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„ Kiedy i gdzie zbierze się 
/ konferencja rządów? Sprawa kon- 
, ferencji dla likwidacji tak zw. następstw 

wojny wciąż jeszcze znajduje się w 
fazie pertraktacyj dyplomatycznych. 

! Gabinet Mac Donałda nalega, aby 
miejscem obrad konierencji był Lon- 

dyn, ponieważ premjer angielski nie 

będzie mógł w najbliższym czasie 

opuścić swej ojczyzny ze względu na 

Sytuację wewnętrzną. Francja nato- 

miast wysunęła Szwajcarię jako 

miejsce _ spotkania _ przedstawicieli 

państw, "podkreślejąc, że obrady 
w państwie, które jest  zaintere- 

sowane w Sprawie likwidacji na- 

stępstw wojennych, mogą utrudnić 

prace konierencji, która powinna być 

wolna od jakichkolwiek wpływów 
ubocznych. 

Wymiana zdań w tej materji ciąg- 

nie już dość długo i jaki będzie tego 

' koniec trudno przewidzieć. Liczne po- 

głoski ukazujące się w prasie euro- 

pejskiej wymieniają nazwisko Herma- 

na  Miillera kanclerza Rzeszy jako 

' przewodniczącego delegacji niemiec- 

_ kiej. Widocznie Niemcy przygotowują 

się do generaliego szturmu skoro 

wyjeżdża p. Muller. P. Muller jest 

wybitnym członkiem drugiej Między- 

narodówki a zatem będzie mu łatwiej 

znaleźć wspólny język z p. Mac Do- 

naldem również wybitnym członkiem 

Il Międzynarodówki. Oprócz tego w 

„Niemczech mają nadzieję, że chwieją- 

y się gabinet Poincarego wywróci się 
  

do władzy dojdą socjaliści z p. 

'7f Blumem, a wtenczas trójca socjalistycz- 

na przystąpi do organizowania „SZCZęŚ- 

' liwości socjalistycznej* w Europie. 

Płacić dolary... Amerykanie oka- 

' zali się niewzruszeni. Przedstawienia 

' posła francuskiego w Waszyngtonie 

W wyniku uchwały parlamentu fran- 

cuskiego w sprawie odroczenia termi- 

nu ratyfikacji umowy Mellon-Beranger 

"nie dały żadnego rezultatu. Stany 

Zjednoczone powiadają wręcz: proszę 

płacić 407 mtljonów dolarów albo 

 ratyfikować układ, a wtenczas pierw. 

/ szą ratę sprolongujemy. Stanowisko 

Ameryki jest przyczyną chwiania się 

| gabinetu Poincarego, który wysunął 

' ratyfikację układu na porządek obrad 

* parlamentu, pragnąc w ten sposób 
uzyskać wolną rękę w rozmowach z 

Niemcami przy dyskusji nad planem 
Younga, łączącym w sobie— jak wia- 

- domo - zagadnienie odszkodowań nie. 

 mieckich z długami miedzysojuszni- 

czemi. Socjaliści francuscy, którym 
uśmiecha się nadzieja utworzenia na- 

nowo kartelu lewicowego utrudniają 

|. pozycję gabinetu. Aby zachować po. 

fzory, że w tak doniosłej sprawie jak 

kwestja długu wobec Ameryki nie 

zajmują partyjnego stanowiska zapro- 

ponowali oni zaopatrzyć ratyfikację 
| układu kilkoma zastrzeżeniami wiedząc 

zgóry, że takie postawienie sprawy 

Skazuje ją na niepowodzenie ponie- 

waż Stany Zjednoczone oświadczyły, 
że o jakichkolwiek omówieniach ukła- 

du Mellon:Beranger mowy być nie 
może. 

| W tym stanie rzeczy Briand wy- 

Stąpił z projektem zorganizowania fe- 

derącji państw europejskich. Federacja 
„Ma powstač na płaszczyźnie gOSPO- 

darczej, a właściwe jej znaczenie — o 

| czem się nie mówi głośno— polegać 
| ma na przeciwstawieniu się coraz wzra- 

Stającej przewadze kapitału amery* 

kańskiego wdzierającego się na rynki 

europejskie. 
Planowi Brianda, który coprawda 

Nigdzie w całości nie był ogłoszony 

prasa poświęca Sporo miejsca. Wy- 

 Sunięcie planu federacji europejskiej 

w momencie zaostrzenia stosunków 
amerykansko-irancuskich jest wysoce 

_ charakterystyczne. Plan zaś sam i ha- 

»łąs prasowy wszczęty dokoła niego 
ma więcej w sobie cech demonstracji 
 miż realnych zamierzeń politycznych. 

Europa nie dorosła jeszcze do po- 
ważnej walki z Ameryką. 
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z odniesieniem do domu lub z | 

Wyjazd Prezydenfa Mościekiego 
„ do Krakowa 

KRAKÓW, 12—7. Pat. Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przybędzie do 
Krakowa w dn. 15 bm. i zajmie apar- 
tamenty na Zamku Królewskim. W 
czasie od 18 do 28 bm. zwiedzi Pan 
Prezydent główniejsze ośrodki gospo- 
darcze i przemysłowe. na terenie woje- 
wództwa oraz zetknie się bliżej z 
miejscową ludnością. 

Konferencja w sprawie nowego 
regulaminu Sądu Najwyźszego. 

WARSZAWA, 12 7. PAT. Dnla 11 bm. 
p. minister sprawiedliwości Car przyjął 

prezesa Sądu Najwyższego p. Supińskiego, 
z którym odbył dłuższą konferencję na te- 

mat nowego regulaminu Sądu Najwyższego. 

Urlop ministra Kiihna. 
Dnia 12 bm. p. minister komunikacji, 

inż. A. Kiihn, rozpoczął 3-tygodniowy urlop 
wypoczynkowy. Nieobecnego ministra za- 

stępować będzie p. podsekretarz stanu w 

ministerstwie komunikacji, inż. Witold Czap- 
ski. 

Zakończenie rokowań kolejowych 
polsko-rumnńsktch 

W dniu 10 b. m. ukończone zosta- 

ły polsko-rumuńskie rokowania kole- 

jowe w sprawie układu wykonawcze- 

go do międzynarodowej  polsko-ru- 

muńskiej umowy kolejowej, parafowar 

nej w Bukareszcie w dniu 24. maja r. 

m. Na konferencji osiągnięta całkowi- 

te prozumienie, przyczem podpisano 

układ, który pozwoli na rychłe zreali- 

zowanie międzynarodowych umów, 

skoro tylko nastąpi definitywne podpi- 

sanie. к 
Delegacja opuściła Warszawę w 

dniu 10 b. m. wieczorem. 

Zeppelin ma lecieć nad Polską 

Komendant niemieckiego sterowca 

transoceanicznego dr. Eckener zwrócił 

się do poselstwa polskiego w Berlinie 

o wyjaśnienie, dotyczące możliwości 

przelotu Zeppelina nad Polską. Dr. 

Eckener planuje w najbliższym czasie 

lot dookoła świata po trasie następu- 
jącej: Polska — ZSSR. (Syberja) — 
Stany Zjednoczone i przez Atlantyk z 

powrotem do Europy. Z lotnisk poł 

skich jedynie lotnisko poznańskie ma 

hangary odpowiednie da lądowania 

wielkich sterowców. 

Zwłoka w nawiązaniu rokowań 
połsko-nizmieckich 

Z powodu wielkiej różnicy zdań w 
łonie rządu Rrzeszy i niemieckich ugru 

powań politycznych co do sprawy za- 

stosowania nowych ceł agrarnych wo- 

bec Polski, nie należy się spodziewać 
ponownego nawiązania rokowań o tra- 

ktat handlowy między Polską a Niem- 
cami przed końcem bieżącego miesią- 
ca. 

Wyjazd przemysłóweów polskich 
do Łofwy 

W związku z mającem nastąpić za- 

łożeniem specjalnego towarzystwa 
współpracy gospodarczej Polski i Ło- 

twy wyjechała wczoraj na Łotwę dele- 

gacja polskich przemysłowców i han- i 
dlowców z: dyrektorem polsko-sowiec- 
kiej izby handlowej p. Trzeciakow- 
skim. Delegacja zwiedzi Rygę i Liba- 
wę. " 

uiszczona Opłata pocztowa ryczałtem 
Redakeja rękopisów niezarmówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń so do rozmieszczania ogłoszeń. 

  

Protes 5-cin komnnistów w Kownie 
Z Kowna donoszą: 9 sierpnia sąd wo- 

jenny w Kownie przystąpi do rozpoznawa- 
nia sprawy 5 komunistów, oskarżonych o 
urządzenie tajnej komunistycznej drukarni 
i o rozpowszechnianie komunistycznych 
proklamacyj+ 

Warost protestowanych weksli w Litwie 
Z Kowna donoszą: W ciągu pierwszych 

czterech miesięcy r. b. zaprotęstowano 
59,390 weksli na ogólną sumę 23 milj. litów. 
W roku ub. w tymże czasie zaprotestowa- 
no 27.524 weksli na sumę 9 milj. litów. 

Olbrzymia panama w Łotwie 
Z Rygi donoszą: W tych dn'ach w 

Rydze zosała ujawniona olbrzymia pa- 
nama w t'wie Handlu lnem „Latwijas 
Linu Centrala", Jak wyjaśniło wstępne 
dochodzenie, t-wo było winne państwo- 
wemu monopolowi Inianemu wielką su- 
mę za zakupiony len. Gdy na wiosnę 
wskutek nieurodzaju zaczęto rozdawać 
poszkodowanej ludności siemię, towa- 
szystwo to również zobowiązało się do: 
starczyć pewnej ilości siemienia, ponie- 
waż jednak było ono w złym gatunku, 
zastawiono je w dwuch ryskich insty- 
tucjach kredytowych. Towarzystwo 
sprzedało zastawione zboża, przez co 
naraziło te dwie instytucje na olbrzy- 
mie straty. Gdy się panama wykryła, na- 
czelny dyrektor towarzystwa Łardyń, 
uciekł zagranicą. Policja prowadzi dal- 
sze dochodzenie. 

W obli dymisji mąda fiskiego 
Z Helsingiorsu donoszą: W związ: 

„ku z tem, iż partja postępowa, która 
sformowała obecny rząd, doznała po* 
rażki na wyborach, rząd ma podać 

"się dymisji. Podobno nowy rząd ma- 
ją utworzyć agrarjusze. Nowy parla- 
ment zbierze się 1 sierpnia. 

„łossisthe Złą.” o odwołani podróży 
Temgalsa do Rowna 

BERLIN, 12 7. PAT. Zastanawiając się 
nad przyczyną odwołania zapowiadanego 
wyjazdu łotewskiego prezydenta państwa 
Zemgalsa do Kowna, „Vossische Ztg.* w 
depeszy z Szawel twierdzi, że decyzję w 
tym kierunku, przypisać należy pośrednio 
silnym barazo wpływom polskim w Łotwie. 

Wpływy te w najbliższej przyszłości praw- 
dopodobnie wzrosną jeszcze, dzięki utwo- 
rzeniu w sąsiedniej Estonji rządu prawico- 
wego z b. posłem estońskim w Warszawie 
p. Śtrendmanem na czele, który znany jest 
ze swoich sympatyj dla Polski. „Vossische 
Ztg.* wskazuje na odgłosy w prasie łotew- 
skiej, zapowiadające wyjazd Strandmana do 
Warszawy. Odmowa prezydenta Łotwy jest 
ciężką obrazą i rozczarowaniem dlą rządu 

Woldemarasa, który niejednokrotnie dawał 
do zrozumienia, że gotów jest podjąć roko 
wania z Łotwą bez poruszania kwesfji wi- 
leńskiej i który do sąsiadów nadbałtyckich 
zawsze się odnosił pojednawczo. 

r 
Bitro Mierniczego Przysięgłego 

sil 

inż. Szesława Jankowskiego į 
ZOSTAŁO PRZENIESIONE — В 

z ulicy Kalwaryjskiej Nr 84-3 na 
ulicę Mickiewicza Nr 19 m. 12. 
czne w godzinach urzędowych. 24 
E EL LSL) 
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Sowiety i Anglja. Zachowanie 
się gabinetu Mac: Donalda  ostudziło 
nieco zapał bolszewików, z jakim po- 

witali objęcie rządów przez Labur 

Party. Okazuje się, że Partja Pracy 

mimo swych deklaracyj nie śpieszy 

się z nawiązaniem stosunków na któ- 

rych tak bardzo Moskwie zależy. Na- 

razie rząd p. Mac Donalda ma for- 

malny powód do  niepodejmowania 

stosunków z Moskwą ponieważ nie 

wszystkie dominja nadesłały odpo- 

wiedzi na odnośne zapytanie. Wycze- 

kiwanie na odpowiedzi może zająć 

sporo czasu, albo akurat tyle ile trze- 

ba będzie dla ustalenia warunków 

drogą rozmów nieoficjalnych, jakich 
stosunki z Moskwą na nowo mogą 
być podjęte. 

Zjazd Polaków z zagranicy 
który odbędzie się w Warszawie 14-go 
bm. postanowili bolszewicy wykorzy- 

stać dla propagandy i agitacji. „Wy- 
starczy przejrzeć prasę sowiecką z o- 
statniego tygodnia, zapowiadająca, że 

delegaci polscy z ZSSR zdemaskują 

„faszyzm polski“ aby nie mieć žad- 

nych wątpliwości co do charakteru 

„delegatów", jacy z Bolszewji do nas 
przyjadą. 

W ciągu ostatniego tygodnia w 

skupieniach polskich w Bolszewji od- 

były się wybory delegatów na zjazd. 

Wybrano oczywista „bezpartyjnych': 

A więc: Jan Kukiełko, były pastuch, 

następnie robotnik w iabrykach ce- 
mentu pod Krakowem w r. 1914, 
wreszcie członek  partji: komunistycz- 

nej i agitator propagandysta. Jan Wy- 
słouch, marynarz z „Aurory* obecny, 

prezes Kołchozu im. Feiksa Dzlierżyń- 
skiego, Rutkowski robotnik huty szkla- 

nej im, Dąbala i Skowronkowa człon- 
kini klubu komunistycznego. Jak wi- 
dzimy. kleine aber nette Geśellschait 

(dane biograficzne zaczerpnięte z „Praw- 

dy“) 

Ponieważ nazwisko p. Kukiełki ani 

Rutkowskiego nic nikomu nie mó- 

wi, użyli bolszewicy dla firmowania 
tej operacji agitacyjnej nazwiska syna 

Przybyszewskiego, Bolesława, który 

niedawno został obrany rektorem 

konserwatorjum w Moskwie. 

Jeżeli tedy usłyszymy na zjezdzie 

Polaków z zagranicy hymny pochwal- 

ne dla ustroju komunistycznego, ра- 

miętajmy, że będą je głosili ci, ktorzy 
wyrzekli się własnej ojczyzny* 

Ir, 
  

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

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

" WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

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

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

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

miejsca. Terminy druku mogą 

Sprawa ratyfikacji układu Mellon-Berenger 
Przemówienie Poincarego. 

PARYŻ, 12-VII. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby deputowanych Poin- 

carć przypomniał, że wysiłki, jakie czyniły kolejno rządy francuskie w ce- 

Ju złagodzenia postanowień układu Mellon-Berenger rozbijały się o opór 

Ameryki. Właśnie z powodu tego, że Francja nie ratyfikowała dotychczas 

układu Mello — Berenger eksperci amerykańscy pragnęli ułatwić Francji 
wywiązanie się z jej zobowiązań płatniczych przez wprowadzenie planu 
Younga. Dlatego też — mówił Poincarć — ratyfikacja układu w sprawie 
spłały długów narzuca się jako konieczność. Ameryka i Anglja godzą się na 
różne formy ra tyfikacji układu, nie godzą się natomiast na włączenie doń 
zastrzeżeń: I 

PARYŽ, 12-VII. PAT. W dalszym ciągu swego przemówienia w lzbie 
Poincarć wskazywał na konieczność natychmiastowego przyjęcia takiej for- 
my ratyfikacji umów, któraby nadawała się do przyjęcia dla, wierzycieli 
Francji, przyczem zaznaczył, że rząd poniesie odpowiedzialność za wynik 
głosowania. Mówiąc o wierzytelności angielskiej, Poincarć  zobrazował 
rokowania francusko-angielskie, prowadzone w okresie okupacji Zagłębia 
Ruhry, która przysporzyła skarbowi francuskiemu 1500 milj. fr. oraz roko- 
wania między Herriotem a Mac Donaldem z roku 1924, które toczyły się w 
obliczu istniejącego planu Dawesa, nie ustalającego czasu trwania spłat nie- 
mieckich, co czyniło niezwykle trudnem związanie długu z odszkodowaniami. 
e ciąg przemówienia wygłosi Poincarć na posiedzeniu popołudniowem 

zby. м 

- Dookoła ewakuacji Nadrenii 
Centrum niemieckie przeciwko powołaniu komisji konstata- 

cyjno-pojednawczej 

'BERLIN, 12—7. Pat, z tutejszych kół centrowych donoszą, że w 
ostatnich dniach między przewodniczącym stronnictwa centrowego prałatem 
Kaasem a ministrem terenów okupowanych dr. Wirthem nastąpiła wymia- 
na listów na tematjewakuacji Nadrenji. W liście, wystosowanym do min. 
Wirtha, prałat Kaas wypowiedział się - jak informuje prasa berlińska— 
przeciwko podnoszonym w prasie irancuskiej żądaniom utworzenia komi- 
sji konstatacyjno:pojednawczej, uważając ją za możliwą do przyjęcia ze 
Stanowiska niemieckiego. Odpowiedź min. Wirtha podziela całkowicie sta- 
nowisko, zajęte przez prałata Kaasa, który godzi się raczej na utrzymanie 
okupacji do roku 1935, aniżeli na utworzenie komisji konstatacyjno pojed- 
nawczej. Min. Wirth miał powołać się na oświadczenie dr. Sftesemanna, 
złożone w czasie obrad budżetowych w Reichstagu i zapewnić, że rząd 
Rzeszy pod żadnym warunkiem nie dopuści do utworzenia komisji kont- 
rolnej na obszarach ewakuowanych. 

Sfany Zjednoczone Europy 
Wyjaśnienia „Temps* 

PARYŻ. 12. PAT. Przypisywany Briandowi zamiar skorzystania z 
przyszłego zgromadzenia Ligi Narodów we wrześniu, aby wystąpić w 
przedmiocie nowei organizacji gospodarczej w Europie, jest wiadomością 
lansowaną przez niektóre dzienniki i nienoszącą dotąd charakteru ojicjal- 
nego. Dzisiejszy „Temps** wypowiada się w tej sprawie z wielką oględ- 
nością. Czyni wprawdzie zastrzeżenia co do możliwych reperkusyj  poli- 
tycznych podobnej inicjatywy, oświadcza jednakowoż, że jest wielka idea, 
która wprowadzona w czyn wytworzyłaby stan zbawienny dla współczesnej 
cywilizacji europejskiej. Podobna koncepcja nie zawiera w sobie nic, coby 
mogło zaszkodzić innym ugrupowaniom międzynarodowym. Widzieć 
owszem w niej należy rzeczywistą kontynuację polityki locarneńskiej i ge- 
newskiej, gdyż niezbędnem jest, aby kraje starej Europy weszły między 
sobą w porozumienie w celu wytworzenia lepszych warunków dla ich pro- 
dukcji i własnej egzystencji, redukując, o ile możliwe, przegrody celne, 
które rozdzielają je i są zbyt często powodem zatargów między niemi. 
Dziwić się należy, że zamiary Brianda, leżące bezpornie w płaszczyźnie 
jego polityki pokojowej, traktowane są przez prasę prawicową niemiecką, 
jako zwykły manewr, mający jakoby na celu wzmocnienie hegemonii frau- 
cuskiej w Europie. Tym sposobem najszlachetniejsze i najwyražniejsze 
zamiary Francji zostają wykoszlawione, zanim jeszcze obleczone będą w 
określoną formę. r 

Opinja Pertinaxa. 
PARYŻ, 12-VIl. PAT. Prasa zamieszcza komentarze w związku z przypisywa- 

niem Briandowi zamiaru zwołania konferencji w sprawie zorganizowania stanów zje- 
dnoczonych Europy. W „Echo de Paris" Pertinax zamieszcza na ten temat artykuł, 
w którym zapatruje się pesymistycznie nawzmiankowany projekt, oświadczając, że 
Briand ucieka do podobnego manewru przewidując, że wynikną poważne trudności z 
jego polityki locarneńskiej, które pragnie zażegnąć. Pertinax uważa projekt  Brianda 
za zręczny wybieg przelicytowania międzynarodowych haseł genewskich i londyńskich, 
ażeby nadać pozór poświęcenia się dla sprawy najszlachetniejszych ideałów szerego- 
wi ustępstw, które zmuszony będzie poczynić na mocy powziętych przez niego roko- 
wań. Polsce i Czechosłowacji, osłabionym przez ustępliwość polityki francuskiej, dana 
będzie rada szukania. Briand przywłaszcza sobie program drugiej międzynarodówki 
który jest zarazem programem odwetu niemieckiego, gdyż oznacza pośpieszne rozbro- 
jenie, słabszą obronę istniejących granic oraz rewizję traktatu wersalskiego. W zakoń- 
„czeniu artykułu Pertinax oświadcza że podobna chęć wycia razem z wilkami dla uni- 
knięcia ich ukąszenia jest poprostu warjactwem, któremu należałoby nareszcie położyć 
kres. 

Nofa rumuńska w sprawie planu Younga 
BUKARESZT, 12 VIL. PAT. Rząd rumuński polecił swym przedsta- 

wicielom dyplomatycznym w Paryżu, Londynie i Rzymie wręczyć noty, 
przedstawiające rumuński puakt widzenia na kwestję odszkodowań i wy- 
rażające niezadowolenie, jakie wywołało w Rumunji obciążenie jej przez 
plan Younga spłatami rocznemi. Dalej nota wyszczególnia warunki, na 
jakich Rumunja może przyjąć plan Younga. W końcu rząd rumuński za- 
znacza, iż zdaniem jego byłoby wskazanem, aby odbyłaby się jedna tylko 
konferencja polityczna, w której wzięłyby udział wszystkie państwą — 
wierzyciele Niemiec. W bukareszteńskich kołach politycznych wyrażają 
przekonanie; że wielkie mocarstwa zaaprobują punkt widzenia rządu ru- 
muńskiego. : 

Echa napadu na artystėw polskich ® Орой | 
BERLIN, 12-VII. PAT. Przed sądem opolskim odbywala się wczoraj 5 

cja 24 oskarżonych o udział w napadzie na artystów teatru polskiego = Świadkami 
zajścia, wśród których zjawili się równieź artyści polscy, wezwani na rozprawę z Ka- 
towic. W toku przesłuchania świadkowie, jak zapewnia prasa berlińska, uniemożliwili 
dokładne stwierdzenie identyczności osób oskarżonych. W. cząsie rozprawy liczne 
kontyngent policji i urzędników kryminalnych strzegł dostępu do budynku sądowego. 
Skonsygnowano również straż policyjną wzdłuż całej drogi, wiodącej z dworca kole- 

Ganossa frockistów 
MOSKWA, 12.VII. PAT. Radek, Preobrażeński i Smigła zgłosili dziś de- 

klarację, w której wyrzekają się trockizmu i uznają słuszność polityki ceniral- 
nego komitetu partii. 

Zamknięcie instytucyj sowieckich w Eharbinie 
WIEDEŃ, 12.VII. PAT. Wedle doniesień dzienników z Charbinu, władze chiń- 

skie rozwiązały związek zawodowy kolei wschodniej oraz związek zawodowy so- 
wiecki. Równocześnie policją chińska obsadziła filję sowieckiego syndykatu Ža Akai 
go w Charbinie oraz filję komisarjatu żeglugi okrętowej, przerywając tem samem dzia- 
łalność sowieckich organizacyj gospodarczych w Mandżurji. Funkcjonarjusze sowieccy 
nie stawiali żadaego oporu. Ponadto władze chińskie aresztowały przeszło 200 funkcjo- 
narjuszów sowieckich. 8 

  

być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

Jak została uchwalona stawa 6 
amnestji politycznej w Bułgaji | 
Parlament bułgarski który w tych 

dniach ukończył swe prace, udając się 
na wakacje letnie, przeżył w ostatnich 
dniach bardzo emocjonujące sceny. 
Na porządku dziennym znajdowało się 
drugie i trzecie czytanie ustawy 0 
amnestji politycznej dla byłego prem- 
jera Rodosławowa i ministra spraw za- 
granicznych w jego gabinecie, Ton- 
czewa, Jak wiadomo, obaj ci ministro- 
wie, którzy niosą odpowiedzialność za 
udział Bułgarji w wojnie po stronie 
państw centrałnych, wchodzili w skład 
rządu, który utworzony został w roku 
1913 po ustąpieniu rusofilskiego gabi- 
netu Manewa. Po wybuchu wojny świa: 
towej, koalicja przez wzgląd na Grecję 
i Serbję, nie mogła, rzecz jasna, przy- 
rzekać Bułgarji złotych gór, jak to 
uczyniły państwa centralne, które za 
udział Bułgarji w wojnie po ich stro- 
nie obiecywały stworzenie wielkiej Buł 
garji w granicach odpowiadających 
granicom, jakie dać chcieli Bułgarii 
Rosjanie po zwycięskiej wojnie z Tur- 
kami (1878). Ówczesny rząd bułgar- 
ski wierzył, jak się zdaje, w potęgę 
Niemiec, które z wielkiem  powodze- 
niem prowadziły swą ofenzywę na fron 
cie wschodnim. Kiedy wreszcie berliń- 
skie „DiscontogeseHschait“  zdecydo- 
walo się udzielić Bułgarji pożyczki w 
wysokości 500.000.000 marek, Rado- 
sławow powziął decyzję w kierunku 
przyłączenia" się Bułgarji do państw 
centralnych. 

Jak wiadomo wojna skończyła się 
dla Bułgarji wprost katastrofalnie. Ar- 
mja bułgarska poniosła sromotną kię- 
skę pod Kajmakczalem i na Dobrem 
Polu w Macedonji: car Ferdynand Ra- 
dosławow i Tomczew zmuszeni byli 
po porażce tej opuścić granice Bułgarji 
i szukać azylu w Niemczech. Sąd nad- 
zwyczajny, który zwołany został po' 
zawarciu pokoju skazał b. premjera Ra 
dosławowa i jego ministra spraw za- 
granicznych na karę śmierci. 

Wyrok sądu został obecnie na sku- 
tek amnestji unieważniony, a obaj po- 
litycy, liczący dzisiaj już około 75 lat, 
mogą powrócić do kraju. 

Głosowanie nad rządowym projek- 
tem ustawy o amnestji politycznej by- 
ło próbą ogniową premiera Ljapczewa 
Było rzeczą jasną, że zwolennicy pre-. 
zydenta parlamentu Cankowa, którzy ̀ 
amnestję tę uważają za powrót do 
smutnej przeszłości”, będą głosować, 
przeciwko projektowi, a 14 głosów 
opozycyjnych liberałów, którzy oczy- 
wiście powinni byli głosować za am- 
nestją dla swego wodza Radosławowa 
żadną miarą nie mogły zapewnić rzą- 
dowi koniecznej większości, wiedząc 
to, Ljapczew zwrócił się do opozycyj- 
nych agrarjuszy i oświadczył im, że 
skoro zdecydują się głosować za rzą- 
dowym projektem ulżą swemu przy- 
wód. Turlakowowi bowiem rząd w tym 
wypadku opracuje projekt amnestji 
również dla niego. Wobec takiego po- 
stawienia kwestji, większość parlamen 
tu głosowała za rządowym projektem 
ustawy. Ogółem oddano za projektem 
139 głosów, podczas gdy przeciwko! 
projektowi głosowało tylko 39 posłów 
Prezydent parlamentu Cankow wstrzy- 
mał się od głosowania, wywołując tem 
wielką burzę w koalicji rządowej, któ- 
rej jest członkiem. Niektórzy działacze 
rządowi zażądali nawet od Cankowa, 
by wraz ze swymi zwolennikami wystą 
pił z koalicji której poprzeć nie uwa-- 

„żał za stosowne.. Jest rzeczą znamien- 
gną, że w czasie rozprawy sejmowej 
nad projektem ustawy 0 amnestji, 
wszyscy mówcy z wyjątkiem posła 
Smiłowa, a więc i ci, którzy głosowali 
za projektem, w ostrych słowach potę-- 
piali politykę byłego premjera Rado-' 
sławowa. ; 

Następstwa przyjęcia ustawy 0 
amnestji politycznej, „która objąć ma 
około 250 działaczy politycznych wszy 
stkich obozów, będą miały przedew- 
szystkiem charakter wewnętrznopolity- 
czny. Ujawnią się one prawdopodob- 
nie już w jesieni, kiedy to, dojść ma 
w Bułgarji do dalekoidącej rekonstruk- 
cji gabinetu. 

ю s 

TYSIĄCE KOBIET 
używa codziennie ktemu 
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RAŁPĘĄ | 

nieduża, japońskiej rasy, za klimatyzo- 
wana, zupełnie łagodna, sprzedaje się, 
Adres: Gdańska 4 m. 2, od g. 1—4. 
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"ECHA KRAJOWE 
Prowokacyjne wystąpienie komunizujących posłów 

NOWOGROÓDEK. 12.6. PAT. W dniu wczorajszym w  mias- 
teczku Korelicze, pow. Nowogródzkiego, gdzie odbywał się do- 
roczny jarmark i obchód A prawosławnego, posłowie biało- 
ruskiego klubu Hawryluk i Kryńczuk, korzystając z wielkiego 
zjazdu ludności, usiłowali zawiązać wiece, nie mając na to od- 
powiednich zezwoleń. Do miasteczka przybyło na święto około 
2 tys. ludności. 

Posłowie, korzystając z tego, rozpoczęli przemówienia, gdy 
patrolujący posterunkowy policji zwrócił się do nich, by wyle- 
gitymowali się I zaprzestali przemówień, gdyż tego rodzaju wy- 
stąpienia mogą być traktowane jako wiece, a na takowe pano- 
wie ci nie posiadają zezwoleń I równocześnie wezwał ludność 
do rozejścia się. Posłowie Kryńczuk i Hawryluk wylegitymowali 
się legitymacjami poselskiemi, natomiast co do zaprzestania 
przemówień oświadczyli, iż przemawiać będą, do ludności zaś 
zwrócili się, aby nie ustępowała, gdyż ani policja, ani nikt inny 
nie może zabronić słuchać przemówienia posła. 

W czasie przemówienia pos. Kryńczuk mówił o głodzie, ja- 
ki panuje wśród miejscowej ludności, na co odezwały się okrzy- 
ki z tłumu, iż przeciwnie „namy za dużo zboża i nie wiemy, 
gdzie go sprzedać”. Pos. Hawryluk, kończąc swe przemówienie, 
podkreślił IŻ „obecnie faszystowski rząd każe wam malować do: 
my na biało, a my mu krwią wymalujemy'. W tym samym mo- 
mencie jakby na znak z tinmu wysunęła się czerwona chorą- 
giew 1 2 tylnych szeregów padł strzał. Znajdujący się w prze- 
ciwiegłej stronie dwaj posterunkowi wezwali tłum do rozejścia 
się, a gdy to nie pomogło, oddali dwa strzały w górę. 

Tłum ogarnęła panika i w czasie ogólnego tumultu kilka 
osób zostało poturbowanych. Między innemi. pos. Kryńczuk zo- 
stał wepchnięty przez tłum na szklane drzwi, wskutek czego 
pękająca szyba skaleczyła mu głowę. Tłum natychmiast rozpro- 
'szył się. Pos. Kryńczuka opatrzył miejscowy lekarz, który orzekł, 
iż jest to lekkie zdarcie naskórka, 

Na miejsce udał się oddział policji z Nowogródka z komi- 
sarzem Łabiakiem na czele celem przeprowadzenia ściślejszego 
dochodzenia i ustalenia winnych, jak również sprawcy prowo- 
kacyjnego strzału. Zatrzymano osobnika, u ktorego znaleziono 
czerwony sztandar, jak również zatrzymano kilka osób, która 

  

podburzały tłum do nierozchodzenia się. Posłowie odjechali do 
owogródka. © 

NOWO ŚWIĘCIANY 

° — — Wystawa Szkolna w 7-mio klasowej 
Szkole Powszechnej. Na zakończenie roku 
szkolnego odbyła się Wystawa szkolna w 
Szkołe Powszechnej w Nowo-Święcianach. 
Zgromadzono na niej cały dorobek pracy ro- 
cznej uczniów i nauczycielstwa. 

Oczywiście dorobek ten był tak imponują- 
cy, że wzbudzał należny szacunek i podziw 
wśród miejscowego społeczeństwa dla tej 
mrówiczej, szarej, a zarazem tak wdzięcznej 

pracy. | 
Eksponaty mieściły się w 5.ciu obszer- 

nych sałach. W każdej sali byłi wystawione 
prace uczniowskie z całego roku, działami, 
stosownie do wykładanych przedmiotów, a 
więc w sali l-szej można było oglądać pra- 
ce z geografji w kłasach III, [V, V i Vl-tej, pro 
wadzonej z doskonałą znajomością rzeczy 
przez kierownika tutejszej szkoły pana Adol- 
fa Brzezińskiego, jak np.: różnorodne mapy 
i wykresy, wykonane przez uczniów z taką 
dokładnością, jaką może się poszczycić tyl- 
ko zakład litograficzny. 

Na specjalną uwagę w tym dziale za. 
sługiwały przyrządy do nauki geografji, wy- 
konane przez warsztaty ślusarskie, znajdują- 
ce się przy tutejszej szkole, wzorowo. pro-. 
wadzone zeszyty uczniowskie iskrzące się 
różnemi barwami, wykonanych mapek 4 
wykresów jak również metodyczne ujęcie 
sporządzenia planów przed dojściem do ry- 
sunku mapy właściwej. 2 

Dalej szły doskonałe i zajmujące prace z 
nauki o Polsce Współczesnej, prowadzonej w 
Klasie Vll-ej przez pana Zygmunta Siedlec- 
kiego nauczyciela tutejszej szkoły, jak to: 
mapy powierzchni, klimatu Polski, najr żno- 
rodniejsze wykresy, które poglądowo przed-- 
stawiały całokształt życia ekonomicznego i 
społecznego w Niepodległej Polsce. 

Następnie w tej samej sali mieścił się 
dział humanistyczny prowadzony również 
przez p. Siedleckiego w klasach V, VI i VII 
tutaj zasługiwały na uwagę wykresy akcyj 
z powieści: „Ogniem i mieczem* H. Sien- 
kiewicza, z „Pana Tadeusza* Adama. Mic- 
kiewicza, zeszyty do streszczeń z literatury, 
do ćwiczeń i wypracowań, mapy historycz. 
ne, plany sytuacyjne bitew, różne opisy i 
ilustracje. 

Wreszcie ostatnim dzi.tem tej sali to 
była przyroda żywa w kl. III, IV i V, prowa- 
dzona ze szczególnem ząmiłowaniem i facho- 
wością przez p. Annę Brzezińską, nauczy 
cielkę tutejszej szkoły. Tutaj można było 
oglądać w pięknem ujęciu kolekcje różnobarw 
nych motyli, bardzo ładne mapy z zasięgami 
fauny i flory, wzorowe zeszyty do nauki 
przyrody, wykresy, wypchane ptaki, ak- 
war ia z rybkami i różnymi płazami, wresz- 
cie świeżo utrzymane rośliny wodne. W sali 
drugiej najobszerniejszej umieszczono, ze 
względu na ogromną ilość eksponatów, tylko 
2 działy: kroju szycia i róbót ręcznych, pro- 
wódzonych przez instruktorkę robót przy 
tutejszej szkole p. Annę Siedłecką i dział 
ślusarstwa i tokarstwa na drzewie, prowa- 
dzonych przez instruktora warsztatów Ślu- 
sarskich przy tutejszej szkole p. Franciszka 
Rynkiewicza. W obu tych działach odrazu 
dało się wyczuć z jednej strony ogromny 
wysiłek woli, energji i wiedzy, jakie potra- 
fill włożyć w główki i ręce dziecięce obaj 
imstruktorzy, z drugiej zaś to ogromne zain- 
teresowanie się i zamiłowanie dzieci do podo- 
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wszystkiego były roboty „richelieu' i cu- 
downe wprost makaty i makatki. Z robót 
šlusarskich i tokarskich należy wyróżnić 
piękne, precyzyjne i starannie wykończone 
wyroby z metalu i drzewa jak to: kłódki, 
klucze, młotki, dłuta, wszelkie narzędzia ślu- 
sarskie i tokarskie własnego wyrobu, gra-- 
bie, łopaty, łopatki, siekacze, talerze z drze- 
wa, pięknie zdobione, podstawki do lamp 
elektrycznych, popielnic , puderniczki, kub- 
ki, wałeczki, i wiełe innych rzeczy. 

W sali trzeciej, utrzymanej w niebiesko. 
czarnym tonie, można było oglądać prace z 
rachunków w kl. М, VI i VII, prowadzonych 
pod wytrawnym kierownictwem  miejsco- 
wej nauczyciebki p. Janiny. Rodzińskiej i 
prace języka niemieckiego, prowadzone przez 
nauczycielkę p. Zofję Wojtkiewiczową, a 
więc nadzwyczajnie wzorowo prowadzone 
zeszyty do rachunków, wykresy geometry- 
czne, plany, pomiary, wykresy domów, szaf 
wreszcie piękne modele stylowych domków, 
sporządzonych wedle narysowanego planu 

W sali czwartej właściwie w pracowni 
przyrodniczej na pierwszy rzut oka jakby 
w sali obrad ustawiono piękne i czyściutkie 
stoły, na których odbywają się ćwiczenia z 
fizyki, krzesła, przyrządy do fizyki, po więk- 
szej części własnego wyrobu we własnych 
warsztatach inne pomoce naukowe, jak np. 
rysunki barwne z botaniki, duże oszklone sza- 
fy ze zbiorami wypchanych ptaków i róż- 
nych słoików i probówek. Zdawało się że 
wszystko co jęst potrzebne do nauki przy- 
rody, jest zgromadzone w tej sali, lecz nie- 
stety ze słów kierowniczki pracowni p. 
Brzezińskiej widać, że trzeba jeszcze dużo 
pieniędzy i pracy do tego ażeby pracownia 
stała na wysokości swego zadania, a jakoś 
pomocy znikąd nie widać. Władze przyrzek- 
ły udzielenie pewnej pomocy finansowej ale 
jakoś dotąd jest głucho. 

W sali ostatniej piątej umieszczono wyłą 
cznie prace rysukowe od kl. Ill — VII włącz. 
nie, prowadzone pod kierownictwem tutej- 
szej nauczycielki p. Eugenji Ilwańskiej, a więc: 
rysunki akwarelowe z natury, z modelu, ry- 
sunki kompozycyjne, pismo zdobnicze, ilu- 
stracje czytanek i wiele innych, czasem 'z 
ogromnym talentem wykonanych rysunków. 

Na zakończenie należy dodać że wysta- 
wę zwiedziły Władze Szkolne, powiatowe i 
samorządowe w osobach p. _ Inspektora 
Szkolnego na powiat Święciański  Włady- 
sława Szymańskiego, pana starosty powiatu 
święciańskiego St. Mydlarza wraz z mał- 
żonką i pana burmistrza miasta Nowo- 
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Przygofowania do uczczenia 150 rocznicy Śmier- 
ci Kazimierza Pułaskiego 

Odezwa Hoovera 

WASZYNGTON, 12—17. Pat. Prezydent Hoover wydał proklamacię, 
wzywającą cały naród amerykański do uczczenia 150 rocznicy Śmierci Ka- 
zimierza Pułaskiego, która przypada w dniu 11 października rb. Proklama- 
cja nakazuje, aby w tym dniu odbyły się odpowiednie uroczystości we 
wszystkich szkołach, kościołach i instytucjach oraz by na wszystkich gma- 
chach państwowych wywieszona była flaga gwiaździsta. 

Kolej wschodnio-chińska w rękach rząda mankińkiego 
WIEDEN, 12 VII. PAT. United Press podaje, że kolej wschodnio- 

chińska jest obecnie całkowicie w rękach rządu chińskiego. Z Charbinu 
donoszą, że władze chińskie zajęły obecnie wszystkie linje tej kolei, jako 
też linje telefoniczne i telegraficzne, usuwając prawie wszystkich urzędników 
sowieckich. Rosyjski dyrektor biura kontrolnego trzymany jest w areszcie 
prywataym. Aresztowano licznych fiunkcjonarjuszy sowieckich z powodu 
uprawiania propagandy komunistycznej. 

Mobilizacja rezerwy w Czechosłowacji 
PRAGA, 12-VII. PAT W Pradze oraz innych miastach republiki roze- 

szły się dzisiaj pogłoski o zarządzeniu mobilizacji pięciu roczników rezerwy 
czechosłowackiej w związku z zatargiem z Więgrami. Ministerstwo obrony 
narodowej dementuje tę wiadomość, jako celowo zmyśloną i zapowiada kary 
za jej rozszerzanie. 

Podziękowanie Legji Inwalidów F LD A.D-owi. 
PARYŻ, 12-VII. PAT. Przedstawiciele legji inwalidów polskich złożyli 

oficjalną wizytę głównemu zarządowi F.I.D.A.C. gdzie przyjął ich  sekre- 
tarz generalny p. Davigneau, któremu wiceprezes Pawliuk wręczył dyplom 
honorowy, wyrażając jednocześnie podziękowanie: za współdziałanie 
FIDAC'u w organizowaniu wycieczki grupy członków legji do Francji. 

Oherwanie się chmury w akolicy Trapezundu 
400 OSÓB UTONĘŁO. 

WIEDEŃ 12-VII. PAT. Dzienniki tutejsze donoszą, że w okolicach Trapezundu 
W Turcji miało miejsce oberwanie się chmury. Ulewa, która trwała 48 godzin, spowo- 
„dowała powódź w całym kraju. Około 400 osób utonęło. Wiele wsi zostało całkowicie 
załanych wodą. Straty, wyrządzone przez powódź wynoszą kilka miljortów funtów 
tureckich, й 

Nowy rekord wyfrzymałości lofu 
LONDYN, 12 7. PAT. Lotnicy Mendell ! Reinhart, którzy wystartowali na swym 

samolocie 9 dni temu, celem pobicia rekordu wytrzymałości, otrzymując zapasy ben- 
zyny w czasie lotu, pozostają dotychczas w powtetrzu. Rekord dotychczasowy: został 
już teraz pobity o 50 godzin. Lotnicy sypiają naprzemian po 4 godziny na dobę. 

Pożar w czasie zabawy 
LONDYN, 12 VII. PAT. W Gillingham w hrabstwie Kent w czasie zabawy na 

cele dobroczynne wybuchł groźny pożar. 12 osób znalazło śmierć na miejscu. 

Pogrzeb Juljana Fałafa 
BYSTRA, 12 Vił. PAT. Przy bardzo tłumnem udziale publiczności 

odbył się dziś manifestacyjny pogrzeb Ś. p. Fałata, znakomitego malarza 
polskiego. Na pogrzeb przybyli przedstawiciele władz, malarstwa polskiego, 
stowarzyszeń kulturalao-oświatowych oraz okolicznego ludu polskiego. Mi- 
nistra oświaty reprezentował dr. Tadeusz Dobrowolski, z Katowic w  za- 
stępstwie chorego wojewody śląskiego przybył naczelnik dr. Rengorowicz. 
pozatem reprezentowana była Akademja i korpus oficerski. Wygłoszono 
szereg przemówień, poczem orszak żałobny skierował się na miejscowy 
cmentarz, gdzie zwłoki Ś. p. Fałata złożone zostały w rodzinnym grobow- 
cu, Osobny karawan wiózł liczne wieńce, między innemi od p. ministra 
W. R. i O. P., wojewody śląskiego i krakowskiego. 

Zjazd krajoznawczy w Poznaniu 
POZNAŃ, 12 7. PAT. Dzisiaj przed południem rozpoczęży się w auli uniwersy- 

tetu poznańskiego obrady pierwszego ogólno-polskiego kongresu krajoznawczego. Zjazd 
jest bardzo liczny. Bierze w nim udział około 8250 delegatów kół i towarzystw krajo- 
znawczych z całej Polski. Obrady zagaił prezes honorowy Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego p. Jankowski z Warsząwy, witając delegatów i licznie zebranych przed- 
stawicieli władz i społeczeństwa oraz szeregu organizacyj. Po przemówieniach powitał 
nych zjazd wysłał depesze z wyrazami hołdu do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, p. 

arszałka Piłsudskiego ip. prezesa Rady Ministrów dr. Świtalskiego. Na zakończenie 
inauguracji zjazdu profesor uniwersytetu w Wilnie p. Limzenowski wygłosił odczyt na 
temat „Idee, cele i ządania krajoznawstwa polskiego*. 

Tawody lekkóatletyczne pań o mistrzostwo Polski 
WARSZAWA, 12-VII. PAT. W dniu wczorajszym rozpoczęły się w Agrykoli 

zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo Polski pań. Startowało przeszło 60 zawodniczek 
z Warszawy, Krakowa, Poznania, Katowic, Wilna, Łodzi, Pabjanic i t. d. Zgłoszona 
przez A.Z.Ś. mistrzyni olimpijska p. Halina Matuszewska nie wzięła udziału w zawo- 
dach. Pier go dnia został pobity rekord polski w skoku wzdłuż z miejsca. Rekord ten 
obiła, uzyskując świetny wynik Ż m. 44. cm. Czajówna (śląski klub lekkoatletyczny). 
ozatem odbyły się biegi na 60 m. (pierwsze miejsce Kilosówna — kolejowy klub spor- 

towy Katowice w czasie 2 m. 36,8 s.) Wreszcie odbyły się zawody w rzucie oszczepem 
i dyskiem. Po pierwszym dniu prowadzi „Grażyna* przed „Cracovią“, kołejowym klu- 
bem sportowym w Kafowicach i A.Z.S. 

   

Złofa Róża papieska 
Ponieważ chodzą pogłoski, że w 

najbliższym czasie w Watykanie od- 
będzie się uroczysta ceremonja  po- 
święcenia Złotej Róży, symbolicznego 
podarunku Papieża dla jednej z kato- 
lickich księżniczek, nie od rzeczy bę- 
dzie nadmienić pokrótce, skąd powsta- 
ła ta ceremonja i jakie ma znaczenie. 

W ciągu zgórą 10 wieków podaru- 
nek ten miał dużą wagę w stosunkach 
papiestwa z narodami Nie można ści- 
śle określić czasu powstania tego tra- 
dycyjnego zwyczaju. Tradycja wska- 
zuje na papieża Grzegorza Wielkiego 
jako na tego, który zwyczaj ten począł 
stosować. Historycznie pewnem jest, 
że Papież Leon XI (zm.w r.1054) mó- 
wi o święceniu Złotej Róży, jaka o 
zdawna istniejącym zwyczaju. Papież 
ten wzamian za szereg przywilejów, 
udziełonych klasztorowi św. Krzyża, 
znajdującemu się w diecezji Tulle we 
Francji, nakłada nań obowiązek prze- 
syłania Papieżowi róży ze złota lub 
też dwu uncji złota na jej wykonanie. 
Różę tę, po poświęceniu, jako symbol 
Chrystusa Pana, ofiarowywał Papież 
wyższym osobistościom, korporacjom, 
kościołom lub miastoin, jako wysokie 
odznaczenie. Z pośród wybitnych panu 
jących otrzymali Złotą Różę od, Papie- 
ża m. in. królowie francuscy, począ- 
wszy od Ludwika VII aż do Karola VII 
królowie węgierscy Ludwik I, cesarz 
niemiecki i król węgierski Zygmunt, 
Karol Ill Sabaudzki, Kuźma Medici. 
Obok nich wśród obdarowanych Złotą 
Różą papieską znajdujemy wielkich 
wodzów, potężne miasta, słynne koś- 
cioły, jak np. św. Piotra, Santa Maria 
Maggiore, kościół Loretański i szereg 
innych, które ten zaszczytny dar rów- 
nież otrzymały. 

W bliższych nam czasach Papież 
Pius IX trzy razy darowywał Różę Zło- 
tą: w r. 1847 królowej sardyńskiej, w 
r. 1840 królowej neapolitańskiej Marji 
Teresie i w r. 1868 królowej Izabelli 
hiszpańskiej. Papież Leon XIII ustano- 
wił również specjalny urząd „oddawcy 
Złotej Róży, na który był powołany 
fr. Soderini. Papież ten podarował ró- 
wnież trzy Róże Złote, a mianowicie 
królowej Krystynie hiszpańskiej, kato- 
lickiej Księżniczce brazylijskiej i kró- 
lowej belgijskiej. Podczas pontyfikatu 
papieży Piusa X i Benedykta XV zwy- 
czaj ten był zaniechany. 

Obecny Ojciec św. Pius XI wzno- 
wił tradyc yjne święcenie Złotej Róży 
przesyłając ją królowej : hiszpańskiej. 
Na jesieni roku bież. lista zaszczytnie 
przez Głowę Kościoła wyróżnionych 
księżniczek katolickich zostanie po 
większona o jedno nowe imię. 

  

Gościnne występy w Baryżn bandytów 
czykagowskich 

Podczas inspekcji jednego z noc- 
nych lokali na ulicy Victor-Massė, 
zwrócił na siebie uwagę inspektorów 
bezpieczeństwa publicznego, pewien 
50-letni Amerykanin szaloną swą roz- 
rzutnością. 

Ciekawość jest cechą wrodzoną 
wszystkim policjantom, to też pano- 
wie Antonini i Royćre nie omieszkali 
zbadać kim jest Ów hojny Ameryka- 
nin. Umiejętnie przeprowadzone śledz- 
two wykazało że mieszka on w jed: 
nym z hoteli wpobliżu Place del Etoile, 
nazywa się Benjamin William Mac 
Sherry i pochodzi z Finladji. 

To że w hotelu nie podał on 
źródeł swego dochodu a tylko za- 
znaczył ogólnikowo że prowadzi do- 
bre interesa, wzbudziło w przedstawi- 
cielach bezpieczeństwa większe podej- 

  

rzenie, to też otoczyli oni Sherryego 
tem czulszą opieką, nie spuszczając 
go formalnie z oka. 

Otóż przed dwoma tygodniami 
iransatlaatyckim parowcem przybył 
do Cherburga, z Kanady, 38 letni pa: 
sażer Robert Miller, który po przyby- 
ciu do Paryża odnalazł Sherryego i 
od tej chwili go nie odstępował. No- 
woprzybyły miał na czole głęboką | 
bliznę pochodzącą jakgdyby od ude- | 
rzenia szablą. laspektorom udało się 
odnaleźć w archiwach bezpieczeństwa | 

! 

  

t tograiję rzekomego Robsrta Millera, 
Miller w rzeczywistošci jest poszuki- 
wanym międzynarodowym  bandytą 
czeskiej aarodowości i nazywa się 
Wiktor Lustig, który w kołach szu- 
mowin nosi przezwisko „Blizna“ 7 « 
jest jednym z najniebezpieczniejszych | 
bandytów, kilkakrotnie karanym przez | 
sądy Ameryki i różnych państw euro- 
pejskich. 

Jasnem było, że Lustig i Sherry, | 
przybyli do Paryża w celach urządze- | 
nia jakiegoś grubszego przestępstwa, 
to też mając ich pod ciągłą dobrą 
obserwacją, inspektorzy postanowili 
zaczekać aż bandyci wezmą się do 
roboty, a przyłapać ich na gorącym | 
uczynku i ich wspólników. 

Wbrew jednak  przewidywaniom 
bandyci siedzieli spokojnie, a nawet 
Szykowali się na wyjazdu do Pragi, 
to też nie chcąc by im ptaszki umknę- 
ły z klatki, inspektorzy otoczyli ich i 
zaaresztowali w hotelu. W ich apar- 
tamentach znaleziono masę  Ssfałszo- 
wanych paszportów na różne nazwi- 
ska sle wszystkie z fotograijami obu 
bandytów. Pozatem znaleziono wielką 
iluŚĆ fałszywych czeków i listów kre- 
dytuwych na najgłówniejsze banki 
amerykańskie, puste karty tożsamości, 
wiele fałszywych akcji i innych papie- 
rów wartościowych. 

Oprócz tego znaleziono jeszcze 
maszyny i prasy służące do  fiałszo- 
wania paszportów a nawet banknotów 
dolarowych, | 

Po dłuższym badaniu przez komi- 
Sarza policji Bartelet Mac-Sherry i | 
Lustig. przyznali się, że należą do 
bandyckiego związku „Chicago Gang" 
mającego siedlisko w Chicago. Banda 
ta trudni się fałszerstwem, kradzieżą 
z włamaniem i kontrabandą alkoho- 
lową. 

Bandyci przyznali się, że przybyli 
do Paryża, by się pozbyć skradzio- 
nych łupów i przygotować we Francji 
bandycką aferę oszukańczą na wielką 
skalę. Mieli oni nadzieję zdobyć we 
Francji miljony, puszczając w obieg 
fałszywe papiery wartościowe. 

Widząc, że w Paryżu nie udaje'im 
się ich proceder, a przytem, czując, 
że są pod nadzorem policji, postano: 
ti oni spróbować szczęścia w Prat . 

ze. 
„ , Po załatwieniu formalności, Sherrf | 
i Lustig, zostali oddani do dyspozy- | 
cji Prokuratorji Paryskiej. 

O sprawności policji paryskiej 
chwalebnie Świadczy  wyśledzenie i 
ujęcie niebezpiecznych bandytów, tyl- 
ko jedno mnie dziwi, że prasa fran- 
cuska, która tak często rozdmuchuje 
najdrobniejsze przestępstwo polskich 
rabusiów, nie robi równie głośnej 
reklamy  bandytom amerykańskim. 

ZK. 

PLANOW- 
SWIATEODRUKI 

    

Święcian Julijana Swirbutowicza, oprócz tego * 
3 wycieczki szkolne: Seminarjum Państwo- 
we męskie nauczycielskie w Święcianach, wy- 
cieczka uczniów i uczenic Szkoły powszech- 
nej w Święcianach wreszcie wycieczka dzie- 
ci Szkoły Żydowskiej w Nowo.Święcianach 
Wystawa całkowicie osiągnęła swój cel wy- 
chowawczo-społeczny. 

Szkoła Powszechna w Nowo-Święcia- 
nach dzięki fachowemu i dzielnemu kierow. 
nictwu pana Adolfa Brzezińskiego i otiarnej 
wytężonej pracy całego grona nauczyciel- 
skiego stoi na wysokości zadania i całkowicie 
spełnia wybitną rolę placówki kulturalno- 
oświatowej w powiecie Święciańskim. Kie- 
rownictwo szkoły zapowiedziało, że ze wzglę- 
du na szybki rozwój i ciągłe doskonalenie 

bnej pracy. Przedewszystkiem co do robót ęgię w pracy, w przyszłym roku wystawa 
kobiecych i ślusarskich należy z uznaniem zajmie prawdopodobnie nie pięć sal, a dzie. 
podnieść gust w rozstawianiu eksponatów 
1 udekorowaniu sali. Z robót kobiecych za- 
sługiwały na uwagę pięknie i gustownie 
uszyte modelowe sukienki, wyszywane Ser- 
daczki, Śliniaczki, torebki, haftowana  bieliz- 
na, lauferki, serwety, poduszki,  fartuszki, 
pantofle z materjału, pięknie zdobione roboty 
paciorkowe, mereżkowane chusteczki, robo- 
ty włóczkowe, latki w miejscowych strojach 
ludowych, pięknie i wzorowo prowadzone 
zeszyty z teorją kroju wreszcie korona 

sięć — całe dwa piętra, co należy powitać 
z uznaniem i życzyć osiągnięcia, zamierzo- 
nego celu. Z. A. 

GLGBOKIE 

— Stan zasiewów w powiecie. W pierw- 
szej dekadzie lipca na terenie starostwa dzi- 
śnieńskiego stan zasiewów jarych poprawił 
się skutkiem ostatnich deszczów tak dalece, 
iż widoki tegorocznego urodzaju są dobre. 

   

        

        

  

     
     

TERMA jedyna w Polsce; gorąca wysokoprocentowa solanka jodo-bromowa o spotę- 
gowanem działek Jeczniczera, bije Z GŁĘZOKOŚCI 1200 mtr. pod ziemią. 

14 źródeł zasila zdrojowisko w nieograniczoną ilość solanki o różnej procentowości 
do kuracji kąpielowej i stosowania wewnętrznego. 

Kąpiele solankowe — borowinowe — kwasowo:'węglowe — piankowe. 
Specjalne urządzenia do leczenia chorób kobiecych. Nowoczesne urządzenia inhalacyjne. 

Elektroterapia. Hydroterapja. 

Suche zdrowe powietrze 
osiągnięte przez gruntowne odwodnienie terenu uzdrowiska i okolic. 

Powiększone tereny parkowe. Sporty —zabawy —rozrywki. 
Wycieczki samochodem zakładowym, wycieczki motorówką po Wiśle. 

NDCHOCINEI - Z 
B. 

LECZY SKUTECZNIE: reumatyzm stawowy i mięśniowy, skrofuły, krzywicę, choroby kobiece, 
nieżyty górnych dróg oddechowych, wadliwą przemianę materji choroby sercą i naczyń, choroby 

, nerwowe, gruźlicę chirurgiczną. W SEZONIE ORDYNUJE 35 lekarzy. 4 

  

WRAŻENIA TEATRALNE 
„Pygmaljon* utwór sceniczny w 5 

aktach Bernarda Shaw'a. 

Paradoks jest jednym z najtrudniej- 
szych sposobów formułowania swych 
myśli czy poglądów. Mając bowiem za 

podstawę twierdzenie sprzeczne z od- 
dawna przyjętemi, usankcjonowanemi 
przez ogół teorjami czy zasadami — 
paradoks musi posiadać formę wyjąt- 
kową, wykwintną i efektowną — aże- 
by móc zaciążyć na najmniejszych 
uchyleniach czy wahaniach „wszech- 
władnej opinii. Е 

Udane, dowcipne, i mądre parado- 
ksy bywają i rewelacyjne i rewolucyj- 
ne w swych skutkach o ile trafiają na 
grunt odpowiedni, to znaczy odbior- 

ca paradoksu musi posiadać umysł jak 
kamerton wrażliwy na wszystkie niu- 
anse zamaskowanych tendencyj. „Nie 
gniewem, lecz śmiechem się zabija, 
mówi Zarathustra; ta głęboka prawda 
służyć może dewizą twórczości Ber- 
narda Shaw'a, który przez całe swe 
życie walczy z obłudą, hipokryzją i 
fałszywym purytanizmem — paradok- 
sami — ujętemi w rozmaite formy 
literackie, lecz mającemi zawsze jeden 
i ten sam cel. 
' Szczery Irlandczyk odmawiający 
przyjęcia angielskich orderów i za- 
szczytów, konsekwentny socjalista, 
zrzekający się międzynarodowej na- 
grody literackiej i żyjący jedynie z ho- 
norarjum za swe utwory, impertynent, 
unikający wywiadów, fotografów i wy 
stępów publicznych Shaw od 
swych pierwszych utworów do dnia 
dzisiejszego nie przestaje być tym 

genjuszem i jedynym ironistą i satyry- zresztą i* wszystkie rzeczy sceniczne 
kiem, któremu równego nie zna litera- 
tura Światowa, którego utwory 
tłomaczone są na wszystkie kultural- 
ne języki, a utwory sceniczne nie prze- 
stają schodzić z repertuaru w pań- 
stwach najwięcej nawet szowinistycz- 
nie usposobionych. 

„Pygmaljon*, jego utwór dawniej- 
szy, lecz wiecznie żywy i aktualny, 
posiada ten wielki minus, raczej plus 
że musi być grany przez bardzo in- 
teligentnych aktorów, którzyby nietyl- 
ko sami uświadomili sobie całą głę- 
bię i subtelności wygłaszanych para- 
doksów, (które są kanwą, igłą i nićmi 
w Pigmaljonie) ale także  potrafiliby 
je odpowiednio udostępnić publiczno- 
„Ści, która en masse jest zawsze obo- 
jętną tępą i leniwą na. przyjmowanie 
jakiegoś dowcipu inaczej jak „prosto 
z mostu“. Dlatego „Pignraljon* (jak 

Shaw'a) w stolicy jest zawsze grany 
lepiej niż na prowincji. : 

W „Lutni“ Pigmaljon i jego Gala- 
tea znaležli bardzo inteligentnych in- 
„terpretatorow (Henryk Higgins — Ka- 
rol Wyrwicz i Eliza Doolittle — Zo-- 
fja Jaroszewska), zawdzięczając któ- 
rym cały zespół doskonale zrozumiał 
swoje role. 

Uroda i głęboki głos Zofji Jaro- 
szewskiej w wysokim stopniu przyczy- 
niły się do podkreślenia tragicznej 
sytuacji, w jakiej się znalazła kwiaciar- 
ka, dziewczyna wyciągnięta z rynszto- 
ku dla eksperymentu tylko zamienio- 
na zewnętrznie a jak się okazało, i 
wewnętrznie — w księżniczkę. 

Jak również niezdecydowany zlek- 
ka jąkający, ciągle impertynencki, ne- 
gujący formy towarzyskie — Henryk 
Higgins, profesar językoznawstwa, był 

doskonale zdumiony i bezradny wobec 
ogarniającego go całkiem nowego, do- 
tąd nieznanego liczucia. 

Mądrą, subtelną i wyrozumialą 
matką była Zofja Molska, która przy- 
garnęła Elizę i stanęła w obronie jej 
praw kobiecych. 

Rolę schludnej, cnotliwej gospody- 
ni bardzo prawdziwie scharakteryzo- 
wała p. Jasińska, która zresztą, jak i 
p. Rychłowska, jest zawsze doskona- 
łą w rolach charakterystycznych. Ma- 
linowski, który w rolach amantów jest 
denerwujący — świetnym był jaka 
śmieciarz—moralista sui generis. 

A jednak pomimo obecnego  ze- 
społu aktorskiego, pomimo częstych 
występów gości z Warszawy — Lut- 
nia jest za nikła zawsze i sprawia 
wrażenie teatrzyku prowincjonalnego 
w smutnem znaczeniu tego słowa, a 
„Pigmaljon* dobitniej niż jaka inna 

sztuka wykazał iż przyczyna tego le- | 
žy w absolutnem zaniedbaniu strony | 
dekoracyjnej. Ten sam zespół na tle 
dekoracyj spokojnych, stonowanych, 
utrzymanych w stylu epoki, otoczenia, 
lub też intencji autora — sprawiałby 
wrażenie znacznie inteligentniejsze niż 
najlepszy nawet aktor na tle takiego 
naprzykład salonu pani Higgins. 

Według recepty, uprawianej praw- 
dopodobnie gdzieś w Świrze lub Li- 
dzie — w Lutni ściany każdego salo- 
nu są zamalowane w proste, bezsen- 
sowne olbrzymie desenie mające imi- 
tować widocznie „arystokratyczne ta- 
pety, ale na któgych poznałby się chy: 
ba nawet śmieciarz Alfred Doolittle, a 
cóż mówić o pani Higgins, która smak 
ma nie nabyty tylko wrodzony. Raa. 

£ 
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KURIER GOSPODLKCZI LILII WSCHODNICI 
prawa upaństwowienia lasów prywafnych 

LL ne przyrodnicze i kulturalne korzyści, 

Teraz poruszę inną kwestję: pisze płynące z nich dla kraju—nie zga- 
i mówi się wiele o nadmiernem uży. dzam się natomiast powołując się na 
waniu, poprostu o dewastacji lasów mądrość zawartą w przysłowiach za- 

prywatnych, na co znów lekarstwem cytuję jedno: „Pańskie oko konia tu- 

ma być „upaūstwowienie“. Jaknajka- czy”, tego „pańskiego oka", więcej 
tegoryczniej protestuję przeciwko ge- powiem serca i ciągłej opieki wymaga 

neralizowaniu zarzutu dewastacjj—mo- las w znacznie wyższym stopniu niż 

że są tu i owdzie objekty zle gospo- każda inna gałąź gospodarstwa. 

darowane lub nawet dewastowane— Właśnie ten długi czas obrotu kapi- 
ale są także i wzorowo prowadzone tału w gospodarstwie leśnem wyma- 
i takich jest bardzo wiele. Należy tu ga tradycji, planowej pracy jaką tylko 

przedewszystkiem wśród lasów pry- praca całego życia, praca całych ge- 

watnych, które się w czambuł tym neracyj celowo i z myślą przewodnią 

mianem określa odrzucić lasy stano- miłości po lasu wychowanych dać 
wiące dziedziczną rodową własność może. 
od lasów przechodzących jako przed- Od zielonego stolika czy biurka 

miot spekulacji z rąk jednej firmy do ministerjalnego gospodarstwo leśne 

* druglej, a wreszcie lasy drobne oraz prowadzić się nie da. Najlepszy na- 

lasy gminne, te dwie ostatnie kate- wet urzędnik jest bądź co bądz tylko 

gorje są istotnie najczęściej na dewa: urzędnikiem, dziś tu, jutro tam, zale- 

Stację narażone, gdyż małych *przy- ży od mnóstwa przełożonych i iluktu- 

łasków kilko-hektarowych trudno in- acyj politycznych — pełni swe obowiąz- 

spekcjom leśnym upilnować, a przy ki z pewnością sumiennie—ale każdy 

współwłasności gminnej, jak przy kto zna naukę ekonomii rolniczej— 

wszelkiej wspólnocie, czyli komuniz- wie dobrze że nigdy najlepszy urzęd- 

mie nikt nie dba o całość, każdy cią- nik nie gospodaruje tak jak wlašci- 

gnie na swoją stronę i na wyścigi ciel, bo nie może mieć tej pełni od- 

prawnie czy nieprawnie to wspólne powiedzialności tej głębokiej troski o 
„dobro'* dewastuje. rozwój i tej Śmiałości decyzji. 

Środkiem zaradczym przeciwko de- Rozważając inne strony zagadnie- 
wastacji lasów prócz należytego uświa- nia np. w stosunku do ludności wiej- 
domienia społeczeństwa o doniosłości skiej, jeżeli mowa o znaczeniu spo: 
dobrej gospodarki leśnej dla Państwa łecznem lasów twierdzę, że z lasów 
—jest przedewszystkiem dobra i do- prywatnych ludność ta ma więcej po- 
brze wykonana (bez szykan i seka- mocy niż z lasów państwowych. Czy 
tur, ale i bez patrzenia przez palce) pożar nawiedzi jakąś osadę. czy po- 
ustawa o ochronie lasów. trzeba biedakowi opału—dokąd się u: 

Jeżeli mówi się o „nadmiernem da i gdzie otrzyma pomo<? Oczywiś- 
użytkowaniu lasów prywatnych* spo cie tylko w lasach prywatnych, gdyż 
wodowanem jak się wstydllwie mówi tam właściciel może natychmiast za- 
„potczebami wojennemi“—to aby być rządzić wydanie potrzebującym odpo: 
sprawiedliwym trzeba położyć kropkę wiedniego drewna. Na uwagę zwró- 
na „(* i powiedzieć raz otwarcie i coną petentom czemu nie udają się 
uczciwie jakie były te przyczyny de- do lasów państwowych bliżej nawet 
wastacji, które w niektórych wypad- od nich położonych usłyszałem nie- 
kach miały miejsce. Nie wolno bo: raz odpowiedź: że nadleśniczy niema 
wiem tak rzeczy przedstawiać jak to prawa wydać bezplatnie, a podanie 
u nas dzieje się najczęściej, jakoby do dyrekcji czy ministerstwa wniesio- 
ten wyrzutek społeczeństwa za jakie- ne czekałoby tak długo na załatwie- 
go przedstawia się przeważnie właści- nie, że chyba dzieci petenta mogłyby 
<cieli lasów z nadmiernej chęci zysku w chałupie z niego zbudowanej miesz- 
las dewastował. Otóż przyczyną wy: kać, ale nie on sam,* 
padków nadmiernego użytkowania są Mówi się o konieczności kierowa- 
u nas właśnie ustawy wyjątkowe na: nia przez lasy (Państwowe) całą po- 
kładające na lasy specjalne opłaty i lityką drzewną Państwa, a któż po- 
ciężary zmuszające właścicieli do nad- robił najgorsze interesa sprzedając 
miernych wyrębów, jak sławetna usta- setki tysięcy metrów sześć. rocznie 
wa o „daninie lasowej", która kazała firmom zagranicznym za bezcen jak 
w lasach polskich wojną Światową i nie lasy państwowe? obecnie próbuje 

© gospodarką okupantów nawiedzonych się te umowy zerwać w drodze pro- 
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wyciąć dziesięcioletnie etaty w ciągu cesu daj Bože, by się to udało, lecz 
+ 3-5 lat, nie troszcząc się zupełnie o 

to, że przecie z tego samego objektu 
wszelkie podatki z progresją oczywi- 
ście najczęściej o 100 proc., podatek 
ZAAIYY i gruntowy, horrendalne 
wiczenia socjalne równocześnie pła- w i l i +. przeciągu ostatnich dni p. Marsza- 

<one być musiały, nie uwzględniając łek Senstu prot Szymański WókoiaŁ w to- 
tego co wszyscy wiedzą a zwolennicy warzystwie prezesa Wil. Okr. P. C. K. p. 
upaństwowienia lasów jako argument Uniechowskiego oraz przedstawiciela wydz. 

przytaczają, że lasy są formą kapita- S nga Js Ma je 
łu najniżej procentującą się, że prze- šias | kolumn okulistycznych w Głębokiem i 
to takie specjalne obciążenie daninami 
było podwójnie złe, gdyż biło raz w 
objekty zasługujące ze względów na 
ich charakter użyteczności publicznej 
na specjalną ochronę—objekty wojną 
spustoszone, a powtóre na objekty 
nie mogące bez naruszenia substancji 

  

Rze naruszenie substancji | SOBOTA : 
w lesie jest dewastacją. Wschód sł. g. 3 m. 00 

Dalej przyczyną dewastacji było 15 AA A 
ciągłe niepokojerie opini uchwałami NA Zach. sł. o g, 19 m. 49 
i wnioskami zrodzonymi z nienawiści Bankai i ry 
klasowej i zazdrości—uchwałami dą- |- — 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu żącemi do upaństwowienia lasów, a 
Meteorologji U.S.B. właściwie powiedzmy znów bez ob- 

słonek do kontiskaty — czy bowiem z dnia 12 VII 1920 r 
Państwo nasze byłoby w możnoŚci cjęwienie | 
zapłacić realną wartość około 4 a grednie w m.) 763 
właściwie prawie 6 miljonów hektarów : 
lasów prywatnych - to jest mnieį wię- Temperatura 2C 
cej 4—6 miljardów złotych licząc na: Średnia 
= już niżej wartości? Nic dziwnego, 

3 že właściciel mający w swym lesie ) 2 
jedyną lokatę kapitału, jedyne zabez- i i 
pieczenie na starość, przyszłość swych Wiatr { 
ЁШес!—ч'піцс 10 wszystko zagrożone przewažająsy | Północny. 
emagogiczną uchwałą — mógł pra- Uwagi: ; ю Р . 

gnąć wycofania pewnej części dobro- ZNACZ za a: 
wolnie w rębnych drewostanach ulo- Maximum na dobę -|- 26 ©. 
kowanego kapitału i umieszczenia £0 Tendencja barómetrgezua: spadek ciśnienia 
w bezpieczniejszem miejscu - do cze- OE SON 

go 2 bę prawa. URZĘDOWA 
wreszcie jeszcze jeden i to kto Audjencje ti ой 1 j 2 - p. wojewody. P. woje- 

wie czy nie największy powód dewa- woda wileński Wł. Raczkiewicz sdyjd dzie 
stacji lasów —to znów ustawa O re. Siaj na posłuchaniu szereg osobistości. Naj- 

gulacji serwitutów. Ustawa jak i tam: 'pierw ZE A B RE si pi 
н uniwersytetu w ontrea anada), redaktor 

te podobne poczęte w_ nienawiści i „Journalu* Bruchesi, z którym p. wojewoda 
demagogii, dająca uprawnionym za konferował przez czas dłuższy, następnie 
prawa nabyte, nieraz „jure caduco*, przybyły z Londynu ks. Neylor. Z kolei przy- 
obszary często kilkakroć większe niż- ięci byli dyrektor oddziału Banku Rolnego 

«by im rzeczywiście wartość tego pra- siówiyck piec elath Baki AR aMė 
p DSL po Be „przyszłość, dziej delegacja. związku gar. 

l ne! 3 у 'p. inż. Spiro na czele w sprawie 

pap jaknajwiększej ilości drzewa z gui da ROYA a dyr 2 a „gm 'miałowski w sprawach Teaatru Pol- 
rugiej, R wreszcie konieczność oka- skiego „Lutnia“, Tesėjo Piotr Kownacki. 

zania się dobroczyńcą ludu z trzeciej | W dniu 12'6. m. złożyli p. wojewodzie 
strony, wszystko razem pod patrona- Wileńskiemu wizytę komendant P.P. na m. 
tem (niestety) jakiegoś ministerstwa— 

Opad za do- y 

wojewódzkie Lb E oraz komendant 

„sprawiały, że dobro lasu i interes nogko, którzy przybyli w związku że ćwym 
Państwa musiał ustępować byle de- awansem przedstawić się p. wojewodzie w 
magogicznym „reformom stało się nowym charakterze służbowym. Przyjęci 
Zadość. Pat Ac KR Lanių w sprawach 

służbowyc starostowie stawski  Nie- 

„To są przyczyny które w znacz- gźwiecki i mołodeczański Tramecowt. | 
nej mierze spowodowały tu i owdzie — Zmiana na stonowisku zast. komen- 
dewastację lasów prywatnych, a Od- danta P. P. m. Wilna. W dniu wczorajszym 
powiedzialność za tę dewastację po- nadszedł do Wilna dekret mocą którego zast. 
noszą w zupełności te czynniki, któ. Komendanta I. i. kom. AA RA 

«re : odwołany .z Wilna i przekazany do dyspo- "a stawy i uwa, spowodo- zycji komendanta P. p m. stoł. Warszawy. 
У ! w czyn wprowadziły. : Na opuszczone przez p. Lewandowskie- 
Z twierdzeniem jakoby tylko pań. go stanowisko wyznaczony został dotych. 

stwo, =" właściciel, było w stanie 2 o komendanta P. P. Lublina 
przez racjonalne gospodarowanie la- "5 уу i * . ycofane z obiegu banknoty. 
sami uwydatnić wszystkie ekonomicz- Bank Polski przypomina, że TAS 

  

co Państwo przez ubieglych 5 lat stra- 
ciło tego już nikt nie odrobi. Gdyby 
prywatny właściciel taki interes zrobił 
to poniósłby stratę on sam a nie 
Państwo i społeczeństwo wtedy mo- 
żeby krzyczano, że trzeba jego lasy 
upaństwowić ale że stało się to w la- 
sach państwowych — więc wszystko 
jest w porządku, byle utrzymać fikcję 
o planowości i celowości gospodarki 
w lasach państwowych. Dodam tu, że 
gros drzewa nieobrobionego idzie za- 
granicę właśnie z lasów państwowych, 
gdy prywatne exportują głównie ma- 
terjał u siebie przetarty. Lasy pań- 
stwowe służyły jako bardzo wygodny 
objekt do płacenia przez niektórych 
mężów stanu i niektóre stronnictwa 
zobowiązań wyborczych — ale to na 
Szczęście od 1927 r. ustało. Mam 
nadzieję, że pod obecnemi rządami i 
te pobożne Życzenia w rodzaju „u: 
państwowienia lasów" choćby tylko w 
myśl jednego z autorów w drodze 

$ р Franciszek: Borkowski. 
(Wspomnienie poświertne). 

W dniu 9 lipca b. r. 85 Pułku Strzelców 
wileńskich oddawał ostatnią posługę swemu 
koledze porucznikowi Borkowskiemu — Етап- 
ciszkowi zmarłemu w zaraniu swego życia 
28 lat. * 

Porucznik Borkowski urodzony 6 paž- 
dziernika 1901 roku w Chyrowie w Mało- 
polsce — jako uczeń gimnazjum w styczniu 
1919 r. zaciągnął się jako ochotnik szerego- 
wiec do wojska polskiego. Pierwszy chrzest 
bojowy otrzymał przy obronie Żołkwi przed 
Ukraińcami, gdzie został wzięty do niewoli, 
w której przebywał zaledwie dwa dni, albo- 
wiem z narażeniem życia zdołał z niej ujść 
i po kilkumiesięcznej tułaczce - o chłodzie 

i głodzie zdołał przedrzeć się do swoich. W 
krótkim czasie przechodzi wszystkie stopnie 
podoficerskie a następnie wysłany w 1922 r. 
do szkoły oficerskiej dla podoficerów w Byd- 
goszczy zostaje w roku 1924 mianowany 
podporucznikiem z przydziałem do 42 p. p. 
Przez cały czas wojny będąc na froncie 
ukraińskim pragnął i w czasie pokoju po- 
święcić swe młode siły na prace na Kre- 
sach. W roku 1926 przeto zostaje na własną 
prośbę przeniesiony do 85 Pułku Strzelców 
Wileńskich, gdzie wkrótce zostaje mianowa- 
ny -porucznikiem. 

Będąc jednym z najzdolniejszych ofi- 

cerów został przydzielony do szkoły podofi- 

cerskiej i tu wychował i wyszkolił kilka kur- 
sów dając przyszłym podoficerom z siebie 

wzór żołnierza w idealnem ujęciu tego sło- 

„selekcji“ jako szkodliwe dla powagi *wa. Zawsze i wszędzie taktowny uczynny i 
Państwa, zgubne dla społeczeństwa 
powędrują do kosza, a$silny i mądry 
rząd poprze na wszelkiem polu roz- 
wój  przedsiębiorczości _ prywatnej, 
chronjąc ją a zwłaszcza lasy pry- 
watne przed nadmiernemi cięża- 
rami, którym jako objekty mało ren- 
towne tem bardziej podołać nie mo- 
gą—przed niepewnością jutra, 
która jest najgorszym doradcą, a za- 
pewniając możliwość normalne- 
go rozwoju i intestycyj racjonal- 
nych przez rozsądne, umiarkowane, 
na wzorach zachodnich zbudowane 
ustawodawstwz, zapewniające pew- 
ność i nienaruszalność własności pry- 
watnej—z jednej strony, a chroniące z 
drugiej lasy przed zniszczeniem przez 
ludzi nierozumiejących swego i pań: 
stwowego interesu. 

Sprzedaże lasów zawsze miały miej 
sce a Państwa zawsze kupowały ale 
bodaj że więcej sprzedawały objek- 
tów leśnych (np. lasy w Małopolsce) 
zależnie od konjunktur i koniecznoś- 
ci państwowych —bo w tych kwestjach 
życie gospodarcze decyduje, a to jest 
silniejsze od wszelkich teorji. Rozwój 
tego życia wołna podaż, a z drugiej 
strony możność kupna zadecyduje któ- 
re lasy mają być państwowemi, a któ- 
re lepiej by pozostały własnością pry- 
watną. O żadnem wywłaszczeniu, częś- 
ciowem czy całkowitem lepiej nie mów- 
my, gdyż jak to już wspomiałem, ro- 
dzi to tylko niepewność, brak zaufa- 
nia, no i wschodem trąci od którego 
chyba niczegozdobrego spodziewać się | 
nie możemy, Adam Stadnicki 

Marszałek prof. Szymański na inspekcji kolumn 
okulistycznych 

Łużkach, zajmujących się; leczeniem cho- 
rób oczu wśród ludności tamteiszej. P. 
Marszałek Szymański dokonał całego sze- 
regu poważnych operacji. 1 
„ Jako prezes Okr. Zw. Strzeleckiego 
inspekc ZN również p. Marszałek od- 
działy Związku w tych miastach. 

  

KRONIKA 
obiegu banknoty 10, 20, i 50 złotowe z da- 
tą 28 lutego 1919 r. i 15 lipca 1924 r. tra- 
cą swą wartość w dniu 31 lipca r. b. Wy- 
mianę wspomnianych banknotów  uskutecz- 
nia tylko centrala banku polskiego w War- 
szawie do dnia 31 lipca r. b. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie Rady miejskiej, We- 
wtorek, dnia 16 lipca odbędzie się posiedze- 
nie Rady miejskiej dla rozpatrzenia spraw, : 
które spadły z porządku dziennego w dniu 
М lipca r. b. z powodu braku ustawowej 
ilości radnych, a mianowicie: 

1) sprawa zatwierdzenia  preliminarza 
budżetowego na rok 1929—30 (zastrzeżenia 
urzędu wojewódzkiego, wnioski -Magistratu 
i opinja Komisji Finansowej; 2) projekt pre- 
liminarza budżetowego betoniarni miejskiej 
na rok 1929—30; 3) wniosek w sprawie 
zamiany działek ziemi z B. Malinowskim dla 

rozszerzenia ul. Pańskiej; 4) wniosek w 
sprawie przekazania. państwowej szkole rze- 
miósł płacu przy ul. Sierakowskiego 16. 

„Wobec tego że sprawy te wymagają 
kwalifikówanego quorum i-muszą być załat. 
wione przed ferjami letniemi, radni proszeni 
są o nieodzowne przybycie na posiedzenie. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji 
technicznej. W poniedziałek dnia [5 lipca, 
odbędzie się posiedzenie miejskiej komisji 
technicznej z następującym porządkiem 
dziennym: 1) komunikat O stanie. robót in- 
westycyjnych na elektrowni; 2) komunikat 
o stanie robót drogowych; 3) sprawa” Stu. 
djów nad rozszerzeniem wodociągów (roz- 
patrzenie złożonych ofert); 4) rozpatrzenie 
planu robėt wodociągowo-kanalizacyjnych 
na okres 3-ch łat; 5) sprawy biežące. — 
‚ — — (0) Pertraktacje. Jak się dowiadu- 
jemy, Magistrat obecnie prowadzi pertrakta- 
cje o nabycie czytelni vW. Makowskiego 
przy ul. Św.-Jańskiej oraz o nabycie na po- 
trzeby szkolnictwa miejskiego nieruchomości 
przy ul. Rydza Śmigłego. 

— (0) Rejestracja zabytków. W myśl 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 6 marca r. b. o opiece nad zabytkami 
ewidencja wszelkiego rodzaju zabytków, za- 
równo ruchomych, jak i nieruchomych, musi 
być prowadzona 'przez władze 'administracji 
ogólnej. 

Wobec tego, że nie wszystkie rzeczy 
zabytkowe są zgłoszone w następstwie cze- 
go zainteresowani właściciele ich mogą być 
narażeni na karę grzywny, przewidzianą w 
rozporządzeniu posiadacze zabytków nieru- 
chomych (zabytki sztuki historycznej, arche- 
ologiczne, pałeontologiczne, archiwalja oraz 
zbiory bibljoteczne) winni w jaknajkrótszym 
czasie zadeklarować posiadanie tych przed 
miotów u władz administracyjnych. 

— (0) Przegląd koni. Dnia 16 i 17 lip- 
ca, na placu Katwaryjskim odbędzie się 
przegląd koni od lat 4-ch, nieposiadających 
Aaa m rzą : 

— (a) Przetarg ma budowę domu ro- 
botniczego. Wczoraj w Magiskoicje odbył się 

zetarg na budowę domu robotniczego na r. 

Dioras Do przetargu stanęło 6 firm ności, 

serdeczny w stosunkach do kolegów i pod- 

władnych zyskał najwyższe uznanie swych 

przełożonych, serdeczną przyjażń i sympa- 

tję u kolegów, a miłość i szacunek u pod- 

władnych. 
Zmarły osierocił żonę i 2-letniego synka. 

85 Pułk Strzelców  Wileńskich utracił 
w zmarłym jednego z najlepszych swoich 

oficerów rokujących jaknajwiększe nadzieje 

na przyszłość. 
Niech te parę skromnych słów będą mu 

wyrazem uznania za pracę i trud żołnierski, 

a Ziemia Wileńska, którą tak kochał niech 
Mu będzie lekką w wiecznym spoczynku. 

W imieniu Dowódcy i Kolegów 
Michonka* 

E Lai i A ia d 

krajowych. Ostateczną decyzję komu robo- 

ty zostaną powierzone Magistrat powezmie 

na jednem z najbliższych posiedzeń. 

— (a) Obiady miejskie. W ubiegłym 

miesiącu z bezpłatnych obiadów wydawa- 

nych przez kuchnie miejskie korzystało ogó- 
łem 18574 osoby. Ё 

— (a) Subsydja dla instytucyj dobro. 
czynnych. Na rzecz instytucyj dobroczyn- 

nych m. Wilna na wczorajszem posiedzeniu 

Magistratu wyasygnowano 56 SE zł. 

—- (a) Zatrudnienie robotników. Obec- 

nie dzięki przyznaniu Wilnu kredytów na 

roboty inwestycyjne Magistrat ma możność 

zatrudnienia na pewien czas 350  robotni- 

ków. Tym kilkuset robotnikom groziła jak 

wiadomo redukcja z powodu braku kredy- 

tów. 
— (0) Zmniejszenie się płatności podat- 

ków. Miejscowe urzędy podatkowe zaobser- 

wowały w ubiegłym miesiącu znaczne 

zmniejszenie się płatności zaległych podat- 

ków. W porównaniu z miesiącem majem 

płatność podatków zmniejszyła się o 20—30 

proc. |est to zjawisko, spowodowane zasto- 

jem w handlu i przemyśle w porze letniej. 

AFQJSKOWA. 

— (o) Dodatkowa komisja poborowa. 

Dnia 18 lipca, w lokalu przy ul. Bazyljań. 

„skiej 2 odbędzie się dodatkowa komisja po- 

z 

"porowa dła wszystkich tych mężczyzn, któ- 

rzy we właściwym czasie nie stawili się na 
komisję przeglądową. Komisje „tego rodzaju 

odbywać się będą na przyszłość co 2 tygod- 
nie. 

й POCZTOWA. 

— Nowa agencja pocztowa. Z dniem 

20 b. m. uruchomiona zostanie agencja po- 

cztowa Połowo w 'pow. postawskim. 

— (0) W sprawie inkasa weksli za po- 

średnictwem urzędów „pocztowych. Wobec 

częstych nieporozumień, powstających na 

tle wysyłania weksli do inkasa przez pocztę, 

władze pocztowe wyjaśniają, że tylko w 

tych wypadkach można się przy sporządza- 

niu protestów wekslowych posiłkować urzę. 

dami, gdy dłużnik wekslowy mieszka w sie- 

dzibie urzędu pocztowego. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 13 

b. m. o godz. 13-ej w Auli Kolumnowej uni- 

wersytetu odbędą*%się promocje па doktora 

wszechnauk lekarskich następujących osób: 

1. Spoza Józefa Kazimierza, Ż. Bussela 

Ajzika, 3. Terasiejskiego Benjamina, 4. Ja- 

nowskiego Ilji. Wstęp wolny. || : 
Równocześnie zaznacza się, że w wia- 

domościach o promocjach, które się odbyły 

w dniu 3 lipca r. b. omyłkowo podano na- 

zwisko „Wasilewski ].', natomiast winno 

być „Waśniewski Norbert". 

AKADEMICKA. 

— Zarząd Aeroklubu Akademickiego 

Wilno podaje do ogólnej wiadomo,ści, że w 

dniach 15, 16 i 17 b. m. przyjmuje dodatko- 

we zapisy do grupy młodszej (I turnusu) 

Szkoły Lotniczej. Pierwszenstwo mają stu. 

denci i a biturjenci szkół średnich w wieku 

przedpoborowym ew. korzystający z odrocz, 

służby wojskowej. - : : 

Szczegółowych informacyj udziela Se- 

kretarjał Aeroklubu do dn, 17 b. m. codzien- 

nie od godz. 15 do 16. — Adres Sekretarja- 

tu: ul. Ad. Mickiewicza 7, lokat LOPP. 

RÓŻNE 

— Wielki festyn Ludowy urządza w 
niedzielę 14 lipca w ogrodzie po Bernardyń-- 
skim Koło Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki 
na Dom Ludowy im. ks. biskupa dr. WI, 
Bandurskiego z programem: muzyka orkie- 
stry dętej oraż symfonja, kabaret na otwar- 
tej scenie —— gościnny występ znakomite- 
go humorysty Maksa Boczkowskiego, wy- 
stęp znanej tancerki Marysi Aleksandryjskiej 
i lirycznej śpiewaczki Belfort-Wińskiej oraz 
komika — liliputa najmniejszego artysty w 
Polsce „Ferdka* Pozatem loterja fantowa 

(z wystawą fantów). wędka, szczęścia „Go- 
pla”, ognie sztuczne i in. | 

Początek o godz. 6 wiecz. 
Ceny biletów wejściowych 50 gr. ulgo- 

we 30 gr. 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Wystę- 
py Zofji Jaroszewskiej. „Pygmaljon* z Zo- 

ią Jaroszewską, stanowi sensację wileńskich 
wieczorów teatralnych, Teatr Polski codzien.. 
nie rozbrzmiewa rzęsistemi oklaskami, w 
antraktach słyszy się słowa zachwytu pod 
adresem zarówno naszego uroczego gościa 
jak i reszty wykonawców z p. Wyrwicz- 

ichrowskim na czele. 
Dziś „Pygmaljon* z Jaroszewską. 
— „Ewa bez zasłon”. Ogólne zaintere- 

sowanie wzbudziła komedja o sensacyjnym 
tytule. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljon — Romans hrabianki L... 
Kino Miejskie — Za cenę życia. 
Piccadiily — Sońka złota rączka. 
B dka a 

a — гаёе‹]я u Habsburgów. 
Światowid — Lola. = 
Eden — Czarna maska. 
Kino kol. „Ognisko* — Orkan namięt- 
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Dwaj wybifni cudzoziemcy zwiedzają Wilno 
Bawi w Wilnie przybyły z Londynu do 

Polski działacz społeczny ks. anglikański 
Neylor. Gość z Anglii złożył wizytę p. wo- 
iewodzie wileńskiemu Raczkiewiczowi. Na- 
stępnie zaś w towarzystwie naczelnika wy” 
działu pracy i opieki p. Jocza udał się na 
zwiedzanie Wilna. Dłuższy czas poświęco- 
no m. in. zwiedzeniu miejskiej kolonii let- 
niej w Leoniszkach. Ks. Neylor przysłuchi- 
wał się śpiewom dziatwy, rozmawiał z nią 
z wielkim zainteresowaniem, a opuszczając 
zakład wyraził się, iż jest szczęśliwym, iż 
mógł tak mile spędzić czas wśród dziatwy 
polskiej. Ks. Neylor był już w Estonii i 

na Łotwie, zaś w Polsce zwiedził już 
Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawę. 

Ponadto przybył do Wilna prof. uni- 
wersytetu w Montrealu w Kanadzie, re- 
daktor pisma kanadyjskiego „Journal* p. 
Bruchesi, który bawi w Polsce w celu ze- 
brania materjałów do książki swej o Euro- 

pie Środkowej. Prof. Bruchesi, "odnoszący 
się nadzwyczaj przyjaźnie do Polaków zło- 
żył wizytę p. wojewodzie  wileńskiemu 
Raczkiewiczowi i odbył z nim dłuższą kon- 
ferencję. W ciągu dnia dzisiejszego zwie- 
dzał prof. Bruchesi Wilno, Troki i okolice 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

Są części naszego miasta, które ożywia- 
ja się w pewnych, określonych porach ro. 
ku, gdy nastaje ich sezon. Do takich nale- 
ży latem Wilja i jej brzegi. 

Dość jest wyjść na ulicę, dziś przezwaną, 
Zygmuntowską, albo na dawny Antokola po- 
czątek, dziś przemianowany na uł. Kościusz 
ki, aby się o tem przekonać, 

Jest jeszcze coś więcej ponadto, co w 
tej chwili: powiedziałem, mianowicie: Ožy- 
wienie Wiłjr z roku na rok rośnie. Coraz 
bardziej się ona wypełnia, coraz ma więćej 
ludności. 

Któż to robi na Wilji ruch? 
Robią go statki pasażerskie, których 

jest w tej chwili, czy nie 7, a pozatem i 
może właśnie przeważnie, rozwijający się 
w grodzie naszym sport wioślarski. 

Jeszcze nie tak dawno, bo lat temu 
ze sześć, jedynym — reprezentantem wio- 
Ślarstwa wileńskiego było t. zw. W.T.W. 

  

  

WILJĄ 
zapytać kogoś z członków tego klubu. Za- 
raz usłyszy cały referat na temat, że wszy- 
stko co nad Wilją stci, zbudowane jest na 
kredyt, za pożyczkę w takim czy innym 
Banku Państwowym zaciągniętą. 

Ale tu właśnie samo nasuwa się pyta- 
nie: czemu klub X czy Y może dostać Кте- 
dyty, a W. T..W. nie może. 

Jeżeli młode kluby «wioslarskie mogą 
skądś wynaleźć pieniędze, to czemu ich nie 
wynajdzie najstarsze w tradycje sportowe 
bogate nasze towarzystwo Wioślarskie? 

Jeśli chodzić koło swych spraw nie 
umie — same sobie winno. jeśli chodzi ko 
ło nich dobrze, ale bezskutecznie, to towa. 

rzystwo nie winne a tylko niesprawiedliwy 
ten, kto kredyty rozdziela. 

Teraz inna sprawa. Napisałem wyżej 
że Wilja z roku na rok latem się ożywia, że 
coraz więcej w Wilnie organizacji wioślar- 
skich powstaje, że co za tem idzie, ruch ło- 

. " 

  

  

czyli, pleno titulo, Wilenskie 
Wiošlarskie, 

Ten to senjor klubów wioślarskich Wil. 
ma najmniej obecnie okazałą ma, nad brze- 
gami Wilji, siedzibę. Jakoś nie może się na- 
sze towarzystwo wioślarskie na nową przy-- 
stań zdobyć 

A tu tymczasem zaraz obok piętrzy się 
okazała przystań saperska. Z vis a vis uś- 
miecha się ze swojej klub ,Pogoni*, z br.- 
ku, bliżej miasta położona, kokietuje swą 
starą koleżankę przystań policyjna. 

1 dalej już tylko parę kroków trzeba 
zrobić brzegiem rzeki ku Antokolowi, aby 
napotkać domek przystani 3 p. a. Cu, a za. 
raz za więzieniem przystań A. Z. S-u, jesz 
cze dalej, budującej się Szkoły Technicznej 
i wreszcie na Wiłji zakręcie, przyczepioną do 
ul. Brzeg Antokolski — przystań „Maka. 

Towarzystwo 

  

    zystkie przystanie nadwilejskie, są 
„są Świeżutkie, są mniej czy wię- 

cej okazałe, ale zawsze okazalsze od naj- 
starszej, od przystani W. T. W. 

Dlaczego senjorski klub wioślarski Wil- 
na na nową siedzibę zdobyć się nie może 
— niewiadomo. Zapewnie nie ma on go- 
tówki. 

— A czemu nie ma? — proszę tylko 

AKP EI CAA IIS, 

' WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Przez okno. Do mieszkania Ale- 
ksandra Wigura (Popławska 31) po uprzed- 
niem otwarciu okna dostał się złodziej i 
skradł kostjum i kilka sukień damskich war- 
tości 280 złotych. , 

— (c) Ze schówka, Władysławowi 
Strzędziewskiemu (Wielka 8) skradziono ze 
skrytki w kufrze 50 złotych. 

— (c) Amatorzy jagód. Marja Grudziń- 
ska (Bakszta 17) powiadomiła policję o 
systematycznej kradzieży jagód z jej ogro- 
du mieszczącego się tamże. 

— (c) Rzuciła się do Wilji. 'Vis-a-vis 
ulicy Rybaki rzuciła się do Wilji Helena Jar-- 
mołówna lat 29 (Wiłkomierska 3). Despe- 
ratkę wydobył z wody policjant. Powodem 
samobójstwa były ciężkie warunki materjal- told 

Wielkiej. t 
spadli z Zieniewiczowie grożąc rewolwerem Oraz 

ne. 
— (c) Do wypadku na ul, 

Ustalono że robotnikami, którzy 
rusztowania w domu Nr. 25 przy ulicy Wiel- drągami. Najbardziej aktywny naj 
kiej byli: Henryk Andrejew, lat 27 (Fiłare- 

  

dziowy po rzece naszej coraz bardziej się 
wzmaga, że statków pasażerskich coraz wię 
cej i więcej, że coraz więcej ludzi, nic z wio- 
ślarstwem wspólnego nie mających, raz w 
raz nad brzeg tłoczy i choć zdaleka wido 
kiem ożyłej rzeki się napawa a i z przyjem- 
nością na wyrabianie hartu fizycznegy w 
młodych wileńskich „marynarzach* patrzy. 

Żdawałoby się, że tam, gdzie ciasno się 
robi, należy: wszystko zbędne, w danem 
miejscu, usuwać, aby luźniej się zrobiło. 

Tymczasem nad Wilją inaczej się dzieje. 
Akurat na przeciw przystani policyjnej 

uplasował się kilka lat temu jakiś pomysło 
wy przedsiębiorca ze swemi rzecznemi Ia t 
zienkami. 

Nie wiem, czy mu się dobrze powodzi, 
czy źle, to jednak wiem, że w tym miejscu 
w którym swój „interes* zainstalowuje co- 
rocznie, ani wybrzeżu Wilji uroku swą budą 
dodaje. ani miejsca wilnianom przysparza, 

Umyślnie podkreśliłem, iż łazienki o któ. 
rych mowa, lokują się vis a vis przystani po- 
licyjnej, przypuszczam bowiem, że ta ©Ко- 
ficzność może bardziej, po mojej — „ргге 
chadzce* w oko wpadnie, kómu należy, i że 
może prędzej łazienki te _ gdzieindziej , w 
odpowiedniejsze miejsce przeflancowane zo- 
staną. 

  

Z SĄDÓW 

„Zabić ich, żeby do jutra zdechli“, 
Rozprawom Sądu Okręgowego w Spra- 

wie, o której będzie mowa, przewodniczył 
prezes tegoż sądu p. Bzowski, podniosło 
to ogólne zainteresowanie, a tymczasem 
okazało się, że jest to sprawa jakich nie- 
mało przysparza nam „wieś spokojna”, peł- 
na waśni, nieporozumień na tle majątko- 
wym i podobnych do omawianego wyda- 
rzenia. 

We wrześniu ub. r. z m. Taboryszek 
powracali do wsi swojej Kierdziejewce 
dwaj gospodarze: Konstanty Zabłocki i Wi- 

ałodkiewicz. Kiedy gospudarze zna- 
leźli się w miejscowości „Popowy Ból* z 
lasu wyskoczyli Hilary, Stanisław i Leopold 

tnik - 
Hilary Zieniewicz przyskoczył do Zabłockie 

cka 36) i Paweł Biedzko lat. 68 (Popław- go z okrzykiem: „chcesz śmierci”, lecz ną: 
ska 70). Powodem upadku było nienależyte 
zabezpieczenie rusztowania. 

— (c) Wypadł z autobusu. Na ulicy 
Tadeusza Kościtiszki w trakcie wyskakiwa- 
nia z.pędzącego autobusa Nr. 38045 upadł, 
doznając ogólnego obrażenia i pokaleczenia 
twarzy kapral 6 p. p. Leg: Stanisław Dja- 
niuk. Ranny został odwieziony do szpitalą 
wojskowego na Antokolu. ' 

— (c) Taksówka wjechała na parkan. 
Z powodu defektu w miotorze jadąca ulicą 
Antokolską taksówka Nr. 102 kierowana 
przez szofera Stanisława Bałcewicza skrę- 
ciła nagle w bok i wpadła;;na. Ogrodzenie 
ogrodowe. Wypadek miał „niejsce koło do- 
mu Nr. 124. Siam 

— (c) Zaginął, Wyszedł z domu w ce- 
lu wyszukania pracy Michał „Palko lat 25 
(Szkaplerna 75) i dotychczas nie powrócił. 

    

— (c) Aresztowanie drugiego rawcy 
okradzenia por. Lasonia. Dalsze Sed w 
sprawie okrądzenia por. Lasonia, któremu 
jak wiadomo skradziono w lokału Kasy 
Skarbowej 5 tysięcy złotych, doprowadziło 
do ujęcia drugiego sprawcy tej kradzieży. 
Spólnikiem Bułkina o aresztowaniu którego 
donosiliśmy okazał się znany złodziej Jan- 
kiel Gryliches zamieszkały przy ulicy Tatar- 
skiej 90 operujący stale w bankach i urzę- 
dach. wypłacających pieniądze. Porucznik 
Lason poznał w aresztowanym osobnika 
przebywającego w towarzystwie  Bulkina 
gdy ten podchodził do niego do stolika. 
Skradzionych pieniędzy naturalnie nieodnale- 
ziono. 

— (c) Uczciwy złodziej. Dowiadujemy 
się, że ks. Markowskiemu zwrócono skra. 
dziony onegdaj z mieszkania zegarek. Ktoś 
nieustalony wrzucił regarek do skrzynki do 
listów przy drzwiach mieszkania i został on 
tam znaleziony przez służbę księdza. 

OFIARY. 
Trzebiński Stanisław 20 zł. dla głodnych 

Wileńszczyzny. 

padnięty nie ziąkł się I błyskawicznym ry- 
chem wyrwał rewólwer z rąk napastniką: 

Ten śmiały gest uspokoił zapał napast- 
ników i za chwilę wszyscy oni uciekali już 

A Zabłocki wróci abłocki wrócił do Tabor: b 
oddać policji rewolwer, iecz po e 
legł namowie M, Mościanowa i oddał mu 
a na przechowanie, A Sai wrócił do 

Niedaleko od miejsca napadu spotkało 
go dwuch chłopców prosząc o oddanie re- 
wolweru, a kiedy wyjaśnił im, że rewolwi 
jest należycie schowany, chłopcy pobiegli 
do lasu, z którego wyskoczyło po chwili 
kilkunastu chłopów. ё 
> Na czele si Rh Mau A 
rzycząc: „oddaj rewolwer”. ząwszy 

odpowiedź Zabłockiego, Zaniewicz uderzył 
go w głowę, a tymczasem z drągami pozosta- 
| napastnicy rzucili się ną obydwóch po- 

Wiora kowaleakiego "adw? ie К lewskiego - „zabić ich, że 
do jutra zdechli*, @ e 

W. rezultacie Zabłocki zmiarł ńazajutrz 
w szpitalu w Białym Dworze, a Paweł, 
Stanisław, Hilary i Aleksander Zieniewicze, 
Józef i Marcin Zabłoccy, Ste Hawłas oraz 
uljan; Paweł. i -klipolit , Wołodkowicze za- 

siedli na ławie oskarżonych pod zarzutem 
zabójstwa i ządania ciężkiego uszkodzenia 
ciała. ZJ i CHO 

Sąd uznał, że kwalifikacja: czynufwysu: 
wana przez akt: oskarżenia (abójstwó kwa- 
lifikowane) nie odpowiada okolicznościom 

ZW) woki Warda lziale w wybr  flumu skutkiem czego 
człowiek poniósł! śmierć. 7 = 

Podżegacze, a mianowicie: Hilary Zie- 
niewicz i Hipolit Wołodkowicz otrzymali 
o roku więzienia, Stanisław i Aleksander 
ieniewicze i Pawel Wolodkowicz po trzy 

miesiące, a: tali, prócz uniewianionych 
całkowicie Marcina Zabłockiego i Pawła 
Zieniewicza po 1 lub 2 miesiące. 

didikų 
TYPY
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Kronika Radjowa Od dnia 12 do 15 lipca 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 
= * o ' « | 

Teatr žywych masek. Wese lisko Besti Kirematograi i 

Jedziemy na Pewuka. | ‚ Kulturalne-Oświatowy 1 . 
W najbliższą niedzielę mamy szere : > э› 

ciekawych śudycyj: p у : TA, A MIEJSKA Dramat powojenny w 8 aktach. W rolach głównych: RICHARD DIX i MARY BRIAN. Nad pro- | 
A więc o g. 19:00 dr Edward Воуё dt: Oslióbrainska 5 gram: „BOBBY PROPICIEL* komedja w 2 aktach. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek 

wygłosi nadzwyczaj interesujący odczyt o у > seansów od g. ó6-ej. W niedzielę i świąta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seausėw od g.4. 

teatrze żywych masek. Następnie bezpośred- Następny program: „UBOGI MILJONER*. i 

Znam AE oe dana 

8. 20 na wszystkie stacje polskie, audy- KINO-TEATR Dziśl Maskarada serc! Film miłości Triuimfujaceji Najurodziwsza kobietą Włoch, urocza MISS 
cja literacka p. t. „Weselisko* pióra Kazi- ‚ UM ) M ‚ PoE 

SE a akt" = HELIOS" | > rog yskm akcie = „ROMANS, HRABIANKI b..." sztsz"v "gósae 
Eo | u: P Ara “ŽŽ ” roli męskiej JACK TREVOR. Początek seansów o g. 6, 8 i 10.15, w nicdzielę cd g. 4 m. 30. 

„Echo*, zespół dramatyczny Radjostacji. = SĘ 

O godz. 23.30 usłyszymy z Salonu ЧЕ ЕЕ © ‘__` niewielką po- > ———— 

aa dowcipną rewję p. t. „Jedziemy na = £ ‚ Р W K. POZNAN 11! O upie, Salas , M Akumulafory 
ewuka. i " i ls « 
= r sierą Poe Halina Honendiazes ы | = A ai an Z Ramana Zarowskiego BE Nosmetyka OW, „P E T E A 

równa i M. Borkowska oraz panowie Wyr- к ` 8 х ERSGR WYZKÓW a 
wicz - Wichrowški, Swiętochowski, Bohdzie- || FABRYKA SUKNA i KOCÓW , :ЁКацтеш Warun= zallowe I ob: Ё 
wicz i Rewkowski. e a AE e sry ar poka Uro Rica, ky. GKS sa Spada 

prasza o zwiedzenie iska firmy w Fali konfekcyjnej Nr 46. uje; o waż н i 

Koncerty popoludniowe muzyki ‚ ! BUNDY (burki) na wzór Sławuckich, PŁASZCZE MYŚLIW: | doskonali. odświeża, skrytka pocztowa 81 Įiachowe Kaguanie lekkiej. 
Amatorzy lekkiej muzyczki powinnijbyć 

*adowoleni. я 
Przyszły tydzień przynosi prawie со- 

dzień o g. 18 ej jakiś lzejszy koncert: 
W poniedziałek mamy warszawską „Ga- 

stronomję“, we wtorek i czwartek wileń 
skiego Sztralla, we środę koncert orkiestry 
warszawskiego kiaoteatru „Casino* i wre- 
szcie w piątek koncert orkiestry mandoli- 

" nistów z Warszawy. 

Kącik dla panów. 
Karol Wyrwicz - Wichrowski po powro- 

cie z urlopu, we wtorek o £. 19,25 rozpo- 
czyna swoje pogadanki dla panów. 

Występ Marji Fialko. 
P. Marja Fiałko, popisy której przed 

mikrofonem zawsze się cieszą powodzeniem, 
po dłuższem pobycie zagrauicą, powróciła 
na czas krótki do Wilna i wystąpi we wto- 
rek o g. 20,30 z szeregiem aryj i piosenek. 

BIEDIRZOZAKYDJ R: саскоо ПОЕТИРОНИТЕТТЕЛЕОНРМТИЕЕНЛООМЕМДЕТЕТСВ 

RADJU. 

Sobota, dn. 13 lipca 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 

Wieści z P. W. w Poznaniu. 
х : Komunikat meteorologiczny z 

Warszawy. 16,40—17,00: Program dzienny, 
repertuar i chwilka litewska. 17,00—17,25: 
Gramofon 7,25 — 17,50: Pogadanka dla 
młodych matek, wygł. dr. Janina Huryno- 
wiczówna. 17,50-18,00: Wieści z P. W. K. 
w Poznaniu. 18,00—19,00: Transm. audycji 
= dzieci z zone mo > й е] 
soły przewodnik ;ypo Pewuce* fwygł. Karo. 
Wyrwicz-Wichrowski. 19,25—19,40: Wolna 
trybuna. 19,40- 20,05: Sygnał czasu z War- 
szawy. Program na dzień nast. i komuni- 

- kąty. 20.05—20.30: Feljeton aktualny. 20.30 
—22.00; Transm. z Warszawy. Koncert po- 
pułarny z Doliny Szwajcarskiej. 22,00 — 
22,45: Komunikaty: PAT. i inne z Warsza- 
wy. 2245 23,45: Muzyka taneczna z resta- 
uracji „Polonja* w Wilnie. 

  

4 

        

     

    

  

   
” 

у 
*   

   
e 

  

" GIEŁDA 6 WARSZAWSKA 
12 lipca 1929 r. 

(Deriży | waluty: 
Trans Sprz Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
Belgja 123.93, 124.24. 123,62, 
Kopenhaga 237,10, 238,10, 236,90, 
Budapeszt 158,— 155,90 157,— 

Holandja 358,19 358,09 357,29 

Londyn 43,25,5 43,37, 43,15, 

Howy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,92, 35.01, a 63, 

Praga 2638,5 26.45 20,32 

Szwajcaria 171,52, 171.95, 7 09 

Stokholm 23405 239,65 238,45 

Wicdeh — 12930, 125.68, 125,06, 
| Włocny 46,06, 078, 46.54, 
Marka niemiecka  212,42,5 
Gdańsk 173. 

Rejestr Handlowy 
“DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 

NASTĘPUJĄCE. WEGO  WCIĄGNIĘTO 

; Dział A. 
w dniu 10-VI 1929. ro. 

  

4870. Il A. „Taje Sonia“ Pzedsiępiorstwo zasto zli- 

w dniu 23-IV. 4929 r. 

608. Il. A. „Izaak Chelem hurtownia szkła, lamp, fajan- 

su, porcelany". Właściciel przedsiębiorstwa Izaak Chelem-Che- 

lemer zmarł. Do czasu zatwierdzenia spadko 
wach spadkowych, z praw: 
podpisywania weksli, czekó 
towań z odbioru pieniędzy 
urzędów przekazów pocztowych, 
korespondencji poleconej, listów wartościowych i. i 

- towarów ze stacyj kolejowych poczty lub instytucyj i urzędów, 

jak wogóle wszelkich zobowiązań, dokumentów i kwitów upo- 

- ważniony został w charakterze pełnomocnika Wiktor Chelem- 

  
  

  

    

  

ŻĄDAĆ W$ZĘDZIE 
  

Budapeszt 155,50 

Rubel złoty 4,59. 
Dolary w obrotach prywatnych 8,88. 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inw. 106,50—106,75. 
5 proc. dolarowa 61, — 61,50. 6 proc. do- 
larowa 83,— —. 10 proc. kolejowa 102,50. 
5 proc. konwersyjna 43,50. 7 BĘ stabiliza- 
oł a 91,50. 8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. 
i B. Roln., oblig. B. Gosp. Kraj. 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 4 i pół proc. ziem- 
skie 48,50. 8 B= warsz, 61— 66,75—, 
5 proc. warsz, 52,25. 

Akcje: 

Bank Dyskontowy 126. B. Polski 158.25 
Związku Spółek 78,50. Firley 51,—. Sole 
potas. 32. Lilpop 28,75. Modrzejów 25. 
Ostrowiec 75. Parowozy 25. Starachowice 
27,—. Zieleniewski 122 —124. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
  

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 12-go 
lipca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 30—31, owies zbierany 30 31, jęcz- 
mie6 na kaszę 27-28, browarowy (brak), 
otręby pszenne — 24 żytnie — 23, ma- 
kuchy Iniane 47 — 48. Tendencja słaba 
Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pszenica (brak) żyto 
28-32, jęczmień 30—31, owies 30—32, 
gryka (brak), ziemniaki 12—13, siano 10 — 12, 
„e . 

ąka pszenna 80-100, żytnia razową 
34—37, pytlowa 45—50 za klg. 

Kasza įęczmienna 55—75, jaglana 90 — 
110, gryczana 90 120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 — 100, pęczak 60 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

zam. w Wilnie, pr 

125. VI. A. WPISY: Ska spółka 
nowi została odwołana i wykreśla się z rejestru. 

14—VI się na: „Jochune 

Mięso wołowe 250 -300,. cielęce 180— 
240, baranie (brak), wieprzowe 280 - 320, 
słonina świeża 370—420, solona 400—440, 
sadło 400—420, smalec wieprzowy 420— 
450. 

Nabiał: Mleko 30—35 gr. za litr, śmie- 
tana 180-200, twaróg 80—100 ха 1 kg., 
ser twarogowy 120—130, masło niesolone 
450—540, solone 360 — 450. 

laja: 160--180 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 60—70, fasola 

biała 160—200, kartofle 12 13, młode 20— 
30 pa świeża 80-100, kwaszona (brak), 
marchew 35 - 40, młoda 80 —100, buraki 30— 
35, młode _10—15 (za pęczek), brukiew brak 
rabarbar 70—80, ogórkik 20-30 za sztukę 
cebula 40—45, młoda 5—10 (za pęczek). 
szpinak 60- 70, pomidory 3—5 zł. za kg. 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kaczki 
6—8, gęsi 8—12. kurczęta 100—120, 

Ryby: liny żywe 450—480, śnięte 350— 
380, szczupaki żywe 420— 450, śniętę 250 — 
320, Jeszcze żywe 450—480, śnięte 350 380, 
karpie żywe 350-_ 400, śnięte 280 - 280, ka- 
rasie żywe 280—300, śnięte 200—220, oko- 
jie żywe 450 480, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 450 480, Snięte 300—350, sielą- 
wa (brak), sumy 220—250, węgorze (brak), 
miętusy 180—200, płocie 180—220, drobne 

OGŁOSZENIE Nr. Z—1514—29. 
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego 

Sądu Okręgowego w Wilnie niniejszem ogła- 
sza iż w dniu 25 lipca 1929 r. o godz. 12-ej 
w tymże Sądzie będzie rozpoznawana spra- 
wa Zarządu Towarzystwa dla handlu aptecz 
nemi i perfumeryjnemi towarami J. B. Segall 
w Wilnie S-ka Akc. o udzielenie odroczenia 
wypłat (spr. Nr. Z—1514—29). 

Wszyscy wierzyciele wspomnianej spół- 
ki mogą przybyć na rozprawę celem udzie- 
lenia Sądowi wyjaśnień. 
998—0 

  

w difiń 8-V 1929 r. 
56. V. A. „Dom Handlowy i Wydział Ekspedycyjny Bra- 

cia Strakun S-ka. Udzielono prokury Notelowi Gurwiczowi, 
zy ul. W. Pohulanka 9. 916—VI 

w dniu 29-V. 1929 r. 
„T-wo Garbarni WILJA — Juljan Gordon i 

firmowa* Prokura udzielona Danielowi Kacnelso- 
917—VI 

w dniu 8-VI 1929 r, 
284. Il. A. Firma: „Rudeński i Rykles — spółka” zmienia 

Rudeński". Przedmiot — pracowania zeszy- 
tów. Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Ru- 
dnicką 7 w Wilnie. Wyłącznym właścicielem. przedsiębiorstwa 
jest Rudenski Joch 

bierców w Spra- stałego wspólnika 
em zarządzania przedsiębiorstwem, 
w pełnomocnictw, obligów, pokwi- 

z banków i innych instytucyj lub 
telegraficznych, przesyłek, Sklep mięsa. Sied: 

ch i wszelkich Firma istnieje od 

21 listopada 1927 
915—VI cza, który ma prawo podpisywać wszelkiego 

weksle i zobowiązania. 

un, zam. w Wilnie, przy ul. Stefańskiej 38— 
21. Wspólnik Izaak Rykles zbył swój udział na rzecz pozo- 

Jochuna Rudeńskiego i wystąpił ze spółki. 
918—VI 

w dniu 14-V 1929 r. 
9986. I. A.„Cepelowicz Załman i Gordon Jowna S-ka". 

ziba w Hoduciszkach pow. Święciańskim. 
31 sierpnia 1927 roku. Wspólnicy zam. w 

Hoduciszkach pow. Święciańskiego: Załman Cepelowicz i Jow- 
na Gordon. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 

roku. Zarząd należy do Załmana Cepelowi- 
rodzaju akty, 

SKIE, 
konie, KOCE, PLEDY. 

Sprzedaż detaliczna wprost z fabryki. Prosimy żądać pocztą 
cenników i próbek. 

SAMODZIAŁY - LODENY na ubrania — DERKI na 
Gabinet 

  

HUA B.OLFSOR 
wano wwa wa zana płciowe | skórne, ul. 

DOKTOR Wileńska 7, tel. 1067. 
—LLIS 

„B. Blumowicz 
<horoby weneryczne, 

Br. POPILSKI skórne. Przyjęcie: 
Od 9 i. „T choroby skėrne i we- 
Wilno, ul. Wielka 21. aeryczne, jmuje 
(Tele!, 0211. od godz. 10 40 11 оё 

    

  
  

m 5-7 p.p. W.Pohulan- 
Doktór.MEdYCYRY ka 2, róg Zawalnej 

„B. „GYMBLBR web 
choroby skórne, we- DOKTOR 
neryczne moczo- . 
płciowe. Elektrotera- L. GINSEERG 
pia, słońce górskie, nt weneryczne 
diatermja.  Sollux.syfilis i skórne. Wil- 
Mickiewicza 12, róg no, ul. Wileńska 3, te- 
Tatarskiej 9—2 i 5—8 lefon 567. Przyjmuje 

w.Z.P 43. od 8 do 1 iod 4 do 8. 

  

  

  

  

       

        

    
posiada zalety najbardziej zbytkownego samochodu 

Nawet pobieżne oględziny samochodu 
rolet odrazu ustalają fakt, że ukazanie się je- 
go na rynku jest epokowem wydarzeniem w 
świecie automobilizmu. Przedewszystkiem jest 
to, sześciocylindrowy samochód, ofiarowany 
w cenie wozów czterocylindrowych. Posiada 
wszystkie najbardziej wspólczesne ulepszenia, 
odpowiadające wybredniejszym wymaganiom 

' automobilizmu. 
Charakteryzują go siła, szybkość, zdolność 

błyskawicznej akceleracji oraz zupełny brak 
przykrej wibracji. Odznacza się trwałością i 
łatwością kierowania. Umiarkowana zaś i do- 
stępną dla najszerszego ogółu cena i 
parze z niezwykłą oszczędnością zużycia 

Przepiękna karoserja "benzyny i smarów. 

usuwa braki i skazy i 
Kosmetyki S GLWARK wpo- 

£867 — I 

Nica! Gieda 
   
   

  

    
  

Leczniczej = „Cedib“| IF bližu Wilna odl. | Ę Wilno, Szopena S, 
otsz=> | J_ Hryniewiczowej. | og st koi. 8 klm., | | tei, 1672. 9682- © 

Trwałe przyciemnianie | © opszarze 30 ha. 0 IEEE: 
pa m brwi Wielka 18—9,| o gobrej glebie z 

| DOKTOR WIK ak 10 sk £. 5.| lasem, łąką, i za- P 
piątki do_ g. 5. budowaniami nad B. ZRLOOWIEZ W. Z. P* Nr. 26-| rzekąż sprzedamy | & POSADY : 

SHOT. wenAryczne, £p6C—| zą 4000 dolarów 
sylilis, narządów WAWAWAW D. H -K. „Zachęta” ОНИ Р9 ERYKA GA COOKIE. 

moczowych, Od 9 Mickiewicza ‚ Organista 
—l, od 5—8 wiecz. KUPNO I SPRZEDAŻ tel. 9-05. £662—0 : 

Elektroterapja man kwalifikowany,  po- 
(diatermja). e trzebny natychmiast. 

RCA BYAVA ra Warunki: letnisko i 
Kobieia-Lekarz gotowy  kapi- 90 zi.  miesięcznie, 

Or. Zaldowiczowa | MO aim" budynek KR” Ца 
| KOBIECE, WENE. |1a młyn, | mieszkanie O A 
Ro LOCZOŃ. R dao mieście opałowy, kowalski i WRKENENEENNNNNE 

o Rod kad bangai An ae *"Śydewa "cd | KETNISKA | 
EA tel. ZT1. dowę. Zgłoszenia: US r оЕЛ И па 

Wilno, ul. Ad. Mickie: || „|| Wilopał i 
wicza 27, Biuro Te- E. No w» Letnisko-ponsjonai 
chniczne St. Stober- Styczniowa 3. lesie sosnowym na RIDE ski. 1666—1 Tel. Wilno 6—Nr_14. W iaię 50 ucha 10 

minut drogi Od st. 
=. Landwarów; warunki 

J | przystępne. _ Adres: 
Landwarów, ul, Zam- 
kowa, willa Nr 11 

Ceny: Lachowicza, Ołszew= 

Phaeton |, zł.10.650 Sedan . . zł. 13.650 a DOLE 
Phacton -obi- Coupe —. а). 14.500 
cia skórzane zł. 10.950 Sport Cabr. zł. 15.450 

Roadster zł. 11.950 LandauSedan zł. 16.500 
loco Fabryka Warszawa. w majątkach ziem- 

Chevrolet, iak zresztą każdy innysamochód wyt- skich w wojew. Wileń- 
wórni GeneralMotors,jest do nabycia na ułatwio- skiem i lowogród- 
nych warunkach płatności według systemu GMAC skiem. Inforzacje: 

Wilno, Jagiellońska 8 
=5 m. 12.  Jankowicz, 

Dostępny dla najszerszego ogółu 

Chev- _ Fishera uderza pro 
i wytworną barwą 

dies Motors. 

Upoważnione zastępstwa na 

pobrana harmonią linii 
' akieru. Głębokie wygodne 

siedzenia, kryte gustownym materjałem zapew- 
niają najwyższy komfort, do czego przyczynia 
się również przesuwalne siedzenie kierowcy 

Próbna jazda w porozumieniu z najbliższym 
zastępstwem Chevroleta przekona o niezwykle 
cichem działaniu elastycznego potężnego sześcio- 
cylindrowego silnika z górnym rozrządem, 
oraz zwróci jednocześnie uwagę na cały szereg 
pierwszorzędnych zalet, spotykanych tylko w 
najdroższych samochodach. Wyrób General 

jum Polski i w Wolnem Mieście Gdańsku. 

CHEYVROLETĄ6 - 
GENERAL MOTORS w POLSCE, WARSZAWA 

tel. 5-60__ 8SZ=P 

AWAWAAA 

RÓŻNE 
OSZUKUJEMY 
sum  bŁipotecz= | 

nych na najwyższe 
oprocentowanie i 
najpewniejsze za- 

bezpieczenie 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. 1562—0 

-Gotówkę 
w każdej kwocie: 
ulokujemy solidnie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

L tel; 152. 101600 
zieržawa pod 

3 Wilnem RAK 
nie do odstąpienia 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 2992—0 

ZGUBY 
Z zwi dowód 

osobisty z roku 

na 
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1926 Nr 722, 
imię  Chewet 

uchman, unieważnia 
Się. 1662—0 
— 

gubiony dokument 
2 urlopowy, wyda- 

пу przez l p. p. 

Legg w Wilnie Nr 
000142 z dnia 3 marca 
1929 r. na imię 
Michała Danilewicza 

zamieszkałego w Igna- 
linie. pow. Święcian- 
skiego, rocz. A 

uniewaźnia_ się. — © 

  

calem terytor- 

4 й я _щ 

ROMUNT 

»% Na ustronnym szlaku 
To Powieść 

Jl a    

"-Ta nieuprzejma uwaga zdmuchnęła 

łzę rozrzewnienia z powiek Huberta. 

„Mówisz tak bo i sam bezdzietny. 

Dla mnie byt ich jest bodźcem do ży- 
cia i pracy. Jaki cel Twojej pracy, je- 

śli nie masz dzieci? 
„Wszystkich dzielnych młodych 

_Ginwiłłów uważam za swoje dzieci. 

Chęć do pracy i siła twórcza jest ży- 
wa w każdym dzielnym człowieku. 

" Bezdzietnymi bywali i najdzielniejsi lu- 
dzie.“ ; 3 

- Przyjazd Marka, przerwał rozmowę 

z której obrotu Hubert wcale zadowoło 
ny nie był. Marek z wyglądu podobny 
był do brata, choć nie posiadał posz: 

gowej pcstawy — ani tegularności ry: 

_ sów jego Twarz mu zdobił wyraz po» 
wagi i dobroci. 

Całe południe zajęło kuzynom og: 

- lądanie gospodarstwa, z którego stanu 

kwtnącego gospodarz był dumny. 

Krasa pani Witalskiej nie uszła, by: 

_ strego wzroku Huberta jął kuzynowi 
dobrym gu-  „domawiać uwaganii o jego 1 5 

ł te uwagi ście. Aleksander przyjmowa 

pogodnie, jakby zadowolony, że jego 
„dobry gust', został należycie oceniol 

= = 

* Po obiedzie całe towarzystwo uda- 

ło się do parku. U wrót spowodował 

ła małą zwłokę trudność wstrzymania 
Hubertowej smyczy, od inwazji schro- 
niska zwierzyny. Udało. się to pomy! 
Ślnie załatwić przy pomocy przywoła- 
nego kozaka Mikołaja i odpowiedniej 
przemowy Huberta do każdego psa 
z osobna a na koniec do wszystkich 
razem. 

Wygląd parku był trochę dziki. 
Drzewka iglaste gęsto posadzone, czy 
niły miejscami wrażenie prawdziwej 
leśnej gęstwiny. Po całej przestrzeni 
były rozsiane grupami lub pojedyńczo 
— wiekowe dęby, w pobliżu ich tło- 
czyły się grupy egzotycz nych krzet 
wów umiejętnie ustawione. Przez dę- 
bów „korony przenikała dostateczna 
ilość złota wrześniowych promieni, by 
barwy jesienne do pełnej świętności 
rozpalić, a powietrze nasycić pożądaT 
nem ciepłem. Panowie zatrzymali się 
na obszernej polance, śród której sta- 
ły trzcinowe fotele. Trzmiele brzęczat 

ły nad groszkiem i koniczyną, zaście- 
łającą ją barwnym kobiercem. U brzer 

gów błyskała czerwienią ozdobna sza- 
ta młodych dębów i oranżowy strój 

koronkowy, modrzewi. Kilka barwnych 
bażantów przemknęło przez zieleń 
traw, jak wielkie kwiaty ruchome, 
Huberta ogarnął zapał myśliwski, por 
biegł do pałacu, skąd po kilku chwi- 
lach wrócił ze strzelbą. : 

Aleksander i Marek snuli wspomI 
nienia z doświadczeń burzliwego życia 
na południowej półkuli. 

Marek był żonaty z kreolką, którą 
posiadała duże dobra w Paragwaju. 
W ciągu kilku lat przed wojną mie- 
szkało młode małżeństwo w odległym 
świata zakątku, uprzywilejowanym 
przez przyrodę, sponiewieranym przez 
ludzi. Pierwsze lata pracy na nowem, 
obecnem polu, rokowały najlepsze nar 
dzieje 

Nad brzegami dopływu Parany ro- 
sła i rozwijała się piękna „Estancja“, 
powstawały zakłady przemysłowe, olf 
brzymie stada bydła tuczyły się na ob- 
fitych stepowych pastwiskach. Lasy 
obfitowały w cenne drzewo Quebracho 
na leśnych przestrzeniach udawała się 
doskonale uprawa herbaty paragwajł 
skiej (Yerba matć, ilex paraguayen - 
sis), plantacje tytoniu i wina dawały 
dobre wyniki. Na brazylijskiej stronie 
Parany leżały wspaniałe wodospady 
Jguassu, najpiękniejsze może na cat 
łym świecie. 

Lecz duch ludzki w wiecznej roz- 
terce, tworzy i burzy, mnoży i dzieli. 
Wiara i dobrze pojęta oświata tłumi 
wrodzone mu złe skłonności — cieml 
nota je potęguje. 

" Człowiek szczęścia w życiu szuka, 
a gdy los go ochroni od ciężkich do- 
świadczeń, niespokojny umysł sam sa- 
bie przeciwności stwarza. I te nieszczę 
ścia, mające źródło, we własnych wi 
nach lub urojeniach, bywają najdotkli 
wsze. To samo bywa z jednostką zbio- 
rową, z narodem. Gdy błogosławień 
stwa pokoju zewnętrznego stwarzają 
warunki pomyślne dla jego rozwoju, 
wybuchają rozterki wewnętrzne — tem 
silniej, im słabszym jest hamulec kultur 
ry. 

Świat szeroki pożostał obojętny i 
nieświadomy tego, co się działo w 
ko ciołku paragwajskim. Od roku 1910 
ciągłe rozruchy i wojny domowe, tra- 
piły ten kraj piękny — nieszczęsny. 
Warunki życia wytworzyły się niemo- 
żliwe. Koloniści polscy, których Mas 
rek sprowadził, jęli zmykać do sąsied- 
niej Brazylji lub Argentyny — jeden 
po drugi m. Nareszcie on sam i żona 
doszli do przekonania, iż dalsze trwa- 
nie w ciągłym rozruchów 'zamęcie, 
jest bezceląwem, bezowocnem mę- 
czeństwem. Na miejscu została admi- 

nistracja złożona z lepszych ludzi miej- 
scowych. Oni sami szukając wytch- 
mienia, wrócili do Europy i — trafili 
na wybuch Wielkiej wojny. 

„Toście: oboje prawdziwi rycerze 
południowego krzyża — powiedział 
Hubert — kto poznał bezgraniczne, 
dzikie stepy i lasy południa, temu cięż- 
ko być musi, żyć w ciasnych ramkach 
starego świata”. 

„l ów szeroki świat nowy — od- 
rzekł Marek — i ciasny stary, każdy 
z nich posiada podwójne oblicze: jed- 
no urocze, drugie groźne, jak twarz 
Meduzy”. 

„To jednak pewnik — dodał Alek- 
sander — świat kolonialny jest dobrą 
szkołą dla silnej indywidualności, dla 
słabej zgubą nieuniknioną. Tylko wiel- 
kie narody należycie rozumieją zna- 
czenie kolonji, pola na którem się roz- 
wija energja, wytrwałość,  pomysło- 
wość. Nasi ludzie nie są dobrymi kolo- 
nistami, to słowiańskie mięczaki. Pa 
krótkiem trwaniu na obczyźnie, ogar- 
nia ich tęsknota za kątem rodzinnym. 
Ten objaw ślamazarności i piecucho- 
stwa, nasi: mędrcy nazywają miłością 
ojczyzny.  Wątła natura trudno się 
oswaja z obcemi warunkami bytu. 
Drzewko przesadzone z piasku na gle- 
bę żyzną nie umie wyzyskać jej boga- 

ctwa, wątłe korzonki nie są w stanie 
wykorzystać obfitości soków pożyw- 
nych. Wielki los w ręku niedołęgi. 
traci swą wartość. 

„| jednak ta skłonność do powrotu 
i miłość kraju, chroni setki ludzi od 
wynarodowienia“ — odparł Marek. 

„Syn dzielnego narodu nie da siebie 
pochłonąć obcej ziemi, on ją zdobędzie 
dla swego narodu** — brzmiała odpo- 
wiedź. 

„Gdyby jednak nie to przywiąza- 
nie, ilm by ż tych uchodźców, dziś 
gnanych na wschód w głąb Rosji, nie 
wróciło do kraju? Tylko to przywiąza- 
nie ich ratuje" , 

„Uchodźcy? W złą godzinę wyrze- 
kłeś to słowo — zawołał Aleksander 
— zdaje mi się że zgraja ich zbliża się 
do dworu. Słyszę obce jakieś głosy. 

Już od kilku chwil łowił Aleksander 
z pewną nerwowością osobliwe dzwię= 
ki nawoływań, rżenie koni, skrzypu 
wozów, które zdawały się zbliżać do 
dworu. 

Pojedyńcze dźwięki, co raz to do- 
nośniejsze zlewały się z wolna w 
akordy, z akordów urosła cała symfo- 
nia. „Tak — mówił on dalej gniewnie 
— zbłąkana fala ciurów dotarła, aż 
tu w nasze-ustronie, ale rozbije się o 
Czarnobyl, jak o skalę“. 
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