Oso- 
by pragnące wziąć w niem udział, zechcą 
zapisywać się wcześniej przy wejściu na salę 
Techników. 

KOMUNIKATY. 
— Z seminarjum i gimnazjum metropo- 

litalnego wileńskiego. Metropolitalne semi- 
narjum wileńskie przyjmować będzie w tym 
roku kandydatów do stanu duchownego dla 
studjów filozoficznych i teologicznych na 
wydziale teologicznym Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego. 

Dla przyjęcia konieczne są: świadectwo 
dojrzałości gimnazjalne, polecenie ks. prefe- 
kta lub proboszcza, oraz metryka urodzenia. 
Abiturjenci, obowiązani do służby wojsko- 
wej, mają się zgłosić do seminarjum przed 
powołaniem do wojska. 

A Kandydaci do stanu duchownego, po- 
siadający Świadectwa z 7 klas gimnazjum 
humanistycznego, mogą być przyjęci do kla- 
sy 8 archidjecezjalnego gimnazjum przy se- 
minarjum 'metropolitalnem, o ile będą wol- 
ne miejsca i o ile Kuratorjum wyrazi na to 
swoją zgodę. Kandydaci będą musieli zdać 
specjalny egzamin. Ostateczny termin przy- 
bycia: we wtorek dn. 27 sierpnia o godzi- 
nie 7 wiecz. Wymagane są: świadectwo Z 
7 klas, metryka urodzenia i polecenie ks. 
prefekta lub proboszcza. 

Adres seminarjum i gimnazjum: Wilno, 
Śniadeckich 6. ' 

— Konsulat lotewski komunikuje, že Z 
powodu świąt łotewskich, Konsulat będzie 

  

Z SĄDÓW 
Ojcobójca otrzymał zasłużoną 

karę. 
Rozprawa sądowa, o której będzie mo- 

wa, miała jako swoje tło, straszną zbrod- 
nię. Straszną, gdyż było to ojcobójstwo z 
chęci zysku, popełniona w sposób okropny 
i do tego przez człowieka, który zamierzał 
poświęcić się stanu duchownemu. Na szczę- 
ście poznano się na nim i uniemożliwiono 
mu zamiar usuwając z Seminarjum. 

Zbrodniarzem jest Piotr Sienkiewicz z 
zaściąnka Korneliszki, b. kleryk, człowiek 
przebiegły, zły i popędliwy. 
„Ojciec oskarźonego, po owdowieniu 

wprowadził do domu drugą żonę—Wero- 
nikę Zajączkowską. Wywołało to ogólne 
niezadowolenie, a popędliwy syn wręcz siłą 
sprzeciwił się temu. 

Nieustraszony tem ojciec, Wincenty 
Sienkiewicz skierował sprawę do Sądu, a 
kiedy uzyskał pomyślny dla siebie wyrok, 
przybył do folwarku w towarzystwie kie- 
rownika p. Sitarza. W tych warunkach trud- 
no było stawiać opór, jednak syn Piotr po- 
czął się awanturować i odgrażająć się. 

Nie skończyło się na pogróżkach, bo 
w nocy (4 VII 25 r*) wyrodny syn zakradł 
się do sypialni i oddając szereg wystrza- 
łów rewolwerowych zabił ojca i macochę 
oraz zranił córkę jej. 

‚ Ро dokonaniu tego czynu zbiegł i do- 
piero w r. ub. ujęto go w lesie, niedaleko 
od folwarku. Spał snem sprawiedliwego 
mając pod towa siekierę. 

Na rozprawie w pierwszej instancji 
zbrodniarz bronił się jak mógł, jednak nie 
zdołał przekonać Sądu i otrzymał karę 8 
lat więzienia ciężkiego. Sąd Apelacyjny roz- 
patrzywszy ponownie sprawę wyrok za- 
twierdził łagodząc ją na mocy amnestii. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
  

— Dr. Ałeksander Dubieński: „Stanowi- 
sko ministra skarbu przy ustalaniu i wyko- 
nywaniu budżetu". Str. 35. Warszawa. F. 
Hoesick. 1929. 

Autor jest sędzią Najwyższego Trybu- 
nału Administracyjnego. 

— E. de Henming—Michaelis generał: 
„W zamęcie*. 1917—1918. Str. 187. Warsza- 
wa. Gebethner i Wolff. 1929. 

_ jest to trzecia i ostatnia część „Burzy 
dziejowej”. Przynosi wiele nieznanych szcze- 
gółów tudzież wcale nowe oświetlenie wie- 
łu wydarzeń z czasów załamania się w Ro- 
sji wojskowych formacyj polskich. 

— Marion: „Rozbitel gniazda”.  Оро- 
wieść o szarych ludziach. Str. 163. Warsza- 
wa. Dom Książki Polskiej. 1928. 

P. Cecylja Gluecksmanówna  pisująca 
pod pseudonimem „Marion“, ma za sobą 
długoletnią działalność literacką. Napisała 
cały szereg powieści, a pozatem jest tłu- 
maczką na język polski pieśni poety żydow- 
skiego Morrisa Rozenfelda. W poprzednich 
jej powieściach dominującym motywem „. 

jest żądza życia występująca prze- 
ważnie w postaci głoszenia prawa do 
miłości. Podobne hasło zasadnicze widzimy 
także w omawianej powieści najnowszej p. 
t. „Rozbite gniazda”. Autorka maluje nam 
dające się zauważyć po wojnie rozprzężenie 
rodziny polskiej. Zubożała arystokratka Raj- 
ska, porzucona jest przez męża, którego 
oburzają jej patrycjuszowskie nałogi, więc 
woli on dzielić serce z kobietą ludową, zaj- 
mującą się przeważnie kuchnią. Drugiem 
rozbitem gniazdem jest rodzina dorobkiewi- 
czowska, goniąca za blichtrem i znajomo- 
šciami z ludźmi wybitnymi i wpływowymi. 
Mąż jest sylwetką niewyraźną, ale żona 
zdradza wszystkie wady nuworyszki, a po- 
zatem zdradza także męża ze starym hra- 
bią, ministrami, naczelnikami, etc. Wreszcie 
ostatniem rozbitem gniazdem jest rodzina 
ministra: on szaleje za młodą tancerką Da- 
dą i ucieka od żony. 

Powieść pisana żywo i zajmująco. 

— T. Brudzewski: „Płomień na wietrze”, 
Powieść. Str. 267. Warszawa. Gebethner i 
Wolff. 1929. 

Nowa powieść autora „Dzwonu na trwo- 
gę» „Walki z cieniami" i „Zatrutego Źró- 
dła* maluje z niemałą werwą przeżycia 
wnuczki pewnego emigranta z 1831 r., któ- 
ra przed samą wojną przyjeżdża odwiedzić 
kraj i nieznaną rodzinę. Maja Bosztett wsku- 
tek wielkich różnic wychowania, diametral- 
nie odmiennej psychiki i poglądów pada 
ofiarą ostrych konfliktów z rodzinnemi „żu- 
brami* i, wróciwszy do Francji, omał nie 
staje się łupem handlarza kokainy i niebie- 
skiego ptaka, przed którym ratuje ją jedy- 
nie niezawodny instynkt i intuicja. 

PYCOREZZOOOZZ ZOT WEZ OZRAECZT REPTI OK KSTO RY ZEE TREE ZERO RED OCR TE DA 

Kompromifujący agifator stronnictwa chłopskiego 
Od pewnego czasu na terenie powiatu Święciańskiego uwijał się nie- 

jaki Piotrowicz podający się za męża zaufania Stronnictwa Chłopskiego. 
Piotrowicz uprawiał usilną agitację wśród tamtejszej ludności szczególnie 

litewskiej opowiadając różne bzdury odrywając niepotrzebnie od pracy i 
domu. Ostatecznie doszło do tego, że chłopi poczęli wymyślać agitatorowi 
i zwrócili się do władz o usunięcie ptaszka, podając przytem szczegóły z 
jego poprzedniej „działalności”*. Okazało się że Piotrowicz, działając w 
swoim czasie na terenie powiatu brasławskiego, skąd sam pochodzi, zo- 
stał oskarżony o ordynarną kradzież i z tego powodu znajduje się pod 
śledztwem. 

Starostwo w Święcianach zbadawszy dokładnie przeszłość domoro- 

słego agitatora postanowiło wzbronić mu jakichkolwiek publicznych wystą- 

pień na terenie powiatu. 

Utarczka policji ze szpiegami 
W ubiegły wtorek po południu na 

szosie Grodno—Lida w pobliżu wsi Gli- 
niany gminy Skidel miała miejsce utarczka 
patrolu policyjnego z usilującymi zbiedz 
do Rosji Sowieckiej szpiegami. Posterunek 
policji w Skidlu wysłał onegdaj na wymie- 
nioną szosę Kilku policjantów, którży 
mieli polecenie uniemożliwienie ucieczki 
mieszkańcom wsi Bulakowszczyzna gminy 
Skidel Tomaszowi Soroce i Janowi Kosz- 
kiewiczowi i aresztowanie ich jako oskar- 
żonych o szpiegowstwo. 

„ Po dłuższem oczekiwaniu ukryci poli 
cjanci zauważyli wymienionych, idących w 
towarzystwie sąsiada Jana Klimczuka. Na 
wezwanie zatrzymania się szpiedzy dobyli 
broń i mierząc w stronę policjantów po- 
częli uciekać. Zpowodowało to, że patrol 
musiał dać salwę, w skutek czego został 
zabity Tomasz Soroka, zaś Kaszkiewicz— 
ranny. Klimczuka  ujętor bez szwanku 
Kaszkiewiczowi mimo ciężkiej rany postrza- 
łowej udało się zbiedz. Pościg za nim 
wszczęto. (c). 

Ogień niszczy osiedla i lasy 
# 
Onegdaj wieczorem we żwsi Brzeziny 

pod Knyszynem w powiecie Białostockim 
w jednem z mieszkań powstał pożar spo- 
wodowany wywróceniem palącej się lampy 
na podłogę. Od palącego się budynku 
mieszkafnego zajęły się stojące w pobliżu 
osiedla i budynki gospodarskie. Ogień 
gnany dużym wiatrem przerzucił się na- 
stępnie na całą wieś wytwarzając nieopisa- 
ną panikę i nie możność ratowania dobyt- 
ku. Przez dłuższy czas mimo usilnej akcji 
ratowniczej, zorganizowanej przez okolicz- 
RE płomieni nieudało się  umiejsco- 
wić. 

Pastwą pożaru padło dwadzieścia pięć 
domów mieszkalnych, siedemnaście stodół, 
trzydzieścia osiem chlewów, około tysiąca 

pudów kartofli, czterysta pudów zboża, 
kilkanaście sztuk nierogacizny, narzędzia 
rolnicze i różne sprzęty gospodarskie. Sto 
pięćdziesiąt osób zostało pozbawionych da- 
chu nąd głową. Straty spowodowane po- 
żarem, według prowizorycznych obliczeń, 
wynoszą 300 tysięcy złotych. 

Tak samo, nocy onegdajszej w lasach 
zabłudowskich, należących do baronowej 
Zofji Manteuffel w skutek podpalenia 
powstał pożar. który zniszczył około 30 
hektarów drzewostanu. Straty wynoszą 
ponad 10 tysięcy SP Akcja ratowni- 
cza trwała 9 godzin. Brała w niej udział 
ludność okolicznych wsi, która z naraże- 
niem „własnego życia  niedopuszczała do 
rozszerzenia się ognia. (b). 

Samolofy litewskie nad Duksztami 
Wczoraj w dzień, w okolicy Dukszt i Druji, zauważono szybujące od strony 

anicy litewskiej cztery samoloty wojskowe, . które po dokonaniu kilku okrężnych 
łotów odleciały w stronę Litwy. (b.) 

nieczynny w sobotę dn. 22, w niedzielę dn. 
23 i w poniedziałek dn. 24 czerwca. 

RÓŻNE 
— Wzruszająca oliarność. Na prośbę 

Uniwersytetu Stefana Batorego p.p. woje- 
wodowie rozesłali do p. p. starostów, a ci 
do Sejmików, zarządów miejskich i gmin 
wiejskich odezwę w sprawie obchodu 350 
lecia Uniwersytetu wileńskiego. Odezwa zna- 
lazła żywy oddźwięk w sercach, jak świad- 
czą napływające już z różnych stron ofiary 
na koszta związane z zapowiedzianym Ob- 
chodem. 

W uczuciu głębokiej wdzięczności Re- 
ktorat podaje do wiadomości wykaz dotych- 
czasowych ofiarodawców i ofiar: Magistrat 

m. Zdzięcioł 25 zł., Gmina Podbrodzie 10 zł., 

Gmina Żuchowska (poczta Mir) 15 zł, Wy- 
dział Powiatowy Sejmiku  Drohiczyńskiego 
100 zł, Gmina Szemietowszczyzna 10 zł, 
Magistrat m. Lidy 50 z.., Gmina Kurzeniecka 
50 zł, Gmina Bohińska 10 zł., Gmina Wsie- 
lub pow. Nowogródzki 50 zł, Gmina Mir, 
pow. Stołpecki 50 zł, gmina Krzywicze (na 
listę składek) 13 zł. 90 gr. |. sa 

— Sprawa nominacji rabina wileńskiego 

w Najw. Trybunale administracyjnym. Dwaj 
członkowie gminy żydowskiej w Wilnie (je- 
den z Rady, drugi z zarządu) zaskarżyli do 
Najwyższego . Trybunału administracyjnego 
decyzję ministra oświaty nominującą sena- 
tora rabina Rubinsztejna rabinem gminy m. 
Wilna. 

— Budżet gminy żydowskiej. Na ostat- 
niem posiedzeniu Rady i Zarządu gminy ży- 
dowskiej przyjęty został budżet gminy. Do- 
chody przewidziane w nim przewyższają su- 
mę 600 tys. zł. 

— (b) Zamknięcie młynu „Kaukazkie- 
go* Z powodu braku odpowiednich obrotów 
został zamknięty młyn  „Kaukazki*  mie- 

szczący się przy ul. Słowackiego 24. Zatrud- 
nieni tam robotnicy otrzymali wymówienie 
pracy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Trze- 

ci występ Wojciecha Brydzińskiego. Dziś, 
Wojciech Brydziński ukaże się w swej wiel- 
kiej kreacji dr. Tokeramo w egzotycznej 
sztuce Lenguela „Tajfum*. 

Czynią się intensywne przygotowania w 
cełu wystawienia świetnej komedji włoskiej 
„Twarz i maska”, która da pole Wojciecho- — 
wi Brydzińskiemu do drugiej i ostatniej w 
Wilnie kreacji o, aa 

— Wystepy ego Ro- 
syjskiego Teatru Dadis . Po šwiet- 
nem tournee artyst. po całej Polsce Ros,Te- 
atr Dramat. z Rygi w drodze powrotnej do 
Łotwy organizuje w Wilnie w Teatrze Lu-- 
dowym przy ulicy Ludwisarskiej 4, trzy 
ostatnie przedstawienia pożegnalne, które 
będą wogóle ostatniemi występami Teatru 
w Polsce. : 2 

Dyrekcja Teatru tym razem znacznie 
obniżyła ceny biletów, co umożliwi szerokim 
warstwom ludności podziwianie tego na- 
prawdę artystycznego teatru. R 

Do repertuaru włączono nowe sztuki. 
Przedstawienia rozpoczynają się w sobotę. 

W sobotę 22 m. b. wystawia się jedna 
£ najlepszych >> p: о Ant 

erneuile'a p. t. „Kuzynka z wa wy”. 

w modzie 23 b. m. sztuka Ostrożkiego 

„Złota klatka”, która w całej Polsce cieszy- 

ła się olbrzymiem powodzeniem, w ponie- 

działek zaś 24 b. m. znana sztuka „Wiera 

Mircewa”. We wszystkich przedstawieniach 
biorą udział p. p. Lilja zę E. Riudberg, 

oraz p. p. Studencow, Jur. Jakowlew, Buła- 

tow, Czengeri, Barabanow i inn. | 
Dla wygody szan. publiczności zam. na 
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letniskach po zakończeniu przedstawienia 
od teatru kursować będą autobusy we wszy- 
stkich kierunkach. 

Biłety sprzedają się zawczasu w księ- 
garni „Lektor* przy ul. Mickiewicza 4. | 

— Dzisiejsze przedstawienie szkolne w 
Teatrze Polskim. Dziś, o godz. 5-ej po po- 
łudniu świetny bajkopisarz Benedykt Hertz, 
orąz popularna młodociana Ninka Wilińska 
na czele dobrze zgranego zespołu wystąpią 
w niezmiernie urozmaiconym progarmie dla 
młodzieży i dzieci. 

Atrakcją programu będzie konkurs za 
najlepsze wykonanie bajki lub wiersza przez 
zgłaszającą się młodzież. Jury stanowić bę- 
dą reżyserowie Teatru Polskiego oraz Bene- 
dykt Hertz. Nagrodą l-szą będą utwory Be- 
nedykta Hertza z autografem, nagrodą Il-gą 
przyrząd do krokietu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — Gra o kobietę. 
Kino Miejskie — „Cyrk*. 
Kino Lux — Ludzie bez ojczyzny. 
Kino Połonja — Szczęście u kobiet. 
Kino — Picadilly — Pożar serc. 
Kino Światowid — Faust. 
Kino Wanda — Gniazdo miłostek. 
Kino kol. Ognisko — Noc w Nowym 

Jorku. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— c.) Kradzież ubrania. W pracowni 
Nochima Epsztejna (W. Pohulanka 1) skra- 
dziono kilka ubrań męskich, wartości kil- 
kuset złotych. о 

— c.) Podrzutki. Koło domu Nr. 28 
przy ulicy Słowackiego, znaleziono dwuty- 
godniowego chłopaka. Przechodzący ulicą 
fargową policjant, na rogu ulicy zauważył 
leżącego na chodniku podrzutka płci mę- 
skiej, w wieku około 10 tygodni. 

— c.) Domowy złodziej, Policja ujęła 
sprawcę systematycznej kradzieży w domu 
Nr. 10 przy ulicy Jakóba Jasińskiego na 
szkodę Edwarda Lansberga i Michała Sta- 
siaka. Winnym okazał się syn dozorcy tego 
domu józef Lechodziejewski, zamieszkały 
przy ulicy Niedzwiedziej 20-b, 

c.) Awanturujący się kryminalista. 
«Wczoraj w nocy na ulicy Mickiewicza, po- 

Jicjant zatrzymał jakiegoś osobnika w mun- 
durze szeregowca piechoty, bijącego jedne- 
go z mieszkańców domu Nr.33-a. Gdy żoł- 
nierza wezwano do udania się do komisar- 
jatu, ten dobył bagnet i począł nim grozić 
interwenjującemu. Przy pomocy innych woj- 
skowych awanturnika zdołano odprowadzić 
do komisarjatu, gdzie okazało się,że jest to 
zawodowo trudniący się kradzieżami Mi- 
chał Zygnol (Wielka 22) odbywający obec- 
nie ćwiczenia wojskowe. 

— a.) Znowu nieporozumienie z bez- 
robotnymi. Wczoraj, w lokalu opieki spo- 
łecznej Msgistratu, doszło do awantur z 
bezrobotnymi. W południe do kierownika 
tego biura zgłosiło się około 30 robotnic 
żądając pracy. W trakcie rozmowy z przy- 
byłymi, kierownik biura pozwolił sobie na 
niegrzeczne uywagi i nie wysłuchawszy do 
końca petentek, Zatrzęsnął przed niemi 
drzwi. To spowodowało, że urażone do 
Зумего biedne kobiety szturmem dostały 
się do zamkniętego na klucz pokoju paną 
kierownika, udzielając sobie doražnie sa- 
tysfakcję. Całą awanturę z trudem zdołano 

„zlikwidować. Czas najwyższy, by Magistrat 
pouczył podwładny sobie personel, że żą- 
dających pracy nie moźna traktować obraź:. 
liwie jak żebraków. 

— c) Spadł z rusztowania, Wczoraj w 
dzień, podczas pracy przy budowli, nia ulicy 
Holendernia spadł z rusztowania, ze znacz- 
nej wysokości robotnik Bartłomiej Kiełbek. 
Uległ on ogólnemu potłuczeniu. 

— c) Poparzenie. Podcząs zapalenia 
maszynki „Primus* doznał poparzenia w 
skutek zapalenia się spirytusu w butelce, 
Zelik Bekier (Żydowska 15). Taksamo pod- 
czas zapalenia Prymusu uległa ciężkiemu 
poparzeniu twarzy i piersi Adamowicz An= 
nina (Sofjaniki 8) lat 19, służąca. Poszko- 
dowaną musiano ulokować w Szpitału św. 
Jakóba. 

  

RADJO. 
Czwartek, dnia 20 czerwca 1929 r. 
11.56—12.10: Sygnał czasu, hejnał, kó- 

munikat meteorologiczny. 12,10—12.50: Gra- 
mofon. 12.50—13 00: Komunikat z Poznania. 
16.15—16.45: Audycja dla dzieci z Krakowa. 
16.45—17.00: Program dzienny, repertuar 
teatrów i kin i chwilka litewska. 17.00— 
17.25: Tr. z Warszawy. „Wśród książek” 
omówi Henryk Mościcki. 17,30—17,55: Po- 
gadanka dla młodzieży „Stanisław Wyśpiań- 
ski*—wygł. Helena Markiewiczówna. 17.55 
—18.45: Tr. z Warszawy. Koncert solistów. 
18,45—18.55. Komunikaty z Poznania. 18.55 
—19.20: Muzyka z płyt gramofon. 19.20— 
9.35: Wolna trybuna. 19.35 - 19.55: Tygod- 

niowy przegląd filmowy. 19.55 20,05: Sy- 
gnał czasu z Warszawy, program na dzień 
następny i komunikaty. 20.05 — 20,30: „Na 
morzach południowych*— odczyt wygł. prof. 
U. S. B, Bronisław Rydzewski. 20,30 - 22,00: 
Operetka „Panna zlalką* Leo Falla z War- 
szawy. 22,00 23,00: Komunikaty: P. A. T., 
policyjny, sportowy i innne. 23,00 — 24,00: 
Transmisja z Warsz. Muzyka taneczna z 
Oazy. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
19 czerwca 1929 r. 

Dewizy ! waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary -8,00 8,92 8,88 

Belgja 123.79, 124.10. 123,48, 

Kopenhaga 237,52, 238,12, 236,92, 

Budapeszt 158,— 155,90 157,— 

Holandja 358,08 _ 358.98 357,18 

Londyn 43,23, 43,50, 43,13, 

tiowy-(urk dY, 842 8.44 

Paryż 34,89, 34.98, 3480 

Praga 2639, 26455 26.32,5 

Szwajcarja 171,52, 171.95, 171.09 

Stokholm 238,82 239,22 237,95 

Wiedeń 125,27, 125.58, 124,96, 

Włochy 46,66,, 46,78, 46.54, 
Marka niemiecka 212.76, 

: Papiery procentowe: 

Pożyczka inw. 104,75 105.50 Dola- 
rówka 69.— 5 proc. konwersyjna 65. 

5 proc. kolejowa konwersyjna 59. - proc. 

kolejowa 102,50. 8 proc. L. Z. B. Gosp. 
Kraj. i B. Roln., oblig. B. Gosp. Kraj. 94, 
Te same 7 proc. 83,25. 

Akcje: 

B. Polski 166, 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. 

A ARIE SOA ZZA LS PASA 
SKŁĄD FARB 

Jana Mazurkiewicza 
w WILNIE 

Dominikańska 11, tel. 11-36. 
Poleca: й 

Gwarantowanej dobroci _ pokost, 
pędzle, farby olejne i emaljowe i t. d. 
TOWARY WYBOROWEJ JAKOŚCI. 
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Ofiarności Sz. Czytelników po- 
lecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 rnieś,), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materjalnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 
turze prosimy skłądać w adm. „Sło- 
wa“ dla Karpowiczowej. —1 

  

Najlepiej 
ODNAWIA 
FAR ВШЕ 
OBUWIE 

iwszelkiewyroby 
SKÓRZANE 

SŁOWU 

ZE ŚWIATA 
— Zbawczy aeroplan. W tych dniach 

jeden ;z mieszkańców miejscowości Chat- 
ham, w Anglji, ukąszony był w rękę przez 
żmiję. A choć, zabiwszy gada, wyssał na- 
tychmiast ranę, ukąszoaa ręka spuchłą mu 
w ciągu pół godziny tak, że udał się do 
miejscowego szpitala. 

Lekarz szpitalny, stwierdziwszy, że 
opuchlizna wciąż się zwiększa, zagrażając 
życiu ukąszonego, zatelefonował do Lon- 
dynu, żądając przysłania natychmiast suro- 
wicy przeciwko jadowi żmiji. Okazało się 
jednak, że w Londynie takiej surowicy 
niema, zatelefttnowano wię ztamtąd do 
Instytutu Pasteura w Paryżu z prośbą o 
niezwłoczne przysłanie surowicy aeropla- 
nem. 

Tak się też stało, a po upływie kilku 
godzin można było zastrzyknąć surowicę 
pacjentowi ze skutkiem iakim, że niemal 
natychmiast wszelkie  niebezpieczeństwo 
minęło. \ 

— Ostatni preiekt Napoleona III. W Pau 
we Francji południowej, zmarł w tych dniach 
przeżywszy 97 lat, baron Sćguier, mogący 
poszczycić się tem, że był ostatnim już z 
prefektów, mianowanych przez cesarza Na- 
poleona III. 

Po upadku drugiego cesarstwa w-1970 
r. baron Seguier służył jeszcze trzeciej rze- 
czypospolitej i przez pewien czas piastował 
stanowisko prefekta departamentu du Nord 
(Pólnocy). 

NAMAS OAS RUS AKN Ii 

ОВ МЕ 52 С 7Е МЕ. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Konstanty Karmelitow, zam. w Wiłnis 
ul. Gimnazjalnej 6 — 12 na zasad 
1030 UPC podaje do wiadomości pu 
że dnia 8 lipca 1929 roku o godz. 
w Wilnie przy ul. Kijowskiej N 
dziesię sprzedaż z licytacji nak О 
T-wa žydowskiego „Miszmeres Chojlim“ ma 
jatku ruchomego, składającego się z aparatu 
firmy „Simens* GrossHeli odor 22 o pr. zm. 
1 Poly skop 2 rury Phonix i t.p oszącowa- 
nego na sumę 10.000 zł. na zaspokojenie pre 
tensji Kasy Chorych m. Wilna w sumie 9.011 
zł. 52 gr. z proc. i kosztami. Spis rzeczy i 
szacunek takowych przejrzany być może w 
dniu licytacji zgodnie z art. 1046 UPC. 

Komornik sądowy 
(—) K „Karmelitow. 

PRZETARG. 
Wydział Powiatowy Wileńsko - Trockie- 

go Związku Komunalnego ogłasza na dzień 
28 czerwca 1929 r. na godz. 11 rano w lokalu 
Wydziału (ul. Wileńska 12) publiczny prze- 
targ pisemny na budowę 6 żelazobetono- 
wych przepustów ramowych na klm. klm, 
10, 13, 15, 16, 17 i 18 budującej się drogi 
bitej Ponary — Landwarów (licząc od Wil- 
na). 

Z 6 przepustów 4 o rozpiętości w świet- 
le 1,00/1,00, 1 przepust w świetle 1,50/1,00 
i 1 przepust w świetle 0,60/0,60. 

Materjały jak to: cement, żelazo oraz 
kamień na t.uczeń daje Wydział Powiatowy. 

Oferty mają być składane na wykonanie 
robót w całej podanej wyżej ilości. 

Warunki przetargu mogą być przegląda- 
ne i brane z nich odpisy w Dziale Drogowo- 
Budowlanym Wydziału Powiatowego w go- 
dzinach 12 — 15. 

Oferty, w zapieczętowanych i opieczęto- 
wanych lakiem kopertach z załączeniem kwi- 
tu kasy Wydziału Powiatowego na 
wadjum w wysokości 5 proc. oferowanej su- 
my, winne być składane na ręce Przewodni- 
czącego Komisji Przetargowej w dniu prze- 
targu w lokalu Wydziału od godz. 11 do 12. 

Na kopertach winien być umieszczony 
nadpis: „Oferta do przetargu na przepusty 
żelazobetonowe na drodze Ponary — Lan- 
dwarów w dn. 28-go czerwca 1929 r.“ 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta niezależnie od sumy 
zaoferowanej, lub wcale przetarg unieważ- 
nić. 
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(—) Jan Radwański 
Przewodniczący Wydziału Pow. 

starosta. 

  

Ponad 50,000 cią- 
gówek — CLETRĄC— 
pracuje we wszyst- 

kich częściach 
świata. 

1382—57% 

    

  

  

  

Hiejsti Kinematograf 
Kulturalse-Oświstowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 19 do 23 czerwca 1929 r. włącznie będzie wyswietlany tilm: 

„CYRĘ” 
NEDY. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 

ska 

na od g. '-ej m. 30. Początek seansów od g.4-ei 

Kursy Kierowców Samochodowych 
Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Ponarska 55, tei. 13 30 

grupa XXXIV amatorska 
kandydatów na niezawodowych kierowców samochodowych 
rozpocznie zajęcia dnia 20 czerwca r. b. 
5 tygodni. laformacyj udziela i zapisy przyjmuje Sekretarjat 

  

    

Nr. 5. WOŁFSOK 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067, 
- Ц6 

Br. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
aeryczne. Przyjmuje 

  
  

Kurs trwa od 4 do 

  

CHARLIE CHAPLINA. Komedja amerykań- 

gikomedią ludzkiego serca. W rolach głów= 
nych: CHARLIE CHAPLIN i MERNA KEN- 

aktów 9. Symfonja śmiechu i łez. Tra- 

6-ej. W niedzielę i święta kasa czyn- 

  

NA SEZON BUDOWLANY 
D Ė 5 E K suchych budowlanych 

i stolarskich 
oraz WSZELKIE MATERJAŁY BU- 
DOWLANE poleca skład tartakowy 

D. MARGOLIS Wilno, 
: Ul. PIJARSKI 2, 

(za Zielonym Mostem na lewo). —o 
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Kursów codziennie od g. 12-ej do 18-ej przy ul. Ропаг-й gd godz. 10 d : 
skiej 55, tel. 13-30. 90SZ = 0 2 i S (nie byt na taxie) 

BROS ka Ż, róg Zawalnej OP CE o: GONA i W.Z.P. sprzedania : 

:-...'.-...-..Р_.- ‹...'%%Ё?’..'...'....."В TEA i Wil. Sp. Myśliwska Ё irma egz. o: г че 
s Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji s Z! Hanusewigz ®— WILENSKA 10. Ф 
m m Ordynator Szpitala 
ю K D b k = Sawicz, choroby skėr- B=. 
5 Р ą r OWS a, E ne, weneryczne, go- P 
a i В dziny przyjęć 5—7 pp. a 

Šš Wielki Ši e kra- 8 Zamkowa. 7—1 Le. Intel. Osoba JASTRZĘBIA GÓRA \ 
m jowych instrumentów tylko gwarantowanej B czenie światłem: Sol- poszukuje _ posady, Pomorze „BAŁTYŃE 
я jakości & lux, lampa Bacha może się zająć wy-tuż nad morzem, 

a SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. @ (sztuczne słońce gór- chowaniem dzieci, Jub Zgłoszenia: Jastrzębia в JĘCIE. BOSSA 2 : Góra, pensj zł- NOBZEUUZKNUNASDGRUBASZNABENZNNANOSNNNANEWAB SKiE)i elektrycznością gospodarstwem  do- Góra, pensjonat „Be 
(diatermia) _ 08IS— mowem, ma  dobretyk* lub Warszawa, 

' KOSIARK! DEERINGA B 
do nich przyrządy žniwne 

GRABIE KONNE 
ŻNIWIARKI DEERINGA, 

TOCZAKI, 
CZĘŚC! ZAPASOWE 

POLECA: 
WILEŃSKI 

Spódzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9, 

adres tel. „Rolnicze“, telef. 323. 

Maszyny źniwne Deeringa są 
lekkie w pracy, mocne i precyzyjnie 
wykonane. Prącuje w Polsce prze- 
szło 10.000 szt.,- to najlepsze świa- 
dectwo ich wysokich zalet. egocz—0, 
WU MY RY CY MW WE ZY WW WY WY CE WY 

  

  

lecaki, menażki, tenis, „rybolow- 
stwo, kostjumy kąpielowe. i 

. gimnastyczne pantofle Pepege 

po cenach najłańszych 
POLECA 

Wil. SP. Myśliwska 
ileńska 10. jzcz—0 B
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POŃCZOCHY GUMOWE 
wszelkich gatunków 
PASY BRZUSZNE 

dlą ciężarnych 
Wszelkie wyroby gumowo-chi- 
rurgiczne, czapki kąpielowe. 
Ogrzewacze gumowe. Stale w 
większym wyborze w skł. apt. 

BAR IU ZA NA 
Egz. od 1890 r. Mickiewicza 15 tel. 482. 

  

  

  

oraz wszelkie inne e 
zboczenia mowy га- 

dykalnie usuwa 
Zakł Leczn. ela jąkałów 

S. ŽYEKIEWICZA, 
Warszawa, Chlodna 22. 

Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie.     
CLETRAC“ 

o mocy na haku pociągowym 

  

K. M. 

30 x. w. 

RWAVAWE msze 
q DEKARZE 0Ы ол 
BA WAWAK (zam 

Urodę:- 
doskonali. odświeża, 

    

DOKTOR 
W.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
zyfilis, narządów 
moczowych, od 9 

Gabinet 
Leczniczej 

—1, od 5—8 wiecz. | Trwałe przyciemnianie 01° poważne o 
Elektroterapia |brwi. Wielka 18—9, Zgłaszać 
(diatermja). godz. 10 19, 

= W. Z. P* Nr. 26 
Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 

, RYCZNE, NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4-76, 
ul. Mickiewicza 24, 

; POSADYĘ 

  

  

tel. 277. z bardzo dobremi re- sa, las, bajecznie 
ferencjami poszukuje © Era re ms HT ed 

DOKTOR _ Pracy. Ade dla M Poszukuje | Mickiewicza i skawych zaofiarowań oSzukuję ‚ 
L. BIRSKERE posad: = Gachowicz, mieszkania 1-2 po- M tel 9-05. 9992 -0 Ё 

choroby  weneryczne w. Hatynka, p. Sie- koi z kuchnią lub bez г 
syfilis i skórne. Wil-niawka, powiat Nie-ną | Antokolu | W Požyezę 
no, ul. Wileńska 3, te- świeski. 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 40 1104 4 do 8. 

  

  

  
  ta | a adm. „Słowa* pod 

Ž 6 : \›Ёуі_‹шаэглк‹ъш;п_: я „ (pierwszą hipotekę). 
OKTOR potrzebni do dużej gimnazjum | TEGO o z 

fabryki karoserji. Naucz. poszukuje OZ 
BLUMOGICZ Oferty z odpisami mieszkania w śród-|! R , EJSZE 

swiadectw: Plage La- mieściu: 3-4 suche,] Sumy gotówki w 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

„Wielka 21. 
(Telet 2). — SZOŃEF 

praktyką, 
dobrze polecony, wła- 
da językiem polskim, 
niemieckim, rosyj- 
skim, 

we- znający rozmaite mar- 
moczo= ki samochodów, szu- 

śkiewicz, Lublin. 

trzyletnią 

Dokfór-Medycyny 
R. GYMBLER 

choroby zkórne, 
neryczne i 

  

płciowe. Elektrotera- ka posady celem po- na 
pja, słońce górskie, znania 
diatermja, 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 i5— 

W.-Z.P 43. Jeżycka 50. 

12 K. M. 

20 

dele 1929 r., 

na uniwersytecie w Nebraska — tanie 

eksploatac 

stawicielstwo na Pols«ę 

GÓRKOŚLĄSKIE 
TOWARZY$.WO 
PRZEMY$ŁOWE 

w kupnie i 

kobiecą wnicy przez wprowa- 
serwuje, dzenie nowego syste- 

mu sprzedaży 
usuwa braki i skazy gacyj państwowych na 

Kosmetyki Daidogodniejsze spła- i suc sno- Ee & miesieczne. - WoS! sucha, las sosno: 

Hryniewiczowej. SoKka prowizja. Jedy- 

Biura Ogłoszeń, , Ma- 
e Ajencja Re: 

k 

ННЕ 13 ООО E AN  AŻCZYZNA 

Rządca-ekonom LOKALE a 

SPOC—Z chrześć. domu. Oferty 1.000 DOLARÓW na 
do adm. „Sława* 

+ - „T 
iodlarze, tapicerzy 

światłe 

——ry za TOK. Zgłoszenia 

ej SAY „| ulokujemy nątych- 8SSz —0 kuchnią. Opłacę zgó: miast | 

do P. Zwiedryńskiego | D. H--K. „Zachęta | 
kawaler, z Wileńska 28. 

w Paryżu, POK M RANK M EDGE GERAI 0 SŁAWNE 

| LETNISKA JZGUBY 
francuskim, GAl i an a asas EET I ESTA E URI 

tamtejszych sosnowym. IB ы 
Sollux. okolic. Zgłoszenia ż Landwarów 10 minut Augusta, na imię Zbi- 

podaniem warunków drogi. L 
J. Jėžwiak, Poznaf, willa Nr 11 Lachowi- Skiego, 

—o cza. Olszewski. 

Światowej sławy amerykań- 
skie ciągówki 

„CLETRAC* dla przemysłu irol- 

nictwa wyrobu The Cleveland Trac- 

tor Co., Cieveland, Ohio U. S. A., mo- 

świadectwa, Mostowa ul. Smolna 14 m. 9, 
1l-a m. 2. god 12—14 F-11- 10: 

PAE codziennie oprócz 

A znaczny do- świąt. £997—9 
chód  miesięczny! i 4 nókotoże 

kaza ošia: LAIKO crėėe być 
*praco" ną dwie rodziny) przy 

szosie  Niemeficzyn- 
skiej w kolonii Ma- 
gistrackiej, Jastrzęb- 
ski. Miejscowość ład- 

  

    
obli- 

wy. Dowiedzieć się 
na miejscu. = 

ferty, 
dą. TSRS MRO LAS 

RÓŻNE 
amowa, Lwów, Cho- grsgny zizzeza m wasi 

należy 

To Pin —— 
„Stały i znaczny do- AJĄTEK o bar-% | 
chód”. i dzo malowni- | | 

czem — położeniu, | 
niedaleko —stacii, 

  

(RRORZNGG CZERDER AED 
5 calkowite zabudo? 

! wanie, rzeka, szo- 

dlapierwszą „, hipotekę. 
— Pismienne oferty do 

  

pokoje zj różnych walutach 

Mickiewicza 1, 
— '. 9-05. _ 0292—0—^ 

i i gubioną  legity- Letnisko-Pensjonat, 27 macie. net 
wzgórku w lesie ,* wydaną przez 

Od st.gimnazjum Zygmynta 

Wodzinow- 
uniewažnia 

$990-0 

Ul. Zamkowa, gniewa 

—gsiš 

  

gąsienicowe 

urzędowo wypróbowane 

poleca przed- 

i w. m. Gdańsk. 

  

Warszawa, Sewerynów 3, Telefony: 221-44, 241-54, 2417-66. skr. telegr. Getepe. 

PRZEDSTAWICIELE REJONOWI POSZUKIWANI. 
  

  

W. BRIDGES. 

©. SOBOWTOÓR 
Oszołomieni naszem nagłem uka- 

zaniem się, marynarze stracili się zu- 
pełnie i nawet nie próbowali nas za- 
trzymać. Ale, gdy ujrzeli, że biegnę 
ku schodom, wiodącym do kajuty, 
jeden z nich rzucił się na mnie i w 
żelaznym uścisku zgniótł moją ' rękę. 
Wolną pięścią uderzyłem go w nos 

i padł tracąc przytomność. - Jednocze- 
Śnie głośny rozkaz Billa, poparty 
widokiem rewolweru, zatrzymał pozo- 
stałych marynarzy, od wrogich kro- 
ków. 

Nie czekając na dalszy przebieg 
wypadków, zbiegłem po wąskich 
schodach na dół, do kajuty, Na dro- 
dze swej znalazłem zamknięte drzwi. 
Podniosłem nad głową żelazny drąg, 
który miałem przy sobie i z całej 
siły uderzyłem w zamek. W tej chwili 
za mną stanął Wilton. 

Drzwi trzasnęły i ustąpiły. Nie 
zapomnę nigdy, obrazu, który ujrza- 
łem wówczas! Przede mną pobladły 
z wściekłości, wzburzony nieoczeki- 

  

wanem najściem i ;dusząc się prawie, a lewą uderzyłem z całej siły w którą byłem zalany, przytuliła się do 
staż Sangatt. Widocznie przerwałem 
mu wypoczynek, gdyż na stole stały 
butelki, talerze i syfon, a w powie- 
trzu unosiły się błękitne smugi dymu 
z cygara. 

Spojrzałem w kierunku, w którym 
rzucił pełne nienawiści i złości spoj- 
rzenie i ujrzałem tam Marję. 

Siedziała, wtulona w kąt kanapy, 
jak przelęknione zwierzątko. , Gdy 
mnie ujrzała, rozpromieniła się cała i 
z radosnym okrzykiem zerwała się, 
wołając mnie po imieniu. 

W milczeniu, nie zwracając się 
do niej, podszedłem do Sangatta. 

Ale on schwycił butelkę i rzucił 
we mnie, uchyliłem się w czas i ude- 
rzyłem butelkę drągiem. Kawałki szkła 
obsypały nas obu i wódka bryznęła 
na twarz. Za chwilę ręce nasze wpiły 
się w ciała i obaj upadliśmy na po- 
dłodę w śmiertelnej bójce. 

Sangatt był silny, a i fwzrostem 
mi nie ustępował wcale. 

Strach i nienawiść dodawały mu 
sił. Ale nienawiść jego była niczem, 
w porównaniu z moją wściekłością. 
Prawą ręką chwyciłem go za gardło 

twarz. Zaczął chrapać i po drugiem 
uderzeniu palce jego. któremi usiło- 
wał ścisnąć me gardło, rozluźniły się 
Puściłem więc jego szyję iń uderzy- 
łem raz jeszcze, tak silnie że uczułem 
ból w chorem ramieniu. 

Przycisnąłem go całem (ciałem. 
Sangatt stracił przytomność. 

Chwiejąc się stanąłem na niepe- 
wnych nogach i odepchnąłem bezsilne 
ciało ku stołowi. 

Za mną rozległo się głębokie we- 
stchnienie ulgi: 

— A... ach! 
Spojrzałem po 

miałem podarte 
wódką. 

— Czy mam go zabić? 
Marja skoczyła ku mnie i położy- 

ła ręce na ramionach, była Śmiertel- 
nie bladą, ale oczy jej błyszczały du- 
mą i radością. 

— Nie trzeba, — szepnęła.— Gdy 
zechcesz będziesz mógł go zabić in- 
nym razem. 

Z głuchym okrzykiem radości przy- 
tuliłem ją do siebie. Nie zwracając 
uwagi na moje łachmany, na krew, 

sobie: ubranie 
i zalane jkrwią i 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witold wwoydyto. 

mnie i usta jej przylgnęły do moich 
ust. 

Rozdział XXVI — Testament 

Odgłos kroków i głosy, 'schodzą- 
cych na dół ludzi, przywołały nas „do 
rzeczywistości. Wziąłem syfon ze sto- 
łu i wyszedłem z pokoju. 

Przed progiem stał Wilton, uzbro- 
jony w drąg żelazny, gotów do obro- 
ny przed dwoma marynarzami. 

Na mój widok, a musiał to być 
rzeczywiście straszny widok, zapał 
wrogów osłabł nagle. 

— Naprzód, Wiltonie, — krzykną- 
łem i podnosząc nad głową syfon 

i rzuciłem się do ataku. 
Napastujący nie mogli ostać przed 

naszą furją. Mimo, że byli być może 
bardzo oddani Sangattowi, nie chcieli 
zapewne ryzykować własną skórą. 
Krzyknęli przeraźliwie i rzucili się ku 
ucieczce. Zaledwie zniknęli nam z 
Oczu na korytarzu, z góry doleciało 
do nas wołanie Billa. 

Wróciłem do kajuty. 
— Chodźmy, Marjo,—rzekłem, bio- 

rąc ją za rękę. Kurczowo wpiła się 

palcami w moją dłoń. W tej chwili 
zauważyłem, że Sangatt odzyskał przy- 
tomność i poruszył się, z wysiłkiem 
podniósł się na łokciu i wysunął gło: 
wę z pod krzesła. ; 

— Przeklęci! — zakrzyczał, dusząc 
zapłacę ja wam za to! 

Dusząc się i harcząc zatoczył się 
znów pod krzesło. 

isę, 

W innym wypadku zamknąłbym 
mu usta przy pierwszem słowie, ale 
w tej chwili, sytuacja była taka, że 
nie czas było na zajmowanie się tym 
łotrem. Niech wymyśla, jeśli mu to 
ulgę przynosi! 

Zejść z pokładu Yachtu było o 
wiele trudniej, niż wejść nań. 

Przekońywająco manewrując re- 
wolwerem, Billi zapędził wszystkich 
marynarzy do kajuty i zamknął ich 
tam na klucz, poczem wrócił na po- 
kład, gdzie Wilton z szoferem — 5ри- 
szczali z wielkim trudem drabinkę 
sznurową, aby Marja mogła zejść do 
łodzi. 

-- Mam nadzieję, że cię nie ranił, 
Jacku? —zapytał Billi, wyciągając ser- 
decznie dłoń do mnie. 

— Nie, dziękuję ci, Billu, — odpo 
wiedziałem, — wszystko dobrze. 

Billi i Marja uścisnęli sobie dłonie. 
Cumming patrzał na nas z zachwytem 
i zapytał, czy bierzemy Yacht do nie- 
woli, czy też odwieziemy piękną pa- 
nią jego łodzią? 

— Tak, trzeba się śpieszyć, —zgo- 
dził się Billii—Bardzo szkoda. Tak mi 
się ta przygoda zaczęła podobać. San- 
gatt rna bardzo sympatycznych mary- 
narzy... szczególnie są mili, gdy czu- 
ją, że wpadli w silne ręce. 

Mimo tak pochlebnego zdania Bil- 
la o marynarzach, nie wyrażali oni 
bynajmniej żalu z powodu naszege 
odejścia. Z ponuremi twarzami  śle- 
dzili, jak wsiadaliśmy do łodzi, wy 
suwając głowy poprzez małe okienko 
kajuty. Marja ześlizgnęła się za Cum- 
mingiem do łodzi, a ja pośpieszyłem 
wślad za nią. Za chwilę motor zaczął 
działać i łódź pomknęła, unosząc nas 
wraz z cenną naszą zdobyczą. Pozo- 
stawiony przez nas na falach Yacht, 
zwolna płynął ku morzu, z wydętemi 
przez wiatr żaglami. 
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