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W PERSPEKTYGIE 
TYGODNIA 

24 VI.—2 VII. 

„ Sztucznie wyolbrzymiona  przez 

prasę opozycyjną sprawa b. ministra 

Czechowicza przed Trybunałem Stanu 

odwróciła uwagę polskiej opinji publi- 

cznej od pierwszorzędnej doniosłości 

spraw zagranicznych, których załatwie- 

nie nie może pozostać bez wpływu 

na pozycję Polski na terenie między: 

narodowym. Do spraw tych prze- 

dewszystkiem zaliczyć należy przygo- 

towania do konierencji premjerów czy 

ministrów spraw zagranicznych, pro- 

jektowanej przez Niemcy, któraby za- 

łatwiła kwestję likwidacji następstw 

wojny, a więc pian Younga, ewakuac- 

ję Nadrenji, Zagłębia Saary i dłu: 

gów  międzysojuszniczych ponieważ 

plan Younga wprowadza związek po- 

między zagadnieniem reparacyjnem a 

sprawą długów sojuszniczych. 

Do drugiego kompleksu zagadnień 

międzynarodowych zaliczyć należy 

kwestję stosunków angielsko-amery- 

kańskich, i jako bezpośredni tego re- 

zultat sprawę rozbrojenia na morzu, 

dalej wznowienie stosunków  dyplo- 

matycznych Anglji z Bolszewją. 

Takie lub inne załatwienie wymie- 

„nionych wyżej zagadnień siłą rzeczy 

pociągnie za sobą zmiany, które dla 

nas nie mogą być obojętne i z tego 

względu wskazana jest czujność i u- 

waga, aby tam, gdzie może być mo- 
wa O nas, nie odbyła się ona bez 

nas. Najbliżej nas interesuje owa za” 

_powiedziana konierencja premjerów 

"tzy ministrów spraw zagranicznych, 

co jeszcze nie zostało ustalone. Pod 

obrady [tej konierencji wpłyną trzy 
sprawy: uznanie planu Younga, ewa- 

kuacja Nadreaji i Zagłębia Saary ja- 

ko koncesja za uznanie przez Niemcy 

elaboratu rzeczoznawców — герагасу]- 

nych i kwestja powołania stałej ko- 

misji pojednawczej, któraby była orga- 

nem kontrolnym ze strony b. Sojusz- 

ników wobec Niemiec. Autorem 
pierwszych dwóch wniosków jest p. 

Stresemann, autorem trzeciego p. 

Briand. 

Długi międzysojusznicze Ame- 
ryka i Francja. Zapowiedziana kon- 
ferencja powinna się odbyć w lipcu. 

Zarówno. Stressemann jak i p. Briand 

każdy oczywista z innych powodów 
pragną aby zebrała się ona jaknaj- 

prędzej. P. Stressemannowi zależy na 

tem, aby przy planie Younga prze- 

mycić jednocześnie kwestję ewakuacji 

Nadrenji i Zagłębia Saary, p. Brian- 
dowi zaś chodzi aby przed 1-szym 

sierpnia mieć wyjasnioną sytuację 

„wobec przypadającego terminu płace- 

nia pierwszej raty z tytułu układu 
Melon-Berenger. Układ Melon Beren- 

ger dotychczas nie został ratyfikowa- 

ny przez parlament irancuski a na- 
wet przed paru laty był powodem 

dymisji gabinetu p. Brianda. W ukła- 

dzie tym uregulowana została sprawa 

długu Francji wobec Ameryki za 

m aterjały wojenne pozostawione przez 

armję Stanów Zjednoczonych z czasu 
wojny we Francji. Pierwszą rata wy- 

nosi 400 mil. dolarów. 

Plan Younga wiąże w pewnym 
stopniu kwestję długów b. aljantów z 

odszkodowaniami niemieckiemi. O ile- 
by do 1-go sierpnia został wprowa- 

dzony w życie, układ Mellou Beran- 
ger przestałby być aktualny. Z tego 
względu p. Briandowi zależy na wy: 

jaśnieniu sytuacji. 
Trudności te ocenia z swego punk 

/ tu widzenia p. Stressemann, który wi- 

+ dzi doskonałą okazję do szantażu i 
uzyskania od Francji, za cenę zgody 

na plan Younga, ewakuacji Nadrenii 

oraz zrezygnowania z idei powołania 
komisji pojednawczej jako pewnej 

rekompensaty za ewakuację, Mimo 
zgody wyrażonej na Zgromadzeniu 
Ligi Narodów, we wrześniużub. roku 

na powołanie takiej komisji p. Stres- 

semann w mowie wygłoszonej z Oka- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

ECHA STOLICY 

Ś. p. Adoli Maciesza 
Krótką tylko wzmiankę podaliśmy wczo- 

raj o zgonie podpułkownika Macieszy, jed- 

nej z piękniejszych postaci wśród starszego 

pokolenia, którzy Polskę przynieśli w swych 

sercach. 

W niedzielę 30 czerwca rano płk. Ma- 

ciesza zasłabł po powrocie z Płocka w chwili 

wysiadania z samochodu przed gmachem In- 

spektoratu Sił Zbrojnych, gdzie zamieszki- 

wał wraz z żoną i synem, i pomimo natych- 

miastowej pomocy zmań. 
Urodzony dnia 17 czerwca 1878 roku 

w Tomsku na Syberji, syn powstańca 1863 

r. Stefana Macieszy i Karoliny z Gintow- 

tów, po ukończeniu szkoły realnej w - Tom- 

sku, śpieszy do Lwowa, aby tam na Poli- 

technice, w polskiem środowisku, skończyć 

swe studja. Jednakże zatarg z policją lwow- 

ską zmusza go do opuszczenia Lwowa, 

przenosi się więc do Zurychu, a następnie 

w 1903 r. do Krakowa, gdzie kończy medy- 

cynę. Poświęciwszy się karjerze nąukowej 

zostaje asystentem katedry patologii do- 

świadczalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i 

na tem stanowisku zastaje go wojna świa- 

towa. ‘ 
Natychmiast po wybuchu wojny Macie- 

sza przydzielony zostaje do 1-g0 pulku Le- 

gjonów, w szeregach którego walczy do 
dnia 22 października. Ciężko ranny w tym 

dniu odchodzi do szpitala do Wiednia. Dnia 

30 czerwca 1916 roku uznany za. niezdolne- 

go do służby linjowej, pełni od dnia 17 paż- 

dziernika 1916 r. obowiązki lekarza Komen- 

dy grupy, a następnie od 20 kwietnia 1917 

roku pracuje w biurze szefa sanitarnego 

Komendy Legjonów. Dnia 1 października 

1917 r. powołany zostaje do komisji woj- 

skowej Tymczasowej Rady Stanu. 

Bezpośrednio po uzyskaniu  niepodle- 

głości, w listopadzie 1918 r. przydzielony 

zostaje do Adjutantury Naczelnego Wodza 

do spraw personalnych i do komisji weryfi- 

kacyjnej, w lipcu 1923 r. zostaje szefem 

biura kapituły orderu „Virtuti Militari", 

W chwili zgonu ppłk.  Maciesza 

posłem i wiceprezesem klubu B. B. 
Nawet. na ludzi,. którzy «go malo..znali 

czynił pułk. Maciesza wrażenie wyjątkowo 

dodatnie. Było coś wielce prawego i uczci- 
wego, dostojnego i niezmiernie prostego jed- 

nocześnie w jego sposobie bycia. Ludzie ta- 

cy, jak on, życie poświęcili idei i żyli nie 

ebie,, lecz dla swojej idei, jak on dla 

yzny, — ludzie tacy bardzo często ro- 

bią na otoczenie wrażenie fantastów, poe- 

tów, ludzi z tego świata. Nic podobnego nieg 

było w Macieszy. Robił wrażenie człowieka 

zwyczajnego, praktycznego, solidnego. A 

tylko po jego uczciwych oczach, w których 
widać było jakieś święte blaski, znać było, 

że to . . jest człowiek, który samego sie- 

bie przeznaczył na ofiarę. 

Umarł jeden z najbliższych 

Marszałka Piłsudskiego. Umarł 

wielkiej prawości i siły charakteru. 

W f-szym kwarfale nadwyżka 
- budžetowa 

Departament budżetowy Ministerstwa 
Skarbu pracuje obecnie nad obliczeniem 
wydatków i dochodów w pierwszym kwar- 
tale bieżącego roku budżetowego. Według 
prowizorycznych zestawień, wydatki za m. 
kwiecień, maj i czerwiec wyniosły około 
T20 miljonów zł. wpływy zaś z dochodów 
państwowych —730 milionów zł., tak że w 
l-szym kwartale budżetowym osiągnięta 
została nadwyżka przeszło lo milionów 
złotych. 

Powrót p. Prezydenfa Rzeczypo” 
spoilfej ze Spaly 

Jak się dowiadujemy, p. Prezydent 
Rzeczypospolitej, wypoczywający w swojej 
letniej rezydencji w Spale po trudach pod- 
róży po Wołyniu, przybywa na krótko do 
Warszawy w środę, dn. 3 b. m. rano dla 

ma najpilniejszych spraw państwo” 
wych. 

Zjazd chemików polskich 
w Poznaniu 3 

POZNAŃ, 5,VII. Pat. : Dzisiaj w godzi- 
nach popołudniowych odbyło się uroczyste 
otwarcie w Poznaniu drugiego zjązdu che- 
mików polskich. Aulę uniwersytetu zapeł- 
niło liczne grono wybitnych polskich uczo- 
nych z nestorem polskich chemików prof. 
Boguskim na czele. Pozatem przybylijprzed- 
stawiciele władz państwowych i !samorzą- 
dowych. 

Oprócz chemików polskich obecni są 
na zjeździe również przedstawicieli nauki 
ce we Francji, Anglji, Czechosłowacji i 

t. d. Zjazd wysłał depeszę z wyrazami hoł- 
du i czci do Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. 

Parlamenfarzyści z marszałkiem 
Sejmu aż: na .czele na 

był 

  

   

przyjaciół 

człowiek 

POZNAŃ, 2-VII. PAT. Przybyła tu dziś 
celem zwiedzenia Powsżechnej Wystawy 
Krajowej wycieczka parlamentarzystów pod 
przewodnictwem marszałka Sejmu Daszyń- 
skiego. W westibulu reprezentacyjnym P.W. 
K. powitał wycieczkę naczelny dyrektor Wy- 
stawy dr. Wachowiak. Odpowiedział mu p. 
marszałek Daszyński, dziękując za przyję- 
cie i podkreślając, że w sprawach gospo- 
darczych zawsze można liczyć na poparcie 
Sejmu i Senatu. Po powitaniu członkowie 
wycieczki rozpoczęli szczegółowe zwiedza- 
nie Wystawy. 

Z ŻA KORDONÓW 
00 lecie Śmierci ks. Witolda 
, Rugowanie polskich nazw. 

, Cały szereg miejscowości wpobliżu gra- 
nicy polskiej ma Otrzymać nowe nazwy 
„bardziej* litewskie i w niczem nie przy” 
pominające brzmienie polskie. Dokonano 

już spisu niektórych osiedli i wsi nazwy, 

których uledz mają zmianie. Związane to 
jest ze zbliżającą się rocznicą 500 letniej 

śmierci ks. Witolda i na jego cześć szereg 

miejscowości nowe nazwy związane ze 
wspomnieniami o ks. Witoldzie. Nawet w 

Kownie przedmieście o tak „nieprawomyśl- 
nej* nazwie jak Szańce ma być zmienione 

na Witowstaj. Ponadto w Kownie ma sta- 

nąć pomnik księcia. (b) 

likwidowanie „Litanisthe Ramdschau'* 
Z Kowna donoszą: W tych dniąch wy- 

szedł ostątni numer niemieckiego pisma w 
Kownie „Litauische Rundschau“. Pierwszy 
numer tego jedynego w Litwie wydawnict- 
wa niemieckiego ukazał się w 1924 r. Tak 
zw. „drukarnia niemiecka* w Kownie likwi- 
duje się i wyprzedaje swe mienie. B. re- 
daktor „Litauische Rundschau“ obcokrajo* 
wiec Chaumier wyjeźdża do Królewca, gdzie 
w jednym z dzienników będzie redagował 
dział ekonomiczny. 

Wybóry do sejma w Finlandji 
Z Helsingforsu donoszą: Wybory 

do sejmu przechodzą bez, zbytniego 
ożywienia. Jedynie w godzinach popo- 
łudniowych frekwencja wyborców jest 
nieco znaczniejszą. Według dotychcza- 
sowych danych, związek zjednoczenia 
rolniczego, partja postępowa i socjal- 
demokraci stracą bardzo mało głasów. 

Oprócz tych partyj wiele się mówi 
o powstałej przed samemi wyborami 
nowej partji politycznej pod nazwą 
„Socjalistyczna partja robotników i 
drobnych rolników*. Nowa organiza- 
cja, napozór niewinna w rzeczywisto- 
ści okazała się organizacją wywroto- 
wą, dążącą do przygotowania powsta- 
nia w celu pozbawienia Finlandji nie- 
podległości i podporządkowania jej 
obcym wpływom. Dysponując olbrzy- 
miemi sumami, otrzymywanemi z za- 
granicy, nowa organizacja stała 
areną działalności tajnych agentów, 
którzy usiłowali spowodować rozłam 
wśród wyborców, jednak wobec zde- 
maskowania programu — partja ta 
nie może obecnie I'czyč na powodze- 
nie. 

resztówania komunistów w  Finlandji 
Z Hełsingforsu donoszą: W tych 

dniach wiadze aresztowały czterech ro- 
botników i dwuch żołnierzy pód zarzu- 
tem podburzania do powstania i dzia- 
łalności szpiegowskiej. 

Wszyscy oni należeli do wojennej 
sekcji organizacji komunistycznej i dą” 
żyli do przeniknięcia do wojska w cę- 
lu przygotowania powstania przeciw 
obecnemu ustrojowi. Oprócz tego 
aresztowanym udowodniono  działal- 
ność szpiegowską w wojsku na rzecz 
państwa ościennego oraz wydawanie 
i kolportowanie w oddziałach wojsko- 
wych pisma „Czerwony Żołnierz". 

Skonfiskowano ogromną ilość pro- 
klamacyj kolportowanych z Bolszewji. 

Jak zostanie skonstriowane prezydjm 
zgromadzenia państwowego w Estonji 

Z Rewla donoszą: Przedwczoraj u prze- 
wodniczącego zgromadzenia państwowego 
odbyła się narada przedstawicieli frakcji w 
sprawie wyborów nowego prezydjum parla- 
mentu. Przedstawiciel socjalistów oświad- 
czył, że jego frakcja uchwaliła na stanowi- 
sko przewodniczącego zgromadzenia pań- 
stwowego wystawić kandydaturę posła 
Asta, podczas gdy frakcja rolnicza oświad. 
czyła, że przedstawi swego kandydata póź- 
niej. Co do miejsc w prezydjum wyrażono 
pogląd, że ta z większych frakcyj, której 
kandydat podczas wyborów nie zbierze do- 
statecznej ilości głosów, otrzyma / miejsce 
pierwszego wiceprzewodniczącego i dru- 
giego wice.sekretarza, podczas gdy stano- 
wisko drugiego wiceprzewodniczącego  z0- 
stanie dla osadników, stanowisko sekretarza 
dla frakcji robotniczej i stanowisko pierwsze 
go wicesekretarza. dla narodowych  demo- 
kratów. 

Przeciw podobnemu podziałowi prote- 
stował przedstawiciel komunistów, którzy 
żądali jednego miejsca w prezydjum dla 
swej frakcji. 

Łatwowierni 
W Mińsku rozpoczął się proces 

przeciwko 29 byłym emigrantom, któ- 
rzy oskarżeni są o działalność kontr- 
rewolucyjną. 

Po ogłoszeniu amnestji dla prze- 
bywających zagranicą oskarżeni za- 
wierzyli zapewnieniom bolszewików że 
po powrocie do Rosji nie zostaną po- 
ciągnięci do odpowiedzialności. Led- 
wie jednak przyjechali zostali areszto- 
wani i osadzeni w więzieniu. Wszyst- 
kim im grozi długoletnie ciężkie wię- 
zienie. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
DARROWICA Gaża e KŁOĆ. 

olesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy Т R 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — Skłep „ Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNA — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

N. ŚWIĘCIANY — 

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

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 
n swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

NIESWIEZ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY —- Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. , 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska.. 
WAKSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

A KEERZACC EBY SKE 

drożej. 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Uroczyste otwarcie nowego parlamentu angiel- 
skiego 

Odczytanie mowy tronowej. 
LONDYN, 2 VII. PAT. W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczy" 

ste otwarcie parlamentu angielskiego mową .tronową, odczyta* 
na przez lorda kanclerza Sankey'a. Mowa zaznacza między inne- 
mi, że stosunki z mocarstwami zagranicznemi są w dalszym cią- 
gu przyjazne. 

Problem odszkodowań wojennych. 
Niezależni rzeczoznawcy przedstawili jednómyślny raport w 

sprawie całkowitego i ostatecznego uregulowania problemu od- 
szkodowań, który jest obecnie badany przygotowawczo w związ- 
ku z konferencją „przedstawicieli wszystkich zainteresowanych w 
tej sprawie mocarstw. Uregulowanie tego problematu pozwoli 
mocarstwom okupacyjnym na dalsze przeprowadzenie ewakuacji 
Nadrenii. Z ambasadorem amerykańskim rozpoczęto rozmowy w 
sprawie rozbrojenia na morzu. Rząd zastrzega sobie przedsta- 
wienie w odpowiednim czasie do decyzji prawnej międzynarodo- 
wych sporów, w których zainteresowane strony nie są zgodne w 
poglądach na wzajemne prawa. Rząd — głosi w dalszym ciągu 
mowa — bada obecnie opinje dominjów oraz Indyj w sprawie 
podpisania klauzuli fakultatywnej Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości. 

Kwestja stosunków dyplomatycznych z Z. $. $. В. 
Rząd studjuje w tej chwili sprawę podjęcia stosunków dy- 

plomatycznych z Sowietami i prowadzi w tej sprawie rozmowy 
z dominjami oraz Indjami. 

Zagadnienia wewnętrzne Anglji. 
W zakończeniu mowa szkicuje przewidywane zarządzenia 

mające na celu rozwiązanie problematu bezrobocia oraz obej- 
mującą poprawę środków transportu, rozwój różnych dziedzin 
przemysłu, słabo prosperujących, poprawę rolnictwa, rozwój ry- 
bołóstwa, ułatwienie zbytu produktów oraz jaknajwiększe ułatwie- 
nia w dziedzinie emigracji zamorskiej. Rząd przewiduje również 
reorganizację przemysłu węglowego oraz uregulowanie sprawy 
własności minerałów, wreszcie zamierza zbadać funkcjonowanie 
ustawy wyborczej. 

Dyskusja nad mową fronową 
LONDYN, 2—VII. Pat. Otwierając dyskusję nad odpowiedzią na mo- 

wę tronową, labourzysta Snell oświadczył, iż;przyjmuje życzliwie perspek- 
tywę ewakuacji w najbliższym czasie Nadrenji, która spotka się w Anglji z 
tem samem niemał powitaniem, co w Niemczech. . 

Stanowisko konserwatystów 

Baldwin, zabierając głos, zaznaczył, iż konserwatyści nie będą  upra- 
wiać żadnej krzykliwej opozycji. Pragną oni dopomagać rządowi w jego 
pracy, wymaga to jednakże dużej dozy zimnej krwi. 

Główne zadania rządu p. Mac Donalda 

Mac Donald zaznaczył, iż rząd musi załatwić dwie dominujące kwe- 
stje. Pierwsza jest sprawa bezrobocia, druga Sprawa bezpieczeństwa. Co 
się tyczy planu Younga Mac Donald zaznaczył, iż biorąc udział w przysz- 
łych układach, rząd nie będzie zapominał, iż słuszne interesy angielskiego 
handlu i przemysłu muszą być uszanowane. 

  

frzesilenie rządowe we Francji przestało być 
aktualne 

Nieudany manewr lewicy i upór nacjonalistów w sprawie 
ratyfikacji umów z Ameryką i Anglją 

BERLIN, 2.VII. PAT. „Vossische Ztg.* donosi z Paryża, że przesile- 
nie, które groziło gabinetowi Poincarego z powodu oporu Izby przeciwko 
ratyfikacji umów, zawartych przez Francję z Ameryką i Anglją w sprawie 
spłaty długów wojennych zostało ostatecznie zażegnane. 

Jak wiadomo, lewica nie chciała głosować za ratyfikacją tylko z tego 
powodu, by w ten sposób nie podtrzymać gabinetu Poincarego w chwili, 
gdy nacjonalistyczna prawica odmówiła własnemu rządowi p-4 tym wzglę- 
dem poparcia. 

Opozycja za rządem Poincarego wbrew jego sojusznikom 

Obecnie jednak po odmownej odpowiedzi Ameryki w sprawie odro- 
czenia terminu płatności tak zw. długu handlowego oświadczyli radykali i 
socjaliści gotowość oddania swoich głosów na rzecz ratyfikacji. 

Wobec tego Poincare ma zapewnioną parlamentarną ratyfikację. Коп- 
sekwencje wewnętrzno-polityczne tego zasadniczego zwrotu w sytuacji par- 
lamentu francuskiego mają znaleźć wyraz w prawdopodobnej rekonstrukcji 
gabinetu Poincarego w kierunku lewicowym jeszcze przed ferjami letniemi. 

Ratyfikacja układu w sprawie długów pod 
znakiem zapytania 

PARYŻ, 2 7. PAT. Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych oma- 
wiano układy, dotyczące długów, przyczem podano pod głosowanie trzy 
wnioski. Wniosek o zwykłej ratyfikacji nie uzyskał żadnego głosu. W nio- 
sek o odrzucenie ratyfikacji uzyskał 8 głosów przeciwko 15. Wreszcie 
wniosek o ratyfikację z zastrzeżeniami został przyjęty 15 głosami przy 
wielu wstrzymujących się. 

UN SOS A 

Co oświadczył von Hoesch p. Briandowi w spra- 
wie siedziby konferencji reparacyjnej 

PARYŻ, 2—VII. Pat. Jak podaje „Le Matin", w czasie wczorajszej 
rozmowy z Briandem von Hoesch miał ponownie oświadczyć, że w spra- 
wie siedziby konferencji reparacyjnej rząd jego przyłączy się do opinii 
większości bez względu na to, jaką będzie ta opinja. Von Hoesch miał 
również zaznaczyć, że Stresemann jest za szybkiem zlikwidowaniem !pozo- 
stających w zawieszeniu kwestyj. Briand miał zapewnić von Hoescha, iż 
rząd francuski nie zamierza bynajmniej przewlekać sprawę wymiany po- 
glądów. 

  

Minister Stresemann na kuracji w Baden-Baden 
BERLIN. 2.6, Pat. Minister spraw zagranicznych dr. Stresemann opuścił wczoraj 

wieczorem Berlin, udając się na kurację do Baden-Baden. е 

zji dyskusji nad budżetem  miinister- 
Stwa spraw zagranicznych w Reichsta- 
gu, oświadczył, że wysuwaniej sprawy 

komisjigpojednawczej mogłoby znie- 

weczyć wszystko co dotychczas w dzie- 

le ułożenia wzajemnych stosunków 

zostało dokonane. ‚ 

— Gabinet Poincarego za- 
chwiany. Sprawa ratyiikacji układu 

Melon Berenger powoduje komplika- 

cje wewnętrzne we Francji. Gabinet 

Poincarego, który zaakceptował plan 

Younga wysunął kwestję ratyfikacji 

układu kierując się tem, aby mieć 

wolną rękę w rozmowach z Niemca- 

mi. W drodze dyplomatycznej udało 

się uzyskać w Stanach Zjednoczonych 

prolongatę płatności pierwszej raty do 

roku następnego ale pod warunkiem, 

że układ będzie ratyfikowany do 1-go 

sierpnia. Rząd Poincarego wychodzi z 

założenia, że o ile plan Younga u- 

zyska ogólną aprobatę wówczas układ 

Mellon Berenger ulegnie rewizji. 

Inaczej jednak myślą socjaliści 
francuscy z p. Blumem na czele, któ- 

remu Świta nadzieja objęcia prezesu- 

ry gabinetu francuskiego i stworzenia 

coś w rodzaju międzynarodowego 

socjalistycznego triumviratu Mac-Do- 

nald—Blum-Miller. 

Gabinet p. Poincarego jest rządem 

centrowym i jako taki narażony jest 

na ataki z jednej strony skrajnej pra- 

wicy, która twierdzi, że układ Mellon 

Beranger jest niesprawiedliwy  ponie- 

waż Francja oprócz oilar krwi musi 

teraz ponosić jeszcze oiiary materjal- 

ne i płacić Amerykanom którzy na 
wojnie Światowej tylko zarobili, so- 

cjaliści zaś z p. Blumem oszołomieni 

możliwością dojścia do władzy uwa- 

żają, że plan Younga sprawiedliwie 

reguluje kwestjj odszkodowań nie: 

mieckich i długów międzysojuszniczych 

i wobec tego układ Melon - Beranger 

jest zbędny. 

Sytuacja gabinetu p. Poincare jest 

istotnie trudna. Zmiana zaś lub re- 

konstrukcja rządu we Francji o ile 

dojdzie do skutku będzie miała o ty- 

le ujemny skutek, iz osłabi pozycję 

irancuskiego przedstawiciela na kon- 

ferencji premjerów, ułatwiając przez 

odrzucenie ratyfikacji układu Melon-- 

Beranger zadanie Stresseniannowi w 

jego polityce systematycznego szan: 

tażu. УГ 

(AKSA LE T СНРИК НАН ЧЯЕ SAS 

Termin sprawy b. posła Ulifza 

KATOWICE, 2 7. „PAT. Rozpra- 
wa przeciwko b. posłowi Ulitzowi ma 
się odbyć 23 bm. przed izbą karną 
w Katowicach.” 

Komisyjnz ofwarcie frumny ZE 
szcząfkami gen. Kema 

TARNÓW, 2-VII. PAT. Wczoraj nastą- 
piło tu komisyjne otwarcie trumny ze szcząt- 
kami gen. Bema dla umożliwienia dokonania 
pomiarów antnopometrycznych.. Na zapro- . 
szenie komitetu przybył w tym celu do Tar- 
nowa prof. Talko-Hryncewicz, znakomity 
uczony antropolog, a celem sporządzenia 
odlewu gipsowego czaszki przyjechał arty- - 
sta rzeźbiarz prof. St. Popławski. . 

Po otwarciu trumny przez komisję, wy- 
znaczoną z ramienia starostwa, prof. Talko- 
Hryncewicz dokonał pomiarów czaszki i 
dłuższych kości , natomiast sporządzenie 
odlewu gipsowego okazało się niemożliwe 
wobec kruchości czaszki. Po tych badaniach 
trumnę załutowano i o przebiegu spisano 
spisano protokuł 2 

Trzeci zjazd naukowo-rolniczy w 
Poznaniu 

POZNAŃ, 2-VII. PAT. Dziś rano rozpo- я 
częły się w uniwersytecie obrady trzeciego 
zjazdu naukowo-rolniczego. W otwarciu 
zjazdu wziął udział minister reform rolnych 
dr. Staniewicz z gronem prezesów okręgo- 
wych urzędów ziemskich oraz wyżsi urzęd- 
nicy Ministerstwa. Pozatem w zjeździe bie- 
rze udział przeszło 100 osób ze wszystkich 
stron Polski. 

Polacy z kofwy na P.W.K. 
POZNAN, 2 7. PAT. Dziś rano 

przybyła do Poznania wycieczka 
związku Polakow na Łotwie w liczbie 
koło 70 osób. 

мыы ° 
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ECHA KRAJOWE 
Skarby w Wołożynie 

WOŁOŻYN, 1 VII. (tel. wł. „Słowa”). W Wołożynie w czasie rozkopywania ulicy 
znaleziono naczynie gliniane z monetami srebrnemi i złotemi z roku 1752 i 1793, 

Szczątki mamufa w Nowogródzkiem 
NOWOGRÓDEK, 1 VII. (tel. wł. „Słowa*). W gminie Rajczajskiej po osunięciu 

się góry wskutek deszczu znaleziono szczątki kości, które ludność dostarczyła do 
Nowogrodka, gdzie po zbadaniu okazało się, iż są to szczątki mamuta. Należy zazna- 
czyć, iż na terenie gminy Rajczajskiej przed wojną pracowała specjalna komisja z 
Petersburskiego instytutu badań geologicznych. Prace tej komisji przerwane zostały 
wskutek wybuchu wojny. ć 

Zatarg o pastwiska 
LIDA. 1.VII (tel. wł. „Słowa*). W powiecie Lidzkim pomiędzy mieszkańcami 

wsi Jesielewicze i Huzma gminy Orlańskiej powstał zatarg na tle wypasania bydła 
na łąkach. Zatarg ostatnio tak się zaostrzył, iż mieszkańcy obu wsi uzbroiwszy się 
w drągi ruszyli na oręźną rozprawę, która gdyby nie interwencja władz mogła przy- 

  

      

brać krwawe rozmiary. Policja aresztowała 6 podżegaczy likwidując zajście. 
  

Z życia kulturatno-społecznego kolejarzy 

Ruchliwy element kolejowy, tam gdzie 
jest jego większe skupieuie wyraźnie się 
zaakcentuje jako czynnik społeczny. Daje 

„się to szczególnie zauw. * na większych 
węzłach kolejowych takich jak np. Wołko- 
wyck, Czeremcha, Brześć, a nawet i w sze- 
regu pomniejszych punktów, rozrzuconych 
na terenie Dyrekcji Wiłeńskiej. 

Nierzadko się zdarza, że kolejarze sta- 
nowią jedyny element kulturalny polski, 
otoczony morzem obcojęzycznego i ciem- 
nego ludu już to białorusinów już to pole- 
siaków. Trzeba stwierdzić i z naciskiem 
podkreślić iż na wschodnich terenach kole- 
jarz polski pelni ważną misję społeczną. 
Jest on niejako ambasadorem polskiej kułtu- 
ry w puszczy ciemnoty wschodnniej. W 
prawdzie masy kolejarzy, acz wyżej stoją 
od otoczenia w którem się obracają, muszą 
jednak stopniowo dokształcać się —dorastać 
aby zadanie społeczne jakie na niego spoda 
mógł należycie pełnić. 

Sprowa więc podniesienia poziomu mo- 
ralnego i intelektualnego kolejarza jest bar- 
dzo ważną, co zdają Się doceniać zarówno 
władze ministerjalnė, jak i miejscowe. ; 
* Pozornie masy kolejarzy zdają się być 
jednolite, tak jednaknie jest: nurtuje je po- 
ważne różnice natury politycznej i socjalnej 
Ujście tych spraw znajduje kolejarz w zwią- 
zkach zawodowych różnego typu i odcieni 
sięgających liczbę ponad tuzin. Związki ko- 
lejowe pomimo iż w statutach swych mają 
punkt o pracy społecznej i intelektualnej, 
zazwyczaj jednak nic, albo prawie nic się 
mic nie robią. Głównym ich celem jest zgro- 
madzić jak największą liczbę członków i 
możliwie silnie spoić z organizacją co się 
czyni przez dernagogję wieców i zebrań, 

Prawdziwa praca twórcza skupia się w 
tak zwanych placówkach. kulturalno-oświa- 
towych, znanych na terenie Dyrekcji Wileń- 
skiej pod nazwą „Ogniska*. Ognisko takie 
jest właśnie miejscem gdzie się mogą spoty- 
kać i w istocie spotykają się rozmaite koli- 
ry polityczne, od ,czerwonych* do „białych* 
Afbowiem żądaniem „Ognisk* jest wyłącznie 
pracą oświatową i społeczną, bez domiesz- 
ki politycznej nad masami kolejarzy w kie- 
runku ich uspołecznienia i podniesienia po- 
ziomu intelektualnego. Działalność „Ognisk'* 
datuje się od roku 1922 i jest prowadzona 
stale z mniejszą lub większą intensywnością. 
Napięcie pracy zależne jest od składu za- 
rządów poszczególnych, przeto jedno 7 
„Ognisk wykazuje większą żywotność inne 
znowuż mniejszą, placówki te są rozsiane 

całym terenie dyrekcji, obejmującym 
jak wiadomo województwa: Wileńskie, No- 
wogródzkie, Białostockie i Poleskie. A więc 
następujące węzłowe stacje mają „Ogniska, 
Kolejowe“: Wilno, N.-Wilejka, Nowe Świę- 
ciany, Mołodeczno, Krolewszczyzna, Lida, 
Wołkowysk, Czeremcha, Baranowicze, Stołp 
ce, Łuniniec, Pińsk, Brześć, Łapy, Starosiel- 
ce, Białystok, Suwałki, Mosty, Nowojelnia, 
oraz Grodno, Dukszty i Zahacie znajdują się 
w stadjum organizacji. Na czem więc pole- 
ga praca owych „Ognisk Kolejowych" Za- 
kres ich działania pojęty jest bardzo szero- 
ko i trzeba nadmienić, że nierzadko cały ten 

zakres jest wykonywany, jak np. w „Ogni- 
sku wileńskiem, którego pracy poświęcę 
specjalny artykuł. Przedewszystkiem zwró- 
cono szczególną uwagę na podnoszenie. po- 
ziomu intelektualnego, co się uskutecznia 
przez odczyty. W tym celu przy referacie 
kulturalno-ošwiatowym w dyrekcji istnieje 
specjalne grono prelegentów, którzy syste- 
matycznie objeżdżają z opracowanemi tema- 
tami wszystkie placówki. Ma to bardzo do- 
niosłe znaczenie, ponieważ na tej drodze 
urabia się masy w sensie państwowo-twór- 
czym oraz czyni się z niej namiastkę dzia- 
łaczy. Niejednokrotnie byłem świadkiem, jak 

- konduktor popisywał się w rozmowie pry- 
watnej wiadomościami zdobytemi na odczy- 
cie. Dodać wypada, iż w chwili obecnej 
chwilowo na finji odczyty zostały zawieszo- 
ne do czasu uzyskania stałych funduszów, 
poczem praca normalnie się potoczy. W ro- 
ku ubiegłym ma terenie „Ognisk“ zorgani- 
zowano przeczło 400 odczytów a wysłucha- 
ło około 40.000 osób. 

'Poza odczytami bardzo poważnie tra- 

          

ktowany jest dział bibljotek; bibljotekę po- 
siada każde „Ognisko*, przyczem najmniej- 
sza bibljoteka wynosi około 500 książek, naj 
większa przeszło 8 tysięcy. Niezależnie od 
księgozbiorów stałych istnieją dwie bibljo- 
teki „wędrujące* zorganizowane przy bo- 
gatszych ogniskach. Jest ich na terenie 
dyrekcji 2, jedna przy *„Ognisku* w Brze- 
ściu N/B. druga w Wilnie. Każda z nich 
ficzy przeszło 1500 tomów, perjodycznie wy 
mienianych na nowe, umieszczona w wago- 
nie; zaopatruje w kisążki te stacje, . które 
własnej bibljoteki nie mają. Do tego działu 
należą szkoły-i przedszkola znajdujące się 
przy większych Ogniskach, jak w Wilnie, 
Nowej Wilejce, Białymstoku, Wołkowysku, 
Brześciu, a ostatnio w Baranowiczach. Za- 
danie przedszkola jest wiadome, ma ono za 
cel uspołecznić egoistyczne pierwiastki dzie- 
ci i przygotować je do systematycznej nau- 
ki w szkole, po przejściu przedszkola idzie 
dziecko do szkółki powszechnej jako do dal- 
szego ciągu pracy przez co nie zachodzi w 
jego życiu przełom, lecz łaogodna ewolucja. 
Tyle się robi dla małego pokolenia, dorasta- 
jące i dorosłe skupia się w sekcjach spor- 
towych, dramatycznych, muzycznych, iż 
nawet nie brak tu sekcji szachistów. Nie ma- 
łą rolę odgrywa zespoły dramatyczne, dzia- 
łalność których jest nierzadko bardzo inten- 
sywną. Do najsiłniejszych zespołów drama- 
tycznych zaliczyć należy wileńskie Ognisko 
następnie idą Wołkowysk, Białystok, Bara- 
nowicze, Brześć i t. p. 

Do działalności artystycznej należą or- 
kiestry wszelkiego typu, posiada je prawie 
każde Ognisko zaś wileńskie zdobyło się 
nawet na orkiestrę symfoniczną, która na 
terenie Wilna zajmuje bezsprzecznie pier- 

e miejsce z pośród zespołów amator- 

      

ski 

  

Nasuwa się pytanie, skąd się biorą fun- 
dusze na prowadzenie tak rozległych prac, 

a jak wiadomo bez pieniędzy nic nie można 
robić. Otóż temu zagadnieniu należy po- 
święcić specjalną uwagę, albowiem ciekawe 

to jest, jak kolejarze te trudności pokony- 
wują. Js 

ŚWIĘCIANY 

— Zakończenie roku szkolnego w szko- 
le zawodowej w Nowo-Święcianach. W dniu 
1 lipca r. b. w Sejmikowej Szkole Zawodo- 
wej w Nowo-Święcianach odbyła się uroczy 

stość zakończenia roku szkolnego na której 
byli obecni: Starosta Święciański p. Stefan 
Mydlarz z żoną rodzice uczenic Uuczęszcza- 
jących do Szkoły oraz przedstawiciele miej- 
scowych władz sam*rządowych, W imie- 
niu samorządu powiatowego przemawiał 
Starosta Święciański, zaś w imieniu rodzi- 
ców p. Mieszkowski dziękując p. Staroście 
za opiekę samorządu nad szkolą, który ło- 
żąc swe skromne fundusze przyczynia się 
w znacznej mierze do podniesienia wiedzy 
fachowej młodzieży. Świadectwo ukończe- 
nia szkoły otrzymały: Adamowska Helena, 
Borowikówna Antonina, Czarnocka Wanda, 
Girynówna Janina, Hajdamowiczówna Pau- 
lina, Jankowska Walerja, Andrzejewska 

Emilja, Rawiczówna Bejla, Kobzikówna An- 

na, Kowalewska Genowefa, Lewinsztejnów-- 

na Rywa,Mełzykówna Stefanja, Leszakówna 
Anna, Pietkiewiczówna Helena, Runowiczó. 

wna MarjaSadownikowa Helena, Sawiczó- 

wna Helena, Sawiczówna Helena - Weroni- 

ka, Sliska Paulina, Świrka Paulina, Śwital- 

ska Leokadja, Szymkunówna Julja, Turczy- 
nowiczówna Jadwiga, Zdanówna Józefa. 

   

  

  

— Kursy rolnicze w schronisku dla dzieci 
Doceniając znaczenie kursów rolniczych w 
Schronisku Sejmikowem dla Sierot w Świę- 
cianach zostały zorganizowane wśród dzia- 
twy Schroniska kursy uprawy warzyw. Po- 

wyższe ma na celu współzawodnictwo oraz 

nauczenie dzieci uprawy warzyw. konsum- 

cja których u nas jest tak mala między tem 

jak dziatwa Schroniska w przyszłości będzie 

mogła na wsi z powodzeniem propagować 
uprawę warzyw mając już doświadczenie 
nabyte w zakładzie. Bigos. 

     

— Wycieczka rolnicza do Poznania. W 
dniu 30 czerwca ze Święcian wyruszyła wy- 
cieczka rolnicza zorganizowana przez Wy- 

SŁO wO 

Przyszłym rokowaniom morskim przyświecać ma 
dokiryna równowagi 

Oświadczenie ministra Stirmsona 

WASZYNGTON, 2—VII. Pat. Sekretarz stanu Stimson zaznaczył, że 
doktryna równowagi będzie w dalszym ciągu podstawą dyskusji w czasie 
przyszłych rokowań morskich, w których Stany Zjednoczone będą zainte- 
resowane. Mówiąc o informacjach, pochodzących z Lonnynu, wig których 
Stany Zjednoczone zamierzają jasoby zmienić swą politykę. Stimson po- 
wiedział, że równowaga sił między dwoma narodami ma doniosłe znacze- 
nie, jako Środek, ułatwiający porozumienie między niemi. 

(ij rąd pruski zawrze konkórdat z kościołem ewangelickim? 
BERLIN, 2—7. Pat. W Komisji głównej sejmu pruskiego poseł de: 

mokratyczny Grau zgłosił w toku obrad nad projektem ustawy konkorda- 
towej wniosek, wzywający rząd pruski do podjęcia w najbliższym czasie 
rokowań z kościołem ewangelickim oraz go opracowania projektu umowy, 
opartej na zasadzie parytetycznego traktowania kościołów ewangelickiego i 
katolickiego. Premjer Biaun potwierdził ponownie, iż rząd pruski gotów 
jest niezwłocznie po przyjęciu przez sejm konkordatu z kościołem katolic- 
kim wznowić rokowania z kościołem ewangelickim. 

Międzynarodowa konierencja Czerwonego Krzyża W Genewie 
Na porządku dnia rewizja konwencji z r, 1906 i sprawa ko- 

deksu dla jeńców wojennych 
..., GENEWA, 4,6, Pat. Wczoraj odbyło się tu otwarcie międzynarodowej konwen- 

cji Czerwonego Krzyża, która ma się zając rewizją konwencji z roku 1906 o losie 
chorych i rannych na polu bitwy oraz opracowaniem kodzksu dla jeńców wojennych. 
Rząd polski reprezentuje płk. dr. Pracki oraz podpłk. Babecki. W konferencji biorą 
udział przedstawiciele 47 państw. 

J. E kardytał Hlond w ńrotze powrotnej z Włoch da Polski 
WIEDEN, 2—7. Pat. Wczoraj o godzinie 16 min. 30 przybył tu samolo- 

tem w drodze powrotnej z Włoch ks. prymas kardynał dr. Hlond, powitan 
przez posła Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu oraz przez członków tutej- 
s.ego poselstwa. 

Jednodniowy pobyt ks. kardynała w Wiedniu 

WIEDEŃ, 2 VII. PAT. W ciągu dnia dzisiejszego ks. kardynał prymas Hlond 
złożył szereg wizyt oficjalnych, zaś po południu odwiedził posła Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wiedniu p. Bądera. Jutro rano o godz. 8 ks. prymas wyjeżdża do Pragi. 

- Znamienne sfanowisko rolników w Ausirii 
Sprawa subwencji państwowej z powodu strat poniesionych 

z racji cen na zboże. 
WIEDEŃ, 2 VII. PAT. Rolnicy austryjaccy wdrożyli akcję celem uzyskania po- 

mocy państwowej dla rolnictwa, dotkniętego spadkiem cen zboża..Plan zaprowadzenia 
ceł zbożowych, lub też państwowego monopolu zbożowego został zaniechany. Rolnicy 
austrjaccy KAN się obecuie od państwa subwencji w wysokości 5 szylingow od 
q. zboża. Wyniosłoby to rocznie 50 milj. szylingów. W sprawie tej toczą się obecnie 
rokowania między rządem a przedstawicielami austrjackiego rolnictwa. 

Przyjazd wycieczki dziennikarzy angielskich 
GDAŃSK, 2-VIIL. PAT. Wczoraj późnym wieczorem przybyła statkiem „S.S.* 

Warszawa, należącym do polsko-brytyjskiego towarzystwa okrętowego, wycieczka 
wybitnych dziennikarzy angielskich w składzie 20 osób. Wycieczce towarzyszą z ramie- 
nia poselstwa polskiego w Londynie referent prasowy poselstwa  Bauer-Czarnowski 
oraz sekretarz poselstwa p. Ksawery Zaleski. 

Powitanie w Gdańsku 
Dziś, o godzinie pierwszej w salonach hotelu Centralnego odbyło się Śniadanie, 

wydane na cześć angielskich gości przez komisarza generalnego R. P. w Gdańsku i dy- 
rektora departamentu morskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

: W porcie Gdyńskim 
Po śniadaniu, które odbyło się w bardzo serdecznym nastroju, uczestni- 

cy wycieczki udali się statkiem rady portu i dróg wodnych w Gdańsku 
do portu gdyńskiego, i. zwiedził jego urządzenia. р 

Odjazd do Poznania 
Po powrocie do Gdańska odjechali goście angielscy pociągiem wieczornym do 

Poznania żegnani serdecznie -przez zebranych dziennikarzy polskich. 

  

. PP. Deweywie gośćmi posła polskiego w Moskwie 
(MOSKWA, 2 7. PAT. We wtorek 2 bm. przybył z Charkowa do 

Moskwy doradca finansowy przy rządzie polskim p. Dewey. Na dworcu 
oczekiwali p. Dewey'a poseł polski w Moskwie Patek w towarzystwie 
pierwszego sekretarza Zaniewskiego. Tegoż dnia pociągiem pośpiesznym z 
Warszawy przyjechała do Moskwy pani Dewey. Państwo Dewey zamieszka- 
li w poselstwie polskiem. 

Powróf urafowanych lofników hiszpańskich 
GIBRALTAR, 2,6. Pat. Statek angielski— baza dla samolotów „Eagle*, mający 

na swym pokładzie lotników hiszpańskich z „Numancji* przybył dziś o godzinie 8 
min. 45 do Gibraltaru. : 

Plaga szarańczy na Korsyce 
PARYŻ. 26. Pat. „Petit Parisien* donosi z Ajaccio, że szarańcza nawiedziła 

południową równinę Korsyki, niszcząc w sposób katastrofalny pastwiska, gaje 
oliwne, winnice, zasiewy i ogrody. 

dział Powiatowy w Święcianach z fundu- 
szy przeznaczonych na ten cel w budżecie 
Wycieczka składa się z 80 drobnych rol- 
ników. Kierownikami wycieczki są: p. Fry- 
deryk Krasicki — Kierownik Biura Wydzia- 
łu Powiatowego i p. Mieczysław Kuryłło — 
Agronom Powiatowy. Na dworcu w Nowo- 
Święcianach wycieczkę pożegnał Starosta 
Święciański. 

POSTAWY. 

— Pokaz hodowli koni. Odbył się 
na targowisku w Postąwach pokaz hodow- 

tany koni, który wywołał wśród hodow- 
ców koni bardzo znaczne zainteresowanie. 
Szczególną uwagę zwrócił dwukilometrowy 
wyścig po uciążliwej drodze z ładunkiem 
około 450 ks. Na pokazie obecnym byt 
przedstawiciel wydziału rolnego Czerniew- 
ski oraz przedstawiciele Towarzystwa Rol- 
niczego. Wogóle podkreślić należy znaczny 
wzrost zainteresowania się ludności miejs= 
cowej hodowlą koni. Rozdano szereg czn- 
nych nagród. 

adena 

GENEZA REJDU „ŻÓŁTEGO PTAKA” 
Po owacyjnem przyjęciu Assolanta 

Letevra i Lottiego, przez zgromadzone 
tłumy na lotnisku w le Bourget, po mo 
wach powitalnych ministra lotnictwa 
Laurent Eynec, komendanta parku lot 
niczego w le Bourget Weissa,i wielu 
innych dygnitarzy, trzej lotnicy z ro- 
dzinami i narzeczoną Lefevra, udali się 
do hotelu będącego własnością ojca 
Lottiego. 

Pierwszy wieczór po wspólnie prze 
żyty ch niebezpieczeństwach, zeszedł 
bohaterom na. odczytywaniu  de- 
pesz gratulacyjnych, i swobodnej po- 
gawędce w gronie najbliższych. W pe- 
wnym momencie powiadomiono Assol- 
lanta że proszą go do telefonu z New- 
Jorku. 

— To moja żona, zawołał urado 
wany — spieszę do te efonu. 

Ale ponieważ nie zna angielskiego 
a jego żona nie mówi po francusku, 
trzeba było korzystać z usług tłiuna- 
cza. 

— Hallo najdroższy, — zabrzmiał 
głos pani Assollant w słuchawce. 

— Nie proszę pani, — odpowie- 
dział tłomacz, —pani się myli. Nie na- 
zywam się najdroższy. 

— (Co pan mówi? 
— Jestem tylko pośrednikiem. Pan 

Assolant polecił mi zapewnić panią o 
jego najgorętszej miłości. 

Odległy głos zabrzmiał raz jeszcze 
z odcieniem rozczarowania. 

— Żegnaj ukochany. 
Ciekawa rzecz, czy młoda para, do 

wyznań miłosnych i zawarcia .małżeń- 
stwa korzystała również z usług tło- 
macza, czy też posługiwała się słów- 
nikiem. W każdym bądź razie państwo 
Assolant są przykładem, że prawdziwa 
miłość może się obejść bez znajomości 
języka; gdyż czułe spojrzenia, ta naj- 
wymowniejsza pieśń bez słów. 

Dnia następnego trzej !otnicy i ich 
rodziny były podejmowane w redakcji 
„Matina* przez naczelnego redaktora, 
ministra lotnictwa, zastępcę ministra 
wojny i t. d., którzy składali im naj- 
szczersze powinszowania, zdobytego 
rekordu. 

Inicjatorem raidu był Armand Lo- 
tti. Zamożny i zapalony do lotnictwa 
młodzieniec, wykombinował lot trans- 
atlantycki, dokonany przez Francu- 
zów, na aparacie francuskiej konstruik- 
cji. W tym czasie poznał on Assolan- 
ta, przydzielonego do 4 parku lotni- 
czego pod komendą Weissa, w chara- 
kterze pilota. Assolant świeżo powró- 
cił z Marokka, gdzie zdobył krzyże 
walecznych podczas walk z Ryfenami. 

Assolant przyjął entuzjastycznie 
propozycję Lottiego, który natych- 

  

miast nabył „żółtego Ptaka". Lotti, 
mając już aparat i pilota zaczął się 
rozglądać za nawigatorem, wybór 
dpał na Lefevra, z którym  Assolant 
latał już nie jednokrotnie. 

Rok czasu poświęcili młodzi za- 
paleńcy na przygotowanie lotu. Prób- 
ne ćwiczenia i dokładne obznajomie- 
nie się z budową i montażem swego 
aparatu. Wreszcie gdy wszystko by- 
ło gotowe, chcieli na próbę przedsię- 
wziąć lot z Paryża do Kairu. Niestety, 
akurat w tym samym czasie minister 
fotnictwa wydał zakaz przedsiębrania 
wszelkich lotów. 

— Aby nie zaniechać marzenia, 
które postanowiliśmy urzeczywistnić, 
mówił Lotti, a jednocześnie nie wejść 
w kolizję z rozporządzeniem ministra, 
zdecydowaliśmy przenieść się z apa- 
ratem do Ameryki, i odbyć raid New | 
Jork — Paryż. 

— Samolotu nie  rejestrowaliśmy 
nie chcąc nadawać przez świadectwo 
rejestracyjne oficjalnego charakteru 
całej wyprawie. Mając na widoku, że 
wrazie niepowodzenia naszego przed- 
sięwzięcia, będziemy sami wyłącznie 
odpowiadać przed opinją świata, wra- 
zie zaś powodzenia, wsławimy awja- 
tykę francuską zarówno jak i francu- 
skie fabryki aeroplanów. 

W Ameryce spotkali się lotnicy z 
gorącą sympatją i otrzymali od tamtej: 
szego świata lotniczego wszelką moż- 
liwą pomoc. Po zmontowaniu „Żółte- 

go Ptaka* i próbnych lotach, należało 
pomyśleć o starcie, do tego celu naj- 
lepiej się nadawało lotnisko w Old- 
Orchard. O tem jak dalece należy 
przed takim rejdem obmyśleć przygo- 
tować i wypróbować najdrobniejsze 
szczegóły, świadczy fakt, że po wy- 
startowaniu z lotniska dnia 29 maja 
lotnicy musieli po 40 minutach powró- 
cić, z powodu, że całkowity zapas 
paliwa składał się wyłącznie ze zbyt 
lotnej amerykańskiej benzyny. Po wie- 
lu próbach, lotnicy doszli, do ustano- 
wienia procentowości benzyny z ben- 
zolem. 

Jednego tylko lotnicy nie mogli 
przewidzieć, pomimo najskrupulatniej- 
szych obliczeń, to jest obecności in- 
truza na statku. To też nie małe było 
ich zdziwienie i przerażenie, faktem, 
że „Żółty Ptak* wdniu 13 b. m. znacz- 
nie trudniej się wzbijał, jak za prób- 
nych lotów pomimo, i nawet termosy 
pozostawili, by zbyt nie obciążyć apa-4 
ratu. 

, — Gdyby nie ten łobuz Schreiber, 
nie potrzebowalibyśmy lądować w 
Commilas i o dwa dni wcześniej byli- 
byśmy w Paryżu, kończył swoje opo- 
wiadanie Lotti. 

Schreiber pa kilku dniach pobytu 

w Paryżu został już wyekspedjowany 
z powrotem do Ameryki, gdzie bardzo 
być może, że będzie zaaresztowany 
przez władze amerykańskie, za samo- 
wolne opuszczenie Stanów Zjednoczo- 
nych bez paszportu. 

Ogólna opinja w Stanach Zjedno- 
czonych jest oburzona zachowaniem 
Schreibera, jego fanfarodadą w porów- 
nywaniu się z Lindbergiem i głośnemi 
okrzykami na lotnisku. w le Burget, 
gdzie ofiarował wywiad z sobą temu, 
kto najdrożej zapłaci, powiewając 
przy tem amerykańską chorągwią i 
krzycząc: vive la France. Amerykanie 
uważają słusznie, takie zachowanie 
Schreibera po jeździe na gapę, za kom- 
promitujące dla Ameryki. | 

Schreiber na pokładzie parowca 
„Olympic“, dokąd został odstawiony 
na wyraźne życzenie ambasadora Sta- 
nów Zjednoczonych, przeżywa obecnie 
nie wesołe chwile, nie zdobył spodzie- 
wanych kokosów, a za powrotem do 
ojczyzny czeka go surawa kara, bo 
Amerykanie nie żartują z tymi, którzy ' 
bez oficjalnego paszportu przedostają 
się zagranicę. 

Trzej bohaterscy lotnicy zostali 
nagrodzeni za zasługi złotemi medala- 
mi i Legią Honorową i byli przyjęci 
na audjencjach u prezydenta Doumer- 
que i premjera Poincarego. Z. K. 

IR IT A TIT 

Uśmiechy forfuny 
Kto wygrał „dolarówkę*? 

W lipcowem ciągnieniu „dolarówki* pa- 
dły następujące wygrane: 

8.000 dol. wygrał Nr. 917280. 

3.000 dol. wygrał Nr. 83244, 

1000 dol. wygrały Nr. Nr.579787, 264779 

229149, 386905, 945909, 

Po 500 dol. wygrały Nr. Nr.: 247759, 

563065, 999528, 927384, 733941, 945045 

992475, 43675, 117907, 742177. 

Po 100 dol. wygrały Nr. Nr.: 506322, 
4354999, 360192, 985509, 266155, 587572 

965326, 128008, 964204, 747737, 674433, 

705955, 463072, 192832, 981581, 994365, 
461109, 235651, 817313, 403662, 103663 
118345, 604654, 825368, 255385, 20101, 

277595, 828401, 413575, 479693, 356001, 

425400, 298407, 571543, 939972, 391812, 
997113, 36759 144753, 594216. 
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Jakkolwiek  najsłuszniej, uwaga 
_ ogółu katolickiego Wilna, zarówno jak 

__ jego ofiarność w sprawie nowozbudo- 
- wanych, oraz rekonstruowanych świą- 

  
Kościół W. W. Świętych. 

tyń naszych, zwróconą jest przedew- 
-szystkiem ku potrzebom tej właśnie 
grupy kościołów, to jednak nie są i nie 
mogą być zaniedbywane domy Boże, 

© KOŚCIÓŁ SZYTA ŚWIĘPYCH 1. IZEROAEK PAMW AMELIE 
częstokroć dziś zapoznawane pod 
względem konserwacyjnym. 
"Niekiedy i nasi badacze sztuki za- 

mało wnikają w sprawę odszukiwania 
inwentarzy starożytnych świątyń na- 
szych, przy badaniu tych i owych za- 
bytków kościelnych. 

Swoją drogą z nakazu władz zwie- 
rzchnich, proboszczowie zajęci są przy 
gotowywaniem materjałów do jak naj- 
staranniejszych opisów kościołów 
przez nich administrowanych a niekie- 
dy gruntownych monografji, do któ- 
rych powołali już to archeologów, już 
to uzdolnionych artystów, głębiej wni- 
kających w arkana historji sztuki 
miejscowej. 

Weźmy, naprzykład, bardzo cieka- 
wy pod względem struktury barokowej 
wspaniały koś. paratjalny Wszystkich 
Świętych, położony przy byłej bramie 
Rudnickiej, i niezbyt dawna zawiady- 
wany przez Karmelitów dawnej reguły 
(t. zw” trzewiczkowych). 

Jeszcze przed 25-ciu laty, były pro- 
boszcz zlecił przyozdobienie świątyni 
młodemu dekoratorowi, nie posiadają- 
cemu jeszcze wówczas dostatecznego 
wykształcenia fachowego, dziś jednak 
znające, juž swoje błędy, popełnio- 
ne niegdyś i pełniącemu  zaszczytnie 
obowiązki sumiennego nauczyciela w 
szkole specjalnej. 

Bo oto, jak słusznie pisze 
Kłos 

prof. 
w pięknej swej książce Wilno, 

„Wnętrze kościoła nieumiejętnie odno- 
wione w 1904 r., robi wrażenie prze- 
ładowania  jaskrawością 
marmurów i pozłoty”. 

Obecny administrator świątyni słu- 
sznie postanowił, i to w roku bieżącym 

ocząć restaurację wnętrza kościo- 
ła od najstaranniejszego odnowienia 
stiukowych części ołtarzy. Na liczbę 
ogólną 18 ołtarzy jest w koś. Ww. ŚŚ. 
7 z cennemi niegdyś, oszpeconemi po- 
tem nieumiiętną ręką ozdobami falsz- 
marmurowemi. 

W r. b. mają być odrestaurowane 
ołtarze w presbiterjum przez doskona- 
łego fachowca L. Tołłoczkę. Aczkol: 
wiek, pod względem ilości wiernych, 
parafja kościoła rzeczonego należy do 
największych w Wilnie, ale stanowczo 
jest ona najuboższą, jako obejmującą 
zarówno przedmieście i część wsi z 
ludnością bardzo biedną. Ztąd zacho- 
dzi potrzeba otrzymania pomocy finan- 
sowej od Rządu. 

Czcigodny proboszcz ks. Józef Son- 
gin, uzasadnioną żywi nadzieję, że za- 
biegi jego za pośrednictwem Urzędu 
Konserwatorskiego w województwie 
naszem 0 pozyskanie sukursu pienię 
żnego, odniosą już niezadługo pożą- 
dany skutek. 

W przewodniku po Wilnie, Wł. Za- 
horskiego, skądinąd pracy nie bezwar- 
tościowej, czytamy jedno co do koś- 
cioła Ww. ŚŚ. takie oto nieuzasadnione 
zdanie: „Nic godnego uwagi Kościół 
Karmelicki nie posiada". Tak samo 
niedawno, zasłyszawszy, za pośredni- 

ctwem miejscowego  Radja, ciekawą 
relację o obrazach Matki Boskiej w 

ną przez poważnego badacza przed- 
miotu, szanownego ks. Ś. dowiaduję 

  

Kopersztych O: Pczyckiego przeo- 
ra 0.0. KR Gaye przy Ostrej 

ramie. |, 

ikonograficznych 
Uziembły. 

Ze zbiorów Lucjana 

się, że nie jest mu znany podobnie jak 
niektórym historykom naszym: „Obraz 

N. M. P. Anielskiej w kościele Wszy- 
stkich Świętych u XX. Karmelitów 

sztucznych Wilnie, słynących cudami, a wygłoszo- Łask?mi słynący". To objaśnienie znaj 
duje się właśnie na starym  sztychu 
miedziorytowym,” niewątpliwie wyko- 
nanym w Wilnie, przez ks. Maurycego 
Pczyckiego, karmelita w końcu XVIII 
stulecia. 

Rycina bardzo mało komu jest zna- 
ną z względu na swą rzadkość. 

Nie zna tego sztychu i ks. prob. 
Songin, którego ód dawna żywo inte- 
resuje omawiany obraz. Na rycinie, od 
bitej w formie 8:k1 większej wizerunek 
Naj. Panny z Dzieciątkiem Jezus na 
ręku, umieszczony jest właśnie nad wi- 
doczkiem samego kościoła karmeli- 
ckiego. 

Obraz Matki Boskiej z koroną, nad 
mad nim unoszony jest w obłoki przez 
aniołki. 

Ciekawem byłoby porównanie tego 
sztychu z olejnym obrazem oryginału 
znajdującego się w ołtarzu bocznym 
świątyni (ostatnim przy prawej nawie) 
w tym mianowicie ołtarzu, gdzie pod 
obrazem starożytnym, oglądamy umi 
szczony tam obraz nowy św. Teresy. 

Oryginalnę cechą obrazu N. Pany 
Anielskiej — bo jest on właściwie 
bardzo małego rozmiaru, — jest to, że 
umieszczono go u góry starego duże- 
go abrazu, w którego płótno jest wpra 
wiony, aczkolwiek otoczono go przy- 
tem srebrną blachą. 

Obraz ten N. P. robi wrażenie star 
szego malowidła niż ten w którym jest 
umieszczony, a który jest jakby ado- 

  

racją wizerunku Matki Boskiej. 
Oba dzieła sztuki pochodzą nie- 

wątpliwie z początku XVIII stulecia i 
tem wzajem się uzupełniają, że obraz 

późniejszy, wyobraża u góry zastępy 
aniołów dokoła obrazu N. P. Anielskiej 
zaś u dołu postącie biskupów i innych 
osób z różnych stanów. 

Obrazy te zasługują bezwarunko- 
wo na szczegółowe zbadanie przez ar- 
cheologów oraz na odszukanie histo- 
rycznych a przedewszystkiem* inwen- 
tarzowych o nich wiadomości. 

Dziwną jest rzeczą, że pomimo tra- 
dycyjnego kultu, okazywanego przez 
pobożniejszą ludność wileńską, czczo- 
ne te zabytki miejscowe, tak zapoznax 
wane są przez starożytników i arty- 
stów naszych. 

Szczególną miłością, słynący łaska- 
mi obraz N. P. Anielskiej, otoczony jest 
przez młode dziewczątka. i 

O ile „sobie przypomnę, szanowny -, 
ks. Ś., który ze znaczną ścisłością ba- 4. 
dacza, omawiał sprawę obrazów M. ° 
Boskiej, słynących cudami, a znajdu- 
jących się w kościołach wileńskich, 
utrzymywał, że takowe się znajdują w 
6-ciu świątyniach naszych, mianowicie 
w Ostrej Bramie, 'dalej w kościołach: 
Św. Michała, Bonifratrów, . św. św. 
Piotra i Pawła, św. Jakóba, wreszcie 
św. Jana w którym się znajduje kilka” 
odnośnych wizerunków N. Panny. Stąd 
widzimy, że szanownemu ks. Ś. sząco- 
wny wizerunek N. Panny Anielskiej, 
łaskami słynący, a znajdujący się od 
wieków w koś, Ww. ŚŚ. nie jest znany. 

£
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3 
„Całe zło leży w tytule o spadkach 

kodeksu cywiłnego, który nakazuje 
równy podział majątków. Tam znaj- 

duje ono młotek, którego bezustanne 
działanie kruszy ziemię, indywiduali- 
zują fortuny, odejmując im konieczną 
stałość i któr.y, rozkładając stale, a 

nie składając nigdy, zabija Francję". 
Tak oto wyraził Balzac to przekonanie 
które stanowi założenie podstawowe 

„państw.  przeciwdziałających temu 
nadmiernemu  rozdrabnianiu gospo- 

darstw wiejskich. To samo przekona- 
nie jest podstawą ustawy pruskiej o 
prawie niepodzielnego dziedziczenia 
osad rentowych i kolonizacyjnych z 

r. 1896, ustawodawstwa rosyjskiego 0 
niepodzielności gospodarstw włościań- 
skich poniżej 6 morgów, czy też 10 

ydziesięcin, wreszcie działalności 'ankie- 
towej i propagandowej od r. 1875 w 
Galicji i wkońcu prac przygotowaw- 
czych do reformy prawa spadkowego 

w Polsce. 
Porozumiejmy się o co nam idzie. 

Mówi się tak: rozproszkowanie (już 

nie: rozdrobnienie) gruntów i gospo- 

darstw włościańskich jest tak daleko 

postiniętem, że należy mu jak najspi=- 
szniej i jak najenergiczniej przeciw- 

działać. Przyjmijmy to stwierdzenie ja- 

ko słuszne. Wysuwają się odrazu dwie 

zasadnicze rzeczy: przymus przepro- 

wadzenia reformy, i jej ścisły związek 
z warunkami i środkami gospodarcze- 
mi. Z tą chwilą mamy już zarysowany 
cały problem: Idzie nam o gospodai- 
stwa włościańskie; o działalność usta- 

wodawczą zastosowaną do warunków 
gospodarczych; przy pomocy środków 

gospodarczych. i 

Powodzenie reformy zależy w dużej 

mierze od tego, jak przyjmie ją bezpo 

śiednio nią zainteresowana część spo- 
łeczeństwa; w jakim stosunku będzie 
ta reforma pozostawała do przekonań 
prawnych i zwyczajów wśród zainte- 
resowanych rozpowszechnionych; jak 
zostanie ona ujęta z uwagi na ich po 
ziom gospodarczy i kulturalny. Teraz 
znów mamy, nakreślone punkta mają- 
<e stanowiópodstawę przy rozwiązaniu 
p.oblemu. Idzie nam bowiem o kon- 
strukcję prawną reformy; o treść jej 
szczegółowych postanowień ustawo- 
wych; o 1ozkład terytorjalny, regjonal- 
ny, mających się może zróżniczkować 
owych postanowień; o oparcie refor- 
my o środki finansowe i gospodarcze. 

Widocznem jest z tego jak dokład 
ną musi być praca przygotowawcza 

oraz jak trafnem i ostrożnem musi być 
Jkosprowadiócie reformy. Pomoc i im- 

puls w tym kierunku postanowił dać 
Wydział ekonomiki rolnej drobnych 
gospodarstw włościańskich przy Insty- 
tucie Puławskim, Kierownik jego pro- 
iesor Franciszek Bujak, zebrawszy 990 
odpowiedzi nadesłanych z całej Polski 
na rozpisaną przez siebie ankietę na 
temat zwyczajów spadkowych włoś- 
ciańskich, składającą się z 60 pytań, 
oraz odpowiedzi na dwie ankiety Mi 
nisterstwa Reform Rolnych wydał przy 
pomocy 14 autorów poszczególnych 
rozpraw, w pięciu tomach „Zwyczaje 
spadkowe włościan w Polsce".  (Bi- 
bljoteka Puławska 1929) Na publi- 
kację tę składają się oprócz wstępu 
prof. Bujaka, następujące rozprawy: 
b. zabór austrjacki Karola Kowalskie- 
go; Małopolska zachodnia dr. Stefana 
i dr. Konstantego  Grzybowskich; 
Śląsk cieszyński Rudolia  Karpińca; 
"Wojew. poznańskie i pomorskie Józefa 
Górskiego; Górny Śląsk Stefana Kucz- 
kowskiego, wojew. warszawskie i za- 
chodnia część wojew. białostockiego 
<:. Jana Wasilkowskiego; wojew. Kie- 
leckie Wacława Jaskłowskiego; wojew 
łódzkie Józefa Giórskiego; wojew. lu- 
belskie Karola Kowalskiego; wojew. 
wileńskie i nowogródzkie prof. Kazi- 
mierza Petrusiewicza i min. Witolda 
Staniewicza (dwa artykuły), wojew. 

grsotyńskie Adama Bobkowskiego; wo- 

jew. poleskie i wschodnia część wojew 
białostockiego Sz. Muzykanta; wre 
szcie szkic historyczny co do Korony 
proi. Józefa Rafacza i cały szereg „lu- 
žnych uwag“ Józefa Bekermana. 

Cóż się okazało? 
Całą .Polskę włościańską ogarnął 

szał bezkresnego dzielenia gruntów i 
gospodarstw. Tylko część b. zaboru 
pruskiego, a mianowicie województwa 
Poznańskie i Pomorskie rozstrzygają 
tę kwestję pod kątem widzenia bar! 
dziej przemyślanym i starają się nie- 
co o utrzymanie gospodarstw na pe- 
wnym poziomie; podobnie w cieszyń- 
skiej części wojew. śląskiego. Pozal 
tem nie pomogły w b. zaborze rosyj- 
skim ani wprowadzony postanowie- 
"niem Komitetu Urządzającego z 30 
XII 1865 oraz ustawą z 11 VI. 1891 
zakaz dzielenia gospodarstw  ukazo- 
wych”, t. j. powstałych wskutek uwłat 
szczenia chłopów ukazem z 19 II 1864 
o ile nie przekraczają one 6 morgów 
— ani zakaz dzielenia gospodarstw 
„nadzialowych“ zawarty w osobnym 
bardzo obszernym dodatku do tomu 
IX (t. j. ustawy stanowej) Zbioru 
Praw Cesarstwa Rosyjskiego, według 
którego to zakazu jedna „osada na- 
dana rodzinie włościańskiej nie mogła 
wynosić mniej niż 10 dziesięcin (bli- 
sko 20 morgów t. j. 10 90 ha). W Ma 
łopolsce z ogólnej ilości gospodarstw 
rolnych w województwie krakowskiem 
82.3 proc. stanowiły gospodarstwa do 
5 ha powierzchni” a wtem 44.4 proc. 
do 2 ha; w województwie Ilwowskiem 
cyfry te wynoszą 88.2 proc. i 52.5 proc 
w stanisławowskiem 91.7 proc. i 67.5 
proc. w tarnopolskiem 83.9 proc. i 52.7 
proc. (cyfry z r. 1922). W wojewódz- 
twie łódzkiem gospodarstwa do 5 ha 
wynosiły w r. 1904 około 40 proc., a 
w r. 1921 już 64 proc. ogólnej ilości 
gospodarstw poniżej 50 ha. W wojeT 
wództwie nowogródzkiem gospodar- 
stwa do 5 ha stanowią 72 proc. w po- 
leskiem i białostockiem około 48 proc. 
Cyfry te z każdym rokiem stają się co- 
raz poważniejsze. 

Że jest to wynikiem lekkomyślnol 
ści właścicieli gospodarstw, świadczy 
o tem stwierdzenie iż przy wzięciu pod 
uwagę rozporządzania własnością 
przez zrobienie testamentu, przez prze 
kazanie majątku za życia i nierozporzą 
dzenie nim wogóle na wypadek Śmier- 
ci — to cyfra testamentów waha się 
od 1 da 5 proc., w Poznańskiem i na 
Pomorzu do 10 proc. o tylko w Cie- 
szyńskiem około 24 proc., (więcej nier 
co podobno w niektórych powiatach 
Małopolski). Równocześnie wypadki 
braku testamentu zamykają się w cy- 
frach od 30 proc. do 95 proc. a nawet 
i do 100 proc. Wprawdzie dość czę- 
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Spostrzeżenia meteorologiczna Zakładu 
Meteorologji U. Ś. B. 

z dnia 2 - VIL. 1929 r 

Ciśnienie | de W. m] 759 

Temperatura ! a \ + 220C 

za do- ! ов 
bę w mm. ] 

Wiatr ! 
przewažający | 
Uwagi: Pogodnie. 

Południowo-wschodni. 

Minimum za dobę-l- 110C. 
Maximum na dobę -|- 269C. 
Tendencja barometryezna: bez zmian. 

Kościół Ww. ŚŚ. przypomnijmy to 

czytelnikom „Słowa*, był założony 
w r. 1620 przez sekretarza królewskie- 
go Wojciecha Chludźińskiego, — (ро- 
święcił go w 1631 bis. Woyna). 

W świątyni tej jeszcze przed 52-ma 
laty znajdował się wielki portret olej- 
ny, malowany podobno współcześnie z 
powstaniem klasztoru karmelickiego, 
przedstawiający osobę fundatora ko- 
ścioła, W. Chludzińskiego, w zbroi ry- 
cerskiej w całej postaci. Qglądał go 
właśnie, u któregoś z żyjących jeszcze 
wówczas zakonników, znany staroży- 
tnik wileński, ś. p. Albert Lud. Zasz- 
towt. 

a Wizerunek ten, który przed tem 

_ Zxwieszony był w zakrystji, a dawniej 
jeszcze mógł się znajdować, jak to 
często bywało z portretami iundato- 
rów, w presbiterjum kościoła, ostatnio 
zawieszony był właśnie w celi mnicha 

_Nie wiem, czy dziś mógłby kto wska- 
<zać miejsce, dokąd później trafiła po- 
Ša tyle szacowna po fundatorze 
pamiątka. 5 

- . Przy kościele znajdowała się oczy- 
wiście, jak przy wszystkich kościołach 
zakonnych į cenna książnica. Przed 
trzydziestoma przeszło laty, jak opo- 
wiadał mi niegdyś głęboki znawca 
Wilna, Ceniony numizmatyk, Ś. p. L. 
Moraczewski, resztki onej bibljoteki, 

| skutkiem niedbalstwa służby kościel- 
nej, powędrowały do zbiorów paru 
antykwarjuszy. Tak np. jeden z nich 
skarżył się, że gdy powyrzucał przez 

„okno zakrystji da ogrodu poklasztor 

nego upatrzone książki a było to późno 
wieczorem (zbieracz ów projektował 
dnia następnego zabrać je sobie) to 
jednak drugi sprytniejszy przybyły, 
w tym czasie z Mińska, uprzedził Wil- 
nianina i sprzątnął przygotowane książ 
ki. Ciekawe to, że obaj zazdrośni zbie- 
racze, byli niegdyś kolegami w gimna- 
zjum Mińskiem. 

Koś. Ww. ŚŚ. posiada jednak tro- 
chę starych rękopisów pokarmelickich 
lecz jak słyszałem, niema w nich żad- 
nych bliższych szczegółów 0 wyżej 
omówionym obrazie N. P. Anielskiej. 
Zato może znajduje się w tych doku- 
mentach wiadomość o portrecie funda- 
tora i jego pochodzeniu. 

Koś. Ww. Śś., jeszcze przed pół 
wiekiem, był otoczony murem, który 
zasłaniał znaczną część świątyni: stąd 
w r. 1879 to nieestetyczne ogrodzenie 
najsłuszniej zastąpiono żelaznemi szta- 
chetami. 

Facjata tej świątyni o dwóch kan- 
dygnacjach ozdobioną jest posągami 
Śś. Eljasza i Elizeusza. Całość tego 
okazałego kościoła dopełnia wysoka 
dzwonnica o 5 kondygnacjach. 

Jeszcze przed kilkoma dziesiątka- 
mi lat w wysokiej Ścianie wału miej- 
skiego od strony ul. Zawalnej, a więc 
z prawego boku murów poklasztor- 
nych, mogli oglądać Wilnianie cieka- 
we resztki attyki staropolskiej, aczy- 
wiście wcześniejszej niż data powsta- 
nia sąsiednich murów kościelnych. 

Sułimczyk. 

SŁGWO 

Włościańskie zoyczaje spadkowe 
stem jest i przekazywa nie za życia 
gospodarstwa, obejmujące poza Małot 
polską i Lubelskiem (gdzie jest rzad- 
kiem) zasiąg od 50 proc. da 60 proc. 
a gdzieniegdzie nawet wyżej do 80 
proc. i 90 proc., jednak trzeba liczyć 
że w dużej ilości wypadków jest to 
dzielenie gruntów za życia w miarę jak 
dorastające dzieci wstępują w związki 
małżeńskie i że często nie obejmuje ca- 
łego majątku. Gdy się zważy, że niel 
sporządzenie ostatniej woli jest zwy- 
kle wynikiem lekkomyślności ze strony 
spadkobierców, okaże się wyraźnie, że 
ta właśnie lekkomyślność jest w dużej 
mierze przyczyną obecnego stanu. 

Zjawiske to poziom kultury i po- 
łożenie gospodarcze tworzą tło i ramy 
dla rozwijania się zwyczajów spadkol 
wych. Ciekawem ich znamieniem jest 
bardzo daleko posunięta, bezgraniczna 
niemal drobiazgowość i kazuistyka. 
Niema tam prawie żadnych stałych 
norm ogólnych, wszystko kształtuje 
się zależnie od najróżniejszych okoli- 
czności. Na samemdnie leżą walory ir- 
racjonalne, których nie da się ująć w 
normy prawa. Ogromne znaczenie ma 
tam wzajemne zaufanie lub brak go, 
uczucie stosunek czysto osobisty stron 
do siebie. Gospodarz przekazuje n. p. 
całe gospodarstwa za życia swemu naj 
starszemu synowi. Może się zdarzyć, 
że na dziesięć takich wypadków, wy- 
bór będzie za każdym razem podyk- 
towany innemi względami i nie można 
będzie wobec tego ustalić zasady ma- 
ioratu. Maciej oddał dla tego najsta'- 
szemu, że młodszy został księdzem, a 
irzeci „pizyżenił się* do gruntu. Z 
Wojciechem młodszy syn pokłócił się 
kiedyś i dlatego Wojciech milcząco g> 
wydziedziczyt tub zapisuje mu tylko 
małą sumę pieniężną. U Stanisława 
młodsi są jeszcze małoletni a gospo- 
darz chce już sobie odpocząć. Franc'- 
szek pracówał długo z najstarszym, 
przyzwyczaił się uważać go za swego 
zastępcę, i jemu też pozostawia gospo 
darstwo. Czy jednak ten sam gaspo- 
darz w innycn warunkach pozostawił 
by majątek temu samemu, czy młodsze 
mu synowi czy córce, tego zupełnie nie 
wiemy. 

Diatego też owe pięć tomów „Zwy- 
czajów spadkowych* zawierają bardzo 
dużo cennych « ciekawych szczegółów 
a mało wniosków ogólnych. Przedsta- 
wienie, nawet bardzo pobieżne, pant!- 
iących zyczajów, byłoby rzeczą zbyt 
nurzącą na tem miejscu i zbyt długą. 
Dla nas najciekawszemi będą kwestja: 
Objęcie gospodarstwa przez jednego 
następcę, jego wyboru spłacenia wsp” 
dziedziców, oraz stosunku majątko- 
wego małżoni ów. 

Dr. Stefan M. Grzybowski 

  

  

ONIKA 
— Osobiste. Dyrektor wileńskiego Od- 

działu Banku Gospodarstwa Krajowego p. 
Ludwik Szwykowski rozpoczął z dniem dzi- 
siejszym urlop wypoczynkowy który trwać 
będzie do końca miesiąca. Zastępstwo objął 
p. Antoni Barbaro. 

MIEJSKA 
— (0) Subsydjowanie wycieczek na 

Wystawę poznańską. Na wczorajszem posie- 
dzeniu Magistrat postanowił wyasygnować 
5000 zł. na subsydjowanie wycieczek pra- 
cowników miejskich na wystawę poznańską, 
z tem, żeby kwota udzielona na 1 osobę nie 
przekraczała 50 d. | 

— (0) Choroby zakažne w Wilnie, We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie 
na tyfus brzuszny 3, wysypkowy 2, płonicę 
2, błonicę 1, ospinkę 1, odrę 6, krztusiec 5, 
grypę 1 i gruźlicę 12, razem 34 osoby. 

— (a) Działalność Pogotowia. W mie- 
siącu ubiegłym pogotowie ratunkowe było 
czynne w 565 wypadkach. Wyjazdów było 
200. Najwięcej: opatrzono poranionych no- 
żami i pobitych. W stosunku do miesiąca 
maja liczba wypadków prawie że nie zmniej 
szyła się. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. We wtorek, dnia 

lipca 1929 r. o godzinie 1 p. p. w Auli Ko- 
lumnowej uniwersytetu odbyła się promocja 
p. Haliny z Jabłońskich Turskiej na doktora 
filozofji. 

SZKOLNA 
— Do 3 września wypoczywać będą 

uczniowie. Ministerstwo powiadomiło Kura- 
torjum Szkolne, że nowy rok szkolny 1929— 
30 rozpocznie się w dniu 3 września. W dniu 
tym odprawione zostaną nabożeństwa na- 
tomiast lekcje rozpoczną się w dniu 4 wrze. 
śnia. 

— (a) Obowiązek szkolny w roku 29— 
30. W roku szkolnym 1929—30 są obowią- 
zane uczęszczać do szkół dzieci urodzone 
w latach 1922 — 1916. © wyborze szkoły 
zasadniczo decydują rodzice lub opiekuno- 
wie dzieci, które mogą się uczyć w szko- 
łach średnich prywatnych, powszechnych 
lub pozostawać na nauce w. domu. Wlašci- 
wą jednak szkołą dla spełnienia obowiązku 
szkolnego jest jedynie szkoła powszechna. 
Wrazie zdecydowania dla swego dziecka 
nauki domowej, rodzice są obowiązani po- 
wiadomić o tem inspektora szkolnego  da- 
nego powiatu w miesiącu lipcu lub sierpniu 
podając imię i nazwisko dziecka, datę uro- 
dzenia, imię ojca i adres. Dzieci uczące się 
w domu, a niezameldowane u inspektora 
szkolnego, będą uważane za niespełniające 

obowiązku i zostaną przymusowo wpisane 
do szkoły powszechnej. Rodzice dzieci cho- 
rych i niedorozwiniętych mogą uzyskać 
zwolnienie po przedłożeniu Świadectwa 
lekarskiego. 

— Walka z epidemjami samobójstw w 
szkołach. W myśl wydanego ostatnio roz- 
porządzenia kierownictwa szkół dnich, w 
których zaszły wypadki samobójstwa uczni 
wskutek nieotrzymania promocji,  niedopu- 
szczenia do maturalnego egzaminu i t. p. 
obowiązane sa przeprowadzić dochodzenia 
w celu wyświetlenia tła tych zajść. 

Wyniki dochodzeń mają być przesyłane 
do Kuratorjów, gdzie osądzone zostanie. czy 
w wypadkach tych nie było winy ciała pe- 
dagogicznego. 
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Paweł Wędziagolski 
zginął tragicznie w dniu 1 lipca 1929 r. 

Pogrzeb odbędzie się we środę 3 lipca w Jaworowie o godz. 12. 

Rodzina, 

Bezprzykładne barharzyństwo Lifwinów 
kowieńskich 

Jeżeli się mówiło dotychczas o barba- 
rzyństwie litwinów kowieńskich, stosowa- 
nym do osób poszlakowanych o sympatję 
do Polski, to mieliśmy do czynienia z na- 
poły kulturalnymi strażnikami granicznymi 
lub półinteligentami— oficerami, uciekinie- 
rami najróżnorodniejszych wojsk. 

W wypadku, o którym będzie mowa na 
gehennę polskiego żołnierza złożyło się 
ubcowanie jego (przymusowe) ze strażą 
graniczną, nauczycielem, a nawet lekarzami 
w jednym ze szpitali. 

Oto co mówi poszkodowany p. Józef 
Mickiewicz, b. ochotnik 5 p. p Leg. 
(1919—1921 r.), 

— Po zwolnieniu z wojska służyłem 
w policji granicznej, z której wystąpiłem 
przy ogólnej redukcji Chcąc uregulować 
Sprawy majątkowe udałem się ma teren 
Litwy meldując o tem straży granicznej li- 
tewskiej. Nazajutrz (w grudniu 1926 r.) 
aresztowano mnie, osadzono w więzieniu 
w Kownie, gdzie siedziałem do czerwca 
1927 r. Przeniesiony na IX post. uciekłem 
lecz niefortunnie, gdyż ną granicy (odcinek 
Przemysłówka) zostałem raniony przez 
strażnika Al. Kablewskiego, z którym ros- 
łem od dziecka w jednej wsi. 

Pomimo silnego. krwotoku Kablewski 
nie dawał o mnie znać przez całą dobę. 
Leżałem pod krzakiem bez opatrunku. Po 
przewiezieniu mnie do jewia znajomi żydzi 
chcieli mnie dać mleka lecz tu miejscowy 
nauczyciel jewieński odebrał szklankę ze 
słowami: „poco jego karmić, do bagna 
trzeba by go wrzucić". OWAK: р 
87.Po trzech dniach przewieziono mnie 
głodnego i trawionego gorączką do Kow- 
na. Rana zaczęła ropić. | Ę 2 

Pierwszego lipca zrobiono mi operację. 
„Sklejono“ nogę -w ten sposób, że zestą- 
wiono kość nierówno przez co noga stała 
się krótsza. Próby wyciągania nogi nie da- 
ły rezultatu, gdyż było już za późno, a 
zresztą lekarze głośno nieraz mówili—te- 

raz już nie ucieknie. 
szpitalu przeleżałem 10 miesięcy 

(1.VII -4.V 28 r.) poczem odesłano znów 
do więzienia. Dopiero 23.VI 28 r, zwolnio- 
no z więzienia kładąc areszt na ziemi (za 
leczenie 2230 litów) i oddano pod nadzór 
policji. To pozwoliło mi uciec 

„ Tak brzmi w skróceniu smutne opo- 
wiadanie ofiary okrucieństwa, których szał 
nacjonalizmu pozbawił uczuć  humanitar- 
nych. _ 

„ Po powrocie do Wilna zmuszony był 
Mickiewicz udać się do :szpitala św. Jakó- 
ba, gdzie dokonano operacji poprawiając 
fuszerkę „lekarzy* kowienskich. Dziś jest 
już napoły zdrów. Rana, dzięki troskliwej 
opiece lekarzy zagoiła się i noga, jakkol- 
wiek krótsza, pozwala chodzić bez kuli. 

Informując nas o swoich przejściach 
pokazał nam p. Mickiewicz dwa zašwiad- 
czenia lekarskie, wyraźnie "potwierdzające 
prawdziwość jego słów. Starostwo Grodz- 
kie w Wilnie (Nr. 1095 dn. 27.V1 29 r.) mó- 
wi: „złamanie kości udowej, wadliwie zroś- 
niętej*, a Szpital Miejski Św. Jakóba (Nr: 
$5626.V1 29 r.): „źle zagojonego złamania 
lewej kości udowej*. Zresztą jest jeszcze 
jeden wyraźny dokument: zdjęcie roentge- 
nologiczne Szpitala Miejskiego Żydowskie- 
go w Wilnie Nr. 159i na którym wyraźnie 
widać umyslną czy też spowodowaną bra- 
kiem wykształcenia specjalnego  fuszerkę 
lekarzy szpitala w Kownie. 

Takie są metody humanitarne rządu 
kowieńskiego, dla którego każdy polak 
jest wróg, do którego stosować naležy 
„jaknajostrzejsze* kary — 40 bestjalskiego 
znęcania się włącznie: 

Nadmienić należy, że rodzina p. Mic- 
kiewicza (matka i siostra) zamordowane 
zostały w 1919r. w Jarmoliszkach przez 
bandytów, a on sam ciężko ranny w głowę. 
Po tych wszystkich przejściach pozostał 
obecnie bez pracy. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (0) Stan bezrobocia. Według danych 
Państwowego urzędu pośrednictwa pracy, 

ogólna liczba bezrobotnych wynosi „obecnie 

3168 osób, w tem mężczyzn 2168 i kobiet 

1000. W porównaniu z ubiegłym tygodniem 

liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 96 

osób. 2 

— (0) Rekrutacja robotników rolnych 

do Francji. W dniu 17 lipca w Brasławiu i 

19-go w Głębokiem odbędzie się rekrutacja 

robotników rolnych do Francji. Wyjazd zre- 

krutowanych nastąpi z Wilna 21 lipca. 

AKADEMICKA. 

— Akademicka wycieczka do Poznania. 

Wileński Komitet Akademicki organizuje w 

dniu 9 lipca r. b. akademicką wycieczkę na 

Powszechną Wystawę Krajową do Pozna- 

nia. T. : 
Informacyj udziela i przyjmuje zapisy 

Sekretarjat Komitetu (ul. Wielka 24) do dn. 

5 lipca r. b. w godz. 19—20. 

* ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Staraniem Stowarzyszenia  archite- 

któw w Wilnie w dniu 3 lipca r. b. o godz. 

8 wieczorem w lokalu Stowarzyszenia Te- 

chników (ul. Wileńska 33) odbędzie się od- 

czyt p. inż. ]. Borowskiego p. t. „Konstru- 

ktywizm w sztuce średniowiecznej (katedry 

francuskie) z przezroczami. 
— (a) Otwarcie oddziału zw. właśc. 

nieruchomości. W dniu 30 ub. m. w lokalu 

P. M. Szk. (Turgielska 12) odbyło się ze- 

branie właścicieli domów dzielnicy Nowy 

Świat. Poruszano sprawy: niedostatecznej 

ilości wody i oświetlenia dzielnicy. Brak 

studzien stwarza jak wiadomo wielkie nie- 

bezpieczeństwo na wypadek pożaru, jako 

też ujemnie działa pod względem zdrowot- 

nym. Bezpieczeūstwo Z powodu egipskich 

ciemności, panujących na ulicach, również 

pozostawia dużo dożyczenia. Zebrani posta- 

mowili zwrócić się do Magistratu z odpo- 

wiednią petycją domagającą się „rozszerzenia 

sieci wodociągowej i ustawienia na uli- 

cach więcej lamp elektrycznych. Na zebra- 

niu postanowiono uruchomić oddział zw. 

właśc. nieruchomości, na czele którego sta- 

  

nęli i. Jan Umiastowski jako prezes i mir. 

Dominik Tarasiewicz jako wiceprezės. 

KOMUNIKATY. 

— Zarząd Kola m. Wilna podaje do 

wiadomości osób zainteresowanych, iż wy- 

cieczki Stow. Chrz. Nar. Naucz. Szk. Powsz. 

wyruszają z Wilna do Poznania i na: Pomo- 

rze dnia 4 lipca r. b. o godz. 9 min. 25. 
Zbiórka uczestników tegoż dnia na dworcu 

o godz. 7 min. 30. Pożądanem jest, by ja- 

dący wszelkie formalności z tem związane 

załatwili w przeddzień odjazdu w lokalu Se- 

kretarjatu Stowarzyszenia (ul. Metropolital- 

na, 1) w godz. 15—20. 

RÓŻNE | 
— Budżet lzby Rzemieślniczej przesła- 

ny na zatwierdzenie. W dniu wczorajszym 
nowoobrany prezes Izby Rzemieślniczej w 
Wilnie p. Szumański złożył p. wojewodzie 

budżet Izby Rzemieślniczej w celu przekaza- 
nia go do zatwierdzenia ministrowi Przemy- 

słu i Handlu. D 
(a) Sprawa zastępców nacz. rabina. 

Starostwo Grodzkie wystosowało pismo do 
gminy żydowskiej z wezwaniem wypowie- 
dzenia się w sprawie zastępców naczelnego 
rabina m. Wilna i wskazania osób, których* 
gmina chciałaby widzieć na tych stanowi- 
skach. i 

— (a) Harcerze polscy ла pograniczu. 
Onegdaj na pogranicze  polsko-sowieckie 
przybyło kilka oddziałów harcerzy z wo 
jewództw centralnych, których rozlokowano 
w specjalnych obozach koło Rubieżewicz i 
Radoszkowicz. Ogółem przybyło 460 osób. 
Harcerze spędzą w obozach całe lato będąc 
pod opieką K. O. P. я 

— (0) Sprawa polis t-wa „Rosja“. Jak 
się dowiadujemy, kwestja likwidacji majątku 
b. T-wa ubezpieczeń „Rosja* i repartycji te- 
go majątku pomiędzy posiadaczy polis te- 
go towarzystwa znajdują się w chwili obec- 
nej w trakcie dokładnego badania każdego 
oddzielnego zgłoszenia. Badane jest czy oso- 
ba, która dokonała rejestracji swojej polisy, 
złożyła wszystkie niezbędne dokumenty, 

Druja — Woropajewo 
Sprawa budowy linji kolejowej Druja— 

Woropajewo ma dla Wileńszczyzny tak 
wielkie znaczenie że każda najmniejsza bo- 
daj zmiana w ustalonym już projekcie budo- 
wy jej żywo jest komentowana przez sfe- 
ry rolnicze i gospodarcze. 

Jak wiadomo budowa tej linji prowadzo- 
na przez powołaną do tego grupę fachow- 
ców ulega obecnie zwłoce gdyż władze 
centralne uznały za słuszne powierzenie dal- 
szej budowy Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- 
wej. - 

Nie pomogły interpelacje ani wskazywa- 
nia na smutne przykłady takiego „przekazy- 
wania robót* dyrekcjom kolejowym.  Bo- 
lesny przykład mieliśmy na linji Łuck—Sto- 
janów budowanej przez Dyrekcję Iwowską. 

Od 1 b. m. zarząd budowy przeszedł w 
ręce urzędników z Dyrekcji Wileńskiej. Wy- 
wołało to żywe zaniepokojenie i powód do 
powstania fantastycznych niemal wersyj, 
które z obowiązku dziennikarskiego noto- 
waliśmy skrzętnie aby następnie zdemen- 
tować, po uzyskaniu ze źródeł miarodajnych 
wyczerpujących wyjaśnień. 

Wśród tych pogłosek najbardziej upor- 
czywemi były następujące: budowa linji zo- 
stanie na czas nieograniczony wstrzymana, 
budowa będzie prowadzona natomiast bę- 
dzie to linja wązkotorowa chwilowo prowa- 
dzone będą roboty na jednym tylko odcinku 
(cała trasa linji Druja—Woropajewo rozdzie 
lona została uprzednio na trzy odcinki 
Woropajewo - Szarkowszczyzna, Szarkow- 
szczyzna-Miory i Miory-Druja) i wreszcie, że 
Dyrekcja Kolejowa zamierza zlikwidować pa 
rową cegielnię uruchomioną w Szarkow- 
szczyźnie przez Kierownictwo Budowy drogi 
Druja — Woropajewo. 

Trudno się dziwić że tego rodzaju wer- 
sje, jak się zresztą pokaże dalej w pewnym 
stopniu odpowiadają rzeczywistości, wywo- 
łały nie małą konsternację. 

Sejmiki  wydzieliły potrzebne grunta, 
przygotowały obiecany budulec (słupy te- 
legraiiczne i podkłady), przedsiębiorcy, któ- 
rzy podpisali umowy na prowadzenie robót 
poczynili przygotowania wymagane zresztą 
przez jeden z punktów (zdaje się czwarty) 
umowy, a tu grom z jasnego nieba. Budowa 
drogi nie posuwa się naprzód, a raczej za- 
miera. е 

Po wyjaśnienie w tej sprawie udaliśmy 
się do naczelnika wydziału drogowego Wil. 
Dyr. P. K. P. inż. Mazurowskiego. Oka- 
zało się że p. inż. Mazurowskiego niema w 
Wilnie. Zwróciliśmy się przeto do zastępcy 
jego, p. inż. Wilczewskiego. || | 

Pierwsze nasze zasadnicze jeśli tak mo. 
żna tu powiedzieć pytąnie brzmi: 

— Czy budowa kolei Druja — Woropa- 

Ameryka pod znakiem św. Krzy- 
szfofa 

„ Ogromne afisze rozklejone na ulicach 
Wilna donoszą, że odbędzie się u nas w 

Wilnie. Akademja ku czci sto pięćdziesiąt 
trzeciej rocznicy niepodległości Stanów A. P. 
Widać inicjatorzy tej imprezy, uważają, że 
zamało mamy obchodów i uroczystości. 
Szczególnie nas dziwi, że do zbierania okla- 
sków na tej akademji wespół z panią Kru. 
żanką pretenduje prezydent Folejewski, Zna- 
my pana prezydenta jako poważnego czło- 
wieka i dostojnego przedstawiciela naszego 
miasta. Doprawdy ktoś musiał mu oddać 
bardzo złą przysługę wciągając go do tej 
imprezy, mającej wszelkie cechy niedorzecz- 
ności. Urządza się przecież Akademje w 
chwilach jakichś wyjątkowych, ale cyfra 153 
o ile wiemy niczem się nie rózni od cyfry 
154 czy 157. Wynika więc z tego, że jeśli 
w tym roku pan Folejewski będzie przema- 
wiał z powodu 153-lecia to w przyszłym ro- 
ku będzie niegrzecznie względem Ameryki, 
jeśli nie będzie mówił z powodu 154 roku. 
Więc mamy co rok świętować datę oder- 
wania się Stanów od Anglii? Czy prezydent 
Nowego Yorku będzie corocznie przemawiał 
na uroczystości Unji Lubelskiej. Czy pamię. 
tał, że w tym roku upłynęło właśnie trzysta 
czterdzieści dziewięć lat od tej daty, która 
dla kultury naszej łacińskiej ma może większe 
znaczenie, niż ta data amerykańska, już 
choćby przez to, że fakt Unji Lubelskiej cią- > 
żył na życiu Europy, przeszło dwa razy 
dłużej, Wreszcie nie rozumiem dlaczego z 
powodu Stanów Zjednoczonych p. Folejew- 
ski fatyguje się do Sali Miejskiej, a jeśli 
go zapytać o dotę niepodległości Costa-Ri= 
ci, albo Wenezueli, zwłaszczą znienacka, to 
zapewne się zająka i nie odpowie, A kiedy 
Japonja obchodzi swe święto narodowe. Mo- 
że Rada Miejska urządzi uroczyste posiedze-. 
nie, p. Czyż wsadzi chryzantemę do klapy 
marynarki, reszta radnych wyda okrzyki 
„banzaj”? Czy dlatego, że Ameryka jest 
możniejsza, ma więcej dolarów, a sama czę- 
sto występuje w roli dorobkiewicza, który 
w krajach Europy widzi zubożałych jaśnie 
panów nadających się do klepania po ra- 
mieniu. 

A może jest to pomysł Magistratu, aby 
zdobyć trochę gotówki w Ameryce na rze- 
czy tak bardzo Wilnu potrzebne. O Machi 
awelu z rury kanalizacyjnej! czyżby chy- 
try wasz pomysł istotnie przyspozył Wilna 
dolarów. A ile dolarów można uzyskać za 
obecność na Akademii. Przysyłajcie bilety, 
biorę dziesięć, klaskać będę zapamiętale i 
zapomnę zgóry takie wyrazy, jak Murzyni, 
Sasco i Vanzetti i inne podobne, na uroczy- 
stość zupełnie nieodpowiednie. Nick. 

SO RCA i SZYSZEK RTP 04 

jewo będzie prowadzona nadal, a jeżeli tak 
to wiadomem jest p. inżynierowi decyzja 
Ministerstwa, w myśl której kolej omawiana 
przez nas miałaby być wązkotorową? 

— Twierdzę stanowczo, mówi p. inż. 
Wilczewski, że budowa kolei Druja—Woro- 
pajewo będzie prowadzona i nie mniej sta- 
nowczo twierdzę, że nie będzie ona wązko- 

— A czy to prawda, że obecnie prowa- 
dzone będą roboty tylko na dwóch dystan- | 
sach t. j. (Miory—Druja), gdzie zresztą ro- 
boty są już rozpoczęte dawno i drugim 
(Szarkowszczyzna — Miory), natomiast 
pierwszy dystans (Woropajewo — Szarkow 
szczyzna) ma... „leżeć odłogiem”? 

— Umowa z przedsiębiorcą w sprawie 
budowy dystansu trzeciego Druja — Miory 
jest już podpisana i zatwierdzona. Roboty są 
tam już prowadzone (Prowadzą je pp. inż. 
Czarnota-Bojarski i Strączyński. E bos 
Redakcji). Kwestja robót na drugim dy- 
stansie (Miory—Szarkowszczyzna) jest je- 
szcze podobno w Ministerstwie i podobno 
ma być wkrótce zatwierdzona umowa. Co 
do pierwszego dystanst (Szarkowszczyzna 
— Woropajewo) nic jeszcze powiedzieć nie 
można. Zadecyduje Ministerstwo. 

Dochodzą nas słuchy że umowa na pro- 
wadzenie robót pierwszego dystansu była 
już podpisana i przedsiębiorcy (zdaje się pp. 
utarewicz i F. Aronowicz) zgromadzili ka- 

mień wzdłuż swojej trasy. Obecnie wobec 
zawieszenia robót, a co za tem idzie wstrzy- 
mania kredytów przedsiębiorcy ci nie otrzy- 
mują należności i ze swej strony odmówili 
wypłaty robotnikom. Jakoby pracownik tej 
firmy siedzi na linji zablokowany przez ro- 
botników. 

Zapytanie tt wywołało na twarzy nasze- 
go Sz. rozmówcy wyrażne zdziwienie. 

— Nic o takim wypadku nie słyszałem — 
odpowiedział — upewniam pana jednak, że 
Dyrekcja pokryje wszystkie swoje zobowią- 
zania i pretensje wszystkich przedsiębiorców 
będą zaspokojone.. Wogóle mówić obecnie 
w całej tej sprawie jest nieco za wcześnie, 
Sprawa budowy linji Druja — Woropajewo 
spadła na nas niespodziewanie i dopiero 
przed miesiącem. Jesteśmy w stadjum przej- 
mowania sprawy. Za kilka tygodni będzie 
dopiero można powiedzieć coś konkretnego. 

Niezrażeni tą delikatną przymówką do 
..zakońiczenia rozmowy rzucamy „ostatnie 
pytanie”? 

— Czy likwidacja cegielni w Szarkowsz- 
czyžnie jest kwestją przesądzoną i czy możli + 
wem jest aby przy obecnem tempie robót 
droga została zakończona w 1930 roku? 

a pierwsze pytanie otrzymujemy wielo- 
<znaczną odpowiedż — Ministerstwo zadecy 
duje o tem, na drugie kategoryczną — nie. 

Na tem, chcąc niechcąc zmuszeni jeste- 
śmy zakończyć indagację p. inż. 
skiego. ‹ 

Trudno obowiązek nakazuje nieraz na- 
tarczywość, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawę 
tak ważną i cale społeczeństwo interesującą 
jak powyższa. To nas rozgrzesza. W. T. 

  

Zdrowie Gzesława Jankowskiego 
Wczoraj odbył Czesław Jankowski drugą w tym roku ciężką opera- 

cję.pod wytrawną i serdeczną opieka profesora dr. Kornela Michejdy w 
klinice św. Józefa, którą chory tak ceni i lubi. ża : 

Wiadomość o tem lotem błyskawicy rozeszła się po mieście. Szereg 
osób chciało prezesowi Jankowskiemu złożyć wyrazy współczucia i życze- 
nia prędkiego powrotu do zdrowia. 

Niestety, surowe wskazania lekarzy nie dozwoliły przerywać wypo- 
czynku choremu po operacji, za jednym uprzywilejowanym wyjątkiem księ- 
dza Walerjana Meysztowicza. 

Łącząc się z całem Wilnem z troską o zdrowie nestora pisarzy pol- 
skich, który w literaturze polskiej jest duszą i indywidualnością Wilna, ży- 
czymy nietylko znakomitemu pisarzowi, lecz niprzedewszystkiem naszemu 
kochanemu, najdroższemu koledze najrychlejszego powrotu do całkowitego 
zdrowia i stałej obecności tego humoru, który go nawet przy najdo- 
kuczliwszych cierpieniach nie opuszczał. : 

: j 

stwierdzające uprawnienie jej do przyjmo- 
wania udziału w podziale majątku tego to- 
warzystwa, czy posiada ona obywatelstwo 
polskie, ile wypłaciła i jaka suma jej się 
ostatecznie w przeliczeniu na złote należy. 
Kontrola zgłoszeń trwać będzie do końca ro- 
ku przyszłego. z 2 

Co się tyczy spzredaży nieruchomości 

T-wa „Rosja”, to nastąpi Ona dopiero po 
przeprowadzeniu sprawdzenia. W każdym 

razie te nadzieje, jakie pokładano poprzed- 
nio, że z likwidacji za rubla dostanie się 
1.30 zł. zdają się być fałszywe, albowiem 
liczba zgłoszonych polis okazała się większą 
niż przypuszczano. 3 

(o) Zagadnienie domów pracy w 
Wilnie. W numerze 41 „Dz. Ust.* ogłoszo- 
ne zostało rozporządzenie Min. pracy i opie- 
ki społecznej, wydane w porozumieniu Z 
Min. sprawiedliwości i Min. spraw  we- 

Wilczew- - 
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Katastrofa na Wilii 
Pod Janowem, na rzece Wilji, podcząs 

przejazdu kilku naładowanych fur zawalił 
się most, przerzucony przez rzekę. Wraz z 
walącym się mostem wpadły do wody dwie 
fury, które zdołano uratować.. Jeden woz- 

nica, padając  najprawdopodobniej został 
czemś uderzony i martwy już poszedł na 
dao. Powodem zawalenia się było zbytnie 
przeciążenie. (c.) 

Państwowy zakład ubezpieczeń wzajem- 
mych zakończył już wypłacanie odszkodo- 
wań pogorzelcom.  Wypłacono ogółem 
1.300.000 złotych. Taksamo na dobrej dro- 
dze znajduje się sprawa wypłaty odszko- 
dowań przez towarzystwa prywatne (około 
1 i pół milj, złotych). Obecnie najważniej- 
szą sprawą jest odpowiednia regulacja mia- 
sta, ponieważ jak stwierdzono, powodem 
rozszerzenia się ostatniego pożaru na całe 
miasteczko była właśnie fatalna regulacja 
i wysoce niebezpieczne skupienie domów. 

Akcja regulacyjna i scaleniowa prowadzo- 
na w szybkim tempie ma się ku końcowi. 
Szereg posesyj w świeżo zakrojonych gra- 
nicach zyskało już możność odbudowy, 
puste zaś plące, ze względu na niecałkowite 
ukończenie regulacji, nie mogą być jeszcze 
zabudowane. W Iwiu urzęduje specjalny 
urzędnik starostwa, który ma pieczę nad 
całą sprawą odbudowy i który będzie na 
miejscu do czasu ukończenia prac scale- 
niowych. Od 1 b. m. rozpoczęło się wy- . 
znączanie nowych działek budowlanych. . 

wnętrznych w sprawie organizacji przytuł- 
ków, domów pracy dobrowolnej i domów 
pracy przymusowej w celu zwalczania że- 
bractwa i włóczęgostwa. Rozporządzenie to 
weszło w życie z dniem 2 lipca r. b. 

O ile chodzi o Wiłno, to w związku z 
tem zarządzeniem sytuacja przedstawia się 
w sposób następujący: 

Co się tyczy przytułków, to istnieje w 
Wilnie kilka miejskich i prywatnych przy- 
tułków i zakładów dla osób niezdolnych do 
pracy. W przytułkach tych mieści się obec- 
nie 880 pensjonarjuszów, jednak coraz 
większy napływ zmusza miasto do rozsze- 
rzania tej akcji opiekuńczej. 

Co się tyczy domu pracy dobrowolnej, 
to uruchomienie tego domu wymaga stosun- 
kowo niewielkich kosztów. 

Najgorzej sprawa przedstawia się z 
domem pracy przymusowej. Według  roz- 
porządzenia do domu takiego będą zamyka- 
ni włóczędzy i zawodowi żebracy na $Ки- 
tek wyroku sądowego lub zarządzenia wła- 
dzy administracji ogólnej. W domu takim 
panuje rygor więzienny, przyczem obowią- 
zek pracy pod nadzorem strażników trwa 
8 godzin dziennie. Za pracę zamknięci w 
zakŁadzie otrzymują zapłatę 1/4 na ręce, a 
3/4 na książeczkę oszczędnościową. 

Uruchomienie takiego domu pracy przy- 
musowej ma kosztować poważną sumę. Po- 
nieważ miasto nie posiada tych funduszów, 
a rozporządzenie nie wskazuje źródeł po- 
krycia tych inwestycyj i samego prowadze- 
nia zakładu, przeto cała ta impreza pozo- 
stanie prawdopodobnie na papierze. 

Tymczasem zachodzi obawa, że władze 
wymiaru sprawiedliwości będą wykonywały 
w myśl ustawy o zwalczaniu żebractwa, 
jako też policja będzie zatrzymywanych 
przesyłała do zamknięcia w domu pracy 
przymusowej. S Ё 

Sprawa ta rozważana będzie na jednem 
z najbliższych posiedzeń Magistratu. 

— (br) Półkotonje i kołonje dla wileń- 
skiej młodzieży szkół powszechnych. Przy 
poparciu czynników miejskich zorganizowa- 
ne już zostały cztery półkolonie liczące po 
75 osób, z pośród najbiedniejszej dziatwy 
szkół powszechnych. Półkolonje te znajdują 
się: l-sza na Antokolu, 2-ga na Zwierzyńcu 
i na ulicy Szeptyckiego koło Zakretu. 

Dnia 7 lipca uruchomiona będzie kolo- 
nja dła 200 dzieci w Leoniszkach. 

Dla dziatwy żydowskiej otwarte zostały 
2 półkolonie koło Zakretu. Ulokowano 130 
dzieci. Kolonja dla dziatwy żydowskiej na 
80 dzieci uruchomiona będzie 15 lipca. 
Wzmiankować się godzi, że zarówno półko- 
lonje jak i kolonje tegoroczne dla dziatwy 
mają zapewnione solidne zaprowiantowanie 
i opiekę. ы 

Kwalifikacja i rejestracja materjału na- 
siennego przez Sekcję nasienną wileńskiego 
"Towarzystwa Rolniczego. Sekcja nasienna 

Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego — @0- 
konuje kwalifikacji materjału nasiennego od 
oryginalnego do Il odsiewu włącznie, we- 
dług przepisów sekcji centralnej do spraw 
nasiennictwa. 

Za materjał zakwalifikowany zwyżka 
ponad cenę giełdową wynosi 25 proc.—100 
DrOC.. $ 

Prócz tego sekcja nasienna przeprowa- 

dza rejestrację materjału nasiennego dla 
odsiewów dalszych niż Il. : 

Członkowie sekcji nasiennej korzystają 
dła badań na stacji oceny nasion . swego 
kwalifikowanego i rejestrowanego materja- 

   
  

łu nasiennego ze zniżki 25 proc. | ` 
Za szczegółowemi informacjami należy 

się zwracać — Wilno, Zawalna 9. 

— (a) Siilmowane ćwiczenia: straży 
ogniowej. Wczoraj rano odbyły się koło 

gmachu po-Ratuszowego na ulicy Wielkiej 
niezwykle efektowne pokazy straży ognio- 
wej, które zainscenizowała akcję ratowni- 
czą gmachu na wypadek pożaru. Podczas 
akcji zastosowano również obronę przed 
gazami. 
" Pokazy zostały sfilmowane i będą prze- 
słane na P.W.K. Sfilmowany został również 
tabor całej straży pędzący na pożar ulicą 
Adama Mickiewicza. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Wy- 
stępy Zofji Jaroszewskiej. Dziś trzeci wy- 
-'ep świetnego gościa krakowskiego  Zofji 
iroszewskiej, która w sztuce „Cień'* Nico- 

*emiego daje arcydzieło gry aktorskiej. 
„Pigmajlon* Shawa. Pod reżyserją Ka- 

<oła Wyrwicz-Wichrowskiego codziennie od- 
bywają się próby z najpopularniejszej sztu- 
ki Shawa „Pigmaljon*, która w Krakowie 
w sezonie bieżącym zdobyła sobie najwyż- 
šze uznanie krytyki i publiczności. 

  

| CO GRAJA W KINACH? 

Kino Heljos — Powojenny męžczyzna. 
Kino Piccadilly — Dama w tygrysim 

płaszczu. 
Kino Kol. ,Ognisko* — Ofiary rozwo- 

dów. 
Kino Eden — Huczynson „Napowie- 

trzna walka". 
Kino Światowid — Księżna Czardaszka. 

Kino Wanda — Hrabia Kallostro. 

2 SESI E UA A S 

GZEKOLADA | 
„Daniusia“, .Zlofa“ 

„Owocowa, R 
fabryki i 

A.PIA$ECKI i 
w KRAKOWIE i 

Są wyśmienite. Żądać wszędzie, 
Wan ES сча a suo 6) 

| Truskawki 
w różnych gatunkach do Sprzedanią, 
hurtownie i detalicznie, po cenąch 
dostępnych, w Maiątku Zakret, tel. 94 

  

  

Z SĄDÓW 
  

Wyrok w sprawie afery Bernatowicz — 
Downarowicz. 

W mumerze poprzednim podawaliśmy 
przebieg procesu sądowego z oskarżenia 
dwóch notorycznych aferzystów Bernatowi- 
cza i Downarowicza, który przy pomocy 
sfałszowania aktów usiłowali uzyskać „,po- 
życzkę* na nieruchomość należącą do p. 
Brochockiego. 

Sąd Okręgowy skazał Bernatowicza na 

  

cztery a Downarowicza na trzy lata domu 
poprawy. 

OFICER SOWIECKI NA ŁAWIE OSKAR- 
e ŻONYCH 

Wczoraj Sąd Okręgowy, któremu prze- 
wodniczy sędzia Kontowtt rozpoczął rozpo- 
znawanie niezwykle ciekawej sprawy szpie- 
gowskiej Na ławie oskarżonych przywódca 
szajki szpiegowskiej doskonale zorganizowa- 
nej i funkcjonującej, b. oficer carski a na- 
stępnie dowódca pułku sowieckiego — 
szpieg pierwszej klasy Mikojan, jego naj- 
bliższy pomocnik Łotocki, H. Dobrowolska, 
J. Ganecki i inni. 

Mikojan dwukrotnie przechodził nielegal- 
nie granicę polsko-sowiecką. Odsyłano go.z 
powrotem, a wreszcie kiedy przeszedł po 
raz trzeci pozostawiono w spokoju zastawia- 
jąc zręcznie sidła. 

Długi czas operował ten najchytrzejszy 
ze szpiegów zebrał sobie całą szajkę, roz- 
wiał (tak mu się przynajmniej zdawało) 
podejrzenia i rozpoczął pracę. Terenem dzia 
łalności był powiat Mołodeczański i Wilno. 

Robota szła dobrze, materjał dostarczany 
przez subagentów przedstawiał cenny na- 
bytek cóż kiedy trafiał nie tam dokąd wy- 
syłał go Mikojan. 

Po zdobyciu 'dostatecznej ilości mater- 
jału obciążającego władze bezpieczeństwa 
aresztowały wszystkich członków szajki. 

Sprawa prowadzona jest przy drzwiach 
zamkniętych i, ze względu na znaczną ilość 
świadków potrwa dwa dni. 

Obrońę oskarżonych wnoszą z urzędty , 
pp. Zawadzka, Totwen, Turczyński, Wiścic- 
ki, i żemczugow. 

Mikojan broni się sam, gdyż zrzekł się 
obrońcy z urzędu. 

Ponadto zaznaczyć należy, że poczyna- 
jąc od dnia wczorajszego wprowadzony zo- 
stał w Sądach polskich nowy (polski) ko- 
deks postępowania karnego. 

NRBTZOWAKZWYCK GRAN VERSLAS SI 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Pożar. W domu Nr. 14 przy uli- 
cy Piaski od świecy zapaliły się tapety co 
spowodowało przerzucenie się ognia na su- 
fit i strych. Zaalarmowana straż ogniowa po 
przybyciu ogień szybko zdołała ugasić. 

(c) Kradzież rewolweru. Z mieszka- 
nia Władysława Boczara '(Młynowa 17) 
skradziono rewolwer systemu browning Nr. 
871108. 

— (c) Amatorzy truskawek. W dniu 2 
b. m. na gorącym uczynku zbierania tru- 
skawek w ogrodzie Witolda Pietkiewicza 
(Strycharska 30) zatrzymano Władysława 
Kamińskiego (Lwowska 22), Władysława 
Szustowskiego (Lwowska 53 i Władysława 
Isakowicza (Lwowska 43). : 

Siałszował podpisy by podnieść pienią- 
dze. Onegdaj w dzień do p. Romualda Ka- 
walca Wiosenna 3 zgłosił się pracujący 
do niedawna przy budowie stadjonu spor- 
towego Konstanty Pawłowicz (Piwna 9) i 
przedłożywszy listę, z podpisami  robotni- 
ków usiłował podnieść należność w wyso- 
kości 600 złotych. Fałszerstwo ujawniono i 
Pawłowicza „aresztowano. 

— (c) Tożsamość samobójczyni. Po- 
szukiwania policji rzecznej za ciałem mło- 
dej dziewczyny, która w poniedziałek rzu- 
ciła się do Wilji nie dały dotychczas rezul- 
tatów. jedynie zdołano ustalić, że nazywa 
się ona Gita Kamraz (Kalwaryjska 7). Ro-- 
dzina desperatki nie może stwierdzić co 
było, powodem targnięcia się na życie ich 
córki. 

— (c) Zaginięcie, W dniu 25 ub. mies. 
wyszedł z domu i więcej nie powrócił 16-le- 
tni Paweł Maksimowicz (Stalowa 9) Zagi- 
nionego poszukuje policja. 

(c) Zatrzymanie złodzieja. Na ul. Żydow 
skiej zatrzymano Piotra Gutowicza bez sta- 
łego miejsca zamieszkania, który sprzeda- 
wał bieliznę. Okazało się, że zakwestjono- 
wana bielizna pochodzi z kradzieży dokona- 
nej nocy ubiegłej u Jadwigi Zaleskiej (An- 
tokolska 90). Gutowicza osadzono w aresz- 
cie a bieliznę zwrócono poszkodowanej. 

— Napad umysłowo chorego na le- 
karza. Wczoraj w południe, do ambula- 
torjum dr. Jakóbowskiego (Zawalna 16) 
zgłosił się młody człowiek z kartą o zba- 
danie krwi. Zachowanie się przybyłego nic 
podejrzanego narazie nie zdradzało, więc 
po pewnym cząsie został on wpuszczony 
do gabinetu gdzie właśnie był wyżej wy- 
mieniony lekarz. Po odczytaniu podanej 
kartki dr. jakóbowski, nie zwracając więk- 
szej uwagi na oczekującego, przystąpił do 
szykowania potrzebnych instrumentów. W 
tym momencie nieznajomy przystąpił po 
stołu i sięgnął po leżące tam nożyczki i 
gdy doktór znalazł się wpobliżu, podszedł 
do niego i począł zadawać mu ciosy ostrzem 
nożyczek. Napadnięty tak niespodzianie dr. 
Jakóbowski nie stracił jednak przytomno- 
ści nad sobą i usiłował obezwładnić na- 
pastnika, niemniej jednak otrzymał on kil- 
ka ciosów w ramię i głowę. Napastnikowi 
zdołano odebrać nożyczki i następnie od- 
dać go w ręce policji. Narazie niewiadomo 
co to za jeden. jedynie z zachowania się 
jego można wywnioskować, że jest to nie- 
normalny, 3 

Niewykluczonem również jest, że do- 
stał on nagle ataku furji. będąc poprzed 
nio cąłkiem zdrowym i pod wpływem wła- 
Śnie tego ataku dokonał napadu. (c.) 

SŁOWO 

SPORY 
Lekka Atletyka. 

Pięciobój lekkoatletyczny o mistrzostwo 
Okręgu. 

W dniu 29.VI b. r. odbył się w Wilnie 
Po: lekkoatletyczny 0 mistrzostwo 
Okręgu Wileńskiego przy udziale zawodni- 
ków 3 p. sap., Sokoła i A. Z. S. 

Wyniki były następujące: 

  

1) Wieczorek (3 p sap.)  3.335.72 pkt. 
2) Wojtkiewicz (Sokół) 3.012.975 „ 
3) Zieniewicz (A. Z. S.) 2.466.345 „ 
4) Gniech (3 p. sap.) 2.418.02 я 
„W. poszczególnych | konkurencjach 

osiągnięto następujące wyniki: 
Skok w dal: 1) Wieczorek—644 cm; 

2) Wojtkiewicz- 596 cm., 3) Zardzin (strze- 
lec) 571 cm. 

Rzut oszczepem: 1) Wieczorek 48 m. 
16, 2 Woitkiewicz 4685, 3) Zieniewicz 40 
m. ° 

Bieg 200 mtr.: 1) Gniech 234, 2) Wie- 
czorek 24.6, 3) Wojtkiewicz 25.8. 

Rzut dyskiem: 1) Wieczorek 37 m. 70, 
2) Zieniewicz 33.60, 3) Wojtkiewicz 
2,86 m. 

Bieg 1500 mtr.: 1) Wojtkiewicz 4:55.6, 
2) Gniech 5 m., 3) Wieczorek 5:05,4. 

Wieczorek wynikiem swoim 3335.72 
punkty uzyskał nowy rekord okręgowy i 
jednocześnie wynik, zą który może na 
POR uzyskać tytuł mistrza 

olski. 

Wewnętrzne zawody Pogoni. 

W dniach 29 i 30.VI b. r. zamiast me- 
czu lekkoatl. Pogoń—A. Z. S., który nie 
doszedł do skutku z powodu niestawie- 
nia się A. Z. S«u (podobno Akademicy 
rozjechali się) oabyły się wewnętrzne za- 
wody Pogoni, które przyniosły następują- 
ce rezultaty: 

Bieg 100 mtr. )) Synkiewicz 12,1, 2) 
Bartoszewicz. 

Bieg 300 mtr 1) Synakiewicz 38,6 re- 
kord okręgu. 

4:35,6, 2) Bieg 1500 mtr. 
Puzilewicz 4:37,1. 

Bieg 5000 mtr, 1) Szmecki 17:38. 
Skok w dal: 1) Herhold 680, 2) Ka- 

cieszczenko 573. 
Skok w wyż: 1) Miller 159,5, 2) Syn- 

kiewicz 145. 
Pchnięcie kulą: 1 Kocieszczenko 10.82, 

2) Kowalewski 10.33. 
Rzut oszczepem: 1) Kacieszczenko 43.80, 

2) Borysowski 39.55. 
Rzut dyskiem: |) Walentynowicz 32.23, 

2) Kowalewski 30.35. 

1) Samecki 

Próba pobicia rekordu Polski w skoku 
w dal z miejsca. 

W dniu 29 VI. Wojtkiewicz z Sokoła 
usiłował pobić rekord Polski w skoku w 
dal z miejsca, który wynosi 299 cm. Wojt- 
kiewicz mimo złych warunków atmosie- 
rycznych uzyskał wynik, 297 cm. a więc o 
2 cm. tylko. gorszy Od rekordu Polski. 
Radzimy próbę ponowić. 

Zawody klasyfikacyjne dla zawodników 
klasy B i C. 

W dniach 6 i 7 lipca b. r. na stądjonie 
Okr. Ośrozka W. F. Wilno na Pióromon- 
cie odbędą się zawody klasyfikacyjne dla 
zawodników klas Bi C w biegu, rzutach 
i skokach (wszystkie konkurencje). Termin 
zgłoszeń do dnia 4 VII b. r. : 

W zależności od osiągniętych wyników 
zawodnicy będą zaliczeni do jednej z po- 
wyższych kias. Minima dla uzyskania przy- 
należności do klasy B. są następujące: 
biegi: 100 mtr. 12,2, 200 mtr. 25,6, 400 mtr. 
:57, 800 mtr. 2:15, 1500 mtr. 4:50, 5000 mtr. 
17:50, 10 kim. 34:20, 110 płotki 20, 400 
płotki 1,04, dysk dowolną ręką 30 mtr., 
kula dow. ręką 9,50, oszczep dow. ręką 39 
mtr. Dysk oburącz 50 mtr., kula oburącz 
16 mtr., oszczep oburącz 60 mtr., skok w 
dal z rozbiegiem 575, skok w wyż z roz- 
biegiem 150 cm., skok o tyczce 270 cm., 
trójskok 11,50. Dln uzyskania przynależ- 
ności do klasy A potrzebne są następują- 
ce wyniki: biegi: 100 mtr. 11,5, 200 mtr. 
23,8, 400 mtr. 53,4, 800 mtr, 2:06, 1507 mtr. 
4:18, 5060 mtr. 16:40, 10 klm. 34:40, 110 
płotki 17,8, 400 mtr. płotki 60,0 's., dysk 
dow. ręką 36 mtr., kula dow. ręką 11,80, 
oszczep dow. ręką 47 mtr., dysk oburącz 
62 mir., kula oburącz 21 mtr., oszczep ob. 
15, skok w dal z rozbiegiem 635 cm., skok 
w wyż z rozbiegiem 165 cm., skok o tycz- 
ce 310 cm.. trójskok 12,50. 

Z POBYTU STOŁECZNEGO AZS-u w 
WILNIE 

Piłkarska drużyna stołecznego AZS-u, 
prowadząca do niedawna w rozgrywkach A 
klasy, a więc zdawało by się drużyna silna 
przybyła do Wilna aby pokazać nam tu — 
jak się grać powinno. 

Tem cośmy zobaczyli w sobotę i niedzie- 
lę trudno było zachwycać się a raczej ubo- 
lewać należy że druż. nasze ryzykują spro- 
wadzając zwykłych sobie „patałachów*. Do- 
prawdy szkoda ryzyka. 

W sobotę AZS grał przemęczony podró- 
żą do przerwy bez swego stałego kierow-- 
nika ataku — Kempy. | cóż się okazało. 
Zgranie jakie takie. Startu ani za grosz. 
Atak z nieruchliwemi Zbyszewskim i Kęszy- 
ckim(obaj znani w Wilnie) oraz beznadziej- 
nie słabym pr. skrzydełkiem przypomina tro- 
chę atak naszego pułku. Po przerwie Kempa 
dodaje atakowi animuszu stwarza sytuację 
z których Zbyszewski strzela trzy bramki. 

Makabi gra niezwykle ambitnie, żywo, 
nie brutalnie, jak to twierdzi jeden z то- 

ich kolegów sprawozdawców a tylko z wer- 
wą a wyjątkowo dobrze usposobiony Zajdel 
grając za siebie i Szwarca zdobywa. dwie 
bramki nie licząc szeregu przestrzelonych 
lub obronionych. 

Młodzi obrońcy obu drużyn grają zu- 
pełnie nieźle a pomoce bez zarzutu. 

Makabi schodzi z boiska pokonana”, 
warszawiacy niezadowoleni, że dali zbyt ła- 
godną lekcję. Obiecują sobie poprawić wy- 
nik po odpoczynku. 

W niedzielę sytuacja zmienia się. Maka- 
bi podpatrzyła widać dobrą grę przeciwni. 
ków i... nauka w las nie idzie. 

Bramki sypią się gęsto. Pomimo  nie- 
wielkiej przewagi wygrywają miejscowi w 
stosunku 5:1. Dlaczego tak jest niewiadomo. 
Może Makabi miała więcej szczęścia, może 
goście nie zdążyli odpocząć należycie. A 
wreszcie może my tu, na Syberji polskiej 
nie jesteśmy już tak bardzo w tyle i umiemy 
trochę grać. Możliwe i to. 

OFIARY 

Wanda Niesiołowska na Fundusz Dyspo- 
zycyjny Min. Spraw. Wojskowych 10 zł. 

M..P. Dla Karpowiczowej | 1 zł. 

Trzelnę SUIIOGĄ m 
do tynków (zamiast błonek) 

POLECA 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 9G42—0 & | 

VE TPP NIO SAS 
Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydylto. 

  

  Od dnia 3 do n eski a lipca r. włącznie będzie wyświetlany film: 

iti |  „„ODDAJCIE AI DZIECKO! 
Kulturalne-Oświatowy | (Tragedja nieprawego dziecka). Podług znanej powieści Elizy Cooper. Dramat w 10 aktach. 

SALA MIEJSKA Pieśń Ko tragedji i miłości macierzyńskiej. W rolach głównych: MARY CARR, PRISCILLA 
BONNER, i KENNETH HARLAN. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. 

ul. Ostrobramska 5. W niedzielę i święta kasą czynna od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny & 
1 program: „CORKA ZORRY“. 

  

Dziś! Wielki fascy- 
nujący film na czasie! 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ Współczesny romans filmowy. 
ALEKSANDER d'ARCY i JÓZEF STICKER. 

POWOJENNY MĘŻCZYZNĄ ©" 
W _rol. gł. 

Nadzwyczajne momenty sensacyjno-erot. 
słynna BETTY BALFOUR i najpiękniejsi "mężczyźni Anglii 

Seansy o 6, 8 i 10.10. 

  

„„ Światowid * 
Kino - Teatr 

ul. Mickiewicza_9. | 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 2-go 

lipca r. b. 
Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 

tranzakcjąach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 30—31, owies zbierany 30-31, jęcz- 
mień na kaszę 27- 28. browarowy (brak), 
otręby pszenne — 24 żytnie — 23, ma- 
kuchy Iniane 47 — 48. Tendencja słaba 
Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pszenica (brak) żyto 
32—33, jęczmień 30—32, owies 32—233, 
gryka; (brak), ziemniaki 12—13, siano 10 — 13, 
słoma 9 - 10. 

Mąka pszenna 85-100, żytnia razowa 
36 - 38, pytlowa 40—42 za kig. 

Kasza jęczmienna 70—85, jaglana 90 — 
110, gryczana 100 120, owsianą 100— 120, 
perłowa 80 - 100, pęczak 65 — 75 za 
1 kg. manna 100—125, 

Mięso wołowe 250—300, cielęce 200 —- 
240, baranie (brak), wieprzowe 200—340, 
słonina świeża 420—420, solona 420—440, 
ROG 400—420, smalec wieprzowy 480 — 

Nabiał: Mleko 30—35 gr. za litr, śmie- 
tana 140—150, twaróg 100—120 za 1 kg., 
ser twarogowy 120—140, masło niesolone 
450—500, solone 350 — 420. 

Jaja: 120—150 za 1 dziesiątek. 
* arzywa: groch polny 70—85, fasola 

biała 170—200, kartofle 12 13, młode 60— 
170 kapusta świeża 140—150, kwaszona (brak), 
marchew 40 - 45,młoda 120 —150,buraki 30 — 
40, młode 20—25 (za pęczek), brukiew 35— 
30, rabarbar 70—80, ogórki 30 — 40 za sztukę, 
cebula 40—45, młoda 5—10 (za pęczek). 
szpinak 80 - 100, pomidory 7—8 zł. za kg. 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kaczki 
6—8, gęsi 8—12. kurczęta 150—180, 

Ryby: liny żywe 420—450, śnięte 300— 
350, szczupaki żywe 300— 420, śniętę 250 — 
280, „leszcze żywe 420—450, śnięte 250—280, 
karpie żywe 280—300, śnięte 220—250, ka- 
rasie żywe 220—250, śnięte 180—200, oko- 
nie żywe 420 - 450, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 400—420, śnięte 280—300, siela- 
wa (brak), sumy 220—250, węgorze (brak), 
KC 150—180, płocie 120—150, drobne 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
2 lipca 1929 r. 

Dewizy | waluty: 
Тгапх, — Sprz. Кирло 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.81, 124.12. 123,50, 

Kopenhaga 237,56, 238,19,  236,%, 
Budapeszt 158,— 155,90 157, 
Holandja 358,10 350,00 357,20 

Londyn 43,24, 43,34,5 43,13, 

Howy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż - 34,88,5 34,97, 34.80 

Praga 26,39, 26.35 26.33 
Szwajcarja 171,56, 171.99, 171.13 
Stokholm 239,01 239,61 238, 
Wiedeń 125,34, 125.65, 125,03, 
Włochy 46,66,5 _ 46,80, 46.57, 
Marka niemiecka 212.46 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inw. 106,—75. Dola- 
rówka 62,75. 5 proc. konwersyjna 55. 5 pr. 
dolarowa 83—50. 10 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. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49. 4i 
APE warsz, 46.50—46. 8 proc. warsz. 

Akcje: 
B. Polski 163, Zw. Spółek Zarobko- 

wych 78,50. Siła i Światło 126. Firley 46. 
Węgiel 70. Lilpop 29 — 50. Modrzejów 
24,—. Ostrowiec 80. Parowóz 23, Stara- 
chowice 26. Zielenie wski 120. 

GIEŁDA WILENSKA 
2 lipca 1929 r. 

Papier. procentowe państw. 

5 proc. Pożyczka Premi. ser. Il 1926 r. 
5 dol.—59,15 złotych. а 

RADJO. 
Środa, 3 lipca 1929 r. 

„ 11,55 - 12,05: Sygnał czasu z Warsz. i 
hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12.50 — 13,00: 
Komunikaty w Poznaniu. 13,00—: Komuni- 
kał meteorologiczny z Warszawy. 17,00— 
17,20: Z dzienny, repertuar i chwilka 
litewska. 17,20—17,45: Audycja dla dzieci -- 
„Słowik* zradjofonizowana bajka Anderso- 
na Wyk. Zesp. Dram Rozgł. Wil. 17,50— 
18.00: Komunikaty z Poznaniu. 18,00 — 18.55: 
Koncert solistów Wyk. Elsa Igdal (śpiew) 
i Albert Katz (wioloncz.). 18.55 — 19,45: 
Audycja literacka „Błękitny chłopiec* zra- 
djofonizowana powieść F. Barclay wyk. 
esp. Dram. Rozgł. Wil. 19.45—20.00: Pro- 

ram na dzień następny, komunikaty i sy- 
gnał cząsu z Warsz. 20.05 20.30: Audycja 
„Niespodzianka*. 2030—20.00: Transmisja z 
Warsz. Koncert wieczorny. 22.00 - : Transm. 
z teatru „Morskie Oko* w Warszawie. 

ZE ŚWIATA 
SFILMOWANY WULKAN. 

Ostatni wybuch Wezuwiusza dał Spo- 
sobność pewnemu włoskiemu przedsiębior: 
stwu kinematograficznemu do zastosowania 
przy tem groźnem zjawisku przyrody t. zw. 
filmu mówiącego, to jest aparatu, który nie- 
tylko rejestruje przebieg wzrokowy zjawi 
ska, ale także wszelkie towarzyszące mu od- 
głosy i szmery. 

Według pism włoskich, zdjęcia te udały 
się doskonale, tak, że obok wstrząsającego 
widoku wybuchu, publiczność przypatrująca 
się filmowi zatytułowanemu „Gromy Wezu- 
wjusza* usłyszy po raz pierwszy towarzy- 
szące wybuchowi grzmoty i trzaski w całej 
sile i potędze. 

W ten sposób film mówiący znalazł no- 
we zastosowanie naukowe i pedagogiczne. 

  

  

CZECHOWA i porywająca MARJA MINSZENTY 
w swej najnowszej kreacji 

    

  

Dziś! Najpopulsrniejszy ulubieniec publiczności, dawno niewidziauy KIARRY LIEDTKE, czarująca OLGA 

, MANEWRY GESARSKIE" (2525) filmowa ; 
według romansu Roda Roda. Następny program „KSIĘŻNICZKA CZARDASZKA*. 

NAJLEPSZE ŻNIWIARKI 

m ARVIKA-VIKINGS" 
m. MASSEY-HARRIS 43 

TEOSTATNIE DĄ 
BOWRSLYCZĘECZEENIA 5 
DLA NIAŁYC | iusi 

PECJALNIE 

EYES GO SPODARSTW 

zachwycająca 

POLECA ZYGMUNT NAGRODZKI 
N6ILNO -ZAWALNA 1412   BARANOWICZE -SENATORSKA13 

  

PRZETARG 

Starostwo wilejskie (architekt rejonowy) 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na nastę- 
pujące roboty w Mołodecznie: 

1) wykończenie budowy 13-to mieszka- 
niowego domu urzędniczego (roboty malar- 
skie i częściowo instalacje wodociągowo- 
skie i częściowo instalacje wodociągowo- 
kanalizacyjne) 4 

2) wykończenie budowy budynku go- 
spodarczego 

3) ogrodzenie 
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 

1929 roku o godzinie 12 w biurze architekta 
rejonowego w Wilejce. — Szczegóły ogło- 
szone w Dzienniku Urzędowym wojewódz- 
twa wileńskiego oraz w Dyrekcji Robót Pu- 
blicznych w Wilnie. 

Za starostę Butarewicz 
architekt rejonowy 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Urząd Wojewódzki Dyrekcji Robót -Pu- 
blicznych w Nowogródku ogłasza przetarg 
ofertowy na wykonanie nagrobków betono- 
wych dla cmentarzy wojennych położonych 
na terenie powiatu Lidzkiego i Wołożyńskie- 
go w ilości około 3000 sztuk. 

Oferty należy składać w zapieczętowa- 
nych kopertach do godz. 12-ej dnia 10-g0 
lipca r. b. 

Do oferty należy dołączyć wadjum w wy- 
sokości 5 proc. od zaofiarowanej sumy. 

Otwarcie ofert nastąpi w tym że dniu o 
godz. 13-ej. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta oraz ewentualnego przeprowadze- 
nia dodatkowego ustnego przetargu. 

Ceny winny być podane na jednostkę ro- 
boty na podstawie ślepych kosztorysów któ- 
re można otrzymać w Dyrekcji gdzie także 
będą podane szczegółowe warunki, co do 
wykonania robót. 

DYREKTOR 
(— ) Inż. A. Zubelewicz. 

Nowogródek, dnia 27. VI 1929 r. 

  

SUPAŁROOOZOCOWRURAUSEONAESERAKOGOGE 

OBWIESZCZENIE. 
„ Magistrat m. Wilną podaje do ogólnei 

wiadomości, że w dniu Ó lipcą r. b. © 
godz. 10-ej rano w lokalu Sekcji Zdrowia 
odbędzie się przetarg na roboty aseniza“ 
cyjne w szpitalach, szkołach i Przytułkach 
Miejskich. Warunki przetargu są do przej- 
rzenia w Sekcji Zdrowia Magistratu (pokój 
4) gdzie będą również przyjmowane oferty. 
0982 - © Magistrat m. Wilna. 
BANUDORUBEZRNNARANUNNNENNNJE 

l SEZONOWYCH PO CENACH 

ZNIŻONYCH. ;817-0 
E 2005 ra RA Z 

Perlmuffera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bieliznyi ce- 
lów malarskich Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

° Lwów, Słoneczna 0. 

Wszędzie do nabycia, 

в TANIO. 
najlepsze Farby, Pokost, Pędzle, 
Szczotki i t. p. oraz farby ochronne 
do mostów żelazn. i drewnianych 

D.-H. Bławat Wileński 
ul. Wileńska 31, tel. 3-82, 

WYPRZEDAŻ TOWARÓW LETNICH 
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polecą 
SKŁAD FARB 

Franciszka  Rymaszewskiego 
E , Mi wiczą 35. "m 

(SEAT ZY WOT TWA 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Uhejrzyj fowar krajowy. 

  

  MYAWAWE 
4 DEKARZE Ę 
WAWAWAN | 

DOKTOR 
D.ZBŁOOWICZ 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12—2i od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

m 
Kozieniczka wpo- 

} bliżu certrum, 
i $ 6 mieszkaniach 

wygodami, placu 
300 sążni, sprze- 
damy za R 

dolarów 
D. H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. gcsz—0 

— 
AJDOGODNIE J 

i najpewniej lo- 
katy _ hipoteczne 

załatwiamy 
D. H.-K. „Zacnęta* 
Mickiewicza ъ 
tel- 9-05. posz - 0 

  

Pianina, 
fortepiany nowe, uży- 
wane sprzedaję па 

A Pohulanka 9 
m. 23. - 

PR i 
DOKTOR 

R. Blumowicz į ETNISKA | 
Choroby weneryczne, WNNGE SZYK UWE 
skórne. Przyjęc e: Le tniska 
049—1 13 - 7. 
Wilno, ul. Wielka 21. 
(Telef. 921). Ę jątkach 

Ž „ majątkach ziem- 
DOKTOR skich w wojew. Wileń- 

b. GINSBERG skiem i Nowogród- 
choroby weneryczne Skiem. — Informacje: 
syfilis i skórne. Wil- Wilno, Jagiellońska 8 
no, ul. Wileńska 3, te- m: _12.  Jankowicz, 
lefon 567. Przyjmuje tel. 5-60 8S8Z— b 
od 8 do 1 iod 4 do 8. 

Ha 
Dr. POPILSKI Ciepłe kąpiele mor- 

choroby skórne i we-skie i — pensjonat 
aeryczne. Przyjmuje „Warszawianka*, Ka- 
od godz. 10 do 1i odnalizacja, wodociągi, 
5—7 p.p. W.Pohulan- tenis, pianino. Poczta 
ka 2, róg Zawalneji stacja na  miejscu.. 

— _ №.7.Р. Wiadomość: Hallero- 
i wo, pocztą Wielka 

Br. E. WOLF SOŃ Wieś, powiat Morski, 
os moczo- Bągińska. 
owe i skórne, ul. 

Wileńska 7, tel. 1067, [Į “SUSE == 

panna na KALE Į 

  
  

  

| Dwa pokoje 
) Lenz perry umebłowane, z uży- 
SEEN | nością łazienki i 

kuchni. Dąbrowskie- | 

Lekarz-Dentysta 5052 __ Ss8z-o 
MARYA Mi ° ieszka Ożyńska-Śmolska ‚ ; 6' pokojowe. do 

z oroby jamy ustnej. wynajęcia, centralne lombowanie i usuwa ogrzewanie, z wygo- nie zębów bez bólu. gąmi. Gdańska = 
Ban m i złote spytać dozorcy. 7 rony. Sztuczne ZĘ- apima a sns © осонино) 
by. Wojskowym, u- Ž ki 
riędnikom i uczącym RÓŻ K = się zniżka. Ofiarna 4 
me i . L Od UMEEČN UI SIA К5 ЗЕНЫЕ 

—1 i od 4-7. Stud 
Wydz. Zdr. Nr. udent Ten Ar. NS in dogai skalę, 

WAWAWAW ków swej pracy 
względem ucznią, na 
dogodnych 

KOPKO | SPRZEDAŻ kach 
kondycje. M-ek Łu- RWAWAAA Szczykowszczyzna, 
pocztą ieniakonie, MAŁPKA Horbatowicz. r682-7 

japońska, nieduża, zu- se — 
pełnia oklimatyzowa- o na wieś 
na, łagodna, z ras KOnae wy” 

GE Dł OO zain a . 2лес Р 

się; Wileńska 24, Rape IGzyk francuski, naa 
poport. — (i konwersacja. Zwie- 

ZO rzyniec, Jasna 22—2. Work cukrowe i Z982— 
mączne zdąt- i? 

ne do użytku 50: PANA z  gospodar- 
czem wykształ- ZE rolnem 

niedrogo rzedaje ceniem (Chyliczanka 
„Rolnik Wileński", z maszyną i Bakas 
ul. Kalwaryjska 6. -z terją Sn od- 

powiedniego zajęcia, 
SPRZEDAM najchętniej Kfmajątko 

taksówkę „Fiat*, stan —0d zaraz. Zgłosze- 
doskonały. Wiadom.: nia do adm. „Słowa* 
Chocimska 19 — 5,pod Witold W. —# 
SA zc Niodrogo lekcje języ- 

O SPRZEDANIA młodzież ÓW „8 dom riesżkal. młodzieży, pojedyń- 
5 testkany cze lub _ zbiorowo. 

Zawalna 8-3. 

  

  

6-ciu obszer- 
nych ' pokojach z 
przynależytościami, 

solidnej budowy, z 
placem 1.200  sążni 
kw. w zdrowej miej- gymysszuawzzww 
scowości, w Czarnym $ 2 3 

So nieważnią SiĘ: Borze przy stacji ko U zgubiony weksel, 
lejowej,j 20 minut łat 
i iagi 1 czerwca jazdy pociągiem do jgjo "ny 14 
Wilna. _ Iniormacje: 1929 Г. na zł. 300, 

i kiawi. WyStawiony przez. 

Wilno: „a „Mickievi: Ignacego Bukowskie- 
m. 30, do g. 6 m. 30 go, na zlecenie Не- 

po południu, w dnie leny Bobrowskiej a/c, 
powszednie. — r mieszkania, 2087—-0/ 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23. 

, 

WATUN= <q 
„wyjedzie na 0 

ZGUBY *


