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PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jJaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkówa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Skłep „jedność. 
LIDA — ui. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegatnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3eį 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
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eierminizm NISIOr yczny I ac Donald- Haldane 
przežroczystej jasnošci „planu“ Anglji 

stoją zeznania tych, którzy w owym 

kojowemi sukcesami z Ameryką, chciał Determinizm historyczny. : Ameryka nie chce widzieć w Anglii 

się pojawić - м Genewie. Wtedy brata i spólnika, lecz konkurenta, a 
skiego, gen. Dawesa do siebie, do 

miejscowości letniskowej, gdzie prze- 
W prasie polskiej jeszcze gdzie- 

  

niegdzie echa Madrytu.. Wszędzie 

optymizm, wszędzie: „atak niemiecki 

został odparty”. — Musimy więc po- 

nownie powtórzyć na czem swój pe- 

symizm opieramy. 

1) Nota pięciu państw, obarczo- 

nych mniejszościowym traktatem z 

dnia 27 lutego 1929 zastrzegała się 

kategorycznie przeciw wszelkim zmia- 

nom procedury. Tymczasem w Madry 

cie uchwalono pewne zmiany w pro- 

cedurze, może błahe, lecz boleśne 

dla nas jest, że zignorowano zupełnie 

tenor noty z 27 lutego 1929 r. 

2) Zmiany w procedurze załatwia- 

nia spraw mniejszościowych nie wy- 

dają się nam tak niewinne, w każdym 

razie wszystkie te zmiany idą w kie- 

runku życzeń p. Stressemanna, wSzy- 

stkie są pewnym kompromisem z żą- 

daniami Stressemanna. 

3) Fakt, że w Madrycie nie roze- 

grała się walna batalja pomiędzy p. 

Stressemannem, a min. Zaleskim, a 

tylko wstępne harce, nie jest dla nas 

pomyślnym. W Madrycie milczał lord 

Graham, ambasador Wielkiej Brytanii 

w Hiszpanii, który zastępował rząd p. 

Mac Donalda. Natomiast nie wiadomo 

co będzie mówił we wrześniu 'w Ge: 

newie, reprezentant p. Mac Donalda, 

gdy p. Stressemann sprawę mniejszo- 

Ści podniesie. Z danych, które mamy 

obecnie, trudno pod tym względem 

optymistyczny dla Polski postawić ho- 

roskop. Optymistyczne może. być tyl 

| ko to, że Mac Donald jeśli poprze p 

"> Stressemanna w sprawie mniejszości, 

to poprze także p. Stressemanna w 

sprawie ewaknacji Nadrenji. Będziemy 

więc jednocześnie z Francją poszko- 

dowani, a nie jednostronnie, jak zawsze 

dotychczas. Może to wpłynie na unor- 

malnienie naszego stosunku do Fran- 

cji, gdyż staniemy się dla niej bardziej 

niż dotychczas potrzebni. 

Nieobecność Anglji, zaloty do 
Ameryki, jej rekuza, 

Sesja w Madrycie powinna się na 

zywać „sesją pod nieobecność An- 

Nji*'. Ponieważ jednak w nieobecności 

nglji Rada Ligi nic nie ośmiela się 

załatwiać więc sesję madrycką nazwać 

by także można: „sesją, której nie 

było". Anglja była nieobecna, bo ani 

p. Drummond „ponadnarodowy“ Se- 
kretarz Ligi, ani p. Adatci ambasador 

Cesarza Japonji, ani lord Graham 

nle znali mtencji rządu Mac Donalda, 

co zaś do p. - Danduranda, członka 

_ Rady i przedstawiciela Kanady, to on 
swej polityki nie uzgadnia z gabine- 
tem londyńskim. 

Nieobecność Anglji była šwiado- 

ma. W czasie posiedzeń w gorącym i 

dusznym Madrycie p. Mac Donald ro- 
bił coś takiego co się nie dało po- 

godzić z jednoczesną aktywną  polity- 

ką na terenie Ligi Od wyników bo- 
wiem porozumienia z Ameryką, o 
które w czasie sesji madryckiej tento- 
wał p. Mac Donald, całkowicie był 

< zależny dalszy charakter współpracy 

Anglji z tą samą Ligą. 
Co to jest Liga? — Jest to poro- 

zumienie trzech: Anglji, Francji i Nie- 
miec, porozumienie europejskie, Liga 

popiera Niemcy, gdzie chodzi o spory 
niemiecko-polskie, popiera Francję, 
gdy chodzi o to, aby nie dopuścić 
Włochy do odegrywania roli równo- 
rzędnie wielkiego mocarstwa, popiera-. 

ła Anglję w jej rywalizacji ze Stana- 

mi Zjednocz. Nawet na incydencie 

Boliwijsko-Paragwajskim, na zabyta- 
niach Costa-Rici odbijała się ta rywa- 

lizacja anglo-amerykańska, w której 

Liga występowała, jako instytucja 
w wielu miejscach na globie prze- 
ciwstawiająca się, rywalizująca ze 

Stanami Zjednoczonemi. 

A teraz Mac Donald, a więc An- 

$lja, a więc ten motor właśnie, który 
Skałą Ligę do tej antyamerykańskiej 

rywalizacji posuwał — nie chce ry- 
walizacji, przeciwnie, chce sojuszu ze 

Stanami Zjednoczonemi. 
Tak jego demonstracje wyglądały. 
Zaprosił ambasadora amerykan“   

bywał. Gdy ten przyjechał Mac Do- 

nald oczekujący go na stacji, — 

wbiegł po schodkach do środka wa- 

gonu, aby tam przedstawiciela Stanów 

uściskać. Prasa konserwatywna an- 

gielska, jak „kanapa z ciotkami'* w 

„Tej trzeciej“. Sienkiewicza „jękła z 

oburzenia*. Jakto Mac. Donald prem- 
jer brytyjski, który to skromny tytuł 

jest tylko pseudonimem tylu dosto- 
jeństw, tylu herbów, tylu gronostaji, 

złoceń i strusich piór pozbieranych ze 

Średniowiecznej dali a w bliższych 
czasach z egzotyki krajów gorących, 

ten Mac Donald wbiega jak sztubak 

do korytarza wagonu, zamiast stać 

przynajmniej na tym peronie spokoj- 

nie i czekać, aż Amerykanin wysunie 

swą fizjonomję z pociągu. Ale Mac 

Donald liczył na ten efekt. 

Mac Donald chciał przeciąć rywa- 
lizację  anglo-amerykańską.Ę Chciał 
demonstrować, że rezygnuje ze sta. 

nowiska wyższości i pierwszeństwa 

wobec Ameryki. Chciał zrównać siłę 

obu potęg morskich. Dopiero z po- 

Liga straciłaby swój charakter ir- 
stytucji solidarności europejskiej, 

straciłaby więc wiele na znaczeniu. 
Ale Amerykanie rękę wyciągniętą 

Mac Donalda odrzucili. 

Mac Donalda ze strony Ameryki 

spotkała rekuza. WZ 

Przedstawialiśmy tu kiedyś, jak to 

Ameryka po wbiciu się w charakte- 
rze klina-arbitra pomiędzy Niemcy, a 

Francję i Anglię usiłowała przez mowę 

Gibsona na rozbrojeniowej konieren; 
cji w Genewie wbić się jako klin po: 
między Francję i Anglję. Teraz także, 
na propozycję Mac Donalda urządze: 

nia konferencji morskiej anglo-amery: 

kańskiej dla położenia kresu rywali- 

zacji na morzu, między temi pań- 

stwami,,poseł amerykański odpowie: 

dział: „nie, konierencja ta powinna 

odbyć się z udziałem innych państw 

morskich". Co to znaczy?—znaczy, że 

Amieryka odrzuca propozycję porozu- 
mienia en deux, odrzuca wysuniętą 

przez Mac Donalda ofertę spółki 

władztwa na morzu. Znaczy to, że 

za stosunkiem do konkurenta zawsze 

stoi nadzieja zniszczenia konkurenta. 

Teraz przychodzi „awantura* z wi- 

zytą. Mac Donald zapowiedział, że 

chce jechać do Ameryki. Powiedział 

to kilkakrotnie, głośno, dziennikarzom 

w wywiadach pojedyńczych i zbioro- 

wych. Usłużni kolporterzy . anglo-ame- 

rykańskiej przyjażni zapewniali nawet, 

że rząd amerykański zapraszał szefa 

konserwatywnego gabinetu p. Baldwi- 
na. jeśli naprawdę zapraszał, to tem 

gorzej dla Mac Donalda. Bo jeśli tam- 

tego zaprosił, bez napraszania się z 

jego strony, to p. Mac Donalda w 

sposób nieprzyzwoity nie zaprosił. 

Przez dni kilka prasa europejska za: 

pewniała, że jutro będzie już Mac 

Mówi się jo szkole dyplomacji 
angielskiej, która zwraca się przeciw 

najsilniejszemu mocarstwu. Mówi się 

także o zasadzie angielskiej, żeby flo- 

ta angielska była równa połączonym 

siłom dwuch następujących po niej 

co do potęg morskich. Czyżby te za- 

sady przestały działać. Czyżby pacy- 
fizm Mac Donalda miał naprawdę do 

tak upokarzającej Anglję doprowadzić 
rezygnacji. 

Oczywiście czasy się zmieniają i 

nic nierma stałego pod słońcem. I flo- 

ta angielska urosła dopiero od cza- 
sów zwycięstwa nad armadą Filipa 

Il.go. Ale weźmy czasy ostatnie. 

Jasnem jest, że Anglja obawiała się 

Rosji. Walka wieloryba z  niedźwie- 

dziem. I Anglja niszczy flotę .rosyj- 
Donald zaproszony do Ameryki, sam 

on wyraził się w dziwny sposób: „nie 

tracę nadziei, że do Ameryki pojadę" 

i do dziś dnia zaproszony nie został. 

Młodzieniec dostał rekuzę, zoba- 

czymy czy serce zmieni, czy będzie 

trwały. 

ską, łamie rozpęd transazjatyckiej 

ekspansji Rosji pod Cuszimą i Mukde- 

nem. Niemcy stają do wyścigu z ilo= 
'tą angielską. Wilhelm Il-gi rozpoczy- 

na globalną politykę Niemiec. I Anglja 

łamie siłami Rosji i Francji niebez- 
piecznego konkurenta. 

Z dziwną sprzecznością wobec tej 

WERE ZOZPOEOTCZP ACE PRETO OEDOTCIORDE REA EWY RNA RODOWÓD ZOO KORONA CCACZOCO ROW AOR TER LOADE RZEZ . 

ECHA STOLICY. 
20 procenfowa podwyżka taryfy 
towarowej przysporzy 155 mii- 

jonów. 
Trwające od kilku lat skomplikowa- 

ne i żmudne prace nad nową taryfą 
przewozową naszych kolei państwowych 
zostały już ukończone. Nowa taryfa 
jest wykładnikiem interesów sfer gospo- 
darczych całego kraju, gdyż była opra- 
cowywana w Stałem porozumieniu į Zz 
przedstawicielami świata gospodarczego. 

Naogół podwyżka taryfy przewozo- 
wo-towarowej, wynosić będzie przecięt- 
nie około 20 proc, Taryfa ;osobowa na- 
tomiast nie ulegnie zmianie. Dotychczas 
nie ustalono jeszcze ścisłego terminu 
wprowadzenia w życie nowej taryfy. 
Przypuszczalnie, jak utrzymują w kołach 
fachowych, wprowadzenie nowej taryfy 
nastąpi jesienią roku bieżącego we 
wrześniu lub w październiku. 

Nadwyżka wpływów nowej taryfy 
kolejowej w roku budżetowym 1930 -31 
—jak obliczają koła zainteresowane— 
przyniesie około 155 miljonów, czyli o 
15 proc. więcej, niż w obecnym roku 
budžetowym, 

Uroczystość Święfa niepodległości 
Stanów Zjednoczonych w Polsce. 

Tegoroczne uroczystości świętą nie- 
podległości Stanów Zjednoczonych Amery- 
ki Północnej, obchodzonego po raz pierw- 
Szy za prezydentury Herberta Hoovera, 
dnia 4 lipcą zapowiadają się w Polsce wy- 
jątkowo okazale. W dniu tym odbędzie się 
uroczystą akademja w sali Rady Miejskiej 
w obecności P. Prezydenta Rzeczypospo- 

litej. Akademję zagai prezes Towarzystwa 
Polsko-Amerykanskiego Kazimierz ks. Lu- 
bomirski, poczem nastąpią przemówienia 
wiceministra Wysockiego, marszałka senatu 
proi. Szymańskiego, rektora uniwersytetu 
warszawskiego prof. Brzeskiego, posła Stet- 
sona. Następnie znany anglista prof. Roman 
Dyboski wygłosi odczyt poczem wykonane 
zostaną hymny państwowe amerykański i 
polski. 

Intensywna budowa porfu gdyń- 
skiego i linji kolejowej sląsk— 

Baltyk. 

  

Na budowę portu w Gdyni wyasygno- 
wano w roku bieżącym z funduszów bud- 
żetowych kwotę 13 mili. złotych. Kierow- 
nictwo budowy portu nietylko nie myśli o 
zahamowaniu szybkiego tempa budowy, ale 
przeciwnie osiągnęło już w tym roku po- 
sunięcie prac ponąd zakres i rozmiar Usta- 
lony w pianie budowy. : 

„ Również budowa linji kolejowej, łączą- 
cej Zagłębie Śląskie z portem w Gdyni 
odbywa Się normalnie kosztem okoio 20 
milj. 2ł., przewidzianych w buażecie na rok 
bieżący i asygnowanych bez przeszkód i 
opóźnień przez ministerstwo komunikacji. 

_ Sfinalizowanie akcji Harimana4 
Jak się dowiadujemy akcja Harrimana w 

kierunku koncentracji przedsiębiorstw prze- 

mysłowych na Górnym Śląsku została ną 
razie ukończona. Pod _ przewodnictwem 
Harrimana jak i przy udziale innych banków 
akcyjnych utworzone ma być towarzystwo 
pod nazwą ,Consolitadet Silesian Steei Cor- 
poration* które posiada przeważną  ilošė 
akcyj sfuzjowanych przedsiębiorstw a mia. 
nowicie: Huty Bismarcka Katowickiej Sp. 
Akcyjnej Górniczo - Hutniczej, oraz Górno- 
śląskich Zjednoczonych Hut Królewskiej i 
Laury, Udział podzielony zostanie na 300 t. 
sztuk akcyj uprzywilejowanych 1.250 tys. 
sztuk akcyj zwyczajnych. Z chwilą nasta- 
nia odpowiednich warunków towa two 
zarządzi emisję pożyczki na rynku 1 
Jorskim. 

° 
ZA (i PRZECIW 

Karfy aprowizacyjne dla koni 
Kryzys  aprowizacyjny w Rosji zaczy- 

na dawać się we znaki już i zwierzętom do- 
mowym. Jak donosi leningradzka „Krasnaja 
Gazeta* w Leningradzie zaprowadzone zo- 
staną kartki na paszę dla koni, a więc na 
owies sieczkę, siano i t.p. 

   

  

  

2 ZA KORDONÓW 
kongresu zbliżenia  łotew- 

- skt itewskiego 
Z Kowna donoszą: 22 b. m. o godz, 

10 wiecz. skończyło się ostatnie posiedze- 

nie kongresu t-wa łotewsko-litewskiego 

zbliżenia. Po posiedzeniu chór szaulisów 

wykonał łotewskie i litewskie pieśni ludo- 

we. Posiedzenie odbywało się 

wieńskiego uniwersytetu. 

Nazajutrz po zamknięciu kongresu 

uczestnicy złożyli wieniec na grobie poleg- 

łych. O godz. 10 wiecz. zaproszono wszyst- 

kich na bankiet w hotelu „Metropol“. Za- 

proszonych było około 200 osób. W nie- 

dzielę dokonano oględzin banku litewskie- 
go, następnie uczestnicy kongresu byli 
obecni na rewji szaulisów, zwiedzili klasz- 

tor w Pożajściu i przedstawienie, urządzo- 

ne pod odkrytem niebem. O godz. 12 w 

nocy uczestnicy kongresu byli obecni na 

spotkaniu św. Jana, urządzonem na Witol- 

dowej górze. O 6 wiecz poseł łotewski 

Liepiń urządził herbatkę. Wczoraj o godz, 

4-ej magistrat urządził herbatkę w restau- 

racji nagórze Witolda, poczem uczestnicy 

kongresu byli obecni na popisach gimna- 

stycznych szaulisów i święcie pieśni. 

Lakończenie pertraktacji z  ziemianami 
niemieckimi | 

Z Rewla donoszą: Onegdaj min. 
spraw zagranicznych Lattik przyjął 
posła nierzieckiego dr. Schvettara, z 
którym odbył długą naradę. Jak po- 
dają, narada dotyczyła kwestji Od- 
szkodowania obywatelom niemieckim 
za wywłaszczone majątki. Pertraktacje 
rządu estońskiego z b. ziemianami, 
obywatelami Niemiec, dobiegają końca. 
Obecnie kończy się pertraktacja z 
właścicielami 5 wielkich i kilku mniej- 
szych majątków. Pozostaje bez zmia- 
ny kwestja odszkodowania dla tych 
ziemian, którzy przyjęli obywatelstwo 
niemieckie po przyjęciu ustawy o re- 
formie rolnej. 

Tłe perspektywy urodzajn w  Estonji 
Z Rewla donoszą: Według oiicjal- 

nych danych stan zasiewów w całej 
Estonji nie rokuje dobrego uro: 
dzaju. 

Dtwarcie zgromadzenia państwowego— 
2 lipta 

Z Rewla donoszą: Prezydjum 
zgromadzenia państwowego na swem 

posiedzeniu uchwaliło otworzyć 1 

sesję 4-go zgromadzenia państwowe" 
go 2 lipca we wtorek. Porządek dzien- 
ny tego posiedzenia zawiera tylko 2 
punkty: wybory przewodniczącego i 
wybory członków prezydjum. 

ngielskie krążowniki z Rygi pópłynę: 
ly do Rewia 

Z Rygi donoszą: W nigdzielę zrana z 
Rygi odpłynęła eskadra angielska, która 
stała tu kilka dni. O godz. 6 zrana do krą- 
żownika apmiralskiego „Vindietiv* podpły- 
nęło kilka wielkich okrętów portowych, 
które wyprowadziły krążownik na środek 
Dźwiny. Następnie wyprowadzono krążow- 
mik „Canterburg*. Krążowniki zajęły pół 
rzeki. Po odegraniu marszów okręty odpły- 
nęły przez zatokę Irbeńską do Rewla. 

Zamknięcie 

w sali ko-- 

Wielka debata w Reichstagu nad polityką zagraniczną 
Niemiec 

KERLIN. 25. 6. (PAT). Wczorajsze posiedzenie Reichstagu trwało niemal do pół- 
nocy. W ciągu posiedzenia minister Stresemann, atakowany przez mówców niemiecko- 
narodowych zabrał głos po raz drugi, wygłaszając obszerną mowę. W przemówieniu tem 
podniósł minister Stresemann przedewszystkiem sprawę byłych kolonij niemieckich i 
oświadczył że rząd niemiecki czeka na powrót komisji angielskiej pod przewodnictwem 
sekretarza stanu Wiłsona, wysłanej do Afryki, i na to, jakie propozycje komisja ze sobą 
przywiezie oraz jakie stanowisko wobec tych propoz zajmie rząd angielski. 

'* W toku obszernej polemiki z posłami socjalis i posłami demokratycznymi 
w sprawie nadmiernych kosztów reparacyjnych .0$ y! minister Stresemann ,že į 
żeli w dyskusji: mówi się u dyktaturze to on'ze swej strony chciałby zaznaczyć, 
Niemczech istniała dótychczas raczej odwrotna. dyktatura, nie rząd bowiem dotychczas 
lecz parlament niemiecki rościł sobie pretensje do dyktatury i układał budżety tak, jak 

"mu się podobało. Rząd Rzeszy mógłby zatem przy wszelkich polemikach powiedzieć, 
że na krytykę nie zasługuje, gdyż takich budżetów bynajmniej nie chciał, W dalszym 
ciągu swego przemówienia powrócił minister znowu do polemiki z posłami niemiecko - 
narodowymi Freytag-Loringhofenem i hitlerowskim hr. Reventlowem. 

Hr. Reventłow zarzucił bowiem ministrowi Stresemannowi, że w Lugano niepotrze- 

bnie uderzał pięścią w stół, Minister Stresemann powiedział na to ironiczne: „Chciałbym 
słyszeć krytykę, z jaką spotkałbym się gdybym wówczas ministrowi Zaleskiemu nie 

odpowiedział na jego mowę”. W odpowiedzi na ataki posła Loringhofena, który zarzu 

cał ministrowi Stresemannowi między innemi, że oddał swój głos za Polską przy wybo- 
rachdo Rady Ligi, oświadczył minister Stresemann, że powstrzymanie się od głosu dele- 
gacji niemieckiej nie zmieniłoby wówczas zupełnie wyniku skoro na 40 głosów 36 padło 
za Polską. Niemcy głosowały jednak za wejściem Polski do Rady Ligi, ponieważ jestem 

przekonania — oświadczył minister Stresemann — iż naród 30 miljonowy ma prawo do 
reprezentacji w Radzie Ligi. Oświadczenie to spotkało się z potakiwaniami na ławach 
rządowych. Po tem przemówiesiu ministra Stresemanna głosowano nad budżetem mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych, terytorjówokupowanych i ciężarów wojennych. Budżet 
ten został przyjęty w drugiem czytaniu. 

Niemiecko-narodowi krytykują politykę Stresemanna 

BERLIN. 25.6. (PAT). Głównem przemówieniem opozycyjniem, które poprzedziło 

drugą mowę min. Stresemanna, było wystąpienie posła niemiecko - marodowego barona 

Freytag - Loringhoiena, który krytykując Ostro politykę zagraniczną Niemiec zarzucał 

min. Stresemannowi całkowite bankructwo tej polityki. Pos. Freytag Loringhoien na 

dowód przytoczył *że minister Stresemann uzasadniał konieczność wstąpienia Niemiec 

do Ligi Narodów tem, że Niemcy muszą z jednej strony zapobiec dojściu do skutku gro- 

żącego przymierza angielsko - francuskiego, z drugiej zaś — otworzyć sobie w ten 

sposób drogę do podniesienia kwestji granic wschodnich. Obu tych zadań Niemcy nie 

wypełniły. Nie przeszkodziły bowiem ani zbliżeniu francusko - angielskiemu, ani też mie 

osiągnęły niczego w kwestji granic wschodnich. Mówca zastrzega że nie chce twierdzić 

aby traktat rozjemczy z Polską i Czechosłowacją, mówiący o tem, że strony zawiera- 

jące traktat zgodne są co do tego, że prawa żadnej ze stron nie mogą być zmienione 

bez jej zgody przez powyższy zwrot utrwalał granice wschodnie, jednakże oświadczył 

poseł — jest rzeczą w każdym razie niewątpliwą, że przez to kwestja granic nie zo- 

stała podniesiona i że bynajmniej nie stała się dzisiaj aktualną. Przechodząc do kwesji 

ochrony mniejszości mówca nazwał wynki madryckie drwinami z praw mniejszości i za- 

rzucił delegacji niemieckiej popełnienie poważnych błędów taktycznych. 

Mówca oświadcza, że wnioski Dandaranda mogłyby — jego zdaniem — spotkać 

się z pomyślnym wynikiem gdyby Niemcy nie podejmowały na własną rękę ofensywy 

w tej sprawie. Tymczasem przez tę oiensywę niemiecką z powodu osobist”-4 tarć z 

polskim ministrem spraw zagranicznych Niemcy doprowadziły do swej całkowitej izo- 

lacji. idącej tak daleko, że wnioski i wywody niemieckie nie znalazły poparcia żadnej 

ze stron tak że nawet przedstawiciel Finlandji pominął milczeniem wnioski i wywody 

niemieckie a poparł ze swej strony tylko wnioski p. Dandaranda. 

Sandino uciekł z Nicaragui do Meksyku 
MANAGUA, 25 VI. PAT. Rząd Nicaragui otrzymał zawiadomienie, iż przywódca 

powstańców Sandino przekroczył granicę meksykańską. 

i 

Z pobytu Prezydenta Mościckiego na Wołyniu 
WARSZAWA. 25. 6. (PAT). Ostatni dzień swego pobytu na Wołyniu 

Pan Prezydent poświęcił zapoznani u się ze stanem prac meljoracyjnych i 

budowa kanału w rejonie lubomelskim. O godzinie 10 rano przed wyjazdem 

Pana Prezydenta z Kowla, koło gmachu gimnazjum Juljusza Słowackiego, 

gdzie Pan Prezydent zatrzymał się na nocleg, ustawiła: się kompanja 50 pp. 

ze sztandarem i orkiestrą: młodzież szkolna, organizacje i związki tworzyły 

szpalery, które ciągnęły się od gmachu gimnazjum wzdułż ulic aż do granicy 

miasta. Pan Prezydent pożegnał się naprzód z członkami komitetu obywatel- 

skiego przyjęcia Pana Prezydenta, poaczem przeszedł przy dźwiękach hymnu 

narodowego przed frontem kompanji honorowej. Tłumy mieszkańców wznosSi- 

ły okrzyki na cześć dostojnego gościa. O godzinie 1.30 po południu Pan Pre 

zydent Rzeczypospolitej zatrzymał się w Piszczy, majątku państwa Gutkow- 

skich gdzie odbyło się Śniadanie wydane na cześć Pana Prezydenta przez p. 

Gut owskiego. 
Po śniadaniu Pan Prezydent udał się drogą, prowadzącą na jezioro 

Świteź na miejsce, gdzie dokonywane są prace nad przeprowadzeniem ka 

nału, któw odprowadzając wody ośmiu jezior lubomelskich, w tej liczbie 

Świtezi i Pulma, połączy dorzecze Prypeci z Bugiem, stwarzając w ten 

sposób drogę wodną łączącą Bałtyk zmorzem Czarnem. P. Gutowski prezes 
spółki wodnej, wyraził prośbę, aby Pan Prezydent raczył zezwolić na to, by 
trzeci kanał, łączący Bałtyk z morzem Czarnem, obok istniejących już kana- 
łów Królewskiego i Ogińskiego, był nazwany kanałem Pana Prezydenta Moś 
cickiego. Pan Prezydent wyraził na to swą zgodę,'poczem obchodząc teren, 
dokładnie zapoznał się ze stanem robót. Po zwiedzeniu robót Pan Prezydent 

udał się bezpośrednio w drogę powrotną do Warszawy. Na granicy woje- 
wództwa opuszczającego ziemię wołyńską, dostojnego gościa żegnali przed- 
stawiciele władz z p. wojewodą Józewskim na czele. 
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czasie kierowali polityką Anglji. Czy- 

tajmy pamiętniki mężów stanu Anglji. 

Nie spotkamy tam namiętnego wyzna- 

nia miłości ojczyzny z miłością woj- 

ny połączonego, jak u Conrada von 

Hótzendorffa. Przeciwnie i ci którzy 

sterowali polityką Anglji, która do- 
prowadziła do pokoju w Portsmeuth, 

i ci którzy doprowadzili do pokoju w 

Wersalu wszyscy się deklarują jako 
pacyfiści. Oni wszyscy nie chcieli woj- 

ny, nie ich wina, że ta wojna wy- 

buchła... w momencie, który był o- 

statnim momentem, aby utrzymać 

pierwszeństwo iloty angielskiej. 

Czy łżą tak bezczelnie? Nie oni 

są szczerzy, Istnieje w dziejach jakaś 

mistyka mężów stanu. Ci mężowie 
stanu starają się robić to, co się zga- 

dza z ich humanitarnemi przekona- 

niami, a wychodzi, że robili tylko in- 

teres własnego państwa. Lord Halda- 
ne także był,szczery. 

Lord Haldane, sekretarz War 

Office, czyli po naszemu minister 

wojny, na dwa lata przed wielką woj- 

ną, kiedy flota niemiecka zagrażała 

pierwszeństwu * * ilotyg angielskiej 
omal tak samo, jak dziś flota Stanów 

—jeździł do Wilhelma Il 2 propozy- 

cją porozumienia morskiego. Wilhelm 

ll-gi propozycję tę odrzucił. Zabawna, 

że cała ta historja Haldane, jeśli się 
ją z pamiętników wyciągnie, do złu- 

dzenia przypomina dzisiejszą historję 

Mac Donalda. Haldane członek "libe- 

ralno-pacyfistycznego gabinetu Asqu- 
dtha nie był mniejszym  pacytistą od 

Mac Donalda i był taksamo Szczery 
w swym pacyfizmie. 

A wielka wojna przyszła w ostat- 

nim dla iloty angielskiej momencie. 
Tak jest przykro czytać dzisiejsze 

studja francuskie, nad działaniami ilo- 

ty w czasie wielkiej wojny. My wy- 

chowani w tradycjonalistycznym nie- 

omal kulcie dla itoty angielskiej, nam 

się przecież zdaje, że zaprzeczać jej 

doskonałości to wywracać porządek 

Świata. A Niemcy!— przecież Niemcy 

powinny piec kręgle z makiem, 

a nie pchać się do rywalizacji z 

Anglikami na morzach. Taki jest 
pogląd, który wyznaję całkowicie 

odpowiada nietylko mojemu sercu, 

lecz moim estetycznym wprost prze- 
konaniom o wygiądzie Świata. A jed- 

nak! Przyszła wielka wojna i zastała 

flotę niemiecką słabszą, lecz zdolną 

do czynów tak heroicznych, jak hi- 

storja „Emden* epos heroizmu, po- 

dobnego któremu nie widziały nigdy 

fale oceanów. Telegrafuje Churchill z 

Londynu na ocean Indyjski na : wia- 

domość o ;zwyctęstwie nad „Emde- 
пет“, oddać honory kapitanowi : von 

Miiller i zwrócić mu broń". Anglicy 

cały czas nie mają szczęścia. Aż wre- 

szcie przychodzi „bitwa niespodzianek 

i nieporozumień"  Juttland. Eskadra 

bojowych krążowników Beatty spoty- 

ka się z takąż równosilną niemiecką 

eskadrą. | cóż? Beatty zostaje pobity, 

Beatty, młody i genjusz,  przyjacieł 

Churchilla, młodość i energja floty 

angielskiej. Nadpływa Jellicoe «z wie!- 
ką flotą i nadpływa Scheer z całą 

flotą niemiecką. Obie iloty spotkały 

się przypadkiem, Scheer cofa się,lecz 

Jellicoe także nie chce bitwy okrąża 
flotę niemiecką niedołężnym — тапе- 

wrem. W nocy ilota niemiecka prze- 

jażdża przez środek floty angielskiej. 
Anglicy są gzdezorjentowani, Anglicy 
tracą głowę, Niemcy przejeżdżają  to- 

piącz angielskie okręty na prawo i na 

lewo. Nie, daprawdy to zanadto prze- 

czy naszym pojęciom © wyższości 
floty angielskiej, trzeba było Wersalu, 
aby naturalny porządek Świata przy- 

wrócić i chaos z głów naszych wy- 
prowadzić. 

Dziwne jak dużo jest analogii w 

misji Haldane przedwojennej w Niem- 

czech i w obecnej rezygnacyjnej po- 

lityce Mac Donalda. Ciekawym czy 

przyjdą do głowy te analogje jakie- 

muś dziennikarzowi angielskiemu, 

śmiem powiedzieć jakiemuś memu 
angielskiemu koledze. Cat.
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ECHA KRAJOWE 
Prowokacyjne wystąpienie pos. Wołyńca 

TRAGICZNY REZULTAT PODBURZANIA TŁUMU. 
MOŁODECZNO. 25. 6. (tel. wł. „Słowa*.). W dniu dzisiejszym we wsi Racewicze 

gm. wojstomskiej pow. wilejskiego, z okazji odbywającego się tam odpustu przybył po- 
seł z klubu białoruskiego Wotyniec Flegant i korzystając z dużego napływu ludności 
starał się urządzić nielegalny wiec. Przybyły na miejsce przodownik komendant poste- 
runku w Wojstomiu z pięcioma posterunkowymi zażądał od pos. Wołyńca wykazania 
czy posiada zezwolenie na wiec. 

Na to poseł Wołyniec odpowiedział, że wprawdzie zezwolerłia nie ma, jednakowoż 
jako poseł wiec ten urządzi, ponieważ ma ku temu prąwo. Pomimo kategoryczniego 

  

. żądania przodownika, by wiec się nie odbył, pos. Wołyniec ze swoimi poplecznikami 
zebrał ludność w iłości około 500 osób i zaczął do niej przemawiać, występując w spo- 
słób prowokacyjny przeciw rządowi polskiemu i nawołując do walki z tym rządem. Gdy 
komendant zażądał natychmiastowego zaprzestania tego wybitnie  antypaństwowego 
przemówienia i rozejścia się, jedert z tłumu, mieszkaniec wsi Kozic, Woronowicz Szy- 
mon podszedł do posterunkowego i chwycił go za rękę którą ten ostatni trzymał na 
rewolwerze. Woronowicz usiłował posterunkowego rozbroić i odebrać mu rewolwer, 
przyczem wspólnie z Wołyńcem zaczął nawoływać do rozbrojenia i pozostałych poste- 
runkowych. W czasie szamotania się rewolwer wypali i Woronowicz upadł, trafiony 
kulą w głowę. Widząc grožną postawę tłumu, komendarft posterunku w kategorycznej 
formie zażądał rozejścia się i zagroził użyciem broni. \ 
„Na to stanowcze wezwanie policji tłum rozproszył się. Korzystając z zamieszania, 

pos. Wołyniec udał się na przeciwległy koniec wsi, gdzie ponownie chciał zebrać wiec, 
jednakże policja, która się udała wślad za nim nie @ 
się rozszedł. 

[opuściła do tego i tłum spokojnie 
iężko ranny Worotowicz został odesłany do szpitala w Wilejce. 

Defraudacja w Magistracie w Baranowiczach 
W dniu onegdajszyin lotna rewizja czyn- 

ności sekwestratora miejskiego w Barano- 
wiczach Fijałkowskiego ujawniła że dopusz- 
czał się on systematycznej defraudacji po- 
wierzonych mu z tytułu funkcyj sekwestra- 

tora sum. Prowizoryczne obliczenia wykaza- 
ły brak 2 tysięcy złotych. O defraudacji po- 
wiadomiono natychmiast władze sądowe na 
polecenie których Fijałkowski został aresz- 
towany. (b). 

  

NIEŚWIEŻ. 

— Ś. p. Jadwiga Borowska. Po długiej 
i ciężkiej chorobie zmarła 16 czerwca śp. 
Jadwiga Borowska, działaczka społeczna © 
wyjątkowych dla Nieświeża zasługach. 

Jadwiga Borowska urodziła się w 1869 
roku w maj. Iserni pod Słuckiem z rodziców 
Wilhelma - Ignacego i Wiłhelminy z Pa- 
kros Szumskich. Wyszła zamąż w roku 1891 
za dr. Feliksa Antoniego Borowskiego iw 
parę lat później w 1895 r. wyjechała z nim 
na Syberję do Talicy sławnej osady polskiej 
należącej do Polaków Koziełł - Poklewskich. 
Tam dr. Borowski w ciągu dziesięciu lat był 
lekarzem fabrycznym a wraz z małżonką 
dużo pracy poświęcił na pracę wśród pol- 
skich robotników. W 1905 roku doktorstwo 
Borowscy [powrócili do kraju i na stałe osie- 
dli w Nieświeżu. 

Odrazu stali się jedynymi z najczynniej- 
szych działaczy społecznych. Nie było pra- 
wie jakiejś akcji społecznej, gdzieby obo- 
je nie brali czynnego udziału. Specjalnie 
anteresowali się oświatą i filantropją. Z taj- 
mem szkolnictwem już w czasie zaboru ro- 
syjskiego byli ściśle związani, a szczególnie 
zajęli się tem w czasie wojny, opiekując się 
wogóle wychódźtwem z Królestwa. Gdy 
tylko nastała możność otwarcia gimnazjum 
w Nieświeżu, oboje doktorostwo Borowscy 
byli jednymi z założycieli dzisiejszego nasze- 
go gimnazjum im. Wł. Syrokomli. 

W czasie barbarzyńskich rządów bol. 
szewickich dr. Borowski został wywieziony 
jako zakładnik do Smoleńska i tam umarł 
na tyfus plamisty w 1919 roku. 

. Od tej chwili śp. Jadwiga Borowska po- 
grążona w głębokiej boleści, noś więciła się 
zupełnie pracy dla innych. Wybrała sobie 
specjalnie trzy działy. 

Ponieważ ukochała głęboko tych wszyst- 
kich. co cierpią lub cierpiećby mogli w przy- 
szłości, przeto najwięcej może pracy poś- 
więciła Pol. Towarzystwu Czerwonego Krzy 
ża. Przez szereg lat jako skarbniczka nie- 
strudzenie starała się o zdobycie środków 
dla Towarzystwa i wiele przyczyniła się do 
ułżenia łudzkiej biedzie. 

Drugim działem pracy to opieka nad żoł-- 
mierzem polskim, którego ukochała miłością 
iprawdziwie macierzyńską. Przy każdej о- 
koliczności gdy to tylko było możliwe, sta- 
zala się o pomoc moralną lub  materjalną; 
zwłaszcza w pierwszych latach było bar- 
dzo wi le do zrobienia. Akcję tę czynnie pro- 
wadziła śp. Jadwiga Borowska jako człon- 
kini Zarządu i skarbniczka Towarzystwa 
Białego Krzyża. 

Wreszcie trzeciem gorącem ukochaniem 
była młodzież to też przez szereg lat Zmar- 
ła była czynnym członkiem Zarządu Koła 
Rodzicielskiego przy gimnazjum im. Wł. Sy 
rokomii. 

Każda praca społeczna śp. Jadwigi Bo- 
rowskiej miała tesame cechy ogromnej Ssu- 
mienności, stałości i wielkiego poświęcenia 
dla sprawy. Wiadomem powszechnie było, 
że tam gdzie jakiejś roboty podejmie się śp. 
Borowska wraz z gronem kilku swych sta- 

  

łych współpracowniczek, tam dokonaną ona 
będzie. To też nieraz prawie z wyzyskiem 
graniczyły prośby wszelkich komitetów o 
pracę tych tych kilku działaczek, faktu je- 
dnak odmowy ze strony śp. Borowskiej nie. 
pamiętam nigdy. 

Zawsze pełna powagi, pogody i energji 
Zmarła stawała na każdem stanowisku, na 
którem uważała że coś dla ogółu dobrego 
zrobić może. Zasługi jej zwłaszcza dla Nie- 
świeża są niespożyte, to też žal powszech-- 
= i oznaki hołdu towarzyszyły Jej do gro- 
bu. 

Eksportacja odbyła się w niedzielę wie- 
czorem do kościoła parafjałnego: mszę ża- 
iobną w poniedziałek rano odprawił ks. 
dziekan Rokosz, a popołudniu orszak żałob- 
ny ruszył na cmentarz. 

Pogrzeb śp. Jadwigi Borowskiej stał się 
manifestacją tych licznych kół społeczeń- 
stwa miejscowego, które doceniały pracę jej 
życia całego. 

Pochód otwierały liczne delegacje z wień 
cami; za trumną szła rodzina Zmarłej a da- 
lej orszak złożony z kilkuset osób. Trumnę 
z kościoła do karawanu, a potem na cmen- 
tarz nieśli ludzie którzy mieli zaszczyt pra- 
cować ze Zmarłą na różnych polach pracy 
społecznej. 

Na cmentarzu po modłach przemówi ks. 
dziekan Rokosz, potem starosta Czarnocki i 
redaktor Domański. Wszyscy mówcy zgod- 
nie podkreślali ogromne przymioty charak- 
teru i zasługi społeczne śp. Jadwigi Borow- 
skiej. Stosy wieńców i kwiatów pokryły mo 
giłę dobrze dla Nieświeża zasłużoriej oby-- 
watelki. > 

Cześć Jej pamięci! Dom. 

BARANOWICZE 

— Przysposobienie wojskowe na kolei. 
Z inicjatywy naczeluika oddziału drogowe- 
go w Baranowiczach inż. Laymana, na 
Skutek odezwy p. prezesa Dyrekcji Kolei 
P. w Wilnie, w dniu 15 czerwca r. b. od- 
było się organizacyjne zebranie w celu or- 
ganizowania Ogniska przysposobienia ko- 
lejowego na stacji Baranowicze. 

Po odczytaniu statutu i wyjaśnieniu 
przez p. Laymana celu zadań i potrzeby 
zorganizowania przysposobienia kolejowego 
przystąpiono do wyboru Zarządu Ogniska. 

Na prezesa Ogniska przysposobienia 
wybrano p. inż. Laymana, sekretarza p. Mi- 
ckiewicza, skarbnika p. ]. Kowalewskiego i 
członków zarządu p. p. Skrobeckiego, Cy- 
nalewskiego, Skrzypkowskiego, Rewińskie- 
go i Głąbika. 

Protokół organizacyjny przesłano do 
okręgu, w celu udzielenia dalszych wska- 
zówek. 

— Z działalności L. O. P. P. Zachęcony 
wielkiem powodzeniem i sukcesem urządzo- 
nego niedawno dnia propagandy L.O.P.P. 
w Niedźwiedzicach, zarząd komitetu powia- 
towego uchwalił takiż dzień urządzić w 
Stołowiczach. 

W dniu 16 czerwca r. b. w urzędzie 

z 

Ambasador włoski przy Watykanie 
Uroczystość wręczenia listów įuwierzytelniających 

„RZYM, 25.V1. PAT. Hr.; Devecci, pierwszy ambasador ltalji przy Sto- 
licy Świętej, wręczył Ojcu Świętemu swe listy uwierzytelniające. A 

RZYM, 25.VI. PAT. Składając w Watykanie swe listy uwierzytelniają- 
ce, ambasador Devecci stwierdził, że uważa za wielki zaszczyt być pierw- 

szym ambasadorem ltalji przy Stolicy Apostolskiej, dodając przytem, że 

rząd włoski zamierza wprowadzić w życiez szczęśliwie osiągnięte porozu- 

mienie w duchu przyjaźni i lojalności. Mówca zakończył, wyrażając zaufa- 

nie do życzliwości ojcowskiej Papieża, który dopomoże mu w wypełnieniu 

jego misji. Papież odpowiedział, dziękując Bogu za piękne chwile, które 

wieńczą zdarzenie, będące powodem radości Włoch i całego Świata kato- 

lickiego. Następnie Papież wyraził swe agrement p. Devecci, którego za- 
sługi wobec Ojczyzny specjalnie wobec misyj katolickich są mu dobrze 

znane. W końcu Papież wyraził nadzieję, że chwila ta przyniesie Włochom 

pomyślne następstwa, poczem zapewnił ambasadora o swej życzliwości i 

"pomocy przy pełnieriu jego misji. 

Posiedzenie Rady Finansowej 
Expose min. Matuszewskiego o sytuacji skarbowej 

WARSZAWA. 25. 6. (PAT). Dnia 25 bm. odbyło się posiedzenie Rady 

Finansowej przy ministrze skarbu. Na posiedzeniu tem kierownik Minister- 

stwa Skarbu Ignacy Matuszewski wygłosił expose o sytuacji skarbowej oraz 

działalności rządu od kwietnia w dziedzinie skarbowej. 
Minister stwierdził nienaruszalność kursu złotego. Upływ walut Banku 

Polskiego w kwietniu wyniósł 81,6 miljonów zł. w maju 36,3 molj. zł. Wzrost 

wkładów oszczędnościowych w PKO wyniósł okrągło w kwietniu 762 tys. 

— w maju — 2,498 tys. zł. czyli był wyższy niż w maju roku ubiegłego o 

"571 tys. zł. Minister przypisuje te zjawiska nie zasłudze rządu, lecz zdrowej 

psychice społecznej, która po trzech latach równowagi budżetowej i stabdi- 

zacji wałuty na tyle okrzepła, że potrafi powodować działa nie przesłankami 

rzeczywistości gospodarczej, odsuwając całą nastrojowość, towarzyszącą za- 
zwyczaj walkom czysto politycznym. : 2 

Równowaga budżetowa jest głównym filarem, na którym opiera się 

gmach pracy państwowej i społecznej. Minister stwierdza że utrzymanie ró- 
wnowagi budżetowej w Polsce jest zadaniem dzisiaj stosunkowo  łatwem. 

łatwiejszem nawet aniżeli w innych krajach dzięki trzyletniej usilnej i skute- 
cznej pracy b. ministra skarbu. : : . 

Dochody w kwietniu i w maju rb. wyniosły 496 miljonów, w odpowied- 

nim zaś okresie zeszłego 466 milj. zł. W okresie kwietnia i maja wydatki wy- 

nosiły 485,8 milj. Nadwyżka zaś dochodów nad wydatkami okrągło 10 milį. 

Dalej minister po zanalizowaniu zródeł dochodu i wydatków oznajmia, że Ra- 

da Ministrów na posiedzeniu 8 maja zdecydowała zmniejszyć przewidywane 

budżetem wydatki roku budżetowego 1929 — 30 o kwotę 150 milj. Rząd 
uważa za specjalnie celowe zwolnienia tempa inwenstycyj, zwłaszcza inwen 
stycyj amortyzujących się w długim okresie i dąży wszełkiemi możliwemi 
sposobami do upłynnienia rynku pieniężnego. 

Główne pozycje skreślone w budżetach inwestycyjnych dotyczą nowych 
budowli całkowicie zaniechanych. Wykańczane są tylko roboty rozpoczęte 
w zeszłym roku. Z nowych prac przeprowadza się wyłącznie budowę kabla 
telefonicznego Warszawa — Łódź. Minister kategorycznie zaprzecza pogło- 
skom, jakoby zamierzano wstrzymać dalszy budowę portu w Gdyni, który 
przyczynia się poważnie do zwiększenia eksportu. 

Zgodnie zaś z zasadniczem stanowiskiem rządu nastawiono odpowiednio 
działalność banków państwowych. Kredyty długoterminowe popierać będą 
tylko prace inwestycyjne już rozpoczęte w latach ubiegłych. 

Dodać jeszcze należy dla scharakteryzowania ostrożności obliczania 
dochodów budżetowych oraz oszczędności wydatków, że odłożony fundusz 
rezerwowy na pierwszego maja 1929 roku wynosi 622,8 milj. zł. dbano też, 
aby rezerwa w dostatecznej części była płynna. 

W dyskusji nad tem expose wypowiedzieli się wszyscy obecni członko- 
wie Rady Finansowej. Następnie przewodniczący komitetu organizacyjnego 
centralnego banku ziemskiego zdał sprawozdanie z dotychczasowych prac 
komitetu, nad którem rozwinęła się dyskusja. 
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-nasza godność na to pozwoli, 

gminy odbyło się posiedzenie zarządu Ko- 
ła, Powiatowy Komitet reprezentował  se- 
kretarz komitetu p. Głąbik, na którem 
uchwalono urządzić dzień propagandy L.O. 
P. P. w dniu 14 lipca z następującym po- 
rządkiem: 

O godzinie ll-ej nabożeństwo, o 13 
godz. publiczne przemówienie na rynku, na- 

stępnie wyświetlenie filmów ekspedycji Sa- 
mochodowej i odczyty. W ciągu całego dnia 
będzie odbywała się kwesta uliczna, wie- 
czorem koncert orkiestry kolejowej. 

Wierzymy iż ruchliwy zarząd Koła 
L. O. P. P. Stołowicze przy pomocy powia- 
towego Komitetu wykorzysta ten dzień na- 
leżycie. 

Spór o napis 
Wielkie poruszenie wywołała 

ostatnio w Louvain w Belgii sprawa 
wytoczona przed tiybunalem  cywil- 
nym przez wielkiego architekta ame- 
rykańskiego, pana Whitney Warren'a 
Uniwersytetowi w Louvain, na temat 
wypadków związanych z odbudową 
bibljoteki uniwersyteckiej. 

Wypadki te zostały spowodowane 
postawą rektora Uniwersytetu, Mon- 
signora Ladeuze, który sprzeciwił się 
umieszczeniu na frontonie gmachu 
następującego napisu: „Furore Teuto- 
nico Diruta, Dono Americano Resti- 
tuta“. Napis ten figuruje na wszy- 
stkich planach odbudowy, zaaprobo- 
wanych przez Kardynała Mercier'a, 
który był duszą komitetu zawiązane- 
go dla zbiórki składek w Stanach 
Zjednoczonych na odbudowę zrujno- 
wanej bibljoteki. 

Dla jakich powodów Mgr. Ladeuze 
który również początkowo zaakcep- 
tował projekty przewidujące napis, 
zmienił swój punkt widzenia? Racje 
swe Rektor podaje w liście do pana 
Whitney Warren'a, gdzie powiada: 

„Interes Uniwersytetu w  Louvain 
wymaga, abyśmy podjęli, jak tylko 

sto: 
sunki naukowe z uniwersytetami nie- 
mieckiemi. Otóż, pewnem jest, że 
Niemcy nie zgodzą się na to podję- 
cie stosunków, jeśli, po przybyciu 
do Louvain ujrzą zaraz, że są ogło- 
szeni za barbarzyńców na głównym 
budynku Uniwersytetu“..* 

Pan Whitney Warren chce zaś 
doprowadzić sprawę do końca we- 
dług swego punktu widzenia, który 
jest mniej więcej taki: Odjąć napis 
Sporny, znaczyłoby to samo co ska- 
sować charakter moralny monumentu. 
Pan Warren posiadał tekst, dany mu 
przez Kardynała Mercier'a zanim je- 
szcze nakreślił pierwszą linię swego 
projektu odbudowy. Umieścił tekst 
ten na swych pierwszych szkicach. 
Jeśli Mgr. Ladeuze nie chce dziś na- 
pisu, to jedynie dla przypodobania 
się kilku grubym ofiarodawcom ame- 
rykańskim, którzy są „profesjonalny- 
mi pacytistami“, 

Co się zaś tyczy faktu, że napis 
przeszkodziłby Niemcom nawiązać sto- 
sunki naukowe z Uniwersytetem w 
Louvain, stronnicy pana Whitney 
Warren'a twierdzą, iż argument ten 
nie ma żadnej racji bytu. W istocie 
Uniwersytet wydrukował formuły, któ- 
re każdy student niemiecki musi pod- 
pisać przed wstąpieniem na uczelnię i 
według których uznaje, że bibljoteka 
została spalona przez Niemców i że 
Pm pogwałciły neutralność Bel- 

gii. 
Dodajmy zresztę, że propaganda 

niemiecka nie omieszkała eksploato- 
wać na swą korzyść postawę rektora 
Ladeure, ogłaszając w swych dzien- 
nikach, że „jeśli nie chcą umieszczać 
napisu na nowej bibljotece, to znaczy, 
i uznają, żeśmy jej nigdy nie spa- 
lili", 

Taka jest strona „moralna” afery. 
Pan Whitney Warren skarży się prócz 
tego na pogwałcenie prawa własności 
artystycznej. Opiera się na konwen- 
cjach Berneńskiej, Berlińskiej i Rzym- 
skiej z lat 1886, 1908 i 1927, w któ- 
rych pewien artykuł powiada, że ar- 
tysta ma „prawo nie zgadzania się na 
wszelką deformację, obcięcie czy inne 
zmiany, któreby go dotykały w jego 
honorze czy reputacji". 

Spór ten pomiędzy amerykańskim 
architektem a rektorem Uniwersytetu 
znalazł głośne echo u publiczności. 
Balustrada bez napisu umieszczona 

na rozkaz rektora, została poła- 
mana przez tłum. Policja zabroniła 
panu Whitney Warren'owi umieszczać 
balustradę z napisem. Nowa balu- 
strada znów bez napisu, została pow- 
tórnie połamana przez jednego z pra- 
cowników zajętychsprzy budowie, ©- 
Чаг — Niemców z czasów wielkiej 
wojny. 3 

Mecenas Huysmans, przemawiając 
po stronie archttekta wysuwa swe 
argumenty, żądając jednocześnie przy- 
wrócenia napisu pod karą 5 tysięcy 
iranków za każdy dzień opóźnienia, i 
ponad 2 miljony iranków odszkodo- 
wania. 

„Pan Weldekens, adwokat przeciw- 
nej strony, odrzekł, że nie było żad- 
nej konwencji w sprawie napisu. Pla- 
ny ostatecznie nie zostały zatwierdzo- 
ne, a ten, co daję pracę, ma zawsze 
prawo czuwać nad całością dzieła. 
Adwokat wnosi o nieprzyznanie racji 
panu Warren'owi i skazanie go na 
koszty. 

Dalszy ciąg sprawy odłożono na 
tydzień. 

Dddanie hołdu pamięci kmandsena, 
(uilbanda i reszty załogi Latham 
Zapewne nikomu nie trzeba przy- 

pominać, bohaterskiego czynu Guilba- 
uda i Amundsena, którzy na pokła- 
dzie hydroplanu Latham puścili się 
na poszukiwanie generała Nobilego i 
jego towarzyszy, przypłacając życiem 
swój szlachetny poryw. 

Dzień 14 czerwca był dniem od- 
dania hołdu pamięci bohaterskich lot- 
ników. Parowiec Stella Polaris, na 
pokładzie którego oprócz załogi, znaj- 
'dował się Frytjof Nansen i 70 tran- 
cuzów, zatrzymał się na morzu w 
okolicy Tromsoe, na drodze którą 
przypuszczalnie musiał przebywać 
Latham. Po mowie dziennikarza fran- 
cuskiego czczącej pamięć wszystkich 
członków załogi Lathama, orkiestra 
odegrała Marsyljankę. 

Poczem zabrał głos Frytjot Nan- 
sen, który w podniosłych słowach, 
sławił pamięc bohaterów, którzy nie 
wahali się poświęcić własne życie, 
Śpiesząc na ratunek zaginionym. Po 
minutowem milczeniu, wrzucono kwia- 
ty do morza. 

Równocześnie w jednym z  salo- 
nów statku, urządzono wystawę foto- 
graiji Laihamu i jego załogi, zrobio- 
nych przed ich ostatnim odlotem. 

Z. K. 

Pogrzeb księdza Focha 
Nadzwyczaj skromnie odbył się 

pogrzeb wielebnego księdza Focha, 
należącego do zakonu Jezuitów, któ- 
ry o kilka miesięcy zaledwie. przeżył, 
swego sławnego brata. 

Zgodnie z wolą księdza Focha wy- 
rażoną w testamencie, zwłoki jego 
spoczywały w skromnej trumnie, na 
najprymitywniejszym katafalku i ko- 
ściół św. Franciszka: Ksawerego, w 
którym odbywało się nabożeństwo 
żałobne, nie był zupełnie udekoro- 
wany. 

Wielu dygnitarzy wojskowych i cy- 
wilnych pośpieszyło oddać ostatnią 
posługę bratu Największego Żołnierza 
Francji. Marszałek Lyautey i zastępcy 
marszałków Joiire i Pćtain towarzy- 
Szyli w smutnej ceremonji wdowie po 
marszałku Fochu i jej córkom. 

Po nabożeństwie odprawionem. 
przez Arcybiskupa Chaptal, skromny 
kondukt skierował się ku cmentarzo- 
wi Montparnasse, gdzie nastąpiło zło- 
żenie zwłok do grobu. 

  

Wielkie Święto dziesięciolecia Polski w Poznaniu 

"Obrazek, który na każdym kroku 
zobaczyć można, zwiedzając Wystawę 

Poznańską, przedstawia się mniej wię- 
cej tak: 

Idzie sobie ociężale jakiś starszy, 

dość tęgiej tuszy, pan, pot z czoła 

ocierając. Na jednej z rąk zawiesił 

płaszcz podróżny i parasol, w drugiej 

ręce trzyma otwarty oficjałny „,Prze- 
wodnik po Wystawie* z rozpostartym 

planem. Raz w raz do książeczki za- 

gląda, pilnie coś wyczytując, a zaraz 
potem patrzy na plan. 

Trzy kroki w prostej linji za par 

nem i półtora, od tego miejsca, kroku 

w bok idzie pani. ł ona też jest dość 

korpulentna. Także i jej czoło rosi pot. 
Kapelusz w ręku jednem trzyma, zno- 

wit płaszcz podróżny w drugiem. Pani 
co pewien czas przystaje, w charakte- 
rystyczny sposób przyciska piętę jed- 
nej z nóg do boku drugiej, a po chwili 
gdy to zrobi, zwolna, utykając, zdąża 
za mężem. 

Pan przystaje przed jakimś pawi- 
tonem i czyta głośno co on mieści. Pa:- 
mi z roztargnieniem słucha, Z roz- 
targnieniem spogląda i wyciąga z te- 
go taki wniosek: 

— Musimy koniecznie usiąść na 

jakiś czas, bo już zupełnie iść dalej 
nie mogę. Podobne zmęczenie... 

Tu następuje zdanie niedakończo- 
me, bo pan oświadcza, że zwiedzanie 
wystawy — to nie spacer i „para* w 
tym samym szyku rusza dalej. 

Dwoje sumiennych turystów! Wszy- 
stko na Wystawie zobaczyć, od A do 
Z, nic nie opuścić, jest ich zasadą! 

* * * 

Na terenach P. W. K. masa lawek, 
cóż, kiedy mało cieniu. A tu słońce 

jaczy wolne w cieniu miejsce, zaraz 
się na nie dziesięciu amatorów znaj- 

dzie. Odbywają się wtedy wyścigi. 
Ten, co pierwszy ławki dopadnie to- 
kuje swą na miej osobę z tak widocz- 
nem zadowoleniem i uczuciem ulgi, 
że aż się patrzącemu na to, przyjem- 
nie robi, że się znalazł choć jeden 

Niestety, tak się złażyło, że mimo 
mych chęci mogłem sobie, i ze wzglę- 
du na czas i ze względu na koszta, 
pozwolić jedynie na krótki, bo trzy- 
dniowy tylko pobyt w Poznaniu. Mi- 
mo 10-ciogodzinnego na dobę zwie- 
dzania Wystawy, nie ośmielam się 
twierdzić, żem ją poznał gruntownie. 
Mam jedynie ogólne z niej wrażenie, 

praży. Niechno gdzieś w oddali zama-. 

co najwyżej powiedzieć mogę, iż prze- 
studjowałem  gruntowniej niektóre 
działy, które mnie bardziej zgóry in- 
teresowały. 

człowiek stuprocentowo w tej chwili 
szczęśliwy. 

* * * 

Wilnian, ktorych z widzenia znam, 
spotkałem na Wystawie sporo. Zna- 
jomych jednak, w całem tego słowa 
znaczeniu, zaledwie dwuch: Sędziego 
B. i p. S. znanego w Wilnie działa- 
cza na terenie organizacji b. wojsko- 
wych. 

Obaj wpadli do Poznania ma je- 
den dzień. znaczy to akurat tyle, co 
przeczytać całą, od deski do deski, 
gazetę, taką, przypuśćmy, jak nasze 
„Słowo”, w ciągu 10-ciu minut. | 

Chyba się nikt nie zdziwi, żem obu 
mych znajomych „zaczepił*. Czy mie 
jest charakterystycznem, że na moje 
entuzjastyczne powitania jednego, 
pierwsze usłyszane przezemnie słowa 
były: Panie, nóg nie czuję”, a drugie- 
go: „Siądźmy gdziekolwiek, już cho- 
dzić nie mogę?“ 

* * * 

Przytoczyłem trzy urywki mych 
poznańskich 'wystawowych wrażeń. 
Czegoż one dowodzą? Dowodzą  je- AC ] : 

szcze raz wielkości, ogromu Wystawy, Jeżeli więc w dalszym ciągu pisząc 

która tyle i tak różnorodnych rzeczy 0 „nadzwyczajnościach, P. W. K. 
daje, że 'aż nuży, gdy się ją chce w opuszczę coś z nich, co nie uszło, po- 
jeden, dwa, czy trzy dni zwiedzić. Wy- wiedzmy, uwagi kogoś z moich-łaska- 

daje mi się, że chcąc pobyt w Pozna- wych czytelników, znających P. W. K. 
niu pożytecznie i przyjemnie spędzić, nie będzie to znaczyć, żem czegoś nie 
trzeba na Wystawie conajmniej z ty- docenił, ale raczej, żem czegoś w po- 

dzień zabawić, wtedy się z niej poza Śpiechu nie zauważył. 
ogólnem wrażeniem, także i sporo wia- Jest bowiem na ca na Wystawie 
domości o Polsce współczesnej wy- się napatrzeć. 

wiezie. Weźmy naprzykład taki pawilon 

ciężkiego przemysłu „Cegielski* „„Mo- 
drzejów*, Starachowice*.. Same maz- 
wy comocniejszych akcyj polskich. 
Niejeden ze zwiedzających dowiaduje 
się nareszcie co ta właściwie jest ta fa- 
bryka czy przedsiębiorstwo, które i je- 
go także(z tytułu akcjonarjusza T-wa) 
współwłasność stanowi. Poznaje inte- 
res, w który całą (nieraz) swą gotów- 
kę włożył. 

Czy pod wpływem tego, co zoba- 
czy, przyjdzie mu ochota sprzedania 
akcji? Wątpliwe. Ciężki przemysł pol- 

  

Pałac Sztuki na P. W. K. 

ski na tle jego pokazu, tak imponują- 
co się przedstawia, tak dobre 
wrażenie, że tylko otucha wstępuje w 
serce, że jednak gdzieś daleko od na- 
szego Wilna, ale w kraju, w Państwie 

Polskiem umieją i mogą tak wspania- 
le pracować, takie zadziwiające rzeczy 
wyrabiać. 

Stoi np. wielka maszyna parowa 
na stoisku Cegielskiego. Nic tylko rue 
ry, rury, i jeszcze raz rury w kontygna- 

robi 

cjach, splotach i węzłach. I tak aż po 
wysokość kilku pięter. Myślisz, cała 
iabryka jak się należy zainstalowana, 
a to tylko jedna maszyna. 

Stocznia Gdańska wystawia naj- 
większy w Polsce motor bezsprężarko- 
wy. 850-950 sił. Nie wiem, czy to 
dużo, czy mało, ale ponieważ piszą 
„największy w Polsce", więc go notu- 
ję jako osobliwość. 

Fabryka Katowicka „Ferrum“ po- 
kazuje rury, co je od niej aż do Bra- 
zylji Argentyny i t. p. egzotycznych 
krajów kupują. Widać są dużo warte 
— bo czyżby je z tak daleka wiezio- 
no, gdyby takiemi nie były. 

Wielka tablica statystyczna ilustru- 
je działalność polskiego górnictwa wę- 
glowego. Stoisko zdobi duży pomnik 
górnika i cztery bloki rodzimego wę- 
gla. 

Cóż węglowe statystyki mówią? 
A ot, mówią, że np. w 1927 r. na jed- 
nego mieszkańca  Nowogródczyzny 
przypadało zero kilogramów zużytego 
węgla, podczas, gdy w Wileńszczyź- 

nie ilość ta wyrażała się cyfrą 43 kg., 
a na Górnym Śląsku cyfrą 6033 kg. 

Wileńska Józeiuowaczka ma taką 
statystykę konsumpcji węgla na Slą- 
sku nieodmiennieby powiedziała: „Mu- 
si oni jego krongły rok pało, ci jedzo 
mcża, kiedy u nich tyla jego potrzebi 

„ sie”. Mnie zaś tylko w oczach stanął 
las kominów fabrycznych Sląska i już 
mi więcej do głowy zastanawianie się 
nad statystyką węgłową nie przycho- 
dziło. 

W pawilonie Monopoli Państw. 
duże wzorowe fabryki: tytuniowa (ta- 
ka jak ma naszych Targach) i rozlew- 
nia wódek. 

— Jak tu nie pić, pomyślałem pa- 
trząc na rozlewnię, gdy się widzi, jak 
to sprawnie i szybko, jedna za drugą, 
wychodzą świeżutkie, czyściutkie, aż, 
zda się, uśmiechające się do ciebie bu- 
teleczki „Białej główki”. 

Monopol spirytusowy jest tym, 
przeciw któremu zwraca się stale 
„odium* niechęci wielu, wielu obywa- 

teli: „Ładna rzecz, mówią, państwo 
własnych obywateli razpija, własnym 
obywatelom zdrowie psuje, wódkę im 
dając”. 

Monopol spirytusowy rozumie te 
pretensje. Dlatego na każdym kroku 
widać tablice, z których wynika, że 
cały wysiłek instytucji skierowany jest 
w stronę zwiększenia konsumpcji spi- 

  
-nim pełno — bo rzeczywiście jest na 

rytusu dla celów technicznych. 1 wy- 
siłek ten, chwała Bogu, dobre rezul- 
taty daje. | 

W pawilonie przemysłu chemicz- 
nego wielkie stoisko „,Tomaszowskiej 
łabr. jedwabi sztucznych”. Zawsze w 

co popatrzeć. jest tam i pokaz produ- 
kcji i pokaz tkalni i pokaz wreszcie 
prześlicznych próbek materjałów, tka- 
nin, koronek i Bóg wie jeszcze czego. 
Ale najważniejsze, że wszystko to zror 
bione wyłącznie i tylko z „prawdzi- 
wego jak się ktoś wyraził, sztuczne- 
go jedwabiu'* — czyli z materjału wy- 
produkowanego chemicznie. 

"Obok pawilonu Min. Komunikacji 
wielki pokaz polskich lokomotyw i 
wagonów wszelkich typów. 

Stoją kolosy, z któremi nie zrów- 
nać nawet wielkich „Baldwinów'* zaku | 
pionych przez Polskę w r. 1919 w Arie 
ryce. Są takie co po 5 par kół wielkich | 
mają i po 2 pary małych, prócz wę- 
glarek. Wyroby to zakładów w Chrza- | 
nowie, Zieleniewskiego i t. d. A ja- 
ki.ž wspaniale są wagony polskiej 
produkcji. Osobowe, pacztowe, gazo“ 
we, jedwabnicze, wagony —. lodow- 
nie, wagony dla drobiu, dla ryb žy- | 
wych. Lilpop się niemi przedewszy- || 
stkiem popisuje. 

Ale i Wilno ma coś w tym dziale 
do powiedzenia. Stoi bowiem kilka 
wagonów wąskotorowych też różnych | 
rodzajów. Wyrób warsztatów Wil. 
Dyr. Kolejowej w  N. Święcianach. /- 
Brawo! 

W pawilonie Min. poczt i telegr. 
szereg modeli przyszłych gmachów 
tego resortu. M. in. model 12 czy 1440 
(nie pamiętam) piętrowego budynku 
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Dzienniki przyniosty obszerne wia-ciw przeciwko zamierzonej transakcji 

domości o projekcie ustawy o obrocie 

ziemią, który rzekomo miało wypraco- 

wać Ministerstwo Reform Rolnych. 

Pbźniejsze informacje stwierdziły, że 

nie jest to ostateczny projekt i że nie 

został poddany pod obrady Rady Mir 

nistrów. Jeżeli projekt nie jest osta- 

teczny, ta z zadowoleniem wysnuwa- 

my stąd wniosek, że p. minister reform 

rolnych nie zajął wobec niego stano- 

wiska, że przeto jest to tyłko projekt 

referenta. W tem stadjum nie powi- 

sen byt przeniknąć do publicznej wia- 

dłmości. Gdy jednak to sięstało, uwa- 

żam za obowiązek przytoczyć  argu- 

menty, które sktonią do unormowania 

obrotu ziemią na innych podstawach. 

Starajmy się przedewszystkiem zre- 

konstruować projekt z mniej lub wię- 

cej dokładnych doniesień  dziennikar- 

skich. 
Projekt opiera się na 

ych zasadach: 
1) Każde przeniesienie inter vivos 

następują- 

"| prawa własności na nieruchomości W 
całości i dzierżawa, tudzież uzytkowa- 

nie na czas dłuższy, niż 6 lat, podle- 

ga kontroli urzędów ziemskich. 

2) Takiejże kontroli podlega prze- 

niesienie własności ma nieruchomo: 

ściach w całości: 
a) przy sądowej sprzedaży nieru- 

chomości, b) przy przejściu własno- 

ści nieruchomości ziemskiej w drodze 

dziędziczenia, o ile w związku z tem 

następuje fizyczny podział  nierucho- 

mości, c) przy podziale nieruchomo 

ści ziemskiej pomiędzy  współwłaści- 

cieli, d) przy zamianie grutów. 

3) Takim samym przepisom podle- 

gają obszary leśne, kontrolę zaś nad 

przeniesieniem prawa własności drze- 

wostanów oddzielnie od prawa włas- 

paści gruntów, określa Min. Roln. w 

ozumieniu z Min. R. R. 
4) Tak się rzecz ma z przeniesie- 

niem prawa własności w całości i z 

dzierżaw ponad 6 lat, co się zaś ty- 

czy przeniesienia prawa własności na 
nieruchomości w części (podział, par- 

celacja), to proponowana ustawa ma 
sie odnosić do nieruchomości poniżej 

75 ha względnie 60 ha, odnośne po- 
stanowienie bowiem opiewa; 

„Ustawa niniejsza nie będzie sto 

sowana, jeżeli transakcja wymaga ze 
zwolenia urzędów ziemskich na pod: 

stawie ustawy z 28-XII. 1925 r. 0 wy- 

konaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 

z r. 1926 Nr. 1. poz. 1) a mianowi- 

cie jeżeli pizedmiotem transakcji jest: 

a) podział gruntów, podlegających 
obowiązkowi parcelacyjnemu na pod- 
stawie art. 2 tejże ustawy, a odsprze- 

—4lane (wydzierżawione)  poszczegól- 
nym nabywcom (dzieržawcom) grun- 
ty, nie przekraczają norm wskazanych 
w. art. 50, lub .60 ustawy o wykona- 
niu ref. roln. b) podział innych nieru- 

chomości ziemskich, których  właści- 
ciel posiada ogółem ponad 75 ha, grun 

tu na terenie województw: Tarnopol 
skiego, Stanisławowskiego, Poznań- 
skiego, Pomorskiego, Białostockiego, 

Poleskiego, Nowogródzkiego, Wołyń- 

skiego i Wileńskiego, lub ponad 60 ha 
na pozostałym obszarze Państwa'.. 

5) Co do obszarów leśnych to do- 
piero rozporządzenie Min. R. R. okre. 
Śli, czy każde przeniesienie w części 
(podział, parcelacja) podlegać będzie 
nowej ustawie, czy też pewne kate- 
gore będą poddane ustawie grudnio- 

'ej-o wykonaniu reformy rolnej, a in- 
ne nowej ustawie. 

6) Urzędy ziemskie zgłoszą sprze 

(w przypadkach określonych wyżej), 
jeżeli stoi ona w sprzeczności z zasa- 
dami racjonalnego ustroju rolnego, 
lub jest niepożądana ze względu na 
interes publiczny. 

7) Urzędy ziemskie winny uznać 
transakcje za sprzeczną z zasadami 
racjonalnego ustroju rolnego, jeżeli a) 
zmiana w osobie właściciela łub wy- 
dzierżawienie (oddanie w użytkowa- 
nie) nieruchomości uniemożliwiałyby 
lub ograniczały zastosowanie przepi- 

sów ustawy z 28-XII. 1925 r. o wyko- 

naniu reformy rolnej mających na celu 

uzyskanie zapasu ziemi na cele refor- 

my rolnej; b) jeżeli wskutek przenie 

sienia prawa własności lub wydzierża- 

wienia (oddania w użytkowanie) na- 

stąpiłby podział nieruchomości nie od- 

powiadający zasadom ustawy Oo wy- 

konaniu reformy rolnej, oraz obowią- 

zujących w danem miejscu przepisów 

o ograniczeniu nadmiernego podziału; 

c) jeżeli wskutek projektowanej tran- 

sakcji powstałaby szachownica; d) 

jeżeli projektowana transakcja ze 

względu na osobę nabywcy,  (dzier- 

żawcy, użytkownika) lub z innych 

przyczyn, nie daje gwarancji należy- 

tego gospodarowania na nabytym 

(wydzierżawionym) obszarze; €) je- 

żeli według opinji właściwych władz 

ochrony lasów, zamierzony podział 

gruntów leśnych lub oddzielenie tych 

gruntów od gospodarstwa rolnego by- 

łaby sprzeczne z zasadami racjonal- 
nej gospodarki leśnej. 

8) Urząd ziemski może zastosować 

wykup nieruchomości, będącej przed- 

miotem przeniesienia prawa  własno- 

Ści,, jeżeli: a) przeniesienie prawa 

własności następuje w drodze przy” 

musowego przetargu, a właściwy 
Urząd Ziemski uzna, że przeniesienie 

to stoi w sprzeczności z zasadami ra- 

cjonalnego ustroju rolnego lub jest 

niepożądane ze wzgiędu ma interes 

publiczny; b) zachodzą warunki uza- 

sadniające zgłoszenie sprzeciwu a za 

razem właściwy Urząd Ziemski uzna, 

że zgłoszenie sprzeciwu nie daje na 

przyszłość gwarancji zachowania za: 

sad racjonalnego ustroju rolnego lub 

zabezpieczenia interesu publicznego. 

Jeżeli treścią takiej transakcji jest wy- 

dzierżawienie, (oddanie w użytkowa 

nie) nieruchomości ziemskiej, Urząd 

Ziemski może zastosować wydzierża- 

wienie tej nieruchomości przez Skarb 

Państwa; c) wskutek sprzeciwu zgło- 

szonego przez Urząd Ziemski co do 

zamierzonej transakcji (art. 4)' sprze- 

dający (wydzierżawiający) oświadczy 

gotowość pozbycia  (wydzierżawie- 

nia) nieruchomości na rzecz skarbu 

Państwa. 
Wykup nie może być zastosowany 

przy podziale nieruchomości w związ- 

ku z dziedziczeniem, przy podziale 
pomiędzy współwłaścicieli oraz przy 
zamianie gruntów. 

9) Urzędy ziemskie dokonywują 
wykupu. (wydzierżawienia) nierucho- 

mości na warunkach i za cenę (tenu- 

tą dzierżawną) oznaczoną w projekto- 

wanej umowie, a przy wykupie nieru- 
chomości nabytej w drodze przymu- 
sowego przetargu za cenę licytacyjną. 

10) Urząd Ziemski może w poro- 
zumieniu z właścicielem ustalić inne 
warunki transakcji albo zażądać usta- 

lenia słusznych warunków transakcji 
przez Sąd, jeżeli uzna, że cena kupna 
(tenuta dzierżawna) ustalona przez 

strony wyższą jest, od cen rynkowych. 
Ustalenie warunków transakcji przez 
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Sąd następuje w braku porozumienia 
z właścicielem, także przy wykupie 
nieruchomości będącej 
transakcji darmej. 

Cenę kupna wypłaca Urząd Ziem: 
ski w gotówce w 7 dni po wydaniu 
orzeczenia. 

jeżeli właściciele coiną się od za: 
mierzonej transakcji, to wówczas Urzę 
dy Ziemskie „mogą* zrzec się wy- 
kupu. 

Takie są państwowe postanowie 
nia projektu, który omawiamy. 

Ogólny sąd o tym projekcie stre- 
szcza się w tem, że idzie po drodze 
wiodącej do przemiany dotychczaso 
wego gospodarstwa na gospodarstwo 
kołlektywistyczne. Nie samo zapro 
wadzedzenie kontroli nad obro- 
tomi wywoła ten przewrót, bo 
-« kontrolę można przeprowadzić bez 

wstrząśnień. Niebezpieczeństwo tkwi 

w tak szerokiem ujęciu przyczyn sprze 

ciwu, że nie będzie obrotu, któryby 

nie mógł tego sprzeciwu wywołać. 

Niebezpieczeństwo tkwi w prawie wy- 

kupu po cenie ustanowionej przez sąd. 

Wykup taki bowiem jest w istocie 

swej wywłaszczeniem. Niebezpieczeń- 

stwa tkwi wreszcie w etatyżmie, z 

którego ducha projekt jest zrodzony 

i którego jeszcze większem rozszerze- 
niem grozi na przyszłość. 

Rezultatami projektu, 
stał ustawą, będą 

1. Zatamowanie obrotu ziemią, 
2. deprecjacja ziemi, 
3. uniemożliwienie kredytu  hipo- 

tecznego, długoterminowego, 

gdyby się 

4. wzmożenie etatyzmu przez: obej- , 

mowanie gruntów w dzierżawę przez 

Państwo, 
5. możliwość monopolu państwo- 

wego handlem drzewa, 6. daleko idą- 

ce zmiany społeczne na wsi. 

Jeżeli celem projektu była chęć 

zwiększenia zapasu ziemi na wykona: 

nie reformy rolnej wedle ustawy grud- 

niowej, to — pomijając postanowienia 

o obszarach leśnych, które z tego pun- 

ktu widzenia jest niezrozumiałe — 

przez swą ustawę osiągnęłoby cel 

wprost przeciwny. Projekt trafia małą 

własność w  najwrażliwszy dzisiaj 

punkt jej położenia, a nadto ukazuje 

włościanom niebezpieczeństwo utraty 

ziemi, tak jak ją dzisiaj traci wielka 

własność, to jest przez wywłaszcze- 

nie. Przeciwnicy ustawy grudniowej 

mogą przeto tryumiować, bo projekt 

przychodzi im z niespodziewanym suk- 

cesem. Zjednoczy cały front rolniczy 

przeciwko tak pojmowanej reformie 

rolnej. 
Projekt mógł powstać z ducha, 

który nazywamy etatyzmem, ale prze- 
sadził. Można uznać potrzebę kontroli 
obrotu ziemią, ale przyczyny sprzeci- 
wu musiałyby być tak ściśle określo- 
ne, aby nie otwierały wrót dowolno- 
ści i aby ta kontrola była znowu kon- 
trolowaną. Można i trzeba zaprowa- 
dzić niepodzielność gospodarstw, ale 
stać się to może tylko stopniowo, bez 
przymusu, powtarzamy: bez przymu- 
su. Projekt grzeszy przeciwko tym 
wskazaniom. 

Być może, że przez projekt chcia- 
no uniemożliwić nabywanie ziemi 
przez pewną tylko kategorję osób. 
Gdyby tak było, byłaby to polityka 
Heroda, który aby pozbawić życia 
jedno Dzieciątko, kazał wyrżnąć wszy- 
stkie. 

Gdyby projekt stał się ustawą, po- 
łożenie rolników stałoby się wprost 
tragiczne. Jakiż to bank udzieliłby kre- 

przedmiotem * % 

Konszachty marjawitów % 1 zw. „starą cerkwią” 
„ Donosilišmy przed paru dniami, że do Wiłna zawitałą pokaźna grupa marjawitów, 

która ulokowała się na Zwierzyńcu, gdzie ongiś była „kaplica marjawicka”, Ta nie- 
spodziewana wizyta jak się dowiadujemy, związana jest z pertraktacjami które od dłuż- 
szego czasu prowadzą marjawici z Cerkwią prawosławną w celu połączenia się i u- 

skg asi pa E ysiłki marjawitów w kierunku zrealizowania tej i j unji szły jak się do- 
wiadujemy w kilku kierunkach. Początkowo S arociaio = do Bzy” aud 
nopolskiego, który jednak odpowiedział odmownie. Z kolei udano się do Moskwy gdzie 
spotkano ich z otwartemi rękami. . Jak wiadomo Patryarcha moskiewski Sergjusz uznał 
rząd sowiecki. Konsekwencją tego uznania jest, że najwyższa hierachja Cerkwi pra- 
wosławnej w Rosji jest powolnem nhrzędziem w rękach Politbiura które każdy krok 

 dytu na ziemię, nad którą 

patryarchy kontroluje wyzyskując jego osobę dla swych wyraźnie określonych celów 
politycznych. 

Oferta marjawitów polskich spotkana została przychylnie. Patryarcha oznajmił, 
iż chętnie przyjmie marjawitów pod AE opiekę 

Kdzała? i 'olsce w: zumienia z wi prawosławnemi w 
warunkiem aby doszli do 

jąc im osobę В 
skiego i wiłeńskiego Eleuterjusza rezydującego w Kownie, którego patryarcha moskiew- 
ski ubznaje za prawowitego przedsta Cerkwi prawosławnej w Polsce. 

Pertraktacje z Eleuterjuszem prowadził znany z procesu kiego radca 
sekty marjawickiej Tułuba. Dla riawiązania bliższego kontakt 1. A potcakić 

cyj, Eleuterjusz wskazał osobę sen. Bohdanowicza w Wilnie reprezentanta t. zw. „sta- 
rej Cerkwi” uznającej za swoich zwierzchników Eleuterjusza i patryarchę moskiewskiego. 

Przyjazd „biski 
temi pertraktacjami. „ 

Cerkwi“, poczem przystapili 

* marjawickich do Wilna stoi właśnie w scisłym związku z 
marjawiccy złożyli po s podaze ździe wizyty kierownikom 

do obrad które uwieńczone zostały pomyśl. 

przez sektę marjawicką pomocy u prawosławnych nie jest czemś nowem. 
Przed wojną marjawici byli w scisłej zależności od władz, rosyjskich, udzielających im 

zarówno poparcia moraldego materjalnego. 
patryarcha moskiewski i znany ze swej antypolskiej 

iż w całej tej sprawie jest zainteresowany jeszcze 

  

  

Fakt że w całą sprawę wmieszany jest 
działalności Eleuterjusz wskazuje, 

czynnik trzeci. Jaki łatwo się domy- 

WOOWYDMIEZWTIODAIEWOA 

в — (0) Posiedzenie Okręgowej Komisji 
skiej w Wiłnie. Dnia 26 i 27 czerwca od 

będzie się posiedzenie Okręgowej Komisji 

Na porządku dziennym pierwszego dnia 
posiedzenia, m. in. sprawy następujące: 

1) 13 spraw zatwierdzenia projektów 
scalenia gruntów poszczególnych wsi, po- 

ślić. BFołszewicy w swej destrukcyjnej robocie chwytaj wszystkich środków, 
szczegółnie sy. uważane są za najlepszy Euras sai wywrotowo - ieinu 
nistycznych. - 

ŚRODA 
26 Dris Wschód sł. g. 2 m. 43 

Pawła Zach. sł. o g, 19 m. 59  Ziemskiej w Wilnie. 
juto 

Władysława 

Spostrzeżeaia logii U. $. B. Zailadu łożonych w pow. Wiłeńsko - 

z dnia 25 — VI. 1929 r 

ZR m | 9 
EE + 110C 

bę w ced | > 

a Południowo zachodni 

Uwagi: pochmurno przelotne 

Minimum za dobę -1-60C. 

Maximum na dobę -l- 16?C. 
Teudencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. P. woje- 

woda Raczkiewicz przyjął w dniu wczoraj- 
szym delegację  Bratniej Pomocy USB 
(prez. Babickiego i p. Puchałskiego), przy- 
byłych, aby zaprosić p. wojewodę na uro- 
czystość otwarcia schroniska akadem ickie- 
go w Nowiczach oraz prezesa Zw. Dowbor- 
czyków Smilgiewicza w sprawie dorocznego 
zjazdu Dowborczyków w Wilnie. Pozatem 
złożył p. wojewodzie pożegnalną wizytę 
pprokurator p. Z. Kałapski, który udaje się 
do Lublina na stanowisko prokuratora Sąd 
Okręgowego. я 

Nacz. Dworakowski delegowany na 
PWK. Z ramienia wileńskiego wojewódzkie- 
go Komitetu PWK. wyjechał do Poznania 
naczelnik Wł. Dworakowski jako przewodni- 
czący sekcji organizacyjnej celem zapozna- 
nia się z całokształtem wystawy i otrzyma 
nia dyrektyw dla dalszych prac wileńskiego 
komitetu PWK. 

zawisłby 
obok ustawy grudniowej jeszcze i 
miecz takiej ustawy o obracie ziemią. 

Z wrażenia, które ten projekt wy- 
warł, przekonał się z pewnością p. 
minister R. R., że próba referenta by- 
ła niefortunną. Koła rolnicze oczekują 
też uspakajającej deklaracji. 

Wład. L. Jaworski. 
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centrali telefonów zamiejskich w War- 
szawie. Kiedy to stanie i w którem 
stolicy miejscu — nie wiem. To pew- 
ne jednak, że gdy stanie, okazałym 
będzie. Na honorowem miejscu w tym- 
že pawilonie plastyczna mapa Polski 
z oznaczoną lampkami siecią urzędów 
pocztowych. Nic ich mniej nie ma- 
my i mniej gęsto niż okolice Łowicza, 
Kutna czy Płocka. I to już dobrze. 

W reprezentacyjnem niejako miej- 
scu Pałacu Rządowego. rozlokowane 
jest Wojsko. 

W małym hallu do tego działu 
wiodącym, vis a vis wejścia olbrzymi 

obraz Batońskiego ze Lwowa, przed- 
stawiający batalistyczną scenę z wie- 

ku XVII. Dalej przy schodach, łączą” 

cych hall z salami Wystawy  Armji 

szkice Rozena przedstawiające uniior- 

my Wojska Polskiego z czasów Xię- 

stwa Warszawskiego. 

Na górze znowu mały hall cały W 

obrazach wojsko sławiących i stąd 
wejście do sali honorowej wystawy 
M.Ś. Wojsk. Tu po jednej stronie 
wśród historycznych, starych  sztan- 
darów popiersie Wodza, a pod niem 
oryginalna buława Marszałkowska — 

„ dar Wojska. 

‚ Po drugiej stronie Sali znowuż 

sztandary a pod niemi gabloty z ory- 
ginałami umów i przymierzy wojen- 

nych współczesnej Polski. 

Do sali honorowej Wystawy Ar- 

mji przylegają sale Marszałka. Jest 
ich trzy. Tu. nagromadzono  najcie- 
kawsze rzeczy ze zbiorów i pamiątek, 

prywatną własność b. Naczelnika Pań 
stwa stanowiących. 

Mamy więc w pierwszej sali zbiór 
fotografij od mało znanej chłopięcej 
(wraz z bratem Bronisławem) aż po 
ostatnie. Na widocznem miejscu stoi 
piękna skrzynia, zwisają z niej jakieś 
wielkie pieczęcie. To 386 obywatelstw 
honorowych gmin wojew.  Warszaw- 
skiego. 

W sali drugiej portrety malarskie 
Marszałka. Wśród nich jeden  Mal- 

czewskiego. Zupełnie nieznany z ге- 
produkcji. 

Na oknie, w skórę piękną oprawne 
duże grube karty. Na pierwszej bla- 
cha z bronzu a na niej srebrem zna- 
czone kampanje wojenne Marszałka. 
Na drugiej takaż blacha bronzowa z 
dedykacją: „Generalnemu Inspektoro- 
wi Armji b. Nacz. Wodzowi w dn. 
11-XI 1928 r. inspektorowie armji" i 
podpisy, które rozpoczynają generało- 
wie Sosnkowski, Skierski.... 

Trzecia sala Marszałka zawiera ca- 

Równolegle z salami 
biegną sałe innych b. formacyj wojsk. 
polskich, — sala Powstań i wreszcie 
sala wydawnictw wojsk. 

Cała ta niejako historyczna część 
Wystawy Armji jest tłem dła pokazu 
dalszego, mówiącego o wojsku  pol- 
skiem, obecnem. w 10 lat po odzyska- 
niu niepodległości. 

Parter Pałacu Rządowego zajmuje 
Min. Robót Publicznych z przytłącza- 
jacą ogromem i ilością masą modeli, 
planów i wykresów. 

  

Pawilon Polonji Zagranicznej na P. W. K. 

łą literaturę wojskową z czasów strze- 
leckich, i przedtem, czasów zw. — 
Walki Czynnej. Fachowa, choć  nie- 
wątpliwie prymitywna podstawa wy- 

szkolenia przyszłych Legjonów, przy- 
szłego W. P. z r. 1919. Mnóstwo fo- 
tografij legjonowych dopełnia  ekspo- 
naty sal Marszałka Piłsudskiego, któ- 
re łacno za sale Legjonów uznać 
można. 

Wśród tego morza _ materjału 
wdzięcznie wyróżniają się eksponaty 
naszej wileńskiej Dyr. Dróg Wodnych, 
zgoła niewdzięcznie zaś eksponaty Dyr. 
Robót Publicznych, bo ich wcale nie- 
ma, a w każdym razie nie można się 
ich doszukać. 

Sala reprezentacyjna Min. Spra- 
wiedliwošci wyobraża wzorową salę 
sądową wykonaną w drzewie(pod'czar 

Marszałka: ny dąb) przez warsztaty więzienne 
w Kaliszu, jeśli mnie pamięć nie myli. 

Na Wystawie Min. Pr. i Op. Społ. 
wielki dział zakł. ubezp. społ. Kasy 
Chorych, fundusze bezrobocia, emery- 
talne i t. d. wszystko to razem. Cytry 
rocznych obrotów w setki miljonów 
idące. ; 

Dochody... tak dochody netto, jakie 
wszystkie razem wzięte instytucje 
ubezpieczeniowe przyniosły w r. 1927, 
wyniosły 56 miljonów złotych. 56 mi- 
ljonów wyciągnięto z nas w jednym 
tylko, roku, ściągnięto z nas zadużo 
składkami ubezpieczeniowemi, 56 mi- 
ljonów wyrwano z rąk polskiej inicja- 
tywie gospodarczej w ciągu 12 mie- 
sięcy. 

Na jednym z dziedzińców Pałacu 
Rządowego, prowizorycznie nakryty 
Pawilon Morski. Cały tonie w ban- 
derach obcych, banderach flot krajów, 
których statki zawijają do polskich 
portów. 

Plastyczny plan portu Gdyńskiego 
skupia _ zainteresowanie zwiedzają- 
cych. Ale i prócz niego wiele, wiele 
ciekawego jest do obejrzenia. 

Tu sieci rybaków kaszubskich po- 
rozwieszane, tam przekrój wielkiego 
okrętu, jakich wiele już w świat Stocz- 
nia Gdańska wypuściła, gdzieindziej 
znowuż statystyka ruchu portowego 
Gdyni. 

I tak co krok 
zaciekawia.... 

coś oko nęci, coś 

* * * 

Umyśliłem sobie w dwuch 'arty- 
kułach zamknąć całość mego z Wy- 
stawy Powszechnej sprawozdania. 
Gdym się za pióro wziął, tyle mi się 
pod nie wrażeń nasunęło, żem je w 
żaden sposób w zamierzonych ramach 
pomieścić nie umiał. Niech więc mi 
wybaczonem będzie, że jeszcze jeden 
raz cierpliwość mego czytelnika na 
próbę wystawić będę musiał — Leszcz 

DŻONY: rockim świę 
ciańskim, brasławskim, oszmiańskim, po- 
stawskim i dziśnieńskim. 

,2) sprawa ustalenia rozciągłości służeb- 
ności pastwiskowej, obciążającej pierwotne 
dobra ziemskie Ołona zaś obecnie stanowią- 
ce dobra ziemskie Ołona, własność Witolda 
Kucewicza, dobra ziemskie  Bolesławowo, 
własność Eleonory Czernickiej, oraz lasy ©- 
brębu Zatroczańskiego Nadleśnictwa Troc- 
kiego, własność Państwa, na rzecz wsi O- 
łona ,gm. Rudziskiej, pow. Wiłeńsko - Troc- 
kiego. 

3) Sprawa umorzenia postępowania li- 
kwidacji służebności  pastwiskowej, obcią- 
żającej rzekomo grunta nadleśnictwa Smor- 
gońskiego w uroczysku Mikulewszczyzna, 
gm. krewskiej, pow. oszmiańskiego na rzecz 
wsi Mikulewszczyzna. 

4) sprawy zatwierdzenia projektu przy- 
musowego zniesienia służsbności pastwisko- 
wej, obciążającej: a) wydzielone z by- 
łych dóbr ziemskich Żary vel Anusino, gm. 
postawskiej, pow. postawskiego, _ majątki: 
Żary I, własność Wandy ze Smigielskich 
Reiff Orłowskiej, Żary Il, własność Broni- 
sławy Kałinowskiej, i folwark  Ignaciszki, 
własność Ant. i Apol. Smigielskich na rzecz 
wsi Cucki, b) b. dobra ziemskie Starzynki, 
gm. Gródeckiej pow. Mołodeczańskiego, о- 
becnie majątek Załuże, własność Ant. Zel- 
wowicza i folwark/ Starzynki, wł. Pawła Ry- 
maszewskiego, na rzecz wsi Łapińce; c) do- 

bra ziemskie Chołchło, gm. gródeckiej, pow. 
Mołodeczańskiego, własność Ołgi Czajkino- 
wej, na rzecz miasteczka Chołchło i wsi 

Witkowszczyzna. 
Porządek dzienny drugiego dnia posie- 

dzenia obejmuje m. in. sprawy następujące: 
1) 7 spraw zatwiedzenia projektu scale- 

nia gruntów poszczególnych wsi, położo- 
nych w pow. Wileńsko - Trockim, Mołode- 
czańskim i Brasławskim. 

2) sprawa ze skargi odwoławczej na 0- 
rzeczenie powiatowego urzędu ziemskiego 
w Wilnie w przedmiocie zatwierdzenia pro- 
jektu ustalenia wielkości udziałów we wspól 
ności pastwiskowej we wsi Kabiszki Wiel- 
kie,. gm. Niemenczyńskiej, pow. Wiłeńsko - 
Trockiego. 

3)sprawa zatwierdzenia projektu przymu 
sowego zniesienia służebności, obciążającej 
urocz. Trabowszczyzna, gm. gródeckiej, po- 
wiatu Mołodeczańskiego, własność S. i A. 
Mietlickich, na rzecz wsi Dowgule, Kudzie- 
wce i Jadziejki. 

SADOWA. 

— Podpr. Kałapski przeniesiony do Lu- 
blina. Dekretem Ministra sprawiedliwości 
podprokurator przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie p. Z. Kałapski przeniesiony został 
do Lublina gdzie obejmie stanowisko proku- 
"ratora przy Sądzie Okręgowym. . 

MIEJSKA 

— (o) Posiedzenie miejskiej komisji 0- 
grodowej. We czwartek, dn. 27 czerwca, Od- 
będzie się posiedzenie miejskiej komisji 0- 
grodowej. Na porządku dziennym sprawy 

bieżące. i 
— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 

dług danych wydziału zdrowia Magistratu 
w ubiegłym tygodniu zachorowało na ty- 
fus brzuszny 5 powrotny 1, płonicę 6 bło- 
nicę2, różęl gruźlicę-14 (1 zm.), odrę 8, 
drętwicę karku 1, tężec 1 i krztusiec 1, ra- 
zem 40 osób, z których 1 zmarła. 

"WOISKOWA. 
— (0) Przeglad poborowych. Dziś, dnia 

26 czerwca winni stawić się do przeglądu 
w lokalu komisji poborowej przy ul. Bazyl- 
jańskiej 2 wszyscy ci poborowi rocznika 
1908, którzy z jakichkolwiek bądź powo- 
dów usprawiedliwionych dokumentami, nie 
mogli się stawić do poboru we właściwych 
terminach. 

SZKOLNA 
eri (o) Egzamina dla uczestników kursu 

higjeny szkolnej. We czwartek, dnia 27 czer 
wcą w lokału T-wa Lekarskiego, odbędzie 
się egzamin dla uczestników kursu higjeny 
szkolnej. 

— Dyrekcja państwowego  seminarjum 
naucz. żeń. im. „Królowej Jadwigi" w Wil- 
nie, Augustjańska 4, przyjmuje wpisy ucze- 
nic do 1 oddziału szkoły powszechnej EL 
temże seminarjum i dopełnia oddział 1, Ill, 
IV 1 V w dniach 26 27 i 28 czerwca od g. 
10 — 1 i od 3 — 6. Opłata roczna wynosi 
25 zł. 

RÓŻNE 

— Nowy sekretarz konsystorza prawo- 

sławnego w Wilnie. Sekretarzem konsystorza 
prawosławnego w Wilnie mianowany został 
p. Aleksy Snieżyński b. sekretarz seminar- 
jum PANA RAY 

— Koniiskata. dniu wczorajszym sta- 

rosta grodzki nakazał zajęcie nakładu „Dzien 
nika Wilenskiego“ za umieszczenie nume- 
«ze tym artykułu p.t. „Coś niecoś o kon- 
fiskatach“. 

Redaktor „Dziennika Wilefskiego“ odpo- 
wiadać będzie sądownie według art. 154 KK. 

- Strajk zecerów. Wczorajszy numer 
„Kurjera Wileńskiego* nie wyszedł z po- 
wodu strajku zecerów. W godzinach połu- 
dniowych ukazały się na mieście ułotki wy- 
dane przez wydawnictwo, z których treści 
wynika, że strajk ma podłoże ekonomiczne. 

— (a) Zdjęto pieczęcie. Wczoraj na sku 

Przedstawiciele Ligi Narodów 
W IZBIE PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ 

W WILNIE. 

Dnia 24-go czerwca rb. odbyła się w 
iżie Przemysłowo - Hnadlowej w Wilnie pod 
przewodnictwem prezesa Izby p. Ruciūskie- 
go konferencja z przedstawicielami Ligi Na- 
rodów pp. Robertem Haas, Robertem He- 
rołd i Georgem Króller poświęcona sprawom 
komunikacji międzynarodowej. W konferen- 
cji brali udział: wiceprezes p. Adolf Gordon, 
członek Zarządu p. A. Freed, radcowie pp. 
K. Dudziński, B. Parnes, S. Rozental i S. 
Trocki oraz dyrektor lzby poseł Romocki. 

Przedstawiciele Ligi Narodów intereso- 
wali się głównie tem jakie obroty towarowe, 
które miały miejsce przed wojną, lub by- 
łyby możliwe obecnie, są zatamowane wsku 
tek braku normalnych stosunków z ościen- 
nemi krajamiw szczególności Litwą i Rosją. 
Najwięcej zainteresowania wzbudziła u u- 
czestników konferencji sprawa obrotu drzew 
nego z Litwą. P. radca S. Rozentał wyjaś- 
nił wpływ zamknięcia Niemna na eksport 
drzewa oraz udzielił całego szeregu infor- 
macyj, dotyczących technicznej strony spła- 
wu. Przedstawiciele przemysłu tartacznego 
mp. radcowie K. Dudziński i B. Parnes pod- 
kreślili iż zamknięcie przez Litwinów spła- 
wu na Niemnie nie tylko nie stanowi nie- 
szczęścia dla Polski, lecz przeciwnie wywar 
ło bardzo dobroczynny wpływ na naszą 
gospodarkę drzewną, utrudniając eksport 
drzewa okrągłego, zamknięcie Niemna przy 
sczyniło się do rozbudowania się przemy- 
słu tartacznego województw Wschodnich, 
przemysł ten zastosował się do nowych wa- 
runków komunikacyjnych i eksportuje Za- 

miast surowca półfabrykaty dla których zna 
lazł rynki zbytu. W ten sposób dła Polski 
największe znaczenie posiada wolny tran- 

zyt kolejowy przez Litwę i odzyskanie utra- 

conych najkrótszych połączeń kolejowych z 

portami w Libawie, Królewcu i Kłajpedzie 

dla eksportu materjałów drzewnych obro- 
bionych. Ё 

Wiceprezes p. A. Gordon zakreślił dzieje 
eksportu drzewa z województw Wschodnich 
zaznaczając ujemny wpływ spławu Niem- 

nem na uprzymysłowienie naszej gospodarki 

drzewnej. P. radca S. Trocki zoobrazował 
warunki komunikacyjne obecne i przedwo- 

jenne wileńskiego przemysłu  olejarskiego. 

Dalej w toku ożywionej wymiany zdań, w 

której brali udział wszyscy obecni, przed- 
stawicielom Ligi został udzielony szereg in- 

formacyj i danych porównawczych, dotyczą 

cych długości poszczególnych linij komuni 

kacyjnych, ruchu na nich i kosztów tran- 
sportu obecnie i przed wojną. 

Reasumując wyniki konferencji p. pre- 
zes Ruciński stwierdził, iż stery gospodarcze 
nie dążą do otwarcia spławu na Niemnie i 

zbytu drzewa okrągłego do Litwy za wszeł 

ką cenę, natomiast uzależniają to od umo- 
żliwienia normalnej komunikacji kolejowej i 
pocztowej, nieskrępowanego wyjazdu osób 
zainteresowanych do Łitwy normalnych sto- 

sunków konsularnych z podięciem normał- 
nych i poprawnych sąsiedzkich stosunków, 

co jedynie może zapewnić korzystną dla o- 
bu stron wymianę towarową. 

OEBRYZTENCACAKE: WODE IEA 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH 

„TRUKZIELE, Ci PIĘCIÓRKA'? 
. Ani słowa! Piękne są te nasze wileń- 

skie tradycje jarmarkowe. Znowu ;jeden 
„fest+ przeżyliśmy. й 

Św. jan! Komuż obcym jest widok 
małego plącyku koło poczty, zatarasowa- 
nego dla ruchu ulicznego, zastawionego 
kramami, koszami, workami? 

W tym roku coś się popsuło. Pogoda 
zawiodła. Już w niedzielę deszcz wisiał w 
powietrzu, nikt się tedy nie kwapił spe- 
cjalnie z zakładaniem handlu. Siaki taki 
zajął jeno miejsce i czekał czy się Pan 
Bóg miłościw zlituje nad jego dolą i oszczę- 
dzi przemoknięcia, czy też nie. 

Mało więc było „juratimów, elisów* 
czy zgóła „muszkateli“. Mało kupowano, 
mało sprzedawano. 

„| dopiero ruch się jakiś zaczął, gdy w 
poniedziałek na arenę wpłynęły zioła. 

Rumiaaki, piotuny, walerjana, „mater- 
duszki“... całe kosze i wory tych specyfi- 
ków. 

Mnie zdai sie, nic tak, dla tego, nie 
pomoży, kiedy nię  zioły - słyszę autoryta- 
tywną uwagę jakiejś starszej jejmości w 
czepuszku ną głowie. ь 

— Prawda, odpowiada jej 'rozmėwczy- 
ni, nie to, tak to, ale dla io pomožy. 
Wszystkoż najlepsza lekarstwa — Boża ziół- 
%a. Toż i, które uczone są, i nawet dokto- 
rowie powiadają, nie inaczej. 

— A podrugo, mówi pierwsza, tanna. 
Ci to nam, biednym ludziam,  panskich 
lakarstwów szukać? ci to my *pieniondzy 
mami po doktorach chodzić? A tak, bywa- 
ło, na św. Jan, ziół na cały rok nakupisz 
i spokojnie w chacie siedzisz. Kiedy, Broń 
Boże, nieszczeńście w domu, choroba, a to 
trukziele weźmisz, a to pięciórka naparzysz 
i wypiisz i, jak widzisz, zelży. 

Takie to i tym podobne rozmówki 
przed świętym Janem usłyszeć można, a 
gdy się ich człeku dobrze nasłuchasz, sam 
skrzyp kupujesz, bo „Skrzyp od wszystkie- 
go jest lekarstwo", jak zwykł był mawiać 
jeden z szeroko znanych przedstawicieli 
starego Wilna. Mik. 
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a A ЦЕ ЗОИНИЕСМДООЕ ТОНЕ 

tek interwencji zainteresowanych u odnoś- 
nych władz zdjęto pieczęcie z drzwi w nie- 
których sklepach na ul. Zarzecze nałożo- 

  

         

    

nych przed kilku dniami w celu uniemożli- | 
wienia przechodzenia ze sklepu do miesz- 
a Gam mieszkania. izby 

a) Uchwalono pro; budžetu 
Rzemieślniczej. Na ka posiedzeniu 
zarządu lzby Rzemieślniczej omawiano spra 
wę budżetu Izby. Ustalono wysokość bud- 
„etu na 62 tysiące zł. Suma to będzie. uzyska- 
na z opłat od członków przy wybieraniu za. | 
świadczeń i częściowo z wpływów zewnę- 
trznych - rządowych. 

— Wyrazy współczucia z racji 
go w 
mu uległy koło Gniezna uczenice Seminar- 
jum z Wołkowyska p. wojewoda wileński 

  

przesłał do Dyrekcji tego Seminarjum tele- | 
gram z wyrazami współczucia. 4 

„ — (a) Wobec częstych pożarów 1a- 
sów. Wzwiązku z częstemi pożarami leśne- 
mi, które wywołują przeważnie pastusi pa- 
sący bydło lub też konie, ma być wydane 
przez władze administracyjne 
przewidujące bardzo surowe kary za rozpa- 
lanie ognisk na pastwiskach. Jako kary ma- 
ią być wprowadzone w razie pożaru całko- 
wite odszkodowanie za spałouy objekt leś- 
ny. Odszkodowanie będą płacić właściciele 
inwentarza na pastwisku, z którego powstał 

ogień, rodzice małoletnich pastuchów. Za 
wzniecanie ognia na pastwiskach będzie 
grozić kara do 3 miesięcy więzienia. Obo- 
wiązek pouczenia ludności jak należy zabez- 
pieczać się przeciw pożarom mają sołtysi 
oraz urzędy gminne. 

   

  

   
   

   
    

    

   
   

Z powodu nieszczęścia jakie- | ; 

zarządzenie || 
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Agifacja komunistów wśród dzieci żydowskich 
Onegdaj w Sali Miejskiej odbywała się 

akademja poświęcona 10 leciu istnienia ży- 
dowskiego komitetu oświatowego (C.B.K.) 
Na sali zgromadziło się dużo osób doro- 
słych i dużo dzieci. W czasie akademji na 
sali rozrzucono ulotki o treści komunistycz- 
nej wystosowane do dzieci i ich rodziców. 
W związku z tem policja zatrzymała pew- 
nego nieletniego chłopca co do którego są 
poważne poszlaki że był jednym z kołpor- 
ierów tej bibuły. Okazało się że komuniści 
dowiedziawszy się o zamierzonej akademii 
postanowili wyzyskać ją dla popagandyi w 
tym celu wysłali kilku osobników zaopatrzy- 
wszy ich w bibułę. Jednak dla odwrócenia 
uwagi wysłali niepełnoletnich licząc że na- 
wet wrazie ujęcia przez policję nie zostaną 
oni pociągnięci do odpowiedzialności z po- 
wodu młodego wieku. 

Naogół należy zaznaczyć że ostatnio ak- 
cja komunistów wśród młodzieży żydow- 
skiej znacznie się ,wzmogła. Przed paru 
dniami miejscowy „Cukumpft' wydał ode- 
zwę dzieci w fałszywym świetle przedstawia 
jąc stosunki w szkolnictwie i nawołując 
młodzież do wystąpień. Odezwa ta została 
przez władze administracyjne skonfiskowa- 
na a autorów jej pociągnięto do odpowie- 
dzialności sądowej z art. 1 rozporządzenia 
o prawie parsowem. 

Taksamo starostwo grodzkie nie udzie- 
liło zezwolenia na urządzenie w lokalu ko- 
munizujących związków zawodowych przy 
ulicy Wielkiej 34 zebrania projektowanego 
przez „młodych związkowców a to z powo 
du że podanie o udzielenie zezwolenia 
wniósł małoletni. (e). 

OM 

Klęska pożarów leśnych. 
Znowu mamy do zanotowania kilka 

pożarów lasów państwowych. Powodem 
tych klęsk stają się zwykle pastusi, którzy 
przez nikogo nie pouczani i nie pilnowani 
rozniecają ogniska co w następstwie po- 
ciąga za sobą pożar lasu. Szczególnie klę- 
skowe są poźary w lasach zabłudowskich, 
należących do bar. Manteufeld. Już trzy 
razy aonosiliśmy w przeciągu ostatnich 2 
miesięcy o paleniu się lasów zabłudow- 

„mentalnie zajął cały odcinek, 

skich. Nocy onegdajszej znowu w lasach 
zabłudowskich wybuchł groźny pożar, któ- 
ry dzięki łatwopalnemu malerjałowi mo- 

tak że ogień 
zniszczył nowe 50 hektarów drzewostanu. 
Taksamo większy pożar lasu powstał na 
terenie nadleśnictwa Knyszyn, gdzie uległo 
zniszczeniu znaczna ilosć papierówki. W 
gaszeniu brała udział straż ogniowa z po- 
bliskiej Czarnej wsi. (b.) 

TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie występy Wojciecha Bry- 
dzińskiego. Z powodu rozpoczynającego się 

festivalu w Teatrze Narodowym w set ną 

rocznicę śmierci Wojciecha  Bogusławskie- 
go, Wojciech,Brydziński w tych dniach koń- 

czy występy u nas. Dziś z udziałem W. Bry 

dzińskiego, dowcipna włoska „komedja 
„Twarz i maska“. Čeny mieįsc znižone. 

— Występy Zofji Jaroszewskiej. Od pa- 

ru dni rozpoczęły się próby z komedji Ni- 

codemiego „Cień”, w której rozpoczyna swe 

codemiego „Cień*, w której ulubieńca pubłi 

czności niegdyś wileńskiej, dziś warszaw- 

skiej i krakowskiej Zofja Jaroszewska. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — Czar Grzechu. 

Kino Miejskie — Jego Królewska Mość 
Douglas I. = й 

Kino Polonja. — Remans królewski. _ 

Kino Piccadilly — „Pamiętnik ekscelencji 
Kino koi. „Ognisko* — Złodziej z Pa- 

ryża. ; 

7 Kino Eden — Tajemniczy „Czarny Jež- 

dziec* (III serja) ZI 
Kino Lux — Na własnych śmieciach. 
Kino Światowid — Manewry cesarskie. 
Kino Wanda — Hrabia Kallostro. 

' WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Zatrzymanie przemytnika. Na od 

cinku Filipów patrol KOP zatrzymał wóz 
naładowany spirytusem i kroplami Hofma- 

na i 3 osobników usiłujących ten przemyt 
przewieźć do Polski. į 

— (c) Wypadek z oficerem. Onegdaj 
wieczorem niezwykty wypadek spotkał ma- 
jora Obertyńskiego z DOW. Podczas prze. 
jazdu przez Niemenczyn w automobil w któ 
rym jechał mjr. Obertyński nieznany osob- 
nik cisnął jakiś przedmiot, który trafił ja- 
dącego w pierś i opadł na dno auta. Okazało 
się się że był to duży kamień wagi 2 klg. 
Są całkiem uzasadnione dane że powyżej 
opisany wypadek był wybrykiem jakiegoś 
pijaka wzgłędnie łobuza. в З 

— (c) Obława. Nocy wczorajszej policja 
przeprowadziła obławę ma mieście rewidując 
wszystkie miejsca podejrzane i spelunki zło- 
dziejskie. Aresztowano kilka osób. Obława 
ma też związek z napadem na mieszkanie 
notarjusza Bohuszewicza. : 

— (c) Spadł z rusztowania. Wczoraj ra- 
no podczas pracy przy remoncie domu Nr. 
81 przy ulicy Wiłkomierskiej spadł z ru- 
sztowania robotnik Jan Kowalski. Odniósł 
on poważne uszkodzenia na całem ciele i 
został odwieziony do szpitala św. Jakóba. 

— (c) Wypadek motocykłowy. Na uli- 

cy W. Pohulanka jadący na motocykle nieja- 

ki Sokołowski z niewyjaśnionych przyczyn 
wywrócił się razem z maszyną i uległ po- 
ranieniu. Ulokowano go w szpitalu żydow. 

skim. 
— (c) Do wypadku na ul. Zygmuntow- 

skiej. Śledztwo policyjne w sprawie zagad- 
kowego zajścia na ulicy Zygmuntowskiej 
gdzie jak donosiliśmy znaleziono zasztyleto 
wanego nieznanego mężczyznę, nie zdołało 
jeszcze ustalić okoliczności całego zajścia 
ponieważ stan rannego jest w dalszym ciągu 
b. ciężki. 

— (c) Między sąsiadami. |ozerowi Bar 
czule (wieś Zakliszki gmina  podbrzeska) 
podczas pobytu w Wiinie skradziono z kie- 
szeni 37 zł. Ustalono że kradzięży dokonał 
sąsiad poszkodowanego Bolesław Bohdano- 
wicz którego zatrzymano i część pieniędzy 
odebrano. 

(c) W Zakrecie. Niejaki Łąkiewicz 
będąc w Zakrecie spotkał nieznaną mu ko- 
bietę która powiadomiła go, że skradziono 
jej ubranie. W parę godzin później Łąkie- 
wicz zatrzymał w lesie pewnego osobnika 

który niósł zabrane owej kobiecie palto i 
sukienkę, 

— (c) Zginął rower. Kazimierz Monikow 
ski (Sosnowa 8), jadąc ulicą Mickiewicza 
zatrzymał się koło domuNr. 22 i sam na 
chwilę wstąpił do bramy. Gdy wrócił pozo- 
stawionego koło chodnika roweru już. nie 
znalazł. 

— (c) Kradzież zegarków. Z mieszkania 
Jakóba Gusakowa (Jagiellońska skradziono 
2 złote zegarki wartości 1200 zł. 

— (c) Przez okno dostali się nieujawnie 
ni sprawcy do sklepu spożywczego Josela 
Kaca (Nikodemski 2) i wynieśli tytoń, kon- 
serwy, czekoladę i inne towary na ogólną 
sumę 750 zł. 

SPORT 
MAKABI — 1 P. P. LEG. 1:0. 

Łanim przystąpimy do omówienia prze- 
biegu spotkania wskazanych wyżej drużyn 
oraz podaniu krytyce gry poszczególnych 
ich zawodników, nadmienić musimy, że 
mecz ten z największem powodzeniem mógł 
być nadawany przez radjo. Drużyna Maka- 
bi, której i tym razem dzielnie przewodził 
Birubach, grała mało dotąd praktykowanym 
systemem — „w gadanego“. 

Każde niemal posunięcie zapowiadane 
było głośno przez wykonawców, poczem 
pozostali gracze tej drużyny wyrażałi (też 
głośno) swoje zadowolenie lub złość. Nad 
wszystkiemi głosami dominował — tenor 
wodza wydającego rozkazy. 

Dla rozmaitości posługiwano się języ- 
kami: polskim, żydowskim i rosyjskim — 
zależnie od osobistych upodobań. Dzięki te- 
mu ogólne wrażenie gry makabistów, bez- 
spornie najlepszej technicznie drużyny wi- 
leńskiej, szybkiej i ambitnej, traci dzięki tej 
radjofonizacji. Najlepsze „pociągnięcia Zejdla 
czy Brinbacha, pewna obrona  Polłaczka, 
czy niesamowite ale pełne ambicji wypady 
Krakanowskiego gubią się w tym zgiełku 
i nawoływaniach. 

Wojskowi, jakkolwiek stanowili zespół 
bez porównania słabszy i przegrali najzu- 
pełniej zasłużenie, robili wrażenie drużyny, 
która zdaje sobie sprawę, że mało jest 
mecz wygrać, ale trzeba go wygrać elegan- 
zko, t. į. bez zbytniej brutalności i cicho. 

Publiczność sportowa (nie mam ‘ па 
myśli tych, którym chodzi jedynie o zwy- 
ciestwo „naszych“ z przyjemnością odda im 
pod względem zachowania się na boisku 
pierwszeństwo. 

8 Przebieg gry przedstawia się następu- 
jąco. Od pierwszego * gwizdka tempo: jak 
na stosunki nasze duże. W Makabi znać 
rękę trenera. Celowe posunięcia, zgranie się 
trójek i start przy chęci wygrania. Leguni 
osłabieni złą formą Gracha oraz weteranów 
ataku (szkoda, gdyż podczas przedmeczu 
mogliśmy stwierdzić, że w ataku drugiej 
drużyny jest b. dobry graczyk) z trudem 
tylko uzyskali doskonały jak na swoją grę 
wynik. Zapowiadało się gorzej i gorzej być 
powinno. Wprawdzie pod koniec gry Tru- 
chan strzela wyrównanie, jednak sędzia od- 
gwizduje „spalony“. Tak tež i było. Ostat- 
nie minuty należą do Makabi, która stara się 
„poprawić wynik”. 

U zwycięzców ma wyróżnienie zasługu- 
je Zajdel, Birubach i Szwarcberg, u woj- 
skowych Truchan. Prawo skrzydłowy. po- 
prawia się z dnia na dzień, Krawczyk mógł- 
by przestać grać albo wziąć się poważnie 
do treningu. Chowańcowi brak startu. No- 
wy pomocnik zapowiada się dobrze. t 

Sędziował b. dobrze rtm. SOW 

ski. я . 

SŁOWO 

Z SĄDÓW 

LEKARZ WETERYNARJI SKAZANY ZA 
ŁAPOWNICTWO. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, któremu 
przewodniczył p. sędzia Kontowtt rozpoznał 
na sesji wyjazdowej w Brasławiu sprawę 
b. lekarza weterynarji pow. Święciańsk: 
i Brasławskiego Czesława Dowbora, os 
żonego 10 to, że w okresie od 1922—19. 
r. pobierał od rzeźników łapówki w kwo: 
od 5—25 zł. za wydawanie im świadectw 
na prawo uboju i wywozu mięsa. 

Interes ten prowadzony przez Dowbora 
w Duksztach, Ignalinie, Turmontach  pro- 
sperował widać dobrze, skoro pozwolił nie- 
sumiennemu urzędnikowi nabyć dom w 
Duksztach. 

„Sąd przychylił się do wywodów oskar- 
życiela prok. Kałapskiego i skazał Dowbora 
na trzy miesiące więzienia. Obronę wnosił 
mec. Andrejew z Wilna. 

      

   

SOREYRCZOZZT WE ZSO PRAEOZRAC SRO YAOWERBYCAAY 

|. RADJO. 
Sroda, dnia 26 czerwca 1929 r. 

11.56—12.10: Sygnał czasu, hejnał, ko- 
munikat meteorologiczny. 12,10 —12.50: Gra- 
mofon. 12.50—13 00: Komunikaty Powszech- 
nej Wystawy Krajowej z Poznania. 17.00 — 
1720: Program dzienny, repertuar i chwil- 

  

  

ieit Jego Królewska jejski Kinematograf = 
Kalturaino-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 24 do 21 czerwca 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

DOUGLAS 1 
(NASZA KREW). Dramat w 10-ciu aktach. W roli głównej: 
1) UROCZYSTE OTWARCIE POWSZECHNEJ WYSTAWY KRAJÓWEJ w POZNANIU w 1 akcie. 
2) „PROMIENIE ROENTGENA* w 1 akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od 
g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynną od g. *-ej m. 30. į 

Douglas Fairbanks. Nad pregram: 

Początek seansów od g. 4-ej. 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ || 

GIEEDA WARSZAWSKA 
25 czerwca 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,90 8,92 8,88 

 Belgja 143.80, « 124.10. 123,48, 

' Kopenhaga 237,50, 238,12, 236,2, 
Budapeszt 158,— 155,90 157, 

Holandja 358,18 350,08 357,28 

Londyn 43,24, 43,35; 43,10, 

Howy-York 8,90, 8.92 8.88 

Paryź 34,88, 34.97, 34.79 

Praga 2641, 20.48 26.35 

Szwajcarja 171,65, 172.08, 171.22 

Stokholm 239,08 5 239,68 238,48 

wiedeń 125,30, 125.61, ##125,—, 

Włochy 46,66, : 46,78, 46.54, ka litewska. 17.20 17.30: Komunikaty Zw. 
Mł. P. 17,30—17,50: Gramofon. 17.50—18,00: 
Komunikaty z Poznania. 18,00 — 18,50: 
Koncert wokalny. Wyk. Janina Korsak- 
Targowska i Maryla Janowska. W progra- 
mie utwory Moniuszki, Swierzyńskiego 
Friemana, Kamińskiego, _ Wieniawskiego 
Opieńskiego, Szymanowskiego Mozarta i 
in. 18.50— 19.25: Audycja dla dzieci, Bajki i 
muzyka z płyt gramofonow. 19.25— 9.45: 
Kwadrans akademicki. 19.45—20.00: Pro- 
gram na dzień'następny komunikaty i syg- 
nał cząsu z Warszawy. 20.00—20.30: Au- 
dycja „Niespodzianka*. 20,30—21.35: Transm. 
z Warszawy. Koncert wieczorny. 21.35— 
22,15: Słuchowisko „Żmija*— zradjofoniz. 
poemat j. Słowackiego w wyk. społu 
Dram. Rozgł. Wileńskiej, chór „Echo* pod 
dyr. prof. Wład. Kalinowskiego, oraz Żes- 

połu orkiestralnego pod dyr. Eug. Dziewul- 
skiego. Ilustracja muzyczną Eugen. Dziewuj 
skiego, radjofon Hohendlingerówny i Heleny 
Markiewiczówny. Tr.: ną wszystkie stacje 
polskie. 22.15—22,45: komunikaty: P.A.T. 
i inne. 22,45—23,45: Muzyka taneczna z 
Krakowa. 

OFIARY. 
Z okazji 350 Jubileuszu U. S. B. Dla ucz- 
czenia pamięci dziadka Zofja Świątecka 
składa na Koło Medyków 50 zł., dla Ligi 
Katolickiej w Wilnie (wałka z żebr.) 50 zł. 

łomu z wilnian dopisało szczęście 
na loterji policyjnej 

Poniżej any tabelkę wygranych 
rozsprzedanych na terenie m. Wilna losów 
fantowej loterji Stow. „Policyjny Dom Zdro- 
wia”. Wydawanie wygranych fantów usku- 
teczniać będzie kancelarja Stow. „Policyjny 
Dom Zdrowia* w Warszawie od 1 lipca r. 
b. w godz. od 9 do3 w lokalu Oficerskiej 
Szkoły Policyjnej w Warszawie przy ulicy 
Krochmalnej Nr. 56. Fanty nieodebrane do 
31 grudnia r. b. przechodzą na własność 
Stow. P. D. Z. 

  

  

  

N. N. [ N. Ne [| N. N. į N. N. | N. N. | N. N. 
losów |fantów| losów |fantów| losów Kantów 

321334] 5680 |323518] 1197 [329163] 2923 
463! 5057 630! 0017 228] 0863 
372) 4571 158; 4261 489] 4718 
526, 4280 865, 0393 563] 3380 
613) 5059 908] 1227 623] 2550 
134] 6123 976] 2249 6271 2689 
192] 2222 [325127] 4827 4723 
910; 2127 216] 1869 844] 4537 
980) 4931 333] 2261 9821 4572 

[322025] 3931 778] 2235 [661098] 5621 
042] 1870 861] 0056 817] 349 
123] 3677 |326092] 5888 [668083] 3441 
154] 0050 136] 3973 128] 2315 
218] 3209 232] 2101 2821 4515 
233] 2904 601] 3320 531] 1635 
217) 2823 713] 1293 599] 1982 284] 0272 8( 6) 2599 111] 1046 
528] 0830 [327098] 1611 951] 5272 
610 3473 107] 3449 3341 
6661 5396 126] 1033 66 
723] 1513 378] 2615 395] 3641 
821] 5114 455] 1562 452] 2685 

323130] 1183 566| 2506 419] 3181 
482] 4706 107] 5431 5436 

8941 6025           

Marka niemiecka 212.50, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inw. 106,5! 105.50 Dola- 
rówka 67.— 5 proc. konwersyjna 59. 
5 proc. kolejowa konwersyjna 59. - proc. 

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

Akcje: 

B. Polski 163, Zw. Spółek Zarobko- 
wych 78,50. Siła i Światło 125. Firley 46. 
Węgiel 70. Lilpop 28 —- 75. Modrzejów 
23,25. Ostrowiec 80. Parowóz 23. Stara 
chowice 26. Zieleniewski 120. 

GIEŁDA WILENSKAĄA 

25 czerwca 1929 r. 

Łisty zastawne. 

4i proc. Wil. Banku Ziemsk. — 
La 100 zł. — 502 

Akcje. 

Wileński Bank Ziemski zł. 125 
— 142 i pół 

AEENOE EASY TRA ZARZ REAR OR 

PRZETARG. 

Dziśnieński Urząd Starościński (Biuro 

Architekta Rejonowego) ogłasza piśmienny 
przetarg ofertowy na wykonanie robót sto- 
larskich (ramy okienne, drzwi i okiennice) 
w budynku ośmiarodzinnym typu „] 7° м 
Głębokiem. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 
1929 roku o godz. 12 w Biurze Architekta 
Rejonowego w Głębokiem (gmach  staro- 
ściński pok. Nr. 8). Piśmienne oferty winny 
być złożone w tymże dniu do godziny 11-ej 
w biurze Architekta Rejonowego w Giębo- 
kiem (gmach Starostwa, pok. Nr. 8) z po- 
kwitowaniem Kasy Skarbowej na wpiacone 
wadjum przetargowe w wysokości 5 proc. 
zaoferowanej sumy. 

W ofercie winien być podany minimal- 
ny termin w którym firma podejmuje się 
wykonać objętą niniejszym przetargiem ro- 
botę. : 

Ogólne warunki przetargu i ślepy ko- 
sztorys otrzymać można w Biurze Archite- 
kta Rejonowego w Głębokiem (gmach Sta- 
rostwa pok. Nr. 8), w godzinach urzędo- 

  
   

    
   

   

    

   

wych za zwrotem kosztów wykona! Tam 
również la codziennie od godz. S-ej 
do 15 į zeć ogólne i techniczne nki 
wykonania robót przez przedsiębiorców, 
projekt robót, projekt umowy oraz ogólne 
przepisy Min. Rob. Publ. o przetargach, 
które dla oferenta są obowiązujące. 

Urząd Starościński zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta, uzależniając to od fa- 
chowych i finansowych zdolności przedsię- 
biorstwa, oraz prawo zredukowa ilości 
robót lub nawet zupełnego ich zaniechania 

Starosta Dziśnieński (—) M. Jankowski. 
798—VI—0 

  

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 

FPREMJERAT Dawno niewidziani ułubieńcy publiczności LUCY DORAINE I bożyszcze kobiet WŁODZIMIERZ. 
GAJDAROW w wielkim dramacie 

salonowo-erotycznym 
wyjątkowo fascynująca treść. Malownicze widoki. Pocz. seans. o g 6, 8 i 10,15 w. 

„CZAR 

a KOSIARKI DEERINGA, B 
do nich przyrządy žniwne. B 

GRABIE KONNE 
ŹNIWIARKI DEERINGA. В 

TOCZAKI, B 
CZĘŚC! ZAPASOWE 

POLECA: 
WILEŃSKI 

Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna $, 

adres tel. „Rolnicze”, telef. 323. 

Maszyny źniwne  Deeringa są 
lekkie w pracy, mocne i precyzyjnie 
wykonane. Pracuje w Polsce prze- B 
szło 10.000 szt., to najlepsze świa- B 
dectwo ich wysokich zalet. — 8692 - () 

WJ I TES WIE TY U BY OS R a A 

| Poszukiwane 
si 

jest mieszkanie w przybliżeniu o 10 ; 
fi pokojach z dużą salą nie mniejszą R 

niż 100 metr. kw. w  środmieściu. 
Zgłoszenia kierować do Wileńskiego 
T-wa Rolniczego. Zawalna 9, w godz. 

i pomiędzy 9-tą a 3-ią. zd 
TG MB ZAWO KS ОО ; СЕ СОА CIA 

PLANO WS 
S WIĘTŁODRUK 

  

Trzelnę sutltowy ® 
do tynków (zamiast błonek) 

POLECA 

i Zygmunt Nagrodzki 
| Wilno, Zawalna 1l-a. 9ciz—-Z 

ч 
DOKTO* BWAWAWE 

4 KRKARZE В 
BAWAWA 

77 poKTOÓR 

L. GINSBERG 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod 4 do 8. 

D.ZELDOWIEZ | WAWAWAW pamsuomsema || 15. i. 
› KOPRU | SPRZEDAĆ. | LETNISKA | mms 
AWAWABA "=== оке & 65 0Й 

csor. weneryczne, 
sriilis, narządów 
moczowych. od 9 
—1, od 5--8 wiecz. 

Elektroterapia 
(diatermia). 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ> 
DOW MOCZOW. 
о1 12--2 { ой 4--6, 
ui. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Kupię dom 
duży, pożądane mu- 

ny, w centrum miasta 
lub na Antokolu i 
Zarzeczu. Oferty, lub 
zgłoszenia ń 
przyjmuje codzien, za 
wyjątkiem świąt Gu- 
staw Rokos, ul. ja- 

„Jgiellońska 3/5 m. 33, 
w godzinach między 

—11-tą. й 3 Dr Hanusowiez 00% — 1912-0 
Ordynator  Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, _go- 
śziny przyjęć 5—7 pp. 
Zamkowa Le- 
czenie światłem: Sol- 
lux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór- 
skie)i elektrycznością 
(diatermja). 0815— 

  

2 kamienice 
dochcdowe z ład- 
nym ogrodem, w 
centrum miasta, 
sprzedamy niedro- 

go na raty | 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. _ LiLZ= 0 

Ciepłe kąpiele mor- 
: skie i 

rowany, skanalizowa* „Waąrszawianka*, 

i stacją na miejscu. 
ustne Wiadomosc: Hallero- 

wo, poczta 
Wieś, powiat Morski, 
Bagińska. 

GRZECHU” 

Letniska 
w majątkach  zieł.- 
skich w wojew. Wileń- 
skiem i  Nowogr6d- 

20 skiem. Informacje: 
NZ mm © WilnO, Jagiellońska 8 

pierwszorzęd- M 12. | Jankowicz, 
Pianina nych fabryk tel: 5-60 9 z0—p 
sprzedaję na dogod- 7 

h kach. W. . žė nych warunkac s Druskieniki. 

Auto 
sprzedam, Europejka, 
6-cio osobowe, w 
dobrym stanie nie- 
drogo. Oglądać: Mic- 
kiewicza 21, Warszta- 
ty Mikszysa. 

  

  

    

  

Pohulanka 9 23, 

OE ass 
willa  „Zakopianka*”, 

Do sprzedania Kapitanowej > Soko- 
Garnitur mebli orze- łowskiej, w uroczej i chowych, używane. zdrowej miejscowości 

Królewska 3.  Do-1a Pogance. Pokoje 
wieczieć się u dozor- duże, słoneczne, z czyn: domu od godz. utrzymaniem, lub bez. 

о, 0:;;—o Kuchnia staranna, na 
żądanie djetetyczna. 

a m 
KN obszar ISŁZ—0 

16 ha z nowe- | gauna a mangas 5 
mi zabudowaniami, RÓŻ i E 
11 klm. od Wilna, 
w pobliżu stacji 

ЧОО © SESW B WBK; kol. — sprzedamy 
za 2.000 dol. 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewiczą 21, 
tel. 152. £0/2—I 

  

! a niewątpli- 
„wie pewne, bez 

najmniejszego ry- 
zyka dla dającego 
załatwiamy lokaty |: 

„, pieniężne 
Wil. Biuro Komi- , 
sowo - Handlowe, | i POSADY | 

Poszukuję 
stałej nauczycielki z 
wykształceniem śred- 
niem dla dwojga dzie- 
ci na przeciąg roku. 
Wyjazd na prowincję. 
Dla omówienia zgło- 
sić się jak najśpiesz- 
niej; Słowiańska 2 
m. 10, w godz. 12—3, 

LOKALE i 

2 (ųjo POKOJE do 
wynajęcia, 

z używalnością kuch- 
ni. Witoldowa 7 m. 1. 

89Ł£ € 

Mieszkań, ' 
większych i mniej- 
szych poszukujemy 
dla solidnych  lo- 
katorów, opłata 

Mickiewicza 21, 
152. —I — 

POSZUKUJEMY * 
sum  hipotecz- |. 

nych. Najwyższe 
oprocentowanie. | 

Najpewniejsze za- | 
bezpieczenie. Kosz- 
tów żadnych nie b 

pobieramy 
D. H.-K, „Zachęta* 

Mickiewicza 12 
+е!. 9-05._ с912—0 ZZL). 

tel. 

  

   

FACHOWO pisze- | 
my na maszynach 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - kłandlowe, | 
Mickiewicza 21. | 
tel. 152. _z9zz—r_ 

10.000 dolarów 
różnemi  sumami 
posiadamy do ulo-* 
kowania na hipo- 

a A lei Mickiewicza «I, || Vil. Biro „Komi- | $ y || sowo - Handlowe, tel. 9-05. 191 O! Miekiewicza | 21, | 
tel. 152. =)   

BY 
Hallerowo  cmuawamumuw 

gubioną książkę: 
wojskową wy” 
daną: przez P. 

K. U. Wilno-powiat, 
na imię Piotra Pie- 
trucina, zam. we wsi 
Rodousze, gm. Nie> 
menczyńskiej; unied 
ważnia się.  Ł94/7—0 

pensjonat 
arsz; Ka- 

nalizącja, wodociągi, 
tenis, pianino. Pocztą 

Wielka 

  

A A 

SKŁAD FARB. 
i Jana Mazurkiewicza 

Dominikańska il, tei. 11-36. 

w WILNIE 

Poleca: 

4 

m Gwarantowanej dobroci  pokost, 
pędzle, farby olejne i emaljowe i t.d. 

į TOWARY WYBOROWEJ JAKOŚCI. 
a CENY NAJNIZSZE. 0SSZ- € 

Ei amen Ei ans SI UD EA 

IS 3-5 5555: III S II IIS II SIA 

W, BRIDGES. 

©  SDROWTÓR 
Wygodne auto skręciło nagle i 

stanęło przed moim domem. — Nie 

uświadomiłem sobie dotychczas, że 
stałem się w międzyczasie najznako- 

mitszym człowiekiem w Anglji. Za- 

pomnienie to wywołało przykrą  зсе- 

nę, która przestraszyła niezmiernie 

Marję. Zaledwie bowiem wysiadłem z 
auta i wciągnąłem rękę by pomódz 
Marji, podskoczył ku mnie gwaltow- 
nie jakiś młodzieniec w granatowym 
garniturze, który czatował na nas na 
chodniku. 

Marja krzyknęła przeraźliwie i 
odepchnęła mnie na bok. Billi po- 
chwycił rewolwer, a nieznajomy Od- 
skoczył od nas z przerażeniem. 

— Przepraszam, bardzo mi 
przykro, — tłumaczył się zmieszany 
— Proszę o wybaczenie, mister Bar- 
ton... Ja... chodzi o to, że ja... — 
zaczął nerwowo szukać czegoś w 
kieszeni, wreszcie wyciągnął ku nam 
bilet wizytowowy. 

— Ja jestem korespondentem 
„Dayli Wayr“ obawiam się, że swoją 
gwałtownością i pośpiechem... zdzi- 
wiłem państwa. 

— Nic nie „szkodzi, — ušmiech- 
nąłem się. 

— Gdyby pan zechciał udzielić mi 
dziesięciu minut rozmowy... 

— Ależ, drogi panie, — przerwa: 
łem mu, kładąc dłoń na ramieniu 

dziennikarza, — jak pan widzi jestem 
zajęty. Mam gości... Proszę przyjść 
za pół godziny, pomówimy wtedy. 

Dziennikarz spojrzał na mnie 
podejrzliwie, usiłując wyczytać na 
swej twarzy, czy nie żartuję z niego, 
ele widocznie zyskał w mem  uczci- 
wem spojrzeniu tyle szczerej chęci 
usłużenia mu, że zaczął wypowiadać 
mi swą wdzięczność. 

-- Oczywiście to do mnie nie 
należy, — rzekł w końcu — ale pan 
nie wie, pewnie, że Mr. Toorniwoll 
jest w pańskim domu? 

— Jakto! 
— Tak, tak, — zakiwał głową 

dziennikarz, — chciałem go rozpytać 
o pewne szczegóły, ale oznajmił mi, 
że nie chce mieć nic; doczynienia z 
prasą. 

— Oho, — krzyknąłem, — jeśli 
pan zaczeka kilka chwil, zmuszę go, 
by zmienił swą decyzję. 

— Bardzo mnie to cieszy, 
wtrącił Billi, — jak widzę przygody 
nasze nie są jeszcze skończone. 

Zwróciłem się do Marji, mówiąc 
serdecznie: 

— Nie bój się, najdroższa. Obie- 
cuję ci, że obejdzie się bez rozlewu 
krwi! 

Uśmiechnęła się blado. 
— Ja się nie boję. Z takimi 

ludźmi jak on, nie można walczyć. 
Jest to tchórz i zdrajca. 

On to sprzedał Prada lidze „Mści- 
cieli* i chciał ciebie zabić podstępnie, 
gdy przyjechałeś do niego. 

— Masz rację, Marjo, — wtrąci- 
łem żywo, — właśnie tego samego 
jestem zdania i stosownie do tego 
chcę się z nim rozprawić. 

Wbiegłem na schody i zadzwoni- 
łem. ` 

—tiPrzysiągnąłbym, — krzyknąłem 
Billowi, — że Maurycy jest pewien, iż 
cały majątek zamordowanego należy 
do niego obecnie, : 

— Naturalnie, 
parskną! Billi. 

Zacząłem dzwonić gwałownie, aż 
dopóki we drzwiach nie ukazała się 
twarzyczka mojej ładniutkiej poko- 
jówki. 

Na mój widok, wydała okrzyk 
radości i zdumienia. 

— O sir! Pan wrócił... 
wrócił! 

— Naturalnie, że wróciłem, — od- 
powiedziałem wesoło. 
— Mówiłem, że wrócę, a ja nigdy nie 
mówię nieprawdy! 

Pokojówka nie mogła zapanować 
nad swem rozradowaniem. 

— Gdzie jest Mr. Foorniwoll? — 
zapytalem.. 

Otworzyla drzwi do salonu: 
Mr. Foorniwoll? zaczęła i 

przerwała! 
Maurycy stał na progu, twarz je- 

go wyrażała gniew, zdziwienie i 
strach. 

Nie wiem, co myślał w tej chwili, 
ale zauważyłem, jak instynktownie rzu- 
cił się ku schodom, ale w czas opa- 
nował się. Z widocznym wysiłkiem 

że tak myśli, 

więc pan 

woli, wyprostował się i postąpił ku 
nam, przybierając wyraz pełen dumy 
i pogardy. 

— Nie rozumiem, — rzekł dumnie, 
—jak można być tak bezczelnym, że- 
by zjawiać się tutaj, po tem, co za 
szło! 

Patrzałem na niego w milczeniu, 
uśmiechając się tylko. 

— Drogi Maurycy, —powiedziałem 
spokojnie,—gdybyś był nieco odważ- 
niejszy, byłby z ciebie pierwszorzędny 
łotr. Ale przy tak słabym charakte- 
rze... 

Wzruszyłem ramionami i wszed- 
łem do salonu, nie zwracając na nie- 
go uwagi. 

Blady z wściekłości, 
krok i syknął: 

-- Jeśli pan ośmieli się... 
Podszedłem znów do niego, wzią- 

łem go za kołnierz i mocno potrzą- 
snąlem:“ 

— Gdybym nie był w tak Świet- 
nym humorze, w jakim dzisiaj jestem, 
dałbym ci dobrą nauczkę! 

Przerażony Maurycy zaczął krzy- 
czeć: 

— Policja! Ja wezwę na pomoc po- 
licję!... 

— Możesz wezwać całą armję na- 
wet, — powiedziałem, nie przestając 
potrząsać nim i zmuszając go do 
umilknięcia. — A teraz słuchaj mnie, 
Maurycy! Twój kuzyn. łotrze, był rów- 
nież człowiekiem złym i podłym, ale 
kimby on nie był, z chwilą, kiedy ci 
zaufał nie miałeś prawa zdradzać go. 

cofnął się o 

Ale ty posunąłeś się jeszcze dalej, 
chciałeś zwabić go w zasadzkę i za- 
bić. 

— Nieprawda! —jęknął winowajca. 
— Owszem, to prawda! — powtó- 

rzyłem dobitnie. — Nie sprzeciwiaj mi 
się; bo jeśli się zagniewam, źle z to- 
bą będzie, Nie tylko próbowałeś  za- 
mordować mnie we własnym majątku, 
ale jeszcze oczerniłeś mnie przed po- 
licyjnemi władzami. Rozumiesz mnie? 

Potrząsłem nim z taką siłą, że 
zazgrzytał zębami. 

= Na nieszczęście, —ciągnąłem da: 
lej —przyjaciele moi proszą mnie, że- 
bym ciebie nie kaleczył. Obiecałem 
im to, chociaż mógłbym w ciągu jed- 
nej sekundy wyprawić cię na tamten 
świat i sąd by mnie za to uniewinnił 
napewno. 

Pomocy nie możesz czekać od ni- 
kogo, Guares wyjechał z kolegami, a 
twemu przyjacielowi Sangattowi dałem 
taką nauczkę, że długi czas nie zde- 
cyduje się na nową podłość. 

, — Panie, —jęczał, usiłując wyrwać 
się z mych rąk,—pan się myli, przy- 
sięgam na mój honor... Pan nie ma 
prawa tak się ze mną obchodzić! Jeśli 
pan chce pieniędzy... 

Zamilkł. 
- No, — zapytałem ostro. 

— Ja... ja dam panu czek, 
będzie miał zapewniony byt... 

— Billi, — rzekłem spokojnie, — 
bądź tak dobry i otwórz drzwi. 

Podniosłem głowę mojego ex-ku- 

Pan 

zyna i patrząc mu w oczy, oznajmi- 
łem: 

— Jak widzę, jesteś ofiarą  przy- 
krego nieporozumienia. Przedewszy- 
stkiem nie ty jesteś spadkobiercą ma- 
jątku Prada, a powtóre — ja nie po- 
trzebuję twych pieniędzy. 

„Nie zwracając uwagi na jego krzy- 
ki i jęki, wyciągnęłem go do przed- 
pokoju, aż do drzwi wejściowych. 

— Co pan chce zrobić? —krzyczał 
przerażony. 

— Chcę spełnić mój obowiązek 
wobec ex-krewnego, — odpowiedziałem 
złośliwie. Gdybyś został tu, obawiam 
się, że nie potrafiłbym powstrzymać 
się od rozbicia ci czaszki, Ale nie 
chciałbym martwić cioci Mary, więc 
tylko wyprowadzę cię z mego domu 

Podciągnąłem go do drzwi, które 
usłużny Billi otworzył na rożcież. Nie 
mogę niestety powtórzyć słów Maury: 
cego, gdyż były to wyrażenia nie na- 
dające się do powtarzania. Na szczęś- ‚ 
cie Marja nie słyszała tego wszystkie- 
go, gdyż nie chcąc być Świadkiem 
przykrej rozprawy, zamknęła za sobą. 
drzwi, pozostając w salonie. ' 

(D. N.) 

dikóżwka 
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