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PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskie gu. 
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 — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEĮ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakaja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń eo do rozmieszczania ogłoszeń. 

Artykuł o „ólestjah” ECHA STOLICY 77A KORDONÓW 
O ile podczas wojny czytelnik 

polskich gazet żywo interesował się 

polityką zagraniczną, O tyle teraz, 

czytelnik tych gazet zamarzł w swo 

ich pojęciach o Europie z końca 1919 

r. i niczego więcej wiedzieć nie chce. 

Nasz cykl artykułów 9 konierencji w 

Madrycie i konjunkturze politycznej 

Europy miał tę wadę, że overował 

pojęciami o nowem położeniu poli- 

tycznem Europy, które czytelnik zna 

mało i dlatego chętniej czyta artyku- 

ły, które powtarzają mu rzeczy daw: 

niej znane, lub jeśli prowadzą naprzód, 

to bardzo powoli. Nad informacją 

polskiego czytelnika, jak pajęczyna 

brudnej chaty, zalegają dwie szkarad- 

ne rzeczy: banał i sto obstoit bł.- 

gopołuczno... ; 
„W Madrycie znowii przegrał 

Stressemann“ — oto co napisano. 

Ogólny ton prasy polskiej jest taki, 

że oczywiście Niemcy robią „intrygi 

i że tych intryg trzeba się strzec, 

trzeba tylko przekonać tę dobrą wróż- 

kę—Ligę Narodów, że Polska jest kra- 

Uchwzły stronniciwa chłopskiego 
We środę podano do wiadomości prasy 

rezolucje uchwalone dnia 7 b. m. na kon- 
gresie stronnictwa chłopskiego. 

W uchwałach tych stronnictwo chłop- 
skie przeciwstawia się w nader ostrych sło- 
wach przeciwke. projektowanym zmianom 
konstytucji, podkreślając że: 

„Reforma obecnej konstytucji może iść 
tylko w kierunku jej polepszenia przez żnie- 
sienie Senatu, rozdział: Kościoła od Państwa, 
reformę rolną bez odszkodowania, zaostrze- 
nie przepisów krępujących samowolę czyn- 
ników rządowych wobec społeczeństwa i je- 
go parlamentarnych przedstawicieli". 

Dalsze rezolucje zapowiadają ja 
ostrzejszą opozycję wobec obecnego s — 
mu rządów, za które stronnictwo chłopskie 
„czyni odpowiedzialnym Marszałka Piłsud- 
skiego”. . 

W rezolucjach 0 treści gospodarczej 
kongres protestuje przeciwko obniżaniu cen 
artykułów rolniczych, wypowiada się prze- 
ciw nadmiernemu budżetowi państwowemu 
i przeciw powiększaniu budżetów samorzą-- 
dowych i socjalnych. 

Ostatnia rezolucja domaga się połącze- 
nia trzech stronnictw chłopskich w jedno 
stronnictwa chłopskie klasowe. 

Togi dla sędziów i prokuraforów 

W Monitorze Polskim z dnia 10 lipca 
ogłoszono rozporządzenie ministra sprawie- 
dliwości z 25 czerwca 1929 r. o wprowadze- 
niu togi i biretu jako stroju urzędowego dla 

    

  

Terror w  Mińszczyznie 
Z Mińska donoszą: W tych dniach 

Najwyższy sąd skazał na karę Śmierci 
Kornieja Pinczuka „członka terorystycz- 
nej organizacji w Białorusi sowieckiej, 
za zabójstwo wybitnego działacza ko- 
munistycznego Siańiko. Wyrok sądu zo- 
stał natychmiast wykonany. 

Karty „bezbożników” 
Z Mińska donoszą: W tych dniach 

w Mińsku zostały zakończone kursy, 
przygotowujące nowy zastęp agitatorów 
antyreligijnych. Kursy ukończyło — 54 
osoby, w tej liczbie 48 mężczyzn i 6 
kobiet. Wobec gromadnego powracania 
ludności na łono kościoła, nauczanie 
na kursach odbywało się w niezwykle 
przyśpieszonem tempie, tak iż po 3 
miesiącach kursanci byli zakwalifikowa- 
ni do rzędu wybranych bojowników 
antyreligijnych. 

Wściekły wilk w Mińszczyźcie 
Z Mińska donoszą: W tych dniach 

do wsi Jamensk Lubańskiego rejonu 
wpadł wściekły wilk, który pokąs 14 
osób. Zorganizowano natychmiast obła- 
wę, w wyniku której wilka zabito: Po- 
kąsanych w Stanie budzącym obawy 0- 
desłano do szpitala. 

Analowauie  klanzuli litewskiej 

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, Administracjz nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

Szczegóły śledztwa w sprawie spisku w Rumunii 
BUKARESZT, 10 VI. PAT. Agencja Rador podaje: Śledztwo 

w sprawie przygotowywanego spisku trwa w dalszym ciągu. 
Stwierdzono. że b. pułkownik Stoica, osobistość nie ciesząca 
się zbytnią powagą, usiłował od dwóch miesięcy stworzyć or- 
ganizację t. zw. faszystowską. Syn jego inž. Stoica kierownik 
oddziału w warsztatach aeronautycznych przy arsenale wojsko- 
wym wszedł do tej organizacji I wciągnął do niej 4 inżynierów, 
oficerów oraz kilku pracowników warsztatu. Władze były poin 
formowane o należeniu ich do organizacji. Ostatnio przywódcy 

dwa nocne zebrania, na które członkowie organizacji zwołali 
Ponieważ sprzeciwiało się to obowią- mieli się stawić zbrojnie. 

zującym ustawom, władze zarządziły w ubiegłą sobotę areszto 
wanie członków organizacji. Aresztowano ogółem 28 osób. 

Konferencja Macdonalda, 

w którym wszystkie stronnictwa będą reprezentowane. 

Szwajcarja czy Londyn? 
O miejsce przyszłej konferencji rządów. 

PARYŻ. 10.6. Pat. Odpowiedź Brianda, wręczona ambasadorowł an- 
glelskiemu, obstaje nadal przy żądaniu, aby konierencja rządów w 
wie odszkodowań odbyła się w Szwajcarii. 

Przygofowania do zmiany ordynaci! wyborczej 

Baldwina i Lloyd George'a 

LONDYN, 10 VIl, PAT. Dnia 8 b. m. odbyła się konferencja 
z udziałem Macdonalda, Baldwina i Lloyd George'a, poświęcona 
sprawie zmiany ordynacji wyborczej, o której wspomina mowa 
tronowa. Pozatem gabinet po naradzie z przywódcami partji 
konserwatywnej i liberalnej postanowił, że ankieta w sprawie 
ordynacji wyborczej przybierze postać gabinetu pa'lamentarnego 

spra- 

stwierdzenia, że związek pomiędzy wolnem 

miastem a Związkiem Sowieckim opiera się 

na solidnych fundamentach, któremi — jest 

wola obu stron. 

Przez te dwa i pół lata normalnych ste- 

sunków sowiecko-gdańskich rozrósł się eko- 

nomiczny obrót pomiędzy obydwoma pań- 

stwami... Wspaniały port gdański, wysoko- 
stojące przedsiębiorstwa przemysłowe, zwła- 

szcza w dziedzinie budowy okrętów, a także 

w dziedzinie przetworów produktów rolnych, 
wreszcie wiekowa tradycja „hanzeatyckie- 

go miasta* i miasta „na  bursztynowym 

brzegu* — wszystko to jest solidną opoką 

dla budowy ekonomicznych stosunków po- 

między Gdańskiem, a związkiem Republik 

Sowieckich. Pomimo przeszkód wszelkiego 

rodzaju, gdańsko-sowieckie stosunki handio- 

we rozwijają się pomyślnie. Zrobione są 

już pierwsze kroki dła wykorzystania stocz- 

ni gdańskiej dla budowy okrętów dla so- 

wietów. Zwiększa się eksport rosyjskiego 

drzewa przez Gdańsk. Gdańsk ma wiele 
danych, żeby stać się jednym z najważniej- 
szych punktów handlu Sowietów z Zacho- 

dem... 

Witając na terytorjum Sowietów pana 

prezydenta Sahma i członków rządu gdań- 

skiego mamy nadzieję, że witamy etap w 
sprawie wszechstronnego zacieśnienia przy- 

jaźni pomiędzy SSSR. a wolmem miastem 
Gdańskiem. 

Oczywiście chodzi tu o podróż w 

celach ekonomicznych. Oczywiście 
jem pacyfistycznym, i wszystko będzie a Мра A EA OWA Z Rewla donoszą: Podpisany 5 lipca 2 : prawnie p. Sahm potrafi wyinterpre- 
jaknajlepiej. GO Gi oości ci szerokością gi a dksztakti (pole ES Kanclerz Miiller na czele delegacji niemieckiej  tować zgodność charakteru swej po- 

Liga Narodów, ach jaka to miła 

instytucja, jak się ona wyśmiewa z 

tego szkaradnego Voldemarasa. Praw: 
da, Voldemaras trzyma Kłajpedę swo- 

ją obrzydliwą łapą, zupełnie nie tak, 

jak my Gdańsk i wszystko, co dzieje 

się w stosunkach  polsko-litewskich, 
no tak... to trzeba przyznać, wszystko 

to raczej odpowiada życzeniom Vol- 

demarasa, niż naszym... ale tem 

niemniej jakąż obrzydliwą markę po- 

ada Voldemaras w Genewie. A my, 

y jesteśmy zupełnie na wysokości, 

tylko nie powinniśmy Genewy zra- 

Žač... 
Proszę nie wierzyć, že ten dziecin 

no-snobistyczny bieg rozumowania 

jest naprawdę autentyczny. 

Z faktycznej oceny Ligi Narodów 

należałoby wyciągnąć racjonalne wnio- 

ski. Ale tego w Polsce robić prawie 
nie można. To się spotka z szyder: 

stwem opinji publicznej, to będzie się 

wydawało dziwaczne, Śmieszne, jak 

można do Ligi Narodów przykładać 

inne sprawdziany, jak te, które się 

drukują w sprawozdaniach z przemó- 

wień przewodniczących Zgromadzenia. 

W cyklu więc swoich artykułów o 

Lidze Narodów, dziś mała dygresja, 

dwie tylko cytaty: 

Cytata pierwsza to Traktat Wer- 

salski art. 104 ustęp 6, który powia- 

da, że konwencja pomiędzy Rządem 

Polskim a Wolnem Miastem Gdań- 
skiem: 

Zapewni prowadzenie spraw  zagranicz- 

wymiaru kołnierza, rękawów, żabotu i t. d. 
Toga pierwszego prezesa Sądu Najwyższe- 
go ma kołnierz cały gronostajowy, mankie- 
ty z zielonego aksamitu, a żabot zielony 
jedwabny. Główka biretu jest z 
zielonego aksamitu, a brzeg pokryty grono- 
stajami. Togi prezesów sądu najwyższego 
mają kołnierz cały z zielonego aksamitu i 
żabot zielony, togi sędziów Sądu Najwyż- 
szego mają żabot czarny jedwabny. Dalsze 
przepisy określają dokładnie jakie mają być 
togi dla prezesów sądów apelacyjnych, 5ą- 
dów okręgowych, sędziów, asesorów i t. d. 

Dyr. Anfoni Krahelski 
We wczorajszej wiadomości o nomi- 

nacji inżyniera Antoniego Krahelskiego 
wkradła się. pomyłka. P. inž. Krahelski 
mianowany został Dyrektorem Monopolu 
Spirytusowego, a nie Tytoniowego jak błę- 
dnie wydrukowano. 

4 podafki zosfaną zreformowane 

Jak się dowiadujemy, obecnie prowa- 
dzone przez Ministerstwo Skarbu prace 
nad reformą systemu podatkowego skon- 
centrowane są nad wydatniejszemi podatka- 
mi. Reforma obejmie podatek majątkowy, 
przemysłowy, gruntowy i spadkowy. 

Projekt cenfralizacji lotnictwa 
w POISCE 

W chwili obecnej wśród czynników 
rządowych poważnie omawiana jest spra- 
wa centralizacji lotnictwa w Polsce. Wysu- 
wany jest projekt utworzenia specjalnego 
podsekretarjatu stanu dla aeronautyki przy 
ministerstwie spraw wojskowych. Podsekre- 
tarjat ten objąłby również cywilne lotnictwo, 
komunikacyjne. Pozostaje to w związku z 
wielkim planem rozszerzenia polskiej ko- 
munikacji międzypaństwowej na Rumunię, 
Niemcy, ZSSR. i inne państwa ościenne. 
Sprawa orzanizacji lotnictwa w Polsce roz- 
strzygnięta zostanie przez czynniki miaro- 
dajne jeszcze jesienią rb. : 

Frekwencja wycieczek na P.W.K. 

POZNAN. 10.6. Pat. Dnia 10 b. 
m. na P. W. K. do Poznania przyje- 

zróbiona 

lowego anuluje tak zw.. klauzulę litew- 
Ską, która udzielała Polsce pewnych 
przywiclów w Litwie. Litwa zapatrywa- 
a się na tę klauzulę. jako na wrogi 

krok Estonji przeciw Litwie, ponieważ 
klauzula ta dawała Polsce możność wy- 
wieraria wpływu na Litwę, w związku 
z czem ulegało zwłoce podpisanie li- 
tewsko estońskiego układu handlowego. 
Obecnie, po anulowaniu klauzuli, we- 
dług przekonania sfer miarodajnych, 
można spodziewać się podpisania tego 
układu handlowego. 

Podpisanie układn estońsko-czeskiego 
Z Rewia donoszą: :Wczoraj w mi-. 

nisterstwie spraw zagranicznych odby- 
ło się podpisanie układu arbitrażowe- 
go między Estonją a Czechosłowacją. 
Układ podpisali minister spraw zagra- 
nicznych Laitik i pełnomocnik czeski 
Tornoszek. 

Wysłanie łotewskich aktów  ratyfikacyj- 
nych paktu Kellóga 

Z Rygi donoszą: Ministerstwo spraw 
zagranicznych przygotowało akty ratyfika- 
cyjne paktu Kelloga. Akty zostały przesła- 
ne do New Yorku, na ręce generalnego 
konsula łotewskiego J. Lulla, który upo- 
wažniony jest przez rząd łotewski do zde- 
ponowania ich w Washingtonie. Pakt Kel- 
loga ma wejść w życie za trzy tygodnie. 

Lakończenie Śledztwa w sprawie prał. 
Oiszewskiego 

Z Kowna donoszą: Prokuratura 
zakończyła Śledztwo w sprawie  prał. 
Olszewskiego, oskarżonego o zabój- 
stwo Ustjanowskiej w Birsztanach w 
1928 r. Sprawa będzie rozpatrywana 
we wrześniu w kowieńskim „sądzie 
okręgowym. Powołano 50 świadków. 

Sprawcy zamachu na Woldemaraga 

BERLIN. 10.6. Pat. „Vossische Ztg.* donosi, że na czele delegacji 
niemieckiej na konferencję likwidacyjną stanie kanclerz Rzeszy Miiller. W 
stanie zdrowia kanclerza nastąpiło obecnie polepszenie tak iż będzie on 
mógł uczestniczyć w pracach konferencji. W skład delegacji niemieckiej na 
konierencję likwidacyjną wejdą pozatem ministrowie: 
i Wirtb. 

Dyskusja w sprawie długów międzysojuszniczych 
PARYŻ, 10.VIH. PAT. Zgodnie z życzeniem, wyrażonem przez Poincarego, 

lzba Deputowanych postanowiła odbyć w najblższ 
dyskusję w sprawie długów międzysojuszniczych. 
putowanych przyjęła waiosek sucjalistyczny, upoważniający sprawozdawcę ko- 

* misji do zapytania rządu, jak zamierza oprzeć przyszłą swą politykę zagra- 
niczną po zniesieniu wojskowej okupacji 
Youngz, na traktatach zrbitrażowych, na redukcji wydatków wojskowych wszy- 
stkich krajów i na reorganizacji ekonomicznej 

Otwarcie rokowań polsko-niemieckich w Paryżu 

w sprawie obywatelstwa, zakończone konwencją wiedeńską. 

  

Nadrenii, z chwilą ratyfikacji 

czwartek, 

tropy. 

Streseman, Burtius 

to jest jutro 
omisja finansowa lzby De- 

planu 

PARYŻ, 10—7. Pat..W ambasadzie japońskiej odbyło się w sobotę 
pod przewodnictwem ambasadora Adatciego, obecnego prezesa Rady Ligi 
Narodów i referenta do spraw mniejszościowych w Radzie oficjalne otwar- 
cie rokowań polsko-niemieckich w sprawie obywatelstwa w myśl raportu 
przyjętego dnia 15 czerwca rb. na posiedzeniu Rady Ligi w Madrycie i ty- 
czącego się ugody zapadłej między rządem polskim a rządem niemieckim 
co do bezpośrednich rokowań w kwestjach poruszonych w petycji posłów 
niemieckich w Polzce Naumanna i Graebego. 

Wobec niemożności utrzymania przewodnictwa przez cały czas trwa- 
nia rokowań, Adatci, na podstawie przysługujących mu na podstawie de- 
cyzji Rady uprawnień oddał obecnie przewodnictwo efektywne p. Kaecken- 
beckowi, prezesowi trybunału rozjemczego na Górnym Sląsku, pod które- 
go przewodnictwem odbyły się w 1924 roku rokowania polsko-niemieckie 

Pełnomocni- 
kiem Polski jest p.Kajetan Morawski, podsekretarz stanu i członek komisji 
mieszanej na Górnym Sląsku. 

granicznych. 

Profesf przeciwko podwyżce ceł w St Zjednoczonych 
WIEDEN. 10.6. Pat. Wedle doniesień dzienników z Waszyngtonu za- 

protestowano w departamencie stanu przeciwko planowej podwyżce ceł 38 
państw, pomiędzy któremi znajdują się Anglja, Erancja, Włochy, Hiszpania, 
Norwegja, Szwajcarja, Austrja, Czechosłowacja i wszystkie kraje łacińskie 

Niemcy reprezentuje p. von Martius, dy- 
*rektor departamentu prawnego w niemieckiem ministerstwie Spraw za- 

dróży z wyżej cytowanym art. 104 

traktatu Wersalskiego. 

Tylko, że oczywiście taka interpre- 

tacja traktatów, to odźwierciadlenie 

stosunku sił poszczególnych organiz- 
mów politycznych. Kłajpeda dziś jest 
w rękach litewskich. Gdańsk pozosta- 
je pod opieką Ligi Narodów. Opieka 

ta doprowadza do stosunków, przy 

których możliwy jest taki artykuł ofi- 
cjalnego organu sowietów z okazji 

przyjazdu p. Sahma, artykuł, w  któ- 

rym niema ani słowa o Polsce. 

Zgodnie ze swoją metodą typowo 
strusłej polityki, prasa polska nie 

wspomniała o podróży p. Sahma. 

My podnosimy tę sprawę nie w ce- 

lach merytorycznych. Podnosimy ją 

jako szczegół, jako przyczynek, jako 

moment dla wyświetlenia stosunku 

Polski do Ligi Narodów. Złą mają 

metodę ci, którzy kawałkują zagad. 

nienia polityki polskiej w stosunku do 

zachodu Europy na franko-polskie 

stosunki, niemiecko-polskie stosunki, 

angielsko-polskie stosunki. Kiedy dziś 

miarodajną dla Polski jest Liga Na- 

rodów, nie dlatego by związek naro- 

dów istotnie był zaawansowany w 

kierunku, który symbolizuje jego imię, 

—o.nie, bynajmniej! lecz dlatego, że 
Liga Narodów, jak to powtarzam od 

roku, to tylko pseudonym anglo-iran- 

ko-niemieckiej kooperacji, a interes 

tej kooperacji, interes utrzymania te- 

go współpracownictwa—oto wykład- 

nik stosunku zachodniej Europy do 
nych Wolnego M Gdańska oraz ochro- pogł przeszło 30 1 Ni ga Ameryki, nas, Czasami oświetla go jaskrawo 

W PAR 0 zaa Ma przed Sądem Nowy rząd w Japonii taki pasztet „o którym — się 
harcerzy oraz studenci wyższych szkół „ KOWNO. 10.6. Pat. Sąd polowy będzie dążył do utrzymania przyjaznych stosunków z Ulė бФ jak powyżej (cytowany 

Teraz inna cytata, znacznie Śwież. w Polsce. Dnia 11 b. m. do Poznania a dis „BZ Chinami artykuł rosyjski. Cat, 

o orakam ika: O a. odb. Z) ass chu przeciw Wołdemarasowi, miano- TOKJO, 10—VII. Pat. Nowy rząd ogłosił deklarację, w której międcy KME 
mindieła „lzwiestij* z dnia 7 lipca r.b. wicie Myszliusa, Pawilcziusa, Schatza innemi zapowiada, że uczyni wszystko, co tylko będzie w jego mocy, aże- 

W artykule wstępnym poświęco- 
nym Gdariskowi „Izwiestja“ piszą: 

danych wynika, że ruch 'wycieczkowy 
na P. W. K. utrzymuje się na wyso- 
kim poziomie. Dnia 10 b. m. zwiedzi- 

i Czepenasa. Wszyscy oni uznani zo- 
stali za winnych tego, że podźfirmą 
organizacji studentckiej Auszra nale- 

by utrzymać przyjazne stosunki z Chinami oraz, że udzieli wszelkiej po- 
mocy, ażeby umożliwić Chinom osiągnięcie słusznych postulatów. Pozatem 
nowy rząd japoński uczyni wszystko, co tylko jest możliwe, aby  współ- 

- Delegacja gdańska w Moskwie 
MOSKWA, 10.VII. PAT. Wczoraj ы ‚ ło wystawę 34 tys. osób. - ż p i ` i r W dniu 8 lipca przybywa do Moskwy żeli w istociedo tajnych orga działać w sprawie rozbrojenia z zastrznżeniem, aby nie zmniejszyć przez prezyd 

‚ ; e . > ss: ь t 
prezydent Senatu wolnego miasta Gdańska Nturarpjg linji kolejowej Polana nizacyj i przygotowywali się do to bezpieczeństwa narodowego. Rząd ma zamiar zmniejszyć rozchody pań- ste atsieina ra e 
p. Sahm w towarzystwie członków rządu Wisła. * obalenia zapomocą zbrojnego pow. Stwowe we wszystkich resortach, nie wyłączając armji i marynarki. go, Kamnitzera i Burgmeistra zwie- 

PO oe MZ. e : stania i aktów  terrorystycznych $ lot „Pathfinder“ lad Į Hi ji dził Kreml, poczem złożył wizytę Mi 
ra i senatora przemysłu i handlu jewelow- KATOWICE, 10 7. PAT. W dniu dzi- istniejącej na Litwie władzy. W tym amol0 ” a naer wy ą owal w s2pan kojanowi, :z którym odbył dłuższą 
skiego. Przyjazd do SSSR. prezydenta i od- 

powiedzialnych kierowników wolnego mia- 

sta potwierdza fakt przyjacielskich stosun- 
ków pomiędzy Gdańskiem a SSSR. W cią- 

gi dwuch i pół lat od chwili zawiązania bez- 

pośrednich stosunków między SSSR. a wol- 
, nem miastem  opinja publiczna S.S.S.R. 

wiele razy miała sposobność „konstatować 

tę wyjątkową życzliwość, którą rządowe i 

społeczne koła wolnego miasta Gdańska sto- 

sowały i stosują do sprawy wszechstronnego 
rozwoju sowiecko-gdańskich stosunków. Ро- 
tanowienie rządu gdańskiego o przyłącze- 

miu się do protokułu moskiewskiego było tak 
że świadectwem zainteresowania się wolne- 

go miasta Gdańska sprawą zachowania i 
wzmocnienia pokoju na wschodzie Europy i 

jednocześnie było ono nowym krokiem 

p 

siejszym odbyło się uroczyste otwarcie no- 
wej linji kolejowej na Śląsku Cieszyńskim 
między stacjami Polana— Wisła. Kolej wy- 
budowało województwo śląskie kosztem 
około 1.700,000 z. Długość trasy wynosi 
4 i pół klm. Kolej jest przedłużeniem 
otwartej już w roku ubiegłym linji Ustroń 
— Polaną. W uroczystości wzięły liczny 
udział sfery rządowe, samorządowe i prasa. 

Przyjazd prof. Jean bachy 
do Warszawy. 

WARSZAWA, 10 7. PAT. W najbliższym 
czasie przybywa do Warszawy z Paryża 
profesor Sorbony Jean Machyc = 

  

CZEKOLADA ŚMIETANKOWA > 

celu zorganizowali oni komitet pow- 
stańczy, rozpowszechniali literaturę 
pieczkajtisowców i utworzyli kilka 
grup terorystycznych, jedna z których 
urządziła 6 maja zamach na Wolde- 
marasa. Sąd skazał Myszliusa na 
ciężkie dożywotne więzienie, Pawilczi- 
usa na 15 lat ciężkiego więzienia, 
Schatza na 6 lat ciężkiego więzienia i 
Czepenasa па 4 lata ciężkiego wię: 
zienia. 

Protesy polityczne w Szawlach 
Z Kowna donoszą: Wczoraj wyje- 

chała do Szawel sesja sądu wojenne: 
go, która rozpatrzy tam kilka spraw 
politycznych. 

na cześć lotników transatlantyckich, w czasie którego wzniesiono szerej 
Lotnicy opuścili lokal klubu dopiero o godz. 2w ni 
cyjnie witały lotników. 

BORDEAUX, 10 VII. PAT. Odebrano tu radjodepeszę z Santander, donoszącą 
że samolot „Pathfinder* zamierza wylądować do Rzymu niezwłocznie. 

SANTANDER, io VII. PAT. Po okrążeniu miasta Comillas samolot „Pathfinder“ 
wylądował prawidłowo na aerodromie w Albericia. Przyczyną lądowania gbył brak 
benzyny. Start do Rzymu odłożony został do godz. 9-ej. Royal Aeroclub wydał obiad 

Zgon Juljana Fałata 

toastów. 
ocy. Zebrane ną ulicy tłumy owa- 

We wtorek zmarł w Bystrej koło Bielska znakomity artysta Juljan 
Fałat, nestor malarstwa polskiego, odznaczony orderem „Polonia Restituta". 

Juljan Fałat urodził się w roku 1853 w Tuligłobach, ukończył studja 
malarskie w Krakowie, następnie kształcił się zagranicą. Po powrocie do 
kraju stworzył wraz z Kossakiem, Stanisławskim i innymi olbrzymią pa- 
noramę „Berezynę”. Po ukończeniu tego dzieła został powołany po Śmier- 
ci Jana Matejki na stanowisko dyrektora szkoły Sztuk Pięknych w Kra- 

naradę. W ciągu dnia goście złożyli 
wizytę sowietowi moskiewskiemu. W 
W siedzibie sowietu przyjął gości 
gdańskich wiceprzewodniczący sowie- 
tu Chlopliankin, któremu Sahm wyra- 
ził wdzięczność za gorące przyjęcie, 
zgotowane delegacji gdańskiej. 

W CENTRUM MIASTA 
z nowoczesnemi wygodami, z wolnym 
lokalem na pomieszczenie biura, nie 
mniej 10—12 dużych jasnych pokoi 
nabędzie Izba Przemysławo: Handlowa 

Pisemne SZCZEGÓŁOWE oferty 
w kopertach zalakowanych z napi- 
sem na kopercie: „Oferta na kupno 

      
  

do zacieśnienia stosuńków między  Gdań- Е kowie. Odbywał podróże po Europie i naokoło Świata, zdobył sobie w |] domu* należy składać w Biurze lzb 
skiem, a SSSR. : i MLECZNO-ORZECHOWA i larcerze polscy W Łotwie Krakowie i zagranicą sławę Światowego akwarelisty. Posiadał liczne me- pul. Trocka 3. L+6Z 5 

4 Niedawne wystąpienie p. prezydenta a fabryki ® 2 ЪаВ)ЁеЬп‘\‚'пц аоЁ'овц= Onegdaj przy- dale i odznaczenia zagraniczne. 
"  Sahma w parlamencie gdańskim z oświad- yła do Dyneburga dla zwiedzenia miasta i i 

оеп о sowie gdzie. sonia || Aye PIM $ECIKI | esi visiska bare poliai, mis Wygrane loterji fanfowej P. W. K. £ Dr. G. Gierszun į i ta jednomyślność, z którą mówcy wWszy- w KRAKOWIE B gen- Józefa Bema w ilości 30 osób. POZNAŃ, 10 VII. PAT. Główne wygrane loterji fantowej PWK., której ciągnie m ° 2 Ė SZ E 
stkich stronnictw witali żywość stosunków aa Srbrdia się do Łotwy z nie odbyło się w dniu 9 lipca rb. padły ja następuje: O zł. padło 0a Nr m . 5 ogien w a> š 
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2 SŁOWO 

ECHA KRAJOWE Posiedzenie Rady zunifikowanych 
  

Siła rodziny — siłą państwa 

Dnia 29 i 30 czerwca 1929 r. od- 
był się w Wilnie zjazd rodziny Protas- 
sewiczów herbu Jastrzębiec. 

Sławny i stary ród Protassewiczów 
osiadły w Nowogródzkiem i Brzeskiem 
pochodzi od Protazjusza, który za Pa- 
lemona z innemi z Włoch wyszedł na 
Litwę. Chlubą rodu jest biskup Waler- 
jan Protassewicz, założyciel collegjum 
w Wilnie, które potem za Stefana Ba- 
torega w uniwersytet wileński prze- 
mianowane zostało. Podpisywał unję 
litewską w Lublinie i cały swój ma- 
jatek oddał na utrzymanie collegjum. 

Janusz zaś w 1568 r. był metropo- 
litą kijowskim, Jan Benedykt dziedzic 
Mohylnej na Wołyniu — sławny pisarz 
polski; są książki pracy jego w druku 
wydane w 1597 i 1608 r. W rycerskim 
rzemiośle szczególnie odznaczył się 
Jerzy, pisarz ziemski / Nowogródzki, 
który w wojnach Chocimskiej, Inflanc- 
Kiej, Pruskiej i Moskiewskiej był puł- 
kownikiem, następnie regimentarzem 
pospolitego ruszenia. Posłował też na 
różne Sejmy, osobliwie w 1601 r. sta- 
nął deputatem na trybunał fiskalny. 

Po rozbiorze Polski, ród  Protas- 
sewiczów zajmuje się tylko rolnictwem 
skąd nie słyszymy już o nich wcale. 
Władali w tym czasie dobrami w No- 
wogródzkiem — Proście, Ostrówek, 
Oćminów i Bronosowo w Słuckiem Za- 
sław. 

Słonimskiem Borki z folwarkami i 
Rohotenka. 

Weęłożyńskiem — Sieliszcze. 
Na Wołyniu — Mohylany i Suszcz- 

kowo, skąd przydomek Suszczkowski 
powstał. 

Podczas wojny współczesnej wielu 
młodych Protassewiczów broniło kraj 
od inwazji bolszewików. 

Ponieważ rodzina ta rozproszyła 
się i straciła wszelki kontakt z sobą 
powstał więc projekt, aby zwołać 
zjazd da Wilna. Takowy właśnie od- 
był się 29 czerwca w sali hotelu Eu= 
ropejskiego w Wilnie. 

. Widzieliśmy tem 6 linji: 1) Eusta- 
chego z Borek pow. Słonimskiego, 2) 

. Chryzostoma ze Słuczczyzny, 3) Wa- 
lerjana, 4) Mikołaja, 5) Wilhelma i 6) 
Kazimierza z Nowogródzkiego. 

- Poruszane były cele zjazdu: zapo- 
zmanie się całej rodziny i utrzymanie 

- kontaktu na przyszłość przez stosunki, 
pomoc biedniejszym, opiekę nad siero- 
tami. ” 

Zjazd cechował miły nastrój ser- 
deczny chociaż poznawali się tu ludzie 
po raz pierwszy. Pięknej myśli rodu 
Protassewiczów, chcących podtrzymać 
splendor swego radu, należy przyklas- 
nąć gorąco i życzyć jaknajpomyślniej- 
szych rezultatów zjazdu na przysz- 
łość. Prawdzic. 

NIESWIEŽ 
— Szkoła w Hurynowszczyźnie. W ma- 

jatku Hurynowszczyzna poświęcony został 
nowy OWE wybudowany Specjalnie 
przez p. Marję Rymszankę i ofiarowany 
wraz z kilkohektarowym placem na szkołę 
powszechną. — Jakie znaczenie dla gminy 
i wogóle dla kraju ma podobny czyn, o tem 
może wiedzieć tylko ten, kto zbliska przy- 
patrzył się rozpaczliwej nieraz sytuacji 10- 
kalowej w szkolnictwie powszechnem. — 
To też czyn obywatelki p. Marji Rymszanki 
zasługuje na jaknajprawdziwsze i najgoręt- 
sze uznanie. 

Nie od rzeczy przy sposobności będzie 
podanie w kilku słowach sylwetki fundator- 

-ki i kilku danych o niej; podobnych ludzi 
rzadko się spotyka, więc nad wyjątkami nie 
można przechodzić do porządku dziennego. 

W 1882 roku jako młoda, siedemnasto- 
letnia dziewczyna założyła p. Marja Rym- 
szanka tajną szkółkę w majątku rodziców 
Hurynowszczyźnie; przez sześć lat dziatwa 
dworska korzystała z nauki i opieki dawa- 
nych przez „panienkę*. — W 1888 roku p. 
Rymszanka. przeniosła się na Wileńszczyznę, 
gdzie w dalszym ciągu prowadziła tajną 
oświatę bez przerwy aż do 1917 roku. — 
Co roku około trzydzieścioro dzieci przecho- 
dziło przez ręce dobrowolnej nauczycielki, 
co razem dało pokaźną ilość około tysiąca 
dzieci, umiejących czytać i pisać po polsku 
i dumnych z tego, że są Polakami! 

Zawierucha wojenna wygnała p. Rym- 
szankę z domu; musiała porzucić ukochane 
kąty, jednakże ideowej pracy nie zaprzesta- 
ła: prowadzi naprzód w Mińsku szkołę: Pol. 
Towarzystwa opieki nad ofiarami wojny, a 
potem kurs Macierzy Szkolnej. W ten spo- 
sób odciąga polskie dzieci od zbolszewicza- 
łej szkoły rosyjskiej. 

W 1918 roku przejeżdża p. Rymszanka 
do Lecieszyna, majątku p. Stefana Czarno- 
ckiego i zakłada jawnie polską szkołę. Po 
pogromie domu. przez bandy bolszewickie 
przenosi się do sąsiadującego zaścianku So- 
kolatycz i w dalszym ciągu urabia dusze 

dziecięce. р 
Wreszcie skończył się fatalny okres wo- 

jenny i ustaliły się normalne warunki w 
kraju. — W 1923 roku powstaje w Hury- 

*nowszczyźnie jednooddziałowa szk 

  

  

Nasza nowa powieść 
„Słowo drukowało dotąd w od 

cinku powieści, które pociągały szero- 

kie warstwy czytelników. Tranchous Ie 
mot— powieści sensacyjne. I kiedyś 

my widzieli, jak pan z biura, lub par 

nienka ze sklepu, kupująca „Słowo” na 

ulicy, szukają przedewszystkiem, czy 

jest tam, na dole czwartej strony ts 

bowtór” lub „Tajny Kurjer* — mówi- 
liśmy, że dobry mamy odcinek. 

Słyszeliśmy jednak głosy — nasza 
ankieta przyniosła ich sporo — że od- 
cinki nasze nie odpowiadają powadze 

pisma. Żądają od nas — powieści „po 
ważnej '. Rozumiemy, że dla większo- 
ści naszych czytelników, ludzi nietyl- 
ko wykształconych, lecz i wyrobionych 

poziom naszych dotychczasowych. pa 
wieści nie był wystarczającym. 

Zadanie odcinka było raczej propa- 

szechna. Powoli rozwija się, aż dochodzi do 
pięciooddziałowej. — Warunki lokalne nie- 
odpowiednie; p. Rymszanka ma bystre i do- 
świadczone oko nauczycielskie, to też wkrót- 
ce dochodzi do przekonania, że musi stanąć 
specjalny gmach szkolny. — Raz powzięta 
decyzja tem łatwiej mogła być wprowadzo- 
na w czyn, że p. Rymszanka odziedziczyła 
tymczasem Hurynowszczyznę w spadku po 
bracie. — Doprowadzenie majątku do stanu 
z przed wojny dużo jeszcze wymagało na- 
kładów, jednakże p. Rymszanka postanowi- 
ła na nic nie zważać i do realizacji planów 
przystąpić. — Ofiarowała więc cztery he- 
ktary ziemi oraz cały obszerny budynek. — 
Projekt budowy został urzeczywistniony w 
ciągu rekordowego czasu. — Jesienią tylko 
rżysko stało w miejscu gdzie dziś wznosi 
się jeden z najwygodniejszych i najlepszych 
budynków szkolnych. — Danie ziemi i kil- 
kudziesięciu tysięcy złotych nie było niczem 
trudnem dla prawdziwej fanatyczki oświaty? 

Dziś szkoła w Hurynowszczyźnie obsłu- 
guje siedem wsi i dwa dwory i liczy prze- 
szło dwieście dzieci! 

   

Nietylko na budowie p. Rymszanka 
poprzestała! — Szkołę swoją / prawdziwie 
kultywuje. — Dziś, jest to jedna z najle- 

iej uposażonych szkół w powiecie już nie- 
tylko pod względem lokalu, ale też pod 
względem pomocy naukowych bibljoteczki 
i t. d. Szkoła w Hurynowszczyźnie ucho- 
dzić może za wzorową. 

Prócz dbałości o samą szkołę i dzieci 
p. Rymszanka nie zapomniała jeszcze o jed- 
nem, o nauczycielstwie. -—— Dom jej stał się 
ośrodkiem życia okolicznego, gdzie zawsze 
znaleźć moga pomoc, opiekę w razie biedy 

jai poradę. Odnoszą się tež do niej Z 
prawdziwem zaufaniem jako do starszej, do- 
świadczonej a bardzo dobrej koleżanki. 

Nie wyjeżdżając prawie ze swego dwo- 
ru p. Rymszanka spełnia ogromną robotę 
społeczną. 

    

DOKSZYCE 

— Z sowieckiego pogranicza. W ubie- 
głym miesią cu na odcinku strażnice Komajsk 
— Pohulanka do patroli K.O.P. był dany z 
ukrycia ze strony Z. S.S.R. strzał, który 
szczęśliwym trafem przebił tylko  furażer. 
kę na głowie jednego z patrolujących żoł- 
nierzy. Takie/to sąsiedztwo mamy, o czem 
należy zawsze pamiętać! 

Przed kilku dniami został odstawiony 
do granicy i przekazany przez bolszewików 
naszym władzom 17-letni morderca swego 
stryja z jednej z pobliskich od Głębokiego 
wsi. Prowadzony rozpaczliwie opierał się 
eskorcie wołając, ażeby go lepiej rozstrze- 
lano. niż oddawano. Pieniądze w rublach i 
złotych, które zwrócił mu dowódca eskorty 
bolszewickiej, z wściekłością rzucił mu pod 
nogi. Przytem, jak zwykle, zostało podkre- 
ślono przez dowódcę, że „nam ugołownych 
nie nužno“. Widocznie, że najlepiej byliby 
widziani polityczni z dobrą praktyką krymi- 
nalną, poprostu bandyci zdatni do dywersji. 
Z takim zaś młodym  zjadaczem chleba, 
których nie brak w czerwonym raju, byłby 
tylko kłopot. Dodać należy, że to był „hurt- 
kowiec“, ale jeszcze „zielony”. Teraz roz- 
pocznie się humanitarna „burżujska” proce- 
dura z tym wyrodkiem wiele obiecującym 
w. przyszłości. Rr. 

GŁĘBOKIE, POW. DZIŚNIEŃSKI 

— Lotne kolumny okulistyczne. Piekną 
i wysoce pożyteczną myśl powziął pomocy 
chorym na oczy Polski Czerwony Krzyż w 
Wilnie. Niestrudzenie z zaparciem się sie- 
bie wykonują ją na terenie powiatu od kil- 
ku już tygodni 2 lotne kolumny okulistycz- 
ne, pracując po 10 godzin na dobę, robiąc 
setki operacyj! Tak, pracują po tyle godzin 
i w takiem napięciu umysłowem i nerwo- 
wem, jak żaden robotnik fizyczny zawodo- 
wy i niezawodowy 1 nikt z lewicowych „,re- 
formatorów socjalnych*, nikt z zielonej de- 
mokracji naszej ani tupetu nie narobi, ani 
czapki nie uchyli przed taką pracą ani słów- 
kiem nie napomknie! Proiesor Szymański 
przyjeżdżał zrobić kilkanaście poważniej- 
szych operacyj ocznych ku większej chwale 
nauki i U.S.B. — Milczą „uszczęśliwiacze” 
ludzkości i ludności miejscowej ponieważ 
na tym „interesie“ karjery nie zrobisz i uwa- 
gi tłumu na siebie nie zwrócisz. Największą 
narazie nagrodą za tę myśl, za taką pracę 
jest skromna wdzięczność setek i tysięcy 
chorych ocznych proste serdeczne 

* słowa: „niechaj Boh daść im zdarouja”. 
Płyną tysiące ze szczupłych kas Polskiego 
Czerwonego Krzyża na uzdrowienie powiatu 
i obowiązkiem jest społeczeństwa zasilać 
szeregi członków Czerwonego Krzyża. Rr. 

A 
SAMUGHODY 
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gandowe — a nuž ten kto czyta „S0- 
bowtėra“ lub „Tajnego Kurjera* spoj- 
rzy ma pierwszą naszą stronę? Zyska- 

my nowego czytelnika — a może i но- 

wego zwolennika naszych zasad. A 
stały dotychczasowy nasz czytelnik— 

niech nam daruje, że jedna dwudzie- 
sta część naszej płachty — nie jest 

dla niego pisana. да : 

I darowywał dotąd. Aż i jego cierp- 

liwość wyczerpała się wreszcie. Sko- 

rzystał z ankiety. I setką głosów woła- 
ja chcę powieści dla siebie — chcę 

powieści „poważniejszej — „ideowej 

Ustępujemy. Redakcja czytelnikowi 
zawsze ustępuje, — szczególnie w rze- 
cząch drobnych. Aby ani nie myś!ał 
nawet, że w rzeczach zasadniczych — 
czytelnik ustąpić musi; że się go pro- 
wadzi; aby nawet nie poczuł — jak 
stanie się wreszcie.tego samego zdania 
co p. Redaktor. 

Najchętniej ustępujemy. Dajemy 

    

organizacyj rolniczych 
WARSZAWA, 10-VII. PAT. Dnia 

dnia 10 b. m. o godz. 12 w południe 
odbyło się na Zamku pierwsze uroczy- 
ste posiedzenie Rady  zunifikowanych 
organizacyj rolniczych: Centralnego 
Towarzystwa Rolniczego i Centralne- 
go Związku Kółek Rolniczych, które 
po zunifikowaniu przyjęły nazwę Cen- 
tralnego Towarzystwa Organizacyj i 
Kółek Rolniczych. 

Posiedzenie zaszczycił swą obecno- 
ścią Pan Prezydent Rzeczypospolitej. 
Obecni również byli ministrowie: rol- 
nictwa Niezabytowski i reform rolnych 
Staniewicz. W posiedzeniu wzięli 
udział prezesi C.T.R.: Kazimierz Fur 
dakowski, Rudowski i Maj, prezesi C. 
Z. K. R.: p. Wilkoński, pos. Przedpeł- 
ski i Fijałkowski oraz przedstawiciele 
organizacyj dzielnicowych: Małopol- 
polskiego, Wielkopolskiego i Pomor- 
skiego Towarzystw Rolniczych. 

Posiedzenie zagaił prezes Fuda- 
kowski, witając Pana Prezydenta, 
przedstawiając porządek dzienny 
obrad i odczytując deklarację zunifi- 

kowanych towarzystw -rolniczych. Na- 
stępnie p. prezes Wilkoński przedsta” 
wił postulaty w zakresie aktualnych 
potrzeb rolnictwa. Dalej przemawiali 
p. p. Przedpełski i Rudowski, ten ostat 
ni w imieniu Związku Spółdzieni Mle- 
czarskich i Jajczarskich. Wkońcu głos 
zabrał Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej. Po przemówieniu Pana Prezydenta 
prez. Fudakowski, zamykając  posie- 
dzenie, wzniósł okrzyk na cześć Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Obecni 
okrzyk ten powtórzyli trzykrotnie. Po- 
siedzenie odbyło się w nastroju uro- 
czystym i miało charakter niezwykle 
podniosły. 

Wieczorem odbył się na Zamku- 
raut na cześć rolników, podczas któ- 
rego p. minister rolnictwa Niezaby- 
towski dokonał w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej dekoracji krzyżem za 
sługi przeszło 100 zasłużonych rolni- 
ków. 

Rada po przeprowadzeniu obszer- 
nej dyskusji przyjęła następujące rezo- 
lucje, wnioski i uchwały. 

REZOLUCJA W SPRAWIE TRAKTATU HANDLOWEGO Z NIEMCAMI 
Związki organizacyj rolniczych zwraca- 

ja uwagę czynników, kierujących 1aszą po- 
lityką gospodarczą, że zastosowane ostat- 
nio w Niemczech znacznie podniesienie sta- 
wek celnych na cały szereg produktów rol- 
niczych i zamierzone w przyszłości podnie- 
sienie tych stawek w stosunku do innych 
jeszcze wytworów produkcji zwierzęcej i 
roślinnej utrudni w wysokim stopniu eksport 
naszych produktów rolnych na rynek  nie- 
miecki. Dokonane w ten sposób zmiany w 
systemie polityki celnej Niemiec w okresie 
toczących się rokowań o zawarcie traktatu 
handlowego pomiędzy Polską a Niemcami 
zmienią w wysokim stopniu dotychczasowy 

stan rzeczy i podstawy, na których się per- 
traktacje rozwijały. Znaczenie i wartość rya- 
ku niemieckiego, jako rynku zbytu dla na- 
szych produktów rolniczych uległy zmniej- 
szeniu i fakt ten musi być należycie uwzględ 
niony w dalszych rokowaniach o traktat 
handlowy. Związki organizacyj rolniczych 
wyrażają nadzieję, że rząd masz stojąc na 
gruncie obrony interesów produkcji rolniczej, 
zastosuje jaknajdałej idące środki represyj- 
ne wrazie, gdyby nowe przepisy celne w 
Niemczech zawierały postanowienia, dotyka- 
jace specjalnie eksport polski i upośledzają- 
ce go w stosunku do importu, pochodzące- 
go z innych krajów. 

WNIOSEK W SPRAWIE KREDYTÓW MELJORACYJNYCH. 
„Dzięki względnie dogodnym  kredytom 

meljoracyjnym oraz wydatnej działalności 
organizacyj rolniczych w ciągu kilku lat 
ostatnich drenowanie gruntów, zwłaszcza 
drobnej własności, przybrało stosunkowo 
znaczne rozmiary. Jest to może największa 
zdobycz w pracy nad rozwojem rolnictwa 
polskiego, warunkująca wydatne podniesie- 
nie wytwórczości rolniczej. Niestety, meljo- 
racje gruntów, będące w pełnym toku, zo- 
stały zahamowane wskutek wstrzymania 
kredytów meljoracyjnych. Grozi to daleko 
idącemi konsekwencjami. Zostanie stracony 
sezon bieżący dla tego rodzaju robót, pocią- 

gając poważne straty bezpośrednie, wpłynie 
na wzrost bezrobocia i co najgorsza w ogro- 
mnej mierze zahamuje akcję meljoracyjną 
na przyszłość, wywołując niedowierzanie 
mas rolniczych w pewność pomocy kredy- 
towej na meljorację rolną. W tych warun- 
kach praca organizacyj rolniczych nad roz- 
wojem meljoracji może się okazać mało sku- 
teczną. Wobec powyższego Rada C. T. O i 
K. R. wnosi o bezwzględne przywrócenie 
kredytów meljoracyjnych, odpowiadających 
istotnym potrzebom i jaknajrychlejsze wy- 
płacenie zainteresowanym przyznanych po- 
życzek. ' 

WNIOSEK W SPRAWIE CEŁ WYWOZOWYCH OD PASZ TREŚCIWYCH. 
Wobec pojawienia się w prasie 

wiedzi zniesienia cła wywozowego od otrąb 
na okres miesięcy letnich Rada Główna C. 
T. O. i K. R. wychodząc z założenia, że 
jedną z głównych podstaw krajowej produ- 
kcji zwierzęcej, stanowią pasze treściwe, 

zapo-powiada opinię, iż wywóz tych pasz jest 
niedopuszczalny i dla tego dostatecznie wy- 
sokie cła od otrąb powinny obowiązywać 
rok cały z wykluczeniem, bezcłowych kon- 
tyngentów, czy to też sporadycznych zwol- 
nień. od cła. 

UCHWAŁY RADY GŁÓWNEJ C. T. O. i K. R. 
W doniosłym dla rolnictwa momencie zjed- 
noczenia Centralnego Tow. Roln. Centr. Zw. 
Kółek Roln., Centralnego Zw. Osadników, 
Zjednoczenia Zw. Kółek i Organ. Roln. Ziem 
Wschodnich: Poleskiego wojewódzkiego Zw. 
Kółek Roln. Zw. Kółek i Organizacyj Roln. 
Ziemi Wileńskiej, Zw. Kółek Rolniczych 
Ziemi Nowogródżkiej, Zw. Kółek Roln. Woj. 
Wołyńskiego w jedną organizację pod na- 
zwą: Centralne Towarzystwo  Organizacyj 
i Kółek Rolniczych, Rada Główna nowej in- 
stytucji stwierdza uroczyście, iż zgodnie z 
zasadami, zawartemi w deklaracjach preze- 
sów Związków Polskich i Organizacyj Roln. 
i Polskiego Zw. Organ. i Kółek Rolniczych 
z sierpnia 1928 roku, wyrażonemi w paragr. 
I statutu, wyłącznem zadaniem zjednoczone- 
go Towarzystwa będzie praca nad wszech- 
stronnym rozwojem rolnictwa w Polsce, nad 
wzmożeniem jego wytwórczości, nad pod- 
niesieniem stanu rolniczego, i nad zapewnie- 
niem każdemu rolnikowi, zrzeszonemu w in- 
stytucje, bez względu na jego stan posiada. 
nia, takich warunków pracy na roli, które 
pozwoliłyby podnieść wartość produkcji: 
każdej uprawianej morgi ziemi w Polsce i 
każdego warsztatu rolnego i któreby zapew- 
niły każdemu ich właścicielowi trwałą opła- 
calność produkcji. : 

O możności podniesienia produkcji war. 
sztatu rolnego decyduje posiadany przez rol- 
nika zasób wiedzy fachowej, możność uzy- 

powieść poważniejszą, ideową Tu I'as 
voulu. 

* 

Dajemy powieść naszą, krajową 

poleską. 
Dajemy powieść z życia naszych 

ziemian. Powieść w której odnajdzie 
my portrety tylu tak znanych, tak 
głośnych ludzi. Autor jej zna środowi 
sko o którem pisze. Zna kraj. Zna noc 
nad rzeką cichą, powolną, głęboką; 
zna puszcze, zna bezdroża, zna zapad: 
łe senne nasze miasteczka. Zna z ży 
cia, nie z kilku wakacyjnych tygodni. 
I stary Poleś — żyje w jego słowach. 

Zna ludzi o których pisze. Książę- 
ta Ginwiłłowie, książe Hrydyński, pan- 
na Iwieniecka — to nie galerja dziwa- 
cznych, konwencjonalnych typów z 
„Błękitnych Rodziewiczówny, lub z 
Ordynata Michorowskiego* Mniszków 
ny. 

skania taniego kapitału obrotowego i inwe- 
stycyjnego, możność zbytu produkcji po ce- 
nach zyskownych i ustalonych, sprawna Or- 
ganizacja przerobu i zbytu, ustawodawstwo 
celne, które zapewni rynkowi wewniętrz- 
trznemu stałą opłacalność, a eksportowi 
swobodę rozwoju wreszcie ustawodawstwo 
skarbowe i socjalne, które, mając na wzglę- 
dzie wzrost produkcji rolnej i opłacalność 
winno stosować ciężary do zdolności płatni- 
czej rolnika i do stanu dochodowości jego 
warsztatów. A ponieważ wszystkie gałęzie 
wytwórczości rolniczej są w organicznym i 
solidnym związku ze sobą, dlatego zarówno 
wytwórczość roślinna, jak i zwierzęca win- 
ny stanowić ptzedmiot jednakowych wysił- 
ków i zabiegów w pracach instytucji. 
stopnia realizacji wymienionych _ warunków 
zależy nietylko pomyślność rolnictwa, ale i 
możność wykonania wielkiego programu 
gospodarczego Polski. 

Rozwój bowiem rolnictwa, wybiegając 
w swej doniosłości poza zakres interesów 
jednej grupy mieszkańców, stwarza zasob- 
ność kraju, daje podstawę do rozwoju in. 
nych dziedzin wytwórczości, a przyczynia- 
jąc się do trwałej stabilizacji stosunków go- 
spodarczych, pozwala tem samem państwu 
z wiarą we własne środki i siły nie 
się chwili kryzysów i wielkich potrzeb pań- 
stwowych. 

sPa 
Ciężarowe 
Podwozia 
autobusowe. 

   
    
   

    

      
Budowa : 

karoserji. 

WILNO, 

MICKIEWICZA 24. 

401 
Telefony (i przez bei 6 

“NE 

To nie ci książęta, których autos 
widział zaledwie w przelocie, 
I „Biekitni“ i „Ordynat“, zrodzili się w 
głowach autorek, które swych wzorów 
nie znały w naturze. Opisy z ich życia 
są dziwaczną humorystyką, braną na 

serjo przez autorki. Autor opisów 
„Na ustronnym szlaku zna ludzi, © 

których pisze. Widział ich nie raz. 
Przejrzał ich ma wskroś. 

Źna ich życie. Zna ich stosunki do- 
mowe, rodzinne, ich stosunek do ludzi, 
do ludu, do spraw społecznych. I dziś 
gdy tyle kłamstwa się  nagromadza 
— dobrze jest odsłonić całą prawdę. 

* 

Frawdy tej Romunt nie skąpi. Po 
je wady bez ogródek, bez ukiy- 

ania. Byla skłonność do kart? 
B;ła. Było sobkowstwo? — Było. By- 

ły wybuchy nieokiełznanego tempera- 
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Zmiany w armii 
Ostatni „Dziennik Personalny" (Nr. 11) 

przynosi szereg zmian. Notujemy tu jedynie 
dotyczące osób pełniących służbę w garni. 
zonach woj. wileńskiego lub związanych z 
Wilnem. 

Przeniesieni zostali do rezerwy: mjr. 
Jan Siedlecki z 85 p. p. Wcieleni zostali: na- 
stępujący oficerowie rezerwowi: podporucz- 
nicy P. Olszewski — 1 p. p. Leg., ]. Świdliń- 
ski i Eug. Komar — 13 p. uł. R. Kossakow- 
ski; H. Weiss, N. Niemicz i S. Myśliński do 
3 p. a. c, R. Gadziunas i M. Ziewiec do 3 
p. sap. 

Żwolnieni zostali z zajmowanych stano- 
wisk z pozostawieniem bez przynależności 
służbowej z oddaniem do dyspozycji dowód. 
ców O. K.: mjr. J. Szostakowski — kmdt. 
P.K.U. w Święcianach, mjr. W. Wrewski z 
13 p. uł, mjr. E. Skarżyński z 9 p. S. k., 
mjr. B. Dioniziak z P. K. U. Wilno — po- 
wiat. 

Mianowani zostali: mjr. Klepacz S. zast. 
dow. pułku 23 uł., mjr. J. Staniewicz dow. 
dyonu 3 p. a.c., ppłk. R. Abakanowicz dow. 
5 p. lotn. 

Przeniesieni zostali: mjr. R. L.* Jabłoń- 
ski do 6 p. p. Leg. na stan. d-cy baonu, 
kpt. J. Szczepanowskiego do 86 p. p., kpt. 
dypl. E. Ulanickiego do 6 p. p. Leg. Na sta- 
nowisko dow. baonu detaszowanego mir. 
K. Czarnecki z 86 p. p. do 39 p. p. Na sta- 
nowisko kwatermistrza do 85 p. p. mir. Fr. 
Uhrynowicza, mjr. T. Wójcika z I p. p. Leg. 
do 6 p. p. Leg. kpt. S. Liszkę z 5 p. p. Leg. 
do biura pers. M.S.W., kpt. J. Pawlika z I 
p. p. Leg. do Biura pers. M. S. W. Na sta- 
nowisko zast. dow. pułku: mjr. K. Plisow- 
skiego z 3 p. szwol. do 13 p. uł., mir. F. 
W. Karasska z 23 p. uł. do 8 p. uł. Na sta- 
nowisko rej. insp. kom. mjr. W. Sontaga 
10 pac. da Wilna. 

Na stan. ofic. ordyn. gen. bryg Dąb 
Biernackiego wyznaczony został kpt. B. 
Chruściel z gen. Insp. W. Zbr. 

Nowe przydziały otrzymali: mjr. K, Ko- 
siński z 6 p. p. Leg. do 1 baonu balonów. 
Gen. bryg. G. Dąb-Biernacki, gen. do prac 
przy gł. Insp. Sił Zbrojnych — w Wilnie 

Nowe funkcje: mjr. Szafrański Z. kwa- 
termistrzem 4 p.ł uł. i mjr. K. Peszkowski 
kwatermistrzem 13 p. uł. 

Dowódcą 3 bryg. KOP. mianowany z0- 
stał płk. dypl. M. Bortni . 

Przeniesieni w stan spoczynku: por. K. 
Brzechowski z 86 p. p., por. I. Kupczyński 
z 6 p. p. Leg., mir. D. Tarasewicz z 6. p. p. 
Leg mjr. ]. Steckiewicz, rtm. w stan nieczyn- 
ny Cz. Kadenacy, mjr. L. Głażewskiego z 
3 p. a. c. płk. dypl. M. Kozłowski szef 3 
okr. szef sap., mrj. dr. Wł. Dziadosza z ka- 

  

dry of. sł. spraw. 
Służbowo przeniesieni zostali: mjr. Z. | 

Ertel b. szef łączności O. War. Wilno — do ' 
8 dyw. piech., na stanowisko st. ordynatora, 
mjr. Jurow do szpitala wojsk. O. War. Wil- 

no. ‚ 
Do pospolitego ruszenia przeniesieni zó- 

stali oficerowie rezerwowi: ppor. W. Ko- 
narzewski 4 p. uł. 

Skreślenie z listy oficerów otrzymali: | 

  

kpt. L. Prosiński z 3 p. sap. jako pozbawio- 
ny obywatelstwa polskiego. 

Dyplomy naukowe uzyskali: mjr. W. | 
Paszkiewicz — mag. praw w U.S.B., por. 1 
rez. S. Blank-Weissberg  — dr. filoz. na | 
U.S.B. 

Motorówką ze Szkocji do Norwogii * 
Pułkownik Stewart z żoną i dwo- 

ma towarzyszami, którzy puścili się 
motorówką w niedzielę popołudniu z 
portu w Aberden, przybyli szczęśliwie 
we wtorek do Stawangery. Droga 
przebyta przez motorówkę z po! 
szkockiego do Stavanger wynosi 270 
mil morskich czyli 500 kilometrów. 

Interwiewjowany pufkownik  Ste- 
wart opowiedział, że morze było nad- į 
zwyczaj burzliwe, zwłaszcza przez 
cztery pierwsze godziny po wypłynię- 
ciu z portu, fala zalewała ciągle .po- 
kład łodzi a woda przedostając się 
do wnętrza i utrzymując stale na 
poziomie 40 centymetrów powodowa- 
ła iż łódź mogła się posuwać tylko 
z 2)3 normalnej szybkości. 

Zapas benzyny kompletnie się już 
wyczerpał w chwili gdy uczestnicy 
podróży spostrzegli pierwszy domek 
na wybrzeżu Norwegji. Motor z po- 
wodu braku paliwa przestał działać, 
to też fala odrzuciła ich o 200 metrów 
od brzegu, zmuszając pułkownika do 
wskoczenia do wody, celem przybicia 
motorówki do brzegu. 

Po pokrzepieniu się w małym 
domku nadbrzeżnym, całe towarzyst- 
wo udało się automobilem do Stavan- 
ger. Z. K. 

  

  

  

Każdy partego uroku! 

  
     

W kółku rodzinnem ! 

A jednak wakacje spędzone w ścisłem 
kółku rodzinnem, w zacisznym ustroniu 
wsi polskiej, pełne są czaru i nieprze- 

aleja wiekowego parku warta jest więcej, 
niż najbardziej malowniczy krajobraz. 

Im piękniejsze otoczenie 
tem więcej okazji do zdjęć. 

“Kodak“ 
Śniadanie w parku, przyjazd znajomych, spacery, 
zabawy, sporty i t. d. oto miłe rozrywki wakacyj 
w kółku rodzinnem pełne uroku i tak nadające się 

do zdjęć "Kodakiem". 

Wakacje miną— pozostaną zdjęcia Kodak” 

Każdy większy skład przyborów fotograficznych dostar- 
czy Wam "Kodaka", który będzie odpowiadał Waszym 
wymaganiom i Waszej kieszeni. 
od zł. 70.— i "Brownie" (dla młodzieży) od zł. 33,— 

warunki konieczne 
do dobrego zdjęcia: 

aparat "Kodak", błona "Kodak" i papier "Velox" 

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

kącik, każda 

"Kodaki" w cenie 

  

          

Wielebnemu Duchowieństwu w osobach ks. ks. kap. Nowakai 

Żywickiego, Dowództwu 85 p. Strz.zWileńskich w osobach p. pułk. : 

Wcislaka i Powierzy, kolegom i współtowarzyszom broni zmarłego a w 2 

szczególności pp. kpt. Mackiewiczowi i por. Ostrowskiemu, pułkowej 1 

Rodzinie , Wojskowej, całemu korpusowi podoficerskiemu, 

przyjacołom i znajomym oraz wszystkim tym, którzy oddali ostatnią 

krewnym, 

posługę najukochańszemu naszemu Mężowi i Ojcuż 

$ + В. Por. Franciszkowi Borkodskiemu || 
i okazaft nam tyle współczucia i serca w naszych ciężkich chwiląch po 

bolesnej stracie, która nas dotknęła, składają gorące podziękowania 

WDOWA i SYNEK. 
N 

COURT RZ WDOREZRZ ZAC TROW 0 ISIN TODOS ARITE ORAS 

mentu, 
Byiy. 

O sprawach społecznych pamię- 
tano zawsze? Nie, nie zawsze.—Wszy- 
stko to przyznaje, podkreśli, opisuje 
autor. Ale wskazuje też na takie isto- 
ty. jak panna Iwieniecka. Tak fak nie 
ncecki nauczyciel wygrał bitwe pod 
Sedanem — tak panna Iwiairecka i 
inne panny ze dworu obroniły Kresy— 
a broniły ich sto pięćdziesiąt lat. | 
znajdowały one poparcie, obro'vę. 
niędzy — u awanturników, dziwaków, 

geszetciarzy. : 
Wśród wielu wad, które w boliate- 

rach swoich widzi autor — są u nich 

i zalety wielkie, odwaga rycerska, sze 
rokość rozmachu skrzydeł — wszżysiko 

    

zmarnowan e dlatego, że Poiski nie. 
było, nie było zaco ginąć. 

Są to żywi ludzie, nie papierowe. 
marjonetki. 

* 

były fantazje dziwaczne? — 

  

   

Jest powieść z życia szlachty kreso 
wej. Można z niej wyrywać epizody, i 
robić z nich argumenty przeciw tej 
szlachcie. Ale kto w księcia Aleksan- 
dra Ginwiłła kamieniem rzuca —niech 
pamięta, że bez niego nie mogła nic 
zrobić — nie mogła nawet istnieć Pan- 
na Iwieniecka. I niech się zastanowi 
nad tem, czem mogł by być dla Polski 
— gdyby się jej doczekał — ten sam 
książe Aleksander. 

* 

Kto zna środowisko, o którem Ro- 
munt pisze, spotka w tej powieści rysy 
znajomych, twarzy. # 

Kto nie zna — jeśli ma dobrą wolę 
— znajdzie prawdy, których może nie 

słyszał. ' 
A Prawda jest jedyną wartością. 

 



W październiku ubiegłego roku 
«wprowadzone zostało cło wywozowe 

na makuchy. Jakkolwiek praktyka 

1924 i 2925 r. wykazała całkowitą 

bezpodstawność i szkodliwość  takie- 

go zarządzenia prohibicyjnego, dość 

było jednak kilku Girazesów wywołu- 

jących panikę na temat katastrofalne- 

go niędoboru pasz objetošciowych, 

by—bez analizy istotnych warunków 

produkcji i pojemności rynku we- 

% wnętrznego i bez rozważania skutków 

+
 

  

zakazu eksportu  makuch — wydač 

zarządzenie, które równoznaczne by- 

ło z zamachem na przemysł olejarski 

a które, bynajmniej nie  zażegnało 

skutków braku pasz objętošciowych, 

natomiast przyczyniło się do tego, że 

olejarnie zmniejszyły produkcję o 25 
proc. Rolnictwo na tem zarządzeniu 

prohibicyjnem nie zyskało nic — stracił 

skarb przez zmniejszone wpływy z 

tytułu podatków, zwiększone įšwiad- 

czenia na bezrobotnych, ucierpiał na 
tem bilans handlowy a odbiorcy za- 

graniczni poraz niewiadomo który na 

karb swego niedoświadczenia zapisali, 
że Polska jest jednak krajem  wszel- 

kich możliwości i wszelkich niespo- 

dzianek. Po upływie 9. miesięcy spo- 

chwycono się, że zakaz wywozu 

makuch (cło tak duże, że właściwie 

można mówić o zakazie) nie dał 

przewidywanego efektu, że cała ta 

hnistorja z przymusowym pozostawie- 

niem makuch w kraju była przyk- 

rym Świadectwem niezdolności eta- 

tycznie usposobionego grona urzędni- 

ków z ministerstwa rolnictwa i mini- 

sterstwa przemysłu i handlu do ana- 

jitycznego ujmowania 3 zagadnień go- 

spodarczych. Brak paszy objętościo- 

wej? Cóż łatwiejszego by zaradzić 

temu wstrzymać tylko wywóz pasz 
treściwych. Efekt ostateczny wykazał 

do jakich obszarów dojść można po- 

sługując się tak uproszczonemi for- 
mułkami. Mając solitera w żołądku 

nie połyka się szpilek, by ušmier- 

<ić niepożądanego sublokatora. Nasi 
etatyści chcą jednak przekonać spo- 

łeczeństwo, że jest to Środek najbar- 

dziej racjonalny i najbardziej sku- 

teczny. 

Druga dziedzina przemysłu rolni- 

czego znajdująca się również w cięż- 

kich warunkach jest gorzelnictwo. Wo- 

bec nikłej konsumcji wewnętrznej 

spirytusu a niezdolności do konku- 

rencji na rynkach zagranicznych, go- 

rzelnictwo nasze podupada bez jakich- 

kolwiek widoków na przyszłość, że 

produkcja przynajmniej ;iorównuje 

przedwojennej. "W województwach 

wschodnich, które przed wojną Świa- 
tową liczyły 227 gorzelni rolniczych 

produkujących około 400 tysięcy he' 

ktolitrów spirytusu, mamy obecnie 

tylko 49 gorzelni, których produkcja 

wynosi zaledwie 20 tysięcy hl. spiry 

tusu. Na cele przemysłowe zużycie 
spirytusu wynosi w Niemczech 2.53 I. 
na głowę ludności—u nas tylko 0,36 
1 W interesach rolnictwa, ze względu 

na produkcję ziemniaków a zastoso- 

wanie wywaru jako paszy, jest stwo- 

rzenie dla gorzelnictwa rolniczego 

możliwie lepszych warunków. Stanow- 
<zo stwierdzić możemy, że poza kilku 

jałowemi konferencjami tizupelnione- 
mi rozsyłaniem ankiet rzeczywiście 

rzeczowych posunięć w rozważanym 
kierunku nie było. Niegchcemy impu- 

tować przypuszczenia, że bezczynność 

pod tym względem spowodowana jest 
tą okolicznością, że gorzelnie powsta- 

ją na gruntach większej własności. 

Ostatnio siery gospodarcze Wileń- 

Szczyzny nie ma żart zatrwożeni zostą- 
ły pogłoską, że biuro reform taryfo- 

wych przy ministerstwie komunikacji 
uchwaliło, przy wprowadzeniu w ży- 
<ie nowej taryfy kolejowej, zrównać 
taryfy na żyto i pszenicę z taryfami 

na mąkę wychodzącz tego założenia, 

że mąkę powinny wyrabiać młyny 

położone w rejonie największej pro- 
dukcji zboża. 

Nię ulega jakiejkolwiek bądź wąt: 
pliwości, że zrównanie taryt na przy- 
wożenie do Wilna zboże a mąkę unie- 
możliwi zupełnie produkcję na na- 

szych miłynach wileńskich (przemy- 
słowych), gdyż posługując się conaj- 
mniej w 50 proc. zbożem przywoże- 
nem z zachodniej części państwa nie 

wytrzymają one konkurencji z tamtej- 
sza mąką, Że tak jest—nie trzeba u- 
dowodniać bowiem na tej kalkulacji z 
nadzwyczajnym eiektem osnuta była 

taryiowa polityka b* rządu rosyjskie- 

go. Ucierpi na tem również miejscowe 

rolnictwo, gdyż wobec niskiej 'jakości 

produkowanego tu zboża nie może 

być mowy o jakichkolwiek bądź moż- 

liwošciach eksportowych. Brak zbytu 

SŁOwo 

KURIER G052004RCZY ZIN WSCHODNICH 
Jeszcze jedna dziedzina przemysłu rolniczego 

' zagrożona 

na miejscu spowoduje zniżkę cen na 

zboże. 

Wrazie wprowadzenia w życie za- 

mierzonego projektu byt młynów wi- 

leńskich będzie zagrożony. 

Czy sprawą tą ma zamiar zająć 

się bardziej energicznie lzba Przemy- 

słowo-handlowa w Wilnie? 

Z. Harski. 

Nowepróby dywersji na granicy polsko-lifewskiej 
ZACIĘTE POTYCZKI Z ROZZUCHWALONYMI STRAŻNIKAMI LITEW- 

SKIMI. 
Nocy ubiegłej na pograniczu litewskiem znowu miały miejsce wypadki dobitnie 

świadczące o planowej akcji Litwinów idącej w kierunku stałego niepokojenia naszych 
żołnierzy i wyprowadzania ich z równowagi. Wypadki na granicy Litwini świadomie 
fałszują a następnie używają je jako broń przeciwko Polsce. Poniższe wypadki zaszły 
w chwili, co należy z całym naciskiem podkreślić ' . 

  

х` gdy strażnicy litewscy 
znajdowali się na naszem terytorjum w towarzystwie uzbrojortych osobników w cywil- 
nych ubraniach, którzy mieli zamiar przedostać się wgłąb naszego terytorjum w celach 
terorystycznych. 

Około godziny 1 w nocy patrol K.O.P. lustrując granicę na odcinku Orany zau- 
ważył kilku strażnikó w litewskich, którzy przeszli na nasze terytorjum w towarzystwie 
5 cywilnych. Wobec jawnego pogwałcenia granicy Litwiri zostali wezwani do zatrzy- 
mania się. W odpowiedzi na wezwanie Litwini odpowiedzieli strzałami i poczęli cofać 
się nie na swoje terytorjum, lecz wzdłuż granicy. W chwili, gdy żołnierze K.O.P. po- 
sunęli się naprzód z pobliskich zarośli posypały się gęste strzały. To cywilni towarzy- 
sze szaulisów urządzili zasadzkę i prażyli naszych żołnierzy ogniem. Po dłuższej strze- 
laninie, w trakcie której został ciężko rariny strażnik litewski Litwini cofnęli się na swo- 
je terytorjum zabierając ze sobą rannego. Cofnęli się również będący w zasadzce cy- 
wilni, którym w ten sposób uniemożliwiono przedostanie się na nasze terytorjum. 

W parę godzina po tych wypadkach podobne zajście wynikło na odcinku gra- 
nicznym Słobódka. 

Zauważono Litwinów niszczących na naszem terytorjaum wiechy graniczne. Zo- 
baczywszy naszych żołnierzy Litwini rozpoczęli strzelaninę zmuszając tem -samem żoł- 
nierzy K. O. P. do dania kilkunastu sałw. Obawiając się przybycia większego oddziału 
Litwini wciąż strzelając przeszli linję graniczną i ukryli się na terytorjum litewskiem. (c) 

  

Dgólnopolski zjazd lekarzy i przyrodników w Wilnie 
We wrześniu r. b. w dniach od 26 do 

29 odbędzie się w Wiłnie XIII Ogólnopolski 

zjazd lekarzy i przyrodników, drugi w Odro- 

dzonej Polsce. Spodziewane jest przybycie 

KR 
  

|CZWARTEKI 
TĄ Dzis Wschód sł. g. 2 m. 58 

Peiagji m. Zach. sł. o g, 19 m. 50 
jutro 

Jana Op. | 

Spostrzeżenia metearołogiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 10 - VII. 1929 r. 

Ciśnienie Į = 
średnie w m. | 167 

Temperatura \ 
średnia ао 

za do- 1 31 
bę w mm. | 

l 
awókach ; Północ.-zachodn. 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę-l- 990. 
Maximum na dobę -l- 209C. 
Tendencja barometryszna: wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA 

— Zebranie naczelników władz nieze- 
spolonych Ii instancji. W normalnym perjo- 
dycznem zebraniu naczelników władz nieze- 
spolonych Il instancji i reprezentantów 
władz administracji ogólnej, odbytem pod 
przewodnictwem wojewody - wileńskiego 
Władysława Raczkiewicza w dniu 9 b. m. 
w, Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyli: 
wicewojewoda Kirtiklis, dowódca D.O.K. III 
gen. Litwinowicz, prezes Izby skarbowej p. 
Malecki, delegat prokuratorji generalnej Ko- 
peć, prezes dyrekcji ceł Lewakowski i pro- 
kurator sądu okręgowego Dębicki, zastęp- 
ca kuratora nacz. Małowieski, dyr. archiwum 
Studnicki, prezes dyr. lasów Śzemiot, pre- 
zes dyr. poczt i tel. Żółtowski, prezes dyr. 
K. P. Staszewski, prezes O. U. Z. Łączyń- 
ski, dyr. dyrekcji dróg wodnych _Bo- 
siacki, starosta grodzki lszora, dyr Tow. 
ubezpieczeń Rackiewicz, nacz. okr. legal. 
narz. miern. Sasinowicz, dyr oddz. Banku 
Roln. Maculewicz, nacz. urzędu Probiercz., 
zaś ponadto z ramienia urzędu wojewódz- 
kiego naczelnicy Dworakowski, Szaniawski, 

Jocz, Rudziński, insp. starostw Żyłko, kier. 
oddz. pers. Piotrowicz, kier. oddz. org. Re- 
miszewski i inni. * 

Na zebraniu powyższem omówiono sze- 
reg spraw z dziedziny admii ji, wyma- 
gających uzgodnienia pomiędzy wszystkie- 
mi działami administracyjnemi. 

Pan wojewoda omówił stosunki nasze- 
go województwa pod względem gospodar- 
czym, kulturalnym i t. d. Wygłoszono refe- 
raty i przeprowadzono dys ję między in- 
nemi w następujących sprawach: przebiegu 
akcji pomocy ludności w powiatach dotknię- 
tych nieurodzajem zeszłorocznym, akcji sa- 
nitarnej, w sprawie wspólnych roków urzę- 
dowych celem udostępnienia ludności kon- 
taktu z władzami bez wzywania interesan- 
tów do siedziby starostw, w kwestji budo- 
wy domów urzędniczych, w sprawach prac 
Komitetu Regjonalnego, w sprawie wydaw- 
nictwa pod tytułem „Wilno i Ziemia Wiłeń- 
ska” i wiele innych. 

    

    

        

  

    

MIEJSKA 
— (0) Niepowodzenia sekcji technicznej 

Magistratu. W sprawozdaniu radzieckiej ko- 
misji rewizyjnej w sprawie budowy szkoły 
powszechnej w Kuprjaniszkach wymieniono 
szereg zarzutów natury formalnej, finanso- 
wej i technicznej. 

Z zarzutów natury technicznej okazuje 
się, że budynek szkolny, poświęcenie które. 
go niedawno odbyło się z wielką pompą, nie 
nadaje się do użytku: fundament ułożony 
za płytko i daje szczeliny, kolumny się kru- 
szą, ściany wygięte, podłogi ugięte, piece się 
rozwaliły i t. d. 

Ta „budowa” odbyła się kosztem gro- 
sza publicznego. Oprócz niektórych materja- 

łów budowlanych, dostarczonych w naturze, 
wydatkowano 160.000 zł. . | 

Wczoraj podaliśmy opinję urzędu wo- 
jewódzkiego w sprawie programu budowy 
dróg, z którego wynika morał z bajki Kry- 
łowa: „Bieda, kol pirogi naczniot pieczi sa- 
pożnik*. 

Teraz w związku ze skandaliczną histo- 
rią budowy szkoły w Kuprjaniszkach, znaw- 

tysiąca kilkuset uczestników z wszystkich 
ziem polskich. Poprzedni zjazd odbył się 

przed czterema laty w Warszawie i wyzna- 
czył Wilno na miejsce Zjazdu w roku 1929. 

  

ONIKA 
cy twierdzą, że i budowa domu robotnicze- 
go na Pióromoncie posiada znaczne luki, 
których sekcja techniczna nie przewidziała. 

WOJSKOWA. 

— (a) Meldunki wojskowe. 
scentralizowania meldunków mężczyzn  bę- 
dących w wieku wojskowym wchodzi na 
realne tory. Praktykowane dzisiaj meldowa- 
nia się w biurach poszczególnych  komi- 
sarjatów mija z celem posiadania w ewiden- 
cji wszystkich mężczyzn nie mówiąc już o 
tem, że nie są należycie prowadzone. Cała 
ta sprawa ma być w najbliższym czasie od-. 
powiednio załatwiona i obecnie jest ona 
omawiana przez. odnośne czynniki. 

SADOWA. 

— (b) Opłaty na odpisy akt sądowych. 
Wileńskie władze sądowe otrzymały wyja- 
Śnienie że należy udzielać odpisów z akt 
sądowych za opłatą w wysokości 60 groszy 
za stronę odpisu i 1 złoty za stronę odpisu 
w języku innym niż sądowy lecz dopuszczal- 
nym na mocy obowiązujących przepisów. 

RÓŻNE 

— (b) Opieka nad nieletniemi. Wobec 
ujemnego wpływu jaki wywiera się na nie- 
letnich pracowników obojga płci zatrudnio- 
nych w zakładach handlujących alkoholem 
(Szynkownie, bary) inspekcja pracy zwróci- 
ła na to uwagę i zakazała zatrudnianie nie- 
letnich w tego rodzaju przedsiębiorstwach. 

— (a) Zwalczanie paskarstwa. Staro- 
stwo Grodzkie i policja otrzymały polecenie 
zwrócehia uwagi na detalistów sprzedają- 
cych cukier i zabronienia pobierania zbyt 
wygórowanych cen za ten artykuł pierwszej 
potrzeby. Powyższe spowodowane jest tem, 
że ostatnio zatwierdzono podwyżkę cen cu- 
kur o 9 złotych 50 groszy na worku co mo- 
gą wykorzystać niektórzy handlarze i do- 
wolnie podbijać ceny. 

Sprawa 

— (a) Ulgi na produkty rolnicze. Po 
zniesieniu ceł wywozowych na żyto i mąkę 
żytnią nastąpiło zawieszenie cła wywozo- 

wego na otręby. Pozostanie to w mocy do 

m. września. Jednocześnie przedłużony zo- 

stał zakaz przywozu kasz obcych na dalszy 

rok i rozszerzenie tego zakazu na wszystkie 

kasze. 
— (a) Most nad Uszą. Sprawa budowy 

mostu przez Uszę w pobliżu _Mołodeczna 

znajduje się na dobrej drodze. Dzięki uzy- 

skanym na ten cel funduszom, tamtejszy 

zarząd drogowy postanowił przystąpić do 

budowy tak potrzebnego dla udogodnienia 
w komunikacji mostu i w tym celu rozpisał 
przetarg na dostawę materjałów drzewnych 
pod budowę. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wystę- 
py Zotji Jaroszewskiej. Dziś po raz drugi 
„Pygmaljon* Shawa z Zofją  Jaroszewską. 
Obecne wieczory Teatru Polskiego należą 

do najudatiienjszych w sezonie. Sala Lutni 

rozbrzmiewa codziennie rzęsistemi oklaska- 

mi pod adresem wszystkich wykonawców 

z uroczą Zofją Jaroszewską na czele, która 

wprost porywa swą kreacją. Świetnym jej 
partnerem jest Wyrwicz-Wichrowski, 

— „Ewa bez zasłon”. Trzecią i ostat- 

nią kreacją Zofji Jaroszewskiej będzie „Ewa 

bez zaston“. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Polonja — Sąd Boży. 
Piccadilly — Sońka złota rączka. 
Heljos — Płanący oktęt. 

Kino Miejskie — Córka Zorry. > 
Wanda — Tragedja domu Habsburgów. 

Lux — Płomienna kawalkada. 
Światowid — Szalona Lola. 

Eden — Czarna Maska. 3 
Kino kol. „Ognisko“ — Orkan namiet- 

ności. a. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Nowy sposób okradania. Notu- 
jemy dwa wypadki kradzieży pieniędzy, oko- 
liczności których wskazują że złodzieje sto- 
sują nowe metody „działania* a mianowi- 
cie upajania swych ofiar. 

W dniu 9 b. m. wieczorem na Brzegu 
Antokolskim posterunkowy P. P. znalazł 
nieprzytomnego człowieka. Do chorego 
wezwano Pogotowie i następnie odwiezio- 
no do szpitala żydowskiego gdzie stwierdzo-- 

3 

Uroczystość poświęcenia kolonji letniej © rewindykację kościoła Bazyljanów wileńskich 
W środę j. E. biskup Bandurski doko- 

nał w obecności licznie zgromadzonych 
przedstawicieli władz państwowych i samo- 
rządowych, aktu poświęcenia nowopowsta- 
łej miejskiej kolonji letniej w folw. Małe 
Leoniszki, kolonji przeznaczonej dla dziat- 
wy szkół powszechnych m. Wilna. 

W pięknie położonej miejscowości na 
górce wśród lasu zbudowano w przeciągu 
kilku zaledwie tygodni trzy budynki — ja- 
dalnię przylegającą do kuchni i dwie sypial- 
nie, każda na sto dzieci obliczona. Spędzą 
one tam po sześć tygodni nabierając sił do 
dalszej pracy. 

Dziatwa ustawiona przed kapliczką w 
karne szeregi wykonała „Kto się w opiekę* 
poczem }. E. w asystencji ks. dziekana Kre- 
towicza odprawił krótkie modły poświęcając 
kolonję. ]. E. zwrócił się z przemówieniem 
do dzieci tłomacząc im ogromne znaczenie 
powstania tej pożytecznej placówki poczem 
złożył gratulację przedstawicielom miasta. 

Po poświęceniu udano się na wspólny 
posiłek, podczas którego wygłoszone zosta- 
ły następujące przemówienia. 

Pan prezydent Folejewski podziękował 
J. E. za łaskawe poświęcenie kolonji a obec- 
nym za przybycie. Następnie dr. poseł Bro- 
kowski — nacz. lekarz m. Wilna pojaśnił 
zebranych o programie prac Magistratu w 
dziale opieki nad dzieckiem. 

Nowopowstała kolonja wypoczynkowa 
powstała kosztem 43 tys. złotych. Korzy- 
stać z niej będzie 200 dzieci pod opieką 
czterech wychowawców (czyń) i lekarza p. 
Bujwidówny. 

Wilno, mówi p. dr. Brokowski, przodu- 
jące dziś w dziale opieki nad dzieckiem, ma 
4 półkolonie letnie (po 75 dzieci każda) 
oraz kolonję w Leoniszkach — na 200 dzie- 
ci, dla dzieci chrześcijan i kolonję na 80 
dzieci oraz półkolonie na 130 dzieci dla dzie- 
ci żydowskich. у 

Najbliższem zadaniem miasta jest przejść 
całkowicie na kolonie wypoczynkowe, a na- 
stępnie — na kolonje lecznicze. Jest to pro- 
gram obliczony na szereg lat naprzód, w 
zależności od funduszów wydzielonych przez 
miasto na ten cel. $ 

Imieniem p. wojewody przemówił p. 

nacz Jocz wyrażając Magistratowi uznanie 
za celowo pomyślaną akcję i życząc dziat- 
wie dużo sił. f 

Po przemówieniu p. insp. Starościaka 
jedna z uczenic Zosia Szymańska wykona- 
ła dźwięcznym choć słabiutkim jeszcze So- 
pranikiem kołoraturowym kilka piosenek. 
“Uro ość była filmowana przez wy- 
twórnię „Światfilm”* i zdjęcia te włączone 
będą do filmu propagandowego „Wilno* ja- 
ki wyświetlany będzie na P. W. K. : 

W miłej tej uroczystości wzięli udział 
J. E. biskup Bandurski ks. dziekan Kreto- 
wicz p. p. prezydent Folejewski, nacz. Jocz 
ławnicy m. Wilna dr. Maleszewski, Łoku- 
ciewski Žejmo i Kruk, dr. Brokowski, zastu- 
żona działaczka T-wa kołonij letnich p. Do- 
mańska, dr. nacz. Rudziński, p. Ostreyko i 
wiele innych osób. 

Mówiąc o zasługach miasta nie wolno 
jest pominąć milczeniem zasług niepospoli- 
tej energji p. O. Romazewiczówny, ref. wy- 
działu szkolnego Magistratu m. Wilna. T. 

WYPRZ CHOC DOCIEC ACRE 

Woropajewo— Druja 
Pomimo szeregu memorjałów wy- 

słanych do Ministerstwa komunikacji 
przez sfery zainteresowane i artyku- 
łów prasowych w sprawie niefortun- 
nego przekazania budowy linji Druja 
— Woropajewo Dyrekcji Kolejowej w 
Wilnie sprawa ta nadal” pozostaje na 
martwym punkcie i nie przestaje nie- 
pokoić społeczeństwo. 

Roboty prowadzone są nadal je- 
dynie na jednym z trzech dystansów, 
a mianowicie trzecim t. į. poczynając 
od Druji. 

Początkowe wersje o rychłem roz- 
poczęciu robót na środkowym odcin- 
ku (Miory—Szarkowszczyzna) pozo- 
stały wersjami gdyż dotychczas nie 
przystąpiono do robót, los zaś trze- 
ciego dystansu (Szarkowszczyzna— 
Woropajewo) jest jeszcze gorszy, 
gdyż jak się dowiadujemy, referat 
opracowany przez Dyrekcję kolejową, 
a dotyczący robót na tym dystansie, 
przesłany został do Ministerstwa do- 
piero w ub. piątek. Jasnem jest, że 
czeka go długie „wylegiwanie się" w 
szufladach poszczególnych  urzędni- 
ków, a tymczasem na miejscu wzra- 
sta niepokój i niezadowolenie. 

Jak nam komunikują z miejsca 
wczoraj wyjechała do Wilna delegacja 
robótników skrzywdzonych przez prze- 
kazanie robót dyrekcji kolejowej. 

Robotnicy ci dotychczas nie mogą 
ctrzymać zapłaty za dostawę kamieni, 
a przedsiębiorcy uchylający się od 
pokrycia swoich zobowiązań  zakry- 
wają się tem, że nie mogą otrzymać 
należnych im sum, 

Trudno jest sądzić czy mają oni 
rację, faktem jest natomiast oczywi: 
stym, że przekazanie budowy prowa- 
dzonej już przez siły niewątpliwie 
ischowej Dyrekcji Kolejowej wywoła: 
ło ogromną zwłokę w budowie tak 
ważnej dla życia gospodarczego arterji 
komunikacyjnej, a ponadto stworzyło 
szereg koniliktów i nieporozumień na 
miejscu budowy. 

Wątpliwem jest aby Państwo mia- 
ło w tem swój interes. 

no zatrucie esencją. Chorym okazał się mie- 
Szkaniec Lidy, 18-letni Bazyli Tułaj, który 
zeznał, że przechodząc ulicą Zawalną spot- 
kał 2 osobników, którzy namówili go na 
wódkę. Po wypiciu kilku kieliszków Tułaj 
stracił przytomność i kiedy  otrzežwiai 
stwierdził brak 250 zł. przeznaczonych na 
kurację. Strata tak go zmartwiła, že posta- 
nowił odebrać sobie życie i w tym celu wy- 
pił esencji octowej. 

Podobny wypadek spotkał Salomona 
Minikesa (Św. Ignacego 8), którego jakiś 
osobnik spoił w restauracji Kilańskiego (Ru- 
dnicka róg Jatkowej). Gdy odzyskał przy- 
tomność stwierdził brak 210 dolarów i 300 
złotych. 

— (c) Wypadki za dobę. Za ubiegłą 
dobę zanotowano w Wilnie 57 wypadków. 
W tej liczbie było: 7 kradzieży, 23 wykro- 
czeń*policyjnych, 10 zakłóceń spokoju, 7 sa- 
nitarnych, 9 o ruchu kołowym i t. d. 

— (c) Pożar. Wczoraj w dzień w po- 
sesji Nr. 44 przy ulicy Wielkiej wybuchł 
wielki pożar, który zniszczył: część strychu. 
Pożar powstał od napalenia łazienki. 

— (c) Wpadł pod pociąg. Koło stacji 
kolejowej Łyntupy wpadł pod pociąg 0Sso- 
bowy idący z Królewszczyzny do Wilna 
Jan Apanasewicz ze wsi Chudowce gm. Łyn- 
tupskiej. W drodze do Wilna Apanasewicz z 

  

Wśród spraw rewindykacyjnych, 
będących na porządku dziennym  są- 
dów państwowych, jest kilka, budzą- 
cych specjalny interes, a zwłaszcza 
Sprawa zwrotu kościoła Bazyljanów 
wileńskich. Rzecz, zrozumiała. Klasz- 
tor i kościół Bazyljanów w Wilnie 
odegrał niepoślednią rolę nietylko w 
dziele jedności kościelnej przez św. 
Józefa Kuncewicza, który był tutaj 
jednym z przeorów, lecz także losy 
jego sprzęgły się z martyrologją na- 
rodową polską przez Mickiewicza w 
celi Konrada, więzionych — filaretów, 
powstańców 1830—1831 roku, wię- 
zienie Szymona Konarskiego aż do 
naszych czasów. 

Dziś właśnie kwestja jedności 
kościelnej nabiera specjalnego znacze: 
nia, rozwój idei unijnej choć z  tru- 
dem postępuje naprzód. Czy jest bar- 
dziej odpowiednie miejsce, uŚwięcone 
przez takich ludzi, mające takie histo- 
ryczne znaczenie? Dlatego zabiegi 
władz duchownych katolickich nie 
ustawały o przywrócenie kościołowi 
Bazyljanów wileńskich jego pierwot- 
nego charakteru. Podstawy do tej 
akcji są aż nader przekonywujące. 

Oto kościół Bazyljanów, aż do 
kasaty w r. 1840, jak o tem šwiad- 
czą inwentarze kościelne od r. 1701 
po rok 1829 i dalej, był miejscem 
podwójnego kultu w obrządku łaciń- 
skim i słowiańskim. Najświętszy Sa- 

krament znajdował się stale w koście- 
le osobno tylko pod postacią chleba 
(według obrządku łacińskiego) i osob-. 
no pod postacią chleba i wina (wed- 
ług obrządku słowiańskiego. Nabo- 
żeństwa stale były odprawiane w 
dwuch obrządkach, a kościół wypo 
sażony był bogato w szaty liturgiczne 
właśnie tych dwóch obrządków. I tak 
było do chwili zaboru, który nastąpił 
w wyniku represji po powstaniowych, 
jakie rozszalały iwówczas na _ pół: 
nocno-wschodnich ziemiach naszego 
kraju. 
. Kościół, przerobiony na cerkiew, 
jest dziś w posiadaniu nie państwa, 
lecz duchowieństwa prawosławnego. 
Na rzecz państwa w wyniku długiego 
procesu sądowego, na mocy orzecze- 
nia Sądu Najwyższego z maja rb. de- 
finitywnie przeszły mury klasztoru 
po bazyljańskiego. Mury te więc są 
już  rewindykowane i należy przy- 
puszczać, że zostaną przekazane ka- 
tolikom w drodze układu ' miarodaj- 
nych czynników. Teraz chodzi o cer- 
kiew. Sprawa już znalazła się w są- 
dzie i możemy być pewni sprawiedli- 
wego wyroku. Powództwo rozporzą- 
dza obfitym materjałem, który mówi 
sam za siebie, trzeba tylko formalne- 
go orzeczenia sądu. 

Mimo to jednak sprawa rewindy- 
kacji kościoła Bazyljanów budzi pow- 
szechne zainteresowanie. 

SPORT 

Kiba Marszn Szlakiem Batorego. 
Zebranie przewodniczących sekcji 

i kierownictwa. 

W dniu 9 lipca b. r. odbyło się w Urzę- 
dzie Wojewódzkim likwidacyjne posiedze- 
nie przewodniczących sekcji i kierownictwa 
Il Marszu Szlakiem Batorego, odbytego w 
dniach 29 i 30 czerwca br. Na posiedzeniu 
tem zostały omówione wszystkie kwestje 
związane z organizacją Il Marszu Szlakiem 
Batorego oraz wyłonione wnioski w spra- 
wie konieczności zmiany regulaminu mar- 
szu i regulaminu nagród przechodnich. Po- 
za tem uchwalono jednogłośnie zwrócić się 
do Przewodniczącego Wojewódzkiego Ko- 
mitetu W. F. i P. W. z prośbą © wyrażenie 
podziękowania wszystkim tym osobom, 
które przyczyniły się do przeprowadzenia 
tej tradycyjnej imprezy sportowej woje- 
wództwa wileńskiego. 

Podziękowanie osobom, które 
przyczyniły się do organizacji 

Marszu Szlakiem Batorego. 

W związku z likwidacją prac związa- 
nych z organizacją ti przeprowadzeniem II 
Marszu Szlakiem Batorego Wileński Woje- 
wódzki Komitet W. F. i P. W. tą drogą 
a. podziękowanie następującym 050- 
om. 

PP. Prezesowi Dyrekcji Kolei Państwo- 
u» Prezesowi Dyrekcji Poczt i Telegra- 
tów, Dyrektorowi Państw. Banku Rolnego, 
Dyrektorowi Lasów Państw.. Dyrektorowi 
Robót Publicznych, Prezydentowi m. Wilna, 
Staroście wileńsko-trockiemu, Komendanto- 
wi PP. m. Wilna, inż. Stefanowi Szostakow= 
skiemu, Marjanowi Bosiąckiemu —za wypo- 
życzenie samochodów i oddanie do dyspo- 
zycji kierownictwa marszu na czas trwania 
tegoż. 

P. Dowódcy 85 pp. oraz personelowi 
strzelnicy w N. Wilejce га doskonałe zor- 
ganizowanie strzelnicy i sprawne jei dziąła” 
nia w czasie zawodów. 

P. Dowódcy 1 p. a. p. Leg.—za przy- 
jęcie zawodników po powrocie do Wilaa 
1 ich wyżywienie w dn. 30 VI. 

P. Kierownikowi Rejonowej Int. |-—za 
umiejętne zorganizowanie akcji wyżywienia 
w czasie marszu. 

PP. Lekarzom, biorącym udział w Ko- 
mitecie Marszu-za ich troskliwą opiekę 
lekarską. Е 

Komitetowi Marszu w Konstantynowie 
z ks. proboszczem jaśkiewiczem na czele— 
za przygotowanie przyjęcia zawodników 
i kierownictwa marszu. 

P. Komendantowi PP. m Wilna oraz 
pp. komendantom powiatowym „PP. w Wil- 
nie i w Święcianach —za przygotowanie tra- 
sy marszu oraz oddanie do dyspozycji kie- 
rownictwą marszu kontrolerów - kolarzy, 
którzy za swą sumienną i gorliwą pracę 
zasługują na wyróżnienie. 

PP. przedstawicielom polskiej prasy wi- 
leńskiej oraz zamiejscowej — za obecność 
na trasie marszu i poinformowanie społe- 
czeństwa o jego przebiegu i wyniku mar- 
szu.” 

P. Romualdowi Kawalcowi—za bezinte- 
resowne sfilmowanie Marszu. 

Firmie „Bracia Jabłkowscy* —z4 urzą- 
dzenie wystawy nagród. i 

Firmie „Mączyński i Adamowicz"; w 
Wilnie za ofiarowanie 3000 porcyj kawy. 

Firmie „Lejzor Gilerowicz* „sklep 5ро- 

żywczy w Wilnie-za ofiarowanie artyku- 
łów spożywczych. ч 

Wszystkim Członkom Komitetu Wy- 
konawczego z p. prezydentem miasta Fole- 
jewskim na czele oraz Kierownictwu Mar- 
szu z p. kpt. Kawalcem—za umiejętne przy- 
gotowanie i przeprowadzenie marszu. 

  

powodu odniesionych ciężkich obrażeń 
zmarł i został przewieziony do kostnicy przy 
szpitalu św. Jakóba. 

— (c) Włamanie. Nocy  onegdajszej 
dokonano włamania do sklepu spożywczego 
Lewitowiczowej mieszczącego się przy ulicy 
Stefańskiej 21. Nieujawnieni sprawcy zdo- 
łali wynieść znaczny zapas herbaty i czeko- 
lady na sumę blisko tysiąc złotych. 

— (c) Uwaga na włóczęgów. Z nie- 
zamkniętego mieszkania Zenobji Tymińskiej 
(Antokol 66) skradziono złoty zegarek i 3 
pary pantofli ogólnej wartości 450 złotych. 
Kradzieży dokonał jakiś osobnik sprzedający 
papier do tępienia much. 

— (c) Wypadek z chorym na padaczkę. 
Na ulicy Zarzecznej wpadł do Wilenki pod- 
czas ataku choroby św. Walentego Feliks 
Jasinowicz (Zarzecze 16). Wypadek zauwa- 
żył posterunkowy p. p. Lęgowski i po wyra- 
towaniu chorego z wody odwiózł go do ro- 
dziny. 

— (c) Policja mie widzi. Na ulicy Mi- 
ckiewicza koło posesji gdzie mieści się 3 
komisarjat ułożone są deski w tak fatalny 
sposób, że przechodnie stale o nie zawa- 
dzają i ranią sobie nogi. Podnoszące się 
do góry deski można przy. dobrej woli 
czemś przymocować względnie odpowiednio 
ułożyć. | : 

  

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

WILNO ODŚWIEŻONE. 
„_ W ciągu ostatnich kilku miesięcy, stałą 

się w mieście naszem wielka przemiana. 
Oto od wielu, wielu lat nieodświeżane 

stare i nowsze mury wileńskie przybrały 
wygląd odświętny, wysztyftowały się, jak 
na paradę jakąś. Wszystkie, — i te z prya- 
cypalnych ulic i te z przedmieść; z Anto- 
kola, z Zarzecza czy Zwierzyńca na gwałt, 
na olaboga wymalowano. 

Jak kto mógł, tak malował, ale malo- 
wał, bo nakaz władzy był surowy i termin 
nawet wyznaczono, do którego wszystko 
w porządku być miało. 

Niech się nikomu nie zdaje, że zamia- 
rem moim jest protestować przeciw Od- 
świeżaniu domów wogóle. Ani mi to przez 
myśl nawet przechodzi. Chcę jednak za- 
stanowić się nad tem i odgadnąć, dlaczego 
właśnie w tym roku zarządzenie o malo- 
waniu domów wydano i dlaczego tak szyb- 
ko kazano je przeprowadzić. 

„Odświeżenie Wilna -to sprawa odświe- 
żenia kilku tysięcy budynków. Odświeżenie 
kilku tysięcy budynków — to sprawa kilku, 
a może i więcej miljonów złotych, to spra- 
wa wynalezienia, przy krótkim terminie; 
conajmniej kilkuset malarzy. я 

Rok ubiegły był, jak wiadomo, rokiem 
klęskowego nieurodzaju w naszym kraju, 
był rokiem głodu. Wiadomem jest, że gdy 
na wsi bieda, w mieście, tej wsi stolicę 
stanowiącem, też bieda. Gdy bieda (już nie 
w mieście, czy ną wsi, ale gdziekolwiek) — 
to te) brak, to są one drogie, jeśli 
je wogóle dostać skądś można. 

Dawano na remonty domów w Wilnię 
kredyty, ale czy był kiedykolwiek kredyt 
(osobliwie rządowy), któryby wystarczał 
na cele dla którego zeń korzystano? Wii 
były i teraz wypadki, że ktoś mierząc „siły 
na zamiary" zapożyczył się, dom pragnąc 
odświeżyć. Pożyczył, a potem okazało się, 
że zamało. A tu dom do połowy tylko wy* 
malowany. Coż robić? Trzeba kredyt pry- 
watny przepłacać i remont kończyć. 

Gdy pracy mało, a roboczych rąk du- 
żo, robocizna tania—to przecież jasne. Gdy 
roboty na tysiąc rąk, a rąk do niej o po- 
łowę mniej, wtedy trzeba płacić za pracę 
podwójnie. I teraz wybieraj człeku: czy 
opóźnić remont i płacić karę, czy zdążyć 
z remontem i podwójnie na niego wyłożyć. 

„Ale jest jeszcze jedno, okazuje się, 
wyjście. Trzeba ominąć przepis. Każe on 
aby front domu był wymalowany. Masz 
że tobie front. O bokach domów (osobnia- 
ków to na przedmieściach stojących doty- 
czy) nic w rozporządzeniu „nie stoi*, więc 
się ich nie maluje. 42 

Iteraz rezultat taki, że gdy np. Anto- 
kolem się jedzie, fronty wszystkie jąk na 
pokaz, świeżutkie, ten szary, ten zielony, 
tamten znowu bronzowy, jeszcze inny żół- 
ty, a szczyty, a boki, jak były oskrobane i 
brudne—tak takiemi zostały. Cóż, przepis, 
nic o nich ńie wspominał, ; 

Jest jeszcze inny sposób, coprawda dla 
samych właścicieli złośliwy. Možna dom 
wymalować za tysiąc złotych, ale można i 
za 500. Otóż, kto pieniędzy ma mało, ma- 
luje za 500. Na rok, dwa lata starczy, a 
potem... Co potem nie wiem i ja, nie wie 
sam gospodarz. Grunt, że w tej chwili nikt 
się do niego nie czepia. 

Jest jednak w całej tej historji z ma- 
lowaniem nagwałt domów jedną zagad- 
ka. Komu to, tak specjalnie na tem zależy, 
żeby Wilno w „tri miga* uporządkować? 

Przecież przepis o poprawie wyglądu 
wewnętrznego miast jest jednaki dla całej 
Polski. Wystarczy pojechać do stolicy czy 

„też do takiego Poznania, aby się przeko- 
nać, że przepis ten w tamtych. miastach 
jest jakoś inaczej, życiowiej, traktowany 

Jeżeli juź jakies miasto wymaga re- 
montów, wymaga „malowania* domów, to 
przedewszystkiem miastem tem jest „War- 
Sząawa. Dość pojechać na jeden dzień, aby 
się jej brudami nasycić. Dlaczegož to wła- 
śnie my, biedne, wygłodniałe w tym roku, 
Wilno, mamy przykładem dla całej Polski 
służyć? Dlaczego naprzykład nie Poznań, 
po którym tydzień cały można się wałęsać 
i rusztowania przy domu nie zobaczyć? 
Czemu Poznań, który w tym roku jest 
drugą, ze względu na Wystawę stolicą Pań- 
stwa, umie się przed niepraktycznością 
okólników ministerjalnych bronić? Czemu 
to na nas jeżdżą, jąk na łysych koniach, 
„przepraszam" nawet nie mówiąc? 

Ktoś tu nie jest w porządku. Ktoś za- 
nadto chce być gorliwy i zanadto „streng* 
chce nas w ryzach trzymać. To niedobrze. 

_ Przyjemnie jest i wesoło po świeżut- 
kich, zda się, tylko co zabudowanych uli- 
cach spacerować. Zadowoleni jesteśmy na- 
wet, że nareszcie czysto się robi, ale wszy- 
stko to jest miłem wrażeniem dotąd dopó- 
ki sobie nie zadamy pytania: jakim wysił- 
kiem i kosztem nas tak wysztafirowano, 
wystrojono? 

Dziś już murów wileńskich i tych baąr- 
dzo starych i tych nowszych z tynku i far- 
by nie obedrzeć, już zapóźno. Ale za rok, 
zą dwa, za trzy znowu napewno kažą nam 
domy malować. Otóż chodzi o to, żeby to 
przyszłe Wilna „malowanie* bardziej. sy- 
tuację miasta i kieszeni jego obywateli, 
uwzględniało. Mik. 

GAL 4 
РИ



bitwini chcą wprowadzič stan oblężenia w pasie 
granicznym. 

Dalsze obsadzanie poszczególnych odcinków granicznych przez oddziały 
wojskowe i straż graniczną litewską odbywa się beż przerwy. Oddziały przyby- 
wają z całym sprzętem i taborami co dowodzi, 
ne jest na czas dłuższy. Każdy oddział 
służbą graniczną i miejscowym terenem. 

że rozlokowanie ich obliczo- 
ma kilku podoficerów obeznanych ze 
W najbliższym cząsie w pasie granicz- 

nym ma być ogłoszony stan oblężenia potrzebny dla skuteczniejszego zwalcza- 
nia akcji terrorystycznej przez wyłapywanie BEER na terytorjnm 
Litwy i uniemożliwianie przewożenia literatury przeciwrządowej. Wieść o wpro- 
wadzeniu stanu oblężenia wywołała wś 
ponieważ ograniczy to jeszcze bardziej 

ód miejscowej ludności przygnębienie, 
poruszanie się ky granicznym 

( i uniemożliwi należyte doglądanie gospodarstw. 

Na srebrnym ekranie 

„Córka Zorry* w kinie Miejskiem. 

Zbyt krótki przeciąg czasu dzieli nas 
od wyświetlania „Córki Zorry* w Polonii, 
aby coś specjalnego o tym filmie dodać do 
tego, com już raz o nim w maju pisał. 

Chyba tylko to, że obraz, mimo dość, 
powiadam, niedawnego pokazywania go 
Wilnu na innym wileńskim ekranie, nadal, 
jak i za pierwszym razem, powodzeniem 
się cieszy. 

Pani Bebe Daniels nadal jest, ze swy- 
mi sztuczkami gimnastycznemi, atrakcją, a 
jej fantazja i zgoła „chłopcowski* animusz, 
wszystkim się podoba. | ; 

Film „Paramountu“ jest jednym z tych 
typowych dla sezonu letniego i przyznač 
trzeba, lepszych obrazėw., ‚ 

Utarł się zwyczaj uzupełniania progra- 
mów kinowych, w wypadkach, gdy główny 
obraz jest krótszy, jakiemiś dodatkami. Za- 
zwyczaj są to jednoaktówki amerykańskie, 
kręcone w bardzo szybkim tempie, o wątpli- 
wym bumorze i wesołości— czyli t. zw. „ko- 
miczne obrazy”. 

Można im jeszcze darować marnowanie 
taśmy, wtedy, gdy w grę wchodzi nabijanie 
sobie guzów przez dorosłych. Ale przykro 
jest patrzeć na obraz, który mając być we- 
sołym, wprowadza na ekran, dla rozśmie- 
szania niewybrednej publiczności, malenstwa. 
Wtedy ta zabawa jest niesmaczną, a płacz 
dzięcka, często prawie w powijakach, ra- 
czej smutek sprawia. 

Należy się dziwić, że są gdzieś na świe- 
cie rodzice, którzy z lekkim sercem decy- 
dują się na tak ryzykowne i obrzydliwe 
wytwórniane próby. ы 

Właśnie, jako dodatek do „Córki Zor- 
ry* nasz Miejski Kinematograf Kult.-Osw. 
daje dwuaktówkę p. t. „Papin synek". 

Przez dwa akty patrzy się ną mękę 
dziecka, może półtorarocznego, szturchane- 
go i kuksanego ze wszystkich stron, co 
chwilę płaczącego i zdenerwowanego |do 
niemożliwości. 

Dziwnem się wydaje, że w czasach 
specjalnych studjów pedagogicznych, spec- 
jalnej propagandy wychowawczej, w wieku 
trwającym pod znakiem dziecka, kino 

Miejskie, —impreza kulturalno - oświatowa, 
propagandę zaniedbania dziecka na siebie 
bierze. jest to brzydki obyczaj, trzeba z 
nim skończyć. A й 

Mam jeszcze jedną uwagę, już nic z 
programem ostatnim, nie mającą wspól- 
nego. 

ewa ta — to sprawa hygieny sali 
Miejskiej. : 

Gdy się na nią wejdzie po jednym od- 
bytym seansie, powietrze jest tak ciężkie, 
że choć „topór w powietrzu zawieś". | 

Obecna wentylacja jest stanowczo nie- 
dostateczna. Trzeba pomyśleć o nowej, 

bardziej skutecznej. 

  

Latem, gdy siedzenie w Kinie jest ro- 
dzajem składania przez publiczność ofiary 
ze zdrowia, ną rzecz zamiłowania do filmu 
należy się publiczności zapewnić minimum 
hygjeny lokalu. To jest Kina Miejskiego 
może specjalny społeczny obowiązek. 

Pozatem, aż prosi o odświeżenie ekran. 
Czy to wielka rzecz na biało 20 metrów 
kw. ściany odmalować? Tak, jak teraz wy- 
glada, robi niechlujne wrażenie. 

Muzyka w Kinie Miejskiem, iest zaw- 
sze doskonała i to magistracką imprezę 

  

kinową dodatnio wyróżnia wśród innych 
kinematografów wileńskich. 

Omega. 
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RADIO. 

Czwartek, dn. 11 lipca 1929 r. 

11,55—12,05: 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 
16,20—16,30: Program dzienny i repertuar 
16,30—17,15: Audycja z Krakowa dla mło- 
dzieży „Bajki Miūskie“ w radjofon. Leny 
Zelwerowiczówny. 17,15 — 17,25; Chwilka 
litewska. 17,25 — 17,50: Trans. z Warsz. 
„Wśród książek* wygł. prof. H. Mościcki. 
17,50 18,00: Wieści z P. W. K. w Pozna- 
niu. 18,00 - 19,00: Transm. z Warsz, Kon- 
cert kameralay. 19,00 —19,30: Audycja lite- 
racka „Bunt“ — Villiers de L'lsle Adama 
w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19.30 — 
19.55: Pogadanka radjotechaiczna. 19,55 — 
20.00: Program na dzień następny, komuni- 
katy i sygnał czasu z Warsz. 20.00—20.25: 
Tygodniowy przegląd film. 20,25 22,45: Tr. 
z Warsz. Koncert utworów Czajkowski. 
Po koncercie kom. PAT. i inne. 22,4 
23,45: Transm. muzyki tanecznej z restau- 
racji „Polonja“. 

    

Ofiarności Sz. Czytelników po- 
lecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 mie$.), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materialnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub па- 
turze prosimy składać w adm. „Sło- 

a wa“ Karpowiczowej. —I 

энанаснвониняннонасязснзв анаа 

Inana (hiromantka Wróżka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 

: dowe, O miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młyaowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

  

   

    

  

BŁOWO 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
10 lipca 1929 r. 

Dewizy | waluty: 
Tranr. Sprz. Kuprn 

Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
Belgja 123.96, 124.27. 123,65, 

Kopenhaga 237,10, 238,10, 236,90, 

Budapeszt 158,— 155,90 157, — 

Holandja 358,33  358,23 357,43 

Londyn 43,21, 43,26,5 43,17, 
Nowy” fork 8,70, 8.92 8.88 

Paryż 34,91, 35.00, 34.82 

Praga 2638,5 26.45 26.31 

Szwajcarja 171,52, 171.95, 171.29 

Stokholm 239,08 239,68 238,48 
wiedeń 129,30, 125.68, 125,06, 

Włochy 46,66, 46,66, 46.54, 
Marka niemiecka 212.40, 
Gdańsk 173. 
Budapeszt 155,50 
Rubel złoty 4,59. 
Dolary w obrotach prywatnych 8,88. 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inw. 105,75—106,50. 
5 proc. dolarowa 62,75—63,25. 6 proc. do- 
larowa 83,50—83. 10 proc. kolejowa 102,50. 
5 proc. konwersyjna 46. 7 proc. stabiliza- 
cyjna 91,50. 8 proc. Ł. Z. B. Gosp. Kraj. 
i B. Roln. oblig. В. Gosp. Kraj. 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 4 i pół proc. ziem- 
skie 48,25. 8 proc. warsz. 67—66,75—67, 
5 proc. warsz, 52,25, 

Akcje: у 
Bank Dyskontowy 126. B. Polski 159. 

Związku Spółek 68,50. Firley 52,50. Sole 
potas. 32. Lilpop 28,75. Modrzejów 123. 
Ostrowiec 75. Parowozy 25. Starachowice 
26,50. Zieleniewski 122— 124. 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
l-go rewiru m. Wilna zamieszkały w Wil- 
nie, przy ulicy Niemieckiej Nr. 3 m. 20 
zgodnie z art. 1030 U.P.Ć. obwieszcza, iż 
w dniu 19 lipca 1929 r. godz. 10-ej rano, 
w Wilnie, przy ul. Beliny Nr. 16—10 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji publicznej, 
majątku ruchomego  Stefanji Rakowskiej, 

    

о, składającego się z maszyny do szycia i me- 
"i, oszacowanego na sumę złotych 600 

° па zaspokojenie pretensji Kasy Stefczyka 
w Wilnie. 

Komornik Sądowy (—) Uszyński. 
949—VI 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Uhbejrzyj fowar krajowy. 

ОЕОЕХИНСИТЕТИИОЕНИОНЕИРУМООТОНСНУНПИЫЗЕОО 
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Biejski Kinematograt 
Kulturalne -Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

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

CORĘA ZORRY 
(SENORITA). Komedja w 10 aktach. W rolach głównych: Bebe Daniels i James Hall. Nad pro- 

  

  

  

  

  

: gram: „PAPIN SYNEK“ komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów do |4 
ul. Ostrobramska 5. | EG ej. Następny program: „ZA CENĘ ŻYCIA", 

KINO-TEATR PREM JERA! Maskarada serc! Film miłości Triutnfujacejl Najurodziwsza kobietą Włoch, urocza „MISS 
ITALJA* KARMEN BONI w najnowszym ROMANS HRABIANKI L 6“6 Salonowo-erotycznž 

HELIOS" swoim wielkim sukcesie 4 U ei _ sztuka. W głównej 

” roli męskiej JACK TREVOR. Początek seansėw o g. 6, 8 i 10.15, w nicdzielę cd g. 4 m. 30. 

NUGROKNZCONANONZEGSKADNNNZZENAKAZUBDOEW BRZEREN 1 DZGBOW) "E DALIS jq niewielką po- 

Ba a B g Kupię siądłość lub AWAWAAŁR 
0 D b Į 5 K i „POSADY BOZE Ų Ž E 

dol. Zgłoszenia pi- R 4 
ЧАН Е ЛОН DUINĖ seryne, SZCZEZÓŻOWE Z gommnamumuzwae © 

Ż N Į K N A MEŻCZYZNA samot- wskazaniem _warun- й 
Е ny, lat 30 poszu- ków, uprasza SIĘ nąd- mmm mae 

kuje jakiejkolwiek Syłać: „B. B. Wilno 1, i 

0 D R A Z U pracy. Matura rę skrytka pocztowa 8? 0 0 ę 
й gimn., zna prace kan- zes każdej fwocie 

Patent zgł. P. 25629]U.P. 2413. g gelaryjne. Łask. rych-| 7a 3000 dolarów | | ulokujemy solidnie | Lt $ łe zgłoszenia do adm. d » > "2. 
jeśli zamiast płynów i plastrów użyjesz higjenicznego apa- Słowa" pod A. M. | przedamy dom || Wil. Biuro Komi- ; 
ratu „OZO*, który natychmiast bezpiecznie i bez bolu O mes murowany & wWY- || sowo = Bandlowe, | „a 
usunie odciski. Jest to aparat z masy organicznej, więc hcę mieć | godami, o 6 mie- | Mickiewicza 21, | 

   

jakości 

jest wyłączone najmniejsze zakażenie, pozatem dokładnie 

jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJ 

jakiekolwiek zajęcie, szkaniach z pla- {е!. 152. — 0162 —1 ' 

      

    

  

E LOKALE Ar in 

dezyniekowany. (SR niemłodi int. osoba. CEM wen POTEC | sioj а 
a ja > dac a a nie zniknie przy uży- Mogę е AC GA K E dė PC T g 

& : : | „Słow. SEL a n wark Ob- 
„OZO“ jest to aparat trwały i mcže-byč užywany przez B „13“. — 9962—0 ЁЁСЪ'ЁЁ'“;,Ь _10' szaru 100-120 ha 

czas długi do usuwania odcisków i wogóle wszelkich zgru- Gdańszczanin, 726009 || z zabudowaniami, 
bień skóry. Rządta, 33 lata, mamom www | młynem wodnym i 
Lab. z R. Warszawa, Elektoralna 26 m. 3. A katolik, wia- | Ayumulafory ogrodami i Amo el. — 52, \ KO . ki i sprzedam 

Sprzedaż w ika wadi R a. nie- mieckim w. słowie i P E T E A" dach Ra ma wysyłamy a: EMI a. do P. K. O. " ЕЁ:':';Ъ пъ%\щг‹\:]у ‹;‹:: o "a o > 

. 3. . wraz z przesyłką. 906z © 3 RZ п cowe, 52, > 
Monznuznccznsnanaszncanananzusnsazcnzczi оВнЕ :‚Ш&Ё'Ё',‹ЁЮЁЁЁ ”Ё'„"‚Ё:„;‚'‚”"" pu? SE O 
Aaaa RDIEUAWCJ INPE y aEOnasaususauvuss a A e Poco aa fachowe ładowanie Pożyczki 

. . nowisko na Kresac i ' ż 
8 Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 8 Wschodnich. Łaskawe as 0 i dogodnie | 
s m zgłoszenia upraszam Michal Girda An Z ze 
a rows a BM pod adresem: Karol Wilno, Szopena 8, dwa "b owe 
a , . @ Wanzorra, Żołędnica, | tel. 1672. 9692 © a 26 
Н Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6,8 РОМ Rawicz, / аннна аннн t.j 9-05,—6062—1 
8 Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- в Коро!5Ка, —^ 116271 TT 

į i a a S 

DOKTOR 

mvAvVAvVO A. Blumowicz 

skórne. 
4 14 

(Telef. 921), 

Choroby weneryczne, 
Przyjęc.e: 

— 
Wilno, ul. Wielka 21. 

KUPŁO I SPRZEDAŻ 
Pokój 

posiadamy do ulo- 
umeblowa-| kowania na hipo-   d o teki miejskie 

ARMANI, Sprzedam tanio najęcia, ul, Garbarska | D. H.-K. „Zacheta“ | 
DOM z ogrodem bez 7 m, 5 pL6z—o0 | Mickiewicza 1, 
lokatorów vai miewa „tel. 9-05 1162 O | 

a zna mieszkania wolne), i Ср О 
SAMOCHÓD 4 oso- 
bowy w bardzo do- 
brym stanie, Filarec= SE Kosmetyka GR 
  „LOTO |. GIŃSGERO k 

PAS choroby weneryczne koiecz| l. WIEKI I S-ka 
syfilia, nartądów 50: ul. Wileńska 3, U UFOdĘKorowić: Spółka z ogr. odp. 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapia 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarx 

Mi. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4—6, 
ul. NA 24, 

el 

| Lenz oem 
Lekarz-Dentysta 

li m. 3, 
    

lefon 567. Przyjmuje doskonali. odświeża, 
od 8 do 1 iod 4 do 8, Usuwa braki i skazy 

GARRAGE EZ 

Jańw. Piotrowska 
przeprowadziła się na 

Jagiellońską 10 
i przyjmuje od 

godz. 10 214 6. -0 

ilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

ь mebli: 
JR Olo, + 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, _ krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

ną raty. 

Gabinet Kosmetyki 
Lecznicze „Cedib“ 
J. Hryniewiczowej. 
Trwale przyciemnianie 

brwi. 28 18—9, 
przyj. od g. 10 do g. 5. 
W piątki do g. 8. 

W. Z. P* Nr. 26. 
£P6Z— 

  

LETNSKA | —- 

Letniska ——— gubioną książecz- 
w _ majątkach ziem- kę _ wkładową» 
skich w wojew. Wileń- 
skiem i lowogród- leński Prywatny Bank 
skiem. Informacje: Handlowy za Nr 159/29 
Wilno, Jagiellońska 8na imię Franciszki 
m. 12. Jankowicz, Zabielskiej, uniewaž- 
tel. 5-60 8987—+ nia się. £962—0 

JASTRZĘBIA GORA е " 
pelne morze, Hotel- Z rijikas Kalgškų 
Pensjonat „BAŁTYK Lm es na Ko. 
przyjmuje zgłoszenia . < РЕ ZENIA rej yO, р 
ЁояЁы“р}:&пх:“&. K. U. Wilno, rocznik 
Smolna 14 m. 9. b 1686, unieważnia się. 

Jastrzębia Góra, pen: TE 
sjonat „Baltyk“ 9,670 

wydaną przez Wi- 
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ROMUNT t 

' Na ustronnym szlaku 
Powieść 

ROZDZIAŁ I. 

Lara 

Wieczorem całe towarzystwo przy 
glądało się z okien salonowego wago- 
nu odjazdowi księcia ze stacji. 

„Osobliwie wygląda ta kozacka 
kompanja na samochodzie — mówił 
do hrabiny jenerał leremicz, młody, 
okazały mężczyzna — trudno sobie wy 
obrazić inaczej, jak na koniach z dzi- 
dą w ręku, tych, zdawałoby się wro- 
dzonych kozaków i pułkownika i ordy- 

- nansów*. 
„Dzika dusza, więziona w karbach 

kultury, patrzy mu z oczu, odrzekła 
hrabina Koraks, kobieta o żywych, 
energicznych ruchach, ongi piękność 
znana, jak świadczą stare kroniki — 
tyko na wojnie, na czele pułku czuje 
się on w swoim żywiole, a*czy powi- 

"_ tanie z małżonką, po roku rozłąki, bę. 

      

* 

„ne watpliwošci.“ 

  

dzie bardzo czute o tem posiadam pew 
Ametystowy blask 

spłonął w oczach ślicznej Niny. 
„Czy: książe swojej żony nie ko- 

cha?“ — zapytała z żywością. 
„Pewno że kocha, odrzekła hrabi- 

na z dwuznacznym uśmiechem On tam 
prędko się znudzi w swoich zaczaro- 
wanych pałacach poleskich. 

„Co to — ta nie, zaprzeczył He- 
 myes, barczysty ziemianin o przebie- 
głym wyrazie twarzy. Umysł twórczy” 
nie zna nudy. Ja żyć bezczynnie nie 
umiem, gdy jedno tworzę już mi się 
drugie roi, ale nie znam równie 
gorączkowo żywej wyobraźni, jak księ 
cia on nawet z odłegłego frontu kie- 
ruje swojemi interesami, choć wojacz- 
ka myśl jego pochłania. jechaliśmy ra- 
zem przez pół dnia od stacji Wilkowi- 
ska, ciągle prawił o interesach, ciągle 
mu się roiły różne ryzykowne przed- 
siębiorstwa, na wielką skalę, — na- 
wet zawarliśmy pewien układ. 

On się zanadto rozprasza w swoich 
zamierzeniach, to jedyna jego pomyt- 
ka“. 

„Druga — dodała hrabina — że 
się ożenił ze starą kobietą, której nie 
kochał i kochać nie može.“ 

„O jak mi go żal — wzdychała 
Nina, patrząc na odjeżdżających z.dru- 
giege okna — co za śliczny obrazek, 
on w czarnej papasie, wojak, książę 
w każdym calu, a i ci żołnierze przy 
nim w barwnych strojach kozackich. 
Ten czarny o błękitnych oczach p.ęk- 
ny, jak święty Jerzy, smoka pogroin- 
cu, a tamten blondyn drobniejszy nieco 
jaki uroczy, oczy mu świecą z pod ja- 
snej czupryny, jak para bławatków, w 
więzi owsianej. Spotkam księcia w Tu- 

rowie, tub porzucę jenerała i udam s:ę 
na front, gdzie ten bohater walczy! 

„Nina się zasępiła* zauważył jene- 
rał z uśmiechem. 

„Któż potrafi być chmurny, w ode 
cnośc* słonecznego jenerała'* zawoła- 
ła hrabina. 

Tymczasem, na dworze skończyły 
się przygotowania do drogi samochó 
był gotów, odjazd. Książe przesłał ku 
cknom ukłon wojskowy i wskoczył do 
wozu. Dobry silnik walczył zwycięsko 
z przeszkodami złej drogi poleskiej. 
Gdy się książe po kilku chwilach obcj 
rzał ku stacji, białe jej mury srebrzy- 
ły się na skraju widnokręgu, w łagod- 
nych blaskach zorzy wieczornej. 

Tu na ustronnym szlaku Świat 
inaczej wyglądał, jak na froncie, na 
kolei i na traktach głównych. 

Tam zgiełk, huk, ruch bez miary, 
życie wre gorączkowem, czasem cho 
robliwem tętnem, tu równina spoczy- 
wa snem spokoju, czy omdlenia, ogar- 
nięta smutkiem tęskliwym. Okolica wy- 
ludniła się pół uprawnych mało, © 
siewie zdaje się nikt nie myśleć, na pa- 
stwisku cisza i pustka. 

„To się poprawi myślał książe — 
zanik pracy pokojowej to konieczny 
skutek wójny, — potem nastąpi twó:- 
czego życia odrodzenie, co dziś zanie- 
dbanem zostało, jutro wzmożona praca 
dopełni z naddatkiem . Pod gromami 
klęski żywiołowej ludzie upadają na 
duchu, łatwo głowę tracą — on podo- 
bnej słabości nie ulegnie. On się nie 
lęka broni szczęku. Człowiek trwoż- 
liwy nie zdobędzie złotego runa, jeno 
ten kto wśród zamętu i przygód, czuje 
się w swoim żywiole. 

Ciężkie nocy cienie ogarnęły równi- 
nę i lasy, gdy się zbliżał do swego cza 
rnobyla. Łagodnym błyskiem zaświ- 
tał krzyż na kaplicy nad czernią lip 
i świerków, a to białe mury pałacu na 
tem samem tle ciemnem. Stoi na miej- 
scu, stoi niewzruszony. — Zrobiło się 
widniej, z za chmur wychylił ziemi 
wierny towarzysz swoje oblicze. 

I wspomniał książe może [jedyny 
wiersz, który chował w pamięci — 
pieśni o jednym z przodków swoich. 

„Bo kiedy witał, kraj miły ro- 
dzony 

Na stepy znów wschodził mie- 
siąc czerwony 

Nocą nawet i ślepy, by poznał 
te stepy 

Po kwiatów rodzinnych zapa- 
chu. 

Przed gankiem pałacu powitała 
księcia Aleksandra Ginwiłła osobista 
służba jego i stary Niemiec Lencold 
długoletni rządca Czarnobyla. 

„Nareszcie — przemówił on z pe- 
wnem wzruszeniem — witamy księcia, 

po długiej nieobecności — znowu w 
domu.“ 

Przebiedz szereg jasno oświetio- 
nych pokoi, powitać stare, dobrze zua- 
ne kąty, było dla księcia serdeczną po 
trzebą. Pozatem wanna, wieczerza, 
dłuższa rozmowa z rządcą o sprawach 
bieżących, potem sen, sen, spoczynek 
upragniony po nocach bezsennych. 
Lencold pozostawiwszy go na opie- 
ce służby, cofnął się do swojej kan- 
celarji. 

Lencold miał słabość dla ludzi dziel 
nych a książe był nim niewątpliwie. 
Rozmyślał teraz o przejściach jego bu- 
rzliwego życia Było ono pełne ruchu, 
zmian, doświadczeń osobliwych, które 
je zgoła niepodobnem czyniły do sza- 
blonu dnina powszedniego. 

Ciężkie warunki bytu wygnały go 
jako młodzieńca prawie bez środków, 
na wędrówkę po świecie. Ruszył śmia- 
ło w świat obcy, daleki, rzucił się w 
wir jego przygód. Losy zagnały go do 
Egiptu. Wieści o walkach z Mahdysta- 
mi, trwających w owych. czasach w 
Sudanie, ciągnęły go magnetyczną si- 
łą dalej na południe. Wstąpił do woj- 
ska angielskiego, z początku dzielił 
wielkie trudy i niewygody życia obo- 
zowego z prostymi żołnierzami. Los 
jego poprawił się znakomicie, gdy 
dzięki szczęśliwemu zbiegowi okolicz- 
ności zwrócił nań uwagę Lord Kitch- 
ner, ówczesny Sirdar wojsk anglo-su- 
dańskich.  Kitchner polubił śmiałego 
młodzieńca, chętnie mu pomagał. Tro- 
skliwą opieką otaczył rannego, gdy 
cios fatalny, otrzymany w utarczce z 
Mahdystami, przykuł go do łoża. Nie- 
stety z odwołaniem Kitchnera do Tran- 
swaału, książe stracił możnego przy- 
jaciela. Po zwycięstwie pod  Omdur- 
mon odniesionem przez Wingate'a (na 
stępcę Kithnera) nad wojskami Kha- 
lita Abdullahi, wojna Sudańska zamar- 
ła a dalsza służba w tym zakątku świa- 
ta straciła dla młodego księcia urok. 
Nie zwrócił wszakże kroków ku pół- 
nocnym stronom rodzinnym,  zautał 
gwiazdom południowego krzyża, przez 
środek Czarnego lądu podążył ku Tran 
swaalowi. W nieznanej głuszy pod- 
zwrotnikowej Afryki znikł na dłuższy 
okres czasu, wielka część przygód je- 
go z owych czasów pozostała pokryta 
tajemnicą. 

Wojna japońska zastaje go w sze- 
regach armji rosyjskiej. 

Młody oficer daje liczne dowody 
odwagi i cokołwiek drapieżnych skłon 
ności. 

Po powrocie do kraju, żeni się 
z dziedziczką fortuny Woynów, 6sobą 
bardzo majętną lecz znacznie od niego 
starszą. Rozpoczyna się okres gorącz- 
kowej działalności w dobrach żony i 
podarowanym mu przez nią własnym 
majątku. Pracy tej brak ciągłości. Siła 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witoki Woydyłe. 

fatalna ciągnie go w stronę gdzie pożo 
ga wojny szerzy zniszczenie. Walki 
bałkańskie odrywają go od pokojowe- 
go zajęcia... potem wybucha wielka 
wojna... 

Wzrok jego zdobi dziki płomień, 
właściwy bohaterom Byrona. 

Jak oni zwykł kroczyć Ścieżką za: 
wrotu, na skraju przepaści — dale 
ko od kurzawy utartych gościńców. 

Dziś wrócił na czas krótki do do- 
mu, a księżny tu niema? 

Widocznie nie zawiadomił jej © 
przyjeździe, niewdzięcznym jest zanie- 
dbuje tę zacną i mądrą kobietę. Kor- 
sarze i Lary bywają dobrymi kochan- 
kami ale nie mężami. 

Ciche skrzypnięcie drzwi zbudziło 
Lencolda z tych rozmyślań. Od stro 
ny służbowych pokoi wkroczyła do 
kancelarji ostrożnie klucznica pani Wi- 
talska — urocze zjawisko!  Lencold 
wzniósł ramiona do góry. 

„Ależ, dobry Boże, ca się stało? 
Tęcza, krzak różany, aniół w wieczo- 
rowym stroju, czy pani Witalska? A 
co za śliczne uczesanie, zakończył z 
pewną lubością, ale poco to wszyst: 
ko?“ 

„Przecie ksiąže przyjechat...“ 
„Przyjechat, to wažny wypadek dla 

administracji Czarnobyla, ale żadne 
galowe przedstawienie. 

„Przecie książe mnie nie zna, pan 
mnie dziś jemu przedstawi, tego wy- 
maga moja pozycja”. 

„jutro pani Witalska, jutro, 
książe będzie oglądać 
inwentarz." 

„Pan mnie między inwentarz chce 
wmieszać odparła Witalska gniewnie, 
pan który ma taki mir u księcia zrobi, 

co zechce i dziś mnie jemu przedsta- 
wi, dziś przed wszystkimi, zaraz!” 

„W takim razie chodźmy do łazien- 
ki, jaka tam będzie „pozycia* pani 
Witalskiej, tego nie wiem”. 

„Wstyd, panie Lencold, drwić tak 
nielitościwie z przyjaciółki, mnie księ- 
ciu przed obiadem przedstawić nale- 
ży, bo chciałabym, by mię do stołu za: 
prosił, ubrałam się odpowiednio. U 
Woynów, u książąt Hryczyńskich za: 
wsze do stołu siadałam'*. 

„Niech pani Witalska będzie roz- 
sądną. Z nad ciemnych okularow wyj- 
rzały szare oczy, mądre, uważne nie- 
co surowe. Książę jest zmęczony, pani 
podniecona i zariadto wystrojona, on 
teatralnych wysteępow nie lubi“. 

„Bo pam nie wie, przerwała, ja przy- 
znam się szczerze, on mnie już wi- 
dział. Stałam w oknie ciemnem, gdy 
podjeżdżał pod ganek, blask latami z 
samochodu padł jak raz na mnie. 
Książę musiał mnie spostrzedz, spoj- 
rzał na mnie wzrokiem ognistym, wy- 
mownym. Jaki on piękny, prawdziwy 
bohater, odrazu poczułam, że...'* 

gdy 
gospodarstwo, 

„To wszystko niedorzeczności, im- 
imaginacje, zawołał Lencold niecierp- 
liwie. Aha zazdrość w nim się budzi 
pomyślała Witałska, łzy się jej polały z 
jej oczu. Błysk łez starego wcale nie 
wzruszył, niech pani nie płacze ciąg- 
nął dałej zimno, od łez posadzka się 
splami, a książę tego nie lubi*. Nie- 
uprzejma uwaga otrzeźwiła podnieco 
ną niewiastę, zmieniła ton, wyrzekła 
się natarczywości, prosiła. 

„Przecież przybyłam do Czarnoby- 
lu pod nieobecność księcia, wezwana 
przez pana, on mnie jeszcze nie zna. 
i tylko dlatego proszę, by mnie pan 
jemu przedstawił, jak tego dobre wy- 
chowanie wymaga”. Lencold uśmiech- 
nął się wcale nie przekonany. 

„Życzenie jest słuszne, adrzekł — 
i będzie spełnione w odpowiedniej 
chwili, sprawa nie jest pilną“. I on 
zmienił ton, w sposób przyjazny — 
jał dobitnie tłumaczyć niedorzeczność 
przedsięwzięcia. On, znając dobrze 
księcia, wie, jak się wobec niego za- 
chować należy. Ona jako rozsądna ko- 
bieta winma zastanowić się nad tem 
co jej teraz mówi, i postarać się to zro 
zumieć. Książe będąc zmęczony pra- 
gnie wypoczynku, barwny strój go nie 
zachwyci, występ nie w porę rozgnie- 
wa. Witalskiej znaną była stanow- 
czość starego, przegrała. Należało się 
przynajmniej chwilowo, wyrzec świet- 
nego występu. Lencold źle mówił, га 
zdrość i zła wola przemawiały jego 
ustami, ona wie lepiej — książę ją wi- 
dział, widzieć pragnie i dziś jeszcze 
ujrzy w świetle księżyca. Tymczasem 
Lencold kończył swój wykład. 

„Na dowidzenia; mówił, jeszcze je- 
dna uwaga. Niech pani Witalska za- 
wsze utrzymuje porządek (wskazał 
na czoło) tu na górnem pięterku, to 
pierwszy zadatek wszelkiej pomyśno- 
Ści w życiu”. Witalska odpowiedzia- 
ła spojrzeniem pełnem żalu i zacięto- 
SCI. * 

Zniknięcie uroczej postaci spra- 
wiło staremu ulgę, spojrzawszy na ze- 
garek jął się pośpiesznie przebierać. 

„Angielskie fantazje'', mruczał przy- 
wdziewając przed obiadem czarny 
strój wieczorowy. Stanął przed lustrem 
wysoki, nieco szczupły mężczyzna, © 
kędzierzawych przypruszonych siwiz- 
ną włosach i zaroście, z nad ciemnych 
szkieł wyjrzały Szare, rozsądne oczy. 

„Fe, jak nie do twarzy  leśnemu 
człowiekowi w dworskim stroju, Z re- 
sztą — pocieszał się — szczęście, żem 
jeszcze wolny od  jedwabnych poń- 
czoch i krótkich spodni". 

W tej chwili rozległ się niesłysza- 
ny od wyjazdu księcia, doniosły głos 
'gongu, wzywający na obiad tylko 
dwuch biesiadników, księcia i Lencol- 
da. Ginwiłł po kąpieli wbrew etykiecie 
którą raczej sobie narzucał , niż mi- 

łował, przyszedł do stołu odziany w 
śliczne liljowe, jedwabne kimono. Po- 
stać, zdobna w strój nowy, zdawała 
się zupełnie zmienioną. Nic w niej 
nie zostało z groźnego Aresa, to ra- 
czej Pallas-Atene bitna i butna przeci- 
wniczka jego z pół Trojańskich. Re- 
zmowa w czasie obiadu była ożywio- 
ną. 

„Dobrze się pan trzyma, panie Len- 
cold, mówił książe, rok wojny 
żadnych śladów na panu nie zosta” 
wit“. 

„To nic dziwnego, odrzekł zagad- 
mięty, ja tu siedzę, pozornie przynaj- 
mniej, w zupełnym spokoju. Dziwne że * 
książę, który trwa w zamęcie wojny, 
nietylko zmarszczek i siwizny sobie 
nie przysporzył ale wygląda odmłodzo- 
ny, jak odrodzony". 

„Wojna to mój żywiół Gdybym 
był odpowiedzialny za ogólny jej kie- 
aż niepowodzenia by mię przygnę- 
iły. 

Na swoim odcinku, żelazną dłonią 
utrzymuję ład i mam powodzenie. Co 
pan myśli? Z żalem odjeżdżałem z 
frontu, bo wiem że w pułku nikt mnie 
należycie nie zastąpi. Z drugiej strony 
z radością „powitałem stare progi wła- 
sne, w przelocie, na chwilę. 

„Tak, na chwilę. Z powrotem na 
stałe spodziewałem się księcia powi- 
tać po roku wojaczki, mówił Lencold 
posępnie. Silna burza nie trwa długo, 
mawiano nie sprawdzają się te słowa 
w wojnie obecnej. Co książę wyczuwa 
czy długo jeszcze trwać będziemy pod 
znakiem klęski? 

„Łatwiej obliczyć bieg planety, niż 
rozwój spraw ludzkich, w podobnym 
rozruchu. Końca wojny nie widać, o 
ile nie zajdą nieprzewidziane wypad- 
ki. Rosję przestrzeń ratuje. Niech Niem 
cy zajmą cały jej zachód, pół miljona 
kilometrów kwadratowych, to Rosji 
nie zgubi Odległość jej ośrodka w bez- 
miernej równinie, lepiej ją bronię jak * 
pasma gór nieprzystępne lub twierdze, 
opancerzone. Kitchner: powiada 
trwanie wojny na okres trzy letni, bo 

daj że ma słuszność”. 
„lm dłużej trwać będzie tem gorzej 

dla wszystkich, westchnął Lencold. W 
nieludzkiej walce, wyradza się dusza. 
ludzka. Świat się podzielił na dwa, li- 
czebnie nierówne obozy, Każdy z nich 
mieni się cnotliwym a przeciwnika 
nikczemnikiem zowie. 

` 

Tego nas uczą mędrcy - faryzeu- 
cze stojący u steru a gmin im wierzy. 
Jad szkaradny serca ludzkie napełnia, 
jako smoki wrogie patrzą na siebie 
przeciwnicy. Dusza żmiji zamieszkała * 
w człowieku. Żle będzie na świecie, 
póki to się nie zmieni.” 
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