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Zeszłej niedzieli, (prawdopodobnie 

przez złośliwość, został w Sunday 

Times ogłoszony artykuł premjera 

Mac Donalda, w której zajmuje on 

wobec sprawy mniejszości doktryner- 

skie stanowisko, przypominające fra- 

zeologję prezydenta Wilsona, a jedno- 
cześnie porusza sprawy mniejszości 

we Włoszech, a także kwestję mniej- 

szošci w Alzacji. Artykuł ten został 

zdementowany przez Mac Donalda w 

tej formie, że Mac Donald powiedział: 

„artykuł ten pisałem dawniej, nie prze- 

znaczyłem go do drukowania obecnie, 

dziś jest on nieaktualny". Mimo tego 

pół-demenci Francuzi pienią się ze 

złości na artykuł Mac Donalda, kary- 

katurują samego Mac Donalda w pi- 

| kelhaubie na głowie, a Włosi urzę- 

downie protestowali w Londynie. Na- 

sze dzienniki także pośpieszyły wyra- 

zić oburzenie na ten artykuł. Wyra- 

žai to oburzenie „Kurjer Warszawski“ 

oraz iane pisma tego typu, także i 

do B.B. należące. 
To polskie oburzenie niema naj- 

mniejszego sensu. Artykuł Mac Do- 

nalda podnoszący sprawę mniejszo- 

Ści we Francji, we Włoszech jest jed- 

nem z niewielu szczęśliwych dla Pol- 

ski wypadków na międzynarodowej 

arenie. Jest to szczęśliwy dla nas wy- 

padek klasy pierwszej. Raz jeszcze: 

daj Panie Boże zdrowie kochanemu 

+ Mac Donaldowi za jego przemiły arty- 

kulik. Nie mógł nam oddać większej 

usługi. 
"Co 

szości? 

Jest to ofensywa Niemiec przeciw 

e. Traktat Wersalski tworząc su- 

werenne państwo Polski ograniczył 

jego suwerenność narzuceniem trakia- 

tu o mniejszościach. Niemcy chcą u- 

żyć traktatu o mniejszościach który 

podpisała Polska, jako haczyka do 

podważenia samej suwerenności Pol- 

ski, upokorzenia jej przed Ligą Na: 

rodów, sprowadzenia Polski do roli 
tałego podsądnego przed stołem Li- 

gi Narodów, w której to Lidze Naro- 

dów one Niemcy są jednym z trzech 
dyktatorów: Anglja, Francja, Niemcy. 

Polska się broni. Polska wolała 
nawet przyśpieszyć wydawanie przez 

Niemców ich planu, aby wywołać 
oienzywę Niemiec w tych czasach, 

kiedy Niemcy mają inne trudności. 
Niemcy odpowiedziały na to potrój- 
nie zwiększoną brutalnością. Uderze- 
nie pięścią w stół przez Stressemanna 
w Lugano. Polska broni się jeszcze. 

Min. Zaleski powiada: „Nietylko my 

mamy mniejszości, mają ich także 
Niemcy. Trzeba traktat o mniejszoś: 

ciach rozciągnąć także na Niemcy". 7 
Trzeba teraz zrozumieć, że wysu- 

nięcie przez min Zaleskiego w obro- 
" nie interesów Polski perspektywy pod- 

pisania przez Niemców traktatu o 
mniejszościach tak ma się do rezonan- 
su artykułu Mac Donalda jak uderze- 
nie w stół dziobkiem wróbelka do u- 
derzenia w ten stół chropową strąbą 
wielkiego słonia. 

Wysunięciem perspektywy obrony 
mniejszości w Niemczech przez p. Za- 
leskiego nikt się nie przestraszył, 

“+ Przedewszystkiem dlatego, że było to 

naturalne a więc i bez znaczenia, że 

min. Zaleski w myśl przysłowia „jak 
kto komu, tak on tobie" zagadnął ;p. 

Stressemanna o jego mniejszości, 

oznacza dziś sprawa mniej; 

,, Po—drugie, że każdy wiedział, że 

Niemcom nikt dziś nie zechce i nie 
może dodać żadnego wyjątkowego 
ciężaru, prócz tych, które one pono- 

szą z tytułu traktatu Wersalskiego. 
Jest dziś niemożliwością w epoce 

Lokarno, w epoce wyrównywania róż- 
nic pomiędzy Francją 1 Anglją, a 

1 Niemcami, aby miano Niemcom na- 
rzucić jakieś nowe privilegium odio- 

sim. Po—trzecie, to tych mniejszości 

Niemcy mają bardzo mało. Te nie- 
mieckie mniejszości nie przedstawiają 

większego niebezpieczeństwa dla pańż 
stwa niemieckiego, ale niewiadomo, 

czy potrafją oderwać od Niemiec ja- 
kąś prowincję. 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z | 

80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

Przemil: 

ROK VII. Nr. [43 12053) 

   

  

Wiorek 25 czerwga 1929 

Zupełnie co innego państwa, któ- 

re posiadają kolonie. Taka Francja 

tylko miestychanem i barbarzyńskiem 

uciskiem narodów w swoich kolonjach 

utrzymuje swoje ogromne kolonialne 

imperjum. Tylko terrorem trzyma we 

władztwie republiki wielkie narody, 

często o starej cywilizacji. Dopuszcze- 

nie tych narodów do stołu skarg Li- 

gi Narodów, to rozsadzenie "kolonjal- 
nego imperjum Francji. 

Anglja poza dominjonami, w któ- 

rych kochają króla Jerzego, posiada 

także Indje, nad któremi panuje przez 

siłę i intrygę. 

Włochy posiadają nietylko mniej- 
szości niemieckie i słowiańskie, ale 

posiadają także kolońje. 

Hiszpanja posiada sprawę  kata- 

lońską, sprawę baskijską, język ka- 

taloński więcej się zbliża do prowan- 

salskiego, niż do hiszpańskiego, w 
hiszpańskiej prowincji Galicja mówi 

językiem zbliżonym do, portugal- 

skiego. 

WO 
T. 
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Fiancja w Europie posiada jątrzą- 

cą się sprawę Alzacji, o wiele bar- 

dziej przykrą i upokarzającą dla niej, 

niż dla nas sprawa Hromady, posia- 

da Bretonów którzy się budzą, Bas- 

ków, którzy chcą tworzyć sojusz 

mniejszości narodowych, coś w ro- 

dzaju naszejźszestnastki, lub 18-stki, 

wreszcie prowansalczykom także ktoś 

może w końcu wytłómaczyć, że są 

mniejszością. 

W chwili kiedy Stressemann w 

Madrycie podnosił sprawę mniejszo- 

ści w Polsce, kiedy Polska była ata- 

kowana przez prasę hiszpańską o 

sprawę mniejszościową, w Ameryce 

umarł sobie poseł do Iparlamentu 

murzyn. Stosując zwyczajny w tych 

wypadkach protokuł, pani prezyden- 
towa Stanów Zjednoczonych zaprosi- 

ła na herbatę do Białego Domu, żo- 
nę tego deputowanego negra, 

także murzynkę. I co się stało? Cała 

prasa amerykańska stanęła w płomie- 

niach wściekłego oburzenia. W całych 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE —- ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DABR CA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY ” — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
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NOWOGRODEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
kiosk St. Michalskiego. 
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 — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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Stanach oburzenie, wściekłość, wiece, 

meetingi, depesze :protestacyjne, ma- 
nifestacje zgrozy. Jak można równać 

murzynkę z prawami kobiety białej. 

Tak się przedstawia sprawa mniej: 

szości gdzieindziej. 
* 

Możemy sobie w prasie wileń- 

skiej prowadzić talmudyczne dyskusje 

o tem co jest lepsze nacjonalizm, czy 

Imperjalizm i co to jest nacjonalizm. 

  

artykuł Mac Donal 
1 w tym strachu wszystkich państw 

przed ich mniejszościami leży też je- 

dyny skuteczny sposób obrony Pol- 

ski przed ofensywą Niemiecką włażą- 

cą w nasze stosunki wewnętrzne. My 

Polacy jesteśmy ojcami  nacjo- 

nalizmu wogóle. My Polacy 

w XIX  roznieśliśmy po JEuro- 
pie propagandy hasła, że każdy na- 

ród ma prawo dążyć do państwa. 
Czyż dziś wśród nas nie posiadamy 

Tam, na wielkich drogach pomiędzy specjalistów od mniejszości. Mamy 
Paryżem, Italją, Madrytem :to sprawa udzi takich jak prof.  Baudo- 

jest przesądzona. Mniejsza o to, jak nin de Courtenay, jak p. Thugutt, 

się to będzie nazywać, lecz Francja 

nie dopuści, by Arabowie, czy Alzat- 

czycy mogli się na nią skarżyć przed 

Ligą. Za nic, Nigdy. Wystąpi z tej 

Ligi w ciągu trzech minut, gdyby to 

jej poważnie zagroziło. To samo 

Włochy, to samo Hiszpania, to samo 

zrobi oczywiście Mac Donald, mimo 

wszystkich swoich artykułów, gdyby 

imerjum brytyjskiemu miało coś po- 

dobnego zagrozić. 

jak p. Ludwik Abramowicz i wielu 

innych. Czyż nie mogą oni skierować 

swej uwagi na położenie tych mniej- 
szości w innych państwach, nie ko- 

niecznie ciągle w kółko badać polskie 

stosunki. Konkluzje uchwalone przez 

Radę Ligi zapowiadają drukowanie ko- 
sztem sekretarjatu Ligi wyników  ba- 

dań i studjów nad położeniem mniej- 
szości w Polsce. Czy Polskę nie stać, 

aby nasi specjaliści od mniejszości 

  

ECHA STOLICY 7 7Ą KORDONÓW Wielkie debaty w Rejchstagu 
Tymczasowe zamienienie pragma- 

tyki urzędniczej. 
WARSZAWA, 24. VI. PAT. Na 

dzisiejszem posiedzeniu Rada Mini- 
strów powzięła m. in. uchwałę mocą 

której $ 5 art 116 ustawy o służbie 

cywilnej nie będzie: stos; 

zwolnianiu iunkcjonarjus: 
wych do czasu uchwalenia przez Sejm 

noweli według projektu rządowego. 

Usfalenie porządku obrad frybu- 
nału stanu. 

Porządek obrad Trybunału Stanu 
ustalony został zgodnie z ogólnemi 
przepisami postępowania w sposób na 
stępujący: na wstępie rozprawy odczy 
tany zostanie wniosek sejmowy, za- 
stępujący akt oskarżenia. Akt ten 
zajmuje tylko 5 stronic pisma maszy- 
nowego, poczem Trybunał zwróci się 
da b. min. Czechowicza z prośbą a u- 
dzielenie wyjaśnień. Po zaprzysięże- 
niu wszystkich świadków rozpocznie 
się postępowanie dowodowe. Mowy 
oskarżycielskie  wygłoszą po kolei 
wszyscy trzej oskarżyciele sejmowi. 
Po mowie obrońcy, wygłoszone zo- 
stanie ostatnie słowo oskarżonego. 
Podczas składania zeznań żaden ze 
świadków nie będzie się mógł powo- 
łać na tajemnicę służbową. 

Zastępstwa premiera. 
P. premjer Świtalski wyjeżdża w 

połowie przyszłego miesiąca na urlop 
wypoczynkowy. Prezesa Rady Mini- 
strów zastępować będzie z urzędu Mi- 

e. Spraw Wewnętrznych Składko- 
Wski. 

Min. Składkowski powrócił do 
Warszawy. 

Wczoraj ramo powr:ócił do Warsza- 
wy min. Spraw Wewnętrznych gene- 
rał Sławoj Składkowski, który od po- 
łowy bm. bawił zagranicą na urlopie 
wypoczynkowym. P. Minister Skład- 
kowski przerwał swój urlap celem sta- 
wienia w charakterze świadka na roz- 
prawę w Trybunale Stanu przeciwko 

b. ministrowi Czechowiczowi. Ostatni 
etap swej podróży generał Składkow- 

ski ma odbyć aeroplanem. Po rozpra- 

wie p. minister będzie kontynuował 
swój urlop. 

Zmiany personalne w MS. Wewn. 

Radca dr. Tadeusz Raczyński za- 

stępca naczelnika wydziału bezpieczeń 
stwa w Ministerstwie Spraw Wewnę- 

trznych opuszcza z dniem 1 lipca br. 

zajmowane dotychczas stanowisko 
celem objęcia jednego z wyższych sta 
nowisk w województwie  grodzkiem 

   

względnie w warszawskim urzędzie 
wojewódzkim. 

Zjazd młońych ziemianek w Pa- 
znaniu. e 

W dniach od 29 czerwca do 2 lip- 

ca r. b. odbędzie się w Poznaniu zjazd 
młodych ziemianek. 

W programie zwiedzenie Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej, wyciecz- 
ka do Fundacji Kórnickiej, bal. 

Walne zgromadzenie Stowarzysze- 
nia Młodych Ziemianek odbędzie się 
dn. 30 czerwca r. b. o g. l-ej rana w. 
sali Klubu Młodych  Ziemianek  Se- 
weryna Mielżyńskiego 26-27. 

igimnra w Kownie 
Z Kowna donoszą: Do Kowna przyjechał 

zastępca generałnego sekretarza Ligi Naro- 
dów Japończyk Sigimura w towarzystwie 
dwuch członków politycznej sekcji Ligi Na- 
rodów, sekretarza tej sekcji i członka sekcji 

„ informacyjnej księżny Radziwiłówny. jedno 
cześnie z nimi do Kowna przybył poseł litew 
ski w Berlinie Sidzikauskas. 

O godz. 12 Sigimura złożył wizytę prof. 
Wołdemarasowi, który zaprosił gości na 
Śniadanie. O godz. 8 wieczorem u prezy- 
denta odbył się obiad dla gości. 

Przedstawiciele Ligi Narodów zabawią w 
Kownie kilka dni. Jutro wyjeżdżają oni na 
statku do Kłajpedy, następnie na samocho- 
dach odbędą podróż po litewskiej prowin- 
cji. 

Rezolucja kongresu zbliżenia |iiewska- 
łotewskiego. 

Z Kowna donoszą: Kongres zbliżenia li- 
tewsko - łotewskiego jaki się odbył W Ko- 
wnie, uchwalił szereg rezolucyj z których 
na uwagę zasługują następujące: 

Towarzystwo zbliżenia łotewsko - litew- 
skiego powinno wszystkiemi siłami dążyć 
do zadośćuczynienia jej sprawiedliwym żą- 
daniom, dotyczącym zwrotu jej stolicy Wil- 
na. 

Neleży rozwijać zbliżenie kulturalne 
częściej torganizować wspólne zja- 
zdy, zaznajamiac się z literaturą, urządzać 
wspólne święta pieśni i t.d. 

Należy zbliżyć uniwersytet litewski do 
łotewskiego, dokładać starań w celu zbliże- 
nia profesorów i studentów obu uniwersyte- 
tów jak również troszczyć się o to, aby 
studenci i profesorowie litewscy mogli $ре- 
dzać wakacje w Łotwie, zaś łotewscy w 
Litwie. 

W. dziedzinie stosunków gospodarczych 
należy dokładać wszelkich starań w celu 
zawarcia układu handlowego, * skasowania 
wiz i zjednoczenia ceł. 

Zaunius o stosnakach egtońsko-lifewskich 
TALLIN. 24.6. (PAT). Prawicowe 

estonskie pismo „Paewaleht“, wycho- 
dzące w Tallinie, zamieszcza w sobo- 
tnim numerze wywiad z generalnym 
sekretarzem  kowieńskiego minister 
stwa spraw zagranicznych Zauniusem. 
W wywiadzie tym Zaunius mówi, że 
Litwa nie może zawrzeć żadnego S0- 
juszu z Estonją, póki Estonja będzie 
pozostawać w dobrych stosunkach Z 
Polską. W dalszym ciągu wywiadu 
stwierdza Zaunius, że zawarta w umo 
wie estońsko polskiej klauzula litew- 
ska, będąca polityczną  antylitewską 
demonstracją Estonji przeszkadza za- 
warciu umowy handlowej litewsko - 
estońskiej. 

Teatr Ludowy 
Ostatni pożegnalny występ 

RYSKIEGO ROSYJSKIEGO 
TEATRU DRAMATYCZNEGO 

Ludwisarska 4. 

Dziś 25-go czerwca 
STRZEŻCIE SIĘ KOBIET 
CHARAKTERYZOWANYCH 

(Kuzynka z Warszawy). 
Komedja w 3 akt. L. Verneuille'a. 
  

Początek o g. 8.45 w. 

Bilety (od 1 do 7 zł.) do naby- 
cia w księgarni „Lektor* (Mickiewi- 
cza 4) do g. 5-eį, zaś rd g. ó-ej w 
w kasie teatru. 
WY WW WY WY WY WYW WY WY WW WY WY TP 

nad polityką zagraniczną Niemiec 
BERLIN. 24. 6. (PAT). Do ostatniej chwili przed rozpoczęciem posie- 

dzenia Reichstagu w kołach politycznych nie było pewności, czy min. Stre- 
semann przybędzie na to posiedzenie. Minister przybył jednak bezpośrednio 
przed rozpoczęciem posiedzenia zająłaniejsce w ławach rządowych. Pre 
zydent Reichstagu Loebe, otwierając posiedzenie, odrazu przeszedł do pier- 
wszego punktu porządku dziennego, t.j. do debaty nad budżetem minister- 
stwa spraw zagranicznych. 

Jako pierwszy zabrał głos w dyskusji przewodniczący frakcji niemie- 
cko - narodowej hr. Westarp, który w dłuższem przemówieniu skrytykował i 
atakował całą politykę zagraniczną Rzeszy, ostro wypowiadając się przeciw- 
ko planowi Younga. 

STRESEMANN POLEMIZUJE Z HR. WESTARPEM. 
Bezpośrednio po przemówieniu hr. Westarpa min. Stresemann zabrał 

głos, odp owiadając w obszernej i energicznej mowie. Min. Stresemann roz- 
„począł od oświadczenia, że gotów jest z chęcią odpowiedzieć w dyskusji 
na wszelkie pytania, odnoszące się nietylko do planu Younga, lecz także do 
innych spraw, jak sprawa likwidacyj polskich i sprawa mniejszości. Minister 
zwrócił uwagę, że nie można bronić uchwał gabinetu inaczej, jak przez wy- 
mienienie wszystkich przyczyn i względów, które skłoniły gabinet da powzię- 
jest niemożliwe, gdyż żaden układ w życiu gospodarczem narodowem i mię- 
cia jednomyślnej uchwały. Wymienienie jednak tych względów i motywów 
dzynarodowem, pomiędzy nawet bankami i instytucjami  przemystowemi i 
wreszcie instytucjami rolniczemi nie doszedłby nigdy do skutku, gdyby obe 
strony były zmuszone do wyjawiania publicznego, jakie względy skłoniły je 
do powzięcia takiej czy innej decyzji. Wobec tego minister zaznaczył, że 
tych motywów przedstawiać nie będzie i wskazał, że parlament i tak będzie 
mógł powiedzieć decydujące tak lub nie. Minister przypomina tu ironicznie 
niemiecko - narodowym, że w swoim czasie umieli oni powiedzieć: „Tak* i 
że wówczas plan Dawesa podpisany został tylko dzięki temu, że część po- 
słów niemiecko narodowych głosowała za nim. Mówiąc o rewizji zobowią- 
zań reparacyjnych minister Stresemann przypomniał, że prasa niemiecko - na- 
rodowa w roku 1926 domagała się wyraźnie i stanowczo rewizji planu Da- 
wesa. Wówczas minister Stresemann odpowiedział ostro na wystąpienia por 
słów niemiecko narodowych w tej sprawie, ponieważ uważał wówczas za 
rzecz niemożliwą występowanie z żądaniem rewizji po dwóch pierwszych 
nieledwie latach próby. ! 

Jednak we wrzešniu r. ub. strona przeciwna zaproponowała sama re- 
wizję planu Dawesa, czego nie można było odrzucić. Były bowiem tylko dwie 
możliwości: albo Niemcy odrzuciłyby rewizję w ten sposób, że oznaczałoby 
to, że czują się stosunkowo dobrze pod działaniem planu Dawesa, albo też 
— co byłoby jeszcze trudniejsze — dałyby przez odrzucenie do poznania, że 
chcą przedsięwziąć jakieś manewry finansowe, któreby nazewnątrz miały 
prowadzić do udowodnienia niemożliwości planu Dawesa. Naczelnym pun- 
ktem całego zagadnienia była, zdaniem ministra Stresemanna, kwestja, czy 
Niemcy mają doprowadzić do uzyskania lepszych warunków reparacyjnych 
za pomocą rewizji, czy też za pomocą krzyzysu. Istotnie — oświadczył minie 
ster — można było pójść drogą kryzysu ale tylko za cenę poświęcenia ca- 
łego stanu średniego w Niemczech. 

W sprawie planu Younga — oświadczył minister — że żaden z człon- 
ków rządu Rzeszy nie uważa planu Younga za coś idealnego, ani też nie 
przyjmuje gwarancji za przeprowadzenie tego planu, ale nikt na świecie od 
Niemiec takiej gwarancji nie oczekuje, a w kołach rzeczoznawców oświadczo- 
no nawet, że rozwój sytuacji można przewidzieć tylko na najbliższych 10 
lat. Rzeczą decydującą w płanie Younga ma być kwestja, czy plan ten przy- 
nosi Niemcom jakąś ulgę. 

SPRAWA EWAKUACJI NADRENII. 
W tem miejscu minister wystąpił przeciwko tezom niemiecko - narodo- 

wych, grożących że obecna polityka prowadzi do uczynienia z Niemiec kolo- 
nji francuskiej. W końcu swego przemówienia min. Stresemann przeszedł do 

omówienia kwestji ewakuacji. oświadczając z naciskiem, że nie może nic 
powiedzieć Reichstagowi o swych rozmowach madryckich i że sądzi, że nie 
byłoby rzeczą pożądaną, aby rozmowy te czynić przedmiotem oświadczeń w 
parlamencie, ponieważ mogłoby to położyć wogóle kres takim rozmowom. 

Minister przypomniał tu, że przed wyjazdem do Madrytu stwierdził wyraźnie 

w gabinecie, że z chęcią skorzysta z okazji, aby teraz powtórzyć „že kwestja 
trwałej komisji pojednawczej jest dla rządu niemieckiego niemożliwa do 

przyjęcia i niedająca się do dyskusji przy wszelkich rokowaniach i rozmo- 

wach w sprawie ewakuacji Nadrenji. Zdaniem rządu niemieckiego, wszystko 
to, co było konieczne, zostało zawarte w traktacie locarneńskim i jego posta- 
nowieniach tak, że rząd Rzeszy nie ma zamiaru pomniejszać znaczenia trak- 
tatu locarneńskiego— oświadczył z naciskiem minister, mogłaby się. rozbić 
gdyby od nas zażądano raz jeszcze zgody na utworzenie w Nadrenii stałej 
komisji. 

W odpowiedzi na zapytanie niemiecko - narodowych, dotyczące "10-tej 
rocznicy traktatu wersalskiego, minister odpowiedział, że najważniejszą ma- 
nitestacją będzie orędzie rządu i prezydenta Rzeszy. Minister przypomina 
żą rząd w tej sprawie wypowiedział już pogląd niemiecki, że nikt w Niem- 
czech nie uznaje za słuszne oskarżenia Niemiec o wywołanie wojny. Każdy 
Niemiec — oświadczy minister — gotów jest do walki a honor Niemiec 
tylka konsekwencje wyciągane przez różne czynniki są różne. W każdym ra- 
zie — zakończy minister swą mowę — błędnym jest pogląd jakoby długi 
wojenne były skutkiem tyłko tego paragrafu traktatu wersalskiego, który mó- 
wi o odpowiedzialności niemieckiej, a nie skutkiem przegranej wojny świa- 
towej. 

da 
zaczęli drukować swoje studja nad 

położeniem tych mniejsości we Fran- 

cji i jej kolonjach, w Hiszpanji, we 

Włoszech, w kolonjach holenderskich 
i w innych państwach członkach Ligi. 
Czy taka praca nie dałaby odpowied- 

nich owoców. Można byłoby je rów- 

nież gratisowo członkom Ligi perjo- 
dycznie rozsyłać. 

Po artykule Mac Donałda przeglą- 

dam „Robotnika“. Jest. Tum cię cze- 

kał. Są wyrazy zasadniczego uznania 
dla sympatji Mac Donalda do mniej- 
szości, aczkolwiek... Nie potrzeba te- 
go aczkolwiek. Niech że najprędzej 
nasza P.P.S. zwołuje Il międzynaro- 
dówkę, niech że tam niesie Jnarzeka- 
nia na ucisk, jaki doznaje Hromada 
od faszystowskiego rządu polskiego. 
Rząd polski powinien w tym czasie, 
jeszcze kogoś zaaresztować, aby po- 
większyć temat skarg. Ale niech ci 
nasi towarzysze zawiozą na ll-gą mię- 
dzynarodówkę takie rezolucje doma- 
gające się narodowościowego równo- 
uprawnienia proletarjatu - arabskiego 
w Algierze, równouprawnienia  kata- 
lończyków, niech że gruntownie po- 
ruszą sprawę Alzacką, gdzie są takie 
stosunki, że część katolików zawarła 
pakt z komunistami w obronie przed 
francuskim centralizmem i że niedaw- 
no p. Poincare zatelegraiowa! do w ten 

sposób wybranego mera Strass- 

burya, że”będzie mógł z nim utrzy- 

mywać tylko urzędowe stosunki, ale 
nic ponadto. 

Jak państwa, które traktatów mniej- 

szošciowych nie podpisały są czułe 

na poruszanie tych spraw, jeśli o ich 

skórę chodzi, dowód mamiy we zna- 

nym incydencie ze Stressemannem, 

który w Madrycie wspomniał coś o 

Katalonji. Na to odrazu reagował rząd 

hiszpański komunikatem zredagowa- 

ności swej oryginalnym. Pan Stresse- 

mann nie mógł tego powiedzieć. gło- 

sił komunikat, bo p. Stressemann jest 

przecież człowiekiem inteligentnym. 

Stressemann wyparł się tego zdania, 

wygłoszonego, jak słyszałem jawnie A 

wobec wielu dziennikarzy, a dzienni- 

karze hiszpańscy otrzymali od cenzu- 

ry surowy nakaz przyjęcia tego de- 
menti za dobrą monetę. 

® 

Bronienie się od ataków Stresse- | 
manna drogą uogólniania opieki nad- 

mniejszościami leżało już w metodzie 

nym w sposób м ostrošci i bezwzgled“ | 

  

naszej dyplomacji, w chwili kiedy 27 | 

lutego 1929 rządy Grecji, Polski, Ru- 
munji, Jugosławii i 

podały w Paryżu zbiorową notę w 

sprawie mniejszościowej. 
Takie warknięcia co do uogólnie- 

nia opieki czytaliśmy w punkcie trze- — 
cim tej noty: 

Sprzeciwia się systemowi traktatów o | 
mniejszościach, a specjalnie ich myśli prze- 
wodniej aby usunąć możliwość interwencji | 
do wewnętrznych spraw kraju, że państwa 
mogą na podstawie аг& 11 ustępie 2-im | 
wnieść na radę jakąś sprawę mniejszościo- 
wą opierając się na przepisach traktatów 
mniejszościowych. Przyjęcie takiego Nios ; 
powanią stanowiłoby precedens niebei 
pieczny dla wszystkich państw i ten spo- 
sób nie może być przyjęty, chyba że bę- - 
dzie równorzędnie stosowany do wszystkich 
państw, nawet do tych, które nie podpisały 
traktatów o mniejszościach. 

w jej punkcie piątym: Е 
„Państwa, które podpisały traktat o 

mniejszościach nie zgodzą się na żadne 
zmiany swoich zobowiązań, a specjalnie na | 

Czechosłowacji — į 

      

     
ich powiększenie, ani też na żadną nową sj 
instytucję procedury bez tego, aby system 
ochrony mniejszości stał się prawem ogól: 
nem dla wszystkich państw bez wyjątki 

Ogłosiliśmy w niedzielę zmian 
procedury w sprawie mniejszościowe 

które wprowadziła Rada Ligi na sesji 
w Madrycie. Optymiści powiedzą mi, 
że to są błahe zmiany procedury. 
Jestem innego zdania, ale najwięcej 
zasmuca mię to, że nota pięciu państw | 
z 27 lutego 1929 zastrzegała się ito | 

bardzo kategorycznie, stanowczo od | 

zmiany procedury wogóle. Nietyle w | 
uchwaleniu tych zmian proceduralnych, 
ile w fakcie, że w Madrycie nie sly- 
chać już było o nocie & 27 

upatruję bardzo poważne niepowodze- 

_ nie naszej polityki. Cat. 

У 

lutego, | : 
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Zabójstwo zast. inspekfora szkolnego 
Nowogródek (od własnego korespondenta) 

W dniu 23 bm. zamordowany zo- 
stał w lesie w pobliżu Horodziłówki 

В 

zastępca inspektora szkolnego na pow. 
nowogródzki Stadnik. 

NOWOGRÓDEK. 24. 6. (PAT). O zabójstwie zastępcy inspektora szkolnego Stad- 
nika komunikują następujące szczegóły: Zamordowany liczył lat 36. Przeprowadzona 
sekcja zwłok wykazała 5 ran postrzałowych, t.zn. 2 rany śmiertelne w okolicy 
następnie jedną ranę pod pachą i 2 rany w 

piersi, 
mogi. Pierwszy strzał z tyłu a następnie z 

bliskie j odległości, gdyż ubranie przy włocie kuli jest opalone. Śmierć nastąpiła natych 
miast i morderca już trupowi przerżnął gardło tak, iż głowa zawisła 
skórze. 

prawie że na 

SZCZEGÓŁY OKROPNEGO MORDU. 

NOWOGRÓDEK. 24.6. (tel. wł. ,Słowa”). 
stępcy inspektora szkolnego Stadnika dowia 

, W. związku z zamordowaniem za- 
dujemy się następujących szczegółów tego 

okropnego mordu. W dniu dzisiejszym puszczono psa policyjnego który wytropił tylko 
„ślady zmarłego wskazując, iż biegł on z gościńca w stronę lasu co pozwala przypuszczać 

iż był wołany lub że zwabiono go w zasadzkę. Oddane z bliska strzały jak również 
kaliber kul „5% wskazuje na to iż zamordowany musiał znajdować się w towarzystwie 
mordercy niepodejrzewając jego zamiarów. 
ofiary niebyło żadnych wysiłków w kierunku obrony. Na okoliczność 
wany został niespodzianie wskazuje również 
rewolweru. : ы 8 

W czasie rewizji w mieszkaniu ofiary 
drobniutkie kawałki. Ogólna opinja twierdzi, 
na tle erotycznym na co wskazuje pozostawi 
miotów posiadających jakąkolwiek wartość. 

Sekcja zwłok stwierdziła, iż ze strony 
Stadnik zamordo 

fakt iż nie zrobł on użytku z posiadanego 

  

  

wypadku znaleziono kartkę porwaną' na 
że morderstwo popelnione zostało z zemsty 

enie przy zamordowanym wszystkich przed 
Pugilarės zmarlego znaleziono o 200 mtr. 

od miejsca wypadku rzucony-w lesie. Widocznie morderca szukał jakichkolwiek kartek 
lub śladów któreby mogły naprowadzić na ślad morderstwa. 

Zamordowany Stadnik w godzinach popołudniowych był na zebraniu Bloku Bez- 
partyjnego skąd go wywołano poczem po zjedzeniu obiadu udał się na miejsce spotka- 

   nia skąd już nie wrć 
W związku z dochodzeniem władze śledcze aresztowały kika osób. . 

53 komunistėw skazano za działalność antypan- 
stwową 

Przed grodzieńskim sądem okręgowym 
zakończył się duży proces 69 komunistów, 
oskarżonych o aktywną działalność wywro- 
tową i należenie do Komunistycznej Partji 
Zach. Białorusi. Obrady trwały kilka dni a 
to z powodu zbyt dużego materjału do- 
wodowego i potrzeby dokładnego zbadania 
roli poszczególnych oskarżonych w całej 
akcji. Onegdaj wieczorem po kilku godzin- 
nej naradzie Sąd ogłosił wyrok, mocą któ- 
rego główni oskarżeni Mikołaj Pierewo- 
łowski zostął skazany na 15 lat ciężkiego 
więzienia, Piotr Własowicz—na 12 ląt c. w. 

i Aleksander Świergun—na 10 lat c. w. Po- 
zątem 2 oskarżonych skazano na 8 lat, 7 
oskarżonych — па 6 lat c. w,, 9 oskarźo- 
nych—na 5 lat c. w., 23 oskarżonych — ną 
4 1, ©. м., 10:oskarżonych na kary od 1 do 
3 łat więz. Pozostałych oskarżonych w 
liczbie 16 uniewinniono. W czasie odczy- 
tywania wyroku, niektórzy skazani pod 
przewodnictwem Pierewołowskiego, wszczę- 
li w sali awantury, wykrzykując jakieś sło- 
wa, usiłując spiewać. Po usunięciu z sali 
12 awanturników dalsze odczytywanie wy- 
roku odbyło się bez przeszkód. (c.) 

Uczennice żeńskiego seminarium w Wołkowysku 
pod kołami nociągu 

Na szlaku Gniezno - Domosław, 
niedaleko od Gniezna miała miejsce 
okropna w swoich skutkach katastro- 
fa, ofiarami której stały się uczennice 
seminarium w Wołkowysku jadące 
samochodami. 

W chwili kiedy samochód, przejeż- 
dżał przez niezamknięty tor kolejowy 
nadjechał pociąg. 

Uderzenie było straszne. Samo: 
chód rozbity został na drzazgi. Kiedy 
pasażerowie pierwszego samochodu 

pośpieszyli z pomocą okazało się, że: 
5 uczennicciężko rannych dawało sła- 
be oznaki życia, 11 odniosło ciężkie 
rany (połamane ręce i nogi), 14 lżej- 
sze obrażenia. 
Pomoc przybyła z Nakła i Gniezna 

po 20 min. 
Wśród ciężko rannych seminarzy- 

stki Kurcewiczówna i Sikorska walczą 
ze śmiercią, 

Wszystkie ranne znajdują się o- 
becnie w szpitalu w Gnieźnie. 

  

IGNALINO. 

— 0 zamykanie urzędu pocztowego. Ni- 
niniejszem urząd pocztowy w gnalinie о$- 
wiądcza, iż zarzut uczyniony przez p. J. Ter- 
leckiego co do wcześniejszego zamknięcia 
urzędu jest niesłuszny i bezpodstawny, gdyż 
podobne wypadki nigdy nie miały miejsca 
ponieważ urząd tutejszy Ściśle przestrzega 
godz. urzędowych. O ile zaś według zdania p. 
Terleckiego fakt powyższy zaszedł, to dla- 
czego wówczas p. Terlecki, czując się „zba- 
wcą nękanych mieszkańców m. Ignalina“, 
nie zrobił z tego użytku donosząc o zajściu 
przełożonej władzy, tembardziej mając jako 
świadka owego interesanta, wychodzącego 
z rzekomo już zamknięttego urzędu. 

Przeciwnie fakt ów świadczy, jak dale- 
ce urząd tutejszy idzie na spotkanie intere- 
santom, gdyż nie chąc korzystać z zarządze- 
nia Ministerstwa Poczt i Telegrafów Nr. 
5901—1II z dnia 22. 12. 1927 r., które nie o- 
bowiązuje do załatwiania publiczności po 
godzinach urzędowych, urząd, wszystkich 
znajdujących się w lokalu interesantów a 
niezałatwionych przed upływem godzin u- 
rzędowych — załatwia. 

Następnie p. Terlecki wyrażając się, że 
„wiedząc iż urząd pocztowy zwykłe o godz. 
12 w południe przestaje urzędować, aby dać 
odczuć interesantom tą nieznośną trwającą 
aż całe trzy godziny przerwę“, czy zastano 
wił się nad tem, iż powyższy sposób złośli- 
wie się odzywa o powyżej przytoczonem 
zarządzeniu Minst. P. i T., czego, jako lojal 
ny obywatel bynajmniej nie miał prawa czy- 
nić. 

A. Bałukiewicz 
kierownik urzędu poczt. Ignalino. 

PARAFJANOW ', POW. DZIšNIENSKI 

— Spółdzielczość hamowana przez nie- 
sprawność Centrali. Majątek  Parafjanów, 
położony o 1 i pół kilometra od stacji ko- 
łejowej tej samej nazwy, stanowi wyborny 
ośrodek dla rozwoju akcji społeczno-gospo- 
darczej. Posiada: kościół, gminę, kolej — 
wreszcie wybitnego  rolnika—społecznika, 

jakim jest p. Władysław Massalski. To też 
rezultat nie kazał na siebie długo czekać 
powstały tu: mleczarnia spółdzielcza, zbior- 
nica jaj, kółka rolnicze, kółko gospodyń 
wiejskich, pozatem dzięki zapałowi p. Wi- 
tolda Niepołomskiego, który odbywając w 
Parafjanowie praktykę po ukończonych 
wyższych studjach rolniczych — zorgani- 
wał zespół teatru amatorskiego, wzbudza- 
jacy zachwyt u okolicznej ludności. Słowem 
— Parafjanów śmiało dziś zaliczyć można 
do liczby tych kulturalnych ośrodków, któ- 
re służą jako fundament pod organizującą 
się państwowość polską. 

Mleczarnia parafjanowska, przerabiają- 
ca w letnie miesiące około pięciu tysięcy 
fitrów dziennie, grupuje około 360 dostaw 
ców. Ponieważ jednak łączy spory rejon o 
20 kilometrowym promieniu zmuszoną była 
rozczłonkować się na filje w Klemensowie, 
Piotrówce, Zajelniakach i Iłowie, dostarcza- 
jące do swej centrali parafjanowskiej odse- 
parowaną śmietankę. W ten sposób nie 
rozdrabia się rejonu w pierwszym okresie 
organizacyjnym na zbyt małe okręgi młe- 
czarskie, których samodzielne  utrzyma- 
nie i prowadzenie wskutek małej ilości mle- 
ka już w praktyce życiowej w niejednem 
miejscu przyczyniło stratę związkowcom, 
jak również idei spółdzielczej. Rozwój swój 
parafjanowska mleczarnia zawdzięcza  je- 
szcze dotąd licznie ocalałym od niszczyciel- 
skiego systemu reformy rolnej dworom, 
które dzięki większej ilości posiadanych 
krów dostarczają podstawową ilość mleka, 
dając czas i możność małej własności doj- 
rzewać do zrozumienia wszystkich korzyści 
spółdzielczości mleczarskiej. Ten naturalny 
sposób świecenia własnym przykładem od 
wieków wyprobowany w ewolucji zachodu 
i niemożliwy do zastąpienia systemem re- 
wolucji wschodu, polegającym na płatnym 
instruktorze, już dziś i u nas na Z. Wschod- 
mich nie da się zastosować w wielu miejsco- 
wościach — wskutek topnienia z zastrasza- 
jącą szybkością większych, inteligentnych 
warsztatów rolnych. 

Od 23 kwietnia r. b. zorganizowano w 

  

  

P. 

Znikną rosłego człowieka ! 

Matko, należy prędko 
fotografuj nim wszystkie 

    

Matka patrząca z dumą i rozrzewnie-     niem na swoje maleństwo, nieraz zastanawia 
się, ze smutkiem, że z biegiem lat wyrośnie na do- 

Zatrą się w pamięci jego swawolne zabawy! 
pójdzie w zapomnienie I 

Nawet za dwadzieścia lał 

Dziecko będzie się Śmiało 

tak jak dzisiaj na zdjęciach 

Kodak" 
będziesz mogła oglądać swoje maleństwo, które 

dzisiaj tak Cię zachwyca. 

Kilka minut wystarczy do poznania *Kodaka* 

W każdym większym składzie przyborów fotograficznych zade- 
monstrują Ci “Kodaki" — a między niemi napewno znajdzie się 

odpowiadający Twemu gustowi i Twemu budżetowi. 

Żądaj również błon "Kodak" w żółtem pudełku. 

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

bez śladu piękne kędziory! 
Nie — nic nie 

wybrać aparat *Kodaka*, 
przemiłe chwile, a zawsze 

      

  

Bank spółdzielczy właścicieli nieruchomości 
w WILNIE Z. O. O. 

Zyro-konto w Banku Polskim „oddział w Wilnie. 
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 81-178, 
Adres telegraficzny: Własbank Wilno. 

Załatwia wszelkie tranzakcje w zakres bankowości wchodzące jak: 
Dyskont weksli, inkaso weksli. frachtów i innych dokumentów, 

które załatwia sprawnie i szybko przy zaliczeniu minimalnej prowizji. 
Kupno i sprzedaż papierów procentowych i wartościowych 
Przyjmuje wpłaty dla Banku Ziemskiego na częściowa i całkowite 

pokrycie długów ciążących na nieruchomościach I majątkach. 
Przyjmuje na najdogodniejszych waruakach na rachunki bieżące i 

wkłady terminowe złoto, dolary i ros. rubli w złocie. 
Przyjmuje wpłaty ną rzecz Magistratu za elektryczność wodociągi i 

kanalizację. 
Subskrypcja na udziały i przyjęcie członków udziałowców trwa nadal 

y l iloś nieruchomości 
gwarantuje solidne i punktualne załatwienie wszelkich powierzonychBan- 

Poważna ilość właścicieli 

kowi zleceń. 

Bank czynny od 9 do 3 po poł. 

UI. WIELKA 36. tel. 296, 

udziałowców Banku 

  

W ostatnich dniach ukazały się w niektórych czasopismach notatki 
o rzekomem zamknięciu naszego młynu. 

Niniejszem podajemy do ogólnej wiadomości, iż notatki 
zawierają fakty zmyślone, gdyż 

stale pracuje bez przerwy. 
Winni rozpowszechnienia wyżej 

prawdziwych wiadomości o naszej firmie zostaną po ich ujawnieniu 
pociągnięci do odpowiedzialności karnej. 

Tw „Kaukaski Młyn Parowy” w Wilnie, 

powyższe 
młyn nasz zamknięty nie był i 

wymienionych świądomie nie- 

  

D. 
Centrala w Warszawie oraz 

oddziały w Katowicach, Krakowie i Poznaniu 

UDZTELA POŻYCZEK 
na korzystnych warunkach procentowych pod zastaw papierów państwo- 
wych, listów zastawnych, obligacyj, akcyj Banku Polskiego orąz innych 
akcyj pierwszorzędnych. 

Parafjanowie zbiornicę jaj, którą chociaż 
czeka jeszcze duża praca i trudności, jednak 
zrobiła początek i do 1 czerwca zebrała 
20.000 sztuk. Zainteresowanie, które syste- 
matycznie ogarnia coraz szerszy krąg drob- 
nych rolników, świadczy o właściwym to- 
rze, po którym kroczy praca i wysiłek miej- 
scowej inteligencji rolniczej. — Z żalem jed- 
nak stwierdzić należy, iż uznania powyżej 
wyrażonego uie możemy przyznać instytu- 
cji stojącej u góry. Myślę o Związku Spółdz. 
Miecz. i Jajczarskich w Wilnie. Zamówie- 
nia spółdzielni nigdy przez Związek nie są 
na czas wykonane. W czasie mojej bytno- 
ści byłem świadkiem kłopotu, jaki sprawiał 
brak beczek nie wysłany na czas przez 
Związek. Zwykła sklepowa waga do jaj, 
zamówiona w związku 13 maja — pomimo 

Ф. 
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licznych reklamacyj i piśmiennych i telefo- 
nicznych do dn. 15 czerwca jeszcze nie 
nadeszła! A wszak Związek pobierając 6 
proc. prowizji od nabiału i 5 od jaj, od 
jednej tylko mleczarni parafianowskiej otrzy 
muje 1700 zł. miesięcznie.  Rozgoryczenie, 
apatja i niechęć do Związku bije z każdego 
słowa spółdzielców i nie dziw, gdy trzeba 
połamać głowę jak rozlokować 750 kigr. 
masła wobec braku beczek. Taka karygod- 
ua opieszałość — granicząca z niedołęstwem 
instytucji, która zamiast ułatwiać pracę w 
rzeczywistości ją tamuje — jest nie do po- 
myślenia. O nieporządkach, panujących na 
„Konskiej“ już dostatecznie pisano, i prosić 
tylko nałeży Związek Rewizyjny o radykal- 
ną sanację tej instytucji. M. 

j antyreligijnej prasie. 

Rezolacje zjazdu „bozbożników” w Moskwie 
Odbyty przed kilku dniami wszech 

sowiecki zjazd „bezbożników* w Mo- 

skwie był niewątpliwie pierwszym no- 
wym etapem w przygotowanej plano 
wej kampanji religijnych prześlado- 
wań, jakie niebawem rozegrają się zno 

wu na terenie Rosji. Upewniają nas o 

tem przemówienia wpływowych  rzą- 

dowych jednostek, jak Łunaczarski, 
Bucharin i inni. W imieniu rządu Bu- 
charin rzucił moto dla obrad zjazdu: 
„Rozumna walka z religijnemi przesą- 
dami“, podchwycone przez przywód- 
ców akcji antyreligijnej z całą skwa- 
pliwością. Szczególnie jasno stanowi- 
sko to sformułował na zjeździe w po- 
witalnem przemówieniu w imieniu Is- 
połkoma Kominterna Feliks Kon: „Po- 
winniśmy wyrwać z rąk burżuazji nie- 
tyłko miecz, lecz i krzyż”. т 

Obrady zjazdu dają się streścić w 
następujących postulatach: 1) Walka 
z religją jest walką polityczną. Dlate- 
go walka z religją winna stać się za- 

gadnieniem  jednem z pierwszych w 
państwie sowieckim. 2) Koniecznością 
państw. jest przedsięwzięcie szeregu 
decydujących kroków w celu likwida- 

cji niedoceniania  kontrrewolucyjnej i 
szkodliwej roli religii, ponieważ 
wbrew niejednokrotnym  dyrektywom 
partji znaczna część partyjnych sze- 

regów stoi opodal od _ antyreligijnej 
walki, nie biorąc w miej czynnego u- 

działu. 3) Czynna antyreligijna robo- 

ta winna być uważana za jedno z na- 

czelnych zadań komunistycznej partji, 

dlatego jednym ze znamion członka 
partji winno być właściwe ujmowanie 
roli religii w walce burżuazji z klasą 
pracującą wogóle, a w walce z ustro- 

jem socjalistycznym i kulturalną rewo- 
lucją w SSSR. w szczególności. 4) Do 

antyreligijnej akcji koniecznem jest 
wyprzągnięcie poważnych naukowych, 
literackich i artystycznych sił, dotych- 

czas bowiem nawet  proletarjackie i 

komunistyczne pióra mie pracują w 
5. Ministerstwo 

oświaty (Narkompros) ma nietylko u- 
trzymać w leningradzkim uniwersyte- 
cie wydział antyreligijnej propagandy 
i katedrę historji religji, lecz także u- 
tworzyć takie katedry we wszystkich 
inych wyższych zakładach naukowych 
(„wuzach'*), zwłaszcza zaś pedagogi- 

3 cznych. 
Oto mamy podstawowe wytyczne 

j rozbudowy antyreligijnej akcji w par 
stwie Antychrysta. 

Należy zaznaczyć, że uchwały ро- 
wyższe są co do swej treści zgodne z 
hasłami i propagandą, jaką na terenie 
Polski prowadzi t.zw. „Koło Spaso- 
wiaków*, grupa uczniów p. Wł. Spa- 
sowskiego, dyrektora  Pedagogium 
Państwowego, znanego ateusza. 

Gołąb V'erdunu 
Dnia 24 czerwca odbyły się wiel- 

kie uroczystości w Verdun. Straszne 
wspomnienia łączą się z tą nazwą, 
wspomnienia najkrwawszych bitew 
Wielkiej Wojny. Nie chce się wierzyć, 
że to tylko 13 lat temu, bo życie nie 
zatrzymuje się w swym pochodzie, 
'czas zabliźnia rany w sercach i wyrwy 
od granatów w poszarpanej ziemi, ży- 
cie narodu odnawia się, życie poszcze- 
gólnych jednostek trwa dalej Tak więc 
w dniu 24 czerwca prezydent Dou- 
merge przyjechał „na prawy brzeg Mo 
zy” (jak brzmiały komunikaty wojen- 
ne), aby święcić zmartwychwstanie 
mia$ta Verdun. 

W czasie uroczystości miała miej- 
sce wzruszająca ceremonja. W obec- 
ności władz cywilnych i wojskowych 
pod honorowym protektoratem gene- 
rała Raynal, który bronił portu Vaux 
z walecznością godną  Spartanina, 
wmurowana została do jednego z mu- 
rów cytadeli pamiątkowa tablica, po- 
czem będzie wypuszczone stado gołę- 
bi pocztowych na pamiątkę czynu о- 
statniego sławnego ptaka, który był 
wypuszczony 'w czasie  majgorętszej 
bitwy w roku 1916, wtedy gdy już 
wszelka inna łączność z tyłami została 
przerwana. 

Tablica ta wielkich / rozmiarów 
jest ufundowana przez Towarzystwa 

Gołębiarskie Francji oraz przez wszy- 
stkich przyjaciół gołębi pocztowych. 
Wyobrażono na niej kask żołnierski z 
dwoma skrzydłami i napis: 

„Gołębiarzom poległym za ojczy- 
znę. 

Z tego portu wyleciał podczas bit- 
wy pod Verdun 4 czerwca 1916 r., o- 
statni gołąb pocztowy komendanta 
Raynal (nr. 787—15), niosący nastę- 
pujące posłanie: Mamy atak gazowy i 
dymny bardzo niebezpieczny. Trzyma- 
my się ciągle, ale zachodzi koniecz- 
ność zluzowania nas Dajcie zaraz znak 
świetlny przez Souville, który nie od- 
powiada na me wezwanie. To mój o- 
statni gołąb. 

Gołąb po wykonaniu swej misji, 
otrzymał następującą cytację: „Cztery 
razy podczas bitwy pod Verdun, wy- 
konał pod gwałtownym ogniem szyb- 
ki transport bardzo ważnych wiado- 
mości, mianowicie dnia 25 maja 1916, 
w 15 minut zaniósł wieść o załamaniu 
się gwałtownego 'ataku nieprzyjaciela i 
prośbę o posiłki w przewidywaniu no- 
wych ataków. 

Dzielny ptak, weteran wielkiej woj 
ny, zmarł w zeszłym roku w centrum 
gołębiarskiem w Montoire—Sur—Le— 
Loir gdzie znalazł swój „grób u In- 
walidów* obok żołnierzy 9 pułku Sa- 
perów. Był odznaczony dyplomem woj 
skowym, który według tych, którzy mu 
go przyznali, odpowiadał  medalowi 
Legji Honorowej. L. 

Oryginalna ankieta 
Jedno z pism amerykańskich — ро- 

daje wynik ankiety, skierowanej do 
dzieci w wieku szkolnym, w Ameryce 
i w Rosji Sowieckiej. Ankieta prosi o 
sklasyfikowanie według upodobań 
czterdziestu pięciu stanowisk społecz- 
nych. 

Dziatwa amerykańska ma najwię- 
cej uznania, i stawi na pierwszem 
miejscu, zawód bankiera, potem idą: 
profesorowie, duchowni i konstrukto- 
rzy automobili, na czterdziestem  pią- 
tem miejscu, stawiąc nurków, niżej 
ceniąc ten zawód niż portjerów i za- 
miataczy ulic. 

Dla małych bolszewików najpięk- 
niejszym jest zawód awjatora, potem 
agenta rozdzielającego publiczne dob- 
ra, na trzeciem miejscu są artyści, na 
czwartem bankierzy. 

Charakterystycznem jest że stano- 
wisko członka Centralnego Komitetu 
Egzekucyjnego, młodociani bolszewicy 
stawią na czterdziestym czwartym miej- 
Scu, pozostawiając ostatnie miejsce 
elektrotechnikom. 

księgarnia Wacława Mikolskiego 
WILNO. WILEŃSKA 25. Tel. 664 

Kupuje podręczniki używane - 
ze wszystkich Zakładów Naukowych 

płacąc najwyższe ceny. - 

        

' Poszukiwane 
й 

si 

jest mieszkanie w przybliżeniu o 10 į 
pokojach z dużą salą nie mniejszą ž 
niż 100 metr. kw. м Srodmiešciu. 
Zgłoszenia kierować do Wileńskiego 
T-wa Rolniczego. Zawalna 9, w godz. 
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umiejący jeździć na rowerze. Zgłaszać 

się od g. 12-1 do adm. „Słowa*. -0 

  

Zakład Sztucznych Wód 
Minsralnych i Napojów 

Chłodzących 
pod firmą: | A 

„Ё. TRONSZCZYŃSKI 
w WILNIE 

pod kierownictwem współ- 
Ą właśc. prow. W. Wrześniow- 

: skiego poleca: 
sztuczne wody mineralne 
(Vichy, Ems, Karlsbad i 

Ai inne) i napoje chłodzące, 
przyrządzane wyłącznie na 

B cukrze. Zakład: Piwna 7. 
MAGAZYN: Wielka 50, -i 
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Nowojorskie wleczory 
Nowy York, w czerwcu. 

Wybaczą mi szanowni czytelnicy, 
że od wieczorów zaczynam moje li- 
sty z Ameryki. Nie czynię tego by- 
najmniej ze szczególnego do nocnej 
włóczęgi upodobania, ale poprostu 
dlatęgo, że lękam się narazie wypo- 
wiadać w sprawach ważniejszych. U- 
czynię to później. Natomiast w dzie- 
dzinie wielkomiejskich rozrywek euro- 
pejski przybysz bardzo prędko dro- 
gą porównania z Paryżem i Londy- 
nem zorjentować się może w rodza- 
jach i poziomie spektakli nowojor- 
skich. 

Dzielnica spektakli mieści się w 
samym centrum  Manhattan'u, czyli 
właściwego Nowego Yorku; „Times 
Square" jest jej sercem, Brodway— 
jej kośćcem, a ulice od 42 do 41-ej 
—jej żebrami. Trzy gatunki spektakli 
w Nowym Yorku dominują: kino, 
operetka i komedja. 

Kino. Na dźwięk tego słowa pol- 
ski czytelnik widzi się w niedużej, ciem- 
nej sali, gdzie mu pokazują jakiś dra- 
mat pocięty na dwanaście conajmniej 
„aktów''; film jest oczywiście niemy, a 
w czasie jego wyświetlania przygrywa 
jakiś skromny kwartet... Nowojorskie 
kino, to całkiem coś innego. Wchodzi 
się do olbrzymiej, luksusowo udeko- 

rowanej (w wątpliwym czasem  guś- 
cie) sali. W półmroku widać tysiące 
widzów siedzących w wygodnych fo- 
telach. Właśnie jakiś wirtuoz daje 
koncert na „specjalnie“ dla tej sali 
zbudowanych organach, a jednocześ- 
nie gra różnokolorowych  Świateł na 
Scenie wprowadza słuchaczy i widzów 
w atmosferę bajki... Potem idą „mó- 
wiące* aktualności, potem „the one 
hundert per cent all talking picture“, 
czyli „mówiący* dramat... Głos akto- 
tów jest czysty, jasny zrozumiały; 
synchronizm słów i ruchów warg zu: 
pełny. W innych kinach widziałem 
„rewje mowiąco-Śpiewająco-tańczące" 
(również „w stu procentach"). Nie 
zdajemy sobie jeszcze sprawy w Eu: 
ropie z rewolucji, jaka zaszła w kinie 
amerykańskiem: niemy dramat zupeł- 
nie niemal został tu przez „talking 
pictures" wyparty. Po głównym obra- 
zie orkiestra z kilkudziesięciu wyko- 
nawców złożona daje nam dobry kon- 
cert, a wreszcie tańczy nieunikniona 
falanga „giris”, różowych, uśmiech: 
niętych i zgrabnych laleczek... Taki 
spektakl widziałem w „Capitolu*, w 
„Paramount'cie* i w „Roxy”, trzech 
największych kinach nowojorskich. 

„Miejsca kosztują od 75 centów do 2 
dolarów. Kino „Roxy* jest najwięk- 
Sze, a jego właściciel, p. S. L. Rot. 
hafel, nazwał go „the cathedral of 
the motion picture“... 

A operetka? W Ameryce ten ro- 

dzaj spektaklu zowie się „musical 
comedy* i jest połączeniem starej 
wiedeńskiej operetki z paryską rewją. 
Libretto jest tylko lekką kanwą i słu- 
żyć powinno reżyserowi do jaknaj- 
większej ilości obrazów możliwie naj- 
bardziej różnych. Byłem w „Imper- 
ial'u“ na operetce „The New Moon“ 
(Nowy księżyc) i widziałem bal w 
arystokratycznym salonie, bitwę na 
morzu, narady bandytów w podmiej- 
skiej karczmie it. p. Pod względem 
środków technicznych wystawa jest 
imponująca; głosy głównych wyko- 
nawców (Miss Evelyn Herbert i p. 
Roberta Halliday'a) bardzo dobre; 
„girls“ liczne i ładne; muzyczka bez- 
pretensjonalna, ale miła. Słowem — 
spektakl udany. Tego wieczoru kiedy 
byłem w „Imperial'u“. '„The New 
Moon“ dawano po raz 288-my... 
Parterowy fotel kosztuje 6 dolarów! 

Do kategorji spektakli „muzyczno- 
taricząco-špiewających“ trzeba też za- 
liczyć teatry rewij. Najsławniejszem 
tego rodzaju przedsiębiorstwem jest 
„Ziegield Folies“. Byłem tam, widzia- 
łem i stwierdziłem, że to w Paryżu 
robią lepiej. Nie żałowałem  nato- 
miast wieczoru spędzonego w teatrze 
„Eltinge“, na murzyńskiej rewji p. n. 
„Blackbirds“; widowisko składa się 
z taicow špiewow i dowcipów; 
te ostatnie Są naogół głupawe, ale 
tańce warto zobaczyć i Śpiewów war: 
to posłuchać. Na scenie widzi się nie 

jedną ale trzydzieści Józefin Baker 
umiejących w dodatku Śpiewać. A 
murzyńskie Śpiewy pełne są swoiste- 
go czaru i melancholji... 

Ma Nowy 'York jedną z najlep: 
szych w Świecie oper, ale ta ukoń: 
czyła już swój sezon. Wtdziałem 
tylko dość obskurny gmach  „Metro- 
politan Opery*, przedmiotu westch- 
nień wszystkich enropejskich špiewa- 
ków. I w Nowym Yorku jednak ope- 
ra jest przedsiębiorstwem deficytowem 
i nie utrzymałaby się bez abonamentu 
lóż na cały sezon przez nowojorskich 
miljarderów, oraz bez poparcia ze 
strony specjalnego towarzystwa, na 
czele którego stoi p. Otto H. Kahn, 
znany finansista i filantrop. ĄDyrekto- 
rem opery jest p. Giulio Gatti - Ca- 
Sazza. 

Komedja amerykańska nie cieszy 
się w Europie wielkiem uznaniem. 
Rzadko która dostaje się na sceny 
europejskie, a i wówczas krytycy wy- 
rażają się o niej z wielką pobłażliwo- 
šcią. „Broadway“ Dunning'ai Abbot'a 
obiegła sceny europejskie raczej dzię- 
ki swemu obyczajowemu charaktero- 
wi, niż dzięki swej wartośći'.drama- 
tycznej. Istnieje przecież w Nowym 
Yorku elita odróżniająca wino od 
wody, chciałem powiedzieć dobrą 
sztukę od miernoty. Od roku 1918 
istnieje nagroda Ralia Pulitzera, 
właściciela „World'u*, przyznawana 

corocznie amerykańskiemu autorowi 
najlepszej sztuki dramatycznej. 

Dzięki tej nagrodzie dali się po- 
znać publiczności Maxwell Anderson 
i Philip Barry, ale najgłośniejszym w 
Ameryce autorem, który zdobył „Pu- 
litzer Prize* jest Eugeujusz O'Neill. 
Jego ostatnia sztuka, „The Strange 
Interlude“ grana była 426 razy; liczy 
9 aktów i całe przedstawienie trwa 
z przerwą na kolację — zgórą 6 go- 
dzin... O'Neill wypowiada się w sztu- 
ce jako bezwzględny zwolennik „birth- 
control", czyli prawa kobiety do spę- 
dzenia płodu... Jest to sprawa bardzo 
w Ameryce aktualna, ale o tem po- 
mówimy innym razem. 

Poważnych spektakli bardzo mało 
jest w Nowym Yorku. Przeważają 
lekkie komedje, pozostające na afiszu 
przeciętnie około 100 dni. Do tej ka: 
tegorji należy „My Girl Friday“ (Mo- 
ja dziewczynka w piątek...) W. A. 
Grew'a, autora i aktora zarazem. 
Trzech miljonerów wyprawia pod róż- 
nemi pretekstami swe żony i urządza 
sobie „party“ z aktoreczkami w 
mieszkaniu jednego z nich; po obfi- 
tej pijatyce i flircie miljonerzy zasy- 
piają, a nazajutrz sprytne kobietki 
wmawiają w nich, że byli szczególnie 
przedsiębiorczymi, że należy je od- 
szkodować, że w razie przeciwnym 
narobią skandalu... Miljonerzy natu- 
ralnie płacą... Przykro w zwierciadle 

+ a wyglądają amerykańskie 
„girls*.. i 

Solenner: głupstwem jest „dramat* 
pani Edyty Wharton p. t. „The Agę 
of Innocence"; autorka przedstawia 
dzieje zacnej, miłej, moralnej Amery- 
kanki, którą poślubił „hr. Olenski“, 
pijak, syfilityk i wogóle symbol tego, 
co amerykańskie starsze panie nazy- 
wają „moral turpitude"... Rolę hrabi- 
ny gra doskonała aktorka, pani Ka- 
tharine Cornell. Fotel w teatrach ko- 
powa kosztuje przeciętnie 3 do- 
ary. 

Nawet o spektaklach smiesznem 
byłoby wydawać jakieś sądy  defini- 
tywne po dziesięciu dniach pobytu w 
Nowym Yorku. Kompletnem dla oczu 
i dla uszu widowiskiem jest nowojor- 
skie kino, widowisko różnorodne, 
interesujące, często piękne, w Euro- 
pie dotychczas prawie nieznane (wy- 
jątek stanowi paryski „Paramount*), 
Nowojorskie „komedje muzyczne” lub 
„rewje“ nie są niczem nowem @а 
przybysza znającego Paryž i Londyn. 
Komedja i dramat w Stanach Zjedno- 
czonych kwitnie tylko w Nowym Yor- 
ku, ale autorzy amerykańscy teatry 
nowojorskie zasilający żyją przeważ- 
nie w Europie i nie tworzą nic spe- 
cjalnie oryginalnego. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Akita 
WATT
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SŁU 

REFORMA REFORMY ROLNEJ 
Ukazało się wydawnictwo Minister- 

4 stwa Reform Rolnych pod tytułem 
„Materjały do Kodeksu Agrarnego“, W 
którem prof. Jaworski zebrał opinię o 
swoim zeszłorocznym projekcie Kodek 

su Agramnego, dołączył absurdalne pro: 

jekty bolszewizującej lewicy sejmowej 
i zaopatrzył to wydawnictwo krótkim 
referatem stawiając trzy tezy, od któ- 
rych zasadniczego przyjęcia uzależnia 

poddanie swego projektu pod dyskusję 
Komisji Uporządkowania Ustawodaw- 
sNa Agrarnego: 

Tezami temi są: : 

1) Siworzyč instytucje dla wszystt 

kich typów gospodarstwa, > 

2) wciągnąć do administracji rol- 

niczej rolników, a więc ich zorganizo- 

4 wać, ' 

4 3) poddać administrację agrarną 

mężliwie najściślejszej kontroli. ||| 

Uważam, że najprostsza uczciwość 

członków komisji wymaga, aby się do 

tych minimalnych podstaw  ustosunkoi 

wali pozytywnie, a zdrowy rozsądek 

powinien skłonić ministra reform rOL- 

nych, by Komisja nareszcie zaczęła pra 

cować i projekt prof. Jaworskiego nie 

był „spławiony” przez dyletantów, jat 

kimi naogół są „politykujący reforma- 

torzy“ м tej materii, bo pozbawiłby 

to na przyszłość Ministerstwo. Reform 

Rolnych współpracy ludzi tak poważt 

nych i tej miary co proi. Jaworski. 

Przeważna część opinij ogłoszo- 

nych we wspomnianem wydawnictwie 

' ustosunkowała sie pozytywnie do proż 

jektu prof. Jaworskiego jako całości, 

a tylko detale są krytycznie rozstnzą” 

sane. Sam zająłem podobne stanowi 

sko w szeregu artykułów ogłoszonych 

w „Dniu Polskim" stawiając jako kon- 

kretny zanzut z mej strony zbytnią komi 

ptomisowość prot. Jaworskiego wzglę- 

dem obowiązującej ustawy o meformie 

rolnej. Ze zdziwieniem też przeczyta: 

łem opinję nielicznych coprawda, zwo- 

 łenników naszego dotychczasowego » 

parlamentaryzmu, którzy - z konserwa- 

tyzmem godnym lepszej sprawy wy- 

stępują jako obrońcy obecnej reformy 

rolnej, z jej mechanicznemi kryterjami 
rozszarpania większej własności i t. d. 

it. d. i czynią prof. Jaworskiemu za- 
szut nieszczeności, rzekomej chęci uni- 

cestwienia ustawy o refonmie rolnej z 

grudnia 1925 r. uważając ją za naj- 

większą mądrość jaka się w Europie 

pod tym względem ujawniła w więk- 
Szości naszego poprzedniego Sejmu. 

Pragnę też raz jeszcze zająć stano- 
wisko co do zadań tej komisji. Otóż 
ważam, że Kodeks Agrarny powinien 

wyczerpać całość tematu i poza nim 
nie powinny obowiiązywać żadne usta- 
wy z tej dziedziny względnie obowią- 
zujące ustawy, winny w formie zno- 
welizowanej stanowić część integralną 
Kodeksu Agrarnego. Co do tzw. refor- 
my rolnej Kodeks Agrarny powinien 
unonmowač obrót ziemią, następnie 
stworzyć tyle reform władania ziemią, 
tyle faworyzowanych przez Państwo 
instytucyj, aby się w nich pomieścić 
mogły inicjatywa prywatna i rodzir : 
na iwłaścicieli z pożytkiem dla gospo: 
darstwa narodowego, wkońcu winien 
ująć przepisy dotyczące szczegółowych 
meljoracyj, ikomasacyj, uregulowania 
służebności hipotek włościańskich i t. 

| P-gi dodatku powinny się znaleźć w 
'ksie przepisy organizacyjne о а@- 

ministracji rolniczej, sądach  admini- 
stracyjnycr i samorządzie rolniczym. 
Poza Kodeksem Agrarnym z tych dzie- 
dzin nie powinna istnieć żadna ustawa 
a zmiany w przyszłości powinny nowe- 
lizować tenże Kodeks Agrarny, który 
wówczas dopiero stanie się w całem 

tego słowa znaczeniu kodeksem. 
, Przepisy o obrocie ziemią powinny 

osiągnąć cele, dla jakich obecna usta- 
wa o reformie rolnej w jej konstruk- 

tywnej myśli przewodniej była stworzo- 
/ma. Jeżeli swego zadania nie spełniła, 
) to dlatego, iż chciała tworzyć na gru- 

zach i eiekt był ten, że zniszczono, a 
nie tworzono, bo własny pieniądz 
stopniał a oboy się mie kwapi przyło- 

żyć ręki do tego dziełaPrzepisy więc o 
obrocie ziemią wymagają szczególnie 
subtelności i znajomości przedmiotu, 
aby nie naruszyć zdolności knedyto- 
wej i produkcyjnej warsztatów rolnych 

| bmitalnemi postanowieniami i nie zni- 
| szczyć tak koniecznych dla postępu 
_ rolniczego współczynników inicjatywy 
' prywatnej i dorobku indywidualnego, 

| Celem konstruktywnym przepisów o 
_ obrocie ziemią powinno być ujęcie na- 

turalnej podaży ziemi dla ewolucyjnej 

poprawy ustroju rolnego a środkami 

ku temu zmierzającemi są: 
1) kontrola jakiegokolwiek obrotu 

ziemią z prawem sprzeciwu władz w 

„dokonaniu tranzakcji, o ile jest sprzecz 

ną % przepisami, poprawy ustroju rol- 

    

    
g0, 

2) polityka kredytowa Panstwowe- 

go Banku Rolnego dostosowana do 

Przepisów poprawy ustroju rolnego, 
3) ściśle określone przepisy popra- 

,$-ustroju rolnego obejmujące: a) far 
 woryzowanie  komulacji i powiększe- 

dia już istniejących drobnych gospo- 
darstw, b) upełnorolnienie w szczup- 
ych granicach możliwości z okazji 
komasacji, c) zakaz dzielenia poniżej 
Minimum samowystarczalności gospo- 

darczej. 
Podkreślić tu pragnę bardzo sta- 

nowczo, iż chodzi o ujęcie naturalnej 
ży ziemi, ujęcie obrotu. Musimy 

lowiem wyraźnie odróżnić żiemię w 

Stanie niejako stałym i płynnym, jak 
Odróżniamy wodę stojącą, otoczoną 
Wąłem ochronnym i wodę płynącą, 

Wypuszczoną poprzez wał. Otóż tym 
Waąłem ochronnym dla ziemi, w stanie 

Stałym powinno być prawo własności 

  

nienaruszalnej przez jakiekolwiek czyn 
niki trzecie, nawet państwowe, jak to 
przewiduje ustawa z grudnia 1925 r. 
Jedynie wola właściciela lub wierzy- 
ciela może ten wał ochronny otworzyć 
i ziemię upłynnić, puścić w obrót. Z 
chwiłą natomiast puszczenia ziemi w 
obrót może i powinna ona podlegać 
ingerencji i kontroli władz państwo- 
wych, celem 'użycia każdego obrotu 
dla ewolucyjnej poprawy ustroju rol- 
nego. Jako ostateczny środek ograni- 
czający prawo własności w tym wy- 
padku należy ustanowić prawo sprze- 
ciwu władz w dokonaniu transakcji. 
Wykłuczyć natomiast należy jakąkol- 
wiek reglementację cen, gdyż obniża 
to zdolność kredytową ziemi „w stanie 
stałym” i uniemożliwia dopływ kapi- 
tałów zagranicznych, względnie przy- 
czynia się do tego, iż kapitały napły- 
wające do Ikraju są tak drogie, że sta- 
ja się dla racjonalnej odbudowy i roz- 
budowy maszego życia gospodarczego 
prawie że bezużyteczne. Nie może też 
prawo sprzeciwu, dotyczyć transakcji 
w rodzinie, pomiędzy, krewnymi do 
trzeciego stopnia włącznie z jedynym 
wyjątkiem o ile takie tranzakcje sprze- 
oiwiałyby się przepisom dotyczącym 
zakazu dzielenia poniżej minimum sa- 
mowystarczalności gospodarczej, war- 
Sztatu rolnego. Trzeba sobie tu jasno 
zdać sprawę z tego, że w odniesieniu 
do ziemi inicjatywa rodzinna obliczo- 
na na kiłka generacyj, równa się inicja 
tywie prywatnej indywidualnej w in- 
nych przedsiębiorstwach. 

Programów podniesienia kultury 
rolnej nie może bowiem wykónać jed- 
na generacja, zwłaszcza w obecnych 
czasach zubożenia społeczeństwa w 
kapitały pieniężne. Zatem szczególną 
opieką należy otoczyć inicjatywę  ro- 
dzinną i pozostawić wewnątrz rodziny 
wolną rękę działania w dokonaniu 
transakcji. 

Zaznaczyłem już, że przyjęcie zasa- 
dy sprzeciwu władz w dokonaniu tran- 
sakcji powinno być ostatecznym środ- 
kiem przymusowym w całem ustawo- 
dawstwie agrarnem, o ile chodzi o uję- 
cie naturalnej podaży ziemi i zużycie 
w. ten sposób stworzonego zapasu zie- 
mi ma cele poprawy ustroju rolnego. 
Jestem osobiście przekonany, że do 
użycia tego środka dojdzie tylko w 
wyjątkowych wypadkach, gdyż każdy 
właściciel puszczający ziemię w obrót, 
idzie drogą najmniejszego oporu i chęt 
nie się zastosowuje do przepisów ad- 
ministracji agrarnej. Jeżeli więc te 
przepisy poprawy ustroju rolnego nie 
będą doktrynerskie, nie będą dążyły 
do nieziszczalnych ideałów, do upeł- 
norolnienia: najsłabszych gospodarczo 
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Spostrzeżenia nei Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 24 VI 1929r. 
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średnia da 

Opad za do- ) 
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Wiatr AGAT przeważający 1 Południowy 

Uwagł: pogodnie. 

Yusnimum za dobę -l-i0 C. 

Maximum na dobę -l- 280C. 

Tendencja barometryezna: spadek ciśnienia 

URZĘDOWA 
— Konierencje u p, wojewody. Konferen- 

cja u p. wojewody wileńskiego Wł. Racz- 
kiewicza. W dniu 24 bm. p. wojewoda wi- 
ieński przyjął p. Ludwika Uniechowskiego, 
członka prezydjum Wileńskiego _ Komitetu 
niesienia pomocy łudności dotkniętej klęską 
mieurodzaju i odbył z nim dłuższą konferen- 
cję w sprawach prac tego Komitetu. Następ- 
nie przyjęty był na konferencji przez p. wo- 
jewodę inż. Kazimierz Falkowski, główny 
inspektor Ministerstwa Komtnikacji. 

-— (b) W sprawie koncesyj  alkoholo- 
wych. Izba Skarbowa otrzymała upoważnie- 
nie do udzielenia detalicznym sprzedawcom 
napojów alkoholowych u których termin li- 

kwidacyjny upływa 30 czerwca roku bież. 
dalszej prolongaty na zlikwidowanie przedsię 
biorstwa do dnia 31 grudnia rb, o ile urząd 
wojewódzki nie: zgłosi w jakimś wypadku 
sprzeciwu. 

Natomiast nie otrzymają prolon Ę 
kwidacyjnej sprzedawcy alkofiolu Eanna 
skargi przeciw cofnieciu koncesyj zostały 
oddalone jako prawnie nieuzasadnione jako 
też ci którym koncesje cofnięto ze wzglę- 
dów zasadniczych (nadużycia na szkodę 
skarbu państwa i na żądanie włądz admi- 

nistracyjnych). ‹ 
— Odznaka za działalność. Minister Spr. 

Wewn. nadał „Medale za ratowanie giną- 
cych” st. post. P.P, w Wilnie Wł. Makuto- 
uowiczowi za wyratowanie kobiety z pio. 
nącego domu i Wł. Rusznicy za wyratowa- 
nie mieszkańców zalewanego przez wodę 
domu Nr. 15 przy ul. Praczkarnia w Wilnie. 

— Wyrazy hołdu dla Pana Marszałka 
Piłsudskiego. P. wojewoda otrzymał z O- 
szmiany następujący telegram: „Zebrani z 
racji uroczystości poświęcenia kamienia WĘ- 
gielnego pod budowę 7 klasowej publicznej 
szkoły powszechnej oraz poświęcenia hydro- 
elektrowni miejskiej w Oszmianie przedsta- 
wiciele władz państwowych samorządu miej 
skiego i społeczeństwa oszmiańskiego skła- 
dają na ręce p. wojewody wyrazy hołdu i 
czci dla pierwszego Marszałka Polski |óze- 
la Piłsudskiego oraz przesyłają Panu Woje- 
wodzie gorące podziękowanie: za przysłane 
życzenie. Następuje szereg podpisów. 

jednostek, niezdolnych do zagospoda- 
rowania. pełnorolnego kawałka ziemi, 
jak również nie będą dążyły 
do  upełnorolnien'a służby — tol- 
warcznej i tym podobnych absur 
dów gospodarczych, gdyż tego rodza 
ju kandydaci powinni pozostać  rze- 
mieślnikami lub robotnikami zdrowego 
typu osiadłego na własnym kawałku 
ziemi, tylko jeżeli te przepisy będą po- 
stanawiały, że jakiekolwiek powiększe 
nie, jakakolwiek kumulacja ziemi w rę 
ku jednostek gospodarczo już jako ta- 
ko wyrobionych i dorobkiem własnym 
czy te przodków już, jako taka wypo- 
sażonych, jest najskuteczniejszą  po- 
prawą ustroju rolnego, wówczas do 
zastosowania środków przymusowych 
nie dojdzie i poprawa ustroju rolnego 
odbędzie się drogą ewolucyjną w zgod 
nej harmonji wszystkich zainteresowa- 
nych czynników. 

Znieść jednak należy wszelkie prze 
pisy ustawy z grudnia 1925 narusza- 
jące ziemię ,,w stanie stałym', jak me- 
chaniczne kryterjum t. zw. maksimum 
posiadania i t. p. gdyż podcinają one 
zdolność kredytową ziemi i są głów- 
nemi przeszkodami dla tak konieczne- 
go nam przypływu taniego kapitału 
zagranicznego do kraju. Jeśli się usu- 
nie naruszanie prawa własności bru- 
talnie przewidziane w ustawie grud- 
niowej, przypływ takiego kapitału na- 
stąpi. A w związku z tem, (mając po- 
tężny aparat Banku Rolnego do swej 
dyspozycji, którego zasoby po przy- 
pływie większego strumienia kapitału 
zagraniczn. się wzmogą i potanieją), 
rząd przez mądrą politykę kredytową 
dla nabywców,' zastosowaną do przy- 
toczonych wyżej przepisów poprawy 
ustroju rolnego, oraz przy subtelnem 
korzystaniu z prawa sprzeciwu w do- 
konaniu transakcji uchwyci całą, ol- 
brzymią, naturalną podaż ziemi dla 
stopniowej poprawy ustroju rolnego. 

Kodeks 'agrarny powinien pozatem 
w myśl projektu prof. Jaworskiego 
uporządkować i stworzyć tyle instytu- 
cyj, tyle form władania ziemią, ile z 
punktu widzenia państwowego jest 
konieczne i abecny rozwój życia go- 
spodarczego ich wymaga. I przy tej 
okazji należy unikać © ile możności 
przymusu ustawowego, tylko przez 
iaworyzowanie instytucyj, objętych 
Kodeksem agrarnym w stosunku do 
innych form władania ziemią, różnemi 
sposobami z dziedziny podatkowej, 
kredytowej i t. d. mależy stworzyć 
warunki by się w mich z korzyścią 
własną i Państwa pomieściły inicjaty- 
wa prywatna jednostek i rodzin. 

Marjan Rudziński. 

BZUPSRONEPZZEOWERDWOZ OWA 

‚ — (0) Warunki awansowania  urzędni- 
ków. Wobec zbliżającego się terminu i sów lipcowych, Min. Špr. Wewnetrznych 
przypomina że począwszy od dnia 1 kwiet- 
nia 1929 r., wobec wygaśnięcia mocy obo- wiązującej art. 115 ustawy o państwowej 
służbie cywilnej, mianowanie i awansowa- 
nie urzędników nieposiadających przepisa- 
nego dla danej kategorji stanowisk stopnia 
wykształcenia, może nastąpić, zgodnie z 0- 
statnim ustępem art. 11 wzmiankowanej u- 
stawy jedynie za zezwoleniem rady mini. 
U na wniosek właściwej władzy naczel. 

nej. 
‚ — Zmiany w sądownictwie wileńskiem. 

Minister Sprawiedliwości mianował sędzie- 
go Sądu Okręgowego w Wilnie p. Kontowt- 
ta sędzią Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy się, że na stanowisko wice prezesa Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie, zajmowane ostatnio przez 
śp. sędziego Antoniego Owsianko mianowa- 
ny został b. podprokurator przy Sądzie A- pelacyjnym w Wilnie p. Kaduszkiewicz. 

ZĘ a, MIEJSKA 
. ;— (0) Realizacja pożyczki. Jak się do- 

wiadujemy w przyszły tygodniu  zrealizo- 
wana zostanie udzielona Magistratowi przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka 
w wysokości 400.000 zł. na roboty wodocią- 
gowo-kanalizacyjne. 

**UJSKOWA. 
— (0) Przegląd poborowych rocznika 

1883 — 1908. Dziś, dnia 25 A win- 
ni stawić się do przeglądu w lokału Komisji 
poborowej przy ul. Bazyljańskiej Nr. 2 wszy 
scy ci poborowi roczników 1883 — 1908, z 
nazwiskami od lit. A do Z włącznie, zamie- 
szkali w obrębie wszystkich komisarjatów 
m. Wilno, którzy w chwili powstania Pań- 
stwa Polskiego nie posiadali obywatelstwa 
polskilego, a nabyli go następnie w drodze 
nadania, opcji uznania „lub przez przyjęcie 
urzędu w polskiej służbie państwowej a 
którzy dotychczas nie uczynili zadość obo- 
wiązkowi wojskowemu. 

= (0) Wcielenie do szeregów akademików 
W roku bieżącym wcielenie akademików 
poborowych do szkół podchorążych nastąpi 
z dniem 28 lipca. Rozsyłanie kart powołania 
akademikom, którym cofnięte zostały odro- 
czenia rozpocznie się 15 przyszłego miesią- 
ca. 

— Warunki przyjęcia kandydatów do 
Korpusu Kadetów Nr. 1 we Lwowie. W ro- 
ku szk. 1929 — 30 przyjmowani 'będą kan 
dydaci do klasy 1 (IV) w wieku 13 do 15 
łat. Do klasy 2 (V) w braku wolnych miejsc 
tylko w wyjątkowych wypadkach. Podanie 
o przyjęcie należy wnieść do 10 lipca rb. 
na ręce Komendanta Korpusu Kadetów i do- 
łączyć: a) świadectwo ukończenia z wyni- 
iem dodatnim trzech klas gimnazjum pań- 

stwowego lub prywatnego bądź też 7 klas 
szkoły powszechnej, b) metrykę urodzenia, 
c) świadectwo powtórnego szczepienia 0- 
Spy d) szkołną kartę zdrowia, e) orzeczenie 
łekarskie o uzdolnieniu fizycznem i psychi- 
cznem kandydata, wystawionem przez Okrę 
gowy Szpital Wojskowy, f) dowód obywa- 
telstwa polskiego rodziców (nie obowiązuje 
synów wojskowych i urzędników państwo- 
wych), g) pisemne oświadczenie opieki do- 
mowej, że statut Korpusu Kadetów jest jej 
znany i będzie przez nią przestrzegany. To 
oświadczenie złoży opieka dodatkowo po za 
poznaniu się z nowym statutem, który w tej 
chwili znajduje się w opracowaniu. Doty- 
czyć ono będzie przedewszystkiem zwrotu 
kosztów za przedmioty zużyte przez syna 
(wychowanka) w Korpusie Kadetów i zwro 

wo 

liha Rzemieślnicza w Wilnie, 
Prezesem obrano p. W. Szumańskiego. 

W ubiegłą niedzielę odbyło się w 
lokalu Banku rzemieślników i kupców 
polskich pierwsze posiedzenie Izby 
rzemieślniczej w Wilnie. 

Posiedzenie otworzył delegat p. 
wojewody wileńskiego radca inż. Wł. 
Hajdukiewicz witając zebranych oraz 
podkreślając wytyczne prac przyszłej 
izby. 

Zgodnie z obowiązującym zwy- 
czajem przewodnictwo obejmuje naj- 
starszy wiekiem radny. Jest nim p. Wł. 
Szumański. Jako asystenci zasiadają 
uproszeni przez niego pp. J. Oszurko 
i L. Kruk. 

Na wniosek jednego z radnych do 
prowadzenia protokułu zaproszony zo 
staje instruktor korporacyj przemysło- 
wych inż. M. Zdrojewski. 

Przewodniczący ogłasza przystą- 
pienie do trzeciego punktu porządku 
dziennego — wybory prezesa Izby. 
Wysuwane są dwie kandydatury: pp. 
M. Szumańskiego i ]. Uziałło. Ten o- 
statni cofa swoją kandydaturę. W re- 
zultacie p. Szumański zostaje wybrany 
13 głosami. Z kolei następują wybory 
wiceprezesa. Zostaje nim p. Lazarz 
Kruk (14 gł.). Obaj nowoobrani dzię- 
kują zebraniu za okazanie im zaufania. 
W wyniku dalszych wyborów człon 

kami zarządu zostali pp. St. Stankie- 
wicz (15 gł.), J. Uziałło (14 gł.), Sz. 
Lichtmacher (14 gt.) i J. Oszurko (7 
gł.). 

Przewodniczący zaprasza 
nych do stołu prezydjalnego. 

W dalszym ciągu obrad rozpatrzo- 
no i zatwierdzono budżet Izby wno- 
sząc doń pewne drobne zmiany zapro- 
ponowane przez poszczególnych rad- 
nych oraz przyjęto jednogłośnie regu- 
laminy dla zebrań Izby, zarządu, ko- 
misyj, personelu i t.p. 

Sekretarzem wybrany zostaje p. 
Łazarewicz. Po załatwieniu spraw 
przewidzianych na porządku dziennym 
uchwalono wysłać depesze do Pana 
Prezydenta Rzplitej, Marszałka Piłsud- 
skiego, Ministra Przemysłu i Handlu o- 
raz wojewody. 

Przewodniczący podnosi sprawę 
projektu pieczęci. Zebranie upoważnia 
zarząd do załatwienia tej sprawy ро- 
czem następują wybory delegatów do 
komisyj egzaminacyjnych  czeladni- 
czych przy. szkołach rzemieślniczych. 
Wybór pada na pp. M. Oszurko, A. Wi 
szniewskiego, B. Tinuajtisa i Paulinę 
Ławińską, 

Obrady zakończono uczczeniem 
przez powstanie pamięci b.p. Mojże- 
sza Alperowicza. 

I POSIEDZENIE ZARZĄDU. 

Wczoraj już odbyło się pierwsze 
posiedzenie nowoukonstytuowanego 
Zarządu Izby. 

Po omówieniu szeregu spraw we- 
wnętrznych jak mp. lokalu (projekto- 
wany jest, nad lokalem Banku rzemie- 
ślników i kupców polskich przy ul. 
Niemieckiej Nr. 25) wysłuchano refe- 
ratu p. inż. Zdrojewskiego zaznajamia- 
jącego zarząd z przyszłemi pracami i 
zadaniami Izby. A: 

tu opłaty zasadniczej, W podaniach należy 
wymienić zawód rodziców (opiekunów). 
Badanie poziomu inteligencji kandydatów 
odbędzie się pod koniec wakacyj. Opłata 
zasadnicza wynosić będzie prawdopodobnie 
1200 zł. rocznie „od której uiszczenia przy 
wymaganych statutem warunkach opieka 
domowa może być w całości lub w części 
zwolniona.  Taksa administracyjna jak w 
średnich szkołach cywilnych. Taksa ze egza- 
min 10 zł. 

Ę POCZTOWA. 
— Powrót prezesa Żółtowskiego. Pre- 

zes Dytekcji Poczt i Telegrafów p. inż. Żół 
towski powrócił z Warszawy, gdzie przeby- 
wał w sprawach służbowych i objął kod 
wanie. 

— Zmiany w Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów. Z dniem 1 czerwca w agencji poczto- 
wej Bujwidze (pow. Wil. Trocki) zaprowa- 
dzona została służba telegraficzna i telefo- 
niczna a z dniem 1 lipca uruchomiona bę- 
dzie nowa agencja w m. Owżadowie. 

. SZKOLNA 
— Dyrekcja Państwowej Szkoły Techni- 

cznej w Wilnie podaje do wiadomości, że 
egzamina dla nowowstępujących kandyda- 
tów do PST w Wilnie, rozpoczną się dnia 
23 sierpnia 1929 roku o godzinie 9 rano. 

Termin składaonia podań upływa z dn 
20 sierpnia br A 

— (a) Propaganda hygjeny w szkołach. 
Władze szkolue pragnąc odpowiednio propa- 
gować w szerokich kołach młodzieży zasa- 
dy hygieny, poleciły inspektorom szkolnym 
zaopatrzyć szkoły w tablice przedstawiają- 
ce prawidłową pozycję przy pisaniu zarów- 
no chłopców jak i dziewcząt; barwne tabli- 
ce obrazujące co można kupić za 60 gr. 
(cena kieliszka wódzki); barwne tablice 
przedstawiające uszkodzenia narządów we- 
wnętrznych przez alkohol.  Pozatem mają 
być rozpowszechnione odpowiednie druki 
przeciwalkoholowe. 

— (b) Przeszkolenie akuszerek. Z dniem 
1 lipca w państwowej szkole położniczej 
rozpocznie się przeszkolenie kilkunastu aku.. 
szerek z terenu województw: wileńskiego 
i nowogródzkiego, co do których stwierdzo- 
no niedostateczną znajomość zawodu i pod 
rygorem zakazu wykonywania praktyki za- 
wodowej powołano je do odbycia odpowied- 
nich kursów. 

— W Liceum im. Filomatów (z prawa- 
mi szkół państwowych) egzamina wstępne 
do kl. II-V wł odbędą się dn. 25, 26 i 27 
czerwca o godz. 9-ej rano, do kl. wstępnej 
i lej dn. 28 czerwca o godz. 9-ej. Wilno, ul. 
Żeligowskiego 1 m. 2. 

— Dyrekcja państwowego seminarjum 
naucz. żeńsk. im. Królowej Jadwigi w Wil- 
nie, Augustjańska 4, przyjmuje wpisy ucze- 
nic do I oddziału szkoły powszechnej przy 
temże seminarjum i dopełnia oddział II, III, 
IV, V, w dniach 26, 27 i 28 czerwca od 
godz. 10—1 i od 3—6. Opłata roczna wy- 
nosi 25 zł. 

— Zakończenie roku szkolnego w Przed- 
szkolu Koła Pol. Mac. Sz. na Antokolu. W 
piątek, 22 b. m. odbyła się uroczystość za- 
kończenia roku .szkołnego w _ Przedszkolu 
Kota Pol. Mac. Szkoln. im. T. Kościuszki 
o godz. 9 rano dziatwa na czele z perso- 
nelem nauczycielskim wysłuchała mszy św. 
w kaplicy - Ostrobramskiej, wykonywując 
szereg pieśni religijnych. O godz. 5 po pot. 
w sali Macierzy przy ul. Tuzgiejskiej 12, 

wybra- 

$. Р. 
Hdam Murza - Murziez 

zmarł dnia 23-go czerwca r. b. po ciężkich cierpieniach 
przeżywszy lat 70. 

W zmarłym Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej traci 
członka założyciela i oddanego sprawie pracownika. Cześć jego pamięci. 

ZARZĄD 

Przedstawiciele Ligi 
W dniu wczorajszym bawili w Wil 

nie trzej rzeczoznawcy Ligi Narodów 
pp. Herold (Anglik), P. Haas i T. 
Koller (Szwajcar), których zadaniem 
jest zbadanie na miejscu warunków 
dla wprowadzenia ruchu tranzytowe- 
go. 

Panowie rzeczoznawcy byli w Ko 
wnie i na terenie Łotwy. W Kownie 
nie zezwolono im udać się do miasta, 
a przed wagonem ich ustawiono straż, 
która uniemożliwiła nawiązania kon- 
taktu z ludnością. 

Na terenie Łotwy zwiedzili Mitawę 

Wileńskiego Oddziału Związku 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Narodów w Wilnie 
i Rygę przyczem byli na pograniczu u 
styku granic łotewsko - polsko - li- 
tewskiej. Po odbyciu szeregu konferen 
cyj przybyli da Wilna gdzie wczoraj 
konferowali w Izbie Przemysłowo - 
Handlowej. W rozmowie z przedstawi- 
cielami prasy zaznaczyli, że z wyni- 
ku badań swoich przedłożą raport 
specjalnej podkomisji tranzytowej Li- 

Narodów. Korzystając z pobytu 
swego w Wilnie pp. Herold, Haas i 
Kroller zwiedzili Wilno, oprowadzani 
przez konserwatora wojewódzkiego 
dr. Lorentza. 

gi gi 

Zbrojny napad na mieszkanie nofarjusza 
` 

W ręce rabusiów wpadła zawartość kasy ogniotrwałej 
Nocy wczorajszej dokonano w Środ- 

mieściu bezczelnego włamania i rabun- 
ku do mieszkania notarjusza Seweryna 
Rohuszewicza (Wielka 56). Około go- 
dziny 2 po połnocy nocująca w mie- 
szkaniu Bohuszewicza siostra jego, Ali- 
na Kuligowska została obudzona szme- 
rem otwierających się drzwi. Gdy wy- 
straszona kobieta podniosła się z łóżka 
zauważyła w pobliżu zamaskowanego 
osobnika który wydobył rewolwer i gro- 
żąc nim zażądał wydania kluczów od 
stojącej w innym pokoju kasy ognio- 
trwałej. Gdy napastnik powtórzył żźąda- 
nie Kuligowska obawiając się konsek- 
wencyj nieusłuchania wydała klucze. W 
tym momencie do pokoju wszedł drugi 
również zamaskowany złoczyńca i trzy- 
mając w ręku rewolwer stanął przy Ku- 
HA zalecając nieruszanie Się z 
miejsca. Ten który wziął klucze udał 
się do pokoju gdzie stała kasa, skąd 
powrócił po paru minutach, dając ja- 
kieś znaki pilnującemu. Bandyci opu- 
szczając pokój zagrozili Kuligowskiej 
zastrzeleniem jeśli będzie probowała 
wszcząć alarm zaznaczając że w mie- 
Szkaniu pozostanie trzeci ich wspólnik, 
który będzie miał nad Kuligowską straż. 
Po kwadransie nieruchomego siedzenia, 
kobieta poruszyła się i wówczas prze- 
konala się że w pokoju nikogo niema i 
że rabusie jedynie chcąc wygrać na 

czasie zakazali jej poruszanie się i 
wszczynanie alarmu, Kuligowska na- 
tychmiast pobiegła do kuchni gdzie spa- 
ły służąca i kucharka sądząc że z niemi 
coś się stało. Widząc ich zdrowe i całe 
i niewiedzące nic o napadzie Kuligow- 
ska powiadomiła о mapadzie policję. 
Okazało się, że złoczyńcy którzy już od- 
dawna pianowali napad 1 byli dobrze 
poinformowani, że notarjusza nie ma w 
mieszkaniu, otworzyli bramę od posesji 
wytrychem a następnie udawszy się na 
znajdujące się w bramie schody dostali 
się pod drzwi Bohuszewicza. Posługu- 
jąc się swidrem wywiercili w drzwiach 
otwory, odchylili założoną od strony 
wewnętrznej przeszkodę zelażaą poczem 
po otwarciu zamku w drzwiach wytry- 
chem weszli do mieszkania. 

Oględziny kasy wykazały że zginęło 
£ niej 10.723 złote, 104 dolary oraz 365 
rubli w złocie. Ogólne strąty wynoszą 
23.600 złotych. Złoczyfńicy porzucili na 
miejscu przyrządy, służące im do wyry- 
wania haków jako też łom, swider i 
drut który służył do odrzucenia haka 
przez wywiercone otwory. 

Szczegóły sledztwa idące w kierun- 
ku ustalenia winnych napadu na skutek 
prośby odnośnych władz administracyj- 
nych nie podajemy, ograniczając się je- 
dynie do podania szczegółów samego 
napadu. (c); 

zebrali się rodzice i liczni goście. Uroczy- 
stość zagaił witając gości prezes Koła p. 
Olechnowicz, poczem po złożeniu sprawoz- 
dania przez kierowniczkę przedszkola na- 
stąpiły popisy dziatwy, dając chlubne świa- 
dectwo całorocznej ргасу. 

Bardzo udatnie wykonała rolę zakłopo- 
tanej mamusi 7-mio letnia Jania | Merklej- 
nówna, ładnie deklamowała 4-letnia Jadzia 
Pieńkowska, oraz dobrze wywiązał się z 
roli ogrodnika Jerzyk Harasimowicz. i 

Po wspólnej fotografji nastąpiły gry i 
zabawy ogólne, oraz wzruszające pożegna- 
mie dziatwy ze szkołą. W imieniu rodziców 
przemówił p. Krzywiec Józef, składając po- 
dziękowanie zarządowi oraz uznanie  kie- 
rowniczkom p. p. Karolinie Konopińskiej i 
Zotji Wojtkiewiczównie za wytrwałą i ofiar- 
ną pracę nad wychowaniem dziatwy. W 

czasie uroczystości przygrywała orkiestra 
państwowej szkoły rzemieślniczej pod kier. 

p. p. Wysockiego, Pieńkowskiego i Żon- 
gołłowicza. й 

Oglądano również wystawę robótek 
dziecięcych, wykonanych przez milusińskich 

on całorocznej pracy oraz cały szereg 

fotografij ilustrujących życie przedszkola. 
Rozchodzono się do domów pod miłem 

wrażeniem.. й 
Więcej takich placówek, a przyszłość 

naszej Ojczyzny i pokolenia będzie zapew- 
niona. 

— (0) Subsydjum na budowę szkoły 
powszechnej na Antokolu. Kuratorjum szkol- 
ne powiadomiło Magistrat, że zostały wy- 

asygnowane dalsze 75000 zł. tytułem su- 
bsydjum na budowę szkoły powszechnej na 
Antokolu. 

AKADEMICKA. 

— Zarząd Bratniej Pomocy Instytutu 
Nauk Handlowo-Gospodarczych. w Wilnie, 
zwraca się z prośbą do osób życzących wy- 
nająć słuchaczom Instytutut od 1 września 
1929 r. mieszkania z utrzymaniem lub bez 
utrzymania, zgłaszanie adresów i szczegóło- 
wych warunków, listownie pod adresem 
zarządu Bratniej Pomocy słuchaczy I. N. H. 
G. w Wilnie ul. Mickiewicza Nr. 18 (IV 

piętro). Zarząd. 

RÓŻNE 

— Dziennikarz angielski zwiedza Wilno. 
Bawi w Wilnie wybitny dziennikarz angiel- 
ski p. Morisson, który przybył z małżonką 
w celu zwiedzenia Wilna, a specjalnie po- 
mników architektury wileńskiej.  Redaktor- 
stwo Morisson zwiedzali Wilno w .towarzy- 
stwkie prof. Ferdynanda Ruszczyca. 

— Zebranie w sprawie obchodu rocznicy 
ogłoszenia niepodległości Ameryki. Cała 
Rzeczpospolita Polska obchodzić będzie w 
dniu 4 lipca rb. 153 rocznicę ogłoszenia nie 
podległości Stanów Zjednoczonych Amery- 
ki Północnej z tem większą uroczystością iż 
będzie to pierwsza uroczystość państwowa 
Stanów Zjednoczonych za prezydentury Her 
berta Hoovera, znanego ze swych przyjaz-- 
nych uczuć dla Polski. W całej Polsce od.. 
będą się w tym dniu uroczystości w. celu 
dania wyrazu uczuciom wdzięczności Polski 
dla Ameryki i jej prezydenta. W dniu 26 bm 
we środę o godz. 6 pp. odbędzie się w spra- 
wie urządzenia obchodu w Wilnie organi- 
zacyjne zebranie wojewódzkiego Komitetu 
obchodu. Posiedzenie to odbędzie się w Wiel 
kiej Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódz- 
kiego. 

R Podziękowanie. Zarząd Wil. O.Z.L.A. 
składa niniejszere serdeczne podziękowanie 
wszystkim ofiarodawcom nagród na między- 
narodowe zawody lekkoatletyczne w Wil- 
nie w dniach 15 i 16 czerwca br. jak rów- 
nież wszystkim osobom i instytucjom, które 
współpracowały przy organizacji tych zawo- 
dów. 

— Podziękowanie. Lecznica św. |ózefa 
składa serdeczne podziękowanie właścicielo- 
wi menażerji na Łukiszkach, p. Michałowi 
Hergetowi za bezpłatne zwiedzenie tejże me- 
nażerji przez chorych i dzieci. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala„Lutnia*). „Twarz 

i maska” z Brydzińskim. Prawdziwą ucztą 
artystyczną dla melomanów są występy 
genjaluego artysty Wojciecha  Brydzińskie- 
go, który daje skończone kreacje gry aktor- 
skiej. Zarówno w „Tajfunie” jak i w granej 
obecnie dowcipnej i subtelnej komedji wło- 

Niedzielne wianki na Wilji. 
Wianki na Wilji w wieczór przed św. 

Janem weszły w zwyczaj w Wilnie. Co ro- 
ku z całego miasta, ze wszystkich jego 
dzielnicy od Antokola zaczynając aż po 
Rossę, ciągną ku Wilji tłumy, co jedyne w 
swoim rodzaju święto, święto świateł na 
wodzie, zobaczyć pragną. 

Gwarno tedy na bulwarach nadwilej- 
skich, wesoło i ciasno. 

W tym roku nieinączej było nad Wilją 
niż co roku. Publiczność i ta opłacająca 
wstęp na przystanie i ta „na gapę* wido- 
wisku się przygłądająca stawiła się w kom- 
plecie. Co więcej stawiła się tamże, tak, 
jak wyznaczono, na godz. 8-ą, na początek 
zabaw. ; 

Nie jest winą publiczności ani organi- 
zatorów, że o godz. 8-ej było jęszcze cał- 
kiem widno i że, oczywiście trzeba było 
długo czekąć nim zdala z za zakrętu Wilji 
od strony Antokola ukazały się pierwsze 
ilnminowane łodzie. Przecież nikt nie mo- 
że wymagać aby przejazd oświetlonych ło- 
dzi rozpoczynać za światła. Cały efekt brał- 
by w łeb. : 

„ Czekano tedy cierpliwie ale i skutecz- 
nie. 

W międzyczasie z przystani raz w raz 
w niebo szły piękne rakiety. Szkoda że 
znaczna ich ilość nieeksplodowała. Jeśli 
zagranicznego były wyrobu. to chwała Bo- 
gu, może ludzi do siebie zniechęcą, jeśli 
krajowe je wytwórnie wyrabiały — to gorzej; 
trudniej im będzie o popyt. 

Zaraz po 9-ej ukazały się pierwsze 
wianki. Nim do pierwszych przystani do- 
płynęły, już z kilkunastu dwa tylko zosta- 
ły. Ale wieńce najważniejszą były wieczoru 
atrakcją, _ | 

Atrakcja wieczoru świętojanskiego—to 
rewja łodzi. Otworzyły ją powiązane i bo- 
gato oświetlone łodzie saperskie, za któ- 
remi przepłynęła oryginalna łódź ułańska 
przedstawiająca scenę zalotów przedstawi- 
cieli naszej dzielnej kawalerii do białogłowy. 

Na tle brzózek zielonych panna, a ko- 
ło niej dwuch ułanów; jeden z nich na 
koniu ukryty w łodziach chór odśpiewywał 
piosenki ułańskie sławiące ten rodzaj bro- 
ni, a z Bożej łaski aktorzy, miłe zaloty do 
panny wyczyniali. 

W pewnej chwili jeden z ułanów nie 
zdzierżył i pannę pocałował, za co dostał 
brawo od publiczności. 

Zaraz za tym widowiskiem ruszyły 
szparko inne łodzie, wszystkich klubów 
wileńskich. Było ich mniej niż co roku. 
Być może niepewna pogoda wiele tu na* 
bruździła. Z orginalniejszych wymienić wy- 
pada łódż  udekorowaną pomysłowo, a 
przedstawiającą rybę, oraz łódź przedsta- 
wiającą kota. Osobno zasługuje na wyróż- 
nienie kajak z aćroplanem, jako dekorację. 

Całość, choć skromniejsza niż co ro- 
ku, zawsze jednak miłą i estetyczną pozo- 
Stała, za co organizatorom imprezy podzię- 
kowanie się należy. T. 

skiej „Twarz i maska'* Wojciech Brydziń- 
ski nie ma równego sobie  interpretatora, 
to też sala Teatru Polskiego codziennie jest 
świadkiem tryumfu tego wielkiego artysty. 

. Dziś „Twarz i maska”. Ceny miejsc 
zmżone. 

Występy Zofji Jaroszewskiej. Z wyjat- 
kową karjerą artystyczną spotkała się Żo- 
ija Jaroszewska, do niedawna ulubienica 
naszej publiczuości. Zofja Jaroszewska 
obecnie ulubienica Krakowa jest według 
obecnie ulubienica Krakowa jest według 
opinji krytyki, najbardziej utalentowaną ar- 
stystką wśród młodszej plejady artystek, 
obdarzona przytem wyjątkowemi warunka- 
mi zewnętrznemi rokuje wielkąp rzyszłość. 
U nas Zofja Jaroszewska kreować będzie 
parę swych najlepszych ról w „Cieniu* Ni- 
codesniego i „Pigmaljonie* Shawa. 

— Koncerty symfoniczne w ie po- 
Bernardyńskim. Dziś we wtorek dn. 25-go 
bm. odbędzie się koncert orkiestry symfo- 
nicznej (dyrekcja Eugenjusza Dziewulskie- 
go. W programie wykonane będą utwory: 
Chopina (w instrumentacji  Głazunowa), 
Dziewulskiego, Skrjabina, Mozarta, Saint - 
Saensa, Areńskiego, Czajkowskiego. Роста-
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tek o godz. 8.15. Wejście — 40 gr. ulgowe 
— 20 gr. od osoby. 

— Dziś pożegnalny występ ryskiego ro- 
syjskiego teatru dramatycznego w teatrze 
Ludowym (Ludwisarska 4). Wilno teatrat- 
ne mile i serdecznie przyjęto ryski rosyjski 
Teatr Dramatyczny. Występy tego swiet- 
nego teatru cieszyły się niezwykłem powo- 
dzeniem u całego miasta. Teatr ten istotnie 

zasługuje na ten miły stosunek, ponieważ 
pod względem doboru siły artystycznej stoi 
na wysokim poziomie. a 

Pierwszorzędny ensemble sprawia, iż 

wszystkie przedstawienia przeszły świetnie 
przy całkowicie wykupionej kasie. 

Dziś 25 czerwca -— ostątnie pożegnalne 

przedstawienie. Wystawiona będzie wesoła 

dowcipna elegancka komedja  trancuskiego 
pisarza „Kuzynka z Warszawy” (Strzeżcie 

się kobiet charakteryzowanych). Biorą u- 
dział pierwszorzędne siły zespołu pp. Lilja 

Sztengel, E. Riudberg, pp. Studencow, Jur. 
Jakowlew „i.in. 

Przedstawienie wychodzi u artystów rys- 

kich wprost koncertowo. Dziś teatralne Wil- 
no żegna ryski teatr, który zostawia po so- 
bie jak najlepsze wspomnienia. ATS 

Bilety do godz. 5 wiecz. sprzedają się 
w księgarni „Lektor (Mickiewicza 4) zaś 

od g. 6 w kasie teatru ludowego. Dla 
wygody Szan. Publiczńości od budynku te- 

atr po przedstawieniu odchodza autobusy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — Czar Grzechu. 
Kino Miejskie — Jego Krółewska Mość 

Douglas I. 
Kino Polonja. — Romans królewski. 
Kino Lux — Wszystko dla dziecka. 

Kino Piccadilly — „Pamietnik ekscelencji 
Kino Światowid — Faust. 
Kino kol. „Ognisko* — Złodziej z Pa- 

ryża. 
Kino Eden — Tajemniczy „Czarny Jež- 

dziec" (III serja) 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Na licy Zygmuntowskiej zasztyleto- 
wano człowieka. W niedzielę w nocy na u- 
licy Zygmuntowskiej jacyś  nieujawnieni 
sprawcy  zddali ciężkie poranienia nożem 
jakiemuś nieznanemu mężczyźnie. Przecho- 
dzący tą ulicą około godziny 23 posterun- 
kowy Ill kom. PP. Nowak znalazł go nie- 
przytomnego na chodniku i po stwierdzeniu 
rozprucia brzucha odwiózł go do szpitala 
żydowskiego. Stan rannego beznadziejny. 
Wobec tego że lekarze zakazali zbadania go 
narazie nie wiadomo w jakich  okołiczno- 
ściach uległ on wypadkowi. Taksamo nie 
zdołano ustalić jego tożsamości, ponieważ 
oględziny ubrania nie ujawniły jakich kol- 

więk dokumentów, Brak dokumentów ja- 
"ko też pieniędzy — na: 
suwa przepuszczenie że zostały one zabra- 
ne przez sprawców poranienia. (c). 

— (c) Rzuciła się do Wiljii W sobotę 
przed północą rzuciła się do Wilji w celu 
odebrania sobie życia 17 letnia Judyta Gi- 
telson (Zawalna 57). Samobójczynię wyrato 
wał przechodzący wówczas ulicą Zygmun- 
towską posterunkowy Bolesław Menich. Po- 
wodem targnięcia się na życie było niepo- 
rozumienie rodzinne. 

— (c) Rozpoznanie trupa. Onegdaj do- 
nosiliśmy o wydobyciu z Wilji trupa mężczy 
zny z ciężarkiem na szyi. Okazało się że są 
to zwłoki zaginionego przed kilku dniami 65 
ietniego Józeła Sypniewskiego (Dąbrowskie 
go D znanego w Wilnie malarza poko- 
jowego. Powody odebrania sobie życia nie 
są dostatecznie wyświetlone. «Zachodzi po- 
dejrzenie że Sypniewski cierpiał na nieule- 
czalną chorobę. 

— (c) Ujęto sprawców włamania do 
wagonów nad stacji towarowej. Są to: Ka- 
zimierz Regino (Pożarowa 5) i Michał Aru- 
sewicz (Beliny 3) Przekazano ich władzom 
sądowym. 

— Katastrofa samochodowa na szosie 
niemenczyńskiej. W niedzielę po południu na 
szosie niemenczyńskiej zdąrzył się wypa- 
dek z jadącą z wycieczki do miasta taksów 
ką Nr. 14341. Na 5 klm od Wilna kierowca 
taksówki Edward Doleżac zauważył nie- 

spodziewany defekt w kierownicy. Szybko 
jadący samochód skręcił w prawą stronę 
i wpadł do biegnącego obok szosy nasypu z 
wysokości 6 metr. grzebiąc pod sobą szo- 
fera i jadące samochodem dwie pasażerki. 

W katastrofie uległ jedynie poranieniu 
szofer, którego odwieziono do szpitala św. 
Jakóba.  Pasażerki nie odniosły żadnego 
szwanku. Taksówka została doszczętnie 
rozbita. (c). 

‘ — Kradzieże. W sali opatrunkowej szpi- 
tala Sawicz felczerowi Józefowi Adamowi- 
czowi skradziono portfel zawierający 180 zł. 
30 dolarów weksle na sumę 1250 zi. 

Z mieszkania Hirsza Dora (Kalwaryjska 
36) skradziono zapas płótna, koszule i ko- 
stjum. 
Do wagonu 1 klasy stojącego na dezyn- 

fekcji stacji osobowej dostali się jacyś zło- 
dzieje, którzy zdarli z trzech przedziałów 
plusz koloru czerwonego, 

— (c) Na wycieczce. Józefowi Hawryl- 
kowiczowi (Mahometańska 4) podczas gdy 
był na wycieczce koło majątku Markucie 
skradziono z marynarki pozostawionej ko- 
ło krzaków zegarek złoty i rewolwer „Bro- 
wning“ Nr. 722538. 

— (c) Usiłowanie wtargnięcia do mie- 
szkania. Wczoraj w nocy po przestawieniu 
drabiny do domu Nr. 25 przy ul. Ostrobram- 
«kiej usiłowano dostać się do mieszkania je- 
dnego z lokatorów tego domu Baranowskie- 
go. Złodzieji spłoszył zamieszkały w tym sa 
mym domu Jozef Afanasjew, który przy 
nomocy policjanta po dłuższym pościgu je- 
dnego ze złodziei ujął. Zatrzymanym oka- 
zał się Ignacy Patkiewicz nieust. miejsca 
zamieszkania. 

— (c) Pożar. W kuchni hygjenicznej 
(Wileńska 27) z powodu nieostrożnego 0b- 

chodzenia się z ogniem, 
Spaliła się część podłogi. 

powstal pożar. 

    

kwietnia 1930 r. 

GRABIE KONNE różnej wielkości 
TOCZAKI do noży maszyn :żniwnych 

poleca 

-Lggmunt Aagrodzki 
telefon 687. WILNO, Zawalna Nr. 11-a; 

BARANOWICZE, ul. 

  

HAK i KUR 
szwedzkie i amerykańskie na spłatę do dniay 30-go ||| 

WAŻNE! Części zapasowe zawsze na składzie. 

dawca Btanistaw Mackiewicz. : Redaktor pdpowiedziałny Witold woydytto.   

Turniej 
Kierowąictwo Parku Sportowego 

SŁOWO 

s 

»>.GZ I 
fenisowy 
Młodzieży Szkolnej im. Gen. Żeli- 

gowskiego powiadamia, iż w dniu 29 i 30 czerwca 1929 r. urządza turniej 
tenisowy propagandowy na nowozbudowanych 4 kortach tenisowych w 
wyżej wymienionym parku z następującemi konkurencjami: 

1. Gra pojedyńcza z wyrównaniem pań (handicap) o nagro- 
dę przechodnią — puhar F. my Juljan Nowicki i Syn. 

2. Gra pojedyńcza z wyrównaniem panów (handicap) o na- 
wake przechodnią — puhar Redakcji „Słowo”. 

turnieju mogą wziąć udział wszystkie osoby należące 
lub niestowarzyszeni bez ograniczenia. 

Wpisowe od osoby wynosi 3 zł. 

do klubów 

Zapisy przyjmuje oraz bliższe in- 
formacje udziela Kierownictwo Parku codziennie od godz. 16- 19. Termin 

zapisów upływa z dniem 28 czerwca r. b. 
  

OTWARCIE SEZONU PŁYWACKIEGO 
Wil. O. Z..P. 

Wil. Okr. Związek Pływacki pozbawio- 
ny warsztatu pracy w Wilnie wskutek nie 
dojścia do skutku budowy basenu pływackie 
go zainaugurował pierwsze w sezonie za- 
wody pływackie, które się odbyły w dniach 
22 + 23 czerwca br. w N. Trokach. Na pro- 
gram zawodów złożyły się konkurencje mię- 
dzyklubowe o mistrzostwa pływackie wileń- 
skich szkół średnich. Oto przebieg zawodów 

Miedzyklubowe zawody pływackie. 

Udział w zawodach wzięły tylko 3 kluby 
(Pogoń, Pol. Kl. Sp. i 1 pp. leg.) wysyłając 
do Ń. Trok zgórą 20 zawodników. Wyniki 
pierwszego i drugiego dnia były następują- 
ca: 

Bieg 100 mtr. styl. dowolny: 1) Kow- 
szun (Pogon) 1:33,6 2) Skoruk (Pol. KI. 
Sp. (1:38,5 3) Czerwoniec (Pogon) 1:45,9. 

Bieg 100 mtr. wznak: 1) Kukliński (Pol. 
Kl. Spr.) 2:03,4, 2) rekord okręgu Czerwo- 
niec 2:04, 3) Skoruk Michał (PKS) 2:04,2. 

Bieg 500 mtr. styl dowolny: 1) Czeczot 
(Pogoń) 10,11,6 (rek. Okr.) 2) Kukliński 
(PKS) 10:27, 3) Frank (1 pp. leg.) 11:05. 

Bieg 200 mtr.styl klasycz.: 1) Czerwo- 
niec 4:31, 2) Podhopski (1 pp. leg.) 4,31:2 
3) Piotrowski (1 pp. leg.) 4:44. 

Sztafeta 4 X 50 mtr. 1) Pol. kl. Sp. 
2:50,4 (rek. Okr.) 2) Pogoń 2:57,5 3) 1 pp. 
leg "3:29: 

Bieg 100 metr. 
(walkowerem) 1:50, 

Mistrzostwa pływackie szkół średnich. 

W pierwszych mistrzostwach pływackich 
szkół średnich które się odbyły łącznie z 
zawodami międzykłubowemi przy oddziel- 
nej klasyfikacji wzięli udział zawodnicy re- 
prezentujący szkoły średnie: Mickiewicza, Z. 
Augusta Lelewela i Czackiego. Oto wyniki: 

Bieg 100 mtr. styl dowolny 1) Romanow 
ski (g. Lelewela) 1,45 2) Ciechanowicz (g. 
Lelewela) 1:55,5, 3) Wirbilis 1:58,2. 

Bieg 500 mtr. styl dowolny: 1) Roma- 
nowski 12:246, 2) Knapik g. Czackiego 
12:27,6, (3) Pimpicki (gim. Mickiewicza) 
ТО 

Bieg 100 mtr. na wznak: 1) Skrypton 
(gim. Czackiego) 2:36,6 2) Urban (g. Le- 
ER 3:14,2, 3) Borejszo (g. Lelewela) 
3:30. 

Bieg 100 mtr. styl. klas.: 1) Knapik (g. 
Czackiego) 1:46,2 2) Romanowski 1:57,2, 
3) Skrypton 2:22. 

gb 1) Skorukówna 

Sztafeta 450 mtr.: 1) g. Lelewela 
3:16 2, 2) g. Czackiego 3:33,2, 3) gimn. 
Mickiewicza 3:48. 

Mistrzostwo pływackie szkół zdobyło g. 
Lelewela. W drugim dniu zawodów instr. 
pływania p. Pietkiewicz Konstanty (wycho- 
wawca fiz. g. Mickiewicza) i członek Żarzą 
du Wil. OZP) wygłosił treściwą i ciekawą 
prelekcję o ratownictwie demonstrując je- 
dnocześnie sposób qatowania, tonących. Ża- 
wodami kierował por. Ostrowski. Funkcję 
sędziego głównego zawodów pełnił prezes 
Wil. OZP. p. Szwykowski Ludwik. 

PIERWSZY POLSKI AUTOMOBIL W 
WILNIE. 
szym automobilowy świat 

witać będzie. owacyjnie 
    

  

W. dniu dzisi 
sportowy wiłeńs 

+. 

pierwszą w Wilnie, w całem tego słowa zna 
czeniu, polską maszynę — „U rsus*. 

Znany na terenie Wilna automobilista 
p. inż. Janowicz powiadomił wczoraj wileń- 
ski automobilowy klub o swoim wyjeździe 
z Warszawy. Dziś na trakt lidzki wyjedża- 
ja na spotkanie „Ursusa“ przedstawiciele 
automobjl klubu, władz oraz prasy. 

RALLIE PAPER AUTOMOBIL KLUBU. 

W dniach 29 i 30 bm. wileński automobil 
kłub organizuje razem z kierownictwem 
kursów samochodowych Stow. Techników 
grę — rallie pap er. Dotychczas zapisano 
jedenaście maszyn, z których jedną prowa- 
dzić ma p. wojewoda Raczkiewicz. 

Uciekającym lisem będzie „Ursus* 
prowadzony przez inż. Janowicza. 

LEKKA ATLETYKA. 
Wewnętrzne zawody Iekoatl. AZS-u. 
W dniu 23. 6. na Stadjonie Okr. Ośrod- 

ka WF Wilno odbyły się wewnętrzne zawo- 
dy AZS-u które przyniosły następujące wy- 
niki: 

Panowie: Bieg 200 mtr. 1) Pimonow 
25,2, bieg 400 mtr. 1) Pimonow 56,2; bieg 
50000 mtr. 1) Silin 20:14, Pchnięcie kulą: 
1) Zieniewicz 10,25; rzut dyskiem: 1) Zie- 
niewicz 33,93, skok w wyż: 1) Zwolski 
165 cm. skokw dal 1) Zwolski 550, skok o 
tyczce 1) Zwolski 280 cm. ‚ 

  

NAJBLIŻSZE IMPREZY LEKKOATLETY- 
CZNE. 

Pięciobój panów i trojbój pań o mistrzostwo 
Okr 

W dniu 29. 6. br. o godz. 10 rano na 
Stadjonie Sp. Okr. Ośrodka WF Wilno na 
pióromoncie odbędzie się pięciobój panów i 
trójbój pań o mistrzostwo Okręgu. Jak wia 
domo na pięciobój panów składają się na- 
stępujące konkurencje: skok w dal z ro- 
zbiegiem, rzut oszczepem bieg 200 mtr., 
rzut dyskiem i bieg 1500 mtr. W skład trój. 
boju pań wchodzi: bieg 100 mtr. skok w 
wyż z rozbiegiem i rzut oszczepem. Termin 
zgłoszeń do dnia 27. 6. br, 

RADIO. 
Wtorek, dnia 25 czerwca 1929 r. 

11.56-12.10: Sygnał czasu, hejnał, ko- 
munikat meteorologiczny. 12,10—12.50: Gra- 
mofon. 12.50—13 (0: Komunikat z Poznania. 
16.40 — 17.00: Kurs alfabetu Morse'a dla 
krótkofalowców i amatorów. 17.00—17.20: 
Program dzienny, repertuar i chwilka li» 
tewska. 17.20 17.50: Słuchowisko dla dzie- 
ci p. t« „W sali bibliotecznej" i „Wesele 
krasnoludków" —wyk. Zesp. Dramat, Rozgł. 
Wil. 17,50 — 18,00: Komunikaty z Pozna- 
nia. 18,00 — 19.00: Koncert muzyki tran” 
cuskiej z Warszawy. 19.00— 19.25: Recytacje 
poetyckie z udziałem art. Teatru Narodo- 
wego w Warszawie Wojciecha Brydzińskie- 
go. 19.25— 19,40: Wolna trybuna. 19.40 
19.50: Program na dzień następnyi komu- 
nikaty. 19.50—: Transm. z Poznania. Opera. 
Po operze komunikaty: P.A.T., i inne oraz 
„Spacer detektorowy po Europie" (Retrans- 
misja stacyj zagranicznych z lokalu P.A.P. 
w Wifnie). 

  

Niwieszteie 0 przetargu 
Niniejszem podaje się do wiadomości zainteresowanych, iż w dniu 3 

lipca b. r. O godz. 12-ej odbędą się w lokalu Magistratu w  Głębokiem 

(ul. Zamkowa Nr. 9) przetargi ustne, a następnie w zamkniętych kopertach 

na przebrukowanie ulic oraz położenie nowych bruków wraz z ziemnemi в 

robotami w m. Głębokiem ogółem na sumę 15.000 zł.; pa 

Życzący przyjąć udział w przetargach winni do godz. 11-tej dn. 3-g0 

lipca złożyć w Magistracie oferty w zakrytych zkopertach, oraz kaucję w 

wysokości 1500 zł. w gotówce ewentualnie wekslami gwarancyjnemi. 

Warunki można',przeglądać w Magistracie od dn. 1 lipca 1929 r. 

Zapisy przyjmuje 
codziennie od g. 

kandydatów na zawodowych kierowców 
rozpocznie zajęcia dnia 3 lipca r. b 

  

Magistrat m. Głębokiego. 

Kursy Kierowców Samochodowych 
Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Ponarska 55, tel. 13-30 

grupa XXXV 
samochodowych 

i informacyj udziela Sekretarjat Kursów 
12-eį do l8-ej przy ul. Ponaskiej 55, 

tel. 13-30. 2743—3 
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Specjalny handel 
amerykańską 

+6
5Z
-0
 

Senatorska 13. 

      

* l. oda. W. BŁ NE, W 

- 
Spūlka wileńska „Ha 

no, Zawalna 27. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonii 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów , tylko gwarantowanej 
jakości. 

ndeł Imporfowy" 
Telefon 746. 

słoniną i szmałcem 
_ . marki „SWIET*, „ARMAUR* i in. 

Na prowincje wysyłamy za zalicz. kolejowem po otrzymaniu 
zadatku. 

irma egz. od 1874 r. 

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

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

  

  

Wiejski Kinemafonf | 890 Królewska 
Mość 

(NASZĄ KREW).'Dramat w 10-ciu aktach. W roli głównej: 
1) UROCZYSTE OTWARCIE POWSZECHNEJ WYSTAWY KRAJOWEJ w POZNANIU w 1 akcie. 

Kulturalno-Ošwistowy 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 24 do 27 czerwca 1929 r. włącznie będą wyświetlane iilmy: 

Douglas 

DOUGLAS 1 
Fairbanks. Nad pregram: 

2) „PROMIENIE ROENTGENA* w i akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od 
g. 6:ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. *-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej- 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
GAJDAROW w wielkim dramacie 

salonowo-erotycznym 

Wszędzie 
zwraca powszechną uwagę i bucz epodziw. 

Czy na przejażdżce w stolicy po Alejach 
lub w drodze na Pole Wyścigowe, czy pods 
czas wycieczki na wieś albo w odwiedziny 
sąsiedzkie, nowy Oakland wszędzie jednae 
kwo wykazuje swe pierwszorzędne zalety. 
Zewnętrzny jego wygląd na pierwszy rzut 
oka uderza nowością linji i stylu. Potężny 
6 cylindrowy silnik zapewnia szybkość i wy» 
klucza wszelkie niespodzianki, oraz daje 
możność przejścia w pięć sekund od 16 do 
40 kilometrów na godzinę 

Zwrotny, łatwy w kierowaniu, obszerny i 
konf stanowi idealny środek lokomocji 
d a osób, ceniących w samochodzie szybkość 
i komfort w połączeniu z najbardziej współź 
czesnym estetycznym 
kowo umiarkowaną ceną. 

wyglądem i stosun= 

  

Upoważnione Zastępstwa na całem terytór- 

jum Polskii w Wolnem Mieście Gdańsku. 

Wyrób Gener al Motors 

PREM ERA! Dawno niewidziani ułubieńcy publiczności LUCY DORAINE ( bożyszcze kobiet WŁODZIMIERZ 

„CZAR GRZECHU 
wyjątkowo fascynująca treść. Malownicze widoki. Pocz. seans. o g_6, 8 i 10,15 w. 

          

    

   

OAS KL A SD 
General Motors w Polsce 

  

KOSIARKI DESRINGA, 
do nich przyrządy żniwne. 

"GRABIE KONNE 
ŹNIWIARKI 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. - Pracuje w Polsce prze- 
szło 10.000 szt., to najlepsze Świa- 
dectwo ich wysokich zalet. g697— I 
(WD WY WY WY WO (OW RE WY GRY CY GOW TAP 
———— 

POGNGZOCHY GUMOWE 
wszelkich gatunków 
PASY BRZUSZNE 

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

). PRUŻANA 
Egz. od 1890 r. Mickiewicza 15 tel. 482. 

    

Ogłoszenie 
Na podstawie art. 2 rozporządzenia O 

taryfie celnej (Dz. Ust. Nr. 51 r. 1920) 
Urząd Celny w Wilnie podaje do wiado- 
mości, że w dniu 28 czerwca r. b. o godz. 

10-ej w magazynie kolejowo-celnym na st. 
towarowej Wilno, odbędzie się sprzedaż z 
licytacji niewykupionych w  przepisanym 
terminie towarów celnych oraz 'prawomoc- 
nie skonfiskowanych, a mianowicie: wino, 
dywany, guziki, podwozie „samochodowe, 
skóry, wyroby srebrne, cukier, rodzynki, 
baloniki gumowe I t.p. | 

Dokładny spis podlegających sprzeda- 
ży towarów znajduje się na tablicy urzę- 
dowej w Urzędzie Celnym w Wilnie, w Ma- 
gistracie, oraz Dyrekcji Ceł w Wilnie (ul. 
Ostrobramska 6). 

Przeznaczone na _ sprzedaż towary 
można oglądać na miejscu na dwa dni 
Bo licytacją od godz. 9-ej do godz. 

-ej. 
W razie upadku pierwszego terminu li- 

Sz cytacyjnego powtórna licytacja odbędzie 

ANBARESRŃAM Nununasa LL LL IL LL LI 
się w dniu 6 lipca r. b. O tej samej godzi- 
nie w tem samem miejscu. 

Z liczby towarów przeznaczonych na 
sprzedaż z licytacji mogą być nabyte bez 
zastrzeżeń: tkanina druciana, gnziki, podwo* 
zie samochodowe, materjał drukarski i cu- 
kier, reszta zaś towarów może być nabyta 
pod warunkiem wywozu zagranicę względ= 
nie uzyskania odnośnego zezwolenią Mini- 
sterstwą Przemysłu i Handlu. 

p. 0. Naczelnika Urzędu (-—) D. Hołownia 

0-8L9Z 

  

   Nowowybudowana 
„Zakopianka“, 

Soko- 

RRT LUDOWA 
A. GYMBLER 

8ž Kosmetyka I choroby ORC Rh c 
ne anowej 

I mad Elektrotera- łowskiej, "wi uroczej i 

Urod kobiecą Siatermja. Sollux. na 
Brosernijć Mickiewicza 12, róg du 

doskonali. 
usuwa braki i skazy 
Gabinet 
Leczniczej „Cedib“ 
J. Hryniewiczowej. B 
Trwałe przyciemnianie @ 
brwi. Wielka 18—9, gyomumazweam 

Będe. IG: Ni 26 Intel. Osoba  KUPID I SPRZENMŹ AZ 

BWAWA WIZ CE sę Et —а ПЬО "za 
й b chowaniem dzieci, lib I Wilęnkin | $-H arikio 

g kBRARZE Rosee 180" dobre A z ogr. odp. 
ilno, ul. Tatarska świadectwa, Mostową 

MAWAWAR 1i-a m. 24 
  

ja, słońce górskie, zdrowej miejscowości 

  

20, dom własny. 

Pogance. Pokoje 
że, słoneczne, 

odświeża, Tatarskiej 9—2 i 5—8 utrzymaniem, lub bez. 
W.Z.P 43, Kuchnia staranna, na 

Kosmetyki szzsuowyma zam 2Adanie dietetyczna, 

POSADY fyawa 

= Istnieje od 1843 r. 

Poszukuję | Fabryka i skład 
mebli: | iż 

: jadalnie, sypialnie, 
5 wykształceniem śred- ja < 

żyta, * narządów „nie Ч оя dzi Таа niklovane | 
ałoczowych, od 9 gl 22 Pizeciag roku.l Angielskie, kreden- 
med, Od go-6 wiecz. | Wyjazd na prowincję.| sy BO 

į cz. | Dia omówienia „zgło”| piūrką ” y 
Elektroterapja biurka, krzesja 

sić się jak najśpiesz- 
niej: Słowiańska 2 
m. 10, w godz. 12—3. 

(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Dr. zeliowiczowa. 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ» 
DOW MOCZOW, 
08 12-21 0d 4-4, 
mł. Mickiewicza 24, 

tel. 277, 
reiia 

LOKALE 

2 pokoje 
kiemi wygodami, 

оКТв Рог];;‹ігпа_і1 п; 6. —0ty 

r „bale L.BINSKERG POKÓJ kon”; po- 
choro) sczne KÓJ mały do wyna- 
Šaka skorne,“ Wil- iScias Tatarska 17 -3. 
no, ul. Wileńska 3, te- „00ŁŻ 0 
lefon 567. Przyjmuje ECA 
od 8 do i iod 4do8, DO wynajęcia 
wie rm" 2 ?pókoje "Słoneczne, 

DOKTÓR z elektrycznością, ul. 

DOKTOR 
P.ZBRKOOWIEA | stałej nauczycielki z 

  

    

dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

Auto 
sprzedam, Europejka, 

„ . 6-cio 
do wynajęcia dobrym 
ze wszyst- drogo. Oglądać: Mic- 

ul. kiewicza 21, Warszta- 

osobowe, w 
stanie nie- 

położony i dob- 
rze zabudowany, 1 
kim. od st. 
obszaru 
sprzedamy za 3.000 

kol, 
30 ha, 

dolarów 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

Wielka 56 —3. —o| Mickiewicza 21. 

BLUMOGICZ Do wynajęcia „Sis 102° 
Choroby weneryczne, pokój ze wszelkiemi Qiprzedają się pozo- 

wygodami, przy inte- M stałe z  licytacj syfilis i skórne, 

Wielka 21. 
Od 9 — 1i3 —- 7. !l-a m. 9, (obok Za- 

(Telef. 921). —_ kretowej). 099 1 
T i S G ООО T GATT 

Dr. 6 WOLFSOK| LETNISKA | 
weneryczne, moczo- " 
płciowe i skórne, ul. WKMESEESUNANASA S PSK 

m 
el 

2418 

Mr. POPILŁSKI w majątkach ziem- 
choroby skórne: i we= skich w wojew. Wileń- 

    

ńeryczie.  Przyjmujeskiem i Nowogród- 
od godz. 10 do 1i oe skiem. Informacje: 
5—1 p.p. W.Pohulan- Wilno, Jagiellońska 8 
ka 2, róg Zawalnejm. 12,  Jankowicz, 

| aW.Z.P. tel. 5-60 glzz=g|.tel- 9-05. 9pLz—0 

lig. rodzinie za 35 zł, Samochód (Taksów- ! 
miesięcznie. Rzeczna ka) w dobrym stanie 

za 1.200 zł., duża ka- 
sa ogniotrwała, różne 

2.500 zł, pianino 

eble i żyrandole 
ektryczne. Lombard, 

Biskupia 12, tel. 14-10. 

OM arewniany” : 
o 3 mieszka” 

niach, placu 200 
sąż. kw. Ogród 
owocowy sprzeda” | 
my za 2.000 dola- 
rów. Dochód 

znaczny 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza b 

ny, w centrum, miasta 
lub 

RY skór Medycyny Druskieniki. | Kupię dom 
3 Е::;‚пуроцсіапе mu-- 

skenalizowa- 

na Antokolu i 
Zarzeczu. Oferty, i 
zgłoszenia 

zprzyimuje codzien, za 
w 
st 
gi 
w 

ISL2110—11-tą. 

WAW piĘS 
  

ustne 

yiątkiem świąt Gu- 
aw Rokos, ul. Ja- 
jellońska 3/5 m. 43, 

  

  

  
godzinach między | 

£SLE_ 1 

RÓŻNE 
NOAA 2 

Baja solidne weksie” 

Mickiewicza — 21, 
tel. 152. 6142-06 

PIENIADZE wę 
każdej sumie į 

  

  

ARCELA 

tel. 152. 

požyczki nisko- 
procentowe  za- 

‚ latwia 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, į 

  

lokujemy na ko- | 
rzystne oprocento- 
wanie u osób So- 
lidnych. Gwarancja | 

zupełna 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, 
tel- 9-05. SpŁz "I 

wszelkie 

Wilnem bez za- 
budowań 12 ha, z 
niewielkim _ dłu- 
giem do sprzeda- 

nia za 900 dol. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 

Mickiewicza 21, 

  tel. 152, zmowy 

OSIADA naj 
większe, najlep- 

sze i najintratniej- 
sze majątki ziem- 
skie do sprzedania 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23. 

roboty 
artystyczno-malarskie 
a także mogę wykła- 
dać naukę rysunków 
i malarstwa dla star- 
szych i dzieci. Chętnie 
wyjadę ra prowincię. 
Dominikańska 
Władysław Meller.— © 

17, 

Ak 

  

pod į 

SGZZ—E 

FSLI— 2 

  

į 
| 

+ 

 


