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5Ё OWO PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 Е, Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — uli. 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 — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. WILNO Średa 10 lipca 1929 r. 

Wilno. Redakcja ł Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 17-82, administracji 228, drukarni 262 MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do Zo! 

rzesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe „O. 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 
| Redakcja niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń so do rozmieszczania ogłoszeń. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

* POD HASŁEM ECHA STOLICY 77AKORDONÓW Przygotooania do konferencji rządów 
służenia Państwa 1 wspólności zadań 

„Rolnictwo jest podstawą bytu spo- 

ы leczenstwa polskiego“. 

Z mowy Marszałka Piłsudskiego. 

Na zjezdzie ziemian w Poznaniu 

— м dniu 6-go b. m., którego przebieg w: 

skrócie podaliśmy w numerze wczoraj- 

szym, książę Kazimierz Lubomirski, 

- piastujący obecnie między innemi god- 

ność prezesa Rady Naczelnej Organi- 

zacyj Ziemiańskich, wygłosił dłuższe 

przemówienie, którego treść  przyto- 

czyła z niekłamanym aplauzem więk- 

szość prasy z wyjątkiem, jak należało 

% przewidywać, endecko-socjalistycznej. 
Mowa księcia Lubomirskiego na- 

/ wiązana była do udziału ziemiaństwa 

w Powszechnej Wystawie Krajowej w 

' Poznaniu. Zdawałoby się — fragment, 

'przygodne przemówienie, nagięte do 

uroczystości okolicznościowej, © czem 

się pisze w luźnych wzmiankach na- 

“ zajutrz zapominanych. Tą skalą jednak 

| mie wolno mierzyć zadań, treści i efe- 

t ktu mowy księcia Lubomirskiego. Prze 

|  dewszystkiem nie jest okoliczriością 
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| przemijającą Wystawa obrazująca ca- 

| = dorobku gospodarczego i kul- 

- turalnego. Państwa polskiego i nie mo- 

$ że być za fragment uważana śmiała, 

Bo cech stanowości, 

     
owiana 

 najszczytniejszą myślą służenia Pań- 

stwu a wypowiedziana z otwartą przy” 

łbicą próba wykazania w tym dorobku 
udziału ziemiaństwa. 

Wzruszający był moment, gdy na 

wstępie padły mocne słowa O przesz- 

łości, o eksponatach po przodkach 
_ ódziedziczonych 'a w pawilonie rołni- 
czym wystawionych. Są one tam po- 

__ trzebne, objaśniał książę Lubomirski, 

nie na to aby się z ich posiadania cheł- 

© pić lub próżną z nich mieć chwałę, 

-_ |ecz na to, aby obecnej naszej genera- 

į 

” 

   cji przypomnieć, że choć czasy się 

zmieniły i sposoby pracy i działania są 

_ inne, to jednak i społeczeństwo i stan 

_ jakiś, tylko wtedy pomyślnie rozwijać 

się mogą, jeżeli zdoltie są do poświę- 

_ ceń i zaparcia się dla sprawy publicz- 

nej. A zabytki z dalekiej przeszłości 
łączą się tam prawie nierozerwalnym 

- tokiem z czasami porozbiorowemi, da- 
_ jąc świadectwo wielkich obowiązków 
/ i czynów. ,,Z tamtych poświęceń i ofiar 

zrodził się duch, który natchnął dziś 
żyjącą generację ziemian da spełnia- 

ła nia należycie swych obowiązków wo- 
bec Ojczyzny w czasie odzyskiwania 
Niepodległości i początkowych nasze- 

go państwa wojen. To jest tło, na К- 

- rem zarysowuje się na Wystawie prze- 
gląd pracy naszej na roli i w Państwie 

| Ww ostatniem dziesięcioleciu.'* 

" Nie bije z tych słów zniechęcenie 

lub apatja zwyciężonego, któremu ob- 
ca jest troska o przyszłość, nie nasu- 

wają one podejrzenia, że na stan obec- 

ny godzi się ziemiaństwo nie widząc 

innego wyjścia. Wręcz przeciwnie 

° tkwi w nich przestroga i zachęta za- 

į razem by przetrwać, jak przetrwać po- 

| atrafili przodkowie wierni obowiązkom. 
| i makazom przeznaczenia historyczne- 

go. 
Ale nietylko przeszłość obowiązuje 

Obowiązuje również i teraźniejszość. 

_ Obowiązuje świadomość roli dziejowej 

i udziału w życiu państwowo-gospo- 

‚ darczem. Nad tem zastanawia się ks. 

Lubomirski nieco dłużej w swej mo- 

wię. Zupełnie słusznie — bowiem naj- 
lepszym argumentem jest cyfra, od- 

/_ zwierciadlająca istotny stan rzeczy. A 

więc: 
Przestrzeń użytków rolnych więk- 

szej własności została zredukowana da 

„20 proc., to znaczy do granicy, przy 

której możebnem jest spełnianie obo- 
wiązków do wykonania których nie jest 

zdolna własrtość mniejsza. Danja, kraj 

mniejszej własności ma tylka o jeden 

procent mniej większej własności niż 

Polska, Francja o 18,7 proc. więcej. 

Porównanie z innemi państwami 

stwierdza, że w Połsce większa włas- 

ność jest dużo więcej zredukowaria. 

'_ Część przestrzeni użytków rolnych w 

Polsce, pozostająca w ręku większej 

własności spełnia bardzo doniosłe fun- 

* 
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(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

Inspekcja Min. Sfaniewicza 

WARSZAWA, 9-VII. PAT. W dniu 
wczorajszym p. minister reform  rol- 
nych prof. dr. Witold Staniewicz po- 
wrócił z inspekcji na Polesiu. Dnia 5 
b. m. wieczorem p. min. * Staniewicz 
zwiedził w Sannach stację torfową, 
fermę pokazową i tereny pod projekto- 
waną kolonję osadniczą. Z Sarn p. mi- 
nister udał się do Berezna w pow. ko- 
stopolskim oraz na zwiedzenie maj. 
Wysock, następnie do Pińska przez 
Stolin, Ćmień i Rówkę, w których ta 
miejscowościach dokonał lustracji 
przeprowadzonych już prac scalenio- 
wych. Po drodze zwiedził p. minister 
przeprowadzane roboty  meljoracyjne. 

Inż. Anfoni Krahelski Dyr. Mo- 
nopolu Tyfoniowego 

Na miejsce dyrektora państwowe- 
go monopolu tytoniowego, p. Kuro: 
czyckiego Rada Ministrów mianowała 
p. A. Krahelskiego, dotychczasowego 
dyrektora departamentu w ministerst- 
wie skarbu. 

Kongres Sfronnictwa Chłopskiego 

W niedzielę w sali T-wa Higje- 
nicznego rozpoczęły się trzydniowe 
obrady Kongresu Stronnictwa Chłop- 
skiego. Przemawiali pp. wiceinarsza- 
łek Sejmu p. Jan Dąbski, posłowie 
Waleron i Wrona» 

Przemówienia utrzymane były w 
tonie ostrej opozycji przeciwko rzą- 
dowi i radykalizmu w sprawach wło- 
šcianskich. 

Prezes stronnictwa pos. Dąbski 
oświadczył m. in. nawiązując do pew- 
nych groźb, które padły w ostatnich 
czasach pod adresem posłów opo- 
zycyjnych „Za kości jednego po- 
sła chłopskiego obijemy 100 ziemian*. 

W dniu wczorajszym obrady to- 
czyły się w dalszym ciągu, przyczem 
zjazd powziął rezolucję w sprawie 
zjednoczenia stronnictw chłopskich, a 
wkońcu poseł Dąbski zapowiedział 
zgłoszenie w Sejmie wniosku wyra: 
żającego votum nieuiaości całemu 
rządowi. 

Wesołość na sali wywołał wnio- 
sek pos. jen. Roji, który zapropono- 
wał jednolite wymundurowanie wszy- 
stkich członków Stronnictwa Chłop 
skiego. Mundur ten stanowiłyby. spod- 
nie łowieckie zielone, kurtka i t. zw., 
pierożek na głowę. 

zmiany personalne w armii. 

Ukazał się nr. 11 „Dziennika Personal : 
nego“ M. S. Wojsk., przynosząc wiele zmian 
w armji mianowania, zwolnienia, przenie- 
sienią w stan spoczynku itp. z 

Zostali mianowani m. )n.: Gen. Juljusz 
Rómmel—inspektorem armji, gen. Zosik- 
Tessaro — dowódcą KOP.; gen. Norwid- 
Neugebauer— insp. armji Toruń, gen. Dąb 
Biernacki—insp. Wilno. й 3 

Dowódcami i komendantami pułków i 
oddziałów: ppłk. Merczak—4 p. lotn., ppłk. 
Abakanowicz - p. lotn., ppłk. "Wolszlegier— 
1 baon balonowy, płk. Rybicki—49 pp., b. 
szef sztąabu DOK I ppłk. L. de Laveaux - 2 
pp. leg., ppłk. Kettling-Prugar—45 pp., ppłk. 
Kawiński — 72 pp., mjr. Brzeszczyński — 1 
DAK, płk. inż. Głazek—2 p. sap.; ppłki Ję- 
drychowski- komenda placu Lwów, ppłk. 
dypl. M. Kijowski—PKU. Warszawa IV. 

Szefami sztabów, kierownikami wydzia- 
łów itp.: płk. Antoni Trzaska-Durski - sztab 
DOK. I, maj. Witold Stefan Kirszenstein— 
szefem sztabu KOP. 

Pozątem otrzymali nominacje na pod- 
poruczników absolwenci szkoły podchorą- 
Żych sanitarnych w liczbie 10, mianowano 
kilkuset nowych podporuczników rezerwy 
oraz kilkuset dawniej mianowanych podpo- 
ruczników Sz wcielono do poszcze- 
ólnych pułków. 21 о 3 

" Ё„а.?…і wojskowymi zostali miano- 
wani: ppłk. Rumiński, b. prokurator, płk. 
Marschalko, ppłk. Eustachiewicz, mjr. dr. 

Masłowski, mjr. dr. Dobosz, mir. dr. Wa- 
łęga i mjr. dr. . Р 

W stan spoczynku: gen. S. Szpakowski 
oraz 21 pułkowników, 57 podpułkowników, 
159 majorów, 39 kapitanów i 16 poruczni- 
ków. Poza tem 18 oficerów zwolniono od 
służby wojskowej, a 5 wydalono i skreślo- 
no z listy oficerów. 

Do dyspozycji dowódców O. K.: odda- 
ni zostali: płk. Drużyna-Krukowski z DOK 
I, płk. Zawadzki z wyż. szkoły woj. oraz 3 
podpułkowników, 55 majorów, 30 kapita- 
nów i jeden porucznik. Wkrótce przenie- 
sieni zostają oni w stan spoczynku 

Do dyspozycji min. przemysłu i handlu: 
oddani zostali: mjr. Bianchi, kpt. Jelinek, 
kpt. Wysoczański, kpt. Paprocki, kpt. Ogo- 
rzałek, kpt. Niewiadomski, por. Kotarba 
it d. 

Do dyspozycji min. spraw  wewnętrz- 
nych: przeszli: płk. Požerski, mjr. Zins, mir. 
Fiala, kpt. Wardejn-Zagórski, mjr. Bobrow= 
ski, mjr. Jercho, kpt. Myśliński, kpt. Bro- 
niewski, por. Laniewski itd. 

„Dziennik Personalny" zawiera ogółem 
około 2000 nazwisk. 

Śdżóuh 
уа 

Skład nowego estońskiego gabinetu 
Z Rewla donoszą: Kandydat na 

stanowisko głowy państwa. O. Stand- 
man skonstruował nowy rząd w Skła- 
dzie następującym: 

Głowa państwa — O. Etrandman, 
minister spraw zagranicznych — J. La- 
ttik. 

Minister sprawiedliwości 
wewnętrznych — Kalbus. 

Minister wojny — Kester. 
Minister gospodarki narodowej — 

Zimmerman. 
Minister oświaty i ubezpieczeń so- 

cjalnych — Giinerson. 
Minister komunikacji — Jurman. 
Minister rolnictwa — Kerem. 
W ten sposób rząd składa się z 2 

członków partji robotniczej — Strand- 
man i Kalbus, dwuch osadników — 
Kesler i Zimmerman, dwuch rolników 
— Jurman i Giinerson, jednego chrze- 
ścijańskiego demokraty — Lattik i jed- 
nego narodowego demokraty — Ке- 
rem. 

O ile narada wszystkich  partyj 
koalicyjnych nie wypowie się przeciw 
nowemu gabinetowi, to Strandman 
przestawi . go parlamentowi. W ko- 
łach połitycznych przypuszcza się 
wszelako możliwość pewnych kompli- 
kacyj. W podobnym wypadku Strand- 
man nie będzie próbował formować 
rządu. 

Gabinet Stradmana otrzymał wołam 
rauiania 

TALLIN, 9- VII. Pat. Dziś o godz. 
5 po południu parlament estoński u.- 
chwalił votum zaufania  gabinetowi 
Strandmana 62 głosami przeciw 26 
głosom lewicy. Prócz estońskich par- 
tyj mieszczańskich za gabinetem Strand- 
mana głosowały irakcje niemiecka, 
rosyjska i szwedzka, a także grupa 

i spraw 

gospodarcza, do której należą właści- 
ciele domów, handlowcy i 
łowcy. 

Traktat przyjaźci między Estonją a 
Czechosłowacją 

TALLIN, 9—Vil. Pat. Dziś podpi- 
sany został traktat przyjaźni między 
Estonją a Czechosłowacją. 

Wyniki wyborów W Finłandji 

Z Helsingiorsu donoszą: Według 
dotychczasowych wiadomości, ną wy- 
borach do parlamentu fińskiego agrar- 
jusze otrzymali 3 nowe mandaty, ko- 
muniści zaś 2, podczas gdy partja na- 
rodowego zjednoczenia straciła 3, 
postępowi 1 i szwedzi 1 mandat. 

dlkręt amerykański ofiarą burzy 
Z Rewla donoszą: 8 b. m. zrana 

w Monzundzie miała miejsce wielka 
katastrofa. Podczas burzy zginął 
okręt amerykański „Ressurse”, który 
podnosił z dna morza zatopione pod- 
czas wojny okręty wojenne. Dzięki 
temu, iż katastrofę w czas zauważo- 
no, załogę udało się uratować. Okręt 
zatonął. 

Konfikt_ kłajnedzko- eski 
GDAŃSK, 9-VII. PAT. Tutejsza prasa 

niemiecka donosi o nowym. konilikcie, jaki 
wybuchł między Kłajpedą a rządem  litew- 
skim. Wedle doniesień z Kłajpedy rząd litew- 
ski zwrócił się do władz Kłajpedy z żąda- 
niem aby, przyjety ma siebie wszystkie te 
ciężary, re wynikają z traktatów, zawar- 
tych między Litwą a Niemcami w dziedzi- 
nie opieki nad emerytami i ofiarami wojny, 
żyjącemi na obszarze kłajpedzkim. Prasa 

kłajpedzka, omawiając powyższe żądania 
twierdzi, że jego zrealizowanie doprowadzi 
już w krótkim czasie do całkowitej ruiny 
finansowej obszaru kłajpedzkiego. 

Nówy prezes pariji laudininków 
‚ Z Kowna donoszą: W związku z ustą- 

pieniem z ceniralnego komitetu, a tak sa- 
mo i z samej partji prezesa komitetu Jana 
Wilejszysa, prezesem komitetu partji laudi- 
ninków jednogłośnie zostął wybrany dr. K. 
Grinius: 

Dakończenie Śledztwa przeciwko b. min. 
` Petrulisowi 
KOWNO, 9.VII. PAT. Zakończyło się 

śledztwo w sprawie przeciwko b. prem= 
jerowi i ministrowi finansów Petruliso- 
wi, oskarżonemu o branie łapówek, na- 

dużycie władzy i inne czyny bezprawne. 
Sprawa będzie rozpatrywana w sądzie 
we wrześniu przy drzwiach zamkniętych, 

święto kooperacji litewskiej 
Z Kowna donoszą: 6 bm. wszystkie 

spółdzielnie litewskie obchodziły Święto 
kooperacji _ międzynarodowej. szystkie 
spółdzielnie były przybraae sztandarami i 
zielenią. Wieczorem odbyły się odczyty 
i koncerty. 

przemys- 

Memorjał niemiecki. 

BERLIN, 9-VII. PAT. Biuro Woliia donosi z Paryża, że w czasie wczo- 

rajszej konferencji z nim. Briandem na temat przygotowań do przyszłej kon- 

ferencji rządów, ambasador niemiecki w Paryżu von Hotsch wręczył mini- 

strowi spraw zagranicznych memorjał, określający propozycje niemieckie w 

sprawie przygotowań techniczno-organizacyjnych do konierencji likwidacyj- 

nej. Memorjał miał być wręczony równocześnie w jednobrzmiącym tekście 

w Londynie, Rzymie i Brukseli przez akredytowanych tam przedstawicieli 

dypolmatycznych Rzeszy. 
Rząd niemiecki proponuje zwołanie przewidzianych w płanie Younga 

komitetów organizacyjno-technicznych do Berlina w tempie przyśpieszonem, 

kcje, które przerastają możliwości wła- 

sności mniejszej. A więc: 
Zaopatruje w żywność zbożową całą 

ludność nierolniczą i daje zarobek i zatrud- 
nienie ogromnym masom pracowników. Pro- 
dukcja zbożowa z 20 proc. przestrzeni wy- 
nosi prawie 40 proc. produkcji państwa, a 
prawie. 70 proc. tej ilości, która się dostaje 
na rynek, co pokrywa zapotrzebowanie 
miast i armji. a nawet jeszcze zaopatruje 
część ludności mało i bezrolnej w zboże, a 
każdy hektar dobrze zagospodarowany Z 
tego typu gospodarstwa wychodzący, przy- 
nosi uszczerbek w tej aprowizacji. Oblicze- 
nia, że z całego produktu 250 ha większej 
własności wyżyć może 1456 osób przez rok, 
a z tej samej przestrzeni, będącej w ręku 

  

  

mianowicie, o ile jest to możliwe już na dzień 15 lipca. Decyzji w tej spra mniejszej tylko 982. Różnica wynosi 474 
wie prawdopodobnie oczekiwać już można w dniach najbliższych. Według osób, ale rachunek ten robiony bardzo | 

informacyj prasy berlińskiej, memorjat niemiecki zawiera między  innemi 
propozycję podziału konierencji likwidacyjnej ma dwie oddzielne grupy, z 
których jedna miałaby się zająć wyłącznie kwestją organizacji płanu Youn- 
ga, druga natomiast rozważaćby miała kwestje natury politycznej. 

Do obrad nad kwestjami politycznemi miałyby być zaproszone tylko 
te mocarstwa, które podpisały umowę genewską, natomiast w obradach, do- 
tyczących planu Younga mogliby uczestniczyć przedstawiciele mniejszych 
wierzycieli reparacyjnych zainteresowanych materjalnie w wykonaniu po” 
stanowień planu Younga. Co do wszystkich tych spraw, jak twierdzi kore- 
spondent „Berlinier Tageblatt“, istnieje między rządem francuskim a nie- 
mieckim całkowita zgoda, natomiast w sprawie miejsca konferencji, decyzja 
dotychczas jeszcze nie została powzięta. 

Obserwator ammerykański na konterencji likwidacyjnej 

BERLIN, 9-VII. PAT. Waszyngtoński korespondent „Berliner Tage- 
blatt* donosi, że rząd amerykański zdecydował się wysłać na konferencję 
rządów swego obserwatora w wypadku, gdyby rządy mocarstw zaintereso- 
wanych zgodziły się na odbycie konierencji w Londynie. W charakterze 
obserwatora delegowanoby ambasadora amerykańskiego w Londynie. 

Plebiscyt przeciwka planem Younga 
- PRZYGOTOWANIA NACJONALISTOW NIEMIECKICH. 

BERLIN, 9-VII. PAT. W wielkiej sali sejmu pruskiego odbyło się dziś 
zebranie t. zw. wydziału plebiscytowego na R.zeszę, wyłonionego przez 
strommictwia i organizacj prawicowe dla przeprowadzenia akcji za plebi- 
scytem, który stawia sobie za główny cel walkę przeciwko płanowi Younga. 
W dyskusji zabrał głos leader stronnictwa niemiecko-narodowego pos. Hu- 
genberg, który w dłuższem przemówieniu, atakującem plan Younga, zapo- 
wiadał, iż muszą się znaleźć w Niemczech ludzie, którzy nie pozwolą, aby 
hańba, jaką stanowi umowa paryska, stać się miała ustawą obowiązującą. 
Wydział plebiscytowy zastanowi się nad dalszemi krokiami, mającemi nie 
dopuścić do wprowadzenia planu Younga w życie. Z końcem sierpnia — za- 
powiedział Hugenberg — rozpocznie się akcja propagandastyczn ai za ple- 
biscytem w tym kierunku. : - 

Snowden 6 plane Younga | 

LONDYN, 9-VII. PAT. Na dzisieįszem posiedzeniu Izby Gmin, odpo- 
wiadając na interpelację, min. Snowden powiedział między innemi, że plan 
Younga wywarł skutek, iż odstąpiono prawa pierwszeństwa Francji i Wło- 
chom. Odpowiadając na inne pytania, Snowden oświadczył, że rząd jego 
uważa za podstawową zxasadę, że po każdej wypłacie francuskiej, czynionej 
Stanom Zjednoczonym, winna następować proporcjonalna wypłata na rzecz 
Anglii. 

Udaremnienie spisku wojennego w Rumunii 
E UKARESZT. 9,6. Pat. Kilku agitatorów politycznych, zna- 

nych władzom od dłuższego czasu, jako ludzie niepoważni i 
nie posiadający żadnego znaczenia społecznego, na czele któ- 
rych stoi niejaki August Stoicla, były pułkownik armji rumuń- 
skiej usiłowali zorganizować rodzaj spisku przeciwko porządko- 
wi publicznemu. Spiskowcom nie udało się wywołać najmniej: 
szych rozruchów. jedynym wynikiem akcji było wciągnięcie 
do spisku dwóch niższych oficerów oraz kilku robotników. Ini- 

  

ostrożnie, przyjmując intensywną kulturę 
mniejszej własności. Można sobie wystawić 
jakie mogą z tego być konsekwencie dla bi- 
iansu handlowego. Tak się przedstawia ta 
sprawa w czasie pokoju. W czasie wojny, 
szczególnie w naszych warunkach, kiedy 
grozić nam łatwo może odcięcie dowozu ze 
wszystkich stron, istnienie siłnego ośrodka 
grodukcji i łatwej możności zebrania więk= 
szej ilości zapasów — jest podstawowym 
warunkiem przetrzymania. W kilku powia- 
tach Niemiec, okazało się, że większa włas- 
ność dostarczyła w czasie: wojny światowej 
o 76 proc. więcej zbóż chlebowych z ha, 
niż mniejsza i to w okolicach, gdzie pro- 
dukcja jej była prawie równa produkcji 
większej własności. Ale i do osiągnięcia tej 
ilości trzeba było niesłychanie sprężystej or- 
ganizacji niemieckiej, i jeszcze drugiej armji 
ludzi, którzy też musieli być żywionemi. Do- 
niosłość tu podniesionych kwestyj stanie się 
łatwą do zrozumienia, gdy zważymy, że w 
dzisiejszych czasach wyżywienie i koszt 
utrzymania w miastach, w ośrodkach prze- 
mysłowych i w armji, oraz równowaga bi- 
lansu handlowego — są przedmiotem może 
największej troski społeczeństwa i rządu. 

Ks. Lubomirski porusza dalej w 

swej mowie i drugą nie mniej doniosłą 

funkcję większej własności, polegającą 

na daniu zajęcia bardzo wielkiej, bo 

ponad półtora miljona rzeszy pracow- 

ników, wówczas gdy przemysł nie za- 

trudnia nawet połowy tej ilości. 
„Czujemy się 

trudnić daleko większą ilość robotników, po- 
wiada w swej mowie Lubomirski, gdyby 
koniunktura rolnicza umożliwiła nam silniej- 
szą intensyfikację naszych warsztatów. Tu 

    

   

  

też widzielibyśmy rozwiązanie tego, co się | 
nazywa kwestją agrarną. Kwestja agrarna 
jest ze strony swojej socjalnej kwestją by- 
tu małorolnych i bezrolnych. Z ludności roł- 
niczej najbardziej oni pomocy potrzebujący, 
bo nie są w Stanie, žak ziemianie, lub 
pełnorolni włościanie, wrazie złej konjunktu- 
ry, wyżyć ze swoich własnych produktów. 

mania bytu potrzebują koniecznie 
zarobków, a te w więks ilości powstać 
mogą tylko przez intensyfikację produkcji 

  

    

  

rolnej”. 113 

Na przeszkodzie do intensyfikacji 

stanęła biędna polityka niskich cen na 

płody rolne (która nawiasem mówiąc 

ustąpiła miejsce dającej dużo do inge- 

rencji etatycznej tezie „usprawiedłi- 

wionych gospodarczo cen'*), a prze- 

dewszystkiem reforma rolna, nie liczą- 

ca się z faktem, że zbraknie ziemi dla 

obdarzenia nią wszystkich „potrzebu- 

że jących“, i jednocześnie z tem 

zmniejszy się niepomiernie ogółna pro- 

siłach i możemy za- 
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cjatorzy spisku, jak również ich Roo: zostali aresztowani. dukcja. 
Sledztwo w: toku. Wszelkie pogłoski o zaburzeniach pozbawione Nie sposób w krótkim artykule : 
są jakiejkolwiek podstawy. W kraju panuje najzupelłniejszy po- Gziennikarskim poruszyć i omówić 
rządek. Armja, jak zawsze, stol na wysokości zadania i spełnia 
swe obowiązki. 

Nota czechosłowacka do Węgier 
w sprawie incydentu Hidas Nemeti 

, BUDAPESZT, 9 VII. PAT. Poseł czechosłowacki w Budapeszcie wręczył dziś 
w ministerstwie spraw zagranicznych notę w sprawie incydentu ną stacji pogranicznej 
Midas Nemeti. Nota przedstąwia prawniczy punkt widzenia Czechosłowacji w tej spra- 
wie i wypowiada przekonanie, że rząd węgierski wyrazi ubolewanie z powodu aresz- 
towania kolejarza czeskiego, uwolni go oraz udzieli gwarancji, że podobne fakty Lie 
powtórzą się w przyszłości. 

Likwidacja konfliktu czesko-węgierskiego 
z powodu zajścia w Hidas Nemeti ' 

PRAGA, 9 -VII. Pat. Konilikt czechostowacko-węgierski na tle are- 
sztowania funkcjonarjusza kolejowego Pecha w Hidas Nemeti zdaje się 
wchodzi w okres likwidacji. Stopniowo zwiększa się przekonanie, iż kon- 
fliktu tego nie należy kierować do trybunału w Hadze, czekając rozwiąza- 
nia na drodze bezpośredniego kompromisu. 

Wręczenie listów uwierzyfelniających 
PRZEZ NUNCJUSZA PAPIESKIEGO KRÓLOWI EMANUELOWI. 

RZYM, 9-VII. PAT. W Rzymie odbył się w dniu wczorajszyn* i 
akt wręczenia przez nuncjusza listów uwierzytelniających królowi z zacho- 
waniem ceremonjału dworskiego. Wzdłuż drogi, wiodącej od siedziby nun- 
cjatury do Kwirynału, zgromadziła się liczna publiczność, wśród której znaj- 
dowało się wiele członków korpusu dyplomatycznego i arystokracji. Następ- 
nie nuncjusz udał się da pałacu Chiggi w celu złożenia wizyty szefowi rządu. 
Nuncjuszowi towarzyszył personel nuncjatury. ` 

Prasa niemiecka 6 misji p. Hermesa 
BERLIN, 9 VII. PAT. Komunikat biura Wolfią o wczorajszem posiedzeniu gabi- 

netu zaopatruje prasa dzisiejsza komentarzami, podkreślającemi zgodnie jako najwaž- 
niejszy fakt, iż dr. Hermes pozostać ma nadal kierownikiem delegacji niemieckiej. 
„Vossisch Zeitung* podkreśla, że wobec niezgłoszenia, wbrew oczekiwaniom, dymisji 
pizez ėr. Hermesa rząd Rzeszy nie widział ze swej strony powodów do przeprowa- 
dzenia zmiany na stanowisku szefa delegacji niemieckiej. Dziennik wyraża przypusze 
czenie, że dr. Hermes nie otrzymał tym razem żadnych nowych instrukcyj dia dal- 
szych rokowań z Polską, a tylko zlecenie prowadzenia ich w jak najszybszem tempie, 
aby mogły one być ukończone w ciągu kilku tygodni. 

Hugenbergowski „Local Anzeiger" nazywa decyzję gabinetu tymczasową, dając 
do zrozumienia, iż w dalszym ciągu mogłaby przecież okazać się pożądaną zmiana 
na stanowisku kierownika delegacji niemieckiej. Drugi dziennik hugenbergowski „Der 
Tag* mówi wyraźnie © odwrocie gabinetu Rzeszy, zgłaszając również zastrzeżenie, że 
decyzja rządu niemieckiego mogłaby być przejściową. Dziennik twierdzi z całym na* 
ciskiem, że gabinet ustąpił widocznie wobec dobitnych ostrzeżeń ze strony kół agrar- 
nych, domagających się, by rząd niemiecki zgodził się narazie na prowadzenie roko- 
wań z Polską w formie dotychczasowej i by nie dokonywał zmiany ani w osobie kie- 
rownika, ani też w samym ich programie. 

wszystkie momenty mowy ks. Lubo- 

mirskiego. Zaznaczyć tu możemy i mur | 

simy jedno: piętrzące się przeszkody 

i trudności nie zniechęcają tych, co 

obowiązkiem się rządzili za dawnych 

czasów w okresie doli i niedoli, a któ- 

rzy hasło służenia Państwu obrali Za 

godło swego życia i swej pracy w cza- 

sie kiedy sejmowładztwo od życia ich 

odtrąciło a prawa do pracy zaprze- 

czyło. ; 

Tem trudniejsze jest zadanie zie” 

miaństwa, że hasło jego osnute jest na 

zrozumieniu wspólności zadań i inte- 

resów wszystkich stanów, i stworze- 

nia jednolitego frontu rolnictwa, co 
pomimo fuzji zrzeszeń rolniczych do- 
browolnych, przeważnie nie znajduje — 
zrozumienia. Harski. 

Nowe propozycje angielskie w 
sprawie eksploafacji lasów w 

Polsce. 
Jak się dowiadujemy, wobec s 

nowczego stanowiska Min. Rolnictwa 
co do likwidacji stosunków z kon- 
cesjonarjuszami eksploatacji Puszczy 
Białowieskiej — angielska iirmą „Cen 
tury", wysunęli bawiący obecnie | 
Warszawie przedstawiciele angielskie- 
go trustu drzewnego i współwłaści- 
ciele tej firmy nowe dalekoidące pro- 
pozycje. Finansiści angielscy wystąpili 
do Rządu z projektem założenia cen- 
tralnego towarzystwa eksportu drzew- 
nego w Polsce, któreby skupiłoby w 
swych rękach cały wywóz Surowca 
drzewnego. W spółce tej chcą Angli: 

cy inwestować kapitały do wysokości : 

1.5C0.000 dolarów.. Państwo хагетег- 

wowałoby dła siebie 60 proc. udzia: 
łów, zapewniając w ten sposób ścisły 
nadzór nad gospodarką leśną w kraju. 
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Ku czci pionerki Oświaty 
Brześć Litewski. 

Niezwykłe zasługi położone dla 

szkolnictwa polskiego w Brześciu Li- 

tewskim w najcięższych czasach oku- 

pacji rosyjskiej przez ś. p. inżyniero- 

wą Zafję Jankowską, znalazły swój 

wyraz w uroczystości, która się odbyła 

w szkole powszechnej Nr. 1 jej imienia 

w dniu 28 czerwca r. b. : 

Z racji nadania szkole imienia Zo- 

fji Jankowskiej odbyło się poświęcenie 

sztandaru szkoły oraz zawieszenie ofia 

rowanych przez rodzinę portretu Zofji 

Jankowskiej oraz gabłotki z jej życio- 

rysem, krzyżem Virtuti Militari, któ- 

rym została po Śmierci męczeńskiej 

nagrodzona, i z fotografjami więzien- 

nemi z czasu pobytu w czrezwyczaj- 

ce bolszewickiej w Winnicy na,Podo- 

lu. 
Do 1904 roku nie było zupełnie w 

Brześciu — w tym ośrodku rusyfikacji 

żadnego zorganizowanego szkolnictwa 

polskiego ani jawnego ani tajnego, ca 

powodowało zaniedbanie moralne i 

wynaradawianie wielkiej ilości dzieci 

polskich z rodzin robotniczych i rzemie 

ślniczych gdyż te tylko warstwy były 

' м swej masie w Brześciu polskie, a 
trudne warunki materjalne nie pozwala 

ły rodzicom na kształcenie prywatne 

swych dzieci. 

W tym czasie zostaje przeniesiony 

„do Brześcia inżynier kolejowy Janusz 

Jankowski, którego żona — Zofja z 

Bielawskich Jankowska — gorąca pa- 

trjotka i działaczka na polu oświaty 

odrazu przystąpiła do. stworze- 

nia w Brześciu zakonspirowanej sieci 

szkół początkowych dla dzieci pol- 

skich. Do współpracy stanęli czy to 

jako członkowie Komitetu szkolnego, 

czy to jako nauczycielki: ks. dziekan 

Paweł Staniewicz, Kazimierz Suchecki, 

Stefan Sylwanowicz, Teodor Czerwiń- 

ski, józet Maj, Zofja  Ursyn-Niemce- 

'wiczowa, Ludwika Janowska, Jadwiga 

Szmidtówna, Helena i Jadwiga Bęklew 

skie, Marja Jahotkowska, Janina Cho- 

mętowska, wreszcie Helena Parymoń- 

czykówna — obecna  Kierowniczka 

szkoły powszechnej im. Zofji Jankow- 

skiej. 
Ofiarna praca tego grona ludzi zna 

lazła materjalne poparcie ubogiego spa 

łeczeństwa brzeskiego i w wyniku 

kształciła w ciągu 10 lat, bo aż do cza- 

su opuszczenia Brześcia przez rosjan 

około 200 — 300 dzieci polskich rok 

rocznie 
Nad całą pracą czuwała pomimo 

prześladowań rosyjskich, ś. p. Zofja 

Jankowska, ona była tem ogniskiem 

skąd ciepło i oświata promieniowały 

dokoła, skąd wychodziła wszelka inic- 

jatywa zarganizawanej pracy ideowej 
i ofiarnej. : : 

W roku 1908 przenoszą inžyniera 
Jankowskiego lecz zorganizowane taj- 
ne szkolnictwo polskie trwa w Brze- 
ściu nadal. 

Podobną działalność rozwija Ś. p. 
Zofja Jankowska w Równem a potem 

Nie traci Ona mocy i panowania 
nad sobą: nie zdradza 'ani ludzi, ani 
sprawy, dodaje im odwagi i spokoju 
W nocy z 5 na 6 marca ginie rozstrze- 
lana przez czrezwyczajkę. 

Po wejściu wojsk polskich w maju 
1920 r. zwłoki Jej odnaleziono i pocho- 
wano z honorami wojskowemi na 
cmentarzu katolickim w Winnicy. 

Na uroczystości szkolnej w dniu 28 
czerwca przemawiali p. inspektor szkół 
powszechnych m. Brześcia p. Bandur- 
Ski, ks. kanonik Fabjan Szczerbicki, 
który w podniosłem przemówieniu ucz- 
cił zasługi zmarłej, powiązał przeszłość 
z teraźniejszością i wskazał drogi, ja- 
kiemi ma iść młodzież, która winna na- 
śladować Tę, której imieniem została 
nazwana szkoła. Wreszcie przemawiał 
syn ś. p. Zofji Jankowskiej, dziękując 
Władzom i społeczeństwu za inicjaty- 
wę nadania szkole imienia jego matki, 
także wyrażając radość z możności 
ofiarowania w ręce młodzieży szkol- 
nej i jej kierownictwa portretu matki 
i drogich pamiątek rodzinnych. 

POSTAWY 

— Przychodnia Lekarsko-Weterynaryjna 
Dnia 25 czerwca 1929 r. został poświę- 

cony i oddany do użytku publicznego Du- 
dynek Przychodni Lekarsko-Weter ynaryjnej 
i Stacji czyszczenia zboża w m. Postawach 

wybudowany kosztem Sejmiku Postawskie 
go, na gruncie zaofiarowanym przez Radę 

Gminną Postawską w nowej dzieinicy mia- 
steczka przy ul. Zarzecznej. 

  

   

Budynek stylem dostosowany do buce- 
wli domów istniejących w Posrawacn, wy- 
różnia się okazale, mieści w sobie z frontu 
kancelarję z apteczką weterynaryjną i mie- 
szkanie dla personelu, wet. salę operacyj 
i dwie stajnie izolacyjne; w bocznem si . 
dle mieści się skład maszyn rolniczych dla 
czyszczenia zboża. 

   
  

Po poświęceniu budynku przez ks. Dis. 
boszcza Feliksa Kaczmarka, uroczystego ot- 
warcia dokonał Przewodniczący Wydziału 
Powiatowego p. Starosta Niedźwiecki we- 
bec zaproszonych urzędników wszystkich 
Urzędów Państwowych i Samorządowych, 
Zarządu Gminy, i -przedstawicieli Zwiazków 
i instytucyj kulturalnych, rolniczych i spo- 
łecznych w Postawach. 

W przemówieniu podniósł pan Staro- 
sta celowość wybudowania przez Sejmik 
Postawski budynku potrzebnego i urządzo 
nego w myśl wymagań i przekazał go 
do użytku publicznego, życząc kierowniko- 
wi Działu Wet. dalszej pomyślnej pracy w 
nowej Przychodni Weterynaryjnej. 

Powiatowy Lekarz Weterynarji p. M. 
Łowczy dziękując Sejmikowt Postawskiemu 
za fundację oczekiwanej Przychodni Wetery- 
naryjnej, odczytał akt poświęcenia i uroczy 
stego otwarcia, który wszyscy uczęstnicy 
podpisali na pamiątkę. 

i) R A 

'w Winnicy, gdzie na placówce w Pol- [ij] 

skiej Macierzy Szkolnej zastaje ją ter- 

ror bolszewicki 1919 — 1920 roku. 

Rodzina i znajomi namawiają ją do wy 
jazdu lecz żostaje i twardą swą służbę 
pełni do końca. 

Córka pracuje w P. O. W. — matka П 
współpracuje z córką, udziela 
pomocy. 

Wysłańcy z kraju znajdują w jej 
domu ukrycie, przytułek, wytchnie- 
nie. 

Córka zostaje uwięziona w .grudniu 
1919 r.,ś. p. Zofja Jankowska 13 stycz- 
nia 1920 roku — Domagają się od Niej 
w czrezwyczajce wydania uczestników 
pracy konspiracyjnej, straszą losem 
uwięzionej córki, grożą rozstrzelaniem 
katują moralnie i fizycznie. 

rady, 

  

0 starych wileńskich 
kamienicach 

Niniejszem pragniemy zwrócić 
baczniejszą uwagę czytelaika „Słowa' 
na niektóre stare iw różnych czasach 

przekształcane domy, okalające skwer 

Orzeszkowej, a położone przy ulicy 
tejże nazwy, oraz zbiegu ulic Mickie- 

wicza i Wileńskiej, ile że z tradycja- 
mi o tych murach starego Wilna, 
aktualnie związane są wydarzenia chwi- 
li obecnej. 

Przedewszystkiem każdego prawe- 
go Wilnianina przejmuje radość na 

widok coraz szlachetniejszej fizjogno- 
mji, jaką przybiera w latach ostatnich 
ta miejscowość. Stąd bowiem szczę: 

śliwie niedawno usunięto „Gieorgjew- 
ską czasownię“ —pomnik rosyjskiego 
gwałtu z r. 1863. Obecnie burzoną 
jest szpetna budowa, tak zw. mane- 
żu, sciślej ujeżdżalni, wzniesionej na 
użytek wojska carskiego jakoś przed 
wiekiem, niechybnie za panowania 
Mikołaja |-go. 

Na miejscu schyzmatyckiej swiąty* 
ni, którą przed kilkunastu laty usiło- 
wał zburzyć, co jest charakterystycz- 
nem dla stosunków w  Owoczesnej 
cerkwi rosyjskiej, wychowaniec prawo- 
sławnego seminarjum w Wilnie (rzu- 

coną była przezeń do Środka czasow* 

ni bomba) magistrat urządził fontannę, 
która, nawiasem mówiąc, będzie na- 

prawdę  ozdabiać skwer, gdy pocznie 

normalnie funkcjonować. 
Co do przeciwległego maneżu, to 

"na jego miejsce wzniesiony zostanie 

duży gmach dla potrzeb kulturalno- 

oświatowych wojska polskiego, konsy- 
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stującego w Wilnie. Przytem właściwa 
rajtszulnia zostanie przeniesioną na 
przedmieście położone za Wilją. 

Wielki parterowy budynek, pospo- 
ее nazywany w Wilnie |maneżem, 
odznaczony był nad bramą  płasko- 
rzeźbą, przedstawiającą armaturę ro- 
syjskiego typu. Należał ów dom do 
znikających, na szczęście, a charakte- 
rystycznie brzydkich w strukturze swej 
budowli, narzuconych Wilnu w cza- 
sach mikołajewskich, w tej właśnie 
epoce, gdy miejscowi satrapi rosyjscy 
najgorliwiej burzyli historyczne, a 
zawsze tak piękne i licujące z charak- 
terem miasta polskiego tsylowe nasze 
mury z zamykającemi je bramani, jak 
również pałac Barbary Radziwiłłów- 
ny i inne zabytki. 

Któż ze starszych Wilnian nie pa- 
mięta owych żółtych, nrzysadzistych 
okrąglaków murowanych, które dość 
gęsto rozsiane były po Wilnie, zarów- 
no w śródmieściu, jak i na przedmieš- 
ciach, a jakowe pospolicie nazywano 
budkami? Były one zaopatrzone u 
szczytu kominami. W nich to, bowiem 
lokowali się policjanci,  stróżujący 
miasto, a przezywani powszechnie 
budnikami. 

Jeszcze przed trzema „dziesiątkami 
lat można było oglądać te dziwne bu- 
dyneczki, jakby usiłujące wraz z nie- 
któremi cebulastemi cerkiewkami na- 
dać barokowemu Wilnu jakiś egzo- 
tyczny niesamowity wygląd. 

Budki takie pamiętamy stojące 
przy rogu kościoła Św. Jana, dalej 
tuż za Ostrobramą przy murze na le- 
wo, przy zbiegu ulic Żydowskiej i 
Jatkowej i t. d. Ostatnią bodaj tego 
rodzaju „pamiątką** jest budka eg- 

CO ROBIĆ NAWAKACJAH| 
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P. Gharles Deuey w Petersburgu 
MOSKWA, 9,7. Pat. Według doniesień z Leningradu, przebywające 

tam Charles Devey odbył konferencję z kierownikiem Gosbanku Suponiy- 
wem oraz zwiedził fabrykę „Krasnyj Putiłowiec", wyrabiającą traktory. 

Długi Polski w Anglji 
LONDYN. 9.6. Pat. Odpowiadając w lzbie Gmin na zapytanie w spra- 

wie długów Polski przedstawiciei skarbu zaznaczył, że dotychczas Polska 
zapłaciła 1.528.916 f. st. Ogólna suma pozostałego długu reljeiowego wy- 
nosi 4.412.250 f. st., długu z tytułu 
tem zażądano około 600 tys. f. st. 
utrzymania angielskich wojsk okupacyjnych na Górnym Sląsku. 
wie tej toczą się rokowania. 

repatrjacji jeńców 97.918 f. st. Poza- 
ma pokrycie przez $Polskę kosztów 

W spra- 

P. W. K. godne podziwu 
OPINJA DZIENNIKA FRANCUSKIEGO. 

PARYŻ, 9-VII. PAT. Organ stowarzyszenia France-Pologne oraz izby handlo- 
wej francusko-polskiej „La Pologne' zamieścił obszerny artykuł sprawozdawczy z nie- 
dawnej podróży do Polski francuskiej misji ekonomicznej pod przewodnictwem amba- 
sadora Noulens. Artykuł p. Aleksandra Merlot specjalnie poświęcony jest Powszechnej 
Wystawie Krajowej. Autor uważa, że Polska może być dumna ze swej wystawy krajo- 
wej, która jest godna podziwu ze względu na nadzwyczaj udatną realizację zagadnie- 
nia wystawowego pod względem technicznym, jak również jako doniosła manifestacja 
jedności narodowej. Cudzoziemcy — oświadcza autor w zakończeniu artykułu — po- 
winni koniecznie zwiedzać wystawę, ponieważ umożliwi to im orjentowanie się w 
prawdziwej sytuacji Polski. W szczególności Francuzi powinni skorzystać z okazji, po- 
zwalającej przekonać się o postępach, dokonanych przez ich sojuszniczkę Polskę i o 
pomyślnych konjunkturach na przyszłość, 
osiągniętych. 

których dowody widoczne są w wynikach 

Międzynarodowy kongres Izby handlowej 
„AMSTERDAM. 9.6. Pat. W obecności księcia małżonka królowej Ho- 

landji i przedstawicieli dyplomatycznych poszczególnych państw odbyło się 
uroczyste otwarcie kongresu międzynarodowej izby handlowej. Rząd polski 
reprezentował poseł Rzeczypospolitej w Hadze Kętrzyński. W kongresie 
biorą udział przedstawiciele 40 państw. Polska jest reprezentowana przez 
delegację, złożoną z 20 osób, pod przewodnictwem prezesa narodowego pol- 
skiego komitetu międzynarodowej izby handlowej Bogusława:Hersego. 

Żona dyplomaty przemytniczką opjum 
SAN FRANCISCO, 9.VII. PAT. Urzędnicy celni wykryli w bagażu pani 

Kao, żony funkcjonariusza konsulatu chińskiego, zapasy opjum wartości miljo- 
na dolarów. Bagaż zasekwestrowano na skutek informacyj agentów tajnej służ- 
by amerykańskiej zagranicą, stwierdzających, że w bagażu znajduje się opjum. 

Faysal-Ed-Dawish contra Ibn Sand 
BASSORAH, 9.VII. PAT. Donoszą tu, że Faysal-Ed-Dawish, szef arabów 

szczepu Akhwan, którego częste napady ua granicę 
jednokrotnie wiele trudności władzom 

Iraku przysporzyły nie- 
Iraku, wznowił swą działalność po wy- 

eczeniu się z ran, YE w czasie ekspedycji karnei lbu-Sauda, podję- 
tej przeciwko niemu w wietniu r. b. Wówczas mówiono, że Faysal zmarł na 
skutek ran. Ibn-Saud, który znajduje się obecnie w stolicy Nedżed, gromadzi 
siły w celu podjęcia nowej ekspedycji karnej przeciwko Faysalowi. 

Wycieczka Legii Inwalidów W P.na polach Verdun 
VERDUN, 9.VII. PAT. Wycieczka Legji Inwalidów armji polskiej, złożona z 415 

osób, przybyła tu dziś specjalnym pociągiem. Przedstawiciele wycieczki złożyli wie- 
niec u stóp pomnika zwycięstwa, poczem zwiedzili okoliczne pola bitew. Następnie 

wzięli udział w przyjęciu, wydanem na ich cześć w merostwie. Wycieczka zwiedziła 
dalej muzeum wojenne oraz kościół św. Hilarego, gdzie pochowani są liczni żołnie- 
rze polscy. Z Verdun wycieczka udaje się do Rheims, a następnie do Paryża. 

Amsterdam siedzibą banku reparacyjnego 
BERLIN, 9.VII. PAT. „Vossische Ztg.* z powołaniem się na koła międzynaro- 

dowego kongresu izb handlowych w Amsterdamie donosi, że siedzibą przyszłego ban- 
ku reparacyjnego ma być Amsterdam. 
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Starszemi nieco z owych czasów 
zabytkami były ciekawsze, zburzone 
potem, osobliwości, murowane, figu- 
rujące na krańcach miasta; z nich po- 
zostały tylko słupy—przy końcu alei 
na Wielkiej Pohulance, tuż za pomni- 
kiem Św. Jacka. Słupy te stanowiły 
przejazdowe rogatki, przy których 
kontrolowano wozy z towarami i 
podróżnych. Przy tych rogatkach 
uwieńczonych nawet jeszcze za cza: 
sów mikołajewskich Ęherbami Ówczes- 
nemi Wilna, Pogonią (zastąpiono je 
za panowania Aleksandra Il orłami 
rosyjskiemi) "znajdowały się cudacz- 
nej budowy murowane domy strażni- 
cze z kolumnami, jakowych wzór 
możemy jeszcze oglądać i dziś jesz- 
cze przy słupach 'byłej rogatki pohu: 
lańskiej. 

Zarówno owe budki jak i słupy 
rogatkowe z Pogoniami, podał przed 
przeszło ośmioma dziesiątkami lat 
znany litograf wileński Józef Ozięb- 
łowski na widoczkach, umieszczonych 
na papierze listowym; te rysuneczki 
są dziś wielką rzadkością gra- 
ficzną. 

Wracając do łamanych obecnie 
murów maneżu, nie podobna opuścić 
szczegółu, że jeszcze przed 3:ma laty 
inteligencja wileńska zwiedzała Ob- 
szerne jego wnętrze, gwoli rozejrze- 
nia się w rezultacie konkursu na 
pomnik Ad. Mickiewicza, który dał 
wynik tak ostatecznie niefortunny. 

Mniej więcej w połowie ubiegłego 
stulecia "w tym * wielkim — Би- 
dynku hallowym, wystąpił z olbrzy- 
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Maksia Boczkowskiego 
PROGRAM artystyczny znacznie powiększony 
przez współudział zaproszonych artystów. 

Początek PUNKTUALNIE o godz. 11 wiecz. 

„NISZKOWSKI” 

mim powodzeniem znakomity skrzy- 
pek Henryk Wieniawski. Oczywiście i 
wówczas nie posiadało Wilno tak 
obszernej sali widowiskowej, któraby 
mogła pomieścić tłumy żądne usły- 
szeć słynnego wirtuoza wiolinistę. 

Pozatem jednak, dosyć ordynaryj- 
ny ten maneż, służył głównie dla 
ćwiczeń kawaleryjskich i od czasu 
do czasu dla widowisk cyrkowych, a 
zaś ostatnio kinematograficznych. 

Przy bocznej ulicy El. Orzeszko- 
wej, pomiędzy domami Wł. Łęskiego 
a gminy żydowskiej, znajduje się ka- 
mienica bardzo starego pochodzenia, 
w różnych czasach XVIIIi XIX stuleci 
przekształcana, a gdzie najdłużej 
mieściła się rosyjska, bo od r. 1872, 
szkoła 3 realna. Dziś w niej ma 
schronisko gimnazjum żeńskie imienia 
wielkiej pisarki i obywatelki E. Orzesz- 
kowej. 

Dom ten na przełomie XVIII— 
XIX w.w. był własnością znanego 
uczonego polskiego i filantropa, bi- 
skupa sufragana, Dawida Pilchow- 
skiego, którego zwłoki, jak wiado- 
mo, spoczęły w 1802 r. w osobnej 
kaplicy na cmentarzu Św-to Stefań- 
skim. 

Omawiana kamienica, jak utrzy- 
mują niektórzy dziejopisarze wileńscy, 
miała na swym froncie w niszy 
umieszczony posąg Matki Boskiej. 
Być może za czasów carskich, figu- 
rujący w tej niszy biust biskupa Pil- 
chowskiego, o czem wspominał mi 
zawsze Ś. p. dr. Juljan Tytius, zastą- 
piony został właśnie rzeźbą, wyobra- 
żającą postać Najśw. Panny. Podobno 
była umieszczona tu również i tablica 
pamiątkowa. 

W GÓRACH SKALISTYCH 
Salt Lake City, w czerwcu. 

Z Nowego Orleanu do Denver, sto- 
licy Colorado, jedzie się dwa dni i 
dwie noce. Połowa z górą podróży 
wypada przez równiny Texas'u, stanu 
tak wielkiego jak Europa bez Rosji, 
ale mającego zaludnienie dawnej Ga 
licji. Przez dziesiątki mil widać tylko 
step, zrzadka poorany płytkiemi paro- 
wami na dnie których o tej porze ro- 
ku niema ani kropli wody. Ale do 
czerwonego zbocza parowu przyczepia 
się parę krzaków ożywiających mono- 
tonję pejzażu. Co kilkadziesiąt mil wy- 
rasta z równiny miasto, zapowiedzia- 
ne przed tem przez kanały irygacyjne 
i ziemią uprawną. Często jest to tylko 
stacja pomp zwiększająca ciśnienie w 
Rockefelle'rowskich „pipeline'ach“, 
prowadzących naitę z Texas'u aż do 
brzegów jeziora Michigan... 

Równina stale ale nieznacznie się 
podnosi W ciągu drugiej nocy przeje- 
żdżamy kąt Nowego Meksyku i wjeż- 
dżamy do Colorada. Trzeciego ranka 
budzimy się już na płaskowzgórzu po- 
łożonem 1.800 metrów nad poziomem 
morza. Pociąg biegnie ku północy 
wzdłuż zachodniego łańcucha Gór Ska: 
Histych (Rocky Mountains). Aczkol- 
wiek widać szczyty z połaciami wiecz- 
nego Śniegu. góry nie czynią wrażenia 
wysokich, jest to tylko wrażenie: nie 
tak wysokie jak Alpy, Góry Skaliste 
przewyższają o tysiąc metrów Tatry. 

W latach pięćdziesiątych zeszłego 
stulecia w miejscu gdzie dziś stoi Den- 
ver nie była jeszcze żadnego osiedla 
ludzkiego. Po stepach płaskowyżu 
hasały stada bawołów na które po- 
lowali Indjanie, oraz pierwsi biali awan 
turnicy w rodzaju Williama Cody, bar- 
dziej znanego pod nazwą Buffalo Bill'a 
Karawany  pionerów jadących ma 
wschód w poszukiwaniu żyznych pól 
natknęły się tu na ślady złota. To 
ściągnęło pierwszych osadników. Nie 
znaleźli wiele ztota w Colorado, ale 
odkryli pokłady ołowiu, srebra, żelaza, 
manganu, a wreszcie węgla. Budowa 
pierwszej kolei łączącej Atlantyk z 
Pacyfikiem przyśpieszyła znacznie cy- 
wilizację tego kraju. Właśnie aby do- 
starczać mięsa tysiącom robotników 
pracujących nad budową kolei, Bufallo 
Bill urządzał istne rzezie bawołów. 
Dziś gatunek ten pielęgnuje się w 
specjalnych ' parkach  narodowych 
gdzie polowanie jest absolutnie wzbro- 
nione. W roku 1870 Denver połączony 
został koleją ze Wschodem, w sześć 
lat potem stan Colorado przyjęty zo- 
stał do Unji. Stan liczy obecnie: zgórą 
miljon mieszkańców z czego 320.000 
w Denver'ze. W górach wody nie brak 
Umiejętna irygacja płaskowyżu zamie- 
niła go w poła uprawne, ta też stan 
sam się wyżywia. 

Miasto Denver ma klimat bardzo 
łagodny. W zimie nie cierpi od silnych 
mrozów bo jest przez góry osłonięte. 
Jest więc w lecie ośrodkiem turysty- 
ki, a w zimie — sportów zimowych. 
W górach pobudowano liczne i- ma- 
lownicze drogi doskonale się nadające 
dla turyzmu automobilowego. W sa- 
mym Denver są dwa sześciopiętrowe 
„hotele“ automobilowe, nie mówiąc 
już o tanich bardzo barakach, których 
pełno na przedmieściach, „gdzie jest i 
miejsce na samochód, i pokój na no- 
cleg dla jego właścicieli. 

Odbyliśmy kilka wycieczek w góry 
widzieliśmy grób Bufalo Bill'a na jed- 
nym ze szczytów, odwiedziliśmy paru 
miłjonerów-oryginałów w ich domach 
pobudowanych w górskich ustroniach 
domach zewnętrznie przypominają- 
cych zdala nadreńskie lub włoskie za- 
meczki, ale wewnątrz urządzonych ze 
wszelkiemi wygodami na sposób ame- 
rykański, a więc jest tu światło elek- 
tryczne, woda zimna i gorąca, telefony 
między pokojami, w zimie centralne 
ogrzewanie mazutem przy pomocy apa 
ratu zapalającego się i gasnącego au- 
łomatycznie, a w lecie domowa fabry- 
kacja lodu.... Amerykanie doprowadzili 

W tym właśnie domu mieścił się 
internat dla 12-tu uczących się chłop: 
ców, założony z funduszu zdepono- 
wanego na ten cel przez bis. Pilcho- 
wskiego, jak wiadomo byłego pro- 
fesora i jednego z luminarzy akademii 
Wileńskiej. 

O losach odnośnego zapisu, któ- 
rym potem zawiadywali O. O. Misjo- 
narze, szczegółowo można się dowie- 
dzieć albo z książki M. Janickiego, 
pod tytułem „Funduszi i stependji wi- 
leńskago uczebnawo okruga“. (Wil- 
no 1884 r.), albo z gruntownej pracv 
prałata J. Kurczewskiego o bis. Pil. 
chowskim, umieszczonej w Encyklo- 
pedji Kościelnej. 

W trzydziestych latach ubiegłego 
stulecia w tym domu mieściła się 
głośno renomowana na swe czasy, a 
słynna jeszcze na schyłku istnienia 
uniwersytetu wileńskiego pensja Dey- 
bla, która obecnie może zaintere- 
Sować ogół badaczy zarówno oświa- 
towych, jak i tych co się bliżej inte- 
resują życiem Mickiewicza w Paryżu, 
z okresu jego towjanizmu, i wyświe- 
tleniem stosunku Wieszcza do osoby 
nauczycielki Ksawery Deybel przyby- 
łej nad Sekwanę z Wilna. 

O tem, że w tej kamienicy, nieg- 
dyś bis. Pilchowskiego mieścił się 
słynny pensjonat Deyblów, mówił 
mi Ś. p. Karol Wikszemski, który był 
rodzonym po kądzieli wnukiem Ksa- 
werego Deybla, metra tańców w daw- 
nym uniwersytecie wil, a następnie 
założycielem owego pensjonatu, 

Tuż wpobliżu koś. Św. Jerzego 
znajduje się przy ul. Orzeszkowej 
dom, tem z paru względów Wilnu 

ni
s 

urządzenie swych mieszkań niemal 
że do doskonałości. 

Po dwu dniach pobytu w Denver 
jedziemy dalej na zachód do Salt Lake 
City. Pociąg opuszcza płaskowyż i | 
wspina się powoli w góry. Tuneli pra- | 
wie niema więc widok stale jest pięk- 
ny. Dolina Arkansasu którą jedziemy 
w górę rzeki zacieśnia się stale, jej 
zbocza coraz częściej usiane są kru- | 
szącemi się skałami, a pęd wody w 
rzece staje się coraz szybszy. Jedzie- 
my już dnem kanjonu. gdzie akurat 
jest miejsce na Arkansas i na tor kolei.. 
Po obu stronach sterczą pionowe 
ściany przeżartych przez rzekę skał: 
jest to sławny „Royal Gorge*. Linja 
kolejowa wspina się ciągle, ale kanjon 
zaczyna się rozszerzać i po kilku go- 
dzinach jazdy od Denver'u jesteśmy na 
rozległej hali górskiej, wśród śnież- 
nych szczytów sięgających 4.000 metr. 
Przejeżdżamy przez przełęcz Tennes- 
see (3.200 m.). poczem linją kolejo- 
wa nagle spada w dół: minęlišmy 
dział wodny między dwoma oceanami 
jesteśmy już w zlewisku Pacyfika, a 
ten mały, hałaśliwy strumyk, którego 
doliną teraz jedziemy — to sławna 
rzeka Colorado. 

Rozkoszujemy się górskim krajo- 
brazem z balkoniku ostatniego wagonu 
„obserwacyjnego i dzielimy się na- 
szemi uwagami z udającemi się na wy- 
wczasy do Yellowstone National 
Park'u Amerykankami. Żądają od nas 
poprostu stwierdzenia, że piękniej- | 
szych rzeczy niema na świecie. „Pięk- | 
ne są wasze Góry Skaliste, powiadam węg 
jednej, ale w Europie mamy dużo pięk | 
niejszych gór...'* Spojrzała na mnie z 
niedowierzeniem. 

Po 24 godzinach jazdy jesteśmy 
na nowym płaskowyżu, w stanie Uteh. 
Wjeżdżamy do Salt Lake City, jego 
stolicy, siedziby . Mormonów. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Powrót króla Jerzego V z Windsoru do 
Backingham-Palate W Londynie 
Dnia 1 lipca król angielski Jerzy V 

powrócił z Windsoru do Londynu. 
Zgodnie z tradycją i ceremonja- 

łem dworskim, królewskie auto za- 
trzymało się w okolicy Albert Hall, w 
którym to miejscu Król Jerzy i Kró- 
lowa Marja przesiedli, do otwartego 
lando, powożonego przez pocztyljo- 
nów (forysi). W czasie przejazdu 
przez Hyde Park, a zwłaszcza na 
placu St. James. powrót królewski 
był witany entuzjastycznemi okrzyka- 
mi wielotysiącznego tłumu, który 
ten sposób dawał wyraz swej radoś- 
ci, z powrotu do zdrowia króla Je- 
żego, po przewlekłej i niebezpiecznej 
chorobie. 

Od czasu koronacji królowej. nie 
pamiętają takiego entuzjazmu i takich 
tłumów na ulicy, witających swego 
monarchę, cieszącego się ogromną 
popularnością i miłością swoich pod- 
danych. Ulice, któremi przejeżdżał 
powóz królewski, zalane były zwartą 
masą tłumu o rozradowanych twa- 
rząch, ba nawet z drzew, na _ które 
się ciekawsi wspięli aby lepiej widzieć 
wracającego monarchę dolatywały po- 
witalne rozentuzjazmowane okrzyki. 
Ceny za miejsce w oknach dochodziły 
do 5 funtów szterlingów, pomimo to 
miejsca te były rozchwytywane. Prze- 
jeżdżając koło ambasady francuskiej, ! 
król oddał uprzejmie ukłon ambasa- 
dorowi, witającemu go z trybuny. 

Oczekująca na balkonie pałacu w 
Buckinham rodzina królewska z księ- / 
ciem Gallji i królem  Hiszpańskim, 
była witana również entuzjastycznemi.ś» 
okrzykami zgromadzonego tłumu. 
Niesłychanie miły obrązek, stanowiła 
mała księżniczka Elżbieta, córka księ- 
cia i księżny Jorku, КЮга widząc z 
balkonu swego pałacu na Piccadilly, 
przejeżdżający powóz królewski wo- 
łała klaszcząc w dłonie: 

„Niech żyje kochany dziadunio“. | 

  

  

  
pamiętny, że w nim, kiedy był on je- 
szcze własnością Ś. p. Artura Doliń- 
skiego zmarłego przed dwudziestu kil- 
ku laty zmarli śp. Tekla Symonowiczów- 
na, wybitna botaniczka polska, ba- 
daczka flory wileńskiej i doskonała 
nauczycielka, oraz wuj tejże S. i p. 
Antoni Łazarewicz, literat i wierszopis. 
badacz dziejów cmentarza Rossy, Kal- 
warji podwileńskiej i autor kroniczki 
dawnego uniwersytetu wileńskiego. 
Oboje spoczęli na Rossie, a życiory | 
sy ich z portretami umieścił kreślący 
te słowa w „Biesiadzie Literackiej". | 

Na zakończenie nadmienimy, że uć, 
pomienionego A. Dolińskiego, znane- 
go melomana i korespondenta „Kra- 
ju“ oraz pism Warszawskich, odbyła 
się przed dwudziestu kilkoma laty 
uczta o podniosłym a uroczystym | 
nastroju, wydana przez grono Swiat- 
lejszych wilnian na cześć wielkiego 
pianisty, Ignacego Paderewskiego, któ- 
ry niezrównane swe postępy wirtuo- | 
zowskie uwieńczył wówczas szlachet- 
nym czynem patrjotycznym, Mistrz 
nasz bowiem ofiarował wówczas na | 
rzecz niezamożnej uczącej się mło: 
dzieży polskiej, cały dochód z ostat- 
niego swego koncertu. 

Tyle na teraz z dziejów  niektó- 
rych kamienic, znajdujących się przy 
skwerze E, Orzeszkowej, niegdyś zw. 
św. Jerskim. 

Sulimczyk. .



  

Już sam sposób, w jaki Dziennik 

Wileński zabrał się do sprawy budo- 
ww gmachu Sądu Grodzkiego w Wil- 

nie przy ul. 3-go Maja (Dz. Wil. Nr. 

124 z dn. 2.VI. br. „Rządowa tandeta 

budowlana”) powinienby był usposo- 
bić czytelników „Dziennika” dość kry- 

tycznie do obcesowych uwag miłoŚni- 

ką architektury. 
A jednak bombastyczna „rewela- 

<ją" zyskała niejakie powodzenie i 
niejeden z pośród Wilnian ubolewa 

nad krzywdą, jaka się dzieje sędziwe- 

mu Gmachowi Sądów przez narzuce- 
nie mu mezaljansu z „przysztukowa: 

ną przybudówką* o „dosztukowanej 
nagwałt tandetnej attyce". 

Taka już bowiem jest potęga Su- 
gestji.. Spróbujmy wszakże zastano- 
wić się nad sprawą budowy Gmachu 

Sądu Grodzkiego w Wilnie spokoj- 
nie i jaknajobjektywniej, z całą dob- 

Tą wolą niewkraczania na tory czer- 
wono-kurjerkowej rewelacyjności. 

Otóż, zabierając się do rzeczy w 
ten sposób, zgodzimy się zapewnie 
niemal jednogłośnie na następujące: 

1. Elewacja istniejącego Gmachu 
Sądów w żadnym wypadku nie po- 

winna i nie może być zalecana jako 

wzór do naśladowania, jest to bowiem 
<o najwyżej znośna próba powierz- 

chownej europeizacji kałużskich trady- 
cyi za pomocą dość niewyszukanych 
środków artystycznych i bardzo znacz- 
nych kosztów. 

2. Budujący się obecnie Gmach 
Sądu Grodzkiego już ze względu na 
jego wymiary (długość frontu 44,5 

mtr.) powinien być raczej traktowany 

jako zupełnie samodzielny budynek. 
nie zaś jako „przybudówka”, a jeśli 
się nadto zważy, iż Sąd Grodzki, ja- 
ko instytucja. ma swoją własną i 
ściśle określoną treść wewnętrzną—nie 

pozostanie żadnych wątpliwości, iż 
Gmach Sądu Grodzkiego również 

powinien (nie tylko może) mieć włas- 
ny wyraz architektoniczny. 

3. Przyznając Qmachowi Sądu 

i il i 

Grodzkiego prawo do samodzielności 
architektonicznej, nie będziemy bynaj- 
mniej zaskoczeni „niedopasowaniem 
poziomu okien* ani różnicą wyso- 
kości, wysokość bowiem budynku (a 
więc i poziom okien) wynika logicz- 
nie z rzeczywiście potrzebnej wyso- 
kości poszczególnych pięter, uwarun- 
kowanej znowuż przeznaczeniem głów- 
niejszych ubikacyj. 

4. „Przysztukowanie sztucznej aity- 
ki“ dla dociągnięcia do _ wysokości 
istniejącego gmachu byłoby istotnie 
czemš horendalnem, attyka zaś kon- 
sekwentnie, jak to w tym wypadku 
ma miejsce, wynikająca z rozwiązania 
dachu, w tym wypadku właśnie jed- 
nospadowego jest rzeczą najzupełniej 
normalną i szeroko stosowaną, na: 
tomiast samo przypuszczenie, iż ро- 
ważny Gmach rządowy może być bu- 
dowany bez zatwierdzonego przez 
władze właściwe projektu, wydaje się 
być Świadectwem istotnie horendalnej 
naiwności, czy też... dowcipem. 

5. Nie angażując się w dyskusję 
na temat zalet i wad projektu rządo- 
wegu Gmachu Sądu Grodzkiego w 
Wilnie, stwierdzić należy, iż projekt 
ten został zatwierdzony przez oba Mi- 
nisterstwa, t. zn. przez Ministerstwo 
Robót Publicznych i Ministerstwo 
Sprawiedliwości, że koszta budowy 
Są bardzo niskie, co zgodne jest z 
ogólnym kierunkiem  oszczędnościo- 
wym i że budowa pod względem 
technicznym przedstawia się bardzo 
solidnie, a nadto postępuje istotnie w 
szybkiem tempie, co wypada przyjąć 
do wiadomości z uznaniem. 

6. Kwestja walorów artystycznych 
budującego się gmachu, owszem, mo- 
że (i powinna) być przedmiotem dy- 
skusji, z tem jednak zastrzeżeniem, 
że nie powinna się opierać o prze- 
słanki niesprawdzone, ani też się nie 
powinna zniżać do poziomu zbyt... 
przypominającego przemówienia przed- 
wyborcze. No, i warto też z powzię- 
ciem ostatecznego sądu wstrzymać 
się do wykończenia budowy. f. 

Uroczystość X-lecia 4 
Wczorajszy dzień uroczystości Święta 4 p. uł. Zaniemeńskich 

częty został wysłuchaniem Mszy Św., 

p. uł. Zaniemeńskich 
rozpo” 

celebrowanej w Bazylice przez JE” 
ks. Biskupa Bandurskiego, który też wygłosił podniosłe kazanie okolicz- 

" nošciowe. Mszy św. wysłuchaii żołnierze pułku oraz liczni przedstawiciele 
władz cywilnych i wojskowych z pp. Wojewodą Raczkiewiczem i gen. 
Burhardt Bukackim na czele, delegacje pułków oraz goście pułku obcho- 
dzące swoje dziesięciolecie. 

Po nabożeństwie odbyło się uroczyste nądanie znaku pułkowego ca- 

łemu szeregowi osób poczem defilada pułku przed sztandarem pułkowym, 
dostojnikami i licznie zgromadzoną publicznością. D-iilidę, prowadzoną 
przez dowódcę pułku płk. Cz. Kozierowskiego, przyjmowali pp. Wojewoda 
Raczkiewicz i gen. Burhardt-Bukacki. Na trybunie przygotowanej specjalnie 
dla przedstawicieli władz i gości zauważyliśmy pp. gen. Mokrzeckiego, 
Starostę Grodzkiego W. lszorę, oraz szereg oficerów różnych pułków— 
byłych „zaniemenczyków* prawdopodobnie. 

Po dwunastej odbyły się popisy sportowe i 
nierski. 

Wieczorem w salanach Kasyna Garnizonowego 

uroczysty obiad żoł- 

odbył się bal, wy- 
dany przez korpus oficerski pułku dla zaproszonych gości. 

Dziś, w trzecim dniu uroczystości, program przewiduje: 
O godz. 14:ej zawody konne i o 18-ej ogólne zebranie oficerów 

pułku służby czynnej i rezerwy, b. oflcerów pułku i organizatorów. Zebra; 
mie to odbędzie się w Kasynie Garnizonowem. 

  

KRONIKA 
"ŚRODA 

Dziś 

[7 br. Męcz. 
jutro 

i m. Pelagi 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteoralogji U. S. B. 

z dnia 9 — VII. 1929 r 

Wschód sł. g. 2 m. 57 

Zach. sł. o g. 19 m. 52 

Ciśnienie 

Temperatura | + 180C 

„| 
| 
' 

za do- 34 

bę w mm. | 

I 
Wiatr Połud.-zachodn. 
przeważający | 5 

Uwagi: Pogodnie. 
um za dobę-l- 1190. 
a na dobę -I- 219C. 

Tendencja barometryszua: wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA 
— Konierencja naczelników urzędów 

ni ych II instancji. Wczoraj odbyła 
się w lokalu urzędu wojewódzkiego konie- 
rencja naczelników urzędów II instancji (nie- 
zespolonych). Obradom, w trakcie których 
omawiano sprawy z zakresu współdziałania 
tych władz przewodniczył p. wojewoda 
Raczkiewicz. 

— Konierencja starostów. W dniu dzi- 
siejszym odbędzie się konferencja z udzia- 
łem wszystkich storostów woj. wileńskiego. 
Poszczególni starostowie złożą sprawozdania 
z przebiegu akcji siewnej i akcji dożywia- 

nia ludności dotkniętej klęską nieurodzaju. 

— Wojewoda nowogródzki bawi w Wil- 
nie. -W dniu wczorajszym bawił w_ Wilnie 
wojewoda nowogródzki p. Zygmunt Beczko- 
wicz. p. wojewoda Beczkowicz odwiedził p. 
wojewodę Raczkiewicza i odbył z nim kon- 
ferencję. 

— Starosta łódzki w Wilnie. Bawi w 
Wilnie starosta łódzki p. I. Strzemiński b. 
starosta grodzki w Wilnie. 

— Odprawa komendantów powiatowych 
P. P. woj. wileńskiego. W Komendzie wo- 
jewódzkiej P. P. w Wilnie odbyła się w n. 
8i9 b. m. odprawa komendantów powiato- 
wych Policji Państwowej województwa wi- 
leńskiego. W odprawie tej uczestniczył przy- 
były z Warszawy z ramienia Komendanta 
giownego P. P. inspektor Wróblewski. W 
drugim dniu t. j. 9 b. m. przybyli na odpra- 
wę p. wojewoda Raczkiewicz i p. prokura- 
tor Sądu Okręgowego Dębicki. 

— Nominacje w urzędzie województwa. 
Minister spraw wewnętrznych mianował rey' 
ferendarza VII st. sł. w wileńskim urzędzie 

wojewódzkim, Benedykta Dzenajewicza, rad 
cą wojewódzkim w VII st. sł. 

Minister robót publicznych mianował 
urzędników VII st. sł. inż. Włodzimierza 
Laskowskiego w Dyrekcji robót publicznych 
i inż. Józefa Chmielnowskiego — radcami 
budownictwa w VI st. sł. 

Minister rolnictwa mianował urzędnika 
VIII st. sł. inż. Aleksandra Kozłowskiego p. 
o. inspektora rybactwa inspektorem  ryba- 
ctwa w VII st. sł. w wileńskim urzędzie wo- 
jewódzkim oraz awansował do VII st. sł. 
inż. Karola  Przyborowskiego komisarza 
ochrony lasów w VIII st. sł. na powiat bra- 
sławski. 

Wojewoda wileński awansował komisa- 
rza ochrony lasów .w IX st. sł. na powiat 
mołodeczański Czesława Budzyna- Dawidow= 
skiego do VIII stł sł. i sekretarza X st. sł: 
w Starostwie Grodzkiem w Wilnie Mirosła- 
wa Nowickiego do IX st. sł. 

    

   

MIEJSKA 
— (0) Egzekucja podatku od lokali. 

Wobec upływu wszelkich ulgowych  termi- 
nów, Magistrat skierował do egzekucji wszy. 
stkie nieuiszczone dotąd nakazy płatnicze 
podatku od lokali za Il. kwartał r. b. Należ- 
ności z tego tytułu będą ściągane wraz z 
odsetkami i karami za zwłokę oraz kosztami 
egzekucyjnemi. 

— (0) W sprawie nadzoru nad instytu- 
cjami subsydjowanemi. Urząd wojewódzki 
zwrócił uwagę, że nadzór Magistratu nad 
instytucjami subsydjowanemi, co przypisuje 
prawodawstwo, jest luźny, względnie żaden. 
Doszło bowiem do tego, że miasto subsydju- 

je instytucje i zakłady oświatowo-kultural- 
ne, które, jak zostało stwierdzono, nie po- 

siadają koncesji, względnie „zezwoleń na 

egzystencję natomiast zaniedbuje naprzykład 

publiczne szkolnictwo zawodowe, a zwła- 

szcza szkolnictwo rzemieślnicze, co leży 
przecież w interesie miasta. Wobec tego 
Urząd Wojewódzki stanowczo polecił Ma- 
gistratowi, aby tryb ten został zaniechany 
w bieżącym roku budżetowym. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wil. 
nie: na tyfus brzuszny 4 (1 zm.), plamisty 
1, nieokreślony 1, błonicę 4, płonicę 2, odrę 
6, krztusiec 7, różę 1, ospę wietrzną 1, gru- 
źlicę 12 (1 zm.), tężec przyranny 1 1 Heine- 
Medina 1, razem 41 osoba, z których 2 
zmarło. 

WOJSKOWA. 

— (0) Zasiłki dla rodzin rezerwistów. 
Stwierdzono, że w roku bieżącym zgłasza 
się minimalna liczba osób po zasiłki wojsko- 
we, wypłacane rodzinom rezerwistów. Ta- 
kie zjawisko objaśnia się przedewszystkiem 
tem, że zasiłki wypłacane są tylko nieza- 
możnym, których niezamożność ustala wy- 
dział opieki społecznej Magistratu na pod- 
stawie skrupulatnego wywiadu, a pozatem 
normy zasiłkowe jeszcze z przed 3 lat są tak 
małe i nikłe, że wiele osób rezygnuje z tych 
zasiłków zupełnie. 

  

   

SŁOWO 

Kolosalna afera na ferenie Urzędu Celnego 
Miljonowe straty spowodowane przey nieuczciwych 

urzędników. 
Od dłuższego już czasu władze śledcze posiadały informacje 

© nadużyciach popełnianych przez urzędników przy cleniu to- 
warów. Urzędnicy celni w porozumieniu z kolejarzami i właści- 
ci:lami firm ekspedycyjnych oszukiwali Skarb Państwa w ten 
sposób, że wysyłając towar, który według obowiązujących norm 
powinien być oclony wysoko, 

nych urzędników oraz kupców, 

podawali 
Pod, niższym opłatom celnym. 

Po dłuższym dochodzeniu ustalono nazwiska 

go za zupełnie inny, 

niesumien- 
przyczem wyjaśniło się, že wed- 

ług tymczasowych obliczeń, szkody poniesione z tego powodu 
przez Skarb Państwa sięgaj 
Mając w ręku dostateczną ilość 

kwoty czterech miljonów złotych. 
dowodów winy oszustów wła- 

dze prokuratorskie nakazały aresztowanie: urzędników Urzędu 
Celnego w Wilnie Mieczysława Szczuberka, Wacława Sawicza, 
Stanisława Maciejewskiego, urzędnika Urzędu Celnego w Tur- 
montach. Marjana Więcławskiego, urzędników kolejowych st. 
Turmonty: Wiktora Wiszniewskiego i Jozefa Witanowskiego, b. 
naczelnika Urzędu Celnego w Wilnie Wacława Medyńskiego 
oraz ekspedytorów: Eljasza Strakuna, Szepszela Arluka, Zelmana 
Wileńczyka i Józefa Brytana. 

Smutna ta sprawa, świadczy niestety o tem, że sprawa kon- 
troli działalności funkcjonarjuszy Uzędu Celnego nie była nale- 
życie zorganizowana, nabrała już rozgłosu mimo to, ze względu 
na toczące się śledstwo bliższe szczegóły nadużyć trzymane są 
nadal w tajemnicy przez władze. 

— (o) Nowe książeczki wojskowe. 
Władze wojskowe stosują obecnie nowe 
przepisy w sprawie wystawiania dokumen- 
tów wojskowych dla osób, podlegających 
obowiązkowi służby wojskowej. Dotychczas 
wszyscy mężczyźni w wieku wojskowym 

posiadali książeczki wojskowe jednakowego 
typu i koloru. W samej książeczce odnotó- 
wywana by'a kategorja, do której poborowy 

został zaliczony. Obecnie w zależności od 
kategorji wydawane są książeczki  niebie- 
skiego koloru dla tych, którzy otrzymali 
podczas poboru kategorję C, czerwonego 
kołoru dla tych, którzy otrzymali kategorję 
D. Zaliczeni do rezerwy z tytułu zakończe- 
nia czynnej służby, względnie, z innych po- 
wodów otrzymują książeczki koložu kremo- 
wego jak dawniej. Zupełnie niezdatni do 

służby wojskowej otrzymują kategorję si 

zamiast książeczki odpowiednie zaświadcze- 

nie. Również zaświadczenie otrzymują ko- 
rzystający z odroczenia. 

RÓŻNE 

— Odwołanie przyjazdu dziennikarzy 

ielskich. Przyjazd do Wilna dziennikarzy 
a 

+ 

angielskich zapowiedziany pierwotnie na 

dzień dzisiejszy został w ostatniej chwili 

odwołany. а 

— Wlašciciele aut muszą wymienič ta- 

blice rejestracyjnie. Do wiadomošci wlašci- 
cieli samochodów. Tablice rejestracyjne do 

samochodów według nowego wzoru od Nr. 
Nr. 14101 do 14200 włącznie należy wymie- 

nić w referacie samochodowym urzędu wo- 

jewódzkiego w godz. od 14.30 do 15 najda- 

lej do dnia 15 lipca r. b. Przy wymianie na- 

leży zwracać stare tablice. | 

— Oddział XVII pań miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo składa serdeczne  po- 
dziękowanie p. p. oficerom emerytom prze- 

niesionym w stan spoczynku za dar 100 zł. 

dla biednych tegoż oddziału. 

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

siejsza premjera. Dzisiejszego wieczoru w 
Teatrze Polskim oczekuje z zaciekawieniem 

całe Wilno, dziś bowiem ukaże się w Wil- 

nie w drugiej swej świetnej kreacji „Py- 

gmaljon* Zofja Jaroszewska. Dziś więc moż- 

na będzie powiedzieć czy, jak twierdzą nie- 

którzy, tylko w „Cieniu” Nicodemiego Jaro- 

szewska stwarza niezapomnianą kreację, 

czy też na zupełnie odmiennym gruncie bu- 
dowana rola, a mianowicie w ży „iołowej 

komedji bujny jej talent znów wyjdzie zwy- 

cięsko. Ci, co widzieli Zoiję Jaroszewską w 

tej roli w Krakowie, twierdzą, że „Pygma- 
ljon“ jest dla niej jakby napisany, že Jaro- 
szewska po raz drugi Oczaruje Wilno. „Py- 
gmaljon Shawa, według opinii krytyki na- 
leży do najznakomitszych dzieł tego wiel- 
kiego pisarza. Ostrzem swej głębokiej i cię- 

tej satyry Bernard Shaw chłoszcze bolączki 

społeczne angielskie, które tyle podobień- 

stwa mają z naszemi, tak więc „Pygmaljon' 

obok niezmiernie zajmującej treści posiada 

wysoką wartość literacką. W głównej roli 

męskiej wystąpi po raz pierwszy po powro- 

cie Karol Wyrwicz-Wichrowski, który jedno- 
cześnie reżyseruje sztukę. r й : 

„Pygmaljon“ z okazji wycieczki angiel- 

skiej. Dzisiejsza premjera  „Pygmaljona 
Shawa grana będzie z okazji przyjazdu do 
Wilna wycieczki dziennikarzy angielskich. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Polonja — Sąd Boży. 
Piccadilly — Sońka złota rączka. 
Heljos — Płanący okręt. 
Kino Miejskie — Córka Zorry. 
Wanda — Tragedja domu Habsburgów. 
Lux — Płomienna kawalkada. 
Eden — Człowiek bez nerwów. 
Kino kol. „Ognisko* — Orkan namięt- 

ności. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Okradziono mieszkanie policjan- 
ta. Nocy ubiegłej nieujawnieni sprawcy po 
uprzedniem złamaniu kłódek dostali się do 
mieszkania posterunkowego rezerwy P. P. 
m. Wilna Stanisława Psyka (Krakowska 23). 
Złodzieje zabrałi garderobę i bieliznę znacz- 
nej wartości. Poszkodowany policjant nie 

jest obecny w Wilnie i przebywa od kilku 
miesięcy w szkole policyjnej w Żyrardowie. 

— (c) Zamachy samobójcze. Przed ko- 
ściołem św. Teresy usiłowała odebrać sobie 
życie przy pomocy trucizny Anna Lewko- 
wiczowa (Raduńska 41). Zamach udaremnił 
posterunkowy Pytlicki, który zdołał odebrać 
samobójczyni flaszeczkę z trucizną. W cza. 
sie szamotania się policjant oraz kilku prze- 
chodniów zostało oblanych zawartością flasz 
ki, przez co ubrania ich uległy przepaleniu. 
Lewkowiczową oddano pod opiekę rodzinie. 
Powodem targnięcia się na życie były nie- 
snaski rodzinne. ; 

Również w celu samobójczym strzelał 
do siebie 14-letni uczeń szkoły powszechnej 
Olgierd Walter (Dobroczynny 2). Kula ugo- 
dziła go w okolicę serca powodując bardzo 
ciężką ranę. Młodocianego samobójcę ulo- 
kowano w szpitalu żydowskim. Rewolwer z 
którego chłopiec strzelał był własnością je- 

go ojca. Powody samobójstwa nie są całko- 
wicie wyświetlone. 

— (c) Falsyfikat. Przez policję został 
zatrzymany niejaki K. zamieszkały przy uli- 
cy Mostowej, który usiłował puścić w obieg 
fałszywe pieniądze srebrne. Stałe zatrzymy- 
wanie z falsyfikatami winno spowodować 
ostrożność i badanie otrzymywanych  pie- 
niędzy przez publiczność, przez co uniknie 
się całego czeregu nieprzyjemności związa- 
nych z badaniami, zeznaniami i t.d. 

— (c) Kolejny napad rabunkowy. Wczo- 
raj w nocy dokonano napadu na przechodzą- 
cą ulicą Kolejowa Annę Smigielska (Kole- 
jowa 3). Jakiś osobnik podbiegł do idącej i 
po krótkiem szamotaniu się wyrwał jej z rąk 
torebkę i począł uciekać. Smigielska wszczę- 

O HEJNAŁ WILEŃSKI 
(Głos z radjo) 

Już sporo czasu upłynęło od kiedy Siowo 
wszczęło sprav:; zmienienia ponurego ie 
tu, który się © południu odzywa z wi 
Katedralnej na be'dziej odpowiednią me 
Otwartą kwestję poruszał i Kurjer Wileń 
również domagając się zniesienia pieśni 
pluciu w twarz r nie mającej nic z Wilnem 
wspólnego. Ostatnio w radjo wileński*m za- 
inaugurowała dysputę o tej aktualnej spra- 
wie p. Hel. Romer, przytaczając argumer:y 
które chcemy powtórzyć, trafią bowiem one 
może do sennej obojętności ogółu i zdoping:! 
ja go jak się wyraziła prelegentka. 
Otóż hejnał (cz. Ejnał, z węgierskiego) był 
pobudką poranną w obozach wojennych. W 
XVII w. pisze o nim Chróściński: „Niż jn- 
trzenka nad obozem wschodzi, Muzyki hejnał 
odtrąbią krzykliwy”. Z tego wójennego zwy- 
czaju pobożny a rycerski naród polski przc- 
niósł swą obozową pobudkę na wystkie 
wieże kościelne, dła usymbolizowania wie- 
cznego, czujnego czuwania i dla utrwalenia 
kultu Najświętszej Panny. Bowiem nie było 
innych hejnałów jak ku czci Marji. Ona 
była tą Gwiazdą Zaranną, Jutrzenką, Lux 
orjente, Madonną, wysłuchującą pierwszego 
powitania wiernych, głoszonego ze strzeli- 
stych wieżyc świątyń na całą Krainę Polską. 

Krakowski hejnał jedyny jaki się zacho- 
wał w Polsce, powstał za czasów Ludwika 
Węgierskiego, od 600 więc lat rozbrzmiewa 
pieśnią ku czci Marji Dziewicy z wieżycy 
Jej kościoła. 

Dochowały się w niektórych piesniach 
dwie melodje hejnałowe: „Hejnał wszyscy 
zaśpiewajmy, cześć i chwałę Bogu dajmy '* 
i druga „Boże wieczny Boże żywy, Odkupi. 

cielu prawdziwy, wysłuchaj nasz głos płaczli 

wy 

     

  

   

W czasach porozbiorowych  he,natiści 
krakowscy urozmaicali swój odwieczav tax 
melodyjny śpiew rozmaitemi pieśniami ale 
zawsze kościelnemi, i na cześć Najśw. Pan- 
ny. „Serdeczna Matko, Królowo Polski*, 
„Kto się w Opiekę", Bądź pozdrowicna*, 
pieśń ogólnie w 63 roku śpiewana. 

Tak więc hejnał, tradycyjnie jest hym- 
пет д0 Магй Dziewicy i Matki. Zmiemać 
tę tradycję jest barbarzyństwem. 

A cóż dopiero za brak logiki i... zdrowe- 
_g9 rozsądku właśnie na wieżę kościelrą żE 
świecką melodją wjeżdżać! 

1 z pieśnią niczem z Wilnem nie zwią- 
zaną. ani wspomnieniem, ani treścią, ani au- 
toiką. Konopnicka napisała ten wiersz, A 
Nowodworski dorobił ponurą, nudną melodję 
w epoce rugów pruskich, jako okonczno- 
ściowy wybuch oburzenia, który nasunął at. 
torce nieszczęsny frazes o tem że nie damy 
sobie pluć w twarz przez Niemców. 

Co to ma do Wilna, gdzie Niemcy jeśli 
byli to krótko i dawno ich niema? 

Już nawet jak na pieśń niewolników by- 
ło to dość upakarzające i podsuwało cbrazy 
hańbiące honor narodowy (bo niby zapew- 
nienie że nie będzie niemiec pluł, wywoirje 
refleksię: „a kto go tam wie? A jeśli wiaśn:e 
nie posłucha i będzie pluł?). A cóż dopiero 
teraz”? Wolny, 30 miljonowy naród, mówi 
o sąsiednim narodzie, z którym jest w nGr- 
malnych stosunkach handlowych i dyptoma- 
tycznych do którego jeździ na roboty i za- 
prasza na Wystawę „tylko nie pluj w twarz! 
Jeżeli jacy niemcy to słyszą i rozumieją, to 
się muszą grubo natrząsać. Co za jakieś nie 
wolnictwo słowiańskie, co za głupie cizepięt- 
nictwo tkwi w, naszym narodzie, żeby te 
wspominki niewoli ciągle obnosić, zamiast 
raz je do grobu włożyć? 

Przytem w tej upakarzającej Rocie Śpx- 
wanej w Wilnie mówi się „My szczep Piasto 
wy”. Bo jużci lingwista i frenolog, etno 
graf i geograf powie nie inaczej, jak że w b. 
stolicy Litwy zaklinać się że się jest Sszcze- 
pen piastowym jest brednią. Większym 
sem byłoby Śpiewać „„my szczep Gelyn 
wy”, ale tu znów konflikt  litewsko-noiski 
sprawę komplikuje. 

Zresztą nie w tem rzecz. Jeśli iuż 10 
taki» miłe wspomnienie 0 tem pluciu w 
twa*z, niech że je sobie wyśpiewują szkoły 
a'e czego się z tem pchać na wieżę «ościcl- 
ną i to Katedry? I tą ponurą, żałobną nie- 
lodja, do słów tak niestosownych, do wier- 
sza świeckiego, poetki zgoła kultem kościel- 
nym mało mającej wspólnego, nękać Wilnian 
o potadniu. 

W Wilnie mieście Maryi! Bo i 
Wilno z tego stynie. Jeśli ktoś nic я 
o W'irie, to jed o wie, że tu jest Na świet 
sza Panna Ostrobramska. A Ona ma prze- 
ce swój hymn, swoją pieśń, śpiewaną przez 

neszych rodziców, dziadów i pradziadiw w 

latach ucisku, niewoli, męki, a przez nas w 

chwały i szczęścia zmartwychwst 11 

„Witaj Panno, weustanną czcią wszys'a:"h 

Melodja którą zna każdy, stary : mło ly. 

Melcaja którą mamy we krwi w mózg :: ta 

wsi i w mieście, każdy ją śpiewa. 
To jest hymn Wilna, to jego hejnał od- 

wieczny, wyraz jego uczuć najgłębs 
tradycja podwójna: polityczna (pa 
wytrwałej wiary katolickiej po polsku wy- 
znawanej), i religijna (na wzór 600 letnie- 
go ku czci Marji hejnału krakowskiego). 
Tylko ten hymn trąbiony być powinien z 
wieży Katedralnej. Sądzimy że Kurja Bis- 
kupia i wojskowość uczynią zadość tradycji 
pobożności polskiej i kultowi Madonny wileń 
skiej, i że hymn na Jej cześć rozbrzmiewa 
będzie nad Jej miastem z wieży Katedvy Ka- 
zyliki. i x. 
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rabusiem i ujęcie go już ukrytego w pose- 
sji Nr. 10 przy ulicy Rossa. Zatrzymanego 
natychmiast odprowadzono do komisarjatu 
gdzie okazało się, że jest to Mieczysław Gu- 
mowski (Archanielska 3) notowany w po- 
licji za różne przestępstwa. Podczas rewizji 
znaleziono u niego torebkę z pieniędzmi zra- 

ła alarm przez co spowodowała pościg zabowaną u Smigielskiej. 

    

   

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

SZKOŁA PÓWSZECH 
Spotykam temi dniami znajomego. Mo- 

że więcej nawet — przyjaciela. 
Co się z wami w „Słowie”* dzieje? 

— miówi. Chodzi jakiś najwidoczniej włó- 
częga zawodowy pa mieście, nic tyłko dziur 
w całem szuka i przy każdej okazji wyrzeka 
na Magistrat. A to mu coś za prędko robia 
a to znowu zawolno. Gdyby sam popraco- 
wał, toby tak ludzkich wysiłków nie lekce- 
ważył. 

Nie zdradzając swojego incognita, od- 
powiadam. 

— Łaskawy panie. Autora przechadzek 
doskonale znam. Zaręczam panu, iż jest ie 
człowiek spokojny, naogół, rzec można, pra 
cowity, a że po mieście chodzi, to już jego 
słabość — jest bowiem zawołanym piechu- 
rem. Że pisze, nic na to poradzić nie można 
— to jego od wielu lat przyzwyczajeni 
A że od czasu do czasu narzeka, to... i 
mi pan wieržy, nie przez chęć, jak pan pc- 

  

  

  

NA NA ANTOKOLU, 
— Czy dawno już budują? — pytam. 
— Gdzie tam, wiosną zaczęli. 
Aż mi się wierzyć nie chce. Toż to cał- 

kiem po amerykańsku. Już dziś pewno całe 
jedno skrzydło gotowe, a i drugiego z po 
łowa. 

Gmach będzie duży, po warszawsku ra- 
chując, dwupiętrowy, po naszemu — trzy 
piętrowy; w kształcie podkowy. Dodawać 
nie potrzebuję, że czego, jak czego, ale 
najnowocześniejszych urządzeń technicznych 
brakować mu nie będzie. 

już jedną szkołę Magistrat — wystawił 
(nau l. Szeptyckiego) teraz do drugiej się 
wziął. 

Chwała Ci Panie- Jakże to rad będźie 
mój przyjaciel, gdy w „Slowie“ wyczyta, 
że jego narzekanie na „przechadzkowicza * 

. pomogły. 
cu 
ska 

Istotnie Magistratowi naszemu gn 
pizy Ryneczku powinszować wypada i 

  

   

  

  

  

wiada, szukania „dziur w całem', jeno dla 
tego, że chciałby, żeby w Wilnie lepiej 
się działo. 

Jeżeli pan masz do mojej skromnej o0s0- 
by choć odrobinę zaufania, to miej 1а ! do 
Mika ze „Słowa*, Naprawdę wart tego. 

Zaczęliśmy rozmawiać o rzeczach tóż- 
nych, mało kogc prócz nas, interesujących 
więc tylko dodam, że chwilkę pogawędziw- 
szy pożegnaliśmy się czule. 

Pomknąłem na Antokol. Mam tam ulo- 
kowanego w szpitalu brata ciotecznego mej 
przyrodzonej siostry. Ślepa kiszka go trapi. 
Jak na dobrego chrześcijanina przystało, pc- 
stanowiłem go odwiedzić. 

Lat dobrych cztery na Ryneczku A 
kolskim nie byłem. Proszę mi się nie dziwić, 
żem zdębiał zobaczywszy co się na nim 
dzieje. 

Więc przedewszystkiem Ryneczek zma- 
łał prawie o połowę. Widzę wielki płot a 
za nim rozpoczętą budowę jakiegoś gma- 
chu. 

   

Ponieważ widok budującego się domu 
należy w Wilnie do rarytasów, więc pytam 
pierwszego lepszego przechodnia, co się 
to też buduje. 

Mój łaskawy rozmówca informuje mnie 
że to przyszły gmach dla Szkół Powszechn. 
Magistrat przygotowuje. 

gmachu i jako zaspokojenia potrzeb lokai- 
nych szkół powsz. na Antokolu. 

Jeśli się bowiem pod uwagę weżmie od- 
rębność Antokola od reszty Wilna, jego od 
rniasta oddalenie, wreszcie liczbę dzieci w 
wicku szkolnym w tej dzielnicy i potem 
obejrzy dotychczasowe lokale szkół powsz. 
Antokolskich, wtedy dej:»*9 rozumie się 
jak wsdłkie, jak doniosłe znaczenie ma bu. 
duwa gmachu, który swobodnie pomieśc: 
wszystkie szkoły dzieinicy, a doskonatem, 
centralnem dla Antokola uiokowaniem ich 
sprawi że żadna specjalnie odległą dla dzia- 
twy nie będzie. 

Właśnie fotografja nasza przedstawia 
budowę gmachu szks'nego przy Ryneczku 
Mogę z góry zapewnić .ż dziś już nie jest 
ona aktualną. 

W ciągu tygodnia, który nas dzieli, od 
datv zdjęcia, budowa iak dalece posunęła 
się raprzód że aż dziwną się jej szybkość 
wydaje. 

Jeśk dobrze pójd 
będziemy mogli prze ice już całkiem 
wykończony gmach. Daj to, Panie Boże 

Magistratowi życzę ahy na wszystkich 
polach swej bogatej działalności, równie sprę 
żyście swą inicjatywę zaznaczał, jak tam, 
na Antokolu, gmach szkolny wznosząc. 

Mik. 

    

   

  

za miesiąc, dwa, 

WOWAJE RYTY TZ O TPA A AOR ROOT ROCA SYNEWARERARÓCYAASCCA 

Program robóf drogowych sekcji 
technicznej  Magistrafu 

Jak wiadomo, sekcja techniczna Magi- 
stratu opracowała 10-letni (1929—30 
1939 — 40) program robót drogowych 

Według opinji urzędu wojewódzkiego, 
program ten jest niezupełny i nie może słu- 
żyć za podstawę dla -preliminarzy budżeto- 
wych poszczególnych lat. Wstawiono tu ro- 
boty tylko w granicach miasta między Wi- 
lją, a linją kolejową, nie wspominając co 
będzie robione poza temi granicami. Uwzglę- 
dniono w programie tylko zamianę jezdni 
niektórych ulic na jezdnie kostkowe lub 
asfaltowe, oraz budowę 10 klm. dróg. Na- 
tomiast robót konserwacyjnych drogowych i 
mostowych w programie niema. Część do- 
chodowa związana z programem została 
również pominięta i niewiadomo jak daleko 
sięgają możliwości finansowe miasta odnoś- 
nie do dróg. Z powyższych przyczyn trud- 
no jest zająć stanowisko o całokształcie pro- 
gramu, o jego celowości i wykonalności. 

Co się dotyczy niektórych szczegółów 
programu, to uwaga Magistratu o rozpoczę. 
ciu zmiany nawierzchni nie czekając na wy- 
kończenie układania przewodników  pod- 
ziemnych, nie wydaje się słuszną, a w szcze- 
gólności odnośnie do nawierzchni asfaltowej. 
Należałoby raczej przyśpieszyć układanie 
przewodów podziemnych na tych ulicach, 
gdzie projektowana jest nowa nawierzchnia, 
a następnie położyć nawierzchnię ulepszoną, 
a to z następujących powodów: 1) łatanie 
nawierzchni pozostawi po sobie zawsze śla- 
dy i nowe ulicy będą nierówne; 2) ulice 
będą w dalszym ciągu częściami rozkopane 
i 3) zainteresowani, którzy będą musieli dla 
ułożenia przewodu kosztowną nawierzchnię 
zerwać i następnie ją ułożyć, będą niepo- 
trzebnie obciążeni kosztami nawierzchni, 
Praktycznie biorąc, Magistrat może stanąć 
przed trudnością wyegzekwowania potrzeb-- 
nych sum. й 

Pozatem projektowana jest budowa w 
ciągu 10-lecia 10 klm. nowych dróg, czyli 
co roku 1 klm. Przypuszczać należy, że ro- 

zumianą jest pod tem budowa nawierzchni 

twardej na istniejących ulicach gruntowych. 

Jeżeli się zważy, że długość ulic o grun- 
towej nawierzchni wynosi 261, 48 К!т., оКа- 
że się, że program nie stoi w żadnym sto- 
sunku do potrzeb miasta. Z tem należałoby 
się liczyć i na ulicach drugorzędnych oraz 
na peryferjach miasta układać jezdnie tańsze 
(np. t. zw. łebki według nomenklatury po- 
znańskiej). Tymczasem zaprojektowano bu- 
dowę 10 kim. dróg po 160.000 zł. za kilo- 
metr, co jest kosztem bardzo poważnym. 
Nie wskazano przytem jakiego rodzaju na- 
wierzchnia będzie wykonaną. Również nie 
wskazano, które drogi mają być budowane, 
Trudno przypuścić, ażeby nie można było 
określić miejsca budowy, mającej kosztować 
1.600.000 zł. 

Wobec powyższego Urząd Wojewódzki 
polecił Magistratowi opracowanie nowego 
programu dziesięcioletniego, począwszy Od 
roku 1930. W tej mierze w dniach najbliż- 
szych wojewódzka dyrekcja robót publicz- 
nych wyda Magistratowi wskazówki co do 
formy i treści programu. (0) 

a я я 2 @ 
m Ofiarności Sz. Czytelników po- 
m |ecamy chorą wdowę niezdolną do 

pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materjalnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 

m turze prosimy składać w adm. „Sło- 
s wa* dla Karpowiczowej. —I 
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KTO ZABIŁ KAPRALA ANDREJEWA. 

  

Niezwykle ciekawą i zawikłaną sprawę 
karną miał do rozpoznawania Sąd Okręgo- 
wy z sędzią p. Bobrowskim jako przewodni- 
czącym. 

Na lawie oskarżonych zasiedli: Bole. 
sław Stankiewicz, znany w Nowo-Wilejce 
awanturnik i złodziej i Zofja Chmielewska — 
dziewczyna lekkich obyczajów sprowadzona 
do N. Wilejki przez właścicielkę jednej z 
knajpek, jako magnes dla gości. ю 

„Para ta hulala wieczorem w towarzy- 
stwie kilku podchmielonych podoficerów 35 
P. p. 

. Po północy, kiedy towarzystwo poczęło 
się rozchodzić usłyszano nad brzegiem Wi- 
lji krzyk. Posterunkowy, który udał się na 
miejsce skąd donosił się krzyk zauważył to- 
nącego. Zanim udało się zorganizować akcję 
ratunkową, nieszczęśliwy wyzionął ducha. 
Trupa wyciągnięto. Był to kapral Andrejew, 
jeden z uczestników libacji, którego widzia- 
no przedtem w towarzystwie oskarżonych. 
Na głowie zmarłego widoczne były ślady 
uderzeń, pozatem był on bez butów i pla- 
szcza. 

. Wszelkie poszłaki mówiły za tem, że 
miał tu miejsce mord rabunkowy. Stankie- 
wicz i Chmielewska zostali aresztowani, ' 

„Na ławie oskarżonych wyparli się oni 
udziału w morderstwie przyczem zaznaczyć 
należy, że oboje zachowywali się wyzywa-- 
iąco, i tak, jak gdyby chodziło tu o niewiel.. 
kie oskarżenie, a nie o zabójstwo. Ё 

W rezultacie długiego i mozolnego prze- 
słuchiwania Świadków i przemówień. bie- 
głych Sąd nie znalazł podstaw do skazania 
oskarżonych za zabójstwo i oboje z zarzutu 
tego uniewinnił. 

Stankiewicz za ograbienie Andrejewa 
otrzymał karę trzech lat więzienia z zalicze» 
niem aresztu prewencyjnego. + 3 Obronę wnosili mec. Czernichow i Przy- 
ora. 

, 

705250 NE | VNT 

RADJO. 
Šroda, dn. 10 lipca 1929 r. 

‚ , 11,55—12,00: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wieści z P. W. K. z Warsz. 13,00 — 
Komunikat meteorologiczny z _ Warsz. 
17,00—17,20: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska. 17,20 —17,45: „Kino jaka 
spółczynnik cywilizacji" pogadankę wygł. 
Leszek Szeligowski. 17,50—18,00: Wieści z 
P. W. K. w Poznaniu. 18,00—18,20: Trans. 
koncertu z kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 

* 18,20 — 18,40: Solista Bohdan Szwabowicz 
(baryton) odśpiewa: Moniuszko—„Kozak*. 
Ed. Grieg „Łabędź*, Leoncayallo „Pora- 
nek*, Szymanowski „Dałeko został cały 
świat*, Wagner „Pieśń do gwiazdy“ z op. 
„Tannehauser*. 18,40—19,00; Dalszy 
koncertu z kawiarni B. Sztrallą w Wilnie. 
19.00—19,25: Audycja dla dzieci z cyklu 
„Dzieciństwo wielkich Polakėw“- Helena 
Markiewiczówna. 19.25—19.45: Gramofon. 
19,45—20.00: Program na dzień Ra: 
komunikaty i sygnał czasu z Warsz. 20.05— 
20.30: Odczyt z Katowic. 20.30—22 15: Słu- 
chowisko poważne z Krakowa—„Zaloty | 

  wiejskie* Franciszka Dominika w wyk. art. 
Teatru im. Słowackiego. 22.15—23.00: Ko- 
munikaty: PAT. i inne z Warsz. 23.00 : 
Muzyka taneczna z Krakowa: 

Poezje Czesława Jankowskiego w | 
Radjo. 

W poniedziałek 15 b. m. o godzinie 
20:ej odbędzie się w Radjo wileńskiem 
audycja literacka drugiej serji utworów 
Czesława Jankowskiego w wykonaniu Zbig= 
niewa Smiałowskiego. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Spis gazet i Czasopism Rzeczpospo- 

litej Polskiej. Po raz 5-ty ukazała się pod 
powyższym tytułem książka, wydana przez 
znaną firmę reklamową p. Teofila Pietrasz- 
ka w Warszawie. 

Źródłowo, fachowo i niezwykle sta- 
rannie opracowany, stanowi „Spis*  poży- 
teczne wydawnictwo dla sfer gospodarczych 
pragnących się zorientować w rynku gaze- 
towym polskim. 

Pozą częścią ściśle informacyjną za- 
wiera książka „Poradnik Reklamowy*, wy- 
kładający w formie przystępnej i przejrzy 
stej zasady reklamy. 

, Zaznaczyć wypada, iź w czasach dzi- 
siejszego zastoju na rynku wydawniczym, 
wydunie książki, której pokrywalność ogło- 
szeniowa wygląda wątpliwie. daje wy- 
mowne świadectwo ruchiiwości firmy P. 
Teofila Pietraszka i jej źywotności. 

— Papież Pius XI. Żywot i rządy. M. 

  

    
Pachucki. — Z 11 ilustr. rotograwurowemi. 
Str. 123. Zł. 7.50. Nakład Księgarni św. 

cha. Poznań, — Warszawa — Wilno 
Rok 1929. 

W końcu roku bieżącego obchodzi Oj- 
ciec św. Pius XI. pięćdziesiątlecie kap'ar- 
stwa. Pośród uroczystości związanych z tym 
jubileuszem, wśród hołdów składanych Ci- 
cu św. z najodleglejszych krain kuli z'eni- 
skiej, nie brak akademji urządzanych w Pol- 
sce ani pielgrzymów polskich, chylących s. 
do stóp sędziwego wodza chrześcijańsi:'a 
w czci głębokiej Wyrazem należnego ho'du 
są również artykuły oraz książki, obrazujące 
jego drogę życiową. Piśmiennictwo polsk:+, 
ubogie w rzeczy dotyczące  pontyf.katu 
współczesnego papieża wzbogaciło się świe 
żo wydaną pracą, dającą zarys jego żywota 
i kreśląc bieg jego rządów aż po układ la- 
terański włącznie — w poważnej formie 
stylem zwięzłym, piórem nie wolnem wsza- 
kże od wzruszeń i podniosłości. 

Żywot uczonego, dyplomaty 1 papieża 
— to niejako trójca stopni, po których wstę- 
pował ks. Achilles Ratti -— Pius XI, a na 
każdym kolejno zatrzymać się musi uwaga 
pisarza i czytelnika. Żywot ten jest bogaty 
w wyniki pracy, gdyż indywidualnoś 
wianej osoby odznacza się nioc 
średnią miarę, a zdrowie zahartow 
wycieczkach górskich daje możno 
sprawować rządy faktycznie i bezpošre:i 
Cechuje je równowaga w działaniu, urn 
tność w pozyskiwaniu zdobyczy dla K 
cioła, rozmach w krzewieniu ognisk wiary 
na lądach dalekich! A przytem myśl poten- 
tata państwa duchownego krąży nieodsięo- 
nie około drogiej każdemu szlachetnemu se-- 

  

    

    

       

    
    

   

  

  

cu idei — zapewnienia światu powszechae 
go pokoju i umocnienia podwalin Króles'wa 
Chrystusowego. 

Z tego względu zarówno dla polit: ka 
jak dla wiernego, dla kapłana jak i 
świeckiego czytelnika, lubiącego  oga 
szerszy  widnokręg współczesnego     

  

książka ta będzie pożyteczna.  Cało: 
wnętrznie przedstawia się ponętnie. Ks.az 
ka wydana jest na papierze zbytkownym, 
ozdobiona kilkunastu rotograwiurami, ziuty 
herb na okładce przypomina symbolicznie 
złote gody Najwyższego Jubilata. 

SPORT 
Walne zwycięstwa I p. p. Leg. 

Przedwczoraj dwie piłkarskie drużyny 
1 pp. Leg. odniosły walne zwycięstwa. Dru- 
ga drużyna zwyciężyła w stosunku 5:1 
AZS II, a pierwsza nie miała zbyt silnego 
przeciwnika w ŻAKS'sie, z którym wygrała 

Odmłodzona drużyna wojskowych z 
Truchanem na centrze pomocy mogła śmia- 
ło wygrać z większą różnicą bramek, a do 

_ tego „honorowy* punkt dla ŻAKS padł ze 
strzału mocnego wprawdzie, ale samobój- 
czego. 

ŻAKS mając kilku zupełnie dobrych 
graczy powinien postarać się o lepsze pra- 
we skrzydło i o poważny trening biegowy 
dla centra pomocy. 

W pułku wyróżnia się precyzyjnemi 
podaniami i inteligentną grą Truchan, obro- 
na czystemi wykopami, a atąk bezładną, 
choć ofiarną grą. 

Pogoń —Makabi 1:1. 

Pierwszą runda rozgrywek o mistrzo- 
stwo Okr. Wileńskiego zakończona. Na 
czele tabeli kroczy Ognisko mając za sobą 
depczących po piętach: Makabi i 1 p p. Leg. 
Te trzy drużyny stanowią czołową trojkę 
tabeli mając różnicy po 1--2 punkty. Na 
środku tabeli usadowiła się Pogoń  popra- 
wiająca swój stan posiadania z meczu na 
za Na końcu idą akademicy, 85 p. p. i 

p. 
Wczorzjszy mecz, pierwszy w drugiej 

rundzie, oczekiwany był z niepokojem. 
R Pogoni dawąła poważny handi- 
cap Makabi, co rzecz jasna nie leży w 
interesie czołowych w tabeli drużyn. 

Wynik, przy ciężkich warunkach tere- 
nowo—atmosterycznych przy jakich roze- 

3 grano mecz mógł być niespodziewany i ta- 
kim też był. Spodziewano się porażki Po- 
goni tymczasem tylko pechowi zawdzię- 
czają oni renus. Powinni byli wygrać. 
Pawłowski, „as* ataku Pogoni miał tyle 
pewnych sytuacje, że w innych warunkach 
mogło być źle. 

: zięki nierozegranej Makabi zrównała 
_ tylko punkty z Ogniskiem, mając jednak o 

jedną grę więcej, Pogoń zaś utrwaliła się 
na czwartym miejscu. 

IMPREZA / AUTOMOBIL- 
KLUBU. 
żody i niewielkiego zainte- 
a części członków ant. 

NIEDZIELNA 

    

  

Własny dom 
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wlasneį ziemi 
  

  

Szosy znakomite w 4 kierunkach. 

  

: moknięci ale 

  

radz komunikacja autobusowa 12 minut. 

najzupełniej. Zasługa to nietyłe klubu co in- 
dywidualna kilku automobiłistów zgłaszają” 
cych swój udzia. 

Lis wyruszył o 9 rano mając jako „za- 
łogę* p. p. Jadwigę Szopską, radcę Dzena- 
jewicza, por. Markiewicza, kompozytora mu-- 
zyki i wierszyków wykonywanych przez 
„murzynów wileńskich p. Świętochowskiego, 
instruktora kursów kierowców  samochodo- 
wych Iwaszkiewicza i piszącego to  Spra- 
wozdanie. Wyjechaliśmy w stronę Niemen- 
czyna klucząc dla utrudnienia pogoni, przez 
Podbrodzie do Nowicz, gdzie po krótkim 
postoju uciekliśmy dalej aby skryć się nad 
brzegiem jeziorka — jak to było zapowie- 
dziane. Wyjeżdżaliśmy —- mżył deszczyk; 
który jednak ulitował się nad nami chwilo-+ 
wo (jedziemy bez budy, w otwartym, oj! 
jakżeż trzęsącem pudle) gdy po przybyciu 
naszem na miejsce chwilowego postoju zau 
czyna znów padać. 

Rozkładamy ognisko i rzucamy się na 
wiktuały. , 

O godz. 3.48 „odkrywa* nas pierwsza 
maszyna — „Ford* p: Włodzimierza Kure= 
ca. Gratulujemy sukcesu. Okazuje się, że p. 
Kurec zrobił szukając nas 120 klm. podczas 
gdy my łącznie z jeżdżeniem po mieście 
po załogę, mamy na liczniku tylko 94. Do- 
bry dowód, że chowaliśmy się sprytnie. 
„Lyk“ konjaku — jako prowizoryczna nau 
gróoda dla zwycięskiej osady przydaje się 
jej bardzo. Zmokli i zmarzli. Opowiadamy: 
sobie jak to było na górce z piaskiem, w 
dołku z wodą, na szosie drewnianej i t. p. 
gdy nadjeżdża „Dodge* inż. Sila-Nowickies 
go (godz. 4.10). Jako załoga jedzie p. pre- 
zes Lewakowski z małżonką. 

Po pewnym czasie nadjeżdża „Chevro- 
let“ przedstawicielstwa, potem „Ford“ inż: 

Krukowskiego 
Wracamy do Nowicz. Tu czeka już 

„Chevrolet“ komandora Scteckiego. Nadjeż- 
dża za nami „Kreisier* braci Pimonowychy 
„Chevrolet“ — pogotowie prowadzony przez 
p. Wojciechowskiego oraz panie inž. Janos 
wiczową i dr-ową Orlicką. Łączymy się 
z całem towarzystwem, jemy obiad i docze- 
kawszy się ulewnego deszczu wracamy do 
Wilna. Po drodze wyciągamy wojskowego 
„Ursusa“. Kierowca jego — kapitan wojsk 
lotniczych, jak mówi inż. Janowicz „widać 
nie tutejszy skoro przez most jedzie”, wje- 
chat na most. Maszyna zapadła się przednie 
mi kołami. Trup. Ledwośmy wyciągnęli. 

O dziesiątej jesteśmy w Wilnie. Prze 
dumni z „Ursusa* i siebies 

W. T. 

  

MISTRZ ARMJI W SZABLI BAWI W 
WILNIE. 

Bawi w Wilnie porucznik 1 a. p. Leg. 
Lubicz-Nycz, mistrz armji w szabli, finalista 
na zawodach o mistrzostwo Europy, jakie 
odbyły się ostatnio w Budapeszcie. 

jak się dowiadujemy por. Nycz nie wró- 
ć ci na stałe do pułku, a pozostanie w War- 

szawie by trenować nadal szermierkę. 

Na srebrnym ekranie 
tis Mr 

„Płonący okręt" w Heliosie. 

Jest sobie stary fabrykant. Typowy bu- 
sinessman. Energiczny, bezwzględny, sta- 
nowczy i despotyczny. Prowadzi swą wiel- 
ką hutę szklaną doskonale. 

Ma syna, którego krótko trzyma i 
którego zaprawia do przyszłego kierowa- 
nia fabryką. : 4 

Ale syn co pewien czas buntuje się 
przeciw ojcu i kurateli, w której ten go 
trzyma. A że jest pełen charakteru i ambi- 
cji, więc przy pierwszej okazji, gdy mu 
ojciec darmozjadztwo wymawia, porzuca 
dom rodzicielski i wyrusza w świat „Za 
kawałkiem chleba”. a, 

Nie pomagają molestowania matki, przy- 
jaciółki z lat dziecięcych, — młody postana- 
wia zostąć marynarzem i... zostaje nim. 

Zaciąga się na jakiś żaglowiec kandlo= 
wy i na nim z zaparciem się siebie pracu- 
je, nieraz gorycze losu ukradkiem poły* 

kając. у ; 
Ma bowiem nasz bohater zwierzchni- 

ka kapitana, istne uosobienie chamstwa, 
brutalności i popędliwości. Daje mu się też 
on we znaki, oj daje.. ‚ 

Ale młody człowiek jest widocznie z 

tego gatunku ludzi co jego ojciec. On też 
jest mocnym człowiekiem.  Zacina się 
i... wszystko znosi. Więcej — nie daje się 
swemu zezwierzęciałemu kapitanowi. 

W pewnej chwili na stątek wmeldowu- 
je się w charakterze kucharki, młoda 
dziewczyna. Coż ma robić nasz bohater? 
Poprostu zakochuje się. | 

O dalszych losach dwojga już ludzi pi- 
sać nie będę. Kto ciekaw, niech je we ekra- 
nie zobaczy. 

Obraz z „kieljosu* jest b. dobrym fil 
mem, jeśli chodzi o treść, o intencję. Bar- 
dzo go polecam, zwłaszcza młodzieży, 

Szwankują może trochę zdjęcia, od 
czasu do czasu zamglone. | у 

Scenarjusz opracowany jest zgrabnie, 
tak że obraz trzymą widza przez cały czas 

w napięciu. 
Typy postąci naogół sympatyczne, nie 

wyłączając despotyczńego Ojca — fabrykanta 
i brutalnego kapitana. Całość, jeśli o treść 
chodzi, żogodna i dużo wypoczynku dająca: 

Mam do zarzucenia Dyrekcji Heljosu, 
ke zaniedbuje muzykę. Pierwszorzędne ki- 
mo wileńskie mogłoby się zdobyć na ka- 
wałek orkiestry. Trzeba zrozumieć, że do- 
brą muzyka ratuje czasem słaby film, zła 
muzyka stanowczo i najlepszego wrażenie 
psuje. : 

Heljos zapowiada ukazanie się wkrótce 
na jego ekranie „Chaty wuja Toma". Bę- 
dziemy tego obrazu z ciekawością czekali. 

Omega. 
a AE 
  

MIASTO — OGROD — LETNISKO 

„RAFAŁÓWKAĆ 
W MIEDZNIE koło SIERADZA, 

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

leśne) pod budowę domów willi. 

Położenie wspaniałe— w otoczeniu około 600 morgów  mują się w Sieradzu. 
lasów. Miejscowość malownicza, wyjątkowo zdrowotna i sucha. 

Od stacji kolei Sie- 

  

lace (działki 

SŁO w © 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
9 lipca 1929 r. 

Dawizy | waluty: 
Tranx. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88; 8,90 8,86,5 

Baigia 123.96, 124.27. 123,65, 

Kopenhaga 237,10, 238,10, 236,90, 
Budapeszt 158,— _ 155,90 157, 

Holandja 358,33 359,23 357,43 
Londyn 43,27, 43,38, 43,17, 
NowysYork 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,91, 35.00, 84.82 
Praga 26385 26.45 26.31 

Szwajcarja 171,52, 171.95, 171.29 
Stokholm 239,08 239,68 238,48 
Wieduń 125,37,5 125.68, 125,06, 

włochy 40,66, 46,78, 46.54, 

Marka niemiecka 212.36, 
Gdańsk 173. 
Rubel złoty 4,458,5. 
Dołary w obrotach prywatnych 8,88. 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inw. 106, — 106,75. 
5 proc. dolarowa 62—61—61,50. 5 proc. 
kolejowa 46. 6 proc. dolarowa 83,50. 10 
proc. kolejowa 102,50. 8 proc. L. Z. B. 
Gosp. Kraj. i B. Roln., oblig. B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 4i pół 
proc. L. Z. ziemskie 48,50 — 49. 8 proc. 
warsz. 62,50. 

Akcje: 
B. Polski 150,50 — 159,25. Zachodni 

18,50. Sole potas. 33. Elektrownia w Dabr. 
90. Elektryczność 66. Siła i Światło 125. 
Firley 48,50—49. Wysoka 237—235 Węgiel 
68. Lilpop 28,75. Modrzejów 25. Staracho- 
wice 27,—26,50,5. 

— 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 9go 
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 Iniane 47 — 48. Tendencja słaba 
Dowóz dostateczny. ' 

Ceny rynkowe: pszenica (brak) żyto 
32—33, jęczmień 31—32, owies 32— 
gryka 32—38, ziemniaki 12—13, siano 10—13, 
słomą 9—12. х 

Mąka pszenna 80-100, żytnia razowa 
32-34, pytlowa 44—46 za klg. 

Kasza jęczmienna 65—85, jaglana 90— 
110, gryczaną 90 120, owsiana 90—120, 
erłowa 80 — 100, pęczak 55 — 65 za 

kg. manna 100—120. 
ięso wołowe 250-300, cielęce 180— 

220, baranie (brak), wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—420, solona 400—440, 
sadło 400—420, smalec wieprzowy 460— 

Nabiał: Mleko 30—35 gr. za litr, śmie- 
tana 180—200, twaróg 120—130 za I kg. 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
450—500, solone 380—450. | 

aja: 140—160 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 55—65, fasola 

biała 170—180, kartofle 12—13, młode 30— 
35 kapusta świeża 100—110, kwaszona (brak), 
marchew 35—40, młoda 70—80, buraki 30 
35, młode 20—25 (za pęczek), brukiew 25— 
30, rabarbar 70—80, ogórki 25 - 35 za sztukę 
cebula 40—45, młoda 5—10_ (za pęczek). 
szpinak 70-80, pomidory 3—5 zł. za 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, szczupaki żywe 420— 450, śniętę 250 — 
320, leszcze żywe 450—480, śnięte 350 - 380, 

karpie żywe 350 - 400, śnięte 250—300, ka- 
rasie żywe 280—300, śnięte 200—220, oko- 
nie żywe 450 - 480, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 450 480, śnięte 350—380, sielą- 
wa (brak), sumy 220—250, węgorze (brak), 
miętusy 180—200, płocie 180—220, drobne 
50—60. 
SZR ZERÓRE ŁATA ZEŃ AOR AINA) 

ZE ŚWIATA 
FAŁSZOWANE STAROŻYTNOŚCI 

Jak należy być ostrożnym przy kupnie 
w najbardziej nawet renomowanych salach 
licytacyjnych dzieł sztuki i rzekomych staro- 
żytności tego dowodzi zajście podczas licy- 
tacji w tych dniach w Paryżu zbiorów zna- 
nego kolekcjonisty Emila Straussa. 

Podczas tej licytacji, odbywającej się 
pod kierunkiem jednego ze znanych kierow- 
ników tego rodzaju sprzedaży, przyszedł 
pod młotek szeslong składany z epoki Lud- 
wika XVI oceniony przez jednego z najpo- 
ważniejszych rzeczoznawców na 50.000 fran- 
ków, przy zastrzeżenniu, że kawałki drzewa, 

łączące obie części szeslongu są nowe. 
Natychmiast jeden z zapalonych zbie- 

raczów starych gratów ofiarował za szeslong 
65.000 franków, ale w tejże chwili jeden z 
obecnych, który zbadał starannie ów mebel 

woła: : 

«— Wstyd, doprawdy, żądać za ten prze- 
diniot 50.000 franków! Wszak drzewo z 
którego jest sporządzony, nie ma nawet 

lat dziesięciu! Podejmę się sporządzić taki 

sam szeslong za tysiąc franków w ciągu 24 
godzin! 

Okazało się że okrzyk ten wydał zna- 

ny antykwarjusz paryski, który niedawno 

padł ofiarą zaufania do wspomniańego po- 
wyżej rzeczoznawcy (!) i nabył w tej sa- 
mej sali licytacyjnej za wysoką cen ęświe- 
cznik rzekomo bardzo starożytny, na któ- 
rym jednak, po skrupulatnym obejrzeniu go 
znalazł ukryty znak fabryczny pewnego za-. 

kładu w Saint Antoine, gdzie ową staroży- 

tność niedawno sfabrykowano. Eo. 
Zaprzysięgnął więc zemstę i -dokonał jej 

ujawniwszy oszustwo z szeslongiem. 

  

Największe szczęście 

najmądrzejsza 

lokata kapitału 

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

t į ' r |... Prócz tego idą autobusy do Warty, 
Warszawy jako też i z Poznania bezpośrednio do  Uniejowa, Zadzimia, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabjanic, Wielu- 

Dobrej, Szadku, 

_ M Sieradza koleją 3 i pół godziny. Pociągi pośpieszne zatrzy- ! nia, Złoczewa, Błaszek, Opatówka, Kalisz i t. d. 

ja ° Połączenie telefoniczne międzymiastowe czynne bez przrwy dzień i noc. : 

Place wraz z lasem od 1250 m. kw. i większe I zł. za metr kw. 
Połowa tylko gotówką — reszta na spłatę. 

Budowa domów i willi bardzo 

kilometra szosą. 

miastowym Sieradz Nr. 81. 

    

tani na miejscu. Dwie:cegielnie w odległości 

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

Kto chce kupić niech 
NITE ZWEEKA 

ułątwiona. Robotnik 
około półtora 

Warszawy; 

Ilość 
ос 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydyłło. 

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

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

poseł na Sejm z m. 

laców sprzedażnych 
R ANICZONA, 

  

Biejsk! Ninematograt 
Kulturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 8 do 11 lipca 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

CORKĄ ZORRY 3: 
(SENORITA). Komedija w 10 aktach, W rolach głównych: Bebe Daniels i James klall. Nad pro- 
gram: „PAPIN SYNEK* komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów do 

_& 6-ej. Następny program: „ZA CENĘ ŻYCIA". 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ | 4 
Dziś! Wybitnie sensacyjny 

fascynujący dramat 

NAJLEPSZE ŻNIWIARKI 

mam ARVIKA-VIKING5' 
memu. MASSEY-HARRIS 43 

TE OSTATNIE ANIE. 

DLA MAŁYCH 
ALNIE 

 SPODARSTW 

POLECA ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO -ZAWALNA 11 ^ 9009 DARANOVICZE-SENATORSKA13 

„PŁONĄCY OKRĘT 
W roli głównej ANDRE NOX. Początek seansów o £. 6, 8 i 10.15. 

Rozkład jnzdy autobusów 
linij zamiejskieh i podmiejskich. 
  

Wilno — Mejszagoła — Podbrzezie 
  

  

  

Wielka sztuka 

erotyczna. 

  po cenach fabrycznych 

poleca znany skład tapet 

REGA USNS USD KS DIENA UR BEN 

L. GINZBURG 
dawn. BROJDO 

l TAPET w wielkim į 

Wilno, Wielka 34. | 

wyborze 

  

  

RVAVAWE (POT ZEZ 4 LEKARZE rzęką wpobliżu 
Wilna o obszarze 

  

  

  

  

CENA: Wilno — Nowo-Wilejka 1 zł., ulg. 70 gr. 
N. Wilejka Koszary 30 gr., ulg. 20 gr. 

AIA KITA AIA KONTO TSC STN EKT E SEAT 

  

Wilno — Olkieniki 

19,00 | Wilno 8,00 
20,00 Połuknie | 7,00 
21,00 T Olkieniki 6,00 

Wilno— Oszmiana—Smorgonie— Wilejka 
  

CENA: 6 zł, ulg. 4 zł. 
  

  

1 
6,00 16,00 17,00) Wilno 4 ko 11,—]22,30 
8,30 18,30 19,— Oszmiana 7,304 8,30/20,— 
8,50 18,50 19,20) Żuprany 7,—| 8,- [19.30 

10,— 20,— 21,— Smorgonie 6,21 6118, 
22,05) Lebiedziewo 4,45 
[22,40 Mołodeczno 4,15 
(p „T Wilejka 3,30 

CENA: Wilno—Oszmiana 6 zł., Wilno—Smorgonie 6.50, Wilno Lebiedziewo 7 zł., 
Wilno—Mołodeczno 9 zł. i Wilejka 10 zł. 

Wilno — Niemenczyn 
  

5.15 6,15 7.30 8,30 9,30 10,45 12,30 14, 15, 16, 17, 

  

  

Wilno i odjazd 18 1845 10.45, 
Niemenczyn _ przyjazd ZA! AK 10,30 11,45 13,30 15, 16, 17, 18, 

- Р 6,45 7,45, 09, 10, 11, 12.30 14, 15,30 16,30 17,30 Niemenczyn odjazd IS, 20.19, 30 20, I 5'21,30. » 

. » y , 11, 12, 13,30 15, 16,30 17,30 18,30 Wilno przyjazd 1930 20,30 b1,15 22,30. 

CENA 2 zł., ulg. 1.50 

Wilno— Oszmiana—Holszany 
Wilno odjazd 6, | 7, 16, 1630:17,30,18, |18,30 19, 19,30 
Oszmiana s 8,30] 9,30 18,30 19, ;20, |20.30721, |21,30.22, 
Holszany 5 Е j 120.30 21,30 

Holszany s 3, 5, 
Oszmiana 2 9 RBa30] 5,30 640) 7, | 8, |8.30 9, [16, 120, 
Wilno 7, 18. 1 9,10] 9,30510,30]11, [11,30,18,30 22,30 » 

CENA: Wilno— Oszmiana 6 zł., Wila 
  

Wilno—Świr—Kobyinik—Miadzioł —Postawy 

o - Holszany 9 zł. Ulgowe 25 proc. taniej. 
Bagaż do 16 kg. bezpł., za następne po 20 oc: od 16 ko ' 

  

CENA: Wilno--Ławaryszki 3.50, 

' м 
15,45 16,30 17,30 18,15 
16,45 17,30 18,30 19,15 
17,30|18,15 19,15 20, 

—|19,30 20,30' 
18,45,20,15 21,15 21,05 
19,5520. 21, ;22,05) 
2020] | (22,15) 
21, 

22,15 

  

Ža 
0,20 

i Postawy 14 zł. 

Wilno 
Mickuny 
Ławaryszki 
Worniany 
Michaliszki 
wir 

Konstantyn. 
Kobylnik 

7 Miačziot 
Postawy 

4 

  

7,45] 8,45] 9,15 10 
6,45] 7,45] 8,15 9 
6 |7,—| 730, 815 
4,50] 5,50) —| — 
4, | 5, — 6,00; 6 
3,-| 4—| 5,10; 6,50 

4,40 5,30 
4, —| 4,45 
230] — 

3,30 

Wilno—Jas:uny—Turgiele—Taboryszki 

16,30*) 

18 50 

1830 
1745) 20 — 
1830( 2030 

Wilno 
Jaszuny 
Turgiele 
Taboryszki 

4 

Pi. | 
*) Samochód półciężarowy z ławkami. 

CENA:  Wilno—Taboryszki 4 zł., Turgiele 3.50 i Jaszuny 2.50 zł. 

7,00*)] 730 
54 6— 
5004 530 

4 

Worniany 6, Michaliszki 7, Šwir 10, Kobylnik 12 

  

EOZEROSIEC POZZO 

Wilno — Įerozolimka 

650 | 1530] 22 | „Wilno 745] 1615) 2245 
| EA 2215, 7 Jerozolimka | į 15 | 16 —| 2230 

CENA: Wilno—jerozolimka 1 zł., ulg. So gr. Rogatka Kalwaryjska— Jero- 
zolimka 70 gr. ulg. 50 gr. Wilno—Bołtupie 8o gr. ulg. 60 gr: Rogatka 

Kalwaryjska—Bołtupie 50 gr., ulg. 40 gr. 

  
Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23, 

    

  

  

  

  

8,30Į 9,—1 9.15116,30|17,—117,30, Wilno 8 Į 8.20; 8,45115,30 16 [16,30 
adj oejizade— szo Mejszagoła ń į 7 rze] BAL) 15 [5*0 GAWAWAM a lub 100 ba, 

odbrzezie 3 ‚ , ‚ A aka Id ь 
CENA: kų — РМеЗЁицо_гн > z» ulg. 2.50 DOKTOR zakadowy M) 

ilno — Podbrzezie Zi. ” 4— 

Mejszagoła — Podbrzezie 2 zł. s 150 B. ZRLDOWIEZ zz = SEE 
е = ————— | Cho weneryczne, okazyjnie 

Wilno — Troki sylilis, narządów j| D. H.-K. „Zachęta, 
BEZ pak a 9 || Mickiewicza 1, 

godz. 7,30 7 Wilno 4 godz. 22,30 Er ofarapia 13 _tel. 9-05, 156270 | 

„ ® Troki La. 2 (diatermja). : ЬАОшЕ”'рТгояо- 
2 ny folwark pod 

Troki —- Landwarów Kobieta-Lekarz Wilnem Obasi 70 
в ; h ie- 

5,20] 6,30] 9,20J14,— 15,20.16,30J17,308 „ Troki 4 f 73010.15f15.05]16,2420,40 Hr. Zeldowiczowa > =" З 
5,40] 6,50] 9,40]14,20 15,40,16,50]17,50 , Landwarów © 110 9,5 Išasliooio2o KOBIECE, WENE- || Wil. Biuro Komi- 

l RYCZNE, NARZĄ- || sowo - Handlowe, 
CENA: Nio Ti 3 m „Ut: 240 1% PO Rt || Mickiewicza 21. 

no — Landwarów 2 zł., ulg. 150 „ [I tel. 908 0. SA1 
— il zł. R у ul. Mickiewicza 24, | —— : Landwarėw—Troki 1 z 0,70 н 4, „ema ni ei 

PE Wilno — Nowowilejka SR | LETNISKA l 
Wilno odjazd TS 9, 10, i, 12,13, 14, 15, 16, 11, 18,19, 20,21. „B. Blumowicz ESA E ESS IA 

ilei i 0 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13.30 14,30 15,30 oroby weneryczne, : 
Nowa-Wilejka  przyjazd 16,30 17,30'18,30'19,30 20,30 21,30 9 Skórne: Przyjęcie: Hallerowo 

Koszary przyjazd 8,40 9,40 15,40 16,40 17,40 19.40 20,40 Od 9 — 1 i 3 — 7.Ciepłe kąpiele mor- « 
, Koszar: odjazd 8,45 9,50 15,50 16,45 17,50 19,50 20,45 Wilno, ul. Wielka 21.skie i _ pensjonat 
Nowa-Wileika odjazd 7 R 1 Alos a 16, 17,18. 19, 20, 21, 22 (Telet. 921). OE Ka- 

i J „30 9, Į Ч „30 13,30 14,30 15,30 16,30 : nalizacja, wodociągi, 
Wilno przyjazd 17,30 18,30 19,30 20,30 21,30 22,30 tenis, pianino. Poczia 

2 i stacja na miejscu. 
L BIASBĖRG Wiadomość: kiallero- 

a wo, poczta Wielka 
choroby weneryczne Wieś, powiat Morski, syflis i skórne. Wil Bagiódka — 
no, ul. Wileńska 3, te- m "ON. 
lefon 567. — Przyjmuje ; "a 
od 8 do 1 iod 4 do8.j pojęca Polski 

u————— | Skład apteczny W. 

Br. PGPILSKI TRUBILELY,Ludwi- | 
choroby skórne i we- sarska 12, krem 
aeryczne. Przyjmuje j ogórkowy, mydło 
od godz. 10 do liod;! puder takoż 

5-—7 p.p. W.Pohulan= ogórkowe. Tamże 
ka 2, róg Zawalnejj Perfumy na wagę 

W.7.P. [M8 zapachów. — 0 

Doktór.Madycyny 
R. GYMBLER RÓŻNE 

choroby skórne. w:- 
UNO В КЕНЕ 5) н 

aeryczne | moczo- Akwizytorzy 

płciowe. Elektrotera- Potrzebni Zgłaszać 
pia, słońce górskie, się: Wilnc, ul. Mickie- 

i 11, I+sza Wik. 
diatermja.  Sollux. Aa $ Micki re 12, ró Agencja Adr.-Handlo- 

Tatarskiej 9—2 i5 wa, -2:gie piętro. —o 

____—_WzP <s.| Najtorzystniej 
Dr. 6. WOLFSOŃ dh I 
weneryczne, moczo= załatwia 
płciowe i skórne, ul. | D. H--K. „Zachęta” 
Wileńsk. , | Mickiewicza 1, Šias bi mi 

an aa „V, Sea 

  

  

  

  

ną letnisko, lub do 
LEKARZE J wód na kurację, do- 

EATYŚCI póki nie zasiągniesz 
informącyj u 1-ej Wir 

BEE GEE JEM Iehskieį Agencji Adre- 
sowo-Handlowej. Wil- 

Lekarz-Dentysta no, ul. Mickiewicza ri. 
MARYA Drugi sezon już się 

Ożyńska-Smolska rozpoczął. _ tc6z—0 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i a PoEŻNE. > 
nie zębów bez bólu. | pg o i2, „i „lokaty 
Porcelanowe i złote p korony. Sztuczne zę- i absolutnie pewnie 

by. ojskowym, Už | ча załatwiamy | 
rzędnikom i uczą. Wil. Biuro Komi- 

się zniżka.  Ofiarna 4| iodewieza OWE , m. 5. Przyjmuje: od| Mickiewicza 21, 
З- og imuje: od | tel 152 i 

Wydz. Zdr. Nr. "ZGUBY 

МААа ла п чжии н ннн 
НОРИ И УРО аога Taz 
AWAWAAA pea 7/0” Ua, 
Sprzedaje się na imię Wincentego 

psy rasy „Szpice“.nik 1894, unieważnia 
Rossa, Parkowa się. _1662—0 
m. 4, od —7 - >, ы 

EPT Z, cie. zaświad- 
D czenie, - wyd. 
MOM 2560 do. 73 Ś4 przez * Komisję 
owodu wyjazdu. Pano w m 
łoszenia pi W Г. 0 zaliczeniu 
ilno 1, skryta do kat. „D“, na imię 

pocztówa 83. 9c67 - o Piotra Hincewicza, 
— a TOCZNIK 1901, ше 
į » 2 domy, 1 Wažnia SIĘ. _ ZS6%—0 

UpIMY dochodowy, nią 7 lipca zgi- 
drugi osobniak z wol- nęła kotka 
nem mieszkaniem + „Angora“ białą, 
5-6 pokoi z ogro-jedno oko błękitne— 
dem owocowym, Śrugie żółte. Łaska- 
względnie placem, WeZ0 znałazcę upra- 
Wiadomość 1-szą S7a Się o odniesienie 
Agencja  Adresowo- 74 wynagrodzeniem: 
Handlowa, Wilno, ul Dąbrowskiego 7 
Mickiewicza 11. —o m. 2, L. Hrehorowicz. 

    
sprzedam za 

į - 

« 

  

Maskielewicza, rocz- | 

| 

  
40 

t 

+


