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„Echa krajowe" w ECHA STOLICY 7 2A KORDONÓW 
świetle ankiety 
Ankieta Słowa, przyjęta z tak žy- 

ąwem zainteresowaniem przez ogół na: 

szych czytelników, zmusza nas do 

publicznego zanalizowania materjału, 

tyczącego się „Ech Krajowych". 

Więc przedewszystkiem stwierdzić 

należy, iż przeważająca ilość głosów 

wypowiedziała się za celowością pro- 

 wadzenia „Ech“. Pozatem otrzyma: 

liśmy szereg uwag i wskazówek, ty- 

czących się zmian i naprawy. Ponie- 

waż niektóre z uwag są zasadniczej 

natury i Ścisle wiązą się z kierunkiem 

Słowa— należy nam na wstępie zdać 

sobie sprawę: czem jest Słowo i ja- 

kie są jego cele? 

Słowo jest pismem  politycznem. 

A ponieważ polityka jest sztuką rzą- 

dzenia, więt i cele Słowa dążą do 
' orjentowania czytelników w sztuce 

rządzenia. Wychodząc z powyższego 

' założenia, na plan pierwszy polityki 
wysuwa się danie Państwu należytego 

Sejmu. A ponieważ powszechne gło- 
- sowanie wyłania Sejm, przeto stałe 

' zaznajamianie się z politycznie po- 

krewną powszechnością, bez wzglę- 

du na jej stan majątkowy lub inte- 

lektualny, powinno być pierwszem za- 

daniem pisma politycznego. 

Otrzymujemy w ankiecie zarzut: 
„zawiele miejsca w „Echach** zajmują 

wiadomości z rozmaitych Pipidówek". 
Na co w myśl tylko co wyłuszczó- 

nych zasad odpowiadamy: robimy to 

zupełnie celowo, dla uniknięcia jednej 

д& polskich największych chorób, jaką 

Jest gorączka przedwyborcza, pole. 

gająca na rzucaniu się agitatorów na 

e lekceważone w okresie międzywy: 
borczego wypoczynku  „Pipidowki“, 
bez należytej wzajemnej znajomości. 

_.Z/powyższego też założenia wycho- 

 dząc niesłusznym staje się zarzut, 
 przewijający się dość często w ankie- 

cie, iż korespondencje „Ech* nadają 

Się bardziej do „Zorzy”* jako pisma 
ludowego, niż poważnego — Słowa. 
Tym którzy tak myślą zwracamy u- 
wagę, iż rozpiętość intellektu—piszą- 

cych do „Ech'* jest znaczna. Piszący 

korespondencję jest jednocześnie czy- 

 telnikiem Słowa, jak również wy- 

znawcą jego poglądów politycznych i 
z tem niech się krytycy nasi rachują. 

W obecne czasy powszechnego gło- 

' Sowania, odsyłanie korespondentów-- 

czytelników do Zorzy było by błę- 

dem nie do darowania. 
Słowo jest pismem zachowawczem, 

które nie mogąc jeszcze rozliczać na to 
aby było przez masy czytane, nie mo- 

Że jednak odtrącać czytelnika, który w 
ć Swoich poglądach społeczno-państwo- 

- Wych wzniósł się ponad masy. Ko- 
*Tespondent, chociażby o niższym po- 
 ziomie wykształcenia, hołdujący za- 
 Sadom zachowawczym, odtrącony ой 
Słowa nie miałby dokąd pójść, gdyż 

i tworzenie popularno-ludowych poli 
tycznych pism nie leży w naturze 
konserwatyzmu. Natomiast obowiąz: 
kiem konserwatysty jest—zżyć się 

Г Politycznie z korespondentem na- 

Wet o niższym poziomie. To współ: 
towarzystwo prasow powinno być 
Przestrzegane w szczególności na Zie- 
Miach Wschodnich, gdzie masy wy- 
borcze pozbawione wpływów społecz- 

„ BO-wychowawczych zbyt raptownie 

Pawolane zostały do polityki czyn- 
nej, 

„Zbyt drobne sprawy'* poruszane 

W „Echach*—znalazły krytykę prze- 
Ważnie u czytelników miastowych. 

zychodzą mi na myśl słowa Ralfa 

, »mersona, który mówi: „Modlitwa 

tolnika, który na klęczkach piele swoją 
 tolę, modlitwa wioślarza który klęczy 
pry ruchach wiosła, są to prawdziwe 

modlitwy, słyszane przęz całą naturę 
 —chociażcele sąich małe". Nie bę- 
dąc tu w Wilnie oszołomieni „modlit- 
wa” syren fabrycznych, które pozo- 
„Stawmy sierom  przemysłowo-handlo- 
wym Łodzi, nie zapominajmy, jż żad- 
nych podstaw dla przerostu urbani- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

     

    

   
    

   
   

  

   

   

   

     

    
   

  

   

  

   

B. min. Gzechowicz składa man- 
daf poselski 

Agencja wschodnia donosi, że b. mi- 
nister arbu Czechowicz powołany ostat 
nio na stanowisko generalnego dyrektora 
Banku Ziemiańskiego, nost się z zamiarem 
złożenia w najbliższej przyszłości mandatu 
poselskiego. 

Z rady ministrów 
W czwartek odbyło się posiedzenie Ra- 

dy Ministrów. 

  

W posiedzeniu brał udział p. Marsza-, 
łek Piłsudski. Przyjęto projekt rozporządze- 

nia Rady Ministrów o zaopatrzeniu emery- 

talnem etatowych pracowników kolei pań- 

stwowych i o zaopatrzeniu pozostałych po 
nich wdów i sierot oraz o odszkodowaniu 
pracowników, za nieszczęśliwe wypadki. 

Rozpatrywano dalej i przyjęto nowy 

statut Min. Komunikacji oraz  załatwiono 
szereg spraw personalnych. : 

Następnie uchwalona została  nomina- 

cja na stanowisko wojewody pomorskiego 

w IV stopniu służbowym dotychczasówego 

p. 0. wojewody Lamota. 

Przygofowania do przyjęcia par- 
lamenfarzysftw francuskich 
Wobec przyjazdu delegacji francuskich 

parlamentarzystów do Polski, organizuje się 

obecnie komitet przyjęcia z prezesem pol- 

sko-francuskiej grupy parlamentarnej ks. Ja- 

nuszem Radziwiłłem na czele. 2 

W sklad komitetu wchodzą przedstawi- 

ciele poszczególnych ugrupowań Sejmu i 

Senatu oraz reprezentant Rządu. Ustalone 

zostało że do Polski przyjedzie ogółem 40 

deputowanych i senatorów z przewodniczą- 
cym deputowanym Locquin. Termin przy- 

jazdu francuskiej grupy parlamentarnej wy- 

znaczony został na dzień 27 sierpnia r. b. 

Nawiązanie rokowań polsko-niemieckich. 
Poseł niemiecki w Polsce p. Ulrych 

Rauscher, który wezwany został przez Rząd 

Rzeszy do Berlina w związku z ponownem 

nawiązaniem rokowań polsko-niemieckich, 
powrócił wczoraj do stolicy. 

Etakfryfikaforzy zjeżdżają do 
Polski 

W dniu 8—9 lipca r. b. odbędzie się w 

Warszawie posiedzenie Komitetu Wykonaw- 

czego Elektrycznej Unji Międzynarodowej, 

do której należą przedstawiciele 19 państw 

z Europy i z krajów poza europejskich. | 

Do Polski zgłosili wdział przedstawicie- 

le przemysłu w Bełgji, Czechosłowacji, Fran- 

cji, Hiszpanii, Holandji Rumunii i Włoch, 

Do wycieczki przyłączyli się też dwaj ofi- 

cjalni przedstawiciele z Francji mianowicie 

p. p. Genissieu — delegat Ministerstwa ro- 

bot publicznych oraz p. Preaud — delegat 

Ministerstwa rolnictwa. ; 

Po 2-dniowych obradach w Warszawie 

przewidziana jest wycieczka dla zwiedzenia 

Zagłębia Naftowego w Borysławiu, Krako- 

wa, Katowic i Górnego Sląska oraz Wysta- 

wy w Poznaniu. Rolę gospodarza na tere: 

nie Polski spełniać będzie Związek Elektrow- 

ni Polskich. 

ZA i PRZ ECIW 

Tragedja „SPEEA” 
Przed. paru miesiącami popełnił w Ro- 

sji samobójstwo jeden z. wybitnych „spe- 

ców'* prof. Grum-Grzymajło, prezes nauko- 

ko-technicznej rady Z. S$. S. R. | 
Samobójca zostawił list na imię prze- 

wodniczącego Sownarchozu Kujbyszewa, w 

którym wyłuszcza przyczyny, które Zmusi- 

ły go do tragicznego kroku. | В 
Prof. Grum-Grzymajło współpracował z 

bołszewikami od roku 1918, aczkolwiek uwa- 

żał doktrynę Marksa za błędną i walkę klds 

za szkodliwą dla przemysłu. Zdawało się 

mu jednak, że eksperyment bolszewików 

może wykorzenić wrodzone wady Rosjan, 

jak lenistwo, brak dyscypliny i t. p. 1 dlate- 

go uważał za celowe służyć bolszewikom 

swą radą i pomocą. Minęło jednak lat dzie- 

sięć, a „eksperyment' okazał się również 

błędny jak cała teoria. Grum Grzymajło, 

Polak z pochodzenia, ostatecznie przekonał 

się o utopijności doktryny komunistycznej. 

Znalazł się na rozdrożu i popełnił samobój- 

swo. 

  

W swym ostatnim liście, którego tekst 

ogłoszono „Corriere de la Serra“, Grum 

Grzymajło szeroko omawia głośny proces 

szychtyński. „Wszyscy wiedzą, — pisał, — 

że żadnego Sabotażu nie było. Cały hałas 

miał na celu zwalić na cudzą głowę własne 

błędy i niepowodzenia na froncie  przemy- 

słowym. Oni, (bolszewicy) nie chcieli uznać, 

iż te niepowodzenia świadczą o bankructwie 

ich systemu i uciekli się do procesu. szach- 

tyńskiego, aby stworzyć dla siebie alibi. Oni 

nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności 

za to, że ceny na wytwory przemysłu, nie 

bacząc na olbrzymie wydatki na „racjonali- 

zację nie maleją, że produkcja niewzrasta, 

że naród staje się coraz biedniejszy, że zapa- 

sy zboża znikły, że artykułów pierwszej po- 

trzeby jest coraz mniej. Im potrzebny był 

kozioł ofiarny znaleźli więc go w ofiarach 

procesu szachtyńskiego. : 

Specjalistów przedstawiono. „ocza 

mas robotniczych i opinii publicznej jako 

prawdziwych wrogów proletarjatu, jako 

winnych wszystkich niepowodzeń gospodar- 

czego życia Rosji. Nietrudno przewidywać 
do czego tego rodzaju taktyka doprowadzi. 

Teraz „spec“ ogloszony za podejrzanego i 

nienawidzony żyje pod ciągłą grożbą ро- 

ciągnięcia go za każde niepowodzenie na 

ławę skarżonych, jako kontr rewolucjonistę. 

Co powinien robić w tych / warunkach 

„spec“? W życiu gospodarczem rozwiąza- 

nie każdego zagadnienia zawiera w sobie 

element ryzyka a w sowieckim przemyśle 

każde niepowodzenie można przypisać Sa- 

botażowi. I „spęc” będzie oczywista starał 
się, aby nie brać na siebie żadnej odpowie- 

dzialności. W tych warunkach — konklu- 

duje Grum Grzymajło — paraliż przemysłu 

jest nieunikniony”. || : 

Prognoza samobójcy okazała się ude- 
rzająco trafna. Każdy dzień przynosi jej po- 

twierdzenie. Kierownicy „polityki sowieckiej 

szukają ratunku z jednej strony zagranicą, 

gdzie łudzą się zdobyciem większego kre- 

dytu, stąd płyną kokieteryjne gesty w stro- 

nę Ameryki, z drugiej zaś w rozpalaniu 

waśni klasowej pomiędzy  włościaństwem, 

nikną nadzieje utrzymania się przy władzy. 

w ocząch 

Nieszczęśliwym niewolno pomagać 
Z Kowna donoszą: Polskie T-wo 

Drobnego Kredytu na walnem zebra- 
niu uchwaliło wyasygnować ze swych 
funduszów 500 litów na .rzecz kowień: 
skiego komitetu niesienia pomocy 
północnej. Litwie. Suma ta została 
wniesiona na rachunek : komitetu, ten 
zaś przekazał ją centralnemu komite- 
towi, który podzielił pieniądze pomię- 
dzy poszkodowanymi przez nieuro- 
dzaj. Obecnie inspekcja kredytowa w 
Kownie zaprotestowała przeciw tej 
uchwale polskiego t-wa i zażądała od 
zarządu t-wa zwrotu do kasy t-wa. W 
związku z tem t-wo drobnego kredy- 
tu z kolei zażądało od kowieńskiego 
komitetu zwrotu 500 lit. Komitet ko- 
wieński postanowił wnieść do min. 
skarbu zażalenie na inspekcję kredy- 
tową. 

„Lietuvos Midas” 0 wizytach głów 
państw 

„Lietuvos Aidas“ nawiązując do 
pobytu króla szwedzkiego w Rydze i 
prezydenta Łotwy w Sztokholmie pi- 
sze, że była to zwykła demonstracja 
dobrych stosunków, która w nikim 
nie może wzbudzić niepokoju. 

„Zupełnie inaczej — pisze dalej „L. 
A.“—przedstawiają się projekty wy- 
miany wizyt z Polską. Narazie myśli 
się o tem tylko w Rewlu, w Rydze 
zaś kwestja ta jest omawiana tylko 
w pewnych kołach. Stosunek państw 
Łałtyckich do Polski ma poważne 
podstawy polityczne. O ile Sztokholm 
unika nadawania swym wizytom od- 
cienia związku politycznego, o tyle 
Warszawa wszystkimi siłami dąży do 
tego, gdyż dla Warszawy bardzo 
ważnem mieć państwa bałtyckie, jako 
atut przeciwko Rosji. Czyż korzystnem 
jednak jest dla państw bałtyckich o- 
degrywanie roli zabawki dla Polski. 
Sądzimy, że bardzo szkodliwe, gdyż 
jedną z podstaw polityczn j egzysten- 
cji państw bałtyckich są dobre sto- 
sunki z Rosją i Moskwa zdaje się 
pragnie tego również. Pocóż węc 
drażnić Moskwę polskiemi kombina- 
cjami? Nieraz już dowodziliśmy, że 
jest to bardzo niebezpieczne dla 
państw bałtyckich, ponieważ polityka 
taka może zepsuć stosunki z Rosją, 
dla Litwy zaś polska polityka naszych 
północnych sąsiadów nie może być 
przyjemną, ponieważ narusza dobre 
współżycie państw Europy Wschod- 
niej i przygotowuje grunt do różnych 
incydentów". 

Rozplakatowanie nowej nsiawy 0 walce 
1 żywiołami wywrotowemi 

Z Kowna donoszą: Na ulicach 
rozplakatowano tekst nowej usta- 
wy o walce z żywiołami przeciw- 
państwowemi i terorystycznemi. 

Etha zamachu na premjera Wolde- 
Marasa 

Z Kowna donoszą: Minister spraw 
wewnetrznych pulk. Mustejkis opubli- 
kował następujący rozkaz: Kowień: 
skiemu naczelnikowi policji zostaje 
poczyniona wymówka za złe instrukcie 
i niezaradność podczas zamachu na 
premjera prof. Woldemarasa, z po- 
wodu czego nie udało się przytrzy- 
mać terorystów. 

Podróż parlamentarzystów niemieckich 
do Rewla i Helsingforsa 

Z Rewla donoszą: Około. 20 lipca w 
drodze do Finlandji z Rewla _ przybędzie 
grupa członków niemieckiego reichstągu. W 
skład tej grupy wchodzi 10 przedstawicieli 
różnych frakcji, w tej liczbie przewodni- 
czący reichsta/ Loebe, pruski premier 
Braun i inni. W Rewlu delegaci niemieccy 
zabawią zaledwie kilka godzin i wyruszą 
do Finlandji. 

    

lapowiedź ożywienia rokowań handlo- 
wyth z Niemcani 

BERLIN, 5.6, PAT. „Germania“ i 
„Deutsche Tagesztg.“ zamieszczają jed- 
nobrzmiące komunikaty, zapowiadające, 
że po powrocie posła niemieckiego 
Rauschera do Warszawy oczekiwać na- 
leży silniejszego  ożpwienia rokowań 
handlowych polsko-niemieckich 

W czasie swego pobytu w Berljnie 
poseł Rauscher informował się szcze- 
gółowo o sytuacji, jaka powstała w 
związku z nowemi zarządzeniami w dzie- 
dzinie ceł prohibicyjnych dla rolnictwa. 

Nowe cła ochronne na artykuły 
rolnicze muszą, jak podnosi komunikat, 
wywołać nowy zwrot w rokowaniach 
handlowych z Polską. 

Jak dotąd, ze względu na skompli- 
kowany charakter sprawy niemożliwem 
było wprawdzie jeszcze wysunąć szcze- 
gółowo opracowanych 'propozycyj, jed- 
nakże w tych dniach nawiązany zosta- 
nie na nowej podstawie kontakt z kon- 
trahentem polskim. 

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

NOWOGRODEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

WOŁKOWYSK — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch'*. 

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

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

VATA AP TIEMS 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

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

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

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

Dyskusja w Izbie Gmin nad polifyką zagraniczną 
Anglii 

OŚWIADCZENIE CHAMBERLAINA W SPRAWIE STOSUNKU DO NIE- 

MIEC I ROSJI. 

LONDYN, 5-VII. PAT. Przemawiając w lzbie Gmin w czasie dyskusji 
nad polityką zagraniczną Anglji, Chamberlain zezmał w sprawie ewakuacji 
Nadrenji, że wycofując wojska angielskie, nie zyskałoby się niczego, gdyby 
tego samego kroku nie uczyniły jednocześnie Francja i Belgja. Poruszając 
sprawę stosunku z Rosją, Chamberlain dał wyraz zadowoleniu, że rząd ba- 
da w tej sprawie opinię innych rządów imperjum. 

Mówca zaznaczył, że nigdy nie zamykał drzwi w sprawie wznowienia 
stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jednakże „ustalanie jedną ręką  sto- 
sunków dyplomatycznych, a jednocześnie prowadzenie wrogiej propagandy 
byłoby aktem nielojalnym i nieuczciwym, a bez zaprzestania przez Rosję 
uprawiania propagandy, stosunki dyplomatyczne nie mogłyby być podjęte. 

DUSERY MIN. HENDERSONA POD ADRESEM NIEMIEC... 

Sekretarz stanu spraw zagranicznych Henderson, odpowiadając na wy- 
wody Chamberlaina, zaznaczył, że możliwie najrychlejsza ewakuacja Nad- 
renji jest najbardziej słusznem stanowiskiem wobec Niemiec, które tak dale- 
ce, jak tylko możliwe, wypełniły nałożone na nie zobowiązania. Jednocześnie 

W INTERESIE POKOJU W EUROPIE. 

Jednocześnie minister przyznał, że nie leżałoby w interesie pokoju w 
Europie, gdyby krok ten czyniono stopniowo. Anglja — mówił minister — 
będzie się starała doprowadzić do tego, aby rządy francuski i belgijski uczy- 
niły ten krok jednocześnie z Wielką Brytanją. — Nie przewiduję, aby po- 
wążniejsze trudności przeszkodziły tym rządom wejść na tę drogę. 

PRZERWA W DYSKUSJI. 

Po przemówieniu Hendersona narady Izby odroczono do przyszłego 
poniedziałku. r 

Kamienie sowieckie w ogródek p. Mac Donalda 
SOWIETY CHCĄ STOSUNKÓW Z ANGLJĄ, ALE BEZ JAKICHKOLWIEK 

WARUNKÓW WSTĘPNYCH. 
BERLIN, 5-VI. PAT. Telegraphen Union donosi z Moskwy, że roko- 

wania w sprawie podjęcia stosunków dyplomatycznych między Anglją a 
Sowietami napotykają na nowe trudności. 

Rząd Mac Donalda gotów jest nawiązać stosunki z Sowietami tylko 
pod warunkiem, jeżel Sowiety zobowiążą się nie wtrącać w stosunki we- 
wnętrzne Anglji i dominjów angielskich oraz jeżeli zobowiążą się zaprze- 
stać wszelkiej propagandy bolszewickiej w kolonjach angielskich. 

PODJĘTA MA BYĆ PRÓBA NOWYCH ROKOWAŃ. 

Warunki te rząd sowiecki odrzuca, domagając się  bezwarunkowego 
wznowienia stosunków dyplomatycznych i wysłania ambasadorów do Mo- 
skwy i Londynu. Z uwagi na to, że rząd angielski zamierza wysłać chargć 
R do Rosji okazuje się koniecznem podjęcie nowych rokowań wstęp- 
nych. 

CHÓRALNA PRZYGRYWKA PRASY SOWIECKIEJ. 

MOSKWA, 5 VII. PAT. Jak donoszą z Moskwy, prasa sowiecka w artykuła 
wstępnych oświadcza, źe związek sowiecki nie zgodzi się na żadne Saša 
sprawie warunków podjęcia anglo-sowieckich stosunków dyplomatycznych. Rząd so- 
wiecki uważa, że porozumienie gospodarcze możliwe jest jedynie po nawiązaniu sto- 
sunków dyplomatycznych, a te ostatnie należy podjąć bez ustalenia jakichkolwiek 
warunków wstępnych. 

  

Gdzie i kiedy odbędzie się przyszła konferencja 
rządów 

Kwestja Zagłębia Saary nie wejdzie na obrady 

„PARYŻ, 57. PAT. „Petit Parisien* pisze, że decyzja co do 
miejsca, dokładnej daty i procedury przyszłej konferencji rządów 
będzie mogła być podjęta dopiero za kilka dni. Dziś już jednak 
można twierdzić z całą pewnością, że kwestja Zagłębia Saary 
będzie całkowicie pominięta w programie koałóredejć. 

Oburzenie prasy węgierskiej z powodu demarch 
rządu czechosłowackiego : 

: „PRAGA, 5.VII. PAT. Prasa tutejsza komentuje z oburzeniem odpo- 
wiedź węgierską na demarche czechosłowackie. Urzędowa agencja prasowa 
uważa tę odpowiedź za niezadawalniającą. 

Przesilenie rządowe w Porfugalji 
Inicjatywa utworzenia nowego rządu w ręku Naczelnika 

Państwa 
LIZBONA, 5-VII. PAT. Z powodu powstałych w łonię rządu różnic 

zdań, prezes rady ministrów złożył na ręce prezydenta dymisję całego gabi- 
netu. Naczelnik państwa rozpoczął już narady, mające na celu utworzenie 
nowego gabinetu. Dotychczasowy rząd sprawować będzie swe funkcje aż do 
chwili powołania nowego. 

Mimo układu 4 Watykanem 
rząd meksykański kontynuuje walkę domową na tle 

religijnem 
WIEDEŃ, 5-VII. PAT. Dzienniki donoszą z Mexico-City: Mimo układu 

zawartego niedawno między Watykanem a rządem meksykańskim, a doty- 
czącego zlikwidowania koniliktu religijnego, doszło do nowych walk pomię- 
dzy wojskami rządowemi a powstańcami. Według komunikatu, wydanego 
przez meksykańskie ministerstwo wojny, w Meksyku centralnym * wojska 
zostały zaatakowane przez powstańców. Wojska rządowe odparły powstań- 
ców po gwałtownej walce. Dowódca ich Dedrezo został wzięty do niewoli 
i natychmiast rozstrzelany. . 

Król egipski Fuad w Genewie 
GENEWA, 5.6. PAT. Przybył tu król egipski Fuad. 

NAD RARE 

Romaniści amerykańscy doświadczyli, to to raj bolszewicki 
Zatrzymanie delegacji i ucieczka jej szefa 

NOWY JORK. 5,6. PAT. „New-Jork Times* donosi, że kilku amerykań- 
skich przywódców komunistycznych, którzy udali się do Rosji na zaproszenie 
organizacji pomocy międzynarodowej, zostali zatrzymani w Rosji na rozkaz 
tejże organizacji. Przywódca komunistów amerykańskich Jay Lovestone, jeden 
z tych, którzy się udali do Rosji, zdołał stamtąd wydostać się i w ubiegłym 
tygodniu powrócił do Ameryki. 

pokłosie śmiertelne w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
w dniu święta państwowego 

NOWY JORK. 5.6. PAT. Wczoraj w dniu Święta niepodległości Stanów 
Zjednoczonych zmarło w całym kraju wskutek nieszczęśliwych wypadków 159, 
uczestniczących w obchodzie. Między innemi 7 osób zmarło wskutek eksplo- 

ži EL o 71—skutkiem poparzenia, a 70—skutkiem wypadków samo- 
chodowych.* 

šis 

stycznego nie posiadamy. Przeciwnie 

—właśnie te „male cele“ klęczących 

rolnika i wiošlarža urastają u nas do 

naturalnej modlitwy całego kraju. 

Tembardziej, iż te na pierwszy rzut 

oka drobne sprawy, lekceważonych 

„Pipidówek* w ostatecznym rezultacie 

wydatniej wpływają: na nasz bilans 

handlowy, niż głośne przedsiębiorstwa 

włókienicze, które w 1928 r. dały 

bierne saldo 93,7 milį. złotych, gdy 

wywóz skromnych jaj dał Polsce 

144,17 milj. zł. 

Zastąpienie korespondencji z pro- 

wincji krótkiemi wzmiankami kroni- 
karskiemi, doradzane nam niekiedy w 

ankiecie, uważamy za niedopuszczalne 

dla Słowa. Słowo bowiem, które wy- 

rosło z roli, jest jedynem pismem na 

Ziemiach Wschodnich, 

czytelnikowi prawdziwą iotografję ży- 

cia i stosunków tutejszych. Pod tym 

względem jesteśmy niezastąpieni. Nie 

ma literalnie zakątka w gminie, w któ” 

rejby się nie znalazł nasz człowiek— 

pradziwy autochton kraju futejszego- 
Ta rodzinna łączność Słowa z kinte- 

lektem wiejskim, najlepiej odczuwać 

się daje w czasie objazdów przy spo- 

tkaniu się nawet z ludźmi nieznajo- 

mymi. Historyczna styczność Słowa 

z krajem daje nam nie tylko prawo, 

ale i obowiązek do korespondencyj 

o krytycznem ujęciu — wtedy, gdy 

pisma oparte na elementach już to 
urzędniczych, już to przyjezdnych, za- 
dowolnić się muszą suchą bezkry- . 

tyczną kroniką. Nie możemy i nie 
chcemy stać się bezdusznemi „Gu- 
biernskimi Listkami“ redagowanemi w 
kancelarjach gubernatorów! Tu twła- 

śnie leży państwowo - twórcza siła: 

„Slowa“ — coraz lepiej przenikająca 

zrozumienia naszych korespondentów 

nowych—o wrodzon;m piórowstręcie. 

„Samokrytyka”, o którą w ankie- 
cie proszą czytelnicy, nie może być 
hamowana przynależnością żnaszą do 

B. B. Rząd, który się opiera o oso* 

bę Marszałka Piłsudskiego, na zbyt 
silnych stoi podstawach, by móc so- 

bie pozwolić na zbytek jakim jest sa- 

mokrytyka, nawet gdy się ona tyczy 

urzędrików tegoż rządu. Tembardziej, 
iż wobec dłuższych perturbacyj, przez 

które przechodzi uzdrowienie Sejmu, 

taka samokrytyka stosunków zapadłej 

wsi jest bardzo wskazana i pożytecz- 

na dla samego rządu. O tem, aby 

się nie wkradały osobiste porachunki 

nic z dobrem państwa niemające, sta- 

le damiętać będziemy. 

Nie możemy pominąć milczeniem 
uwagi, abyśmy nie poświęcali zbyt 
dużo miejsca opisom różnych obcho- 
dów. Doskonale zdajemy sobie spra: 

wę, iż mieszkańca Wilna do ostatka 

znudziły obchody, z których Ff szablon 

coraz bardziej wycieśnia ducha. Jednak 

ze wsią dzieje się inaczej. ;Uroczysto- 
ści, o których jest mowa w „Echach“ 
są przeważnie poczynaniami "domów 
ludowych, o których miejscowi dzia- 
łącze, wkładający w nie swą energję 
i zapał chcieliby, aby i Wilno i są- 
siedztwo wiedziało. Jest w tem bu- 
dzenie ospałej prowincji, jest również 
Szlachetna rywalizacja. Mało, copraw- 

da, zawierają one dla czytelnika ze. 
psutego przez kina sensacyjnej egzo- 

tyczności. 

Na tem zakończę przegląd ankiety 

Zdaje się, że wszystkie uwagi poczy- 
nione „Echom“, poruszone zostały, 
Ża wprowadzenie do „Ech“ korespon- 
dentów, którzy czasem czytelników 
rażą, najmocniej przepraszamy. Uwa- 
żamy jednak, iż lepiej będzie dla spra- 
wy, gdy zawczasu zaznajorzią się oni 
z ludźmi, uważanymi dotychczas za 
publiczność od sezonu „wyborczego 
Publiczność ta zwykle w sezonie dro- 
go kosztuje, a lepiej, aby sumy te 
były użyte w pismie, niż miały bez 

Skutku ginąć w kieszeniach sprytnych 

agitatorów wyborczych. 

Michał_Obiezierski. 
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Posłowie niemietty a proces Ulitza 
Na proces Ulitza który odbyć się ma 

23-g0 b. m. wyjadą specjalnie do Katowic 
posłowie i senatorowie parlamentarnego Ko- 
ła niemieckiego. 

mogącem dać 

 



  

  

ECHA KRAJOWE 
Strajk robotników ma badowie linji Drujs— Worópajewo | 

DZISNA, 5-VII. Grupa robotników (48 
osób) zatrudnionych przy budowie linji ko- 
lejowej  Druja—Woropajewo zastreįkowala 
domagając się podwyžszėnia placy. 

Na miejscu strejku przybył komendant 
pobliskiego posterunku policji. 

Strejk ma przebieg spokojny. 

  

STOŁPCE 

— Sprawa odbudowy kościoła rz.-kato- 
lickiego. +Z chwilą objęcia parafji stołpeckiej 
przez nowego proboszcza ks. dziekana Mo- 
niuszkę, sprawa odbudowy kościoła w 
Stołpcach, cennego zabytku architektonicz- 
nego, poczyna przybierać bardziej konkret- 
ne formy. Był już w Stołpcach konserwator 
z Wilna p. Lorenc, obecnie znów jest spo- 
dziewany w Stołpcach, w celu udzielenia 
dyrektyw przed rozpoczęciem robót. Plan 
odbudowy tej świątyni, sporządzony przez 
prof. arch. Burschego z Warszawy — już 
w dniach najbliższych zostanie otrzymany. 

Powstał też nowy komitet odbudowy 
z p. starostą A. Kulwieciem i ks, dziekanem 
Moniuszką na czele. Komitet zatwierdzony 
już żostał przez J. E. ks. biskupa Łozińskie- 
go i rozpoczyna swe czynności. : 

Bardzo piękny przykład dali osadnicy z 
Tulonki, należący do parafji stołpeckiej, któ- 
rzy opodatkowali się samorzutnie na rzecz 
odbudowy świątyni, po 1 zł. od hektara 
gruntu. eż ' 

Słychać, że podobną inicjatywę podej- 
mują i inne osiedla wiejskie, przynależne do 
parafji, oraz że w Stołpcach p. p. urzędni- 
cy zamierzają złożyć deklaracje na systema- 
tyczne ofiary na cel powyższy. i 

Jeszcze jedno bardzo ciekawe posunię- 
cie księdza dziekana Moniuszki w sprawie 
odbudowy Świątyni zasługuje na uwagę: 
oto zagrzewając parafjan do ofiarności na 
odbudowę kościoła — większą przywiązuje 
wagę do systematycznych, drobnych ofiar 
— niż jednorazowego wysiłku. Oczywiście, 
że ta droga najpewniejsza i najładniejsza, 
gdyż pozwoli każdemu parafianinowi, bez 
krępowania się — przyłożyć czem go stać 
będzie do tej bliskiej sercu każdego chrze- 
ścijanina sprawy. В ; 

Spodziewamy się, że w niedługim cza- 
sie będziemy mogli na tem miejscu pochlu- 
bić się postępami prac przy odbudowie 
wspomnianej świątyni. St. K. 

WIAZYN (pow. Wilejski). 

— życie społeczne. Miły dział te „Echa 
Krajowe'; bo echem rozbrzmiewa każdy 
impuls życia krajowego. 

Czyta się tu wypadki, wydarzenia, kłót- 
nie, uwagi, spostrzeżenia, usprawiedliwienia 
sprostowania i t. d. bs + 

Chętnie też chcę tu rzucić garść wra- 
żeń z przedstawienia amatorskiego jakie tu 
się odbyło 23 czerwca r. b. я 

Wiazyn to spiący kącik rozległej Wi- 
leńszczyzny, przeto wszelkie objawy prze- 
budzenia się do życia kulturalnego i naro- 
dowego muszą przebrzmieć echem po kraju. 

Staraniem p. Edwarda Bystramo i Kie- 
rownika Szkoły powszechnej P. B. Jeremicza 
dnia 23 czerwca było zarganizowane przed- 
stawienie amatorskie na cele szkolnictwa tu- 
tejszej gminy. Piękna ta impreza mimo że 
przysporzyła środków na cele oświatowe + 
dała miłą chwilę rozrywki dla mieszkań- 
ców Wiazynia. 

Wspaniała dekoracja wykonana przez 
pana Edwarda Bystrama i dobór repertua- 
ru sprawiły, że każdy z widzów wyniósł 
bardzo miłe wrażenie. W pierwszej części 
odegrana była jednoaktówka — w „Zieło- 
nym gaiku“ i kuplety odśpiewane przez p. 
Wandę Jurjewiczównę pełne humoru, dow- 
<ipu i śmiechu. Następnie w części drugiej 
baletowej świetnie był wykonany „Taniec 
bojownika egipskiego* przez p. Bolesława 
Firko który wykazał nieprzeciętne zdolno- 
ści do tańców plastycznych. Część tą za- 
kończono tańcem „Motylka i Róży* w ОК- 
ładzie p. Krystyny Gieczewiczowej który wy 
konała 6-cio letnia dziewczynka. Następne 
numery „Obóz cygański" i śpiewy ludowe 
dopełniły całość tego pięknego wieczoru. 
Całość programu była ujęta artystycznie z 
całym smakiem i gustem. ‚ 

Doskonałe swoje role odegrały panie: 
Jaworska i W. |urjewiczówna oraz p. Bo- 
lestaw Firko. rzedstawienie zaszczycili 
swoją obecnością państwo Hipolitostwo 
Gieczewiczowie. 

Że się zakątek nasz budzi do życia 
świadczy fakt, iż staraniem pana Gieczewi- 
cza i E. Bystrama w niedalekiej przyszłości 
ma się rozpocząć budowa Domu Ludowego 
w Wiazyniu. Plac i budulec wspaniałomy- 
ślnie są ofiarowane przez właściciela majątku 

„pana Gieczewicza. : 
Poczyniono już w tym kierunku kroki 

Władze państwowe popierają ten plan chęt- 
nie to też mamy nadzieję że w niedalekim 
czasie przybędzie nam jeszcze kulturalna 
„placówka, która skupi twórcze siły młodzie 
ży naszej dła spólnej pracy ku chwale Oj- 
czyzny. 

Intensywnie rozwija się tu/praca nad 
organizacją przysposobienia wojskowego 
pod kierownictwem energicznego instruk- 

tora p. Stanisława Czaplarskiego. Dużo od- 
działów w okolicy przewaźnie po wsiach 
pobudził do życia p. Czaplarski. 

my Mu dalszej owocnej pracy, bo 
Polski zależy od tężyzny ducha 

i Ojczyzny młodzieży naszej. 
J. Ch. 

SŁONIM 

— Zawody sportowe. W zeszłym roku 
zogganizował 27 P. Uł. zawody w Nowo- 
gródku, a wtym roku w Słonimie . — Du- 
szą zawodów jest zawsze por. Macieą wski 
który i teraz wszystko urządził doskonale 
przy pomocy wachmistrza Wilka. 

Zawody miały na celu: pokaz działań 
kawalerji w mieście nie mającem załogi ka- 
waleryjskiej, oraz propagandę sportu kon- 
nego w okolicy w której od roku 1923 nie 
urządzono żadnych zawodów konnych; na- 
wiązanie kontaktu z miejscowymi hodowca- 
mi koni, wreszcie zbliżenie się na gruncie 
sportowym z pułkami 79 i 80 piechoty. 

Dochód z konkursów przeznaczony z0- 
stał w połowie na kościół garnizonowy w 
Słonimie, w połowie na fundusz oświatowy 
i sportowy 27 P.-Uł. 

Pierwszy dzień sobota był przeznaczo- 
ny na popisowe cwiczenia Szkoły podofi- 
cerskiej 27 P. Uł., biegi myśliwskie oraz za- 
wody strzeleckie. 

Rozpoczęło się od cwiczeń Szkoły po- 
doficerskiej 27 P. Uł. dowodzonej przez 
rotm. Andrzejewskiego. — Już przywykliś- 
my doskonałego wyćwiczenia naszego woj 
ska, wszelkie więc cwiczenia wywołują 
uczucie przyjemności ale już nie podziwu. 
Jednakże występ w Słonimie zmusił widzów 
i do tego — Oddział tak dobrze wyćwiczo 
ny nie często można spotkać? 

Efektownie wyglądały szarże konne, ale 
może najbardziej zaimponować mogło gdy 
część oddziału się śpieszyła a potem w ga- 
lopie pozostali na siodle podawali konie ko- 
gom: rozpędzone czwórki, prowadzone każ 
da przez jednego żołnierza, wyglądały 
pierwszorzędnie! — A jeszcze na zakoń- 
czenie defilada w galopie przed dowódcą 
27 P. Uł. pułk. Rostworowskim! — Jedno 
lepsze od drugiego! 

Po skończeniu ćwiczeń Szkoły i krót 
kich zawodach strzeleckich odbyły się dwa 
biegi myśliwskie z4 mastrem. 

W pierwszym prowadzonym przez pułk. 
Rostworowskiego brali udział oficerowie i 
amazonki, w drugim pod przewodnictwem 
rotm. Andrzejewskiego podoficerowie. — 
Rezultat biegu pierwszego: pierwsze miej- 
sce otrzymał por. Nieczaj z 3 P. Strzelców 
konnych, drugą por. Kowalczyk z 26 P. UŁ., 
trzecią por. Kociejowski z 3 P. Strz., czwar- 
tą por. Maciejowski z 27 P. Uł, w drugim 
kolejno przybyli st. wachmistrz Kondej, st. 
wachm. Gramziński, wach. Jankowski, wash. 
Wilk, wszyscy z 27 P. Uł. 

Na tem skończyły się zawody pierwsze- 
go dnia. — Wieczorem w salach kasyna 
garnizenowego bal bardzo liczny i udany; 
przeważnie obecni byli goście ze sfer woj. 
skowych i ziemiańskich. 

W niedzielę druga część zawodów na 
innym placu bardzo starannie i porządni e 
przygotowanym przez por. Maciejowskiego 
rozpoczęła się o 3-ej popołudniu prezenta- 
cją ekip dokonaną przez pułk. Rostworow- 
skiego —, Na czele stanęła wdzięczna ekipa 
damska, wileńskie znane sportsmenki pp. 
Nitosławska i Chełchowska; dalej ekipy ofi- 
cerskie i podoficerskie 25, 26, 27 i 6 pułków 
ułańskich, 3 p. strzelców konnych, oraz 14 
i 4 dywizjon artylerji konnej. — Po prezen- 
tacji rozpoczęły się konkursy najprzód po- 
doficerski, potem cywilny, (mogłby się i 
„panieūskim“ nazywać!) wreszcie oficerski. 

Widać było doskonałą klasę jeźdzców 
którzy i tak dużo dokonali. — Szczególny 
entuzjazm wśród publiczności wywołała ja- 
zda amazonek, które na nieznanych sobie 
koniach zupełnie bez treningu skakały do- 
skonale, a p. Nitosławska na dwóch wierz- 
chowcach przeszła tor bez błędu. — (Po- 
cichutko trzeba przyznać, że to trochę wstyd 
dla „cywilów, że tylko panie stają w szran- 
ki w szlachetnym sporcie końskim-). 

Ogromnie podobały się publiczności 
ćwiczenia gimnastyczne na koniu, wykona- 
ne przez żołnierzy Szkoły podoficerskiej 27 
P. Ul. — Zgrabność ich i wyćwiczenie przy- 
pominały sławnąjazdę kozacką: gimnasty- 
kowali się na kon iu stojąc w galopie zapa- 
łali papierosy w karjerze podnosili czapki z 
ziemi i t. d. — Szczególnie bawiło publicz- 
ność podskakiwanie żołnierzy do pędzące- 
go konia, tak nazwany na poczekaniu 
podbieg „pietuszkom“. 

'Owacje dla dzielnych jeźdców były bar- 
dzo ożywione. 

Całość zawodów przynosi zaszczyt 27 
P. Ut. i pod wzgiędem sportowym i organi- 
zacyjnym, i towarzyskim. Dom. 

    
   przyszto: 

i miło: 

   

  

    

  

Memorjał oszczerstw przeciwko Polsce 
przedłoży Woldemaras Lidze Narddów... za kilka dni 

BERLIN, 5—7. Pat. „Vossische Ztg.* donosi z Kowna, że rząd litew- 

ski w najbliższych dniach ma przedłożyć Lidze Narodów obszerny memor- 

jał, oskarżający Polskę o akcję wywrotową przeciwko Litwie. 

Memorjał ten zawierać ma rzekomo dokumenty, powołujące się na to, 

że teroryści litewscy przy zamachach 

cji polskiej. 

bombowych używali bomb konstruk- 

„Vossische Ztg.* w związku z tem zwraca uwagę na niezwykle chłod: 

ne przyjęcie, jakie spotkało delegatów komisji komunikacyjno-tranzytowej 

Ligi Narodów ze strony premjera Woldemarasa, zaznaczając, że Woldema- 

ras w ten sposób podkreślić chciał swoje desinteressement w stosunku do 

Ligi Narodów. 

Anglja—Stany Zjednoczane—Japonja 
TOASTY PRZY DESERACH NA OKOLICZNOŚCIOWYM OBIEDZIE w 

LONDYNIE. 
LONDYN, 5-VII. PAT. ,Wczoraj w dniu święta niepodległości amery- 

kańskiej na obiedzie, wydanym przez klub amerykański w Londynie, amba- 
sador Stanów Zjednoczonych przy rządzie brytyjskim gen. Dawes mówił o 
wspólnych ideałach anglo-amerykańskich i zdecydowanej współpracy obu 
państw z innemi państwami morskiemi dla wspólnego dzieła pokoju przez 
praktyczny wyraz tych dążeń na polu ograniczenia zbrojeń amerykańskich. 

Obecny na obiedzie ambasador japoński stwierdził, że te same dążenia 
ożywiają Japonję, która we współpracy z Wielką Brytanją i Stanami Zjedno- 
czonemi oraz z innemi państwami zainteresowanemi czyniła stale wysiłki w 
celu opracowania konkretnego planu rozbrojenia. Tę współpracę Japonia 
pragnie kontynuować. 

Z pobyfu p' Dewey w ZSSR. 
Przyjęcie u min. Patka 

MOSKWA, 5—7. Pat. Wczoraj poseł polski w Moskwie p. Stanisław 
Patek urządził w prywatnych swych apartamentach przyjęcie, w  którem 
wzięli udział, oprócz przebvwających w Moskwie państwa Dawey, również 
ambasadorowie Herbette, Gerutti i Tanaka z małżonkami, poseł Szwecji 
de Heydenstan i radca ambasady francuskiej p, Trippier z małżonkami 
oraz wyżsi urzędnicy poselstwa polskiego i attaches. 

P. Dewey pojechał do Leningradu 
MOSKWA, 5 VII. PAT. W dniu dzisiejszym doradca finansowy przy rządzie 

polskim p. Dewey po kilkudniowym pobycie w Moskwie wyjechał do Leningradu. 

Raid Chicago—Berlin— Warszawa roznoczęfy 
Onegdaj o godz. 3 min. 30 według czasu środkowo europejskiego rozpoczęli 

piloci Parker Krame i Bob Gast oraz redaktor „Chicago Tribune“ Robert Wood olbrzy- 
mi raid Chicago — Berlin — Warszawa. 

Raid podzielony jest na szereg etapów. Pierswszym etapem raidu jest Milwauke. 
Start pomimo b. wielkiego obciążenia płatowca odbył się nadzwyczaj sprawnie 

z portu lotniczego na jeziorze Michigan. Jak wiadomo do lotu tego lotnicy użyli olbrzy- 
miego płatowca „Untin Bowler“, konstr. inż. Sikorskiego. 

Według nadeszłych do Londynu wiadomości z Milwauke płatowiec „Untin Bo- 
wler“ na którym lotnicy odbywają olbrzymi raid Chicago — Berlin — Warszawa. 
przebył szczęśliwie pierwszy etap. Po kilkunastominutowym odpoczyaku i uzupełnieniu 
zapasów benzyny „Untin Bowler* wystartował w dalszą drogę. 

Według oświadczeń lotników jeśli nie zajdą nieprzewidziane trudności, raid po- 
winien być zakończony w 
między 1—5, lotnicy amery| 

R dn. 8 b. m. i w godzinach popołudniowych, 
ańscy wylądują na lotnisku Mokotowskiem. 

W wywiadzie udzielonym dziennikarzom amerykańskim pilot Parker Kramer 
oświadczył, że najsłabszym punktem raidu są okolice wyspy Saroe, gdzie lotnicy bę- 
dą zmuszeni lecieć przeszło 600 mil nad Golistrómem. Jak wiadomo, panują tam zabu- 
rzenia atmosieryczne. 

Według doniesień stacji meteorologicznej, pogoda naogół sprzyja lotnikom. 

Hiohowe wieści o rezulfafach burzy nad Europą 
SPUSTOSZENIA W POŁUDNIOWYCH NIEMCZECH. 

BERLIN, 5-VII. PAT. Na całym obszarze południowych Niemiec szałała wczo- 
raj w godzinach wieczornych burza połączona z orkanem. Orkan przebiegł w kierunku 
południowo-wschodnim, ogarniając także Łużyce i część Sląska. 

Z szeregu miejscowości w Pałatynacie, Wirtembergji i Bawarji nadchodzą hio- 
bowe wieści o olbrzymich szkodach w inwentarzu, zasiekach i ludziach. Siła wichru 
w Lignicy była tak potężna, że uniosiła ludzi w powietrze, zrywała dachy i łamała słu- 
py telegraficzne. 

Na Łużycach w godzinach popołudniowych zapanowała kompletna ciemność. 
Wicher wył tak silnie, że zagłuszał chwilami grzmoty. 

KULE GRADOWE WIELKOŚCI PIĘŚCI. 
W okolicach Norymbergji szałała burza gradowa, która zniszczyła zupełnie zasie- 

wy i plony, pociągając jednocześnie ofiary 
rzenia kulą gradową wielkości pięści. Trzy osoby zostały 

w ludziach. Pewna kobieta zginęła od ude- 
zabite od pioruna. Koło 

Berchtesgaden wybuchł olbrzymi pożar, który przeniósł się na okoliczne lasy. 
Szereg pociągów pośpiesznych nie zdołał; stawić czoła wichurze i musiał być 

w szczerem połu zatrzymany. Burza z orkanem w wielu wypadkach zaskoczyła statki 
na jeziorach. Na jeziorze Berchtesgaden utonęło 4 wycieczkowiczów z Berlina. 

ORKAN W AUSTRII. 
WIEDEŃ, 5-VII. PAT. W Solnogrodze i Linzu szalał wczoraj, podobnie jak w 

Wiedniu, silny orkan, którego ofiarą padły 4 osoby. Z powodu orkanu opóźnił się po- 
ciąg pośpieszny z Pragi, który zamiast o godz. 10.30 w nocy przybył do Wiednia o 
godz. 2.32 rano. W Wiedniu 10 osób odniosło rany. 

W OKOLICACH CHAROLAIS i LIMOUZIN WE FRANCJI. 
PARYŻ, 5-VIIL. PAT. Gwałtowne burze szalały w okolicach Charołais i Limuozin. 

Trzy osoby zginęły. Wicher wyrywał drzewa z korzeniami. Zasiewy zostały poważnie 
zniszczone. Straty są bardzo znaczne. 

PRARADIMAS EET T AST DMA 

Śmierć od pioruna trzech pasfuchów 
w powiecie wileńsko-trockim. 

Podczas onegdajszej burzy, na łąkach wsl Wierzówka, w 
gminie mickuńskiej. powiatu wileńsko-trockiego zgłnęli od pio- 
runa dwaj bracia Runiewicze i Kasperowicz, wszyscy trzej młodzi 
wieśniacy, którzy pasąc konie schowali się przed burzą pod 
drzewo. 

Krążownik „Trowille* zwiedza wyspy 
Towarzyskie 

Zapowiedź przybycia krążownika 
„Trouville* ściągnęła do Papeete, sto- 
licy wyspy, tysiące Tkrajowców z naj- 
odleglejszych zakątków Tahiti. 

Cała ludność francuska i tubylcza 
zarówno prześcigała się w obmyśla- 
niu rozrywek, celem uprzyjemnienia 
pobytu załodze krążownika. 

Gubernator w towarzystwie * 25 
krajowych notabli przybył na pokład 
zaraz po przybyciu do portu, przywo- 
żąc równocześnie w kilkunastu szalu- 
pach egzotyczne owoce, przysłane 
załodze Trouville przez mieszkańców 
Tahiti % upominku. 

Krajowcy. podejmowali oficerów 
krążownikaą wspaniałym bankietem 
składającym sie z ich potraw naro- 
dowych. Bankiet był urozmaicony 
popisem tanecznym, Śpiewaczym i 
konkursem? antycznych strojów krajo- 
wych. Poczem odbyły się bardzo u- 
rozmaicone konkursy sportowe i re- 
gaty, w których brały udział pierogi 
krajowców i szalupy z krążownika. 
Marynarze zwiedzili wyspę wszędzie 
równie serdecznie podejmowani. 

Dnia 23 cerwca w obecności gu- 
bernatora odbyła się defilada wojsko- 
wa przed pomnikiem poległych. Hydro- 
plan krążownika dokonał kilkudziesię- 
ciu lotów nad wyspą, biorąc kolejno 
jako pasażerów 20 szefów krajowych 
ku wielkiemu ich zadowoleniu. 

Dnia 27 czerwca „Trouville'* opusz- 
czając Papeete, zawinął w parę go- 
dzin do portu Papetoai, stolicy wyspy į 
Morea, skąd odpłynął następnego 
dnia do Bora-Bora. Podczas tego je- 
den z. hydroplanów „Trouville* doko- 
nywał lotów nad grupą wysp Sous-le- 
Vent. Z. K. 

TYSIĄCE Ko ET 

używa codziennie kremu 

FASCINATA       
    

Kilkudniowe oblgionio miesekania lola 
tra wźbranającego się wyprowadzić 

Perła francuskiej Riwjery, Nizza, 
przeżywała niedawno nielada sensację 
z powodu nieustępliwošci lokatora, 
który nie uznając wyroków Sądu i 
stawiając kilkudniowy opór policji, 
za nic nie chciał się wyprowadzić z 
zajmowanego mieszkania. 

Dymisjonowany generał Rambaud, 
zajmujący z żoną duży lokal, za cenę 
1800 franków rocznie, od roku 1913, 
nie chciał podwyższyć jczynszu pomi- 
mo tak odrębnych warunków i zmia- 
ny kursu franka. Właściciel domu 
znosił ten stan rzeczy cierpliwie aż do 
roku 1926, w którym to roku pod- 
wyższył czynsz na 3800 franków. Ge- 
nerał podwyżki czynszu nie akcepto- 
wał i od 1926 r. przestał wogóle pła- 
cić za mieszkanie. 

Gospodarz wytoczył przed sądem 
proces przeciwko niewypłacalaemu lo- 
katorowi i uzyskał wyrok na eksmisję. 
Sąd w Aix, do którego Rambaud ape- 
lował, nicejski wyrok zatwierdził do- 
dając do niego jeszcze rozporządze- 
nie licytacji mebli i rzeczy, na pokry- 
cie kosztów sądowych i egzekucyj 
nych. 

Krewki dymisjonowany generał i 
tym razem nie poddał się wyrokowi 
Sądu i komornika nie wpuścił nawet 
do mieszkania. A gdy tenże sprowa- 
dził na pomoc policję, wówczas Ram- 
baud zabarykadował się, oświadcza: 
jąc, że za nic mieszkania nie opuści. 
Oblężenie trwa już trzy dni, ciekawa 
rzecz jak prędko forteca BP: 

  

  
Słynna z piękności i talentu gwiazda 
srebrnego ekranu MAR KID 
wyrażą swoje zdanie o kremie TAKY 

w sposób następujący: 

„TAKY JEST NIEZBĘDNY DLĄ 
KAŻDEJ WYTWORNEJ PANI* 

(Mary Kid). 

Usuwanie włosów i puszku z ra- 
( mion, nóg i karku należy do kosme- 

tyki każdej pani. Używanie brzytwy 
nie jest odpowiednie. gdyż drażni ona 
skórę, wskutek czego tworzą się 
pryszcze lnne środki depilącyjne są 
niewygodne w użyciu i wydają wstręt- 

ą woń 
TAKY 1929 dzięki swemu nowemu 

składowi jest tak dalece udoskona- 
lany, że czyni zadość WSZELKIM 
wymaganiom, stawianym tego rodzaju 
środkom. TAKY jest miękkim kre- 

j mem, gotowym do użycia bezpośred- 
nio po wyciśnięciu go z tuby i działa 
na kaźdem miejscu ciała już w prze- 

| ciągu 5 minut. Po użyciu kremu skó- 
ra staje się białą, delikatną i gładką. 

Ą TAKY odznacza się przyjemnym za- 
| pachem i może być używany aż do 

| Zupetiego wyczerpania tuby, przytem 
4 krem TAKY jest w użyciu bardzo 

oszczędny, Każda pani, która raz zro- 
biła próbę, pozostanie nazawsze zwo- 
lenniczką kremu TAKY 1929. 

Krem TAKY jest do nabycia we 
wszystkich aptekach, drogerjach, 
perfumerjach i t. p. sklepąch w ce- 
„nie 5.— zł. za tubę. Do każdej 
oryginalnej tuby kremu jęst dołą- 
czony bon gwarancyjny. Generałne 
Przedstawicielstwo na w. m. Gdańsk 
i Polskę: A. BORNSTEIN 8: Co., 
Gdańsk, Bóttchergasse 23 —27. 

Zalety kremu TAKY 1929: Odzna- 
Czą się przyjemnym zapachem —Dzia- 
ła skutecznie. — Może być używany aż 
do zupełnego wyczerpania tuby.-- Jest 
pod gwarancją bezpieczny dla skóry. — 

Usuwanie  zbyitecznych włosów i 
puszku na ramionach, nogach i karku 
jest także sztuką kosmetyczną tak 
jak używanie ołówka i pudru. Brzydko 
wyglądają łydki pięknej pani, gdy 7 
przez cienkie pończochy widoczne są 
włoski, jak również dekolt, zeszpe- 
cony puszkiem. 
„TAKY jest środkiem znanym wszyst- 

kim paniom. Dzięki wytrwałej pracy 
udało się wprost w zdumiewający 
sposób ulepszyć krem TAKY, którego 
„zapach jest miły—zastosowanie prze- 
to przyjemne Nałoźony na skórę jak 
każdy inny krem tubkowy TAKY usu- 
wą już w przeciągu 5 minut włoski 
i puszek na każdem miejscu ciałą. 
Po usunięciu kremu TAKY skórą 
staje się białą i gładką, zaś włosy i 
puszek nie pozostawiają żadnego 
ciemnego śladu, przytem TAKY nie 
wysycha i może być używany aż do 
zupełnego wyczerpania tuby. Dzięki 
temu TAKY jest oszczędny w użyciu. 
Kto raz zrobił próbę, będzie używał 
kremu TAKY stale. 

GUFTA ISK OIS ASISESIS 

KONKURS TAKY 
, Zwracamy powtórnie uwagę sz. czytel- 

ników na ogłoszenie. firmy Socićtć Anony- 
me des Laboratoires Charles Roger, które 
zawierało pewną zagadkę do rozwiązania i 
ukazało się w n-rze z dn. 5. 6. naszego pis- 
ma p. t. „Konkurs Taky*. Wymieniona fir- 
ma wyrabia wyborny krem Taky do usu- 
nięcia włosów. Każdy winien wziąć udział 
w konkursie” Za dobre rozwiązania wyzna- 
czone zostały nagrody 

  

® 

  

ogólnej wartości zł. 10.000 

Odbitki niniejszego konkursu otrzymać moż- 
na natychmiast w każdej perfumerji, droge- 
ji, aptece lub t. p. sklepie. W razie niemoż.. 
ności otrzymania odbitek uprasza się zwra- 
z wprost do Generalnego Przedstawiciel- 
stwa: 

A. BORNSTEIN (£ CO. GDAŃSK, 
Bóttchergasse 23—27, 

Rozwiązania muszą być nadesłane do 
dnia 15 lipca 1929 r. : 
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NOTATKI MUZYCZNE 
Jak wszędzie tak i w Wilnie, ruch 

muzyczny, w okresie od Wielkanocy 
do wakacyj letnich, upływał w kie- 
runku popisów uczniowskich, egzami- 
nów publicznych i miał za cel główny 
—wykazanie rezultatów, osiągniętych 
w ciągu ostatniego roku szkolnego. 

Ilość duża pokazów 'tego rodzaju 
nie nadaje się do omówienia bardziej 
Szczegółowego w pismie, niepoświę- 
сопет specjalnie kwestjom  muzycz- 
nym, zniewala do ogólnikowego stwier- 
dzenia nader pomyślnych wyników, 
niezbicie Świadczących o sumiennej 
pracy, zarówno ze strony nauczają- 
cych jak i wychowanków, jaką wyko- 
nano dla osiągnięcia tak — naogół — 
pochlebnych głosów uznania. 

Niezwykle przykro mi, że na po- 
pisach licznych chórów szkół Średnich 
i powszechnych, których działalność 
jest niezmiernie ważnym czynnikiem 
"w rozbudzaniu głębszego umiłowania 
muzyki, tak jeszcze nikłego, w szer- 
szych kołach naszego społeczeństwa, 
nie mogłem być, z powodu obowiąz- 
ku członka komisji odbywających się 
w tym-że czasie, dorocznych egzami- 
nów w Konserwatorjum Muzycznem. 
Tem bardziej tego żałuję, gdyż sły- 
szałem od osób kompetentnych, że 
popisy te wykazały nie tylko bardzo 
zadawalniające wyniki — w znacznej 
większości chórów — lecz stanowczy 
postęp w rozwoju ogółu chórów szkol- 
nych. 

* 

Jako popis uczniowski, urządził 
Żyd. Instytut Muzyczny poranek, w 
sali Miejskiej, na którym wykonano z 
powodzeniem zasłużonem cztery wy- 
jątki z oper: „Eugenjusz Oniegin", 
„Carmen“, „Traviata“ i „M-me Butter- 
ily“ w kostjumach iz dekoracjami. 
Kierownictwo muzyczne spoczywalo Ww 
rekach nader došwiadczonego w dzie- 
dzinie operowej dyrektora R. Rubin- 
stejna, kierownictwo zaś reżyserskie 
objęła prof. J. Krużanka. 

Kto miał sposobność bliżej się 
zetknąć z organizacją podobnych 
przedstawień — łatwo sobie wyobrazi 
jak wielki zasób -energji, cierpliwości 
czasu i uciążliwej pracy trzeba było 
poświęcić wszystkim uczestnikom, aby 
osiągnąć -takie pomyślne wyniki. Trze- 
ba z uznaniem stwierdzić, że zrobiono 
wszystko, na co warunki pozwoliły. 
Jeżeli powzięte zadania do ich zupeł- 
nego opanowania nieraz były ponad 
siły uczniowskie, wszakże nie otrzy- 
mywało się wrażenia czegoś całkiem 
chybionego i rezultat ogólny był bar- 
dzo chwalebny. Pośród wykonawców 
szczególnie się odznaczali pp. B. Ka- 
cówna, L. Zubelewicka, J. Kowarski z 
klasy prof. J. Krużanki oraz K. Ej- 
szyszkówna z klasy prof.* E. Igdal. 
Gromkie oklaski Ęprzepełnionej sali 
były nagrodą za poniesione trudy. 

z 

Analogiczne z powyższem zjawi: 
skiem było przedstawienie, urządzone 
w charakterze popisu uczenic i ucz- 
niów p. Toczyłowskiej, w sali Teatru 
Wielkiego, które zachęca do podob- 
nych rozważań o nakładzie usilnej 

pracy i niezliczonych zabiegów dla 
pokonania trudności, nieraz rozmyśl- 
nie stawianych ze strony niechętnych. 

Część muzyczną _ pieczołowicie 
przygotowała wytrawna ręka prof. K. 
Gałkowskiego, znanego muzyka i 
kompozytora miejscowego, stałego 
współpracownika p. Toczyłowskiej w 
organizowaniu występów publicznych 
jej uczniów. 

W pracy inscenizacyjnej wydatną 
pomoc okazali pp. Beyer i Worotyń- 
ski, dając cenne wskazówki, oparte 
na długoletniem doświadczeniu sce- 
nicznem, jako artystów b. teatrów 
cesarskich w Moskwie, oraz' biorąc na 
siebie trud wykonania głównych par- 
tyj męskich w operach, tym razem 
wystawionych. 

Dwie opery, niepozbawione uroku 
nowości dla Wilna, wykonano tego 
wieczora. 

Najpierw usłyszeliśmy  jednoakto- 
wą operą „Nieja“ Piotra Schenka, 
kompozytora petersburskiego, które- 
go inwencja melodyj i pomysły har- 
moniczne, wsparte poważną wiedzą 
muzyczną, występują w tem dziele z 
bardzo ładnym i poważnym wynikiem 
estetycznym. Partję tytułową wykona- 
ła p.Francuzewiczówna z powodzeniem, 
wróżąca dobrą przyszłość  špie- 
waczni liryczno:dramatycznej. Utwór 
wstawiony do tej opery dał możność 
p. Zubowiczowej ponownie wykazać 
niezwykle czystą dźwięcznogć i wro- 
dzoną zdolnoćć do koloratury jej sop- 
pranu. 

Drugą sztuką programu *bvła o- 
pera „La sarwa padrona* („Sługa 
jako paini“) Pergolesi'ego, która na 

swe czasy (pierwsza połowa XVIII 
stulecia) była dziełem wprost epoko- 
wem, nie tylko zdobywając niebawem 
wszystkie Ówczesne sceny operowe, 
lecz stając się pierwowzorem później- 
szych oper komicznych Mozarta, Roś- 
siniego, Donizettiego i in. Nawiasem 
trzeba zaznaczyć że arcydzieło genial- 
nego Pergolesi'ego (zmarłego w dwu- 
dziestym szóstym roku życia) jest je- 
dyną operą z przed dwustu laty, u- 
trzymującą się dotąd na repertuarze 
wielu teatrów operowych. Partję głów- 
ną w tej dwuaktówce wykonała p. 
Skorukówna, wykazując prawdziwe 
uzdolnienie do roli subretek opero- 
wych. Licznie zgromadzona publicz- 
ność żywe okazywała zadowolenie, 
obdarzając oklaskami wszystkich u- 
czestników. 

* 

Daleko sięgającym czynnikiem, 
podtrzymującym tak przez władze 
miarodajne sponiewierany wileński 
ruch muzyczny, jest miejscowa radjo- 
stacja, która działalnością samodzielną 
oraz przywspółpracy radjosalonu Phi- 
lipsa i Polskiej Agencji Publicystycznej 
nie szczędzi godnych najszczerszego uz- 
nania wysiłków dla zapełnienia pustki, 
wytwarzanej nienormalnie ciężkiemi 
warunkami miejscowego życia mu- 
zycznego, wedle możności starając się 
o urozmaicenie i ożywienie progra- 
mów słuchowisk. 

Do najudatniejszych, jakie w tym 
okresie słyszeliśmy, zaliczamy bez- 
względnie koncert kameralny, transmi- 
towany z salonu „Philipsa“; zarówno 
piękny program jak dobór wykonaw- 

ców: prof. Kimontt—Jacynowa  (for- 
tepian), prof. Sołomonów (skrzypce) 
ip. Albert Katz (wiolonczela) najzu- 
pełniej odpowiadał wymaganiom wy- 
sokiej miary estetycznej. 

Oczywiście, całkiem innego cha- 
rakteru, lecz bardzo chwal-bne były 
niejednokrotne transmisje z salonu 
Philipsa występów wybornego wileń- 
skiego zespołu amatorskiego, z wiel- 
ką dozą wytwornego dowcipu i szcze- 
rej werwy uprawiającego urozmaico- 
ny repertuar kabaretowo-rewjowy, z 
dużem uwzględnieniem właściwości 
regjonalnych. 

Niemałą rozmaitość wnoszą też 
„Spacery detekiorowe po Europie", 
które —nieraz — sprawiają prawdziwe 
zadowolenie, o ile nie są dowolnie i 
bezpodstawnie przerywane, lub zmie- 
niane na gorsze, jak to się kiedyś 
trafiło, że transmisję pięknego utwo- 
ru Schuberta przerwano dla zastąpie- 
nia go jakimś brzydkim fox'em. Tru- 
dno się też godzić ze zbyt częstem i 
długiem połączeniem z Budapesztem; 
tak niezbędne w muzyce węgiersko- 
cygańskiej cymbały nie są instrumen- 
tem radjofonicznym i dźwięk ich ra- 
zem z charakterystycznemi motywami 
melodyjnemi, zbyt długo trwającemi 
i wciąż powtarzanemi, sprawia wraże- 
nia nużącej słuch monotonji, nieza- 
ZE od ich niezaprzeczonej piękno- 

ci. 
* 

Jako zakończenie sezonu można 
uważać popis doroczny uczącej się 
młodzieży w Konserwatorjum, urzą: 
dzany zwykle w sali „Lutni“, 

„Może to być objawem  pochlebnie 
świadczącym O nauce, że wybór kar 
dydatów do występu popisowego ni- 
gdy nie jest w stanieżuwzględnić wszy- 
stkich, zasługujących na prawo uka- 
zania się przed publicznością, a pro- 
gramy — jednak — trwają nadmiernie 
długo. I w tym popisie—pomimo usil- 
nych starań — nie dało się usunąć 
przeciążenia. 

Wobec tak dużej ilości wykonaw- 
ców (15 numerów programu) niepo- 
dobna o wszystkich pisać szczegóło- 
wo i trzeba się ograniczyć do stwier- 
dzenia, że żaden z nich nie zrobił 
niemiłego zawodu i każdy spełnił cał- 
kowicie swe zadanie, stojąc na wy- 
sokości wcale niepobłażliwych wyma- 
gań oraz zdobywając zasłużone o- 
klaski, 

Po raz pierwszy, įKonserwatorjum 
przedstawiło zastęp  wychowańców 
kończących: fortepianistkę p. Kacew- 
Sarnakerową (kl. prof. M. Kimontt— 
Jacynowej), śpiewaczki panie: Pław- 
ską, Potopowiczównę (obie z klasy 
p. K. Święcickiej) i Janowską-Giryno- 
wą (kl. p. Z. Wyleżyńskiej), klarne- 
cistę p. Svlw. Czosnowskiego (kl. prof. 
Feliksa Koseckiego), 

Wyjątkowo dużo było numerów z 
towarzyszeniem orkiestry uczniowskiej 
pod batutą dyr. A. Wyležyūskiego, 
wzmocnionej udziałem niektórych pro- 
iesorów Konserwatorjum oraz muzy- 
ków postronnych na instrumenty, brak 
których nie dałby się inaczej wypeł., 
nić. Owacyjne oklaski zakończyły miłą 
uroczystość. : 

Michał Józefowicz. 
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O wiele trudniejszem i niebezpiecz- 

„ niejszem, lub lepiej może powiedzmy” 

drużliwszem jest wkroczenie na dro- 

gę wprowadzenia ogólnego. zakazu po- 

dzielności poniżej pewnego obsza u. 

Pczornie wprawdzie przedstawia się 

a droga daleko łatwiejsza. Ogłasza 

się bowiem poprostu ustawę tej treść, 

że nie wolno już dzielić dalej gospo- 

darstwa np. poniżej 5 ha. в : 

Należy jednak uprzytomnić 501е 

uiki jakie wywołałaby taka ustawa, 

>ło jest to wszystko właśnie, czego un= 
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todzie. 
Co roku powstawać będzie staie 

rosnąca fala nędzarzy, wyzutych z zie- 

u, która mimo wszystko dawała im 

tyle że nie umierali z. godu, pozbawu- 

nych pieniędzy, nauki, możności z 

biania, tala włóczęgów i zbrodniarzy, 

pos.uszna wszelkim  podszeptom wy- 

wretowym i agitacji przeciwkopańst: 

wowej. Państwo nie potraiitoby Jas 

tym ludziom pracy, ani środków ui: 

mania (zresztą danie im samym t, 

środków utrzymania obciążyłoby SĘ 

łeczeństwo ponad miarę i w ciągu pa” 

ru lat przekroczyłoby granice możliwo 

ści świadczeń, a nie usunęłoby ineych 

niekorzyści); objemcy zaś na małych 

działkach nie byliby w stanie spłacić 

      

  

  

   
   

„nawet w bardzo szczupłej części 

swych  współdziedziców. W. końcu 

przykłady e ustawodawstwa  poroSy j- 

skiego wskazują, że samo ustawowe 

uregulowanie zakazu podzielności a:i 

ja się z celem i mimo wszystko gospo” 

darstwa bywają dalej biedne, cel g27 

spodarzy pozostaje więc nieosiągnie- 

ty, przyczem przez obchodzenie ustaw 

i kłótnie óraz bójki przy działach w)- 

bitnie psuje się charakter ludności i 

niszczy się stosunki rodzinne. „Aby 

uniknąć tego wszystkiego musiałoby 

się równocześnie rozplanować i wyko- 

nywać niezmiernie szeroką akcję go- 

spodarczą, która nigdy nie mogłaby 

zwolnić swego pędu, a wymagałaby 

ogromnych kredytów, szerokiego t02- 

woju przemysłu, zamknięcia bezrobo- 

cia i stworzenia potrzeby rąk do pracy 

wreszcie wytężonej działalności emi- 

gracyjnej i kolonizacyjnej za granicę. 

Tymczasem na żaden z tych koniecz- 

nych warunków liczyć nie można. W 

tym stanie koniecznem jest opracowe- 

nie i wydanie ustawy na podstawie 
szczegółowo określonego — гозр1апо- 

wania obszaru ogólnego gospodarstw, 
do których miałaby sie ta ustawa od- 

" mosić, ilości ich i zakres obszarowego, 
przy uwzględnieniu paru grup, dalej 
na podstawie rozplanowania na sze- 
eg lat ilości dziedziców, pozbawio- 
ych roli, kredytów dla objemców i 

rynku pracy dla owych współdziedzi- 
ców. Zależnie od cyfr, jakie się osiąg- 

"nie będzie należała uregulować zak- 
res stosowania ustawy. Okaże się rze 
czą konieczną wprowadzenie ścisłego 
współdziałania sądów i urzędów rol- 
nych w każdym konkretnym wypadku 
dla stosowania elastycznych norm tej 
ustawy, oraz zezwolenia na podział go 

 spodarstw w drodze umów między za- 
interesowanymi, któreby mogły być 
zawierane w razie niemożliwości 
udzielenia kredytu lub dostarczenia 
pracy. Wówczas penetracja zasady 
niepodzielności ograniczałaby się cza- 

_ sowo wyłącznie do swego pierwszego 
systemu. 

Konstrukcja prawa niepodzielności 
gospodarstw winna się oprzeć na sy- 
stemie powołania wszystkich spadko- 
bieiców do spadku, z tem zastrzeże- 
niem, że jeden z nich ma pierwszejń- 
stwo do osady, której obszar musi 
obejmować centrum gospodarcze (bu 
dynki, odpowiedni inwentarz) i pewne 
minimum , nie ulegające podziałowi. 
Ustanowienie jednego tylko soadko- 
biercy, dziedzica uniwersalnego, @ LZ- 
nanie reszty za wierzycieli Sspadko- 
wych takich, jakimi są zachowkow- 
cy w kodeksie ; 

"wprowadzenie sukcesji indywidualnej 
samej osady a sukcesji generainej ma: 
jatka wolno-dzierżawnego uie wyda- 
ją mi się drogą trafną. Najnowsze usta 
wodawstwa idą też za wzorem poprze- 
dnie projektowanym. Odnosiłoby się 
to zarówno do osad tworzonych na 
podstawie stosowania pierwszego sy- 
steniu, jaki i do gospodarstw w chwzli 
wejścia w życie ustawy nie istnieją- 
cych (to jest tych które obejmuje sy- 
stem drugi). 

Dalszą zasadą, która musi znaleźć 
rozstrzygnięcie, jest ustosunkowanie 
się rstawy do trzech możliwych wy 

 padków; rozporządzenia przez wła 

    

_ cielą gospodarstwem w myśl zasad, 
ustawy, wbrew im, i nierozporządzenia 
gospodarstwem wogóle. Tutaj winny 

„być przeprowadzone: rozróżnienia. 
„Mešli gospodarz za życia lub roznorzą- 
_ dzeniem ostatniej woli przeznacza ca- 

   

' łe gospodarstwo lub część tegoż jed- 
/ memu objemcy, winna być jego wola 

M uznaną bezwzględnie, to jest od istu'e 
_ nia lub braku odpowiednich warunków 

| gospodarczych, o tyle, że należy temu 
óbjemcy przyznać całą osadę, nieza- 
leżnie od jej obszaru lub też przynaj- 
mniej przeznaczoną mu część, o ile 

| nie zachodzą warunki przyznania mu 
„ wyższego niż wyznaczony obszaru nie- 
podzielnego Według tej drugiej nor- 

my należałoby także rozstrzygnąć wy- 
padki, gdy właściciel przeznaczył go- 

łspodarstwo więcej, niż jednemu ob- i 

% jemcy. W razie braku rozporządzenia 

  
gospodarstwem, należałoby starać się 
w miarę warunków gospodarczych 0 
przeprowadzenie w myśl ustawy utrzy 

® 

  

" га товасе byč poddanemi pod 

austrjackim, ani też” 

  

  

    mania  niepodzielnego obszaru, lub 
nawet całego gospodarstwa, o ile jest 
większem od niepodzielnego minimum 
a nie przekracza pewnego obszaru, 
chyba, że współdziedzice zgodzą się 
na utrzymanie całego gospodarstwa 
bez względu na jego wielkość. W razie 
zaś rozporządzenia przez właściciela 
gospodarstwem wbrew zasadom usta- 
wy, obojętnem jest tutaj, czy rozpo- 
rządzono niem testamentem, kodycy- 

lem, czy aktem prawnym między Žy- 
jącymi, należałoby być najostrożniej 
szym i postępować wprawdzie stanow 
czo także sprzecznie z tem rozporzą- 
dzeniem, ta jest nie uznać go w tej 
mierze za obowiązujące, ale tylko w ra 
zie zupełnie pewnych i wybitnie po- 

myślnych warunków gospodarczych. 
We wszystkich zaś trzech wyżej wy- 
mienionych wypadkach powinno się 

- w miarę możności załatwiać przejście 

gospodarstwa na rzecz jednego 0b- 
jemcy w drodze ugody, któraby osiąg- 

- nęła ten sam cel, chociażby odmiennie 

uregulowała te sprawy, które uzna się 
ius 

dispositivum. Należy wreszcie ozna- 
czyć stosunkowo kwotę, powyżej któ- 
rej zobowiązanie się objemcy do uisz- 

czenia spłat pozostawałaby zobowią- 

zaniem  niezaskarżalnem i nie mogą- 

cem być wyegzekwowanem nawet w 
razie ustanowienia hipoteki lub  za- 
bezpieczenia w jakikolwiek inny spo- 
sób. A do której zapłacenia mógłby 

się objemca ważnie zobowiązać dopie- 

ro po zupełnem lub częściowem opła- 
ceniu spłat, lub przynajmniej po zahi- 
potekowaniu go za właściciela gospo- 

darstwa (przyczem odnosiłoby się to 

także do kwot, ustalonych przez prze- 
kazującego gospodarstwo właściciela) 

Ważnemi są wreszcie jeszcze dwie 

główne zasady, a mianowicie sposób 

oznaczenia objemcy i wysokość spłat. 
Tutaj należy zwrócić znów uwagę na 
panujące zwyczaje spadkowe. Co do 
oznaczenia objemcy istnieje zwyczaj 
w pewnem znaczeniu negatywny. 

Niema bowiem żadnego stałego 
systemu — majoratu, junioratu, wy: 
łączenia córek, czy jakiegokolwiek in- 
nego. Jeśli gospodarz pozostawia go- 
spodarstwo niepodzielonem, wybiera 
sobie objemcę zupełnie dowolnie, we- 
dług wskazań wyrozumowanych lub 
uczuciowych, a więc tego, który jemu 
się wydaje najodpowiedniejszym, czy 
najgodniejszym, albo najmilszym. Po- 
wtóre ludność wiejska jest przeważnie 
zdania, że małżonkowie winni po so- 
bie dziedziczyć nie na własność, ale 
tylko jako dożywocie. Z tych zwycza- 
jów (zwyczaje te są zresztą bardzo 
zróżniczkowane zależne zawsze od 
stanu faktycznego i wpływów indywi- 
dualnych, tak, że nie można mówić o 
„zwyczaju* jako o jakiejś normie ab- 
strakcyjnej) wynika, iż należy przede- 
wszystkiem uszanować wolę objawio- 
1ą przez przekazującego — созройаг- 
stwo. W braku jej należy gospodar- 
stwo przydzielić przedewszystkiem 
Cziecku spadkodawcy, i to albo naj- 
starszemu synowi. co radykalnie roz- 
wiązałoby trudności, albo wybranemu 
przez jakiś skombinowany system, n. 
p. najmłodszemu z pomiędzy liczących 
ponad 30 lat życia w chwili śmierci 
spadkobiercy, a najstarszemu w razie 
braku takich oddając zarząd pozosta- 
łemu przy życiu małżonkowi aż do 
ukończenia przez objemcę 30 roku 
życia (zazwyczaj nie przekazuje się 
gospodarstwa przed ukończeniem 26 
— 28 lat życia). Zasady te stosowa- 
łoby się tylka jako domniemanie, że 
objemca odpowiadający tym warun- 
kom jest najstosowniejszym. Wyklu- 
czałoby się więc ten wybór, gdyby 
wyznaczony w ten sposób okazał się 
wybiinie nieodpowiednim Również wy 
brałoby się innego objemcę gdyby da- 
wał stanowczo większą pewność na- 
leżytej gospodarki. Tutaj znów trzeba 
daleke idącego współdziałania! sądu 
i urzędów ziemskich, przyczem jednak 
stanowczą decyzję powinien mieć w 
swym ręku sąd. W braku dzieci nale- 
ży przyznać gospodarstwo według ko- 
lei rožiym „linjom“ przyczem wzięło- 
by się bod uwagę małżonka, rodziców, 
rodzeńtwo i t. d. przy szczegółowem 
określeniu kolejności zależnie od ró- 
żnych okoliczności, a i tutaj stosowa- 
łoby się wykluczenie z pewnych przy- 
czyn. Kto. zaś ma już gospodarstwo 
o obszaize nie mniejszym niż minimum 
niepodzielności, winien być stanowczo 
wykluczonym, co nie wyklucza np. 
jego dzitci. 

Drugą rzeczą jest oznaczenie spłat. 
Już zwyczaje włościańskie przewidu- 

- ją zazwyczaj "niskie oznaczenie spłat. 
Nie należy tutaj stosować systemu 
„przedwziętów*, lecz tylko rozpow- 
szechnione zresztą niskie oszacowanie 
wartości gospodarstwa i przydziele- 
nie każdemu odpowiedniej kwoty z tej 
sumy, k'órą ma zapłacić objemca z 
ewentualnem potrąceniem. kwot, jakie 
należałyky się mu z tytułu rozebranych 
przez współdziedziców części „„,wo- 
Ino-dziedzicznych*, gdyby nie dostał 
w nich odpowiedniego udziału w na- 
turze. — Musimy się pogodzić tutaj 
z tem że objemca będzie uprzywilejo- 
wanym w stosunku do współdziedzi- 
ców, a ci zostaną pokrzywdzeni Z uwa 
gi na konieczność utrzymania gospo- 
darstwa trzeba to przecież przyjąć. 
Jako podsiawę należy wziąć wartość 
dochodową, niezbyt wysoko obliczoną 
przez wzięcie pod uwagę rocznego czy 
stego dochodu i mnożnika.  Nale- 
żałoby ustalić normy ogólne zróżnicz- 
kowan e zależnie od okolicy, położe- 
nia gruntu, "odzaju gruntu i gospodar- 

stwa i t. d. przy zakreśleniu pewnej 
rozpiętości, w której granicach sąd 
umieszczałby po ewentualnem przepro- 
wadzeniu dochodzeń (urząd ziemski, 
znawcy) odpowiednią kwotę. Osobno 
trzeba określić, co się uważa za czy- 
sty dochód (praca gospodarza, amor- 
tyzacja i t. d.) i wysokość mnożnika, 
stałą (np. 20, lub 25) albo też rucho- 
mą (zależnie od stopy procentowej). 
Można wreszcie przewidzieć w niektó- 
rych wypadkach określenie wartości 
według wartości sprzedażnej, np. 3/4 
lub nawet tylko 1/2 tejże. Włościanie 
nie dzielący gruntów, wyznaczają za- 
zwyczaj spłaty takie, iż wynoszą one 
około połowy tego, co każdy dostał- 
by w razie równego podziału, i ta przy 
niskim ocenieniu wartości gruntów. W 
każdym razie oznaczone spłaty nie po- 
winnyby spaść poniżej owej połowy 
przy ocenieniu gruntu według rzeczy- 
wistej wartości sprzedażnej. 

Powszechnie panuje silny prąd do 
podzielności gruntów, uzasadniony w 
dużej mierze stosunkami gospodarcze- 
mi, prąd, który jest tak silnym, iż wie- 
lu obawia się, stanowczego oporu prze- 
ciw projektowanej reformie. Nie po- 
dzielam tych obaw w tak wysokiej 
mierze. Stwierdzenie istnienia prądu 
do podzielności winna raczej zachęcać 
do odpowiedniego przeciwdziałania. 
Gdyby przecież panował wprost prze- 

SŁOWO 

celność gospodarstw włościańskich 
ciwny prąd do niepodzielności, refor- 
ma nie byłaby wogóle potrzebną. Star- 
si gospodarze zwłaszcza w Małopol- 
sce, mimo wszystko uznają dobre stro- 
ny i potrzebę ograniczenia podzielno- 
ści Przykład niemiecki w Poznańskiem 
okazał nam że przy odpowiedniej pra- 
cy można wytworzyć już w ciągu jed- 
nego pokolenia zupełnie przeciwny po- 
gląd ludności wiejskiej na tę sprawę. 
Jak najmocniej trzeba jednak podkre- 
Ślić że działalność ustawodawcza musi 
iść stale równolegle do działalności 
gospodarczej. 

W ten sposób przeprowadzić na- 
leży reformę idącą równocześnie dwie- 
ma drogami. Pierwszą stosować nale- 
ży do wszystkich gospodarstw  two- 
rzonych już w czasie jej przeprowadze 
nia oraz do niepodzielonych  gospo- 
darstw, stworzonych na podstawie us- 
tawodawstw pruskiego i polskiego 
(czasowy zakaz dzielenia w ustawie o- 
wykonaniu reformy rolnej). Przedew- 
szystkiem musi się pamiętać o agrom- 
nem  skomplikowaniu i wzajemnem 
połączeniu wszystkich kwestyj, zwią- 
zasiych z przeprowadzeniem takiej re- 
formy i dbać bardzo starannie o to, by 
nie popaść w gorączkę przymusowego 
normowania spraw, które podlegają w 
wysokim stopniu stosunkom taktycz- 
nym. 

  

Dr. Stefan M. Grzybowski. 

Od red. Poniżej zamieszczamy, opuszczoną wczoraj z braku miejsca ta- 
belę sz. autora, wskazującą na rozplanowanie korzyści gospodarczych, ma- 
jących znaczenie ogólno gospodarcze, na 1 ha obszaru uprawnego, zależnie 
od wielkości gospodarstw*). \ 

  

  

  

Wartość |War. do-| Wartość |War. do- 
Ilość | inwent. Ichodowa.| inwent. | chodow.$ 

Wielkość gospodarst: BOOST 
ao las majątku rolnego ziemi 

Zł. ZŁ. (AŻ Zł. 

karłowate gospod. włość. ( 2-- 3 ha) 14 3810.10 2136.38 2125.86 841.78 
drobne w ” ( 3— 5 ha) 44 3039.30 1114.07 189789 799.49 
średnio-drobne ы (5-10 ha) 131 2602.34 1944.21 1773.01 1280.88 
średnie gospod. ® (10-15 ha) 100 2214.30 2330.63 1487.09 1555,98 
średnio duże „ w (15—30 ha) 113 1873.45 2078.36 1299.18 1367.67 
duże s » (30—50 ha) 30 1542.71 1165.16 1087.94 86322 
Średnie ze wszyst. gosp. 432 2331.96 1936.32 1559.46 1274.47 
średnie z gosp. powyżej 3 ha 418 2282.44 1929.62 1540.49 1288.97 

*) Tabela ta jest wyjęta z Il części pra cy Inż. Cierzytka o rentowności gospodarstw 
włościańskich, obecnie w druku (za pośred nictwem pracy Dr. Jana Wasilkowskiego w 
„Zwyczajach-spadkowych“ t. III. str. 79).Podstawą įest 6 proc. stopa. 

Ujawnienie sprawców kradzieży pieniędzy woj 
- skowych 

Przed kilku dniami, w lokalu Kasy 
Skarbowej, oficerowi kasowemu poruczni- 
kowi Lasoniowi w podstępny sposób skrą- 
dziono 5 tysięcy złotych przeznaczonych do 
wypłaty. Uprzytomniając sobie okoliczności 
towarzyszące kradzieży, por. Lasoń przy- 
pomniał, że w chwili gdy odszedł od kasy, 
zostął zaczepiony przez jakiegoś żołnierza- 
żyda, który prosił go 0 informację przez 
co odwrócił jego uwagę w inną stronę, W 
tej właśnie chwili skradziono pieniądze. 
Słuszne podejrzenie, że żołnierz mógł być 

  

KRONI 
SOBOTA 

6 Dziś Wschód sł. g. 2 m. 56 

Izajasza. Zach. si. o g. 19 m. 58 
jutro 

Cyrylla. 

Spostrzeżenia Rz. Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 5 — VII. 1929 r 

Ciśnienie J 
średnie w m. | 0 

remperatura 
średnia |+ 220C 

Opad za dó- ) — 
bę w mm. į 

Wiatr i przeważający ) Połucniowy. 

Uwagi: Pochmurno. 
deszcz. 

Minimum za dobę-l- 1400, 
Maximum na dobę -|- 270C. | 
Tendencja barometrysezna: spadek cišnienia 

— Osobiste. Bawi w Wilnie b. nasz po- 
seł pełnomocny w Wiedniu, następnie w 

Kłajpedzie i Charkowie. a obecnie redaktor 
naczelny i wydawca „Gazety Lwowskiej” dr 

Marceli Szarota z małżonką. 

URZĘDOWA 
— (b) Lustratorzy sanitarni. W związ- 

ku z rozpoczęciem prac komisyj sanitarnych 
o czem donosiliśmy wczoraj, do prac w 
tych komisjach zostało wydelegowanych 20 
urzędników zatrudnionych w urzędzie wo- 
jewódzkim i starostwie grodzkiem. Będą oni 
mieli za zadanie zlustrowanie wszystkich 
posesyj położonych na terenie Wilna i stwier 
dzenie w jakim stopniu wykonane zostały 
wydane tym posesjom zarządzenia porząd.- 
kowe i sanitarne. 

— Kancelarja notarjusza w Iwju.. Mini- 
sterstwo Sprawiedliwości nakazało przenie- 
sienie siedziby notarjusza z Wołożyna do 
Iwja. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji fi- 

nansowej. We wtorek, dnia 9 lipca, odbę- 
dzie się posiedzenie miejskiej komisji finan- 
sowej. Na porządku dziennym: 1) sprawa 
poprawek w budżecie m. Wilna na rok 1929 
-—30, poczynionych przez Radę wojewódz- 
ką, 2) sprawy emerytalne. 

— (o) Realizacja pożyczki. jak się do- 
wiadujemy, kie formalności, związa- 
ne z realizacją pożyczki w wysokości 400000 
zł, zaciągniętej przez Magistrat na rozbu- 
dowę elektrowni i roboty wodociągowo- ka- 
nalizacyjne zostały załatwione. Podjęcie po- 
życzki nastąpi na początku przyszłego ty- 
godnia. 

— (0) Opieka nad zabytkami. Urząd 
wojewódzki zwrócił uwagę Magistratu na 
ścisłe przestrzeganie przep. opieki nad zabyt 
kami wobec tego, że Magistrat w kilku wy- 
padkach nie stosował się do tych przepisów. 

  

   

w zmowie ze złodziejami skierowały śledz- 
twojw tym kierunku, W dość w prędkim cza- 
sie zdołano ustalić, że znany policji bez- 
czelny kieszonkowiec Mozes Bułkin (Su- 
bocz 2) odbywa ćwiczenia wojskowe. Buł- 
kina aresztowano i skonfrontowano Zz por. 
Lasoniem, który poznał w nim tego ż6ł- 
nierzą, który zaczepił go w Kasie skarbo- 
wej. Mimo zapierania się, Bułkinowi udział 
w kradzieży udowodniono, a za pozosta- 
łymi. wspólnikami wszczęto poszukiwania. 

Er e AYO 

— (0) Z rzeźni miejskiej. W ubiegłym 
miesiącu zabito na Rzeźni miejskiej ogółem 
wołów 45 sztuk, buhajów 94, krów 768, ja- 
łówek i byczków 29, cieląt 3061, trzody 
chlewnej 1579, owiec 96, koni 8. 

— (0) Poświęcenie kolonii letniej w 
Leoniszkach. We środę, dnia 10 lipca odbę- 
dzie się poświęcenie kolonji letniej dla dzie- 
ci szkół powszechnych w Leoniszkach. Po- 
święcenia dokona ks. biskup Bandurski w 
obecności władz miejscowych. 

POCZTOWA. 
— 0 bezpieczeństwo listonoszy. Mini- 

sterstwo Poczt i Telegrafów wydało zarzą- 
dzenie, w myśl którego mając na względzie 
bezpieczeństwo życia listonoszy, przesyłki 
pieniężne nie będą dostarczane do odległych 
miejscowości na prowincji, a odbiorcy będą 
się musieli po nie zgłaszać do urzędu pocz- 
towego. 

Wywołane to zostało znaczną i lością 
napadów rabunkowych dokonanych na listo- * 
noszy. 

— Pińsk może być połązony telefonicznie z 
Niemcami. Dyrekcja Poczt i Telegrafów ko- 
munikuje iż od dnia 1 lipca 1929 roku Pińsk 
dopuszczony został do ruchu telefonicznego 
z Niemcami. 

SZKOLNA. 
— (a) Uprawnienie inspektorów szkol- 

nych. W porozumieniu z kołejnictwem wła- 
dze szkolne przyznały inspektorom szkol- 
nym prawo wydawania etatowym nauczy- 
cielom publicznych szkół powszechnych le- 
gitymacyj, uprawniających do zniżek kole- 
jowych, co dotychczas uskutecznianie było 
przez Kuratorjum. 

— (a) Przeniesienie. Dotychczasowy 
dyrektor gimnazjum państwowego im. | 
Słowackiego w Wilnie p. Benedykt Stani- 
sław Bińkowski został przeniesiony na rów- 
norzędne stanowisko do Kraśnego Stawu. 
Nowe funkcje p. Bińkowski obejmie zaraz 
po rozpoczęciu roku szkolnego. 

WOJSKOWA. 
— (a) Ćwiczenia wojsk. nauczycieli. Z 

dniem 5 b. m. zostali powołani po raz ostat- 
ni na ośmiotygodniowe ćwiczenia wojskowe 
nauczyciele szkół powszechnych urodzeni w 
latach 1905 i 1906 którzy są zaliczent do re- 
zerwy. 

— 10-lecie 4 pułku ułanów  Zaniemeń- 
skich. Dnia 8, 9 i 10 lipca r. b. 4 pułk ułanów 
Zaniemeńskich będzie obchodził  dziesięcio- 
lecie swego istnienia. Na uroczystość złożą 
się: Dnia 8-go o godz. 9-ej msza żałobna w 
kościele św. Jana za poległych i zmariych, 
wieczorem capstrzyk. 9-g0 o godz. 10.ej 
msza uroczysta w Bazylice i defilada, po- 
czem wspólny obiad żołnierski w koszarach 
pulku, 10-go o godz. 12.30 zawody sporto- 
we na placu koszarowym. Pułk zaprasza 
wszystkich oficerów, podoficerów, ułanów, 
ochotników, organizatorów oraz wszystkie 
osoby, które z pułkiem wiążą wspólnie 
wspomnienia lub nić sympatji. 

UNIWERSYTECKA. 
— Z Uniwersytetu. W sobotę, dnia 6 b. 

m. o godzinie 13-eį w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędzie się promocja lekarza Wa 
cława Zaleskiego, adjunkta Kliniki Położni- 

   

. strzały patrol KOP. dostrzegł osobnika 

3 

Święto X-lecia 4 pułku ułanów Zaniemeńskich 
W dniach 8, 9 i 10 bm. 4 pułk ułanów Zaniemeńskich obchodzić bę- 

dzie uroczyście dziezięciolecie pułku. 
Program uroczystości obchodu przewiduje: 
W dniu 8 bm. o godz. 9 Msza żałobna w Kościele św. Jana oraz 

o 20 m. 30 uroczysty apel pułku i cąpstrzyk. 
W dniu 9 bm. O godz. 10 Msza św. w Bazylice. 
O godz. 11 defilada pułku i nadanie znaku pułkowego na placu 

Katedralnym. 
O godz. 12 m. 30 popisy sportowe i o godz. 13 m. 30 obiad żoł- 

nierski. 
Wieczorem bal w salach Kasyna garnizonowego. 
W dniu 10 bm. O godz. 14 zawody konne i o godz. 18 ogólne 

zebranie oficerów pułku służby czynnej i rezerwy oraz byłych oficerów puł- 
ku i organizatorów w Kasynie Oficerskim Garnizonowym. 

x 

W związku z omawianym obchodem spodziewany jest liczny przyjazd 
do Wilna przedstawicieli wojskowości z generałami: 
Konarzewskim, Burhardt:Bukackim, 

L. Zeligowskim, D. 
Rydz-Śmigłym i Dąb-Biernackim na 

czele. Prócz tego zapowiedziały swój przyjazd osoby związane serdecznym 
st.sunkiem z pułkiem jak pp. Prezes Banku Ziemskiego Tadeusz Sułow- 
ski, Leon Lisowski z Kujaw i inni. 

Wzmocnienie punktów granicznych 
Ostatnio w kilku miejscowościach gra- 

nicznych została znacznie wzmocniona straż 
niezależnie od tego nocy wczorajszej na od. 
cinku Kołtyniany do. miejscowości Uciany, 

Sałaciszki, Wiriginy, Kronłany przybyły od- 
działy wojskowe w sile 50—60 ludzi każdy i 
rozpoczęły patrolową służbę na linji granicz- 
nej. (c) 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 
    

SŁÓW KILKA O „WODOTRYSKU* WILEŃSKIM 
W miejscu, gdzie kiedyś na placu 

Orzeszkowej stała kapliczka „Gieorgija 
Pobiedonosca* mieliśmy przez szereg lat, 
w centrum miasta, rumowisko. Zastanawia- 
jącem było, że się nikt nie kwapił z usu- 
nięciem go. W ciągu dobrych szešciu lat 

wilnianie chodzili spokojnie obok pamiątki 
„uśmirenja miatieża* i cierpliwie jej się 
przyglądali. Były to czasy poprzedniego 
Magistratu, który wobec miasta naszego 
tę zasługę ma, że, w czasie swych rządów, 
ponauczał ludzi idealnie spać, we Śnie pra- 
cować, swoją własną wspałość zą wzór 
mieszkańcom stawiając. 

przestała się lać. Trzeba było zacząć re- 
paracja, Zaczęto je. Fontannę naprawiono, 
ale.. po kilku dniach znowu przestała 
działać, 

I tak- to zaczyna to przestaje już dru- 
gi rok. Drugi rok ją reparują i drugi rok 
się psuje. Dlączego. 

Oto dlatego, że uległa ogólnemu, wszy= 
stkich robót miejskich, zwyczajowi. Zwy= 
czaj ten polega na tem, że raz zaczęte, 
nigdy nie ustają, nigdy nie mogą być za- 
kończone. " 

Bo Magistrat nowy jest zupełnym sta 

  

  

Ale czasy się zmieniły. Przyszedł nowy 
Magistrat. Przyszedł pełen zapału, projek- 
tów i ochoty do pracy. Rumowisko przy 
placu Orzeszkowej odrazu, na wstępie, w 
oczy się nowemu Magistratowi rzuciło. „Po- 
stanowiono z nim skończyć". Czym go za- 
mienić? No, czym, jeśli nie fontanną? 

I zrobiono na placu Orzeszkowej fon- 
tannę. 

Projekt był wcale chwalebny, Wilno 
nasze bowiem, w co jak w co ale w wo- 
dotryski bogate nie jest.: jedynym ich przed- 
stawicielem był dotąd jeno „wodotrysk* w 
cielętniku. 

Ten i ów więc inicjatywie magistrackiej 
przyklasnął, a pracę nad fontanną na placy- 
ku Orzeszkowej tymczasem w imię Boże 
zaczęto. p 

Ale tu przyszłą nieoczekiwana  prze- 
szkoda. Gdy juź projekt techniczny był go- 
tów, gdy już według niego wszystko zro- 
bione zostało, wtedy... cóż wtedy?... wtedy 
okazało się, że fontanna nie chce działać. 

Dzień—dwa woda się polała, a potem 

  

rego przeciwieństwem. Gdy stary rok myś- 
lał żeby coś robić zacząć, nowy tylko 
myśli, żeby jakąś robotę rozpoczynać. 7е 
potem w trakcie tei roboty zabraknie mu 
najczęšciej szeleszczącego czy tež brzęczą, 
cego „gazu“—to mniejsza. Chodzi o pracę. 
o działalność. 

To jest tajemnica nigdy nie kończą: 
cych się robót miejskich, tajemnica wiecz- 
nie porozkopywanych ulic śródmieścia, 
wreszcie, bezczynność fontanny przy placu 
Orzeszkowej. 

Fotograf nasz, spacerując po mieście, 
pochwycić zdołał na objektyw stały obra- 
zek z placu Orzeszkowej—reperację fon- 
tannv. 

Zdjęcie choć tydzień temu robione nic 
na swej aktualności nie strąciło, gdyż, 
wprawdzie, może w tej chwili fontanna 
działa, ale nikt przecież nie może zapew- 
nić, że jej za tydzień znowu naprawiać nie 
będą. Raczej przeciwnie— dwuletnie z wo- 
dotryskiem doświadczenie przypuszczać ka- 
że, że się napewno zepsuje. Mik. 

Tajemnicza banda na pograniczu 
Policja dziśnieńska powiadomiona 

została przez ga owezo Miotłę, że ten 
patrolując w dniu 3 bm. las zwany Wil- 
cza Dola (gm. mikołajewska) dostrzegł 
siedmiu osobników uzbrojonych w ka- 
rabiny i rewolwery. 

W tym samym dniu władze gra- 
niczne otrzymały meldunek, że o godz. 
5 rano przekroczyła w pobiiżu Bizeń 
granicę grupa osób uzbrojonych w krót- 
kie karabinki. 

Samolot sowiecki na 
Przed kilku dniami w godzinach popo.. 

łudniowych ukazał się nad polskiem teryto- 
rjum samolot, prawdopodobnie sowiecki, 
gdyż leciał od strony Rosji. Samolot ten 

Ponieważ powstało podejrzenie, że 
jest to grupa dywersyjna wysłana na 
terytorjum- Polski w celu dokonania ja- 
kiegoś zamachu zorganizowana. została 
natychmiast obława z udziałem KOP'u 
i policji. ay całe pograni- 
cze i najbliższe osiedla mimo to na ślad 
tajemniczych osobników nie natrafiono. 

Na miejsce udał się celem przepro- 
wadzenia dalszych dochodzeń i wywia- 
dów komendant powiatowej policji. 

polskiem terytorjum 
przeleciai nad Krėlewszczyzną, Holubiczami 

i Podšwilem i odleciał w kierunku granicy 
sowieckiej. 

Strzały na pograniczu 
Kto zabił i kim 

W dniu wczorajszym straż graniczna 
pełniąca służbę na granicy polsko-litewskiej 
w rejonie Tertezia zaalarmowana została 
odgłosami pięciu, szybko po sobie następu- 
jacych wystrzałów. 

Wysłany w stronę skąd było słychać 
w 

cywilnem ubraniu leżącego na terytorjum 

jest zabity? - > 
litewskiem w odległości pięciu metrów od 
granicy. 

Patrol zmuszony był wobec tego nie in- 
terwenjować poprzestając na pozostawieniu 
posterunku obserwacyjnego. 
. Zwłoki tajemniczego osobnika pozosta- 
ją na miejscu. 

RAZER ERZE CE ZOATZNDZARZJEZEKEDZRZY!. ORZEKA O WRZ OO Z OOZEWDZEKY AOC TOOODAZOCOASZSY 

czo-Ginekologi „cznej na doktora medycyny. 
Wstęp wolny. 

— (0) Nowi prawnicy. W roku bie- 
żącym ukończyli wydział prawa i nauk 
społecznych U. S B. ze stopniem magistra 
praw: 1) Altszulerówna Suchoma, 2) Barsak 
Edward, 3) Bielewicz Antoni, 4) Borman 
Hersz-Faįwel, 5) Brojdes Michał, 6) Bukow- 
ski Wiktor, 7) Cynowicz Hersz, 8) Cypin 
Saul. 9) Deutscher Menachem, 10) Dziobgo 
Józef-Kazimierz, 11) Grosberg Lazar, 12) 
Gurwicz Lejba, 13) Gutman Szaja, 14) Ha- 
demaier Stanisław, 15) Juchniewicz Antoni, 
16) Kacew Samuel, 17) Kapłanówna Chana, 
18) Kopec Tadeusz, 19) 'Kisielewicz Alek- 
sander, 20) Krant Szloma, 21) Perelsztejn 
Jakób, 22) Piich Stefan, 23) Bak Jan, 24) 
Roszkowski Andrzej, 25) Rozenhaur Lew, 
26) Rutski Jan, 27) Sawicki Witold, 28) 
Sipowicz Stanisław, 29) Skorupski Stefan, 
30) Śliwiński Jan, 31) Słucki Rawicz Lejb, 
32) Stambrowski Aleksander, 33) Szaciło 
Franciszek. 34) Szłapelisówna Helena, 35) 
Turło Michał, 36) Wejneymmer Boruch, 
37) Woźniak Józef, 38) Zanoziński jan. 

RÓŻNE 
— Zabawa lesha.. Koło Pol. Mac. Szk. 

im. T. Kościuszki urządza w niedzielę dnia 
T lipca r. b. w Parku U.S.B. „Zakręt* za- 
bawę leśną dla dzieci i dorosłych, Początek 

o godz. 12. Wstęp dla dorosłych 40 gr. dla 
dzieci 25 gr. Dochód z zabawy przeznacza 
się na Dom Ludowy im. ks. bisk. Wł, Ban- 
durskiego. - 

‚ — Zjazd mauczycieli litewskich w Šwie- 
cianach odbył się zjazd nauczycieli litew- 
skich towarzystwa „Rytas*. Przybyło 54 
nauczycieli reprezentujących 50 szkół z 1568 
uczniami. Omawiano m. in. sprawę zorgani- 
zowania komitetu rodzicielskiego, który w 
pierwszym rzędzie miałby za zadanie prze- 
strzeganie regularnego uczęszczania dzieci 
do szkół, co obecnie pozostawią dużo do 
życzenia. Z powodu zaniedbywania się w 
nauce j pustki w szkołach. Litwini obawia- 
ja się zamknięcia tych szkół i skierowania 
dzieci do szkół powszechnych państwowych. 

— Harcerze z Krakowa w obozie nad 
granicą. Do Mejżan przybyła wczoraj har- 
cerska drużyna z Krakowa aby spędzić w 
obozie letnim kilka tygodni. 

(a) Zakończenie strajku. Trwający 
od kilku dni strajk robotników  zatrudnio- 
nych przy budowie gmachu urzędu grodz- 
kiego w Święcianach, został obecnie zlikwi- 
dowany. Przedsiębiorca prowadzący roboty 
został zobowiązany do wypłacenia załegłych 
płac i normalnego regulowania należności 
na przyszłość, 

— (a) Rakiety litewskie. Podczas ma- 
newrów litewskich odbywających się koło
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Oran Są stale używane silne rakiety koloro- 
„we używane przez artylerzystów. Nocy 

wczorajszej widziano 110 rakiet wystrzelo- 
nych przez poszczególne baterje litewskie 
odbywające ćwiczenia nocne. 

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

py Zofji Jaroszewskiej. Powodzenie wystę- 
pów Zofji Jaroszewskiej z dniem każdym 
rośnie i spodziewa ę należy, że nikogo z 
czujących i miłujących prawdziwą sztukę i 
piękno nie zabraknie, ktoby się nie rozko- 
szował tym niezwykłym wspaniałym talen- 
tem, tą bożą iskrą, któremi tak hojnie ob- 
darowana została Zofja Jaroszewska. Dziś 
„Cień' z Jaroszewską. 

„Pygmaljon* Shawa. Premjera  „Py- 
gmaljona* wyznaczona została na wtorek. 
Została wykonana cała nowa wystwa. Krea- 
cja Zofji Jaroszewskiej w. „Pygmaljonie* 
biegunowo różni się od „Cienia“. 

— Koncerty symioniczne w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Dziś w sobotę odbędzie 
się koncert orkiestry symfonicznej pod kie- 
rownictwem dyr. Zygmunta Dołęgi z łaska- 
wym  współudziałem śpiewaczki koloraturo- 
weį Heleny Zubowiczowej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Piękna grzesznica. : 
Piccadilly —  Niewolnica  Krwawego 

Szeika. 
Polonja — Na imię jej kobieta. 
Światowid — Księżna Czardaszka. 
Kino Miejskie — Oddajcie mi dziecko. 
Wanda — Alania córa morza. 
Lux — Ostatni uśmiech błazna. 
Eden — Huczynson „W iwiej klatce". 
Kino Kol. ,Ognisko* — Ofiary rozwo- 

dów. 
WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Kradzież. Marji Kławeckiej (Ta- 
tarska 16) skradziono z szafy banknot 5-do- 
larowy. 

— (c) Zatrzymanie paserki. Na ulicy 
Kijowskiej policjant 5 komis. P. P. zatrzy- 
mał Martę Sieimonową ze wsi Białuny gm. 
trockiej wiozącą na wozie dwa worki wy- 
pchane bielizną i garderobą damską i mę- 
ską. Okazało się że są to rzeczy pochodzą- 
ce z kradzieży u Reginy Andrejewej zam. 
we wsi Nieskuczno gm. trockiej, które Sie- 
mionowa usiłowała przemycić do Wilna i tu 
spieniężyć. й 

— Nagłe zgony. Wczoraj w południe 
w lokalu wydziału podatkowego zmarł na- 
gle sekwestrator tego wydziału nazwiskiem 
Kahn. Przyczyną śmierci był atak sercowy. 
Taksamo zmarł nagle w skutek wewnętrzne- 
go krwotoku Piotr Jefromow lat 47 zamieszT 
kały przy ul. Św. Wincentego dom  Gry- 
gorjewa. 

— (c) Zamach samobójczy emeryto- 
wanego pułkownika. Wczoraj o godz. 6 ral 
no usiłowa* odebrać sobie życie przez przy-- 
jęcie większej dawki weronalu emerytowa- 
ny pułkownik Hazel Konopacki lat 46 za- 
mieszkały przy ulicy Lwowskiej 10. Wypal 
dek w czas zauważono i usiłowano: zatrute- 
go ratować. W stanie ciężkim ulokowano 
go w szpitalu żydowskim. Powód targnię- 
cie się na życie badają odnośne. władze. 

— (c) Ujęcie poszukiwanego. Policja 
ujęła ukrywającego się przed pościgiem 
policji m. Augustowa Władysława Uszkiewi- 
cza oskarżonego o kradzieże kieszonkowe. 
Uszkiewicza znaleziono w domu Antonowi: 
cza w osadzie Żelazna Chatka. R 

— (c) Dochodzenie w sprawie onegdaj-- 
szego napadu na ulicy Rudnickiej nie do- 
prowadziło do ujęcia winnych i jest słaba 
nadzieja, żeby policji wiłeńskiej udało się 
ich ujawnić. 

— (c) Autobus wpadł na drzewo. Wczo- 
raj w południe jadący ul'cą Ad. Mickiewicza 
autobus fnji Nr. 1 będący własnością Tul 
czyńskiego z niewyjaśnionych narazie przy- 
czyn koło Kasyna Oficerskiego wjechał na 
chodnik i werżnął się w drzewo. Przód sa- 
mochodu został uszkodzony. Nikt z pasa- 
żerów szwanku nie odniósł. 

Kolejowe hilefy okrężne 
Jak wiadomo w związku z Pow- 

szechną Wystawą Krajową, Minister- 
stwo Komunikacji zarządziło wydawa- 
nie przez, Dyrekcję Kolejową 15-dnio- 
wych ulgowych biletów okrężnych po 
Polsce. Sprzedaż tych biletów  odby- 
wała się dotychczas tylko w  Dyrek- 
cjach kolejowych, co stanowiło poważ- 
ną niedogodność dla ich nabywców, a 
zwłaszcza dla przyjezdnych z zagrani- 
cy. Ministerstwo Komunikacji poleciło 
obecnie wprowadzić obowiązkową 
sprzedaż ulgowych biletów okrężnych 
w kasach stacyjnych tych miejscowo- 
ści, które są siedzibami dyrekcyj kole- 
jowych, a oprócz tego, w miarę moż- 
ności i istotnej potrzeby, na innych 
główniejszych stacjach zwłaszcza gra- 
nicznych (np. Zbąszyn, Zebrzydowi- 
ce)( aby w ten sposób umożliwić po- 
dróżnym, przybywająm do Polski z 
zagranicy, nabycie biletów okrężnych 
nawet podczas postoju pociągu. Na 
okienkach kas, które sprzedają bilety 
ulgowe okrężne w związku z P. W. K. 
wywieszone zostały widoczne ogłosze- 
nia o sprzedaży takich biletów. 

OFIARY. 
Kierownik urzędu pocztowego w 

Wiazyniu na Fundusz Dyspozycyjny 
Min. Spraw. Wojskowych zł. 10. 

i S Czapliński dła Karpowiczowej 
Zi. Э. 

      

Expresem poprzez Nubię 
Był wieszór — opisuje Arnold 

Hėllriegel — w jednem z pism niemiec 
kich — gdy opuściłem stolicę Sudanu 
Chartum, aby w sypialnym wagonie 
wspaniałego, luksusowego pociągu 
przejechać naprzełaj Nubję. 

Droga wiodła z Abu Hamed na 
pełudniowym krańcu wielkiego milo- 
wego łuku, do Wadi-Halfa na przeciw 
ległym, północnym krańcu tego same- 
go łuku, a odbywała się przez olbrzy- 
mi, 500-kilometrowy obszar szczerej 
airykańskiej pustyni. 

Podróż sleepingem i wagonem re- 
stauracyjnym przez pustynię — to wra 
żenie nie lada. Poprostu nieprawdopo- 
dobna zdobycz ostatecznego zawojo- 
wania krain egzotycznych przez euro- 
pejską kulturę. 

Prześliczny jest przedewszystkiem 
świt dnia na bezmiernych obszarach 
Nubji. Budzi się człowiek jeszcze 
przed wschodem słońca i uchyla story 
w swoim wagonie sypialnym. : 

Dokoła jak daleko sięgnie oka, nie- 
skończona, bezgraniczna pustynia; bez 

Tydzień Społeczny w Lublinie 
Dorocznym zwyczajem w sierpniu 

bieżącego roku odbędzie się w Lubli- 
nie Tydzień Społeczny „Odrodzenie”. 

„Jest to w dzisiejszych czasach bo- 
daj największa i najlepsza forma, w 
której przejawia się potężniejący z 
dniem każdym ruch katolicki wśród 
inteligencji i rałodzieży polskiej, Pierw- 
S20rzędne sily naukowe katolickie, ja- 
kie w tym czasie odwiedzają Lublin 
i pracują nad prawdziwem, gruntow- 
nem uświadomieniem religijnem i spo- 
łecznem uczestników Tygodnia spra. 
wiają, że tygodniowe kursy lubelskie 
są naprawdę Knajlepszą i najwyższą 
szkołą dla katolików Świeckich w 
Polsce. Każdy, kto się raz zdecydo- 
wał na odwiedzenie Lublina podczas 
Tygodnia Społecznego już potem nie 
może się powstrzymać, aby nie czy- 
nić tego co roku. 

Najbliższy Ósmy z rzędu Tydzień 
Społeczny ma szczególne znaczenie 
dla Wilna ze względu na dobór te- 
matów może najżywiej obchodzących 
stery akademickie U. $. B. będące 
niejednokrotnie przyczyną różnych 
tarć wewnętrznych, stąd więc należy 
przewidywać, że właśnie Wilno a 
przynajmniej Odrodzenie" wileńskie 
będzie na Tygodniu bardzo licznie re- 
prezentowane. 

Tydzień będzie trwał od 20 do 26 
sierpnia z następującemi odczytami: 

1) Chrystus Król Powszechny. 
2) Uniwersalizm i objektywizm u 

podstaw myśli katolickiej, 
3) Wpływ filozofji tomistycznej na 40 

współczesne odrodzenie katolickie. 
4) Akcja katolicka. 
5) Sprawiedliwość i miłość w ży» 

ciu społecznem. 
6) Pojęcie pracy zawodowej w na- 

uce chrześcjańskiej. 
1) Korporacyjna budowa społe- 

czeństwa. 

8) Etatyzm a wolność gospodar- 
cza, 

9) Dążności etatystyczne w Polsce 
Współczesnej. 

10) Organizacja mas, czy ,wycho- 
wanie elity. 

11) Naród, państwo i państwo na- 
rodowe w Świetle nauki katolickiej. 

12) Obowiązki i prawa państwa 
wobec mniejszości. 

13) Mniejszościowe ustawodawstwo 
polskie. 

14) Stosunek moralny między jed- 
nostką a narodem i Państwem. 

15) Posłannictwo dziejowe Polski 
Informacje o warunkach uczestnictwa, 
przyjazdu i t. p, otrzymać można w 
godzinach urzędowych'w lokalu „Odro- 
dzenia* w Wiłnie ul. Mejropolitalna 1, 
I piętro od godz. 13 14-ej. 

Z SĄDÓW 
WYROK W SPRAWIE AFERY SZPIEGOW- 

SKIEJ MIKOŁAJUN I INNI. 
Dopiero wczoraj ogłoszony został wy- 

rok w jednej z najpoważniejszych spraw 
szpiegowskich rozpoznawanych ostatnio 
przez Sąd Okręgowy w Wilnie. 

Chodziło tu o szajkę zorganizowaną 
przez inteligentnego, a wykwalilikowanego 
w szpiegostwie osobnika, b. dowódcy puł- 
ku sowieckiego niejakiego Mikołajuna oraz 
jego pomocników. 

Sąd Okręgowy, któremu przewodniczył 
sędzia p. Koritowtt skazał wszystkich oskar- 
żonych przyczem wymierzył poszczególnym 
członkom szajki następujące kary: 

Mikotajun 12 lat, Lotočki 10, Ganecki 8, 
Sołohub 6, Hulewicz 4 i Buczok 2 lata cięż- 
kiego więzienia, a Kruczyński 2 lata i sześć 
miesięcy oraz Dobrówolska rok i cześć mie- 
sięcy więzienia zamieniającego dom popra- 
wy. 

- Dobrowolskiej zaliczony został areszt 
prewencyjny wobec czego zostanie ona w 
dniu dzisiejszym zwolniona gdyż odsiedzia- 
ła już swoją karę. 

Wszyscy zasądzeni prócz Dobrowolskiej 
oświadczyli, że będą apelować. 

SZPIEGOWIE LITEWSCY PRZED SĄDEM 
Wczoraj, Sąd Okręgowy rozpoznał 

sprawę Antoniego, Piotra i Ignacego Klima- 
sów oraz Gruszyca oskarżonych o uprawia- 
nie szpiegostwa na rzecz Litwy. Piąty współ 
oskarżony w tej sprawie Wincenty Klimas 
zbiegł wobec czego w stosunku do niego 
sprawę odroczono aż do czasu ujęcia go. 

Sprawa rozpoznawana była przy 
drzwiach zamkniętych co nie pozwala nam 
na omawianie jej. Chodziło tu, jak zawsze 
w takich wypadkach o zbieranie informacyj, 
o stanie wojska objektów kolejowych i t.p. 

Sąd skazał Antoniego i Piotra  Klima- 
sów na rok więzienia każdego, uniewinnia- 
jac pozostałych. Wobec zaliczenia skazanym 
po roku aresztu prewencyjnego będą oni 
wypuszczeni na wolność. 

Obronę Klimasów wnosił adw. Szeskin. 
Gruszyc bronił się sam. 

żadnych urozmaiceń, szczegółów; tyl- 

ko nagi piasek i wzgórza. W dali, w 

pierwszych promieniach wschodzące- 

go słońca, odcinają się skaliste góry. 

Blask słońca, już w pierwszych mo- 
mentach jego pojawienia się, jest tak 
rażący, że trzeba zakładać ciemne okti- 
lary; mimo to widzi się, jak pustymia 
gra setkami barw: złotą, pomarańcz'- 
wą purpurą, wpobliżu jest cała żółto- 
p'owa, jak skóra airykańskiego lwa. 

Wrażenie jest niezapomniane, je- 
dyne w swoim rodzaju: podróżuje się 
w wygodnym pociągu, leży w łóżka 
przy otweriemi oknie, popija się mocą 
herbatkę i zimną jak lód, wodę sodo- 
wą, przyniesioną przez murzyńskiego 
boya w turbanie, — a równocześnie 
pociąg niesie się przez najprawdziw- 
szą pustynię, o której czytało sie nieg- 
dyś w cudnych książkach dla dziec 

Linję kolejową zbudował tu nieg- 
<lyś Lord Kitchener w czasie sławnej 
swej ekspedycji karnej przeciw derwi- 
szem Mahdiego. Budował ją raczej 
miecz niż łopata robotnicza, zd '"»ywa 
no kawał ziemi za kawalem, a 
pierwszymi pasażerami byn grožie ar- 
giciskie armaty. Dzisiaj tą sanią dreo- 

  

SŁOWO 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 5-go 

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

tranzakcjach 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 lniane 47 — 48. Tendencja słaba 
Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pszenica (brak) żyto 
32—33, jęczmień 31—32, owies 32-23, 
gryka (brak), ziemniaki 12—13, siano 10—13, 
słoma 9—10. 

Mąka pszenna 80-100, żytnia razowa 
36- 38, pytlowa 43—44 za klg. 

Kasza jęczmienna 65—85, jaglana 100— 
120, gryczana 100 120, owsiana 100—120, 
perłowa 80 — 100, pęczak 65 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 250—300, cielęce 200 — 
230, baranie (brak), wieprzowe 300—340, 
słonina świeża 420—440, solona 400—420, 
SĘ 380—420, smalec wieprzowy 480— 

Nabiał: Mleko 30—35 gr. za litr, śmie” 
1апа 180—200, twaróg 120—130 za i kg, 
ser twarogowy 140—180, masło niesolone 
450—500, solone 380— 450. 

Jaja: 140—160 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 60—70, fasola 

biała 160—180, kartofle 12 13, młode 30— 
40 kąpusta świeża 100 - 120, kwaszona (brak), 
marchew 40-—-45,młoda 70—80, buraki 30 — 
35, młode 20—25 (za pęczek), brukiew 35— 
40, rabarbar 70—80, ogórki 25 35 za sztukę 
cebulą 40—45, młoda 5—10 (za pęczek). 
szpinak 80-100, pomidory 5-560 zł. zą kg. 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kaczki 
6-8, gęsi 8—12. kurczęta 120—150, 

Ryby: liny żywe 450—480, śnięte 350— 
380, szczupąki żywe 420—450, śniętę 260 — 
300, leszcze żywe 450—480, śnięte 550 - 380, 
karpie żywe 300— 350, śnięte 250 - 280, ka- 
rasie żywe 250—280, śnięte 290—220, oko- 
nie żywe 450— 480, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 450 - 480, śnięte 320—350, siela- 
wą (brak), sumy 220—250, węgorze (brak), 
miętusy 180—200, płocie 180—210, drobne 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
$ lipca 1929 r. 

Dawizy i waluty: 

Tranx. Sprz Kupno 
Dolary 8,88; 8,90 3,36,5 
Belgja 123.81, 124.12. 123,50, 
Kopenhaga 238,10, 238,19, 236,96, 
Budapeszt 158,— 155,90 157,— 

Holandja 358,11  359%01 357,21 
Londyn 43,24, 43,35, 43,13, 
Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,89, 34.98, 3480 
Praga 26,39, 26.45 26.33 
Szwajcarja 171,51, 171.94, 171.08 
Stokholm 239,01 — 239,61 238, 
Wiedeń 125,37,5 125.68,5  125,06,5 

Włochy 46,67,5 46,79, 45.56, 
Marka niemiecka 212.37,5 
Gdańsk 173. 
Rubel złoty 4,458,5. 
Dolary w obrotach prywatnych 8,88. 

Papiery procentowe: 
4 proc. pożyczka inw. 105—25. Dola- 

rówka 59,50. 5 proc. konwersyjna 56. 5 pr. 
dolarowa 83—25. 10 proc. kolejowa 102,50 
8 proc. Z. B. Gosp. Kraj. i B. Roln., 
oblig. B. Gosp. Kraj. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48.5 4 i 
pa. proc. warsz. 46.50—46. 8 proc. warsz, 

Akcje: 

B. Polski 160, Zw. Spółek Zarobko* 
wych 78,50. Siła i Światło 125. Firley 46. 
Węgiel 70. Lilpop 29 — 50; Modrzejów 
25,25. Ostrowiec 80. Parowóz 23. Stara” 
chowice 2650-26,25. Zieleniewski 120. 
KTE POINT (ROBA PEOEREOWGAWCJ 

RADJO. 

Sobota, dnia 6 lipca 1929 r. 

11.55—12,05: Sygnał czasu z Warsz. i 
hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12.50 —13,00: 
Komunikaty P. W. K. z Poznaniu. 13,00—: 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
16.10—16.30 Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 16.30—17.15: Transmisja 
z Krakowa. Słuchowisko dla dzieci „Frag- 
menty ze „Starej Baśni". 1. Į, Kraszewskie- 
$o w radjofonizacji Leny Zelwerowiczówny. 
1,15—17,50: Gramofon. 17,50—18.00: Ko- 
munikaty P. W. K. z Poznaniu. 18,00 —19.00, 

Transm. nabożeństwa z Ostrej Bramy w 
Wilnie na wszystkie stacje polskie. 19,00— 
19.20: Czytanka aktualna. Myśli Szekspira 
odczyta Antoni Bohdziewicz. 19.20 - 19.40: 
Wolna trybuna na temat „kiejnał Wileński". 
19.40 —20.05: Program na tydzień następny, 
komunikaty i sygnał czasu z Warsz. 20.05 
—20.30: Transmisja z Warsz. „Co czytać 
podczas wakacyj“--wygt. prof. Henryk Mo- 
Scicki. 20.30—20.00: Transm. z Warsz. Kon- 
cert popularny z Doliny Szwajcarskiej. 
22.00 — 22.45: Transm. z Warsz. Komuni- 
katy: P. A. T. i Inne. 22.45—23.45: Muzyka 
taneczna. 

— Odczyt dr. Edwarda Boyć. Znany 
literat i romanista dr. Edward Boyć z War- 
szawy wygłosi w dn. 7 lipca o godz. 18.35 
przed mikrofonem wileńskim odczyt: „АКа- 
demja literatury w krajach romańskich a 
przyszła Akademja literatury polskiej". 

Odczyt ten jest w ścisłym związku z 
uchwałami, powziętemi na zjeździe literatów 
w Poznaniu, a dotyczącemi utworzenia Aka- 
demiji literatury w Polsce. P. dr. Edwatd 
Boyć przedstawi porównawczo życie tych 
instytucyj we Włoszech, Hiszpanji i Amery- 

ce Południowej. 

gą jeżdżą turyści amerykańscy i wici- 
biciele przejażdżek podróżniczych 
Cucka. 

Pociąg zatrzymuje się na kilku 
siacyjkach, leżących w pustym. Wy- 
glad ich — naprawdę dziwny: -Stud- 
sia zrtezyjska, jakieś dwa budyneczki, 
mtuowane, z rodzajem kopuły na 1а- 
chu. Przy studni jedno jedyne drzewo 
na przestrzeni tysięcy mil. piękna zie- 
luna akacja z żółtem, pachnącym moc 
no kwieciem. Na budynkach dwie uel 
kie reklamy: jedna jakiejś marki whi- 
sky. druga rowerów angielskich. Opc- 
dal bawią się na piasku dwa czne, 
jak węgiel, gołe i brudne murzyn:a:ka 
przed stacją stoi, w obliczu pociągu 
na baczność, sud ański policjant, Ok- 
ropny murzyn, z potwornie zwikłane- 
mi lokami, w żółtej todze i w tusbanis 
kształtu pickelhauby; jakiś miejscowy 
przekupień arabski wskakuje da wago- 
nu III klasy i sprzedaje pasażerom rc- 
dzimy przysmak: zielony, świeży czo- 
snek. 

Pociąg rusza dalej. 
Niezwykłą i uderzającą niespodzian- 

ką jest oglądanie z okien wagonu... 
prawdziwej fata - morgany. Nie jedrej 

    

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydyłło. 

  

iejsi! Kinematograf 
Kalturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 3 do 7 lipca 1929 r. włącznie 

„ODDAJCIE Ai DZIECKO: 
(Tragedja nieprawego dziecka). Podług znanej powieści 

będzie wyświetlany film: 

Elizy Cooper. Dramat w 10 aktach. 
ii miłości macierzyńskiej. W rolach głównych: MARY CARR, PRISCILLA Pieśń rozpaczy, tragedji i mi: Ą 

BONNER, i KENNETH HARLAN. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. 
W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3-ej m. 30. Początek 

| program: „CÓRKA ZORRY*. 
seansów od g. 4-ej. Następny 

  

KINO-TEATR į Dzis! 

66 „HELIOS 

Symfonja przeżyć, 

"wrażeń i miłości, dramat życiowy 
W rol. gł.: przepiękna AGNES PE 
Wspaniała wystawa. Początek seansów o g. 6, 8 i 10.15. 

uczuć, 

„PIĘKNA GRZESZNICĄ““ 
TERSEN—MOZŻUCHIN oraz JÓZEF ROWEŃSKI. Porywające momenty. 

į Własny dom 

na 

własnej ziemi 
  

Zw; 

Budowa domów i willi bardzo 
tani na miejscu. 
kilometra szosą. 

miastowym Sieradz Nr. 81. 

ROCZNIK V. 

| UWAGA? 
Od dnia 4 lipca zaczął kursować 
NOWY, WYGODNY - AUTOBUS 
# WILNA do OSZMIAN- FIOLSZANY. 
Z Wilna odchodzi 1830 (6.30) z pla- 
cu Orzeszkowej. Z Holszan z powro- 
tem 7 rano. Z Oszmian 8.30. 6682-0 

OGŁOSZENIE O PRZETARGUt 

Nowogródzki Urząd Wojewódzki — 
Dyrekcja Robót Publicznych ogłasza prze- 
targ oiertowy na wykonanie centralnego 
ogrzewania wodnego w nowobudującym się 
gmachu Starostwa w Nowogródku. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach 
należy składać w Dyrekcji Robót  Publicz- 
nych przy ul. Grodzieńskiej Nr. 6 w Nowo- 
gródku do dnia 16-go lipca 1929 roku do 
godziny 12-ej z załączeniem kwitu na wpła- 
cone wadjum w wysokości 5 proc. od zao- 
ferowanej sumy. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wybo- 
ru oferenta bez względu na wynik przetar- 
gu. Ślepe kosztorysy, projekt urządzenia 
oraz objaśnienia można otrzymać w Dy- 
rekcji. 

Dyrektor (—) Inż. A. Zubelewicz. 
Nowogródek, dnia 2-go lipca 1929 r. 
240—X1—0 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 
— Dhejrzyj fowar krajowy. 

  

PLANO WS 
ŚWIĄTŁODRUKI 

  

ale całego szeregu tych czarujących 
pustynnych złud. 

Jest godzina popołudniowa, upaina 
siedzi się ociężale w wagonie restaura- 
cyjnym. Nagle na horyzoncie pojaw:a 
się „fata-morgana”: wielkie błękitne 
jeziora stalowe strugi wody, , palmy, 
oazy, Trwa to całemi godzinami, 
zjawisko przenosi się co chwiła z jed- 
nego miejsca na drugie. Człowiek czu- 
je poprostu wstyd, że nie może teraz 
łaknąć i pragnąć, jak dawni syaowie 
pustyni i podróżnicy którzy tutaj gi- 
nęli w męce Czuje się upokorzonyra, 
że zjadł dobry obiad, pije wodę mine- 
ralną, lodowa zimną i rzeźwiącą, i że 
może... gwizdać na wszystkie „iaty- 
morgany''. ' 

Kończy się podróż po przez pusty- 
nię Sudanu. Pociąg staje o świcie w 
Wadi-Halfa, na granicy pustyni, nad 
Nilem. Teraz trzeba przesiąść pa ma- 
ły, biały parowiec na Nilu, i płynąć da- 
lej rzeką, mając po jednej stronie Nu- 
bję, po drugiej Saharę. Droga prowa- 
dzi do Assuanu. W Wadi-Halia, o 
wschodzie słońca, oglądają podróżni 
przepiękną świątynię - Słońca, którą 
zbudował tu Ramzes II Cztery kolosal- 

a 

Sieradza koleją 3 i pół godziny. Pociągi 

Dwie. cegielnie w odległości 

Wiadomość i zamówienia przyjmuje Zarząd „Ra- 
fałówki* w Miedznie, poczta Sieradz lub telef. między- 

Kto chce kupić niech i 
NIE ZWLEKA 

WTA ЧА EST TATTY FATTAT ATE ONA FAJ 

ROCZNIK V. 

MIASTO — OGRÓD — LETNISKO 

„RAFAŁÓWKA* 
W MIEDZNIE koło SIERADZA, 

Miasta, położonego nad rzeką Wartą, wśród uroczych 
lasów Szpilkowych, sprzedawane będą place (działki 

leśne) pod budowę domów i willi. 

Położenie wspaniałe— w otoczeniu około 6000 morgów , mują się w Sieradzu. 
lasów. Miejscowość malownicza, wyjątkowo zdrowotna i sucha. | 

Szosy znakomite w 4 kierunkach. 
radz komunikacja autobusowa 12 minut. 

Od stacji kolei Sie- 

pośpieszne zatrzy- | 

ułatwiona. Robotnik 
około półtora 

Warszawy; 

| OGRA 

JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU 

Spis Gazef i Czasopism 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

oraz PORADNIK REKLAMOWY 
Zawiera szczegóły wszystkich wychodzących w Polsce wydawnictw w ogólnej iloścj przeszło 

2.000 pism. Zawiera wszystkie sprawdzone adresy wydawnictw, nazwiska redaktorów: Wydawców» 

kierunek pisma i wiełe innych szczegółów, oraz 

PISMA POLSKIE w AMERYCE i INNYCH KRAJACH ŚWIATA, 
Sprzedaż w księgarniach i u wydawcy. Cena zł. 5.50. 

Redakcja i Nakład Biura Ogioszeń 

TEOFIL PIETRASZEK 
Warszawa, Marszałkowska 115. — Tel. 509-72 i 509-13. 

doba Ubaw ub bu k Jakuba k, is A d UA ыа 14 lopai“ 

MWAWAWM Or G. (WDLFSDH 

  

    

    

B m. wederyczne, moczo- uża realność w - LEKARZE ž ciowe | skórne, l, LOKALE @ н „Wilnie, # а- 
leńska I, tel. 1067. L] nkowym I 

BASAWAB- US _ Mieszkanie BA 
pm т ннн okojowe z wygo- asi r 2 

| bokroR  |DOktórMadycyny] ni i irontowem| owe, duży Talas 
R.ZEbAOWIEZ AB. GYMBLBR Į Isciem  odnaimuje| plac przestrzeni 1 

* choroby skórne, wej "|. Zygmuntow-| dziesiecina, sprze- 
Chor. weneryczne, | neryczne 1  moczo ca (Nadbrzeżna) 4 damy niedrogo 

syliis, narządów płciowe. Elektrotcri $. 12 2882—0 | Wil. Biuro Komi- 
wych, ja, słońce w i = ‚ 

—1, od 5—-8 wiecz, sala, ŚSollu 'Mieszkan 1а Mickiewicz dl. 
Elektroterapia Mickiewicza 12, róp, 3 i 7 pokoi z wy-l tel. 152. +982—0 1 

(diatermja). Tatarskiej 9.-2 | 2 5— ‚і‹;‹іаші. do wynajęcia = ZŻ— REDY W. 4d zaraz. Informacje: i 
Kobieta-Lekarz „Zarzecze 164. 15 Każdą SIMĘ 

„M, liowicznia ЕНО ВЕНО ВЙ п YB WAW | Św walcz: 
E: NE- kujemy najkorzyst= Ra UD TTL: 

о „H.-K. „Zacheta 
od 12-21 od 4--0, | НЕНАИ П ПОЛЕЕ НЕЙ TEOLWARK "odj Mickiewicza © 1, 
ul. Mickiewicza 24, Lekarz-Dentyst: Wilnem, prze- | tel. 9-05- 0682—0 Į 

3е Uadu. Piotrouika | Strzeni 70 ha, z |mezzczędnośi naw PERL „KALWI |nowemi  zabudo- szczędności na 
DOKTÓR przeprowadziła Sii NA] wsniami, ładnie oprocentowanie B. BI ing Ulicg Jagielloński 10] Sożożon nad || każdy może ulo- 

. BIUMOWICZ m Z ; przyjmuje od I aadatag || kować mając abso- Choroby weneryczne, godz. 10 Żi 4 ). | zęszka, nadającą || py "i skórna Przyjęcie: * . TĄ się na wybudowa» || [utna __ pewność 
Oa 0 NA 7) mn nie młynu wodne- || OtrZymania Zwrotu | 
Wilno, ul. Wielka 21. (psem DĄ | go sprzedamy za || ур SAO adi 
(Telet. 921). i 5.000. dolarów _ io Magai ' (ee 20 ga Nosmętyka BB| wi. Biuro Komi- || owo - Handlowe, 

DOKTOR 4 sowo - Handlowe, || Mickiewicza 21. 
L. GINSBERG Vasa | Mickcyicza | z, |Liel 152. _sssz-0 | 

choroby weneryczne tel. 152. _csgz- 9 l mmmmuunamacwaw iec syfilis i skórne. Wil- ОЙ опа 
no, ul. Wileńska 3, te- goskonali. odwieża, 

  

     

  

    

lefon 567. Przyjmuje i 
gd B do I i od 4 do 8. Gabinet Kosjkzki 

Leczniczej Zib“ 
Dr. POPILSKI I. Hryniewicj, (ej. 

choroby skórne i we- Trwałe przycie: I nie 
aeryczne. Przyjmuje brwi. Wielka 9, 
od godz. 10 do 1i odprzyj. od g. ifolo 5 

s. PB Nous . p. W piątki D £ 
a r walnej 8 p. p. — 
#ч W.Z.P. W. Z. P'/y. 26. 

ne posągi wielkiego króla na i0ncie 
niezwykle osobliwy fryz świąyńi z 
całem mnóstwem postaci małp modlą- 
cych się da symbolu słońca; jeszcze 
ciekawsze ma być wnętrze wiątyni. 
Ale podróżni wolą popatrzeć na coś 
innego. Otóż z nad brzegów Nilu, ze 
skał nadrzecznych, z murów świątyni 
nawet ze szczelin w kamienrydi gło- 
wach potężnego Ramzesa, z otworów 
iryzu i z pośród rzeźbionych nałpek 
— wylatują całemi chmurami malut- 
kie wesołe ptaszki i przemykaji się w 
słońcu, mieniąc się w jego prorieniach 
Ptaszki te uważane były prze staro- 
żytnych Egipcjan i uważane si do dzi- 
siaj że dusze umarłych. Gdy :złowiek 
umiera, dusza zmienia się w otaszka; 
w nocy ptaszki kryją się, bo dwiedza- 
ją swoich umarłych, ale w dień wy- 
biegają na świat, śpiewałc hymn 
uwielbienia na cześć boga słńca. Wo- 
gėle wszystko modli się tuta o świcie 
Słońcu i korzy się przed jeg potęgą. 

Droga Nilowa ma w tyh  okoli- 
cach również swoje uroki, Nie tylko 
dlatego, że leżąc na pokłacie można 
oglądać z przewodnikiem w'ęku, nad- 
brzeżne świątynie, ruiny, psągi, całą 

Do Łodzi oprócz kolei (godzina jazdy) także 3 razy 
dziennie autobusy tam i z powrotem. 

. Prócz tego idą autobusy do Warty, 
arszawy jako też i z Poznania bezpośrednio do ; Uniejowa, Zadzimia, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabjanic, Wiełu- 

nia, Złoczewa, Błaszek, Opatówka, Kalisz i t. da 
Połączenie telefoniczne międzymiastowe czynne bez przrwy dzień i foc. 

Place wraz z lasem od 1250 m. kw. i większe I zł. za metr kw. 

Połowa tylko gotówką — reszta na spłatę. 

Pierwsi którzy między jnnemi już zamówili działki 
są: Dr. Marjan Sobolewski postł na Sejm, Adwokat Antoni 
Kornecki z Warszawy, Dr. jan Markiewicz lekarz-internista z 

Dr. Maksymiljan Solański | 
Łodzi, p. Adela Arctówna z Warszawy i inni. 

Ilość placów sprzedażnych 

Drukarni „Wydawnictwo Wileńskie” Kwaszejna 

Największe szczęście i 

najmądrzejsza 

lokata kapitału 

  

Dobrej, Szadku, 

poseł na Sejm z m. 

NICZONA. 

    

Akumulafory 

„PETEA“ 
Samochodowe, 
radjowe i inne. 

Sprzedaž, 
fachowe ładowanie 

i naprawa 

Иа Girda 
Wilno, Szopena 8, 
tel. 1672. 968Z—€. 

cukrowe i 
War ki mączne zdąt- 
ne do użytku w go- 

    

  

Spodarstwie  rolnem 
niedrogo sprzedaje: 
„Rolnik  Wilefski“, 
ul. Kalwaryjska 6. -0 

Uegiel 
opałowy, kowalski £ 
drzewny,drzewo rąba” 
ne. Dostawa od 

100 klgr.      
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| | оОСВ СЕНО да Styczniowa Э, 1"     
   

    
    

    

  

    
_—иа”'зіобгіго'кут 

parcelę 0 0b- ZGUBY 
ĖS T ha, wpo- R z 
iżu Wilna z za- wyżeł - seter | 

budowaniami Lyiną irlandzki, z | 
sprzedamy natych- 
miast. Przy tejże 
móżna wydzierża- 
wić 18 hą ziemi 
D. H.-K. „Zachęta“ 

Mickiewicza 1, 
| tel 9-05. 9682—0 

czarną] kłódkę na 
obroży. Odprowadzić: 
ul, Brzózka 6 a 
Zakrętem) prof. Wil- 
czyński. Przywła- 
szczenie będzie Ściga= 

| ne prawnie. —     
tę via triumphalis dawnej -kultury, 
przez którą płynie Nil, najwspanial- 
sza i najpiękniejsza może rzeka na. 
świecie. Interesujące jest również życie 
dzisiejsze, kwitnące i rojące się na obu 
brzegach Nilu, zwłaszcza od strony 
nubijskiej, między pierwszą a drugą | 
kataraktą nilową. Widać palmy dakty- | 
lowe, sykomory, uprawne pola, gaje | 
drzew owocowych. Nubijczyk nie jest 
wcale tak biedny i nędzny, jak to się 
często słyszy. Wielkie, smukłe, стет- 
ne postacie nubijskiej ludności pracu- 
ją w gajach i na polach zajęte przede- 
wszystkiem czerpaniem wody i mułu 
nilowego i przerzucaniem go na swoje 
role, czekające użyźnienia. J 

Procedura ta odbywa się na catem | 
pobrzežu Nilu przy pomocy wielkich | 
kół poruszanych przez bawoły, a za- 
opatrzonych w wiadra, niby nasze żó- | 
rawie. Koło obraca się raz po raz, wia 
dra całe błyszczące w słońcu zanurza- || 
ją się w nurtach świętej rzeki i wylewa || 
ją potem wodę na pola. Monotonna mu- 
zyka tych czerpaków nilowych towa- 
rzyszy podróżnikowi przez cały czas, | 
śpiewając jakąś melancholijną, obrzę- 
dową pieśń o bogu zierni. S.W.


