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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
FWIENIEC -— Sklep tytoniowy S: Zwierzynski, 
KLECK — Sklep „ Jedność”. 
LIDA — ul. Suwałska 13, S. Matecki. - 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch'. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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  » TEETPZ AORZOZNIRRSZACKY 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 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. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administracja 
| pocztowa uiszczona 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń.   do: Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

remi re: 

dla tod Spotkanie min. Stressemana z p. 

iarawafiandem w Paryżu wywołane zosta- 

pd koniecznością kontynuowania roz- 

zostały 

na 

at Nieów, które zapoczątkowane 

pi parawanem mniejszościowym 
Bladryckiej sesji Rady Ligi Narodów. 

LE k zwykle wszystko, co jest ważniej- 

ш , co może wskazywać na taki lub 

„„ ny zwrot w polityce międzynarodo- 

tuję jej odbywa się za kulisami Ligi, nie- 

ib pazostępne dla oka przeciętnego obser- 

u vatora. 

I Co było tematem kilku spacerów i 

-»0tkań sam na sam p. Stressemana z 

Iriandem, tego dokładnie nikt nie wie. 

imazjum pewnością jednak można twierdzić, 
szukuj 2 +3 tei х ‚‚…!Ё:' kwestja mniejszościowa nie zabrała 

sucheużo czasu obu dyplomatom, nato- 
oje + : 1 SA 

sę zgółidst wolna się domyślać, sądząc z 
oszeniścznych, niedyskretnych wynurzeń na 

tskieść mach prasy europejskiej, zwłaszcza 

'emieckiej, że p. Stresseman, czy jak 
popularnie w jego niemieckiej oj- 

KA yžnie nazywają Flaschenbierdoktór, 

B wił mniejwięcej w ten sposób: 

Drogi p. Arystydesie, rzeczoznawcy 

(( :Paracyjni ukonczyli swe — ргасе, 

| ziemi  StAPMY więc do wykonania dru- 

'Wiletg+*'go punktu kompromisu, jaki usta- 

jogródyśmy we wrześniu ubiegłego roku 

Aska | lczas Zgromadzenia Ligi w Gene- 
kowic| B= 

LF Niedyskrecje prasy niemieckiej, 

(„Ta najbardziej interesuje się następ- 

„wami, wynikającemi z dojścia do 

Komuf"tku planu Younga, są zupełnie świa 

usowsoine i celowe. Prasa niemiecka celo- 

Adrego i świadomie lansuje wszystko, co 
. 5. -joże dotyczyć, w jakikolwiek sposób 

i uma ODlemu reparacyjnego i związanego 

w tem zagadnienia ewakuacji Nadre- 

i Zagłębia Saary. 

sang „Ale wróómy do tematu. Na czem 

ach) legał ów kompromis zawarty w ro- 
opro-! ubiegłym? 

anal] Po dłuższych zakulisowych deba- 
sztów Ch, -na wrześniowem zgromadzeniu 

' PO-ligi, przedstawiciele Anglji, Francji, 
hęta*Vłoch i Japonji z jednej strony a Nie- 

+ PE z drugiej, osiągnęli porozumie- 
Lie w następujących punktach: 
"odl. 1) w sprawie podjęcia oficjalnych ro- 
ol. 5 bwań, dotyczących wysuniętego przez kan: 
Se erzą Rzeszy żądania przedterminowej ewa- 
zeką, FACii Nadrenji, 2) w sprawie konieczności 
/0co- Hkowitego i ostatecznego uregulowania 
упут igadnienia odszkodowań oraz powołania 
tanio | tym celu komisji rzeczoznawców finan- 

wych wspomnianych 6 rządów; 3) w 
rawie zasadniczej tezy o utworzeniu ko- 

isji  konstytucyjno pojednawczej. Skład, 
ar- Binkcjonowanie, zakres działania i trwania 

| komisji będą stanowiły przedmiot roko- 

  

      

  

nie, ań między temi rządami. 

i я Punkt drugi tego porozumienia zo- 
St. fał wykonany. Owocem jest plan 
ar-    

  

unga, przyjęty przez wszystkich re- 
ezentowanych w komisji ekspertów. 

INE |czywista plan Younga wymaga  je- 
ociażcze aby był zaakceptowany przez 
myślądy państw, które w jego opraco- 
pozojaniu brały udział ponieważ eksper- 
ага РУН niezależni, a następnie wymaga 

ityfikacji przez ciała ustawodawcze. 

paniławem procedura skomplikowana, ale 
czujde beznadziejna, skoro sprawa planu 
oh jounga, że użyjemy biurokratycznego 

anętreślenia, jest w toku. Przed paru 

szlafłliami plan został zaakceptowany 
w ndrzez gabinet francuski, ze strony któ- 

'80 można było się spodziewać za- 
— РО rzeżeń. 
g Według inforniacyj, jakie a poby- 
Billie P. Stressemana w Paryżu ukazały 

€ W prasie, szet niemieckiej polityki 
awieagranicznej wysunął projekt zwoła- 

i Konferencji w najbliższym czasie 
a. się, 9 właśnie omówienia obu spraw: 
isgf 40! Younga i ewakuacji Nadrenii. 
» nif£dne wiadomości głoszą, że ma być 

p konferencja ministrów spraw Zar 
amdranicznych i że termin jej zwołania 
Bi rzypadnie na 15-lipca; inne znowuż 
tad 1е wymieniają kto weźmie udział a 
| saif Min wskazują o miesiąc późniejszy 
ма) 1 15 sierpnia. 

: Dla całokształtu sprawy dodać na- 
kratos że oprócz żądań niemieckich ze 
"*trony Francji, wysunięta jest sprawa 

, worzenia komisji konstacyjno-po- 
„Inawezej jako organu kontrolnego 

strony byłych aljantów, który ma 
te PEWNym stopniu zastąpić gwarancję. 
ne (dalszy ciąg ną szpałcie 6-ej). 

Powrót P. Prezydenta Rzgczy- 
pospolifej 

Powrót p. iPrezydenta Rzeczypospoli- 
tej do Warszawy z objazdu Wołynia nastą- 
pi dnia 24 b. m. wieczorem. 

Stronnictwo Chłopskie organizuje 
jednolify fronf ludowy 

WARSZAWA, 21, 6 (tel. wł. „Siowa“) 
W Sejmle odbyło się posiedzenie ple- 
narne Stronnictwa Chłopskiego, na.któ- 
rem po wysłuchaniu referatu politycz- 
nego prezesa stronnictwa posła Jana 
Dąbskiego,uchwalono rezolucję,domaga- 
jącą się natychmiastowego zjednoczenia 
wszystkich stronnictw ludowych w jedną 
partję. W dalszych rezolucjach Stron- 
nictwo Chłopskie protestuje przeciwko 
rozwiązywaniu wieców na prowincji. 

Prace nad budżefem na rek 
1930—31 

WARSZAWA. 21,6 (tel. wł, „Słowa") 
Do końca bieżącego miesiąca będą 
opracowane budżety poszczególnych 
ministerstw na rok budżetowy 1930 -3I 
poczem w ciągu lata Ministerstwo Skar- 
bu opracuje kompletny preliminaż bud 

żetowy, który będzie przesłany do Ra" 
dy Ministrów do zatwierdzenia a na- 
stępnie w terminie konstytucyjnie 
ustalonym, t. j. przed 1-szym listopada 
będzie przedłożony Sejmowi. 

Zwyżka kursu polskiej pożyczki 
na giełdzie w New Yorku 
WARSZAWA, 21,6 (tel. wł. „Słowa* 

Według wiadomości z giełdy nowojor- 
skiej kurs pożyczki polskiej stabilizacyj- 
nej uległ poprawie podnosząc się z 83 
na 85,5. 

Diczyt Marszałka Pilsudskiego 

W sobotę, dn. 22 b. m. o godzinie 10 
rano w sali białej ministerstwa spraw woj- 
skowych odbędzie się posiedzenie państwo- 
wej rady *wychowania fizycznego, na któ- 
rem, jak donosiliśmy, przewodniczący ra- 
dy, Marszałek Piłsudski, wygłosi odczyt na 
temat szkolenia instruktorów wychowania 
fizycznego. 

Ponadto zostąną złożone  sprawozda- 
nia przez cyrektora państwowego urzędu 
wychowania fizycznego i sekretarza rady 
wych. fizycznego, oraz mą być rozpatrzony 
projekt vstawy o powszechnem obowiązku 
wychowania „fizycznego. 

ZA i PRZECIW 
Komentarze własne prasy Sa- 

лвК 6) 
Prasa sowiecka mimo swej tendencyjno- 

ści i propagandowego charakteru jest nieo- 
cenionem zródłem informacyj  rysujących 
rzeczywisty obraz dzisiejszej Rosji. Chodzi 
tylko o to co i jak czytać. Olbrzymie pła- 
chty urzędowych pism sowieckich ,Prawdy** 
i „lzwiestij” pod względem sposobu redago- 
wania różnią się ogromnie od wydawnictw 
codziennych reszty Europy. Wieje z nich nu- 
da, wciąż tylko „partijnaja žyžn“ lgb „par- 
tijnoje stroitielstwo“. 

Pierwsze kołumny poswięcone są zwykle 
zachwalaniu na rozmaite sposoby posunięć 
politycznych rządzącej grupy. Kiedy więc 
był kurs na samokrytykę pisano bez przerwy 
zarówno w artykułach wstępnych jak w 
mniejszych lub większych notatkach tyłko o 
samokrytyce: jakie ona ma znaczenie jakie 
dobrodziejstwa sprawi, jak uleczy dotknięty 
narazmem i trądem biurokratyzmu „aparat 
sowiecki. Praktyka codzienna, szara rzeczy- 
wistość rozwiała 'wiele nadziei i odtąd o sa 
mokrytyce mniej a na porządek. dzienny 
wszedł „pięcioletni plan gospodarki”. Czyta- 
jąc pierwsze strony prasy sowieckiej istot- 
nie można dojść wniosku, że Bolszewja jeże 
li nie jest rajem to pod wzgiędem odbudowy 
organizmu państwowego postępuje naprzód. 
Ale zaglądnijmy dalej na stronę drugą lub 
trzecią, przejrzyjmy depesze z kraju a nao- 
cznie prezkonamy się, że to co napisane 
jest na wstępie, to jest co najwyżej sfera 
życzeń lub marzeń, rzeczywistość zaś zgo- 
ła w innych przedstawia się barwach. 

Bierzemy pierwszy lepszy numer „Praw- 

dy". Na wstępie znajdujemy artykuł o je- 

sien. kampanji siewnej, dalej jakiś referat dy- 

gnitarza o znaczeniu planu pięcioletniego 
dla produkcji sowieckiej i t:p. Wszystkie są 
zabarwione na różowo, perspektywy: Swiet- 
ne, nie są one wyłącznie tyłko nadziejami, 
artykuł i wspomniany dygnitarz przytaczają 
cyfry, które mówią, że  dotychczaso- 
we wyniki. pozwalają takie właśnie 

pomyślne snuć horoskopy. Natomiast 
na stronie trzeciej na miejscu nie 
bardzo widocznym czytamy taki oto tytuł: 
„Zapomnieli o jakości produkcji” a dalej idą 
podtytuły „prawie we wszystkich gałęziach 
przemysłu skonstantowańo pogorszenie ja- 
kości produkcji. Straty ponosi nie tylko kon- 
sument ale i przemysł*. Tu następują wywo- 
dy b. ponure jakiegoś sowieckiego speca, 
który prowadził badania w tej kwestji. 

Żestawiliśmy dla ilustracji jak kłócą się 
ze sobą informacje prasy sowieckiej z pierw- 
szej i trzeciej strony. Którym dać wiarę czy 
bezgranicznemu optymizmowi czy tym wy- 
wodom mówiącym o załamaniach? Odpo- 
wiedź jasna: nie pisze się przecież dła wła- 
snej przyjemności o swych niepowodzeniach. 
Samobiczowanie nie jest ulubionym sportem 

czerwonych doktrynerów. Skoro prasa So- 

wiecka pisze o swych niepowodzeniach na- 

leży przypuszczać, że pisze tak aby nie wy- 
glądały one przeraźliwie, jaki tedy jest obraz 
istotny można nietrudno się domyślić. „Gigan 
tyczne” płany reklamowane na stronie pier- 
wszej gazet sowieckich w świetle informacyj 
z dalszych kolumn wyglądają wcałe, wcale 
nie gigantycznie. 
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Proyjazń dzienoikarzy zagranicznych do 
Tallina 

TALLIN, 21.VI. PAT. W związku 
z przewidywaną wizytą króla szwedz- 
kiego Gustawa w Estonji, do Tallina 
przyjedzie 25 dziennikarzy zagranicz- 
nych w tej liczbie 8 szwedzkich. 

Przyjazd Sigimury do Kowna 
Z Kowna donoszą: Wczoraj przy- 

jechał do Kowna zastępca generalne- 
go sekretarza Ligi Narodów japoń- 
czyk Sigimura. Jeszcze w 1927 r. w 
Genewie proi. Woldemaras zaprosił 
Sigimurę do Litwy. Obecnie Sigimura 
skorzystał z zaproszenia. 

„Lietuvos Aidas“ zaznacza, że wi- 
zyta Sigimury ma charakter prywat- 
ny. Towarzyszy mu kilku urzędników 
sekretarjatu Ligi Narodów, w tej licz- 
bie księżna Radziwiłłówna która nie- 
dawno bawiła w Litwie. 

Arokodyle Izy „Lietavos Aidas“ 
KOWNO, 21-VI. Tel. własny. W zwiaz- 

ku z dzisiejszem otwarciem kongresu  to- 
warzystwa zbliżenia litewsko-lotewskiego, 
„Lietuvos Aidas* w artykule wstępnym wy- 
raża przekonanie, że niema ani jednego Li. 
twina któryby nie aprobował idei kongresu 
W dalszym ciągu „Lietuvos Aidas“ rozwodzi 
się obszernie nad niedolą małych narodów, 
uciskanych przez narody wielkie. Połacy — 
twierdzi urzędówka litewska — uciskają 
obecnie Litwinów, a także inne narodowości. 
Tak samo Rosjanie mogą z czasem pogrię- 
bić Finów, Estończyków i Łotyszów. Ażeby 
by uniknąć tego losu, wszystkie te narody 
powinny się zjednoczyć. Kto nie życzy So- 
bie, żeby umocnił się „międzynarodowy 
baridytyzm“, ten musi go zwalczać, bez 
względu na to, z której pochodzi strony. Są- 
siedzi Litwinów niezawsze jednak pragną to 
zrozumieć. Estonja przygotowuje wyjazd 
swego naczelnika państwa do Polski. Nie 
jest również tajemnicą, że w Rydze dość 
silne są nastroje prowarszawskie. 

Witając delegatów łotewskich na dwor- 
cu, przewodniczący T-wa zbliżenia litewsko- | 
łotewskiego: Raupis podniósł w swej mowie, 
że przyczyną nieustalenia się dotychczas cał- 
kowicie zadowalających stosunków pomię- 
dzy Litwą a Łotwą jest kwestja wiłeńska. 

Nowa ustawa wojskowa W Litwie 
W Litwie ogłoszono nową ustawę 

o powinności wojskowej. 
Ustawa ta zawiera poważne zmia- 

ny w dotychczasowym systemie po- 
woływania do szeregów i przedstawia 
się następująco: na służbę w armji są 
powoływani mężczyźni, którzy oOsiąg- 
nęli 21 |. życia; młodsi będą  przyj- 
mowani jedynie w drodze wyjątku. 
Czas służby w wojsku będzie trwał 
we wszystkich rodzajach broni półto- 
ra roku. Dla aspirantów (kandydatów 
na oficera rezerwy) okres służby 
trwać będzie jeden rok. Pobór rekru- 

"ta będzie dokonywany, raz do roku 
w Okresie od 1 września do 15 paź- 
dziernika i jedynie w jwypadkach wy- 
jątkowych drugi raz na wiosnę w 
okresie od 1 marca do 15 kwietnia. 
W związku z tą ustawą, pobór mło- 
dzieży, która powinna była pójść do 
wojska w roku bieżącym, przesuwa 
się na wiosnę 1932 roku.Rowniež du- 
że zmiany wprowadza nowa ustawa w 
dziedzinie ulg. Przedstawiciele ducho- 
wieństwa wszystkich wyznań będą 
całkowicie zwolnieni od służby *w 
wojsku. Zniesione natomiast zostały 
stosowane dotychczas ulgi dla nau: 
czycieli. Uczniom szkół Średnich służ- 
ba wojskowa będzie odraczana do 
23—24 lat, zaś w szkołach wyższych 
do 26 lat zamiast jak poprzednio do 
28 lat i to w takich wypadkach * jeśli 
przesłuchali oni trzy semestry. Ojco- 
wie poborowych będą uważani za 
niezdolnych do pracy nie od lat 55 
lecz dopiero od lat 60. (b.) 

Kongres T-wa zbliżenia  litowsko- 
łotewskiego. 

Z Kowna donoszą: Wczoraj w 
Kownie został otwarty kongres T-wa 
zbliżenia litewsko-łotewskiego, który 
potrwa 3 dni. Na kongres przybyło 
40 delegatów z Rygi i wielu delega- 
tów z Kłajpedy. 

Otwarcie kongresu nastąpiło w 
gmachu teatru państwowego. 

Z przemówieniami wystąpili: w 
imieniu łotyszów prezes t-wa  zbliże- 
nia łotewsko-litewskieęgo w Rydze 
inż. Ritter, ze strony litwinów — prof. 
Birżyszka. 

Między in. delegaci będą obecni 
na uroczystościach 10-lecia związku 
strzelców litewskich. 

Konerencja kolejowa w Rydze 
Z Rygi donoszą: Wczoraj została 

otwarta w Rydze konierencja kolejo- 
wa. Reprezentowane na niej są koleje 
Łotwy, Estonji, Niemiec, Litwy, So- 
wietów i Japonii. Ma przybyć jeszcze 
przedstawiciel Chin. 

Rozprawa główna przed Trybunałem Stanu prze- 
ciwko B. min. Czechowiczowi 

odbędzie się 26-g0 czerwca 
WARSZAWA, 21—VI. (tel. wł. Słowa). Pod przewodnictwem 

prezesa Sądu Najwyższego p. Supińskiego odbyło się dziś po- 
siedzenie komitetu porządkowego Trybunału Stanu przy udzia- 
le członków Trybunału pp. Bielawskiego i Lednickiego oraz 
trzech oskarżycieli sejmowych. Na posiedzeniu wyznaczono ter: 
min rozprawy głównej na środę 26-g0 czerwca o godzinie 11-tej 
w sali rozpraw Sądu Najwyższego oraz ustalono listę świadków 
która przedstawia się następująco: 

1) Marszałek Sejmu Daszyński, 2) minister Składkowski, 3) 
min. Eug. Kwiatkowski, 4) b. min. Jurkiewicz, 5) vice - minister 
Grydyński, 6) radca Najwyższej Izby Kontroli Państwa p. Umila- 
nowski, 7) vice-dyrektor dep. Budżetowego p. Ossowski, 8) szef 
wydziału prawnego Rady Ministrów dr. Piętak, 9) naczelnik 
centralnej księgowości Min. Skarbu p. Fiut, 10) b. szef gabinetu 
premiera Sr. Stempowski, 11) szet gabinetu premiera p. Rodicz- 
Laskowski. 

Pozatem Trybunał Stanu postanowił zaprosić Marszałka 
Piłsudskiego w celu wysłuchania jego opinii. 

Według przypuszczeń rozprawa potrwa 3 dni. 

GS T AAAA PAPER YN D A L OSI TAPECIE KITI 

Przed mową królewską otwierającą izby 
Projekt mowy tronowej w opracowaniu gabinetu 

LONDYN, 21—VI. Pat. Agencja Reutera podaje, że na  dzisiejszem 
posiedzeniu gabinetu angielskiego dyskutowano nad projektem mowy stro 
nowej, która ma być odczytana na otwarciu parlamentu. Gabinet rozwa- 
rę SZ prośbę Lwa Trockiego o udzielenie mu pozwolenia na wyjazd 

o Anglji. 

Sprawy morskie czołowem zadaniem gabinetu 

LONDYN, 21.VI. PAT. W kołach parlamentarnych spodziewają się, 
że mowa królewska otwierająca izby, będzie zawierała ważne szczegóły, 
dotyczące spraw międzynarodowych, zwłaszcza tych, któremi obecnie zaj- 
muje się w pierwszym rzędzie sekretarz stanu spraw zagranicznych — Неп- 
derson. Sądzą, że sprawy, poruszone w rozmowach premjera z ambasa- 
dorem Dawesem, a więc dotyczące przyszłego porozumienia ze Stanami 
Zjednoczonemi, Japonją i innemi państwami morskiemi, wejdą przede- 
wszystkiem na porządek dzienny obrad i będą stanowiły w pierwszym 
rzędzie temat przyszłych narad gabinetu. Z pośród innych spraw, które 
„wysuwają się na czoło zagadnień najbliższych dni, jest nawiązanie stosuz- 
ków ze Związkiem sowieckim, wycofanie wojsk z Nadrenji i kwestja ure- 
gulowania rozjemstwa. 

Pierwsza wycieczka Ojca Świętego została odroczona 
WIEDEN, 21.VI. PAT. Dzienniki donoszą z Rzymu, żę pierwsza wy- 

cieczka papieża, wyznaczona na dzień 24 b. m. z okazji uroczystości św. 
Jana, została ponownie odroczona. Po raz pierwszy opuści papież praw- 
dopodobnie Watykan dopiero w październiku. W międzyczasie nastąpi 
wręczenie pisma uwierzytelniającego nuncjusza królowi włoskiemu, jak rów- 

„nież ustalenie ceremonjału dla wizyty króla u papieża. 

Niemcy aprohują plan rozwiązania problemu 
reparacyjnego 

Posiedzenie gabinetu Rzeszy w sprawie obrad Rady Ligi 

BERLIN, 21. VI. PAT. Gabinet Rzeszy odbył dziś kilkugodzinne po: 
siedzenie pod przewodnictwem min Stresemanna, jako najstarszego rangą 
ministra, zastępującego niedysponowanego kanclerza. 

Na posiedzeniu tem min. Stresemann, przedłożył gabinetowi obszerne 
Sprawozdanie o obradach Rady Ligi w Madrycie i o rozmowach  politycz- 
nych, prac prowadzonych w Madrycie i Paryżu. 

Po reieracie min. Stresemanna przeprowadzona została w łonie gabi 
netu obszerna dyskusja, która zakończyła się powzięciem uchwały, oświad- 
czającej, że Rząd Rzeszy gotów jest przyjąć plan rozwiązania problemu 
reparacyjnego, podpisany przez rzeczoznawców 6 czerwca r. b. w Paryżu 
za podstawę do obrad konferencji rządów państw zainteresowanych, przy- 
czem rząd Rzeszy oświadcza, że w koniecznym związku z tą kwestją po- 
zostaje jednocześnie sprawa doprowadzenia do ogólnej likwidacji niezała- 
twionych dotychczas zagadnień pozostałych po wojnie Światowej. 

Odgłosy prasy. 
BERLIN, 21. VI. PAT. „Vossische Ztg.", przytaczając dzisiejszą u- 

chwałę gabinetu, podkreśla zasadniczą różnicę między.tą uchwałą rządu 
Rzeszy a uchwałą rządu francuskiego. Komunikat niemiecki, jak podkreśla 
„Vossische Ztg.“, przyjmuje plan Younga, jako podstawę do rokowań. 
ostateczną jednak decyzję uzależnia od wyniku konferencji politycznej, któ- 
rej treść - zdaniem rządu niemieckiego—nie powinna się ograniczać tylko 
do umów w sprawie ostatecznego uregulowania kwestji reparacyjnej. Dzie: - 
nik zaznacza, że nierozwiązane dotychczas zagadnienia, wynikające z wojny 
Światowej, oznaczają w pierwszym rzędzie sprawę ewakuacji Nadrenji i 
Zagłębia Saary. 

Świta króla Fuada przybyła do Pragi 
PRAGA, 21.VI. PAT. W związku z wyznaczonem na dzień 26 b. m. 

przyjazdem do Pragi króla egipskiego Fuada przybyła tu wczoraj część 
jego Świty, składająca się z 26 osób z marszałkiem dworu na czele. 

Przewidywany wyjazd premjera brytyjskiego do 
Waszyngtonu. 

WASZYNGTON, 21. VI. PAT. Porozumienie osiągnięte między Mac 
Donaldem i ambasadorem Dawesem w sprawie zbrojeń morskich schodzi 
na plan drugj wobec przewidywanej wizyty premjera brytyjskiego w Wa: 
szyngtonie, gdzie omawiać ma on kwestję z prezydentem Hooverem. Koła 
dobrze poiniormowane uważają tę wizytę za rzecz pewną. 

Japonia dąży do zmniejszenia zbrojeń 
WASZYNGTON, 21. VI. PAT. Premier japoński Tanaka poinformo, 

„wał rząd Stanów Zjednoczonych, iż Japonja gotowa jest poprzeć zarządze 
nia, mające na celu dalsze zmniejszenie zbrojeń. 

Rumunia redukuje placówki konsularne 
BUKARESZT, 21. VI. PAT. Z motywów natury oszczędnościowej od- 

wołanych zostało do centrali ministerstwa spraw zagranicznych 1 ministrów 
pełnomocnych oraz 14 radców legacyjnych. Odwołani zostali posłowie z 
Madrytu, Hagi, Kairu, Brukseli, ze Stokholmu i Konstantynopola. Agendy 
odpowiednich poselstw, które zostają zniesione, prowadzić będą charges 
d'affaires. 

Ratyfikacja traktafu Szwajcarsko-Tureckiego 
BERLIN, 21.VI. PAT. Rada Narodowa ratyfikowała jednomyślnie 

szwajcarsko-turecki traktak rozjemczo-pojednawczy.; 

wykonania przez Niemcy swych zobo- 

wiązań, jakiemi dotychczas były oku- 

pacje  Nadrenji i Zagłębia  Saa- 

ry. Sprawa powołania takiej komi- 

sji żostała przewidziana w kompromi 

sie wsześniowym, jednakże szczegóły, 

kto będzie w skład takiej komisji 

wchodził, jaki jej będzie zakres dzia- 

łan*a, juk długo ma funkcjonować po- 

zostały do omówienia. 

Kwestja terminu zwołania konfe- 
rencji jest bardzo ważna. Na dzień 

l-go sierpnia przypada- termin płace- 

nia przez Francję pierwszej części dłu 

gu wojennego Ameryce na podstawie 

układu Melon-Beranger. Skoroby więc 

plan Younga wszedł w życie wcześ- 

niej, temsamem sprawa ta byłaby już 

załatwioną, ponieważ plan Younga 

przewiduje uregulowanie długów mię- 
dzysojuszniczych. 

Stresseman doskonale wyczuwa tę 

niewyjaśnioną sytuację, którą pogłę- 

bia jeszcze fakt, że nie wiadomo jakie 

będzie stanowisko Anglji i z miną 

człowieka dobrodusznego, idealisty, 

człowieka, któryby chciał wszystko uła 

twić mówi swemu koledze paryskiemu, 

że może gwarantować ratyfikowanie 

planu Younga przez Niemcy tylko 

wtenczas, gdy jednocześnie będzie 

miał zapewnienie, że wojska  francu- 

skie ustąpią z Nadrenji. Bez tego nie 

będzie mógł się pokazać w Reichstagu, 

to będzie równoznaczne z jego dymi- 

sją a wtenczas, wtenczas przyjdzie in- 
ny minister spraw zagranicznych z 
obozu Hugenberga i hr. Westarpa i 
inaczej będzie mówił z Briandem. 

Najbliższe dnie wyjaśnią, jak się 
ułożą te pierwszorzędnej doniosłości 
dla polityki międzynarodowej sprawy. 

Polskę interesują one  przedewszyst- 

kiem ze wzgłędu na stan bezpieczeń- 

stwa u ściany zachodniej, wiadomo 

bowiem, że Nadrenja jest zastawem 

gwarantującym wykonanie przez Niem 

cy nietylko swych zobawiązań finan- 

sowych wobec b. aljantów, ale i gwa- 
rancją poszanowania Traktatu Wersal- 
skiego a zatem bezpieczeństwa na- 

szych granic zachodnich. Sprawa Nad- 

renji jest szczególnie ważna i z tego 

jeszcze względu, że traktaty lokarneń- 

skie nie przewidują specjalnej gwaran- 

cji dla granic polskich. Sprawa ta jest 

pominięta milczeniem i to jest właśnie 

jeden z wielkich błędów Locarna. 

Minister Zaleski w swych enuncja- 

cjach niejednokrotnie oświadczał, że 

Polska nie obstaje przeciwko ewakua- 

cji Nadrenji, ale żąda tylko ze wzglę; 

du na spokój w Europie Wschodniej, 

aby nie odbyła się ona bez poważnej 

rekompensaty dającej gwarancję, że 
Niemcy nie będą traktawały ewakuacji 
Nadrenji jako punktu Wyjścia dla re- 
wizji Traktatu Wersalskiego. 

W stanie rzeczy w konferencji, któ- 
ra będzie nad temi sprawami  zasta- 
nawiała się, głosu polskiego zabraknąć 
nie może. "SZ. 

Ustawa o ochronie republiki na 
posiedzeniu Reichsfagu 

BERLIN, 21. VI. PAT. Reichstag 
na dzisiejszem posiedzeniu uchwalił 
w drugiem czytaniu przedłużenie tak 
zw. ustawy o ochronie republiki, któ- 
ra zawierać ma między innemi punkt, 
zakazujący byłemu cesarzowi Wilhel- 
mowi powrotu do Niemiec. 

ED a 0 M 1 AM K A 
W powrotnej drodze 

i Teatr Ž Ladowy do Rygi pożegnalne 
@ Ludvisarskai.l — 3 występy 

RYSKIEGO ROSYJSKIEGO 
TEATRU DRAMATYCZNEGO 

Dziś 22-go czerwca 
STRZEŻCIE SIĘ KOBIET 

CHARAKTERYZOWANYCH 
Kuzynka z Warszawy) 

Komedja w 3*akt. L. Verneuille'a, 

W niedzielę 23-ga czerwca 

ZŁOTA KLATKA 
Sztuka w 4 akt, 5 odsłonach : 

K. Ostrožskiego. 

W poniedziałek 24-70 czerwca 
WIERA MIRCEWA 

Dramat w 4 akt. L. Urwancewa. 

Początek punkt. o g. 8.45 w. 

__ Bilety (od 1 do 7 zł.) do naby” 
cia do g. 5-ej w księgarni „Lektėr“, 
Mickiewicza 4. Od g. 6-ej w kasie 
teatru. 
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ECHA KRAJOWE 
  

Grožny požar w Holszanach 
31 budowli spłonęło —- kilka osób odniosło rany. 

Wczoraj rano pomiędzy 5—6 
wybuchł w m. Holszany gm. Oszmiań- 
skiej pożar. 

Zanim zdołano zorganizować akcję 
ratunkową ogień objął kilka sąsiadu- 
jących z sobą gospodarstw.. Natych- 
miast przybyła pomoc z nalbliższych 
miejscowości: Graužyszki, Dziewie- 
niszki, Krewo i Oszmiana dzięki cze- 
mu udało się ogień zlokalizować. 
Mimo energicznej akcji spaliło się 27 
domów mieszkalnych oraz 4 zabu- 
dowania gospodarcze. Pomoc straży 
wileńskiej, która wysłała na miejsce 
pompę, oraz pociągu ratunkowego z 
oddziałem straży wysłanego przez 
starostę lidzkiego do st. Bohdanowo, 
odległej od Holszan o 13 klm. oka- 
zała się niepotrzebną wobec czego 
odesłano ją z powrotem. 

Ogień strawił m. i. Urząd Poczto- 
wy (dom murowany) wraz z całym 
dobytkiem, sprzętami domowemi i 
odzieżą kierownika urzędu p: J.Tom- 
ko. W czasie akcji ratunkowej do- 
znali ciężkich obrażeń zastępca kom. 
straży oszmiańskiej, urzędnik staro- 

stwa p. Mackiewicz, jeden z  miesz- 
kańców Holszan oraz kilka osób do- 
znało lekkich kontuzyj. 

We wczesnych godzinach poran- 
nych wiadomość o pożarze otrzymał 
również wojewoda wileński Raczkie- 
wicz, który wobec alarmujących wie- 
Ści wyjechał nieezwłocznie samocho- 
dem na miejsce pożaru. P. wojewo- 
dzie towarzyszyli radca Trocki i se- 
kretarz Staniewicz. 

Po przybyciu na miejsce do Hol- 
szan p. wojewoda udał się na teren 
objęty przez pożar, poczem przyjął w 
Urzędzie: Gminnym delegację miejsco: 
wej ludności. 

P. Wojewoda polecił zorganizo- 
wać natychmiast komitet ratunkowy, 
który zajął się rozmieszczaniem — ро- 
gorzelców i ich wyżywieniem. P. wo- 
jewoda polecił staroście oszmiańskie- 
mu Kowalewskiemu przekazać tytu- 
łem doraźnej pomocy @а įpogorzel- 
ców kwotę 2000 złotych oraz prze- 
dłożyć wnioski co do dalszej po- 
mocy. 

  

Bank rolny a koloniści. 

Do artykułu pod tytułem „Pilna spra- 
wa“ w Nr. 118 Słowa z dn. 25 V.b.r. z 
którym niemożna nie solidaryzować się, 
chciałbym dodać co następuje: 

Państwowy Bank Rolny chętnie idzie z 
pomocą małorolnym i bezrolnym np. by- 
ym pracownikom parcelujących się mająt- 
ków. Udziela pożyczki na spłatę właścicieli 
zą kupioną ziemię. 

Wszelkie biura parcelacyjne informo- 
PE nabywców, zachęcając do kupna, że 
P, R. udziela požyczki kupującym  zie- 
mię na 4 proc. rocznie i ną termin dwu- 
dziestoletni. Na tych zasadach były poza- 
wierane przedwstępne umowy tak zwane p 
„przyrzeczenia" kupna sprzedąży. 

Przy notarjuszu wyjaśniło się, że Bank 
oczywiście daje pożyczkę na 4 proc. ale 
płacone co półrocze zgóry. Przy hipotece 
okazało się, że pożyczka została rozłożoną 
nie na dwadzieścia, a na trzydzieścia lat, 
co ma być o wiele wygodniejsze! Płacone 
w stosunku 4 proc. 1 IV i 1 X każdego 
roku -I- 0,43 proc. na amortyzację kapitału. 
Kiedy przyszła pierwsza rata płatnicza, kto 
mógł przygotował przypadającą sumę. Tym- 
czasem nadeszły z Banku nakazy płatnicze 
tąk zwane „obrachunki wpłat*, jakoś nie- 
zgadzające się z naszym rachunkiem. Zwró- 
cono się listownie do Zarządu .P. B. R. z 
zapytaniem: czy raty mają być co rocznie 
zmniejszane i czemu niezgadza się rachu- 
nek? Otrzymano odpowiedź: „że rata raz 
ustalona przez zarząd Baaku ma być row= 
ną do końca spłaty to jest przez 30 lat, 
płatna dwa razy rocznie. Natomiast doda- 
no, że Bank pobiera 1 proc. w stosunku 
rocznym ponadto -za administrację! Mało 
tego, musieliśmy przyjąć realizację listów za- 
stawnych, które rzekomo Bank wydał wła- 
Ścicielom sprzedanych gruntów po 92 złote 
BYK To ZAC, że 8 a zapłaciliśmy 
zgóry — przy wydaniu pożyczki—za pierw= 
szy rok kredytu. A jednak kto niewpłacił 
całkowitej sumy wypadającej na pierwszą 
ratę, pierwszego roku podług obliczenia 

Banku zgóry,—temu przysłano sekwestra* 
tora ito z nakazu miejscowego Starosty. 

Ponadto trudno zrozumieć formułki 
obliczenia procentów i amortyzacji sumy. 
Oto przykład 9.718 zł. pożyczki P. B. R. 
rozkłada na 60 rat (30 lat po 2 raty rocz- 
nie) płatne w kwocie 479 zł. 10 gr. w tem 
na samą administrację po 97 zł. 18 gr. 
rocznie czyli przez 30 lat pobierze od bied- 
nego przeciętnego nabywcy 2915 zł. 40 gr. 
a nas jest miljony! Wszakże suma pożycz- 
ki w miarę spłaty zmniejsza się. Dlaczego 
administracja nie może się zmniejszyć? 
Dlaczego proc. obliczone zgóry, maskowa- 
ne niby tem, że narazie mniej amortyzuje 

się suma, pobierane być mają przez cały 
okres czasu od całości pożyczki? Rozu- 
miemy,,że to jest wygodniejsze, ale tylko 
dla Banku. Ale czy będzie wygodnie licy- 
tować działki nąbywców i to w któtkim 
czasie, bo dużo jest takich co nie wytrzy- 
mają. I to zawdzięczając Instytucji mającej 
świadczyć drobnym rolnikom wielkie do- 
brodziejstwo. Niech weźmie kto powyższe 
sumy i obliczy sposobem arytmetyki nam 
dostępnej, a przekona się © tym dobro- 
dziejstwie. A może znajdzie się rzeczy- 
wisty Dobrodziej ludzkości gdzieś tam u 
steru i wejrzy w tę į 

olonista 
Kazimierz Pereszczako. 

DRUJA. 
— Ks Borodzicz. Przybył tu niedaw- 

no ks. Borodzicz, znany z zeszłorocznych 
swoich czynów w Leonposzczyžaie, i w 
akcji wyborczej, w sprawie której aż Kurja 
Metropolitalna musiąła zabrać głos, pozba- 
wiając księdza Borodzicza prawa pełnienia 
funkcyj kapłańskich. Ksiądz Borodzicz obec- 
nie zainscenizował „porwanie* swojej osoby 
przez ludność, rzekomo żądającą Od nie- 

(0, by budował nowy kościół w Drui. 
ednak z najbardziej miarodajnych źródeł 
dowiadujemy się, że Kurja pozwolenia na 
budowę kościoła nie dawała i że polecenia 
wysokich władz, na które ksiądz Boro- 
dzicz się powoływał, są orem fantazji. 
Podobno tak władze świeckie, jak i du- 
chowne, mają się zająć księdzem Borodzi- 
czem, który z obywatelstwa polskiego ko- 
rzysta tylko na mocy przywileju i do 
Archidjecezji Wileńskiej nie należy, a któ- 
rego działalność ani Kościołowi, ani Polsce 
na dobro nie wychodzi. A.B.C. 

BRASŁAW. 
— Stan zasiewów. Stan zasiewów ozi- 

my przedstawiał się w ubiegłym tygodniu 
w powiecie brasławskim dobrze. Jedynie 
zasiewy zbóż jarych w związku z posuchą 
przedstawiały się w tym czasie niżej stanu 
średniego. 

— Chór „Echo* w Trokach. W niedzie 
lę dn. 23 czerwca r. b. odbędą się w sali 
Korpusu Ochrony Pogranicza w Trokach 
dwa koncerty wileńskiego choru „Echo“, 
pod kierunkiem wytrawnego i poważnego 
muzyka profesora W. Kalinowskiego. Pier- 
wszy z nich odbędzie się zaraz po nabožen- 
stwie t. j. o godzinie 2-ej p. p., drugi po 
kilkugodzinnej przerwie, po skończeniu 
pierwszego. Celem wyjazdu tak licznego ze 
społu (liczącego przeszło 70 osób) jest za- 
chęcenie tamtejszego społeczeństwa do zor: 
ganizowania podobnego stowarzyszenia śpie 
waczego. Inicjatywa chóru „Echo* znalazła 
bardzo życzliwe poparcie ze strony przed- 

stawicieli miejscowego społeczeństwa. Jan. 
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Ekshumacja zwłok gen. Bema. 
„ ALEPPO, 21. VI. PAT. Dnia 20 b. m. odbyła się w sposób uroczy- 

sty ekshumacja zwłok generała Bema. Obecni byli reprezentanci władz 
francuskich z przedstawicielem wysokiego komisarza p. Valy na czele, kon- 
sulowie polski, francuski, węgierski i belgijski i wicekonsul holenderski, 
urzędowy lekarz francuski, kolonja polska, historyczny Świadek Śmierci 
gen. Bema Ali-Riza-Bey, dywizjon. spahisów marokańskich, bataljon piecho- 
ty arabskiej i liczne tłumy ludności. 

Na głębokości dwóch metrów znaleziono doskonale zachowany szkie- 
let gen. Bema. Podczas uroczystości orkiestra wykonała hyma polski i 
francuski, a wojsko oddało honory. Przemówienie konsula polskiego Zby- 
szewskiego zostało przetłumaczone na język arabski. Następnie przedsta- 
wiciel rodziny major Bem de Cosban położył pod głowę generała wore- 
czek z ziemią ojczystą. Trumnę owinięto sztandarem polskim. Olbrzymi 
pochód skierował się do szpitala wojskowego, gdzie złożono trumnę z ho- 
norami wojskowemi- Uroczystość ta wywarła w mieście wielkie wrażenie. 

Hold Izby Deputowanych pamięci geo Bema 
BUDAPESZT. 21. VI. PAT. lzba Deputowanych postanowiła wziąć 

liczny udział w uroczystościach ku czci gen. Bema. 

Mobilizacja wojsk hiszpańskich w Maroku 
WIEDEŃ, 21.VI. PAT. „United Press“ donosi z Madrytu, że zarzą- 

„dzona została mobilizacja stacjonowanych w Maroku pułków hiszpańskich. 
Hr. Jordan, hiszpański wysoki komisarz dla Maroka, wstrzymał oprócz te- 
go wszystkie urlopy wojskowych marokańskich. Powodem tych zarządzeń 
są niepokoje, jakie wybuchły w ostatnim czasie w Maroku francuskiem. 

BE: RA me KÓZ 

Do Nowego Jorku i z powrotem 
BERLIN, 21.VI. PAT. „Vossische Ztg.* donosi z Madrytu, że major-pilot 

hiszpański Mello Franco, który przed trzema laty przeleciał po raz pierwszy 
Antlantyk południowy wystartował niespodziewanie wczoraj po południu do 
lotu transatlantyckiego do Nowego Jorku i z powrotem. Majorowi Mello Fran- 
co towarzyszą w podróży mjr. Galerza i lotnik Ruizald. Mello Franco ma lądo- 
wać po drodze na Azorach i ewentualnie w Halifaxie. Wiadomość o odlocie 

lotników hiszpańskich potwierdza sgencja Havasa. 

Komuniści tworzą stronnictwo opozycyjne 
PRAGA, 21 VL. PAT. Wykluczeni ze stronnictwa komunistycznego posłowie 

i senatorowie, organizujący obecnie stronnictwo opozycyjne, zwołali na 29 i 30 b. m. 
do Kladna walny zjazd zwolenników opozycji. Na zjeździe ma być przeprowadzona 
noś organizacja opozycji komunistycznej pod nazwą: „stronnictwo komunistów= 
eninowców*. 

Obrady międzynarodowej unji kolejowej 
PRAGA, 2! VI. PAT. Wczoraj i dziś odbywały się tu pod przewodnictwem 

przedstawicielą francuskich kolei wschodnich Boreux obrady międzynarodowej unji 
wydawania kombinowanych biletów okrężnych. W obradach brało udział 32 delegatów 
26 zarządów kolejowych poszczególnych państw. 

Samolot strącony przez kabel elekfryczny 
MONTREAL. 21 6. Pat. Samolot, który przelatywał nad brzegiem rzeki św. 

Wawrzyńca, zawadził o kabel elektryczny, co spowodowało śmierć trzech osób. 

Katastrofalne spofkanie 
INSBRUCK. 21.VI, Pat. Zderzyły się tu i wpadły do rzeki samochód i 

wraz z pasażerami. Dwie osoby utonęły, 4 zaś odniosły ciężkie rany. 

Zasłużona kara za oszczerstwo 
PARYŻ. 20,6. Pat. Związek narodowy dzienników francuskich, syndykat prasy 

peryskiej oraz syndykaty pism codziennych wytoczyły znanemu przemysłowcowi i 
wydawcy Cotiemu oraz wydawnictwom dzienników „Ami du Peuple*, „Gaułois* i Fi- 
garo* proces o oszczerstwo, w którym zapadł dziś wyrok, skazujący Cotiego oraz 
każde i powyższych wydawnictw na 10 tys, fr. grzywny i . ogłoszenie wyreku w 10 
pismach. 

Amerykanie na uroczystościach tysiąclecia ów. Wacława w Pradze. 
„_ PRAGA. 21 VI. PAT. Na uroczystość tysiąclecia św. Wacława przybyły wczoraj 

dwie wycieczki z Ameryki, a mianowicie wycieczka członków słowackiego katolickie- 
go Sokoła w Nowym Yorku w liczbie 478 osób oraz wycieczka narodowego związku 
czechosłowackich katolików w. Chicago w liczbie 642 osób* Obie wycieczki powitano 
uroczyście ną 'dworcu. 

Tny umowy polsko-niemieckie zastały przyjęte 
BERLIN, 21—VI. Pat. Rada państwa Rzeszy przyjęła wczoraj trzy u- 

mowy polsko-niemieckie, a mianowicie umowę meljorazyjną, umowę o ka- 
sach oszczędnościowych oraz umowę w sprawie uregulowania stosunków 
prawnych niemieckich zakładów zastawniczych w Poznaniu. 

Dziennikarze zagraniczni na P. W. K. 
POZNAŃ. 21.6, Pat. Wczoraj wieczorem przybyła do Poznania częściowo auto- 

busami, częściowo koleją wycieczka korespondentów pism zagranicznych w liczbie 
Ra 20 osób. Goście zamieszkali w hotelu Polonia. Rano rozpoczęli oni zwiedzanie 

ystawy. i 

motocykl 

, 

Wyprawa Alain Gorbanlf a 
Wiele kłopotu i niepokoju sprawił 

ostatnia publiczności, żywo interesują- 
cej się jego losami, śmiały podróżnik 
Alain Gerbault. 

Jego wyprawa morska, którą przed 
sięwziął całkiem sam na swym małym 
10 tonnowym kutrze Firecrest, zaczęła 
się już w roku 1923. Gdy Firecrest 0- 
puszczał w czerwcu owego roku Can- 
nes, Gerbault oświadczył, że chce prze 
płynąć Atlantyk. W istocie przybył do 
Long Isłand koło Nowego Yorku we 
wrześniu po 102 dniowej podróży, ob- 
fitującej w różne przygody. 

Wyprawa została podjęta w nastę- 
pującym roku i w r. 1926 Firecrest 
zatrzymał się na wyspach Gallapayos 
u zachodniego wybrzeżu Ekwatora na 
Pacyfiku. Poczem Gerbault puścił się 
na jego olbrzymie wodne przestrzenie. 

Kolejno pojawił się w Durbanie w 
czasie Bożego Narodzenia 1927, w 
Cape-Town 15 stycznia 1928, na świę 
tej Helenie 20 kwietnia, wreszcie na 
wyspach Zielonego Przyłądka, skąd 
wyruszył w końcu kwietnia 1929 r. W 
ołbrzymiej tej drodze Alain Gerk ault 
przebył koło 25 tysięcy mil czyli 46 t. 
kilometrów. 

Od tego czasu różne sprzeczne 
wieści na temat jego obecności niepo- 
koiły świat. Jedni twierdzili, że widzia- 
по go koło przylądku Finisterry, inni, 
że na zachodzie Bella Isle. 

Publiczność chciwie śledziła prze- 
bieg poszukiwań zarządzonych w ka- 
nale La Manche przez porty Hawr i 
Szeburg, poszukiwań noto bene bardzo 
utrudnionych z racji mgły i niepogody 
które niedozwoliły hydroplanom poma- 
gać w szukaniu. 

Wszakże ostatnio wieści, jakoby ku 
ter zbliżał się do portu w Hawrze, oka 
zały się błędnemi, gdyż 12 czerwca wła 
sna depesza Gerbault't z Horta na wy- 
spach Azarskich, donosiła jego przyja: 
ciołom iż ma się całkiem dobrze i wy- 
ruszy dopiero w przyszłym tygodniu. 

Kiedy jc dnak zawinie do Francji? 
Wiatry, jedyne motory jego wątłego 
statku, na którym podróżuje od szere: 
ku lat nie są obliczalne, to też przyja- 
ciele Gerbaulta nie mają nadziej ujrzer 
nia go przed lipcem. Ale kto wie? Ku" 
ter tego żeglarza wydaje się nowym 
„Okręt Widmo*', ukazuje się najniespo- 
dziewaniej to tu to tam, zaś kapitan 
jego — drugim latającym Holendrem, 
skazanym na wieczną tułaczkę po ziem 
skim globie. 

Oczywiście ten tryb życia nie może 
być przykrym dla człowieka, zawiedzio 
nego w swej karjerze marynarza (nie 
udało mu się bowiem w Szkole Morr 
skiej) — i może to w części z racji 
owego zawodu, Gerbault pędzi swój 
żywot dziwny i samot niczy. Możliwe 
jednak że zagubionemu na morskich fa 
lach żal jednej rzeczy nie będzie. Oto 
nie może uczęstniczyć w wielkich turr 
niejach tenisowych rozgrywanych w 
Europie. I jeśli zdąży na finałowe roz 
grywki o puhar Davisa 
miały miejsce w lipcu na stadjonie 
Rolland Garros), gotów zbierać laury 
z podwójnego tytułu. 

Gdyż pasja jego do tenisa row" 
noważy w częśći paśję do żeglarstwa. 
Jakoby na jednej z wysp Oceanji na- 
uczył krajowców obchodzenia się z 
rakietą. Jednak miłość żagli przeważa. 
A oto dowody. 

Było to w Monte Carlo sześć czy 
siedem lat temu. Alain Gerbault do: 
szedł do rozgrywek  finaławych gry 
podwójnej mieszanej z panną Zuzanną 

(które będą 2 

  

Jenglen. Otóż o 11 godzinie, momencie 
wyznaczonym na rozpoczęcie match'u 
Gerbault nie pojawił się na korcie i 
ekipa nie mogła wystąpić! 

To mię nie dziwi — oświadczyła 
panna Lenglen. I pokazała palcem w 
stronie Cap Martin mały żagiel, który 
przy braku wiatru stał uwięziony na 
cichej wodzie. 

Był to Alain Gerbault. L. 
  

Olbrzymi postęp w chirargji 
Dotychczasowe próby chirurgów, 

zastąpienia części pogruchotanych ko: 
ści, wewnętrznymi protezami, nie dawa 
ły się w praktyce zastosować, gdyż , 
żywe kości, źle reagowały w zetknięciu 
ze śróbami, płytkami i stawami meta” 
lowymi. 

Dopiero p. Robineau i Contremou* 
lin, chirurgom i radjologom ze szpitala 
w Necker, udało się zrobić duży postęp 
w dziedzinie zastosowania sztucznych 
kości. 

Po dłuższych badaniach 
oni do wniosku, że dlatego poprzednie 
próby dawały ujemne wyniki, że sztu 
czne kości i stawy mie dobrze były do* 
stosowane do charakteru i wysiłku pra 
cy, jaką miały wykonywać, stanowiąc 
bądź to za silne, bądź to za słabe dźwi 
gnie, w każdym bądź razie niepropor* 
cjonalne do żywych kości, 

Panom Robineau i Contremoulin 
udało się zrekonstruować części kości 
odpowiadających z matematyczną ści: 
słością, ruchom jakie miały wykany: 
wać przy zastosowaniu których mu 
skuły mogą normalnie pracować. 

Na poparcie swej tezy znakomici 
chirurdzy przedstawili na ostatniem 
posiedzeniu Akademji Umiejętności, 
chorego, który ma część kości ramienio 
wej wraz ze stawem łokciowym sztu* 
czny, chory nietylko że może normal: 
nie pracować ale nawet grać na mando 
linie. Inny znów chory mający od kilku 
lat większą część kości udowej meta ** 
lowej, doskonale chodzi a nawet mo- 
że oddawać się sportom. 

W dzisiejszym wieku tak częstych 
wypadków cała ludzkość wita z 
ulgą i ogromnym uznaniem ten do" 
niosły wynalazek znakomitych chirur“ 
gów. ZK. 
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WYGRANE LOTERJI PAŃSTWOWEJ. 

gnienia 19-ej W drugim dniu ciąg Pań 
stwowej Loterji klasowej Il-ej klasy padły 
następujące wygrane: 

10.000 zł. wygrał nr. 26735. 
5.000 zł. wygrał Nr. 39335. 
2.000 zł. wygrał Nr. 133988. 
1.000 zł. wygrał Nr. 168400. 
Po 600 zł. wygrały Nr: 6100, 168832, 
Po 500 zł. wygrały Nr. 41117, 46438, 

107833, 114503. 
Po 400 zł. wygrały Nr.: 28787, 43445, 

49770, 92990, 182183. ё 
Po 300 zł. wygrały nr.: 7710, 8469, 9394'- 

17117, 22806, 27462, 37730, 38272, 41132, 
40789, 57513, 71023, 75688, 117058, 130184 

  

   

    

132613, 133241, 137535, 148910, 153826, 
160690, 176847, 179044, 132098. 

Po 200 zł. wygrały nr.: 3260, 3738, 
88, 8588, 9149, 10412, 10761, 19169, 24457 

2, 20293, 34643, 788, 42034, 42817, 
526, 47179, 53096, 55379, 57930, 58196, 

64216, 64306, 64674, 652 67718, „68590, 
73337, 75839, 76430, 80359, 80942, 84509, 

  

  

     

  

87805, 88631, 89436, 90668, 94445, 95323, 
95426, 95807, 95990, 96070, 96593, 96624, 
103668, 105375, 105482, 105636, 106693, 
108521, 109386, 110711, 111155, 112634, 
112676, 113085, 113700, 114176, 114286, 
114929, 117006, 119733, 121487, 122954, 
123380, 124216, 125219, 127476, 127795, 
130046, 130292, 131054, 131088, 131947, 

136291, 137735, 138403, 138431, 
143804, 143852, 144964, 148857 
152293, 162370, 163122, 16524 

169 170700, 179170, 180159, 182804, 
184591. 
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LOT „ŻÓŁTEGO PTAKA” 
Rekord szybkości przelotu nad Atlantykiem. — Tajemniczy pasa- 

Ptaka, miała zamiar wylądować na 
doskonałem lotnisku w Bjaryc, lecz 
widząc że zapas benzyny jest już na 

niła i odprowadziła do towarzyszy 
podróży, 

Władze Hiszpańskie jak i ludność 

żer.—Mgła I mgła dookoła. - Co mówi Schrelber.—13-tka szczęśli- 
wą cyfrą.—Poprzednicy ,, 

Nareszcie przelot śmiałych lotników 
francuskich. Assollanta, Leftvra i Lot- 
tiego z Ameryki ponad Atlantykiem 
do Europy, jest faktem dokonanym. 
Ten bohaterski wyczyn napełnia dumą 
serce każdego Francuza, gdyż podbo- 
ju Atlantyku dokonali trzej synowie 

rancji, na monoplanie firmy Bernard, 
zaopatrzonym motorem Hispano-Sui- 
za, przebywając przestrzeń 58000 ki- 
lometrów i pozostając w powietrzu 
28 godzin i 52 minuty bez lądowania. 
Jest to rekord szybkości rajdu z Ame- 
ryki do Europy, gdyż przed 2 laty 
Lindberg zużył na przelot 34 godziny 
coprawda przebywając przestrzeń o 
100 kilometrów dłuższą. 3 

Teren lotniska w Old Orchard, jest 
nadzwyczaj niedogodny i piaszczysty, 
to też pomyślny start Żółtego Ptaka 
w dniu 13 czerwca, jest najlepszym 
dowodem mistrzostwa Assolantta jako 
pilota. 

Epokowy przelot Żółtego Ptaka z 
Old Orchard, do Commillas koło San- 
tander w Hiszpanii, gdzie lotnicy zmu- 
szeni byli lądować, obfitował w nie- 
spodzianki,  niepomyślne wiatry z 
deszczem i krytyczne momenty. 

„. Można sobie wyobrazić wściekłość 
lotników, gdy się spostrzegli, w pięt- 
naście minut po oderwaniu od ziemi, 
że przyczyną zbyt wielkiego obciąże- 
nia monoplanu, jest pasażer na gapę, 
który się zdołał ukryć w ogonie po- 
wietrznego statku, zmieniając swoim 
ciężarem równowagę i punkt ciężkości 
aeroplanu. Pod pierwszym wrażeniem 
Assollant chciał go poprostu wrzucić 
w morze, lecz po ochłonięciu wzglę- 
dy wdzięczności dla Amerykanów, za 
okazaną pomoc w ich ryzykownym 
przedsięwzięciu, skłoniły lotników iran- 
cuskich do zatrzymania nieprzewidzia 
nego pasażera, a dla ulżenia ciężaru 
pozbycia się części zapasów benzyny. 

Młodemu, 22 letniemu Arturowi 
Schreiber, oddawna laury Lindberga 

żółtego Ptaka". 

nie dawały spać spokojnie, on. rów- 
nież postanowił wsławić się swoim 
przelotem nad oceanem, a nie mając 
pojęcia o awjatyce, i pieniędzy do o- 
płacenia przelotu, zdecydował się od- 
być podróż na gapę. W pierwszej 
chwili, wybór jego padł na aeroplan 
armnerykański „Zielony płomień" nie 
mogąc tam jednak znaleźć dogodnej 
kryjówki, na kilka minut przed star- 
tem zdołał się wśliznąć na Żółtego 
Ptaka i ukryć w ogonie aparatu, nie 
zdając sobie sprawy, ze właśnie nad- 
mierne obciążenie tyłu samolotu, mo- 
że być powodem niechybnej katastro- 
fy. Jak wiemy ukazanie się pasażera 
na gapę po piętnastu minutach lotu 
wywarło na załodze Żółtego Ptaka 
wrażenie piorunujące. 

W prędkim jednak czasie lotnicy 
francuscy polubili młodego Ameryka- 
nina za jego przytomność umysłu, 
odwagę i zimną krew w chwilach nie: 
bezpieczeństwa i postanowili zatrzy- 
mać go aż do Paryża. ю 

W cztery godziny po wzlocie, Żół- 
ty Ptak trafił w sferę gęstej mgły, a 
mając nadzieję, że mgła jest tylko na 
dole, wzbił się do wysokości ponad 
600 metrów, co przy tak wielkiem ob- 
ciążeniu, stanowiło poważne niebez- 
pieczeństwo, tembardziej że w górnych 
sferach mgła była jeszcze gęstszą i 
towarzyszyła lotnikom przez dziesięć 
godzin lotu. 

Zaledwie kilka razy udało się lot- 
nikom widzieć taflę morza, silny pół- 
nocny wiatr, połączony chwilami z 
deszczem i Śniegiem, pchał ich aparat 
ku południowi, zmuszając do ciągłych 
sztuk akrobatycznych, co przy nad: 
programowym obciążeniu, powodowa- 
ło zbyt szybkie zużywanie benzyny. 

W tych warunkach cudem tylko 
udało się lotnikom nie stracić właści- 
wego kierunku i dotrzeć szczęśliwie 
do brzegów Europy. Lecąc wzdłuż 
wybrzeży Hiszpanii, załoga Żółtego 

wyczerpaniu, wylądowała o dziesiątej 
wieczorem czternastego czerwca na 
plaży Comillas koło Santander w 
Hiszpanii. ‚ 

Noc była zupełna gdy „Żółty 
Ptak'* wylądował na plaży w Com: 
millas. Chcąc mieć jakikolwiek poży- 
tek z pasażera na gapę, lotnicy wy* 
słali Schreibera na poszukiwanie ja- 
kiejkolwiek władzy. Młody Ameryka- 
nin, który śmiało puścił się na po- 
Szukiwanie, nie umiejąc ani słowa 
po hiszpańsku, padł ofiarą humory- 
stycznej przygody. 

Oddaliwszy się zaledwie trzysta 

miejscowa, owacyjnie witały  zwycię- 
skich lotników, starając się im dostar- 
czyć potrzebnych materjałów, by mo- 
gli swój lot k ontynuować. 

Lotnicy czuli się doskonale szczę- 
śliwi z dokonanego zwycięstwa, apa- 
rat i motory pomimo długiej i ucią- 
żliwej podróży w najgorszych warun- 
kach atmosferycznych, były w jaknaj- 
lepszym stanie, to też po zrobieniu 
zapasów benzyny i oliwy . „Żółty 
Ptak* mógł się puścić piętnastego 
czerwca w dalszą drogę. 
Niestety trudny start ze zbyt wą- 

skiej plażyComillas, zbyt szybko wy: 
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Mapka lotu „Žėltego Ptaka““. 

metrów od plaży, napotkał on kilku 
policjantów, którzy właśnie urządzali 
obławę na koniokrada, aże Schreiber 
przypominał swoim wyglądem poszu- 
kiwanego złodzieja, więc go przytrzy- 
mali i odprowadzili na posterunek 
policji. Komisarz nie mogąc się do- 
gadać z domniemanym  koniokradem 
i biorąc jego nieumiejętność hiszpań- 
skiego języka za symulację wydał 
rozkaz odprowadzenia go do aresz- 
tów. I byłby niefortunny pasażer 
dłużej posiedział pod kluczem, gdyby 
nie przyszła mu zbawcza myśl do 
głowy, narysowania aeroplanu, pod 
którym podpisał nazwę aparatu i na- 
zwiska francuskich lotników. Ten ar- 
gument trafił do przekonania pollcji 
hiszpańskiej, która go wreszcie zwol- 

czerpał skromny zapas benzyny i 
zmusił do powtórnego lądowania na 
plaży w Mimizan o 50 kilometrów od 
Cazaux, zkąd lotnicy po przenoco- 
waniu i zaprowiantowaniu się w ben- 
zynę, dopiero szesnastego wystarto- 
wali do le Bourget, 

W wywiadzie udzielonym redakcji 
Matin'a, trzej lotnicy oświadczyli zgo- 
dnie, że pomimo niepomyślnych wa- 
runków przelotu, mgły i nadprogra- 
mowego obciążenia, ani na chwilę nie 
zwątpili w wytrzymałość swego ара 
ratu i święcie wierzyli w pomyślny 
wynik rajdu. 

Wspólnie przeżyte ze Schreiberem 
niebezpieczenstwa, przywiązały ich do 
niego, tak że nie mają zamiaru odda- 
wać go w ręce policji, ale po poka- 

zaniu Paryża odeślą go drogą wodną 
do Ameryki. Podstępne zakradnięcie 
się na samolot Schreibera, mimowoli 
stało gię przyczyną ciekawego ekspe- 
rymentu, gdyż udowodniło że motor 
o sile 600 koni, zdołał bezpiecznie 
przenieść, na przestrzeni 6000 kilo- 
metrów czterech pasażerów, a więc o 
jednego więcej jak poprzednio obli- 
czano. 

Aparat T. S. F. przez cały czas 
funkcjonował bez zarzutu, dając mo- 
żność komunikacji z załogą krążących 
statków, to poczucie łączności ze 
światem, była dla lotników w chwi- 
lach niebezpieczeństwa, wielką moral- 
ną podporą. 

Trzydziestocentymetrowy mały kro- 
kodyl, wzięty na pokład  Żółtego 
Ptaka jako maskotta, cudownie zniósł 
podróż, zaraz po wzlocie usnął i 
spał jeszcze spokojnie przy wylądo- 
waniu. 

Na lotnisku w le Bourget, czekało 
Assollanta Lefevra i Lottiego entu- 
zjastyczne przyjecie,wi watom i okrzy- 
kom powitalnym nie było końca, 
kilkutysięczny tłum Oczekujący dwa 
dni cierpliwie na wylądowanie boha- 
terskich lotników nie mógł się nimi 
nacieszyć, fotografując i obnosząc ich 
w tryumtfie, przeszkadzali im się przy- 
witać z oczekującemi na ich przybycie 
rodzinami. 

Nareszcie po dwóch dniach, peł- 
nych oficjalnych przyjęć i bankietów, 
udało się  Lefevrovi i _ Lottiemu 
wymknąć od zaszczytnych lecz nużą- 
cych obowiązków, i przetańczyć całą 
noc w jednym z dancingów na Mon- 
martre. W drodze powrotnej zmęcze- 
ni tylu wrażeniami lotnicy posnęli w 
autach, to też we snie zostali przez 
przyjaciół odtransportowani do do- 
mów. 3 

Młodziutka pani Assollant która 
przez cały czas rajdu nie zaznała chwili 
spokoju, na wieść o szczęśliwym wy- 
lądowaniu, pośpieszyła wsiąść na 
pierwszy statek zdążający do Europy, 
wyrzekając się na zawsze karjery tan- 
cerki. 

Pani Assollant twierdzi, że trzy- 
nastka jest dla niej szczęśliwą licz- 

bą: Z trzynastu liter składało się jej 
panieńskie imię i nazwisko, Paulina 
Parkier. W 13 dni po poznaniu wy- 
szła za mąż za Assollanta, slub 
odbył się trzynastego i wreszcie za 
trzynaście dni ujrzy znów ukochane- 
go męża. ‚ 

sWidać z tego, że są ludzie, którym 
feralna trzynastka przynosiszczęście. 

Młody Schreiber umieszczony na 
koszt lotników w jednym z hoteli, cie- 
szy się Paryżem, i postanawia ze 
swojej podróży na gapę wyciągnąć 
znaczne korzyści, gdyż ogłosił, że u- 
dzieli wywiadu ze swoich wrażeń z 
podróży tylko za wysokim wynagro- 
dzeniem 30000 dolarów. Rodzice jego, 
których o swojej powietrznej eska- 
padzie zawiadomił w pozostawionym 
liście, są dumni z Syna i rokują mu 
najświetniejszą karjerę. 

Szczęśliwe zakończenie transatlan: 
tyckiego lotu stało się przyczyną do 
wymiany depesz gratulacyjnych po- 
między Prezydentem  Hooverem a 
Prezydentem Doumergue. 

Przy okazji szczęśliwego przelotu 
Assollanta Lefóćvra i Lottiego, nie od 
rzeczy będzie przypomnieć, że 14 bie- 
żącego miesiąca, cała Anglja obcho- 
dziła uroczyście dziesięciolecie pierw- 
szego przelotu ponad Atlantykiem 
Równo 10 lat temu 14 czerwca, dwaj 
lotnicy angielscy A, W. Browni john 
Alcock dosonali przelotu nad Atlan- 
tykiem z Nowo Funlandji do Irlandji, 
pozostając 15 godzin 57 minut w po- 
wietrzu bez lądowania. Świeżo po 
wiełkiej wojnie, cały Świat był za bar- 
dzo pochłonięty w roku 1919 kwestją 
układów i podpisania traktatu pokojo- 
wego w Wersalu. To też Śmiały czyn 
lotników Angielskich, przeszedł bez 
echa, nie wywołując silniejszego wra: 

żenia. \ 
Jeden ze šmialych pjonjerėw '104 

tów transatlantyckich John Alcock.| 
zginął tegoż samego roku, w kata“ 
strofie lotniczej pod Rouan. Drugi z 
nich Brown, skromnie żyjący w do- 
mowym zaciszu, dał się wyciągnąć z 
zapomnienia i z całą rezygnacją pod- 
daje się zasłużonym lecz spoźnionym. 
o lat dziesięć owacjom. Z. K. 

ich 

przyszli -



Charakterystycznym rysem powo- 
jennej ewolucji agrarnej Zachodu jest 
przyspieszone tempo zaniku gospo- 

fcarstw chłopskich. Chłop w pojęciu 
rglnika uprawiającego ziemię w załeż- 
ności od potrzeb własnej rodziny, da- 

o już stracił charakter żywotnej je 
dhostki w gospodarstwie „spokecznem 
krajów zachodnich. Jego miejsce zajął 
tam przedsiębiorca rolny produkujący 
dla potrzeb rynkowych i nastawiający 
Swą produkcję na pokrycie tych po- 
trzeb. Zwycięski pochód przedsiębior- 
słwa rolnego jako typu nieodłącznie 

związanego z ewolucją idącą w kie 

| zastępowania form“ naturalno 

spodarczych iormami wymienno g0- 

Spodarczemi doprowadził w szeregu 
Krajów do zupełnego niemal zaniku 

tych warsztatów rolnych, które zwy- 

kliśmy określać mianem gospodarstw 
chłopskich. 

Kraje najdalej posunięte w ewolucji 

gospodarczej jak Anglja, Ameryka lub 

Manja nie znają już dziś zupełnie chło 

pów. Już przed wojną światową istnieli 

tam tyłko więksi i mniejsi przedsię- 

biorcy rolni. Raz większe raz mniej 

sze ich warsztaty, to typowe tabryczki 

produktów rolnych, stanowiące różne 

kombinacje ziemi, pracy i kapitału. 

W krajach stosunkowo zacofanych 

pod względem ewolucji gospodarczej 

jak w Niemczech, a przedewszystkiem 

w Francji, pozycja chłopa aż do wojny 

ś_ wiatowej była nieco silniejszą. Ale i 

tam dawny chłop powoli wymierał. Na 

stępstwa wojny a przedewszystkiem 

nacisk śruby podatkowej  podcięły 

gruntownie wegetację form szczątko- 

wych. W związku z tem gospodarka 

chłopska przechodzić zaczyna do hi- 

storji a cały zachód objawia tendencję 

upodobnienia się pod względem agrar 

nym do Danji. 

| Z ewolucją decydującą o zaniku 

chłapa idzie w parze rosnąca mobiliza- 

cja warsztatów i rozluźnianie węzła 

łączącego właściciela z ziemią. Postę- 

py tej mobilizacji najbardziej rzucają 

się w oczy w Ameryce, gdzie dziś war 

sztat rolny stosunkowo rzadko przecho 

dzi z ojca na syna. Ziemia zmobilizo- 

wana, ziemia zmieniająca coraz CZĘ- 

ściej gospodarujących i mogąca pozo 

stawać zawsze tylko w ręku najbar- 

dziej przedsiębiorczych jednostek nie 

jest już pociągającym fetyszem. Dla 

przedsiębiorcy rolnego ziemia stanowi 

tylko środek do osiągnięcia rezutatów 

produkcji. Nie istnieje dla niego i nie 

może istnieć kwestja ziemi w rozumie- 

niu psychiki chłopskiej. 

W ustroju agrarnym, w którym 

przedsiębiorstwo rolne odniosło zwy- 

čiestwo mad gospodarstwem chłop- 

skiem, o obszarze warsztatu rolnego, 

decydują względy ekonomiczne. Ob- 
szar ziemi jest wówczas dla rolnika jed 
nym 
zastosowaniu 'w kombinacji wszystkich 

czynników, a więc o granicy obszaro- 

wej puzedsiębiorstwa rolnego rozstrzy- 

go ustosunkowanie ziemi do pracy i. 

kapitału i możność ich wzajemnej sub- 

stytucji. Zależnie od tego ustosunko- 

wania raz ulega redukcji obszar ziemi 

na rzecz zwiększonego nakładu pozo- 

stałych czynników, to znowu nakłady 

kapitału i pracy zostają zmniejszone, 

‘а natomiast potęguje się nakład ziemi. 

Granica racjonalnego ekonomicznie 

<jpzaru przedsiębiorstwa rolnego jest 

więc względną i ustalenia absolutne- 

ga ustosunkowanie ziemi do pracy i 

widzenia niemożliwością. I tak przed 

wojną zarysowywała się na Zachodzie 

wyraźna tendencja do obniżania grani- 
cy obszarowej ziemi przy równoczes- 
nem potęgowaniu nakładów pracy I 
kapitałuł. Obecnie w łączności z mię- 
dzynarodowym kryzysem rolnym daje 
się zauważyć raczej dążność do zwięk- 
szania nakładu kapitału przy ogranicza 

niu makładu pracy a w związku z tem 
zaznacza się zwrot w kierunku akumu- 

lacji obszaru przedsiębiorstwa rolnego. 
Niewiadomo, jak długo obecna tenden- 
cja potrwa, ale w każdym razie po- 
twierdza ona bezpodstawność przyj- 
mowania jakichkolwiek stałych norm 
dla oceny ekonomicznej żywotności 
warsztatów. 

Ewolucja agrarna ma Zachodzie 
pozostaje w diametralnej sprzeczności 
z tem, co obserwujemy na Wschodzie. 

Wschód bowiem nietylko nie znajduje 

się na drodze do likwidacji gospodar- 

ki chłopskiej, lecz charakteryzuje go 

cofanie się od form wymienno-gospo” 

darczych ku coraz bardziej prymityw- 

nym formom gospodarki naturalnej. 

Wobec tryumiu psychiki chłopskiej 

żadne kryterja ekonomiczne ostać się 
nie mogą. 

Gospodarka chłopska objawia sta- 
łą tendencję do kurczenia się rozmia- 

rów warsztatu rolnego Wraz ze wzro- 
jem ludności. Miejsce  kryterjów 

względnych racjonalności raz tych, to 
znowu innych form warsztatu, zajmu- 

je tu bezwzględne kryterjum demogra- 

ficzne. Z większą liczbą ludności pow- 

staje konieczność ograniczania roz- 
miarów gospodarstwa jako bijologicz 

nego podłoża chłopskiej egzystencji. 
Bo też gospodarstwo chłopskie w czy- 

stej formie nie jest kategorją ekono- 

miczną lecz bijołogiczną. O wzroście 

i upadku gospodarstwa chłopskiego 

decyduje w przeważającej mierze pro- 
ces fizjologiczny, o wzroście i upadku 
przedsiębiorstwa rolnego proces eko- 
nomiczny (wartości psychiczne). Nic 

dziwnego, że zapatrzeni w formy go- 

spodarki chłopskiej uczeni rosyjscy 
stworzyli coś w rodzaju bijologji go- 
spodarstw rolnych w miejsce wyrosłej 
na gruncie zachodnim ekonomiki rol- 

niczej. 
Ustroje rolne Wschodu objawiają 

ё 

z czynników produkcji. O jego w. 

"na _ wczorajszem posiedzeniu 

wyraźną tendencję do przemian po 
linji demograficznej. Pośpieszna likwi- 
dacja większej własności może być 
uważana tylko jaka epizod w postępu- 
jącej zagładzie wszystkiego co stawa- 
ło na drodze potężnemu procesowi 
fizjologicznemu. 

W polsce tendencje do rozwoju po 
linji ekonomicznej spotykają się i krzy- 
żują z dążeniami wyrosłemi na zgoła 
odmiennem podłożu psychiki chłop- 
skiej. Stąd powstaje chaos pojęć i 
sprzeczności, które między innemi cha- 
rakteryzują tak ustawę o reformie rol- 
nej, jak całą naszą politykę 'agrarną. 
Można ostatecznie nie wiedzieć, cze- 
go się chce, ale trudno nie zdawać so- 
bie sprawy, dokąd się idzie. 

Dla mnie wysoce niepokojącym 
jest fakt, że w tym samym czasie, kie- 
dy dokonywuje się powolna lecz sy- 
stematyczna likwidacja większej włas- 
ności ziemskiej, obserwujemy rozrost 

SŁUWO 
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gospodarki chłopskiej w miejsce ewo- 
lucji ku typowi przedsiębiorstwa rol- 
nego. Liczono, że reforma rolna przy 
powolnem tempie da Polsce w rezulta- 
cie obraz stosunków duńskich. Fym- 
czasem najwidoczniej okazuje się, że 
w Połsce brak psychicznego podłoża 
do ewolucji w tym kierunku. Niebez- 
pieczeństwo stoczenia się do pozio- 
mu chłopskiej Rosji, staje się z każ- 
dym rokiem większe, a wraz z niem 
wysuwa się perspektywa państwowo 
kontrolowanych lub zgoła  paūstwo- 
wych przedsiębiorstw rolnych dla apro 
wizacji ludności miejskiej, jako kwe- 
stja niezbyt odległej już przyszłości. 
Jeżeli dość rychło nie zrewidujemy na- 
szej polityki agrarnej to etatyzm nieba 
wem znajdzie pole do popisów i w tej 
dziedzinie produkcji w której jego dzia 
łalnośćw stosunku do do przedsiębior- 
czości prywatnej okazywała się za- 
wsze najmniej zadawalniającą. 

‚ Stefan Schmitt. 

Na tropie handlarzy żywym towarem 
‚ Przed kilku dniami do policji w Graje- 

wie wpłynęło zameldowanie Grzegorza Sie- 
zingiera o zaginięciu jego córki lat 20 
Okoliczności zaginięcia podane — przez 
meldującego wydały się wysoce podejrzane 
tak, że policja odrazu skierowała śledztwo. 
w odpowiednim kierunku. Okazało się, że 
Słezingierówna poznała w tajemnicy przed 
ojcem zamieszkującego chwilowo w Graje- 
wie młodego człowieka podającego się za 
komiwojarzera i przedstawiciela całego 
szeregu fabryk Jonona Laufera.Osoba Lau- 
fera dawno wydała się policji podejrzaną 
i miano nad nim nadzóz. Podejrzewanego 
o utrzymywanie niedozwolonego ikontaktu 
z przemytnikami kokainy i morfiny, jako 
też rozpowszechnianie tych narkotyków w 
Polsce. W trakcie dochodzenia w sprawie 
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Spostrzeženia Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 21 VI. 1929 r 

Ciśnienie | -- 
średnie w m. | A 

Temperatura | - 

šrednia i se 

Opad za 4- ! 
bęw mm. | 

iate ! : 
przeważający 1 Południowy 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę -1-10°С. 
Maximum na dobę -|- 28>C. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

URZĘDOWA 
— Posiedzenie wydziału wojewódzkiego. 

W dniu 20 b. m. odbyło się w — urzędzie 

wojewódzkim pod przewodnictwem p. wo- 

jewody Raczkiewicza posiedzenie wydzia- 
łu wojewódzkiego. W posiedzeniu tem ucze 

stniczył również, w charakterze gościa na- 

czelnik wydziału samorządowego w. urzę- 
dzie wojewódzkim w Brześciu nad Bugiem, 
Romuald Tejszerski, który przybył do Wil- 

na w celu zaznajomienia się z organizacją 

wydziału samorządowego województwa 

oraz organów kolegjalnych. 
Na posiedzeniu tem rozpatrzono najpierw 

dwie sprawy z dziedziny ustawy antyalko 
holowej, następnie zatwierdzono trzy uchwa- 

ły finansowe Rady miejskiej m. Wilna z dn. 
27 maja r. b. tudzież statut etatów stano- 

wisk służbowych dla pracowników m. Wil- 
na, uchwalone swego czasu przez Radę 
miejską. Wreszcie wydział wojewódzki za- 
łatwił 68 rekursów Od wymiaru podatków 
dokonanych przez powiatowe związki ko- 
munalne i Magistrat m. Wilna. 

— Wydział wojewódzki w dniu 28 b. 
m. rozpatrzy budżet m. Wilna. Jak się do- 
wiadujemy z kompetentnego źródła, budżet 

m. Wilna na okres 1929—30 wejdzie pod 

obrady wydziału wojewódzkiego w dniu 28 

b. m. 
— (Choroby zakaźne na terenie woje- 

wództwa. Według informacyj uzyskanych ze 

źródeł urzędowych w przeciągu ostatniego 

tygodnia zanotowano na terenie wojewódz- 

twa następujące wypadki chorób zakaźnych: 

dur brzuszny (tyfus) 4, dur plamisty 16, 

płonica 5, bionica 5, krztusiec, gružlica 30. 

w tymże okresie odkażono 6 mieszkań i od- 

wszono 1423 osób. 

MIEJSKA 
— (0) Urlopy wypoczynkowe. Dnia 24 

czerwca wraca z urlopu wypoczynkowego 
i obejmuje urzędowanie prezydent miasta p. 
Folejewski. Tegoż dnia zaczynają korzystać 

z miesięcznego urlopu wiceprezydent Czyž 
i ławnik Żejmo. 

— (0) Skanalizowanie koszar Antokol- 
skich. W dniu wczorajszym specjalna komi- 
sja z ramienia. Magistratu sprawdziła stan 
urządzeń kanalizacyjnych w koszarach An- 
tokolskich, zajętych przez 6 p. p. Leg. i 
stwierdziła konieczność niezwłocznego ska- 
nalizowania tych posesy]. у 

(0) Ukaranie kina „Lux“. Magistrat 
postanowił 

ukarać kino „Lux* grzywną w wysokości 
100 zł. za sprzedaż nieostemplowanych bi- 
letów. 7 с 

— (0) Uruchomienie karetki Pogotowia 
ratunkowego. Uszkodzony pare tygodni te- 
mu samochód Pogotowia ratunkowego Z0- 
stał naprawiony i z dniem dzisiejszym zacz- 
nie funkcjonować. " 

— (b) Kredyty na ogniotrwałe materja- 
ły do krycia dachów. Odnośne czynniki pań- 

stwowe chcąc przyjść z pomocą akcji prze- 

ciwpożarowej i przyczynić się do zmniejsze- 

nia liczby pożarów w gospodarstwach rol 

nych i strat spowodowanych przez pożary, 

uruchomiły w roku bieżącym specjalny kre- 

dyt na kupno ogniotrwałych materjałów do 

krycia dachów. Na ten cel zostało wyasy- 
gnowane 5 miljonów złotych z czego będą 
udzielane pożyczki na przeciąg lat trzech. 
Warunki na jakich te materjały mogą być 
nabywane reguluje Bank Rolny, który na- 
tomiast na własny rachunek tych materja- 

    
     

  

zaginięcia Ślezingierówny zdołano ustalić, 
że została ona namówiona do porzucenia 
domu rodzicielskiego i wyjazdu do Amery- 
ki. W tym też celu zabrała ona ojcu 100 
dolarów i udała się z Lauferem w stronę 
granicy i pod Ornianami przeszła do Litwy 
a następnie pociągiem do Królewca. Tam 
Laufer przy pomocy innych członków szaj- 
ki usiłował kupić dokumenty potrzebne na 
wyjazd do Ameryki. O projektowanej tran- 
zakcji dowiedziała się policja niemiecka. 
która zdołała go aresztować. Razem z nim 
zatrzymano również i _ Ślezingierównę. 
Laufer będąc członkiem bandy handlaży 
żywym towarem chciał nieświadomą dziew - 
czynę wywieść do Ameryki i tam sprzedać 
do domu rozpusty. Zostanie on wydany 
naszym władzom bezpieczeństwa. 

  

NIKA 
łów nie sprowadza, lecz ogranicza się je- 
dynie do ustalenia warunków sprzedaży 
tych materjałów przez dostawców. Z kredy- 
tów tych mogą korzystać rolnicy za pośred- 
nictwem organizacyj spółdzielczych i kas 
komunalnych w sposób następujący: Kasa 
lub organizacja nabywa materjał na zamó- 
wienie i po odbiorze takowego odsyła złece- 
nie do Banku Rolnego w Wilnie, gdzie na- 
leżność jest regulowana z kredytów udzie- 
lonych poprzednio zamawiającemu. . 

— (o) Podwójny jubileusz. Onegdaj 
pracownicy Magistratu obchodzili 30-letni 
jubileusz kierownika wydziału pomiarów 
miejskich inż. Franciszka Walickiego i star' 
szego geometry tegoż wydziału p. Stanisła- 
wa Januszewicza. 

Obaj jubilaci znani są na gruncie wi- 
leńskim i cieszą się sympatją wśród kole- 
gów. 

To też uroczystość nosiła niezmiernie 

serdeczny charakter. W imieniu kolegów 

przemawiał sekretarz Rady miejskiej p. M. 
Dziewicki podnosząc zasługi inż. Walickie* 
go, który wyjątkową znajomością rzeczy i 

niezwykłem zamiłowaniem do swojej pracy 

w dziedzinie regulacji i rozbudowy miasta 

zdobył powszechne uznanie, jako jeden z 

najlepszych znawców Wilna i doskonały 
fachowiec, i podkreśłając działalność p. Ja. 
nuszewicza nietylko jako dobrego urzędni- 
ka, ale i jako obywatela, który w niedaw- 
nych a bardzo groźnych dla Wilna czasach, 
brał czynny udział w organizacji samoobroT 
ny i w walce z bolszewizmem. 

Jubilatom wręczone zostały upominki i 
adresy, poczem w letnim lokalu Klubu Szla- 
checkiego odbyła się skromna biesiada ko- 
leżeńska, urozmaicona licznemi przemówie- 

niami a nacechowana rzadkim w czasach 

dzisiejszych wesołym i pogodnym nastrojem. 

SZKOLNA 

— (a) Egzaminy dla kandydatów na 
nauczycieli szkół średnich. Dowiadujemy się 
że egzaminy dła kandydatów na nauczycieli 
szkół średnich, w okresie jesiennym odby- 
wać się będą od dnia 18 do 31 października. 
Ci, którzy pragną przystąpić do tych egza- 
minów, winni zgłosić się pisemnie do pań- 
stwowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 
do 28 września, składając jednocześnie prze- 
pisaną opłatę, która wynosi za egzamin nau- 
kowy 84 zł, za egzamin pedagogiczny 56 
złotych, za egzamin uproszczony 50 zł. 40 
gr. i za egzamin z literatury, historji i geo- 
grafji polskiej przy egzaminie uproszczonym 
16 zł. 80 gr. 

Terminy egzaminów można dowiedzieć 
się w łokału komisji egzaminacyjnej w gma- 
chu U. S. B. 

— Szkoła powszechna przy „Ognisku* 
Kolejowem w Wilnie (ul. Kolejowa 19), za- 
twierdzona przez Kuratorjium szkolne okrę- 
gu wileńskiego, przyjmuje do dnia 1—1X 
1929 r. zapisy uczniów i uczenic da I, Il i III 
odzialu na rok szkolny 1929—30. 

Opłata miesięczna wynosi 10 zł, wpi- 
sowe — jednorazowe — 5 zł. 

Zapisy przyjmuje kancelarja „Ogniska 
do dn. 1-VII r. b. w godz. od 9 @0 1 p. p. 
zaś w okresie od 1-VIl do 1-IX 29 r. od 
godz. 1 do 7 wieczór. 

Uwaga: Przynależność rodziców do КО- 
lei państwowych nie jest obowiązkowa. 

— Zrzeszenie Komitetów Rodzicielskich 
szkół powszechnych miasta Wilnta w imie- 
niu rodziców i uczni szkół powszechnych 

składa serdeczne podziękowanie: organiza- 

torom wycieczki krajoznawczej do Pozna- 
nia i Gdyni w osobach inspekt. szkolnych m. 

Wilna P. P. Stanisława Starościaka i Kazit 

mierza Bocewicza; Magistratowi m. Wilna, 

za udzielenie, na ten cel, zapomogi w wy- 

sokości 6.000 złotych; P. P. kierowńikom 
wycieczki Zygmuntowi Jaworskiemu i Fer- 
dynandowi Traczowi, oraz P. P. kierowni- 
kom i neuczycielstwu szkół powszechnych 
za pełną poświęcenia pracę, która dała moż” 
ność naszej dziatwie zwiedzić: Warszawę, 
Poznań i Pomorze. Zarząd. 

WOJSKOWA. 
_ — (b) Przepisy o ubiorach wojskowych. 

Władze wojskowe wydały przepisy dotyczą- 
ce ubioru wojskowego i sposobów noszenia 
orderów i odznaczeń wojskowych. W prze- 
pisach tych ustałono dokładnie i rozgrani- 
czono ostatecznie kiedy i w jakich okolicz- 
nościach jaki * mianowicie ubiór jest prze- 
widziany jak również kiedy i jakie noszone 
być mają ordery i odznaczenia. Przepisy 
określaja również sposób noszenia samych 

orderów i odznaczeń. Z nowych zmian, któ- 

re te przepisy zawierają, należy wymie- 

nić wprowadzenie na stałe spodni koloro- 

wych dla oficerów kawalerji i artylerji kon- 
nej w ubiorze galowym. Dotychczas ta 
część ubioru była skasowana i spodnie z 

lampasami jedynie donaszano. 

   

  

  

   

    

KOLEJOWA. 

— (a) Wyjazd delegacji kolejowej na 
kongres do Rygi. W dniu wczorajszym wy- 
jechała do Rygi delegacja kolejowa z Wilt 

na, która z ramienia Ministerstwa Komuni- 
kacji weźmie udział w siódmym kongresie 
kolejowym państw bałtyckich, Polski, Rosji, 
i Niemiec. Kongres będzie poświęcony prze- 
ważnie sprawom tranzytowym i będzie 
trwał od 22 b. m. do 6 lipca. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (a) Akcję zasiłków przedłużono. Wła- 
dze centralne przychyliły się do wniosków 
O. B. F. B. i postanowiły przedłużyć na 
dałsze 13 tygodpi dorażną akcję pomocy 
państwowej dla tych bezrobotnych, którzy 
ustawowo wyczerpali już prawo korzysta- 
nia z zasiłków pieniężnych. 

KOMUNIKATY. 

— Procesja do Kalwarji. Dnia 23 bm. w 
niedzielę z kościoła OO. Bonifratów (Św. 
Krzyża) wyrusza 'po nabożeństwie które roz 
poczyna się o godz. 6.30 procesja do Kał 
warji. W razie niepogody zostanie odłożona 
do następnej niedzieli. 

— Polski Touring - Klub urządza dnia 
23 czerwca (niedziela) szereg wycieczek 

autobusami do Trok, iZełonych Jezior i Pu- 
szczy Rudnickiej. 

Wyjazd z przed bramy b. Targów Pół- 

noćnych o godz. 9 1 10 rano i powrót © 

godz. 17 i 18. 
W wycieczce mogą brać udział osoby 

nierależące do Touring Klubu. 
Informacyj udziela biuro Touring - Klu- 

bu (ogród Bernardyński, pawilon poczty g. 
9:2- 13 i 17 — 19 tel. 17-72. 

RÓŻNE 

— Boniirat rzy w Wilnie. Jak się dowia- 
dujemy ze źródeł wiarogodnych, została о- 

statecznie zlikwidowana sprawa klasztoru 

OO. Bonifratrów, kaórych w 1635 roku spro- 

wadził do Wilna biskup Abraham Woyna, 
a w 1843 r. rząd rosyjski usunął. Kasztor 

ten z czasem przeszedł w chwilowe posia- 

danie Magistratu, z którym od 1925 roku za- 

kon OO. Bonifratów prowadził nieustanne 

pertraktacje. Ostatecznie sprawa oparła się 

o sąd, który na posiedzeniu dnia 9 kwiet- 

nia br. spor przesądził na rzecz Zakonu. 

Obecnie, dzięki przychylnemu stanowi- 

sku władz miejskich załatwiono także spra- 

wę przytułku miejskiego, który się mieści 

w murach klasztornych. O. O. Bronifratrzy 

razem z posesją, przejmują na ogólnych wa 

runkach i przytułek, zapoczątkowując w ten 

sposób swą działalność miłosierną. A 

— VII Doroczna Wystawa obrazów i 

rzeźb T-wa Artystów Plastyków (Pałac re- 

prezentacyjny — Plac Napoleona) otwarta 

codziennie od g. 10—19. 
— Hojny dar dla dotkniętych nieurodza- 

jem. P. Stefan Rószkiewicz, przedstawiciel 

Banku Cukrownictwa złożył na ręce naczel- 

nika Dworakowskiego pismo Banku Cukrow 

nictwa deklarujące w imieniu zrzeszonego w 

tym Banku przemysłu cukrowniczego 100 

worków (wagon) cukru kryształu ze swe- 

go składu w Wilnie przy ul. Słowackiego 27 

na dożywianie ludności Wileńszczyzny w 

powiatach dotkniętych klęską  nieurodzaju. 

— (b) Zakaz wwozu wieprzy. Władze 

wileńskie otrzymały powiadomienie o zaka- 

zie wywozu nierogacizny z niektórych miej- 

scowości województwa nowogródzkiego 

jako zagrożonych niebezpieczeństwem  po- 

moru i zarazy świń. W związku z tem na 

teren województwa wileńskiego nie można 

wwozić nierogacizny pochodzącej z terenu 

powiatu stołpeckiego z Miru, Derewny, Nie- 

Świeża, Iwja, Ejszyszek, Radunia, Žyrmun i 

Bieniakoń. 
“L (a) Zamknięcie * miejsca 

awantur. Władze administracyjne postano- 

ty nakązać zamknięcie mieszczącej się w 

Pošpieszce „kawiarni“ Rudnera a to wobec 

systematycznego urządzania w tym lokalu 

burd i awantur, jako też stwierdzenie niedo- 

zwolonej sprzedaży alkoholu. 

"stałych 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 21-go 
czerwca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 32—33, owies zbierany 32—34, jęcz- 
mień na kaszę 31, browarowy 33. otręby 
pszenne 27—27 i pół, żytnie 25-26. ma- 
kuchy lniane, 47—48. Tendencja nieokreślo- 
na. Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pszenica ‹ 45 - 48, żyto 
32—35, jęczmień 31—34, owies 34—35, 
gryka 40—43, ziemniaki 11—13, siano 9 - 14, 
słoma 9-11. 

Mąka pszenna 85 —100, żytnia razową 
35 - 38, pytlowa 45—49 za klg. 

Kasza jęczmienna 70—85, jaglana 90 — 
110, gryczana 90 120, owsianą 70—120, 
perłowa 80 — 100, pęczak 60 — 70 za 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 270—300, cielęce 180 — 
220, baranie 300—320, wieprzowe 280—340, 
słonina świeża 400—420, solona 400—440, 

0 380—440, smalec wieprzowy 460— 

Nabiał: Mleko 25—30 gr. za litr, śmie- 
tana 150—160, twaróg 100—120 za I kg., 
ser twarogowy 120—140, masło niesolone 
450- 500, solone 380— 450. 

120—140 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 60—70, faspia 

biała 180—210, kartofle 10 -13, kapustą 
świeża 70—120, kwaszona 60—70, marchew 
40-45, młoda 20 —25, buraki 25 30, mło- 
de 20—25 (za pęczek), brukiew 25—30, 

rabarbąr 70—80, ogórki 40-50 za sztukę, 
cebula 30—40, młoda 5—10 (za pęczek). 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kaczki 
6-8, gęsi 8—12. kurczęta 170—200, 

Ryby: liny żywe 480—500, śnięte 350— 
400, szczupaki żywe 370—450, śniętę 250 — 
320, leszcze żywe 480—500, śnięte 350 - 400, 
karpie żywe 380 400, šniete 230 - 350, ka- 
rasie żywe 270—320, śnięte 220—250, oko- 
nie żywe 480 --500, śnięte 350—380, wąsa- 
cze żywe 450 - 480, śnięte 320—350, siela- 
wa (brak), sumy 220—250, węgorze (brak), 
miętusy 220—250, płocie 150—220, drobne 
40—50. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Ostatnie przedstawienie 
sztuki ,Tajiun*. Dziś nasz znakomity gość 
Wojciech Brydziński wystąpi w swej niepo 
równanej kreacji dr. Tokaremo w sztuce 

   

„Tajfun. 
„Tajfun* jutro, w niedzielę, grany będzie 

po raz ostatni. ` 
Uwaga: Celem uprzystępnienia szerszej 

publiczności ujrzenia wielkiej kreacji Wojcie 
cha Brydzińskiego w „Tajfunie”, ceny miejsc 
z dniem dzisiejszym zostały znacznie zniżo- 
ne. 

Ostatnia kreacja W.  Brydzińskiego w 
Wilnie. „Twarz i maska”. — oto tytuł ko- 
medji Chiarelli, której premiera grana bę- 
dzie w poniedziałek. „Twarz i maska' daje 
pole W. Brydzińskiemu do wykazania całej 
gamy sprzecznych uczuć oraz prawdziwie 
wirtouzowskiej gry. 

— Teatr Ludowy. 3 występy pożegnali 
ne Ryskiego Rosyjskiego Teatru — Огата- 
tycznego. (Teatr przy ul. Ludwisarskiej Nr. 
4). Dziś wystawiona zostanie jedna z naj- 
lepszych sztuk francuskiego pisarza  Ver- 

  

neuille'a p. t. „Strzeżcie się kobiet charal . 
kteryzowanych” (Kuzynka z Warszawy). 

Dla wygody publiczności zam. na let- 
niskach, po zakończeniu przedstawienia od 
teatru kursować będą autobusy we wszyst- 
kich kierunkach. 

3 

Przedstawiciele Ligi Narodów na pograniczu 
Na pogranicze polsko - litewskie 

przybyli przedstawiciele Ligi Narodów, 
którzy mają za zadanie zbadanie sta- 
nu komunikacyjnego tamtejszych dróg 
i ustalenie punktów handlowych dla 
celów wymiany towarów między Pol- 
ską a Litwą. Delegaci pracę swoją 

rozpoczęli od północnego odcinka t.j. 
od miejsca zetknięcia się granic Pol- 
ski, Łotwy i Litwy. Przybyli oni z 
Rygi gdzie zwiedzili również pogra- 
nicze polsko-łotewskie i lotewsko-li- 
tewskie. (c) 

  

Wycieczki Drobnych rolników na P.W.K. w Poznaniu 
№ związku z Powszechną  Wystawą 

Krajową w Poznaniu sejmiki i gminy w 
województwie wileńskiem asygnowały oko- 
ło 30 tysięcy złotych na organizację wy- 
cieczek drobnych rolników. Ministerstwo 
Rolnictwa przeznaczyło na ten cel 12 tysięcy 
złotych, Organizacja wycieczek poruczona 

Odjazd Data 

Z Brasławia 29.V1 
Nowo-Święcian 30.VI 

Głębokiego VII 
Postaw - 30.V1 

Wilejki 2.VII 
Mołodeczna 2 VII 
Oszmiany 3.VII 
„Wiłno* pow. Wil. Troc. 3.VII 

Na czele wycieczek stoją specjalnie 
powołani kierownicy przeważnie Zz poś- 

została Związkowi Kółek i Organizacy 
Rolniczych w Wilnie. Ogółem z wojewódz- 
twa wileńskiego ;zawdzięczając tej pomocy 
zwiedzi wystawę 600 drobnych rolników. 
Terminy wyjazdów zostały już ostatecznie 
ustałone według następującego rozkładu 
jazdy: 

е Odjazd z Wilna 
Godzina data godzina 

22.03 30.VI 9.25 
1.19 30.V1 9.25 
0.21 1.VII 9.25 
2217 1.VII 9.25 
1.31 2.VII 9.25 

4.15 2.VII 9.25 
5.44 3.VII 9.25 

— ЗМ 9.25 

ród personelu agronomicznego  sejmikow 
powiatów i organizacyj rolniczych. 

KEN OE K INN L ET TOR ZOE OWOCOWE 

Bilety (od 1 do 7 zł.) do nabycia do 
5-ej w księgarni „Lektor* Mickiewicza 4, 
od Glej w kasie teatru. 

— Pod dyrekcją kompozytora Eugenju- 
sza Dziewulskiego w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim odbędzie się w sobotę dn. 22:go b. m. 
koncert wileńskiej orkiestry symfonicznej. 
Będzie to pierwszy koncert zapoczątkowu- 
jący cykl letnich koncertów 'w sezonie bie- 
żącym urządzanych przez Wil. Ork. Symf. 
W programie wieczoru zostaną wykonane 
utwory: Moniuszki, Mozarta, Saent-Saens'a, 
Dziewulskiego (Blacklbotom i marsz po- 

MA z suity „Sen'), Skrjabina i Areń- 

skiego. Początek o godz. 8-ej m. 15. 

Trzeba się spodziewać, że społeczeń- 

stwo wileńskie, miłujące muzykę, zaintere*. 

suje się temi koncertami. 
We wtorek 25-go b. m. drugi koncert 

pod dyrekcją Zygmunta Dołęgi. 
— Popis Publiczny Konserwatorjum. Do 

roczny Popis Publiczny uczniów i uczenic 
Konserwatorjum Muz. w Wilnie odbędzie się 
w niedzielę, dn. 23 bm. o godz. 12 w pół. 
w sali Teatru Polskiego. Czynne będą kla- 

sy: fortepianu, skrzypce, śpiewu sol., instru- 

mentów dętych i orkiestrowa. Bilety do na- 
bycia w kasie Teatru Polskiego od godz. 11 

— li od 8— 9. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — Gra о kobietę. 

Kino Miejskie — „Cyrk”. 
Kino Lux — Ludzie bez ojczyzny. 

Kino Piccadilly — „Pamiętnik ekscelencji 

Kino Światowid — Faust. 
Kino Wanda — Gniazdo miłostek. 
Kino kol. Ognisko — Noc w Nowym 

Jorku. 
Kino Eden — Tajemniczy „Czarny Jež- 

dziec". 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Rzucił się do wody. Wczoraj ra- 

no o godzinie 9 z mostu zwierzynieckiego 

rzucił się do Wilji średnich lat mężczyzna 

niewiadomego nazwiska. Wypadek zauwa- 

żył policjant, który zaalarmował natychmiast 

posterunek rzeczny, tak że w krótkim czat 

sie topielca zdołano wydobyć w pobliżu 

ulicy Szlachturnej. Ze słabemi oznakami ży- 

cia odwieziono go do szpitala żydowskiego. 

— (c) Zginęła umysłowo chora. Ma- 
gdalena Gudmi ska (Zarzecze 14) powiado- 

miła policję, o zaginięciu córki Julji łat 25 

umysłowo chorej. Tak samo wyszedł przed 

paru dniami z domu i więcej nie powrócił 

65'letni Józet Sypniewski (Dąbrowskiego 7). 

— (c) Fałszywe pieniądze. W dniu 20 

b. m. na rynku Kalwaryjskim Helena K. ku- 

pując mleko u Emilji Wikulewiczowej (wieś 

Bołtupie) usiłowała puścić w obieg fałszy- 

wą monetę dwuzłotową. Skąd wymieniona 

miała fałszywe pieniądze ustala policja. 

— (c) Nowi poszkodowani przez Lipen- 

holca. Na wieść o aresztowaniu Lipenholca 

o czem donosiliśmy wczoraj, do policji zgły” 

siły się poza wymieniofemi przez_ nas 

osobami jeszcze dwie firmy: Czapla (Szkla- 

na 2) i eraeżain (św. Michalski 10). -Fir- 

my te Lipenholc naciągnął na 300 zł. 

  

wąż; 

RADJO. 

Sobota, dnia 22 czerwca 1929 r. 

11.56—12.10: Sygnał czasu, hejnał, ko- 
munikat meteorologiczny. 12,10 —12.50; Gra- 
mofon. 12.50—13 00: Komunikat z Poznania. 
16.40 — 17.00: Gramofon. 17.00 — 17.20: 
Program dzienny, repertuar i chwilka litew- 
ska. 17.20—17.25: Komunikat Związku Kó- 
łek i Organ. Rolniczych Ziemi Wileńskiej. 
17,25—17,50: Transmisja z Warsz. „Z dzie- 
jów i przeżyć naroda* - wygł. prof. Henryk 
Mościcki. 17.55 — 18.45: Tr. z Warszawy. 
Audycja dla dzieci p. t. „Maciuś i Pacius"— 
pióro L. Krzemienieckiego. 18,45 — 18.55: 
Komunikaty z Poznania. 18.55—19.15: Wy- 
jątki z dzieła M. Zdiechowskiego „Walka 
© duszę młodzieży*—odczyta Antoni Boh- 
dziewicz. 19.15 — "9.40: „Radjokronika”— 
wygł. dr. Marjan Stępowski. 19.40 | 20.05: 
Program na dzień następny, komunikaty i 
sygnał czasu z Warszawy, 20.05 — 20,30: 
Feljeton aktualny. 20,30 -22.00: Transm. z 
Warsz. Koncert muzyki lekkiej. 22.00 - 23.00: 
Transm. z Warsz. Komunikaty: P. A. T., i 
inne.' 23.00 —: Transm. Rewii z Salonu Phi- 
lipsa w Wilnie z udziałem Sergjusza Kon- 
tera (piosenki francuskie) i zespołu muzycz- 

nego pod dyr. Wienena. 

— 

Z SĄDÓW 

Nieudane włamanie. 

‚ Grunt — to odwaga, oto zasada jaką 
kierowali się w swej pracy trzej przyjaciele: 
K. Franckiewicz, S. Iwaszkiewicz i M. Ra- 
binowicz z zawodu złodzieje—włamywacze. 
Z długiego szeregu wypadów ich kilka 
należy do pechowych, to też wszyscy Za- 
poznali się z murami więziennemi Niezra- 
żeni tem, po odzyskaniu swobody znów 
poszli utartym szlakiem. Policja miała na 
nich oko, czyż jednak podobieństwem upil- 
nować złodzieja. Były kradzieże, podejrze- 
wano, że są one dziełem rąk trójki lecz 
brak namacalnych dowodów uniemożliwiał 
wytoczenie im sprawy. Dopiero w paździer- 
niku r.ub. podwinęła się im noga. A było ta 
tak. Do sklepu przy ul. Wileńskiej (Nr. 44) 
dokonano śmiałego włamania. Złodzieje 
wyłamali kratę, wsadzili do worka psa po- 
zostawionego na noc w sklepie (ładny mi 
stróż co dał sie do worka wsadzić) poczem 
wynieśli różnych towarów na sumę 8000 zł. 
Zbyt pewni siebie złodzieje nie zatarli do- 
statecznie śladów, to też złapano ich z to- 
warem. 3 SF. 

Sąd Okręgowy rozpoznawał w dniu 
wczorajszym: sprawę złodziejskiej trójki, 
wyznaczył karę stosowną do winy i prze- 
szłości każdego z członków jej. Franckie- 
wicz otrzymał 4 lat. więzienia ciężkiego, a 
pozostali dwaj po 2 latai 6 miesięcy domu 
poprawy. 

Ten surowy wyrok jeżeli nawet nie 
oduczy ich od kradzieży to w każdym 
bądź razie zapewni na pewien czas spokój 
mieszkańcom Wilna. 

Wobec zmian zaszłych w 

numeracji telefonów 

wiadomości, że z dniem 21 

1929 r. 

telefonów 

wydawnictwa naszego 
są następujące: 

dukcji 1]-B R 
pdmialstracji 2-2 
D rukami 2-6 

czerwca numery 

T
B
 
O
D
 

E
B
 

E
l
 
ee
 n
e
 z
r 

w 
r
w
 r

e 
r
i
 
W
E
 

WT
 
Z
E
 

TYSIĄCE KOBIET 

używa codziennie kremu 

FASCINATA 
      

    
  

KOMONALNA KAS OSZCZĘDNOŚCI POWIATO DZIŚNEŃSKIEGO W GŁĘBORIEM 
OGŁASZA 

na stanowisko Kierownika (Dyrektora) Kasy z uposażeniem zależnie od 

kwalifikacji i umowy do 600 złotych miesięcznie. 

< Od zgłaszających się kandydatów wymagane są: wykształcenie co 

najmniej średnie, handlowe, kilkuletnia praktyka w instytucjach finanso* 
wych, pożądana znajomość spraw o charakterze społeczno-rolniczym. 

Posada do objęcia zaraz. 

Oferty z życiorysem, 

bokiem do dnia 10 lipca r. b. 

odpisami Świadectw i referencjami należy skła- 

"dać do Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu Dziśnieńskiego w  Głę- 

Naczelnik Zarządu (-5) HRYNIEWICZ
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Na srebrnym ekranie 
  

„Gra o kobietę“ 
z Dolores del Rio. 

Gdy na świecie plucha listopadowa, 
gdy się nosa nie chce z domu wyściubić 
na t. zw. spacer po pracy, wtedy... wtedy 
dokąd iść, kiedy nie do kina? 

Gdy na świecie wiosna lato, pogoda, 
wtedy i kijem publiczności do kina nie za- 
pędzić. Wtedy wszędy po kinąch pusto, 
chłodno, ponuro, bo świat w słońcu się 
kąpie, a tam ciemnica. 

е 1 trudno się dziwić kinematograiom, 
że rozmaite „sensacje“, „superszlagiery“ i 
„przeboje* na jesień, na zimę rezerwują, 
łatem tylko tyle o repertuar dbaząc, żeby 
interes szedł, żeby widowisk nie zawie- 
sząć. Bo jakże tu drogie pieniądze za obra- 
zy płacić, kiedy ich niema komu pokazy- 
wać? 

Nie dziwmy się więc, że repertuar 
*letni kin wileńskich naogół słaby, że ogło- 
szeń kinowych po gazetach nie widać, 
przecież kino—to interes, a interes z ołów- 
kiem w ręku trzeba prowadzić, żeby do- 
chody przynosił. 

Ale czasami, choć i latem, na ekranie 
sensacja się zjawia. Jakąś „gwiazdę* poka- 
zują. 

Publiczność mniej reaguje ną tytuły 
filmów, więcej na nazwiska aktorskie. Gdy 
aazwisko jest „mocne“ a tio tego tytuł 
filmu pikantny i wśród lata publiczność 
przyjdzie. 

Taka historja dzieje się właśnie 
w Heljosie. 

Na afiszach w krótkim obrazie Dolores 
del Rio. Każdy występ tej pani - to bez bla- 
gi szlagier. Dolores bowiem gra, gra tak, 
że z najbanalniejszej sztuki tworzy kreację. 
Nie jest ani młodą, ani specjalnie piękna, 
ale ma w sobie coś takiego. co zaciekawia, 
eo tak, jak u Grety Garbo, fascynuje. Ta- 
ka jest zawsze i nigdy inną. | tak prze- 
dziwnie umie być zarówno małą sponie- 
wieraną dziewczynką rosyjską, jak akurat 
wielką, dystyngowaną damą.  Kolosalna 
skała talentu. 

Właśnie w tej „Grze o kobietę”, choć 
i partnerzy naogół słąbi, choć i filmik 
krótki i wcale banalny pani Dolores robi 

teraz 

z całości spektakl, na który z pizy- 
jemnością się patrzy. 

Jest jeszcze i druga część programu. 
Z ją film „Janet Gaywor szuka po- 

"a 
Drobniutka, szczuplutka ale dziwnie 

miłą dziewczyneczka za bary się z życiem 
i jego przeciwnościami, bierze. Cały czas 

ma sympatję patrzących po „swojej stronie 
wszyscy jej w duszy „pomagają. ż więc 
dziwnego, że walkę o byt wygrywa, a robi 
te bynajmniej nie na ponuro, ałe właśnie 
jakoś tak radośnie i wdzięcznie, że się 
publiczność wcale dobrze bawi i z zado- 
woleniem, że się małej janeczce wszystko 
udało, z kina wychodzi. 

I jeszcze atrakcja: oto w obu obrazach 
główne role męskie odtwarzają ci sami 
dwaj panowie. Można więc zaobserwować 
komu w jakiej roli bardziej do twarzy. 

’ Omega. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
21 czerwca 1929 r. 

Dewizy | waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 

Beigja 123.80, 124.10. 123,48, 

Kopenhaga 237,50, 238,12, 236,92, 

Budapeszt 158,— 155,90 157, 

Hołandja 358,16 358,08 357,18 

Londyn 43.24, 43,35, 43,10, 

Nowy-Tork 8,30, 6.92 - 8,48 

Paryż 34,88, 34.97, 34,79 

Praga 46,39,.  26.45,5 26.32,5 

Szwajcarja 171,52, 171.95, 171.09 

Stokhoim 238,82 239,22 237,95 

Wisdeń 125,27, 125.58, 124,96, 

Włochy 46,66, . 46,78, 46.54, 

Marka niemiecka 212.76, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inw. 107,75 105.50 Dola- 
rówka 67.— 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. 

3 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. 

  

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 

SŁOWO 

do nich przyrządy žniwne.. 

GRABIE KONNE 
ŽNIWIARKI DEERINGA, 

TOCZAKI, 
CZĘŚCI ZAPASOWE 

POLECA: 
WILEŃSKI 

Spółdzielczy 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. g692—]I 

ERY TRE Ч TRY WSJ (HEJ RUY TIE ЕН IS UEI US 

E wileńskie Towarzystwo Handlowo: E 
Zastawowe LOMBARD 

zawiadamia, że w dniach 4,5i6 lipca 
r. b. o godz. 5-ei p. p. odbędzie się 
licytacja, w lokalu Lombardu (plac 
Katedralny, ul. Biskupia 12), zasta- 
wów nieprolongowanych i niewyku- 
pionych we właściwym czasie, od 
Nr 6.071 do Nr 44.019. — 

    

г_…ч 

Poszukujemy | 
lokalu 10—12-pokojowego na biuro 

w śródmieściu. Zgłoszenia prosimy 

kierować do Związku Kółek Rolni- į 
czych, Wilno, W. Pohulanka 7. - 0 

  

Ofiarności Sz. Czytelników po- 
lecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materialnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 
turze prosimy składać w adm. „Sło- 
wa“ dla Karpowiczowej. —Į 

  

  

Reiestr Handlowy mika, zam. tamże. 

9962. I. A. „Niewiadomska Weronika“ na st. kol. Zale- 
sie, gm. Bienickiej, pow. Mołodeczańskiego, 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Niewiadomska Wero- 

bufet kolejowy. 

174-—VI 

10, 

   
   

Lo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 
gnięto następujące wpisy: 

Dział В. 

w dniu 17. 4, 29 r. 

295. Il, B. „ARBOR — spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością*. Na mocy wyroku Sądu Połubownego z dn. 30. 6. 1927 
roku, zatwierdzonego decyzją Sądu Okręgowego w Wilnie I 
Wydziału Cywilnego z dnia 25. 10. 1927 r. spółka została zli- 
kwidowana i wykreśla się z rejestru. 652 — VI. 

w dniu 6. 5. 29 r. 
178. II. B. „Singer Sewing Company Spółka Akcyjna". 

Otwarto 5 sklepów filji w Wilnie: w Głębokiem. Oszmianie, 
Postawach, Święcianach i Mołodecznie. 

271. III. B. „Dom Handlowo - Przemysłowy SWIT spółka 
z ograniczeną o ń nością*. Zgłoszono likwidację spół- 
ki. Na likwidatorów powołano zam. w Wilnie: Eljasza Ojten- 
bacha — przy uł. św. Ignacego 10, Mikołaja Bobrowskiego 
przy uł. św. Jańskiej 9 i Kazimierza Widawskiego przy ul. Zam 
kowej 18. 654 — VI. 

381. II. B. „Drobner i S-ka, skład żelaza w Lidzie, spółka 
z ograniczoną iedzialnošcią“. 

' Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

ПТ DZIAŁAĆ > 
W dyiu 251V 1929 r. 

| 0956, I. A. „Krywicka Chana* w Kobylniku, pow. Po- 
stawskiego, herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje 
od 1020 roku. Właściciel Krywicka Chana, zam. tamże. 

669—VI 

A „Lach Filip" w Kobylniku, pow. Postaw- 
skiego, piw'atnia ze sprzedażą papierosów. Firma istnieje od 
1928 roku. Wiaściciel Lach Filip, zam. tamże. 670—VI * 

9958. i. A. „Lewitan Izaak* w Kobylniku, pow. Postaw- 
skiego, sklep spożywczy i żelaza. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właściciel l ewitan Izaak, zam. tamże. 671—VI 

    

   

9959. A. „Ligumska Sonia* w Duniłowiczach, pow. po- 
stawskiego, sklep spożywczo-galanteryjny. Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel Ligumska Sonia, zam. tamże. 672—VI 

9960. I. A. „Menches Codek“ w Duniłowiczach, pow. 

9963 I. A. „Piwiński Jozei“ w Postawach, Rynek 
hurtownia tytuniowa. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel 

676—VI Piwiński Józef, zam. tamże. 

  

9964. I. A. „Sznejderowicz Efroim* w Kobylniku, pow. 
Postawskiego, sklep galanteryjno-spożywczy. Firma istnieje od 
1904 roku. Właścicieł Sznejderowicz Efroim, zam. tamże. 

677—VI 

9965. I. A. „Szerel Abram* w Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, jatka mięsna. Firma istnieje od 1921 roku. Wła- 
šciciel Szerel Abram, zam. tamże. 678—VI 

9966. I. A. „Sztejų Chaim“ w Drui, pow. Brasławskiego, 

  

  

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Sztejn Chaim, zam. tamże. 679—VI 

9967. |. A. „Szwider Aleksander" w folw. Solopiszki, 
gm. Drujskiej,j pow. Brasławskiego, młyn wodny. Firma ist- 
nieje od 1883 roku. Właściciel Szwider Aleksander, zam. tam- 
7 680—VI 

9968. I. A. „Sławin Irma* w Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, sklep spożywczo-galanteryjny. Firma istnieje od 
1929 roku. Właściciel Sławin Irma, zam. tamże.  681—VI 

9969. 1. A. „Spiż Luba“ w Kobylniku, pow. Postawskie- 
go, sklep bakalejno-galanteryjny i wyrobów tytuniowych. Fir- 
ma istnieje od 1920 roku. Właściciel Spiż Luba, zam. tamże. 

682—VI 

9970. I. A. „Todres Lejba* w Kobylniku, pow. Postaw- 
skiego, sklep bławatny. Firma istnieje od 1904 roku. Właściicel 
Todres Lejba, zam. tamże. 683—VI 

у 9971. I. A. „Tyszkiewicz Jan“ we wsi Srednie * Sioło, gm. 
Pierszajskiej, pow. Wołożyńskiego, sklep  galanteryjno-spo- 
żywczy i tytuniowy. Firma istnieje od 1927 roku. łaściciel 
Tyszkiewicz Jan, zam. tamże. 684—VI 

` — 9972. I. A. „Wolfowicz Ester" w Ignalinie, gm. Daugie- 
liskiej, pow. Święciańskiego, sklep spożywczo-galanteryjny, ba- 
kalejny i obuwia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Wol. 
fowicz Ester, zam. tamże. 685—VI 

9973. |. A. „Zakowicz Szloma* w  Duksztach, pow. 
Święciańskiego, sklep spożywczo-galanteryjny i bławatny. Fir- 

  

  

lejski Kinematograi 
Kalturaino-Ošwiatowy 

SALA MIEISKA 

ul. Ostrobramska 5. 

nych: CHARLIE 

na od g. *-eį m. 30 Początek seansów od g.4-eį. 
т 

Od dnia 19 do 23 czerwca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„„GYRIK““ 
NEDY. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6 ej. W niedzielę i święta kasa czyn- 

CHARLIE CHAPLINA. Komedja amerykań- 
ska aktów 9. Symionja śmiechu i łez. 
gikomedia ludzkiego serca. W rolach głów- 

HAPLIN i MERNA KEN- 

Tra- 

  

Podwójny program! Dwie wielkie gwiazdy w jednym  pregramie! 1) Najpopularn. artystka świata DOLORES 
KINO-TEATR 

66 

„HELIOS 

w dniu 7. 5. 29 r. dodatkowy. 

DEL RIO w nowym wielkim 

salonowym dramacie 

  

    

      

658. VI. A. „Dom Handiowy Bracia Cholem“. Zam. w Wil- 
nie: Dawidowi Nieczuńskiemu przy ul. Słowa 21 i Hir- 

szowi Bosysowi przy uł. Ostrobramskiej 22 na © do dnia 5 

czerwca 1929 roku udzielono pełnej prokury z tem, że wszystkie 

w imieniu firmy weksle, umowy, akty i zobowiązania będą pod- 

pisywane przez jednego z. wymienionych prokurentów łącz- 

nie z jednym ze wspólników Perecem lub Jeremjaszem Chole- 

mami. Czas trwania spółki został przedłużony do dn. 31 grud- 

nia 1933 roku. 656 — VI. 

   

  

w dniu 19. 4. 29 r. 
9923. A. „Wiłkomirski Chaim* w Święcianach, przy ul. 

ńskiej, pracownia wojłaków. Firma istnieje od 1924 roku. 

iel Wiłkomirski Chaim, zam. w Święcianach, przy ul. 
657 — VI. 

9924. I. A. „Wiłkomirska Katia* w Święcianach, przy ul. 

Rynek 24, sklep galanteryjny i obuwia. Firma istnieje od 1920 

roku. Właściciel Wiłkomirska Katia, zam. tamże. 

   

9925. 1. A. „Wiesztort Władysław * w Miadziołach, pow. 
Postawskiego, ipołów ryb. Firma istnieje od 1929 roku. Właś- 

ciciel Wiesztort Władysław, zam. w folwarku Wołoczek, gm. 

Miadziolskiej, pow. Postawskiego. 659—VI. 

9926. I. A. „Załkind Chaim* w Opsie, pow. Brasławskiego, 

skup zawodowy materjałów leśnych. Firma istnieje od 1928 

roku. Właściciel Załkind Chaim, zam. tamże. 660 — VI. 

9927. |. A. „Spadkobiercy Nadziei  Żołnierowiczowej”. 

Młyn wodny. Siedziba w f. Ciecinówka, gm. Drujskiej, pow. 

Brasławskiego. Firma istnieje od 1923 roku. Spadkobiercy zam. 

w f. Ciecinówka, gm. Drujskiej, pow. Brasławskiego: Włodzi- 
mierz Żołnierowicz i Barbara Pugawko. 661 -- VI. 

w dniu 2. 5. 1929 r. 
9977. 1. A. „Leja Zalcberg i Chonon Krupnik S-ka". Sprzedaż 

naczyń i wyrobów żelaznych. Siedziba 'w Wilnie, przy ul. Ba- 

zyljańskiej 6. Spółka istnieje od 19 marca 1929 roku. Wspólni- 
cy zam. w Wilnie: Leja Zalcberg przy ul. W. Stefańskiej 27 i 
Chonon Krupnik przy ul. Sofjanej 4. Spółka firmowa zawarta 

na mocy umowy z dn. 13 marca 1929 roku na czas nieokreślo- 

ny. Zarząd należy wyłącznie do Lei Zalcberg i jedynie ona ma 

prawo w imieniu spółki i pod stemplem firmowym wydawać i 

żyrować weksle, zaciągać pożyczki, otrzymywać należne spół- 

ce sumy pieniężne, przekazy pocztowe, listy polecone i pry- 

watne oraz załatwiać wszystkie czynności i formalności kolejo- 

we i transportowe, wydawać plenipotencje i prowadzić wszel- 

kie sprawy sądowe i ine. 663 — VI. 

w dniu 6. 5. 1929 r. 

0978. I. A. „Sz. Gorodenski i G. Ligum ski i Spółka — 

Biuro Eekspedycyjne — Transport Wilenski“. Biuro Ekspedy- 
cyjno Transportowe. Siedziba w Wilnie, ul. Sadowa 4. Spółka 

istnieje od dn. 6 listopada 1928 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: 

Gerszon Ligumski przy ul. W. Pohulanka 11, Szloma i Noach 

Gorodeńscy — obaj przy ul. W. Stefańskiej 17 i Mejer Flekser 

przy ul. Lwowskiej 15. Spółka firmowa zawarta na mocy umo- 

wy z dn. 6 listopada 1928 roku na czas nieograniczony. Wszel- 

kie umowy, zobowiązania, weksle, plenipotencje i t.p“ doku- 

menty podpisują wszyscy wspólnicy pod ZOO W 

      

w dniu 7. 5. 1929 roku. 
9979. |. A. „Zakład wyrobów łóżek różnych gatunków A. 

Chajet i Sz. Bejgel Ska". Wyrób łóżek różnych gatunków. Sie- 
dziba w Wilnie, przy ul. Gaona 16. Spółka istnieje od 5 kwiet- 
nia 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Szloma Bejgel przy 

ul. Gaona 16 i Aron Chajet przy zauł. Literackim 7. Spółka 

firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 5 kwietnia 1929 roku 
na czasokres pięcioletni, licząc od dnia 5 kwietnia 1929 r. Za 

rząd należy do obydwuch wspólników. Wszystkie umowy, zo- 

bowiązania, weksle, plenipotencje i czeki w imieniu spółki win- 

ny być podpisywane przez obu wspólników łącznie, natomiast 

każdy ze wspólników samodzielnie ma, prawo za swym podpi- 

sem otrzymywać korespondencję wpływającą na imię firmy. 
665 — VI. 

9980. I. A. „Przedsiębiorstwo Robót Technicznych 
CAPSA — Zacharjasz Chwoles“. w Wilnie, ul. Pioromont 6, 
roboty techniczne. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 
Chwoles Zacharjasz zam. w Wilnie, uł. Kalwaryjska 37. 

666 — VI. 

у —095_!_ A „Rywa Samowar S-ka komandytowa“. Handel 
towarami bławatnemi. Siedziba w Jodach, pow. Brasławskim. 
Spółka istnieje od 1929 roku. Wspólniczka firmowa Samowar 

„GRA © KOBIETĘ 
nej przez własnego mę/a, Szykowne stroje Dolores. Wyjątkowo ciekawie przeprow; nič intrygi miłośnej. 
2) Walka o miłość i szęście w filmie „JENET GAYNOR SZUKA POSADY*. Pocz. seans. o 0 8 1 10,50. 

Obwieszczenie 

Komornik Sądu Grodzkiego. w Wilnie 
Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy 
ul. Gimnazjalnej Nr. 6 12 na zasadzie art. 
1030 U. P. C podaje do wiadomości pub* 
licznej, że dnia 8 lipca 1929 roku o godz. 
10-ej rano w Wilnie, przy ul. Wielkiej Nr. 
42 odbędzie się sprzedaż z licytacji nale- 
żącego do kina „Picadilly* w osobie Hirsza 
Fejgenberga majątku ruchomegc, składają- 
cego się z 260 krzeseł, lustra, garnituru 
mebli, 3 ściennych luster, oszącowanego 
ną sumę 1000 zł. na zaspokojenie pretensji 
Kasy Chorych m. Wilna w sumie 109» zł. 
50 gr. z procentami i kosztami. Spis rzeczy 
i szacunek takowych przejrzany być może 
w dniu licytacji zgodnie z art 1046 
U. P. C. 

Komornik Sądowy (—) K. Karmelitow, 

  

  

NA SEZON BUDOWLANY 
D E 5 E suchych budowlanych 

i stolarskich 
oraz WSZELKIE MATERJAŁY BU- 

T
T
T
 

Sensac. przygody 

kobiety sprzedą- 

WAWAWAW 
КОРНО | SPRZEDAŻ 
WWWAWAW 

МО! 
opałowy, kowalski i 
drzewny;drzewo rąbą= 
ne. Dostawa rd 

100 kigr. 

1-1. „Wilopał” 
Styczniowa 3. 

З ПАМЕМЕ рагсе- ® 
Į Z lę w Wejhero- 
wie nad morzem, 
na jakąkolwiek ; 
nieruchomość  w ; 
Wilnie, lub Wilef- į 

  

DOWLANE poleca skład ta:takowy szczyznie. Bliższe ; 

D. MARGOLIS Wilno, D. Hak. cachęta” | 
н UL. PIJARSKI 2, Mickiewicza 1, 

(za Zielonym Mostem na lewo). —o tel. 9-05. 889% 0 * 

TTT 2 ЛНа 

BvAva Na (ais, ROŽNE rdynator  Szpi 
8 LEKARZE B Sawicz, choroby skór- WROGA TE ESA KI PR 
BA WAWAM 1 мо 5—y. BACZNOŚĆ!!! 

Zamkowa 7—1 Le- Do „SŁOWA* i do 
czenie światłem: Sol- 

įlux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór- 
skie)i elektrycznością 
(diatermia). 0815 — 

  

DOKTOR _ 
B.ZBLDOWICZ 
ChOr. w6Dołyczne, 
sylilis, narządów 
moczowych, Od 9 
--1, od 5- 8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

  

    

83 Kisna = 

Urod kobiecą 
Bkonserwuje, 

doskonali. odświeża, 
usuwa braki i skazy 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej „Cedib" 

Hryniewiczowej. 
Trwałe przyciemnianie 
brwi. Wielka 18—9, 

godz. 10 -19, 
W. Z. P* Nr. 26 

Kcbieta-Lekarz 

dr. Zeldowiczowa 
RUBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
0d 12--2 1 Od 4d, 
GL Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

DOKTOR 
L. GIHSBERO 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje pAGASEMMGN wm 
od 8do L iod 4do 8, d 6 pasADY! 

ESEE 1 KRKA 12 ЛВЕ 
DOKTÓR 

BLUMOGICZ Intel. Osoba 
poszukuje posady, 

Choroby weneryczne, może się Zająč wy- 
syfilis i skórne. chowaniem dzieci, lub 

gospodarstwem  do- 
Wielka 21. mowem, ma  dobre 

Od 9 — 1i3 — 7. świadectwa, Mostowa 

(Telet. 921). L Ala m. 2. żę 

== bE808 Kucharka 
ciowe i skėrne, ul.na wieś potrzebna 
leńska 7, tei. 1067. zaraz. Wynagrodzenie 

z4ŁIS dobre. Dowiedzieć się: 
Jakóba _ Jasińskiego 

Be. POPILSKI 

  

    
  

    

wszystkich pism ogło- 
szenia po cenach 
bardzo tanich, i na 
specjalnie ulgowych 
warunkach płatności, 
załatwia Biuro Rekla- 
mowe Stefana Gra- 
bowskiego, _ Garbar- 
ska 1, tel. 82. 1852 —I 

No znączny do- 

  

chód miesięczny! 
Zapewnią sobie inte- 
ligentni współpraco- 
wnicy przez wprowa- 
dzenie nowego syste- 
mu sprzedažy obli- 
gacyj państwowych na 
najdogodniejsze spła- 
ty miesięczne. — Wy- 
soka prowizja. - |еду- 
nie poważne oferty, 
zgłaszać należy do 
Biura Ogłoszeń, Ma- 
łopolska Ajencia Re- 
klamowa, Lwów, Cho- 
rążczyzna 7, pod 
„Stały i znaczny do- 
chóa*. 1992 8 

BE piajkorzystniej lo E 
HI katy hipoteczne 
i inne z zupełnem 
zabezpieczeniem 

załatwia 
D. H.-K. „Zachęta“ 

Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. ZE92—0, 

ZGUBY 
ОИ 15 СОН Я Н Ч 

Skradziony 
dowód osobisty wy- 
dany przez Starostwo 
pow.  Postawskiego, 
na imię Zuzanny Kuź* 
miczowej ur. 190igg.. 

    

    

  

Postawskiego, sklep galanteryjno-spożywczy. 
1929 roku. Właściciel Menches Codek, zam. tamże. 

Firma istnieje od 
673—VI tamże. 

9961. I. A. „Munic Herc* w Brasławiu, przy ul. Piłsud- 
skiego 71, drobna sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1923 ro- 
ku. Właściciel Munic Herc, zam. w Brasławiu, przy ul. Piłsud- 
skiego 139. 

II Nr. 8, pracownia 
674—VI Właściciel Zar Morduch zam. tamże. 

ma istnieje od 1923 roku. Właściciel Zakowicz Szloma, zam. 
686—VI 

w dniu 26. 4. 29 r. 
9976. I. A. „Zar Morduch* w Święcianach, zauł. Szkolny 

wojłaków. Firma istnieje od 1919 roku. 
662 — VI. 

Rywa zam. w Jodach, pow. Brasławskiego. Spółka komandyto- 10—23, rana do g. I! zamieszkałej przy w. 

wa zawarta na mocy umowy z dn. 7 stycznia 1929 r. na czaso- choroby skórne i we-i od g. 2 5 p.p. Te- Plutowej Nr. 16 w 

kres trzyletni licząc od dn. 7-go stycznia 1929 roku z automa-  aeryczne. Przyjmuje komendacje koniecz- Wilnie, unieważnia się. 

tycznem przedłużeniem na następne trzy lata, o ile za dwa mie- od dz. 10 do li odne. | Z697—1 

siące przed upływem powyższego terminu żadna ze wspólni- 5—7 p.p. W.Pohulan- gubione  legity- 

czek nie uczyni urzędowego oświadczenia o likwidacji spółki. ka 2, róg Zawalnej macje  akade- 

Zarząd należy wyłącznie do wspólniczki  Samowar Sa W.Z.P. micką i P. W 

Wkład wspólniczki komandytowej Chany RO A na imię Mikołaja 
złotych. ы (TEZ ENIAC Mordwi ie- 

DEL ------------- —. Moktór Medycyny BB mają Htdsiaowa.. gnie: 
dodatkowy. CYMBLER R LOKALE @ — -— 

choroby skórne, we- am B gubioną książecz- 

w dniu 18. 4, 1929 r. neryczne i moczo- am NA kę wojskową; 
. płciowe. Elektrotera- Po kc wydaną przez P. 

9909. II. A. „Puzyryski Mejer i Simcha Puzyryski Ruwin pija, słońce górskie, ój K. U. Postawy, na 

i Germaniszski Dawid Ska". 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z A 

668 

diatermja.  Sollux. do 
Mickiewicza 12, róg przedpokojem, łazien- 
Tatarskiej 9—2 i 5—8 ką, 

W.Z.P 43.3 Mają 11 m. 5. —o 

imię Pawła Tatyny, 
zam. we wsi Ruda, 
pow.  Postawskiego, 

unieważnia się. _—o 

wynajęcia, z 

telefonem, ul. 

OPO SS S III TI III TI A IRO IT IT II III IS T IK SAITEK 

w. BRIDGES. 

s  SOROWTÓR 
Kelner podszedł cicho stąpając po 

dywanach i podał na tacy bilet wizy: 
tawy: 

„Jerzy Gordon“. 
Za chwilę zjawił się znakomity a- 

dwokat, gwiazda konserwatywnej par- 
tji i serdecznie ścikał nasze dłonie. 

— Możecie mi nie opowiadać, sam 
domyślam się przebiegu tej awantury, 
— mówił uśmiechając się. — Mam tyl 
ko dziesięć minut wolnego czasu, a 
mam dosyć ogólnych wiadomości o na 
paściach korsarzy na okręty, żebym 
mógł sam odtworzyć w swej wyobraź- 
ni obraz zajść. A zresztą w hoolu spo- 
tkałem Wiltona, ktróy opowiedział mi 
o całej przygodzie. 

— Ach, więc on jest tutaj, właśnie 
czekamy na niego! — zauważyłem. 

Gordon pokiwał głową. 
— Pijcie państwo herbatę bez nie“ 

go, z Wiltona dobry detektyw, ale po- 
za granicami swego rzemiosła jest on 
człowiekiem nieśmiałym i nawet nie- 
zbyt mądrym. A.zresztą, sam prosił 
mnie, żebym pożegnał państwo w jego 
imieniu i powinszował... 

— Powinszował! — powtórzyłem, 
— Czego powinszował? 

Gordon wziął z rąk Marji filiżankę 
herbaty, którą mu podawała. 

— Ja myślę, że tych pięćdziesięciu 
tysięcy funtów, — rzekł, pijąc małemi 

- łykami, gorący napój. — To niemała 

   

simka, 'a dla pana, to prawdziwy 
skarb! 

Patrzałem na niego, nie rozumiejąc 
nic. Patrzał na nas kolejno, uśmiechnię 
temi oczyma, spod nawpół spuszczo- 
nych powiek. 

— Czy pan pamięta, Mr. Barton, 
że Milford wręczył rejentowi w sądzie 
dużą szafirawą kopertę? Koperta ta za- 
wierała spowiedź Norscotta i jego te- 
stament. Norscott zapisał cały swój ma 
jątek panu. ! 

Zerwałem się z krzesła na 
nogi. 

— O Boże! — krzy kąłem. —Pan 
żartuje? 

Gordon zrobił gest przeczący. 
— Żartuję tylko w polityce... 
— Ale dlaczego, skąd?.. 
— ©О ile mogę się zorjentować, — 

przerwał mi adwokat, — nasz zmarły 
przyjaciel rozumował bardzo prosto. 
Najprawdopodobniejszem było że pan 
zostanie zamordowany przed upływem 
trzech tygodni, w tym wypadku cały 
majątek Norscotta przeszedł by do rąk 
Maurycego Foornivilla, jako najbliż- 
szego krewnego. Ale tego nie chciał 
Norscott gdyż uważał Maurycego za 
zdrajcę i łotra. Opisał więc szczegóło- 
wo całe swe życie, rozporządził swym 
majątkiem i papier tem przesłał swemu 
rejentowi z prośbą odczytania go po 
jego śmierci. Gdyby pana zabito Hor- 
sfolld przeczytałby ten papier i, dowie- 
dziawszy się, że Norscott żyje, pow- 
strzymałby sprawę spadku. Gdyby zaś 

równe 

Norscott przekonał się kiedyś, że u- 
niebezpieczeństwo minęła powróciłby 
do Londynu. 

— Ale testament, — przerwałem, 
— cóż znaczy ten testament- 

— Ach tak! — przypomniał sobie 
Gordon, — Widocznie Norscott“jak 
większość podobnych mu awanturni- 
ków, był fatalistą. Chociaż zachował 
wszelkie środki ostrożności, czuł za- 
pewne że nadeszła chwila zdania ra- 
chunków z przeszłości. Temi słowami 
rozpoczyna swój testament: „Na wypa 
dek jeśli wszystkie moje ostrożności 
zawiodą”... dalsza treść jest zwięzła i 
jasna: Cały majątek jego ma przejść 
do rąk pana: „w razie gdyby wbrew 
wszelkim ' prawdopodobieństwom, Mr. 
Barton przeżył mnie”, dodaje. A wo- 
bec temu, że „wbrew wszelkim pra- 
wdopodobieństwom'', pan go przeżył, 
cały jego majątek od dziś jest właśnoś- 
cią pana. ч 

— I Maurycy nic nie dostanie? 
— Ani pensa. Jeśliby był z tego nie 

zadowolony, autor testamentu radzi 
mu, żeby się poskarżył w Santa - Lu- 
cia. Jest to jedyny dowcip, na jaki po- 
zwolił sobie Prado przed śmiercią. 

— Ale czy z punktu widzenia pra- 
wa testament jest zupełnie w porząd- 
ku? Czy sąd zatwierdzi go? 

Gordonwzruszył ramionami. 
— Zapewnie zatwierdzi. Co pra- 

wda w testamencie brak wielu wyma- 
ganych formalności, ale nikt nie będzie 
go przecież obalać, prócz Foornivolla 

który zrobi ta tylko w tym wypadku, 
jeśli zwarjuje z rozpaczy. Mamy dosyć 
danych by wszcząć przeciewko niemu 
sprawę, 0 usiłowanie zamordowania 
pana w Woodfordzie. Wiedząc o tem, 
mam nadzieję, że będzie siedział jak 
mysz pod miotłą. Ale, ale muszę panu 
zakomunikować inną miłą wiadomość: 
pańscy przyjaciele amerykańscy nie bę 
dą już pana niepokoić, gdyż dziś wsie- 
dli wszyscy na wielki okręt idący do 
Ameryki Południowej. Możnaby ich ka 
zać aresztować na tamtym brzegu, ale 
sądzę, że możemy im dać spokój. 

Kiwnąłem głową na zgodę. 

— Bóg z niemi, — rzekłem. — Ale 

co ty na to, Billu 2 

- No, cóż, niech jadą, — zgodził 

się Billi. — Chodciaż, obawiam się, że 
bez nich będzie nam bardzo nudno. 

— Muszę już iść, — rzekł Gordon, 
— spoglądając na zegarek, — o szó- 
stej mam przemawiać w Izbie Gmin, 
boję się spóźnić. 

Śpiesznie pochwycił kapelusz i а- 
skę. 

— Do widzenia. Proszę przyjść do 
mnie jutro rano o wpół do jedenastej, 
musimy załatwić kilka formalności, do- 
tyczących testamentu. A tymczasem, 
— dodał z uśmiechem, sciskając nasze 
dłonie, zapomnijcie państwo o minio- 
nych smutkach i cieszcie się z powodze 
nia! 

— Pięćdziesiąt tysięcy franków !— 
zawołał Billi, gdy drzwi za adwokatem 
się zamknęły. — O Boże wielki! Proszę 

mi dać jeszcze herbaty, bo ze wzrusze 
nia zaschło mi w gardle. : 

Marja podała mu filiżankę, 
wypił w milczeniu. 

— Pięćdziesiąt tysięcy funtów, — 
powtórzyłem zamyślony, —ta nie ma- 
ła suma. 

į — Nie mała!—parsknął Billi... to... 
Orė 

Nie miał słów na 
gactwa. 

— Dobrze, — powiedziałem, wsta* 
jąc od stołu. — Jedzmy więc do domu, 

którą 

określenie bo- 

"zobaczymy, co tam się dzieje, musimy 
przed obiadem załatwić jeszcze moc 
spraw. 

— „Moc spraw?* — powtórzył 
Billi, — stanowczo, drogi Jacku, za- 
pominasz, że jesteś bogaczem i nie po- 
trzebujesz się miczem zajmować. Wszy 
stko będzie się robiło na jedne twe 
słowa. 

—Nie zupełnie, Billu. Człowiek ma, 
zawsze swe obowiązki do spełnienia. 
Ale teraz musimy najpierw zapłacić za 
herbatę! 

Zadzwoniłem i zażądałem rachunku 
Kelner zgiął się we dwoje, gdy dostał 
duży napiwek. Robiła mi to wielką 
przyjemność, gdy mogłem choć w ten 
sposób podzielić się z ludźmi s wą ra- 
dością. 

Za chwilę staliśmy przed czekają- 
cym na nas Rolls-Roycem. 

Rzuciłem szoferowi adres. 
Billi zajął miejsce naprzeciw mnie 

i Marii. 

— I pomyśleć tylko, że przed dzie- 
sięciu dniami jedliśmy z tobą obiad w 
marnej restauracyjce za ostatnie pie- 
niądze. 

— A dziś będziemy na obiedzie we 
własnym domu! — zapowiedziałem we 
soto. — Co ty na to Marjo? 

Marja w milczeniu spuściła głów- 
kę. Od tej chwili, gdy Gordon przy- 
niósł wiadomość o testamencie nie wy 
mówiła 'ani słowa. 

— Oczywiście o obiedzie w domu 
można mówić tylko wtedy, jeśli znaj- 
dziemy tam kogoś ze służby. Obawiam 
się, że kucharka i pokojówka uciekły, 
a Milforda ze świecą nie znajdziemy. 

—Zobaczymy, zobaczymy, — uspa 
kajał Bili. W każdym razie możemy 
nawet kazać przez telefon, by przynieą 
śli nam obiad z restauracji, mogą nam 
nawet przysłać kelnera do usługi. 
Musisz nauczyć się być  miljonerem. 
mój drogi! 
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Marja ostrożnie dotknęła mego ra-- 
mienia. ! 

— Trzeba zawiadomić państwa 
Tragattaków, że jestem zdrowa i ży 
wa. Oni zapewne niepokoją się © 
mnie. Przecież wyszłam z domu zaraz 
po śniadaniu. 

—- Wyślemy do nich depeszę że 
będzie pani w domu przed dziesiątą 
wieczór, — zaproponowałem. — Może 
pani również zatelefonować da. nich. 
ale obawiam się, że w rozmowie przeż 
telefon trudno będzie wyjaśnić im: 
wszystko, co zaszło. 

\ 
  

4 Wydawca Stanisiaw Mackiewicz.  Kedaktor ndópowiedzalny witom wWoycytio, Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23. 
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