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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. | 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. į 
DUKSZTY — Bufet kolejowy | 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia 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. Koi. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „ jedność”. 
LIDA — ш, Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

  

PRENUMERATA miesięczna 

 RPODRARAICZ BOAC DPRACHDDAIEDYK LLU 

Trzy czynniki 
W kraju wybitnie rolniczym, przy 

nastąwieniu państwowej polityki go- 

spodarczej na rozwój rolnictwa, nie 

z odniesieniem do doma UD 
rzesyłk. cztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 

Mr. Sania W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

ECHA STOLICY 
Delegacja Izb Przemysłowo-Han- 
lowych u min. Mafuszewskiego 

Dn. 9 b. m. kierownik min. skarbu, mi- 
nister Ignacy Matuszewski w obecności dyr. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redzkeis rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeś so do rozmieszczania Ogłoszeń. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

KOEJPANTEZYZTTCZEOIEKE: ax 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

(igantyczny mecz powietrzny nad Atlantykien 
Rsy polskiego i francuskiego lotnictwa Idzikowski i Kubala oraz Gostzs 

i Bellonte wystarfowali z be Bourget do Nowego Jorku. 

zumienia, że przy nastawieniu kierun- 

ku polityki gospodarczej na rolnictwo 

posługiwanie się  przeciwstawnością 

interesów drobnej a większej własno- 

ści jest zgubne, unicestwia bowiem i 

przekreśla wszelkie starania nad pod- 

niesieniem stanu rolnictwa i krzywdę 
jest do pomyślenia możliwość normali- departamentu St. Starzyńskiego przyjął de- 3 wyrządza przedewszystkiem samym 
zacji stosunków w rolnictwie i pchnię- PORĄ i ian po ono PARY7. 13.6. PAT. Aparat, na Start w Le Bourget rolnikom. 
cia jego rozwoju na właściwe tory, O Prezes lzby przemysłowo-handlowej w Którym lotnicy polscy, majorowie Stworzenie jednolitej reprezentacji 
ile zabiegi w tej mierze pozostawać 

będą uzgodnione w swem założeniu z 

opinją zainteresowanych sfer i nie bę- 

dą oparte na znajomości rzeczywiste- 

go układu stosunków. Nie normaliza- 

cja następuje wówczas — lecz roz- 

kład i rozprężenie, tem gorsze w 

swych skutkach im więcej momentów 

oderwanych od istoty życia gospodar- 

nego lub a nim sprzecznych złożyło 

się na treść przepisów normujących. 

Dotąd, pomimo szczerych niewąt- 

pliwie intencyj rządu, notowana od ro- 

ku 1927 poprawa sytuacji w rolnictwie 

ulega ciągłym, a niebezpiecznym zmia- 

nom przy bardzo znacznej często am- 

plitudzie wahań, — a sama poprawa 

znów nie jest tak duża i bynajmniej 

nie znajduje się w stosunku współmier- 

nym do ogromu wysiłków czynionych 

celem podniesienia stanu rolnitcwa. 

Świadczy to, że właściwa normali- 

zacja stosunków jeszcze nie nastąpiła. 

Nie mogła zresztą żaistnieć z trzech 

przyczyn, —biorąc tylko ważniejsze. 

Agospodarcze ustawy, uchwalane 

w miezdrowej atmosterze walki  klu- 

bów sejmowych o władzę lub oklaski 

Warszawie p. Cz. Kłarner w imieniu związku 
Izb uzasadnił przedstawione p. ministrowi 
postulaty podatkowe. Pan Klarner podkre- 
Ślił konieczność ułatwienia kapitalizacji jako 
podstawy odbudowy kapitału obrotowego 
naszych przedsiębiorstw przemysłowych i 
handlowych przez reformę systemu podat- 
kowego. 

Prezes Izby pomorskiej p. Kołudzki pod- 
niósł potrzebę postawienia w równe warun- 
ki przemysłu i handłu pomorskiego w związ- 
ku z konkurencją handlu gdańskiego i nie- 
mieckiego; dotyczy to w pierwszej mierze 
Gdyni. S 

Wiceprezes Izby łódzkiej p. Sachs wy- 
sunął postulaty dotyczące zaliczek na poda- 
tek obrotowy oraz podkreślił konieczność 
usunięcia tych wielkich trudności kredyto- 
wych w jakich obecnie znajduje się handel. 

Pan kierownik min. skarbu stwierdził, 
że cały szereg postulatów przedstawionych 
w swoim czasie przez związek Izb został 
już przez ministerstwo skarbu przestudjo- 
wany i znaczna ich część została uwzględ- 
niona, przyczem odnośne zarządzenia i Okól.- 
niki bądź są już wydane bądź w najbliż- 
szym czasie wydane zostaną. Uznając po- 
trzebę odbudowy kapitału obrotowego i ro- 
lę w tej dziedzinie odpowiedniego systemu 
podatkowego podkreślił jednakże p. Matu- 
szewski ze szczególnym naciskiem, iż odbu- 
dowa kapitałów obrotowych przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych  jaknajściślej 
związana jest z poprawą bilansu handlowego 
i apelował do lzb; aby współdziałały w mia- 
rę możności w ograniczaniu zbędnego im- 
portowania. W opinii pana ministra skarbu 
rola kupca polskiego jako czynnika bezpo- 
średnio stykającego się z konsumentem w 
kierunku wytwórczości krajowej i tem Sa- 
mem poprawy naszego bilansu handlowego 

Idzikowski i Kubała odlecieli dziś ra- 
no do Nowego Jorku, nosi jak w ro- 
ku zeszłym nazwę „Marszałek Piłsud- 
ski”. Aparat zbudowany został w 
warsztatach inż. Amiot, posiada motor 
fabryki  Lorraine-Dietrich, Samolot 
zaopatrzony jest w aparat tslegrafu 
bez drutu Marconiego. Ogólna waga 
1.900 kilo, z których 6.400 litrów ben- 
zyny i 370 cliwy. Lot obliczony jest 
na 45 godzin przy pomyślnych wa- 
runkach. Lotnicy spodziewają się być 
w Nowym Jorku w niedzielę wieczo- 
rem. Odlot zdecydowany został zu- 
pełnie niespodziewanie. Wieczorem 
rozeszła się wiadomość, że lotnicy 
polscy mają zamiar nad ranem odle- 
cieć, lecz później wiadomość ta zosta- 
ła zdementowana. Dopiero około pół- 
nocy nadeszły telegraficzne wiado- 
mości z Urzędu meteorologicznego 
zwiastujące, że warunki atmosierycz- 
ne nad oceanem są pomyślne.  Lot- 
nicy  zarządzili natychmiast zapeł- 
nienie zbiorników swego aparatu ben- 
zyną. Aparat stał w pogotowiu na 
lotnisku w Le Bourget. Na rpół go» 
dziny przed odłotem Idzikowski i Ku- 
bala przybyli do Le Bourget. Lotnicy 
irancuscy Aszolant, Lefevre i Lotti, 
którzy przed kilku tygodniami przele- 
cieli przez Ocean z Nowego Jorku 
do Hiszpanii zbliżyli się do samolotu 

PARYŻ. 13—7. Pat, W dniu dzisiejszym 13 bm. o godz. 4 min: 
45 rana lotnicy polscy Idzikowski i Kubala wystartowali z lot. 
niska w Le Bourget do podróży przez Atlantyk do Nowego Jor- 
ku. Start odbył się pomyślnie w obecności przedstawiciela amba- 
sady polskiej w Paryżu, Attaches wojskowych, wybitnych oso 
bistości i ttumów publiczności. 

Wiara w zwycięstwo 

BERLIN, 13—7. Pat. Donoszą z Paryża: Na krótko przed startem 
„Marszałka Piłsudskiego" major Idzikowski udzielił przedstawicielowi agen- 
cji „United Press* w Paryżu kilka słów iniormacji, stwierdzając z naciskiem, 
żę wierzy mocno w szczęśliwą gwiazdę „Marszałka Piłsudskiego". Odnie- 
siemy napewno zwycięstwo i dolecimy do Ameryki. Nie mamy jeszcze 
Ściśle upatrzonego miejsca lądowania, ale prawdopodobnie wybierzemy 
Nowy York, lub jedno z miast nadbrzeżnych Ameryki Północnej. 

Entuzjastyczne przyjęcie wiadomości o starcie w Ameryce 
NOWY YORK, 15 VII. PAT. Po otrzymaniu wiadomości o przygo- 

towaniach odlotu, czynionych przez Idzikowskiego i Kubalę, komitet ame- 
rykański skomunikował się telegraficznie niezwłocznie z lotnikami przed 
ich odlotem z Paryża. Komitet przyjęcia lotników z konsulem Marynow- 
skim na czele informuje stale całą prasę o przebiegu lotu. Zainteresowanie 
opinii amerykańskiej oraz Polonji ogromne. Na lotnisku nowojorskiem 
Mitchell-Field czynione są przygotowania do wspólnego przyjęcia. 

Przygotowania do przyjęcia lotników 
NOWY YORK, 13 VII. PAT. Komitet przyjęcia majorów ldzikowskiego i Kubali z konsulem Marynowskim na czele czyni śpieszne przygotowania do powitania lotni- 

ków. Organizuje się również komitet amerykański z merem miasta na czele. Do ko- 
mitetu tego zaproszono szereg wybitnych osobistości. Komitet polski zarezerwował 
dla lotników całe piętro hotelu Baltimore. W drodze z lotniska Mitchell-Feld do No- 
wego Yorku eskortować ma lotników oddział policji motocyklowej. 

rolnictwa było nakazem chwili już od- 

dawna. Dziś pierwszy krok w tym 
względzie został uczyniony — fuzja 
organizacyj rolniczych stała się faktem 
dokonanym, co nietylko ułatwi rzą- 
dowi współpracę i porozumiewanie 
się lecz i usunie zarazem jeden z czyn- 
ników uniemożliwiających dotąd nor- 
malizację stosunków w rolnictwie. | 

Wreszcie trzeci czynnik, który mie 
znajdując się w żadnym pokrewnym 
stosunku do poprzednich dwuch i w 
całkiem odmiennej płaszczyźnie wy- 
stępując, tem niemniej ma duży wpływ 
na sam przebieg polityki rolmiczej i 
rządu w dziedzinie reglamentacyjnej 
a przez to i na układ stosunków w rol- 
nictwie, — polega na braku ścisłych 
danych dotyczących produkcji  rolni- 
czej. Dość wskazać, że były niejedno- 
krotnie przykłady kiedy władze pań- 
stwowe, zdezorjentowane. nieścisłą 
polityką, wprowadzały zakaz wywo- 
zu poszczególnych  ziemiopłodów 
względnie produktów przemysłu rolni- 
czego, wówczas gdy rynek  wewaę- 
trzny dusił się od nadmiaru — względ- może i powinna być szczególnie owocna. Marszałek Piłsudski i złożyli Kubali Tutejsza Polonia wybiera się masowo na lotnisko na powitanie lotników. Prasa nie popierał Wo ray Па ks thuszczy, w zgielku rozpetanych  na- i ldzikowskiemu serdeczne życzenia RAA wie RNB SA PC Ikó PE a R Pea S miętności, owiane tchnieniem psycho- N. P. R. Prawica — Ch. D. pomyślnego przelotu. W pobliżu sa- yk lotników francuskich i polskie szystkie pisma zamieszczają podobizny y P I y na 

zy wschodniej, dotąd mocy obowiązu- 

dącej nie utraciły i w dalszym ciągu 

neutralizują wpływ podejmowanych 

grodków zaradczych, wytwarzając 

błędne koło, z którego życie daremnie 

usiłuje wyskoczyć, a dla rozerwania 

którego niema siły. Od czasu ukróce- 

nia swawoli poselskiej agospodarczy 

moment w ustawodawstwie występuje 

coraz rzadziej. Nie znaczy to, że nie- 

podzielnie i całkowicie zaistniało rze- 

czowe przystosowanie się do wymo- 

Między N.P.R. prawica Ch. D. to- 
czą się pertraktacje 'co do złączenia 
tych dwóch odłamów w jedno ugrurpo- 
wanie. Nastąpić ma to na wspólnym 
zjeździe, któryjprojektowany jest... w 
sierpniu roku bież. 

Radjosfacja w Gdyni 
Państwowe zakłady inżynierji przystą- 

stąpiły do zmontowania radjostacji  kore- 
spondencyjnej w Gdyni. Zasięg tej radjo- 
stacji umożliwi portowi gdyńskiemu porozu- 
miewanie się ze statkami Bałtyku i morzem 
Pėlnocnem i ze wszystkiemi miastami Pol- 
ski. 

molotu „Marszałek Piłsudski" stał 
aparat fabryki Bregueta, na któ- 
rym lotnicy Costes 1 Bellonte 
odiecieli o g. 5 m. 30 czyli w 3 
kwadranse po wylocie Kubali i 
łdzikowskiego udając się rów: 
nież w kierunku Nowego Jorku. 
Jednoczesny prawie odlot naszych 
lotników i jednego z najlepszych  pi- 
lotów francuskich Costes'a, którzy ra- 
zem z Lebrixem odbył podróż po- 
wietrzną naokoło świata, przelatując 
po raz pierwszy nad Południowym 
Oceanem Atlantyckim wzbudza wiel- 
kie zainteresowanie wśród publicz- 

i życiorysy majorów Idzikowskiego i Kubali. 

Lotnicy nasi nie dają wiadomości o sobie 
NOWY JORK, I3.VII, PAT. Do godz. 1 po południu nie ot zymano tu 

żadnej wiadomości o naszych lotnikach. Prasa amerykańska podaje informacje 
z Paryża, wyrażające się z podziwem o nadzwyczajnej wprawie i zręczności 
naszych lotników, okazanych podczas startu na lotnisku w Le Bourget. 

Zarząd lotniska w Mitschell-Field spodziewa, się przybycia na lotnisko od 
140 do 300 tys. publiczności: 

Wielu Polaków przybędzie z Bostonu, Bouffalic, Clcveland, Detroit i 
innych. Cała Polonia żyje dziś pod znakiem lotu polskiego. Dzienniki polskie 
wydały specjalne wydania. Wszystkie większe osiedla polskie wyrażają nadzie- 
ję, że w razie szczęśliwego przelotu majorowie Kubala i Idzikowski urządzą 
objazd kolonij polskich. е z 

BERLIN. 13.6. PAT. Z Paryża donoszą do „Berliner Tage- 
blati“, że do godz. 4 po południu brak było wszelkich wiado. 

miejscu. 

Obecne przesilenie w rolnictwie 
spowodowane niskiemi, datąd nieno- 
towanemi w tym okresie roku, cenami 

na płody rolne, ma właśnie takie po- 
dłoże. Rozporządzenie rady ministrów 
z dnia 2-go marca 1928 r. w przed- 
miocie statystyki produkcji rolnej w 
zamierzeniu swem ma położenie kre- 
su operowaniu bezwartościową, błęd- 
ną, wprost fikcyjną jak dotąd  staty- 
styką. Dokłądnej jednak: statystyki 
zwłaszcza z naszych terenów kreso- gów =. o. = ad R Žau a 25 ności. Jest to prawdziwy mecz, który mości o lotnikach polskich. wych mie będziemy mieć — a to ze przestał być ten moment agospodarczy 27 zgkarzy BGhirurgów Z rozstrzygnąć się powinien jutro wie- { Ц + + s rzględ: iski i kult lud- wszechwładnie decydującym, przestał krajów świafa w Warszawie  czorem, kiedy wiadomo będsie, który „Marszałek Piłsudski" leci w kierunku zachodnim. "S$ ne Gna os ощ z samolotow—,,Marszalek Pilsudski“, : p 

być zmorą. Zachowało się natomiast 

stare nastawienie, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o zagadnienie prawa własności. 

Sekretarjat Zjazdu Międzynarodowego 
Towarzystwa Chirurgów przeprowadza już 
końcowe przygotowania na przybycie oko: 

czy też aparat lotnika Costesa stanie 
pierwszy na ziemi amerykańskiej. Wa- 

PARYŻ. 13.6. Pat, Ministerstwo żeglugi powietrznej otrzymało wia- 
domość, że statek „lthakes* widział o godzinie 9 według czasu Greenwich 
na 460 25' szerokości północnej i 90 8' długości zachodniej biały aerop- 

względnie rejestracji nie będą pociąg- 

nięte jednostki inteligentne, urzędnicy 
„, ło 700 lekarzy z całego świata. Spodziewa- runki atmosferyczne są sprzyjające. : i т gminy bowiem zadaniu temu ‘ т ` ' ory w Polsce wogóle nie ni są, oprócz delegatów krsjów europej- Ni i i lan, lecący na wysokości 250 metrów w kierunku zachodnim. „Niebo sto- s pa pn ad е ::‹іёічт, ОЁКЁе аеіеЁасі Ameryki, Australji, Niebo jasne i pogodne. Lotnicy polscy sunkowo pogodne. Panują wiatry wschodnie. Mowa oczywiście o samo- SProstają chociażby z powodu  prze- działają jeszcze sprawnie, nie ulotnit 

się naprzykład i nadal zatruwa atmo- 

sferę zapaszek projektu ustawy o wy- 

właszczeniu lasów prywatnych i t. p. 

Wszystko to razem stanowi jeden 

z ważniejszych czynników  niepowo- 

dzenia starań o normalizację stosun- 

ków w rolnictwie. 
° — Jako drugi czynnik wymienić nale- 
ży warunki współpracy rządu z zain- 

Japonii i td. Najwięcej gości spodziewanych 
jest z Włoch, Ameryki, Anglii i Francji. 
Zjazd rozpoczyna się 22 bm. i trwac będzie 
4 dni. Po zakończeniu zjazdu lekarze zwie* 
dzą główne miasta Polski, a także mają 
być gośćmi ordynata Potockiego w Łań- 
cucie. 

Przeciwospodziewanym wysfą- 
pienlom *komunistycznym 

Na dzień 1 sierpnia proklamował Ko- 
mintern dzień „międzynarodowej soli- 

wiozą list Prezydenta Mościckiego do 
prezydenta Hoovera oraz grudkę 
ziemi z Wawelu, która ma być wrę- 
zona przedstawicielom kolonii pol- 
skiej w Stanach Zjednoczonych celem 
złożenia u stóp pomnika Pułaskiego. 

„Lietuvos Aidas“ užasadnia stan  Wa- 
jenny 

locie Idzikowskiego i Kubali, lecącym w kierunku zachodnim. Żadnych in- 
nych wiadomości dotąd nie otrzymano. Lotnik Costes parę razy już da- 
wał o sobie znak, podczas, gdy lotnicy nasi nie przesłali dotychczas żad- 
nej wiadomości. 

Wiatr i deszcz w połowie drogi 

LONDYN, 13-17. Pat. Agencja Reutera donosi z Nowego Jorku, że 
wedle biuletynu meteorologicznego lotnicy polscy napotkają zachmurzenie, 
któremu będzie towarzyszył deszcz i wiatr zachodni w połowie drogi. Wed: 
ług biuletynu wiatry zachodnie nie będą silne, lecz nieco powstrzymają 
szybkość lotu ku Zachodowi. 

ciążenia do ostateczności inną pracą 

i imnemi zadaniami. Robienie oszczęd- 

ności budżetowych na statystyce nie 

byłoby tu niczem usprawiedliwione. 

W miarę doskonalenia się staty- 

styki, zyskiwania na dokładności usta- 

nie możliwość błędów w polityce re- 

glamentacyjnej, zarazem odpadnie ten 

trzeci czynnik udaremniający normali- 
zację stosunków w rolnictwie. teresowanemi sierami rolniczemi. W darności komunistycznej”. W związku _ KOWNO, 13.VII. PAT. „Lietuvos Mętna wiadomość. — Czyżby przerwa w locie? H—ski. ej dziedzinie nastąpił poważny zwrot z tem spodziewane są usiłowania wy- KAY aiz pti aż sta- я, ais 

stapień . d 1 nu wojen Й yznając, že st - 5 * я ku lepszemu. stąpień ze strony elementów antypań esa ele ałoże bić Joa gi a LONDYN, 1 gencja Reutera donosi z Nowego Yorku, że  WORYROE AOR TOREB ZAROBEK 
W ciągu długiego szeregu lat ha- 

sło przeciwstawności interesów mniej- 
szej a większej własności sankcjono- 

wane poniekąd przez ustawodawstwo 

a zaciekle głoszone przez elementy 

destrukcyjne po wszystkich zakątkach 

państwa i przy wszelkich okoliczno- 

ściach — było drogowskazem dla po- 
lityki agrarnej i wzajemnego ustosun- 

kowania się rządu, ziemian i drobnej 
własności. Po przewrocie majowym 

sytuacja rządu dążącego do nawiąza- 

nia ścisłego stosunku z rolnictwem 

była wielce utrudniona skutkiem  te- 

fo, że nie było zrzeszenia reprezen- 
tującego interesy rolnictwa, a tylko 
poszczególnych stanów posiadania 
(związku zawodowe robotników rol- 

nych, bezrolnych i małorolnych, zrze- 
szenia drobnych rolników i większej 

własności), co zmuszało do zbaczania 

z prostej drogi i szukania porozumie- 

nia z przedstawicielami poszczegól- 
nych zrzeszeń. Ostatecznie więc decy- 

pó,
 

stwowych. W najbliższych dniach wy- 
dane mają być przez władze bezpie- 
czeństwa instrukcje dla zapobieżenia 
jakimkolwiek demonstracjom w kraju. 
Na dzień 1-go sierpnia będzie wzmo- 
żona czujność organów policyjnych. 

Emisja nowej pożyczki 100 mili. 

Ze względu na obecną sytuację na 
rynku pieniężnym, emisja uchwalonej 
w r. bież. przez Sejm pożyczki prem- 
jowej 100 miljonowej nastąpi dopiero 
jesienią r. b. 

10-lecie pierwszego powstania 
śląskiego 

KATOWICE, 13 7. Pat. Wczoraj 
odbyło się w gmachu woj. śląskiego 
zebranie organizacyjne komitetu dla 
uczczenia 10-tej rocznicy wybuchu 
pierwszego powstania śląskiego. Ze- 
branie zagaił p. wojewoda dr. Gra- 
żyński, podnosząc znaczenie tej rocz- 

nicy. Na przewodniczącego wybrano 
p. Wojewodę, na sekrerarza— sędzie- 
go Witczaka i dokonano wyboru 
poszczególnych komisyj uroczystości. 

Środek do rządzenia krajem i może po- 
siadać tylko charakter tymczasowy. Da- 
lej jednak pisno stwierdza, że zarówno 
koła rządowe, px i opozycja wiedzą o 

> faktach, które nietylko uspra- 
wiedliwiają, lecz czynią koniectnem u- 
trzymanie stanu wojennego na Litwie* 
Głównym z tych faktów jest — podnosi 
„Lietuvos Aidas* — nieustanna działal- 
ność pieczkajtisowców, ktorzy nie szczę- 
dzą Środków dla podminowania Litwy z 
wewnątrz, skoro plany interwencji z 
zewnątrz okazały się niewykoaalnemi. 

0 metalowy grób dla W. Ks. Witolda 
KOWNO, 13 7.* PAT. „Lietuvos Aidas“ 

uważa, że należałoby sporządzić metalowy 
grób dla sprowadzenia szczątków Witolda 
Grób ten mieliby odwieźć do Wilna Litwini 
z Ameryki, gdyby to okazało się niemożli- 
we dla obywateli litewskich. 

Głodówka więźniów politycznych w Rydze 
RYGA, 13 7. PAT. W związku ze ska- 

zaniem jednego z więźniów komunistycz- 
nych, znajdującego się w więzieniu central- 
nem na areszt karny część innych więźniów 
politycznych w liczbie około 70 urządziła 
wczoraj na znak protestu awanturę, wybija- 
jąc szyby w oknach swych cel, niszcząc 
różne sprzęty i odmawiając ; przyjmowania 
pokarmu. Pisma donoszą, że w dniu dzi- 

  

zgodnie z ostatniemi wiadomościami radjotelegraficznemi, otrzymanemi wczo- 
raj wieczorem z Horka na Azorach lotnicy polscy usiłowali lądować po- 
špiesznie na Azorach. 

Depesza radjowa ustala pozycję odległą o 50 klm. od Azorów. 

Lotnicy nasi minęły Azory, francuscy zawrócili zpowrotem 

LONDYN, 14-VII godz. 2.30 Według wiadomości 'zakomunikowanych 
przez biuro Wolifa rzekomego pochodzenia Associęd Press z N. Jąrku mieli 
lotnicy polscy drogą iskrową wyrazić gwałtowne życzenie lądowanik ‘ па 
Azorach. Wiadomość ta isię według najświeższej depeszy jaką o 
godz. 12 m. 5 otrzymata Uniteds Press ze stacji iskrowej Ponta del Gasta 

„na Azorach fałszywą, albowiem samolot Marszałek Piłsudski przeleciał -o 
godz. 4-е] według czasu miejscowego nad Azorami i zdążał w dalszym cią- 
gu w kierunku zachodnim ku Ameryce Samolot ,, ek Pilsudski“ do- 
strzeżony był na pozycji 404. 40 m. p.t. szerok. i 21734 m. zachodniej dłu- 
gości: Samolot francuski zawrócił o godz. 7-ej z drogi. 

Gi EA OJ T ATSITIKTINIS INTO DNA 

Układ między Niemeami a Belgją 
w sprawie odszkodowań wojennych 

BRUKSELA, 13—7. Pat. W wyniku konferencji rzeczoznawców  repa- 
racyjnych w Paryżu, odbyły się pomiędzy rządami belgijskim i niemieckim 
rokowania w sprawie marek niemieckich, emitowanych przez Niemcy na 
terenie Belgji w czasie okupacji. Dziś podpisany został w Brukseli układ, 
w myśl którego Niemcy zcbowiązują się, począwszy od pierwszego wrześ- 
nia rb., wypłacać z tego tytułu Belgji 37 rat rocznych, które będą miały 
ten sam charakter co raty, przewidziane w planie Yonga. Pozatem  podpi- 

  

PUDER DJACHYLOWY 
„MOTOR” 

PRZECIW ODPARZENIOM     
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polsko-niemieckich. gwałtów w stosunku 140 więźniów, oraz r
a
 

z ulicy Kalwaryjskiej Nr 84-3 na 
ulicę Mickiewicza Nr 19 m. 12. 
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Obchód 10-cio lecia 4 pułku Ufa- 
nów Zaniemeńskich 

Dnia 8 b. m. o godz. 9-ej rano 
odbyła się uroczysta msza żałobna w 
kościele Św. Jana, którą odprawił ks. 
kapelan Sledziewski. 

Punktualnie na tę godzinę, stawił 
się cały pułk w pieszym szyku, z or- 
kiestrą, prowadzony przez dowódcę 
pułku płk. Kozierowskiego, przedsta- 
wiciele władz wojskowych i cywilnych, 
delegacje i rodziny. 

zaś odegrała marsza żałobnego. Na- 
stępnie odśpiewano „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy" poczem szwadrony 
rozeszły się. 

Dnia 9 lipca, jako we właściwy 
dzień Święta, uroczystość rozpoczęła 
się mszą Św. w katedrze, celebrowaną 
przez ks. biskupa Bandurskiego. Na 
mszy Św. byli obecni: pan Wojewoda, 
p. gen. Burhard-Bukacki, prezydent 

  

  

  

Dekoracja kolejarzy 

Na środku kościoła ustawiony był 
wspaniały katafalk w powodzi Światła, 
zieleni i kwiatów, kościół cały oświet- 
lony, odświętne twarze ułanów, wszyst- 
ko to robiło wrażenie bardzo pod- 
niosłe, widać było, że pamięć poleg- 
łych, jak można najwspanialej starano 
się uczcić. 

Po mszy Świętej okolicznościowe 
kazanie wygłosił przyjaciel pułku ks. 
kapelan Nowak, po czem cały pułk, 

odznaką puikową. 

miasta, przedstawiciele władz wojsko- 
wych i cywilnych, delegacje innych 
pułków i przedstawiciele 4-g0 szwad- 
ronu „Dzieci Kujawskich“ z Włoc- 
ławka. 

Na parę minut przed godz. 10 tą 
dzwięki fanfar i kotłów, darowanych 
pułkowi od szwadronu „Dzieci Ku- 
jawskich* z Włocławka, obwieściły 
zbliżanie się do katedry. 

Pułk zajął plac Katedralny w czwo- 

  

  

Rozpoczęcie defiłady. 

przy dzwiękach swej orkiestry powró- 
cił przez miasto do koszar. 

Wieczorem odbył się na placu 
pułkowym uroczysty capstrzyk, na 
którym byli obecni wszyscy — оНсего- 
wie służby czynnej, rezerwy i starzy 
„czwartacy”, delegacja z 13 pułku 
ułanów i szwadronu  pionerów 3 sa- 
modzielnej brygady kawalerji. 

roboku, dowódca pułku zdawszy ra- 
port inspektorowi armji p. gen. Bur: 
hard Bukackiemu spieszył się i ze 
sztandarem wszedł do Bazyliki. 

Po, mszy Św. podniosłe kazanie z 
okazji 10 cio lecia wypowiedział ks. 
biskup Bandurski, poczem pułk po- 
wrócił do koni. 

Na placu tymczasem  uiormował 

  

  

  

D-ca Pułku Cz. Kozierowski rozmawia z por. A. Bayerem 

Po odczytaniu rozkazu dziennego, 
przez  adjutanta pułku, dowódcy 
szwadronów przeprowadzili apel, po 
tem, pułk dla oddania hołdu poleg- 
łym sprezentował broń, a orkiestra 

się szereg kolejarzy w liczbie przeszło 
40. widok których każdego intrygował. 
Po co to? Co to będzie? Cisnęło się 
pytanie, 

Za chwilę podszedł do kolejarzy 

  

  

Katastrofa powodzi w 

SŁOWO 

Małopolsce Wschodniej 
Wylew Przeczwy i Prutu 

LWÓW. 13.6. Pat. Kilkudniowe deszcze spowodowały w cią- 
gu nocy z czwartku na piątek wylew rzek na całej przestrzeni 
województwa stanisławowskiego. W Broszniowie wylała Przecz- 
wa, zalewając przeszło 40 domów i 700 morgów pól z plonami. 

* 

Prut wylał na całej przestrzeni od Worochty aż po Jeremczę, 
niszcząc nadbrzeżne domostwa oraz drogi. Między innemi przer- 
wana jest komunikacja kolejowa 
wem. 

pomiędzy Worochtą a Tataro- 

Stan wody na Prucie wynosi 4 m. ponad poziom. Władze 
ingerowały już na zagrożonych miejscach I poczyniły szereg za- 
rządzeń dla zabezpieczenia tych miejsc. 

Stanisławów pod wodą. 

Część przedmieścia w Stanisławowie t. zw. Bełweder zalany 
jest w Werbiążu. Woda zalała przeszło 200 domów. Most kole- 
jowy załamał się w samym środku. Również most na drodze My. 
kiet-'Spad zerwany. Komunikacja z Krasnem przerwana, 

Groźna sytuacja nad Sanem 

PRZEMYŚL. 13.6. Pat. Sytuacja powodziowa na Sanie była w ciągu 
nocy z piątku na sobotę dość grożna. Olbrzymie masy wody zalały grun- 

ty.po obu brzegach Sanu. W samym 
o cztery metry. W sobotę nad ranem 
się wody na Sanie o jeden metr, 

Przemyślu stan wody podniósł się 
sygnalizowano dalsze podniesienie 

Zastraszające wieści 

W powiecie Kosowskim w Żabiem wyłowiono z Czeremo- 
sza zwłoki kobiety. Mosty w tej młejscowości zabrała woda. 
Również droga powiatowa zalana. ы 

W powiecie Hordenka komunikacja z Zaleszczykami przer- 
wana wskutek zerwania tamy w Krechowicach. Wylew trwał od 
godz. 5 do 2 w nocy. Deszcze, spadające w dalszym ciągu, spo- 
wodować megą nowy wylew. 

Pierwsza pomoc rządu dla powodzian. 

WARSZAWA. 13.6, Pat. 
Stanisławowskiem, 

Wobec klęski powodzi 
spowodowanej 

w wojew 

шемпет!  deszczami w 

dniach od 8—12 lipca 1929 r., Rada Ministrów w dniu dzisiejszym 

uchwaliła zgodnie z art. 6 ustawy skarbowej na rok budżetowy 

1929-30 dodatkowe kredyty w wysokości 150 tys. zł. na akcję 

przeciwpowodziową w woj. Stanisławowskiem Oraz na usunię- 
cie skutków powodzi, zwłaszcza 

licznych. 

na drogach 1 mostach pub: 

dowódca pułku i w otoczeniu kilku 
Starych oficerów pułku każdemu z 
nich nadał odznakę pułkową. 

To byli ci cisi bohaterzy, którzy w 
1919 roku zgłosili się na dworcu do 
dowódcy 4:g0 szwadronu, oiiarując 
mu swoje usługi, jako żołnierze. 

Wzruszający to był moment, kie: 
dy ci niektórzy starzy już ludzie, ze 
łzami w oczach dziękowali za to wy: 
różnienie dla nich, za tę pamięć o 
nich, że po 9 z górą latach o nich 
pułk nie zapomniał i w dniu swego 
swięta ten czyn ocenił i tego daje do- 
wód 

Nadano również znaczki paniom: 
Kotwiczowej, mec.  Burchardowej, 
Łukuciejewskiej dr. Rudzińskiej, Kory- 
sównie, Narwoyszównie, panom ks. 
kapel. Nowakowi i dr. Rudzińskiemu, 
które zostały wręczone 2-mu 
szwadronowi za walki o Wilno w 
1919 roku, następnie 5 oficerom i 160 

ułanom. 
Po nadaniu znaczka pułk przyszy- 

kował się do defilady, którą przyjął 
w otoczeniu pana Wojewody, prezy- 
denta miasta, przedstawicieli i delega- 
cji pan gen. Burhard Bukacki. 

Na czele, na swym starym szpaku 
miarowym krokiem posuwał się do- 
wódca pułku, za nim adjutant z or- 
kiestrą, dalej oddziały piesze pułku i 
wreszcie szwadrony konno. 

Radowało się serce, radowała się 
dusza na widok dziarskich min zta- 
nów. Widać było jak ich oczy muwi- 
ły „patrzcie i podziwiajcie. Bądźcie 
uini w nas. Potrafimy was bronić 

zawsze przed najeźdzcą i piędzi ziemi 
nie oddamy". 

Dumą wspierało serce, widząc tak 
wspaniale przesuwające się równe Sze- 
regi ułanów. Niejedna łza, łza ra: 
doŚci padła w oka widza. Bo też był 
widok imponujący. w tej defiladzie 
widać było pracę 9 lat pokoju. Wi- 
dać było że ten pułk pracuje, pracu- 
je wytrwałe, że swój obowiązek 
względnie Ojczyzny i społeczeństwa 
święcie spełnia i w dniu tym wyglą- 
dem swym mówił: „Patrzcie i po- 
dziwiajcie, my nie próżnujemy, my 
pracujemy i dziś wam, po 9 latach 
pracy swej, zdajemy raport". 

i 4-mu - 

Po defiladzie pułk odszedł do ko- 
szar. W koszarach dla zaproszonych 
gości przedstawiono epizod straży na 
piechotę i pokaz zajęcia stanowiska 
przez szwadron c. k. m. poczem u- 
dano się na obiad żołnierski. 

Po szeregu serdecznych przemó: 
wień dowódcy pułku, pana Wojewo- 
dy, dowódcy 13 pułkui pana Łeona 
Lissowskiego, przedstawiciela kolejarzy 
w miłym nastroju spędzono czas na 
obiedzie, poczem goście zaprosiły 
panie pułkowe na czarną kawę, uła- 
nów zaś poprowadzono do teatru 
„Lutni“, którego szanowna dyrekcja 
zaaranżowała przedstawienie. 

Wieczorem w salach kasyna gar- 
nizonowego, rzęsiście oświetlonych i 
wspaniale udekorowanych odbył się 
bal. Kto przestąpił próg kasyna, ogar- 
niało go miłe uczucie. Tak serdeczna, 
tak miła atmosfera, jaka zapanowała, 
na balu należy do rzadkości. Widać 
było, że gościnni gospodarze ze swym 
dowódcą na czele przemyśleli najdrob- 
niejszy szczegółek, aby tylko obec- 
nym czas umilić i urozmaicić. 

Po odśpiewaniu przez panią Olgę 
Olginę kilku utworów przy łaskawym 
akompaniamencie pani pułkownikowej 
Korytowskiej, w trakcie tańców, pro- 
wadzonych sprawnie przez wodzireja 
p. Majora Szalkiewicza zabawa prze- 
ciągnęła się do godziny 9 rano. Rów- 
nocześnie korpus podoficerów w sali 
Plastyków również urządził bal. 

Dnia 10 lipca po obiedzie odbyły 
się zawody dla podoficerów i ułanów, 
na których rozdano szereg nagród. 

Wieczorem odbyła się odprawa 
wszystkich oficerów, starych „czwarta- 
ków' i sympatyków pułku, na której 
powzięto szereg uchwał. 

Po odprawie odbył się wspólny 
obiad z paniami i tańce, na drugi 
dzień zaś nastąpił odjazd gości. 

Na dworcu zebrali się wszyscy 
oficerowie z rodzinami i orkiestrą, po 
czem przy dźwiękach marsza pulko- 
wego, pociąg ruszył uwożąc dro- 
gich i kochanych gości, którzy raczyli 
z dalekich stron na uroczystość przy- 
być. 

' A... 

Moda konkursów i pofęga reklamy 
Moda różnych konkursów przyszła 

do nas z Ameryki i rozwielmożniła się 
na dobre w Europie. Ciągle słyszymy 
i czytamy o konkursach rozmaitych 
„Naj” 'a więc na najpiękniejsze dziecko 
najpiększego podlotka, najpiękniejszą 
pannę i t. d. Wszystkie kraje i państwa 
prześcigają się w wynajdywaniu i na- 
gradzaniu najpiękniejszych  przedsta- 
wicielek wśród niezamężnych kobiet, 
które obok licznych podarków, zyskują 
jeszcze bardzo często korzystne enga 
gement do filmu lub teatrów  rewjo- 
wych. 

Nic też dziwnego, że mile łechcący 
próżność huczek towarzyszący wybo- 
rom „Miss Europy'', nie dawał spokoj- 
nie spać i zamężnym przedstawiciel- 
kom płci pięknej. : 

Aby zadośćuczynić słusznemu żą- 
daniu pokrzywdzonych dotychczas 
pań, postanowiono urządzić dnia 17 
lipca bież. roku w najelegantszej miej- 
scowości kuracyjnej we Francji w Aix- 
les-Bains, konkurs na najdystyngowań- 
szą damę. Ponieważ w konkursie tym 
mogą brać udział wszystkie eleganckie 
panie z najlepszego kosmopolityczne- 
go towarzystwa, nagrodzona laureatka 
konkursu dystynkcji, otrzyma tytuł 
„Lady Univers““. 

Powszechnie znanym faktem jest, 
że popularność jest nieodzownie po- 
trzebną każdej artystce, a zwłaszcza 
artystce filmowej, to te ż w tej dzie- 
dzinie umiejętnie prowadzona  rekla- 
ma, oddaje artystkom wpróst nieoce- 
nione usługi, podnosząc ich walory na 
giełdzie teatralnej i filmowej, pozwala 
im osiągnąć niekiedy gaże o zawrot. 
nej wysokości. Niekiedy przedsiębior- 
stwa reklamowe puszczają się na nad- 
zwyczaj pomysłowe triki, rozpu- 
szczając wiadomości w prasie o por- 
waniu lub ograbieniu znanych gwiazd 
i wedet ekranu, lub o ich projektowa- 
nych świetnych małżeństwach. 

Przed niedawnym czasem całą pra- 
sę obiegła wiadomość o zaręczynach i 
mającem nastąpić małżeństwie, popu- 
larnej i cieszącej się dużem pawodze- 
niem gwiazdy ekranu Lily Damity z 
księciem Ludwikiem Ferdynandem Pru 
skim. 

W obecnej chwili nadchodzi do 
nas sprostowanie tej mylnej wiadomo- 
ści. Sprostowania tego udzieliła w wy- 
wiadzie w Hollywood sama Lily Da- 
mita przedstawicielowi prasy. 

Mówi ona: Że księcia Ludwika 
Ferdynanda poznała jeszcze przed kil- 
ku laty podczas nakręcania filmu 
w Berlinie, to też nic dziwnego, że 
książę spotkawszy ją ponownie w Ho- 
Ilywood dłuższy czas z nią rozmawiał 
niż z innemi koleżankami. 

Czarująca Lily zapewnia, że księ- 
cia Ludwika Ferdynanda zna nie wię 
cej niż księcia Jerzego angielskiego, i 
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że nigdy kwestja możliwego małżeń- 
stwa nie była przez nich poruszaną. 
Artystka przypuszcza, że reporterzy 
puścili: pogłoskę o małżeństwie jedy- 
nie na podstawie jej dłuższej rozmowy 
z księciem. ? 

Lily Damita jest narazie pochło- 
nięta całkowicie pracą dla sztuki i nie 
myśli wcale o małżeństwie, jeżeli jed- 
nak kiedykolwiek zdecyduje się wyjść 
zamąż, to — jak gorąco zapewnia — 
tylko za Francuza. 

Zapewne na zawsze pozostanie za- 
gadką, czy kaczka 0 domniemanem 
małżeństwie Damity z księciem dosta- 
ła się do prasy wbrew jej wiedzy i 
woli czy też 'artystka sama puściła ją 
w obieg jako sposób dobrej reklamy. 

M Lu L ia S] 

оу na dnie morza 
W 1917 r. zatonął, storpedowany, 

wybrzeży Normandji w pobliżu Brestu, ar- 
gielski parowiec osobowy „Egypt*, wiozą- 
cy między innemi, dwa miljony funtów sterl. 
w złocie i srebrze. 

Po ukończeniu wojny próbowano kilka- 
krotnie odnależć miejsce, w które mspoczy- 
wa na dnie morza parowiec zatopiony, ale 
nie osiągnięto wyniku zadawalającego. Obec 
nie podjęty się tego, a zarazem wydobycia 
z kadłuba parowca skarbów w nim zawar- 
tych, włoskie przedsiębiorstwo nurkowe. 

Dwa jego parowce, „Artiglio” i „Rostro“ 
specjalnie zbudowane do tego rodzaju prac 
przybyły do Brestu i stamtąd rozpoczęły po- 
szukiwania. 

Przedewszystkiem jednak należy zna- 
ležė miejsce, w którem spoczywa zatopio- 
ny „Egypt“. 

Ciekawy jest sposób, w jaki zabrano 
się do tego Oto wzdłuż drogi handlowej, oz- 
naczonej na mapach żeglarskich, a wiodą- 
cej z portów hiszpańskich do Brestu, wy- 
tknięto beczkami pływajacemi wielki czwo- 
robok, obejmujący miejsce, gdzie prawdo- 
podobnie „Egypt* zatonął. Czworobok ten 
ciągnie się na długości ośmiu mil morskich 
wzdłuż wspomnianej drogi handlowej i po 
dwie i pół mile z obu jej stron, posiada więc 
40 kwadratowych mil morskich powierz- 
chni. 

Po szczęśliwem dokonaniu tej pracy po- 
mimo mgły i burzliwego morza przez pa- 
rowiec „Rostro“, oba parowce przedsiębior- 
stwa włoskiego zaczęły poszukiwania pły- 
nąc wzdłuż tego czworoboku tam i z po- 
wrotem i orząc przytem dno morskie sonda- 
mi jak pole pługiem. 
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Praca ta trwa obecnie i nie ulega wą- 
tpliwości że wten sposób odnaleziony bę- 
dzie zatopiony parowiec, poczem zacznie 
się wydobywanie z niego złota i srebra. 

Praca ta ogromnie trudna i uciążliwa 
ze względu na to, że „„Egypt“ spoczywa na 
znacznej głębokości i że w tem miejscu 
morze jest najczęściej burzliwe lub okryte 
mgłą gęstą, niemniej zapewne wobec nowo- 
czesnych zdobyczy techniki skarb, ukryty 
na dnie morza będzie wydobyty. 

p SEE ONE EAZA ORA SEE 

MAŁPKA | 
nieduża, japońskiej rasy, za klimatyzo- 

waną, zupełnie łagodna, sprzedaje się, l 
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© przepięknej Raliforn]i 
San Francisco, w czerwcu. 

Podróż z Salt Lake City do San 
Erancisco trwa 26 godzin. Jak wszę- 
dzie, dwa przedsiębiorstwa kolejowe 
(kolei państwowych w Stanach nie- 
ma) konkurują z sobą na tym  prze- 
biegu: „Western Pacific" i „Southern 
Pacific. Wyberamy tę. drugą linję 
tylko dla tego, że jest bardziej ma- 
lownicza. Do Ogden jedziemy wzdłuż 
brzegów Jeziora Słonego, ale zaraz 
potem Jinja skręca na zachód i pociąg 
wjeżdża prosto w... jezioro. Nie na 
„Terry boat“ (prom), jak np. na Mis- 
sissipi pod Cowym Orleanem, ale na 
normalny tor kolejowy przecinający 
wpoprzek całe jezioro to na palach 
w miejscach głębszych, to na zwyk- 
łym nasypie w miejscach  płytszych. 
Droga do San Francisco skrócona 
została przez to o kilka godzin. Nie 
brak jest śmiałości inżynierom ame- 

rykańskim, ale natura o tyle im 

przedsięwzięcie ułatwiła, że głębokość 

Jeziora Słonego nie przekracza w tem 

miejscu 30 stóp. 
Już pół godziny jedziemy $гой- 

kiem jeziora... Duszno. Taila wody 
jest spokojna, szafirowa. Poprzez wo- 

al lekkiej mgły na horyzoncie rysują 
się sylwety otaczających jezioro gór; 
ich szary fjolet doskonale się harmo- 
nizuje z blękitem nieba. Wiatru nie- 
ma prawia wcale, słońce jest prawie 
w zenicie. Słychać tylko miarowy stu- 
kot kół pociągu i krzyki rybitw, le- 
cących całem stadem za pociągiem 
jak na morzu za okrętem... Wrażenie 
jest wspaniałe i jedyne w swoim ro- 
dzaju. Nagle tor linji kolejowej się 
rozdwaja i pociąg staje. Po paru mi- 
nutach ze strony przeciwnej nadcho- 
dzi kurjer jadący do Chicago. Mija 
nas. Nieznani ludzie z werandy wago- 
nu obserwacyjnego przyjaźnie Ślą nam 
rękoma ukłony. Odpowiadamy. Nasz 
pociąg rusza, a tamten szybko maleje 
na linji prostej toru... 

Zjechawszy z jeziora wjeżdżamy 
na piaszczystą pustynię. Nic tu nie roš- 
nie, za wyjątkiem kępek pożółkłej już 
trawy. Pustynia pokrywa części sta- 
nów Utah i Idaho, oraz połowę sta: 
nu Nevada. Jest równa, zrzadka Ska- 
listemi górami usiana. Miejscami tra- 
wy jest więcej, widzi się nawet parę 
drzew: to jakiś „ranch”*, którego wła- 
ściciel napewno bogaczem nie jest. 
Znajdujemy się tu w środku płasko- 
wyżu leżącego między Górami Skalis: 
temi na wschodzie a Sierrą  Nevadą 
na zachodzie. Średnia wysokość nad 

poziomem morza wynosi 1500 metrów. 
W ciągu nocy przejechaliśmy wszerz 
cały stan Nevada, a rano budzimy się 
już na stacji Reno, na granicy  Kali- 
fornji, u stóp Sierry. 

Z trudem potężna lokomotywa 
ciągnie naszych dwanaście „Pul- 
man*ów* na przełęcz „American Ca- 
nyon“. Tor kolejowy wije się po 
zboczach górskich wśród wspaniałych 
lasów Świerkowych. Jest coraz zim- 
niej, a śniegiem pokryte szczyty są 
coraz bliżej. Po dwu godzinach jazdy 
jesteśmy na 3.300 metrów nad pozio- 
mem morza. Nie możemy się rozko- 
szować panoramą górską, bo pada... 
śnieg. Śnieg w drugiej połowie 
czerwca! / 

Zaraz po przełęczy, tor kolejowy 
szybko się zniża. Pociąg pędzi na- 
przód własnym tylko gnany ciężarem, 
a rola maszynisty ogranicza się do 
hamowania na zakrętach. Już po go- 
dzinie widzimy pierwsze kalifornijskie 
sady śliwkowe, Po trzech godzinach 
jesteśmy w Sakramento, w administ- 
racyjnej stolicy stanu Kalifornia. Je- 
dziemy dalej prawem brzegiem rzeki 
Sacramento i mamy już przed oczy- 
ma spektakl nawskroś šrėdziemno- 
morski, Taczej hiszpański, niż wło: 
ski: domy z płaskiemi dachami czer- 
woną dachówką kryte, aleje palmowe 

nagie góry i zielone 
drzewa 

w miasteczkach, 
doliny, a przedewszystkiem 
pomarańczowe. 

Przejeżdżamy na promie szeroką, 
do zatoki San Francisco  "wpadającą 
rzekę Sakramento. Pociąg jedzie już 
brzegiem zatoki. Stajemy w Oakland, 
mieście leżącem naprzeciw San Fran- 
cisco. Duży i wygodny prom wiezie 
nas do San Francisco. | znów wspa- 
niała panorama rozstacza się przed 
naszemi oczyma. Trzeba całego dnia 
podróży statkiem aby przejechać za- 
tokę San Francisco wzdłuż. Wszerz, 
między Oakland a San Francisco, wy- 
starcza 25 minut. Od Oceanu Spo- 
kojnego przedzielają zatokę dwa pół- 
wyspy, pozostawiające między sobą 
dość wązki przesmyk: to „Golden 
Gate", „Złote Wrota" na Daleki 
Wschód! 

San Francisco leży na cyplu pół- 
wyspu południowego. Roztacza się 
oto przed nami w całej swej okaza- 
łości. Z pokładu promu widzimy ry- 
sującą się na błękicie nieba  zębatą 
linję „drapaczy chmur". Odróżniamy 
linje prostopadłych do brzegu ulic, 
W samem San Francisco mieszka 
około pół miljona ludzi, w Oakland 
—300.000, a razem z mieįscowošcia- 
mi pomniejszemi nad zatoką rozrzu- 
conemi jest tu 1.511.000 mieszkańców. 

Olbrzymie trzęsienie ziemi z roku 
1906 zrujnowało całe niemal San 
Francisco nietyle przez swój skutek 
bezpośredni, ile przez ogień spowodo- 
wany krótkiemi spięciami elektrycz- 
nych przewodów, pęknięciami rur ga- 

zowych, a zarazem  poprzerywaniem 
kanalizacji wodnej, co gaszenie poża: 
ru ogromnie utrudniło. 

Uratowała się na Szczęście „Mis- 
sion Doloros", pierwszy w San Fran- 
cisco budynek murowany, misja kato- 
licka OO. Franciszkanów, zbudowana 
przez Hiszpan w roku 1776. Dziwnym 
zbiegiem okoliczności San Francisco 
zostało założone akurat w tym Sa: 
mym roku, kiedy w Filadeliji, po dru- 
giej stronie kontynentu amerykańskie- 
go, podniesiony został sztandar nie- 
podległości Stanów Zjednoczonych. 

Półwysep, na którym leży San 
Francisco jest górzysty, togteż rzadko 
która ulica miasta jest pozioma. Ma 
się wrażenie być w Genui z tą jednak 
różnicą, że niema tu starych pałaców 
renesansowych, a ulice są proste i 
przecinają Się pod kątem prostym. 
Skutek tej siatki rzuconej na okolicę 
mocno pagórkowatą jest taki, że ja- 
dąc taksówką ma się wrażenie jakie- 
goś olbrzymiego „tobogganu“. Auto- 
mobil to wspina się w górę tak stro- 
mo, że człowiek ze strachem myśli 

coby to było gdyby tryby skrzynki 
szybkości nagle trzasły, a po chwili 
zjeżdża po takiej równi pochyłej, że 
życie pasażera i szofera wisi tylko 
na... stałowych drutach hamulców. 
Aby po takich ulicach mogły jeździć 
tramwaje (a jeżdżą, trzeba je wcią- 
gać stalową linką, która funkcjonuje 
przecież pod powierzchnią ulicy. 

Ma San Francisco wspaniałe parki 
i ogrody, w których ogląda się dość 
nieoczekiwaną: harmouję drzew igla+ 
stych, liściastych i palmowech; ma 
piękny ratusz neoklasyczny, którego 
kopuła—jak nam to „mavor“ Zz du- 
mą podkreślił—jest o kilka cali wyż- 
sza od waszyngtońskiego Kapitolu; 
ma jedno z najbogatszych na Świecie 
akwarjów z rybami wybrzeży hawaj- 
skich, rybami barwniejszemi od naj-< 
cudniejszych motyli; ma imponujące 
bulwary i promenady nad brzegiem 
Pacyfiku, a wreszcie ma ciekawą i 
symboliczną poniekąd dzielnicę chiń- 
ską, Symboliczną, bo przypominającą 
turyście, że tu jest kres cywilizacji 
ludzi białych, że po tamtej stronie 
oceanu jest już inny Świat. > 

Kazimierz Smogorzewski. 
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Kurios Gospodarczy Ziem Wschodni 
Dokoła lzhy Przemysłowo-Handlowej 

Krótki, z przyczyn od dziennikarza niezależnych, wywiad. 

Wobec nieustających pogłosek o 
zmianach na naczelnych stanowiskach 
w Izbie Przemysłowo-Handlowej zwró- 
ciliśmy się do Prezesa lzby p. Ruciń- 
skiego celem uzyskania miarodajnego 
materjału informacyjnego. Pan Prezes 
jednak odwołał się do trudności jakie 
wynikłyby dla niego z tytułu udzie- 
lania  informacyj przedstawicielom 
poszczególnych pism, "zaznaczając tyl- 
ko, że odpowiedź na temat zmiany 
na stanowisku Dyrektora lzby uważa 
jeszcze za przedwczesną. 

Nie zastanawiając się dłużej nad 
nasuwającym się pytaniem, dlaczego 
w takim razie nie zwoła p. Prezes 
konferencji prasowej, co ułatwiłoby 
mu w wysokim stopniu zadanie i za- 
pobiegło zwracaniu się doń poszcze- 
gólnych dziennikarzy — skierowaliśmy 
swe kroki, za poradą zresztą p. Pre- 
zesa, do gabinetu Dyrektora lzby p. 
Romockiego. P. Derektor na szereg 
pytań odwołał się do sprawozdań re- 
dagowanych przez sekretarjat lzby a 
przesyłanych do. redakcyj poszczegól- 
nych pism. W sprawie organizacji 
biura Izby otrzymaliśmy wyjaśnienie, 

że personel jest już skompletowany; 
przystąpiono do zbierania ankiet, na 
podstawie których opracowany będzie 
rejestr przemysłowy, kataster bran- 
żowy (przemysłu) i t. p. Nadmieniliś- 
my na zakończenie o rezygnacji p. 
Dyrektora z zajmowanego stanowiska. 
P. Dyrektor potwierdził prawdziwość 
tej wiadomości. Krok ten spowodo- 
wany został na tle zatargu przemysłu 
z lzbą. „Nie mogę wprost, mówi nam 
na pożegnanie p. Romocki, zrozu- 
mieć przyczyn tego zatargu i dlatego 
ustepuję“. W. T. 

Dopisek. Z obowiązku dziennikarskie- 
go podajemy poniżej pogłoski kursujące w 
związku z ustąpieniem p. Romockiego na 
temat ewentualnych kandydatur na stanowi- 
sko dyrektora Izby. 

Najwięcej wymieniane są dwa nazwiska: 
b. ministra p. Darowskiego i p. Ludwika 
Chomińskiego. 

Kandydatura p. Darowskiego wysuwa- 
na przez sfery zbliżone do Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, a popierane przez p 
Romockiego, Spodobno ma nikte szanse. P. 
Chomiński mógłby liczyć na poparcie nie- 
których przemysłowców (tak zwanej grupy 
p. Brzostowskiego); kandydatura ta uwa- 
runkowana jest tem, że „prawą ręką* p. 
Chomińskiego byłby p. Wodzinowski. 

Kandydaci Izby Przemysłowo-handlowej na biegłych rewidentów 
Zgodnie z obowiązującemi przepisami 

każda Izba przemysłowo. handlowa obowią- 
zana jest przedstawić Sądom rejestrowym 
nazwiska osób, z pośród których Sąd wy- 
znacza biegłych — rewidentów. 

Niżej podajemy spis osób podanych 
przez Izbę przem-handlową w Wilnie: | 

Branża drzewna: |. Eljaszberg — Pińsk, 
S. Gorynowski — Pinsk, B. Żelikson — 
Brzešė n/B, Karol Wagner — Wilno, A. 
Skobnik — Brześć, Ch. Kowartowski — 
Brześć, L. Nejgauz — Białystok, Bencjon 
Kopełowicz — Wilno, inż. M. Stuczyński — 
Wilno, Borys Parnes — Wilno, Eljasz Coch 
— Wilno, Grzegorz Guchman — Wilno, 
Kaz. Dudziński — Rudziszki. 8 

Przemysł włókienniczy i koniekcyjny: 
E. Kortt, L. Mystabocki, J. Padwa, A. Bern 

sztejn — wszyscy z Białegostoku i Edward 
Desz — Wilno: ы 

Przemysł garbarski: ]. Bekker — Bia- 
tystok oraz Gierc Czarny, Józef Surewicz 
inż. Łazar Spiro — Wilno. у 

Przemysł chemiczny: Saul Trocki — 
Wilno, N. Feldman — Pińsk, Wólf Mako- 
wer, Jerzy Pimonow, inż. Izaak Marlis i 
Eiroim Prużan z Wilna oraz Bron. Stolle — 
st. Niemen. : 

Przemysł papierniczy: Mieczysław Boh- 

danowicz, Grzegorz Kurec, inż. Wulf Mako- 
wer, Jakób Szeskin i hr. Jan Tyszkiewicz z 

Wilna. : 
Przemysł spożywczy. Szymon Kinkul 

kin, Mieczysław Bohdanowicz z Wilna, Ch. 
Kowartowski z Brześcia oraz Michał Taub 
i Wulf Łondin z Wilna. 

  

  

łataster przemysłowy organizuje lha Pen 
Izba Przemysłowo-Handlowa w  Wiłnie 

przystępuje do zorganizowania t. zw. kata- 

stru przemysłowego t. j. wykazu ws ystkich 

istniejących w okręgu Izby przedsiębiorstw 

handlowych i przemysłowych, z uwzględ- 

nieniem szczegółowych dan ych natury eko- 

nomicznej i prawnej o każdem przedsiębior- 

stwie. Na to, aby Izba mogła skutecznie speł- 

nić swe zadanie jest rzeczą niezbędną pro. 

wadzenie katastru z którego można czerpać 

stałe i pewne informacje co umożliwi na 

tą obronę interesów handlu i przem | 

Wiadomości zaczerpnięte z katastru będą 

stanowiły materjał dla prac Izby. ułatwią 

skuteczną interwencję w interesie reprezen- 

towanych jako też Izba będzie mogła uza- 

sadniać postułaty przedkładane władzom rzą 

dowym i samorządowym. ||| ы 

Już obecnie Izba otrzymuje listy od licz- 

prośbą 0 wskazanie producen- 

  

    

ych firm z i n 

ta takich a takich artykułów, względnie 

zajmujących się sprzedażą tych artykułów Z 

uwzględnieniem eksporterów „zagranicznych. 

Również urzędy pafistwowe I samorządowe 

przed udzielaniem zamówień zwracają się 

do Izby o wskazanie poważnych przedsię- 

biorstw mogących należycie wykazać pewne 

zamówienia. Kataster więc będzie właśnie 

ałównem źródłem informacyj zawsze 56 

slych i aktualnych. ; 

o Obecnie Izba zwróciła się do wszystkich 

większych przedsiębiorstw w swoim okręgu 

SAMOCHODY AMERYKAŃSKIE 

Przemysł budowlany: A. Ragozik — 
Brześć, Kaz. Zimmerman, inż. Prikmysław 
Grodzki, inż. Kawenoki, arch. Izaaak Smor- 
goński i inż. Witold Maksymowicz z Wil- 
na. 

Przemysł metalowy: A. Włubok — No- 
wogródek, S. Cemach — Brześć, Wacław 

G. Narwoysz i Piotr Kowalew — Wilno, 
Czertok — Lida. 

Banki, transport, ubezpieczenia: a 
dyt długoterminowy Stan. Bochwic, / 
Kabacznik, Tad. Miśkiewicz i Kaz. Świą- 
tecki — wszyscy z Wilna. b) kr 
koterminowy:  Tobjasz Bunimowicz, . 
Szmidt, Jan Brzozowski, Stan. Riedel, Jan 
Andrzejewski, Jan Lachowicz i Eljasz Krosz- 
kin — wszyscy z Wilna. c) biura przewozo- 
wo-transportowe: Fr. Girtler — Wilno, E. 
Włodawski — Brześć, H. Szwalbe — Biały- 
stok. d) T-wa ubezpieczeniowe: Klemens 
Marcinowski, Łazar Spiro, Józef  Кого!ес 
— Wilno. 

Branża rolniczo-handłowa: H. Szwenek 
— Brześć ]. Jaworski vel Potyrało — Grod 
no, Zygmunt Nagrodzki i Aleks. Korkliński 
— Wilno. 

Przedsiębiorstwa handlowe: Abel Zy- 
skind, Juljan Gordon, Wigdor Berdziszewski, 
Wincenty Rakowski, Stan.  Hermanowicz, 
Jan Lachowicz — wszyscy z Wilna, B. Szy- 
mański — Białystok, Gustaw Grams — 
Wilno, K. Hugeman, O. Lew — Biełystok, 
Dawid Nieczyński i Salomon Smuszkin — 
Wilno. 

   
      

    

słowo-HandloWa 
ze specjaln emi kwestjonarjuszami z prośbą 
o. możliwie najdokładniejsze ich wypełnia- 
nie co leży w interesie samego prze 
biorstwa. Ci, którzy nie nadeślą kwes 
narjuszy nie będą mogły korzystać z dzia. 
łu pośrednictwa przy zawieraniu tranzakcyj 
Nadesłane dane będą służyły jedynie i wy- 
łącznie dla celów Izby i w żadnym wypadku 
nie będą użyte dla celów podatkowych. 
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NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 
PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

aratów Folograicznyi 
3 

am, 

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

| "ini 
ILNO, 

Najstarsza firma w kraju 
egzyst. od r. 1840 

ul. DOMINIKANSKA 17, tel. 10-58. 

UD   

Dalsze areszfowania w sprawie afery celnej 
Przed, kilku dniami pisaliśmy o wielkich 

nądużyciach celnych, dzięki którym Skarb 
Państwa poniósł kolosalne straty. Obecnie 
dowiądujemy się, że w związku z wykryciem 
tej afery aresztowano w Mysłowicach Бу- 

łego naczelnika 
Łukowskiego. 

Sprawa afery tej trzymana jest nadal 
w tajemnicy, gdyż dochodzenie nie zostało 
ostatecznie zakończone. 

Urzędu Celnego Tadeusza 

Bezprawia sfraży lifewskiej 
PORYWAJĄ OBYWATELI POLSKICH DLA ODBYCIA KARY. 

Onegdaj w dzień w pobliżu wsi Kier- 
mieliszki gminy trockiej na nasze terytorjum 
wkroczyło dwóch strażników litewskich, 
którzy udawszy się na położone w pobliżu 
pola zatrzymali pracującego tam Wincente- 
go Kozłowskiego i siłą mimo oporu z jego 
strony uprowadzili na stronę litewską. Wy- 
padek ten nie był przez nikogo zauważony 
więć siłą rzeczy żadnej interwencji u władz 

litewskich nie poczyniono. Wczoraj. rano 
Kozłowski wrócił do wsi i zeznał że Litwi- 
ni porwali go w celu odbycia jednodniowe- 
go aresztu, jako karę za wykoszenie w 
ubiegłym tygodniu rzekomo cudzej łąki po- 
łożonej po stronie litewskiej. Właściciel 
skoszonej łąki złożył skargę Litwinom, któ- 
rzy zaocznie skazali obywatela polskiego na 
jeden dzień aresztu. (c) 

KRONIKA 
NIEDZIELA| 
11 Dziś Wschód -si. g. 3 m. 01 

Bonawentury Zach. sł. o g, 19 m. 49 
jutro 

Henryka 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U.S.B. 

z dnia 13 VII. 1929 r 

Ciśnienie | „59 
średnie w m. | 

Temperatura J С 
średnia Z 

1 
Opad za do- = 
bę w mm. 1 > 

Wiatr I Zachodni. 
przeważający l 

Uwagi: rano pogodnie, po południu 
burza umiarkowana. 

Minimum za dobę-l- 1780. 
Maximum na dobę -|- 2700. 
Tendencja barometryszua: spadek, następnie 
wzrost ciśnienia. 

: URZĘDOWA 
— Wyjazd p. wojewody. W dniu dzi- 

siejszym p. wojewoda Raczkiewicz wyjeżdża 
w sprawach służbowych do Warszawy po- 
szem rozpocznie kilkotygodniowy urlop wy- 
poczynkowy. 

MIEJSKA 
— (0) Próby nowego sposogu oświetle- 

nia miasta. Na zaproszenie Magistratu przy- 
był do Wilna z Holandji inž. žRothmil, przed- 
stawiciel firmy Philips, specjalista od  ra- 
cjonalnego oświetlania miast. Na podstawie 
jego. wskazówek został już oświetlony tytu- 
łem próby odcinek ul. Ostrobramskiej, koło 
kaplicy oraz odcinek około figury św. Jacka 
na W. Pohulance. jeżeli próby te dadzą po- 
myślny wynik, oświetlenie tym sposobem 
będzie przeprowadzone i na innych ulicach 
miasta. 

— (0) Zabytkowe mury. Magistrat 
projektował zniżyć oe ścianę murów 
po-Franciszkańskich, wychodzącą na zaułek 
Kiejdań i urządzić tam płot ażurowy. Pro- 
jekt Magistratu został przez władze konser- 
watorskie uchylony. 

(o) Rejestracja przedsiębiorstw. W 
Tiajb. ym czasie+- wydział przemysłowy 
Magistratu przystąpi do rejestracji wszyst- 
kich przedsiębiorstw handlowych, przemy- 
słowych i rzemieślniczych. 

— (0) Zezwolenia na prowadzenie przed- 

    

  

    

. siębiorstw i zakładów przemysłowo-handlo- 
wych. W tych dniach wydział przemysłowo- 
handlowy ogłosi wykaz przedsiębiorstw 1 
zakładów przemysłowo-handlowych,  które- 
mogą istnieć tyłko z zezwolenia wydziału 
przemysłowego. Wszystkie te przedsiębior- 
stwa i zakłady muszą w terminie miesięcz- 
nym uzyskać zezwolenie wydziału przemy- 
słowego na dalsze prowadzenie interesu. 
Niewykonanie tego, oprócz zamknięcia przed 
siębiorstwa, grozi jeszcze kara grzywną. 

— (0) Ze związku pracowników miej- 
skich. Na VII zjazd pracowników samorzą- 
doowych, który odbędzie się w Poznaniu 
21 lipca, związek pracowników miejskich 
m. Wilna wydelegował p. p. Marjana Dzie- 
wickiego, Seweryna Jodko Narkiewicza, Wła 
dysława Bujwida, Jana Mostejko, Aleksan- 
dra Sipowicza, Zenona Ławińskiego i Anto- 
niego Grygiela. 

M SKARBOWA 
— Kto zostanie Prezesem Izby Skar- 

'bowej? Jak wiadomo Prezes Izby Skarbo- 
wej w Wilnie p. Jan Małecki w tym jeszcze 
roku przechodzi na emeryturę. Kwestja ob. 
sadzenia tak ważnego stanowiska interesu- 
je całe Wilno. 

Dowiadujemy się ostatnio najwięcej 
realną kandydaturę na to stanowisko jest 
kandydatura p. Ratajskiego, brata Prezyden- 
ta m. Poznania. Е7а 

*UQJSKOWA. 
— (o) Obowiązek stawiennictwa na 

wezwanie władz wojskowych. Powiatowe 
komendy Uzupełnień zwracają „uwagę na 
obowiązek punktualnego stawiennictwa na 
wezwanie władz wojskowych w sprawach 
dotyczących pełnienia służby wojskowej, 
dawania wyjaśnień władzom i t. d. Za nie- 
zgłaszanie się na wezwanie władz wojsko- 
wych nakładane będą grzywny i areszt. 

KOLEJOWA. 
— (0) Kursy uprzejmości dla pracowni- 

ków kolejowych. Władze kolejowe zorgani- 
zowały kursy uprzejmości dla pracowników 
kolejowych. Konduktorzy kolejowi uczą się 
na tych kursach przedewszystkiem, w jaki 
sposób nałeży traktować wsiadające i wy- 
siadające damy, jak należy pomagać star- 
com i kałekom i t.d. Prawdopodobnie odbę- 
dzie się specjalny konkurs uprzejmości Z 
nagrodami. ы ае 

KOMUNIKATY. 
Zarząd Kasy Chorych m. Wilna poda- 

je do wiadomości pp. ubezpieczonych i pra- 
codawców że od dn. 14 lipca br. spisy wy- 
borców do Rady Kasy będą wyłożone w 
Centrali i Przychodniach codziennie w go- 
dzinach od 9 do 2 popoł. i od 7 do 9 wiecz. 
do publicznego wglądu. 

W okresie reklamacyjnym t. j. od 14 
do 23 lipca br. każdy z pp. ubezpieczonych 
i pracodawców winien we własnym intere- 
sie sprawdzić, czy został umieszczony w 
spisach wyborców. 

SZKÓLNA. ° 
— Kursy Wakacyjne do egzaminów 

państw. za 4, 6 klas i do matury tozpoczy- 
na swoje prace od 15 bm. o godz. 5.30 po 
południu w budynku przy ul. Ostrobram- 
skiej 27. Do tego dnia trwają wpisy codzień 
od 10 — II, przy ul. Orzeszkowej 3 m.15 
i od 5.30 do 9-ej przy ul. Ostrobramskiej 27 

  

    

   

  

  

Opłata za cały kurs od od 15.VII — 1.IX — | 
Na kurs przyjmuje się bez - 40 zł. i 50 zł. 

egzaminów wstępnych. + 
Wykłady codzień od 5.30 do 9.10 po 
W sobotę próbne egzaminy komisjo- 

RÓŻNE 
— Dar dla U. S. B. Zmarła niedawno w 

Brukseli prawnuczka mędrca żydowskiego 
Gaonna, Efron Rozentall zapisała na U.S.B. 

poł. 
nalne. 

\ 

sumę 20 tysięcy zł.. Fundusz fen będzie uży- 
ty na nagrody konkursowe, których ogółem 
będzie dziesięć. Pierwszą nagrodę (2 tys. 
zł.) będzie udzielona autorowi najlepszej 
pracy o twórczości Goethego. Praca może 
być wykonana w języku polskim lub nie- 
mieckim. 

— Wycieczki rolników z Wileńszczyzny 
na P.W.K. Staraniem połączonych organiza- 
cyj rolniczych ostatnio zorganizowano cały 

g zek rolników na P. W. K. 
Dotychczas jeździły. na Wystawę wy- 

cieczki z postawskiego powiatu — 86 osób, 
z dziśnieńskiego — 92 osoby, ze święciań- 
skiego — 68 osób i z pow. mołodeczańskie- 
go. Niektóre wycieczki prócz terenów P. W. 
K. zwiedziły okolice Siemu, obszar dworski 
Nochowo i fabrykę maszyn Malinowskiego. 

— Harcerki krakowskie i harcerze war- 
szawscy na terenie Wileńszczyzny. Do Igna- 
lina pow. święciańskiego przybyła żeńs ka 
drużyna harcerska z Krakowa. Harcerki 
umieszczono w miejscowości Mejrany gm. 
Kołtyniańskiej. 

Jednocześnie z tem na teren gm. kra- 
śniewskiej pow. mołodeczańskiego przybyła 
drużyna harcerzy (63 osób) z Warszawy. 
Rozkwaterowano ich w Kraśnem. 

— Tranzytem przez Polskę. W ostat- 
nich dniach przez st. kolejową graniczną 
Olechnowicze przejechało siedem wagonów 
papierówki z Rosji sowieckiej do Niemiec. 
Wkrótce ma przejść jeszcze około pięćdzie- 
sięciu wagonów papierówki. 

NADESŁANE. 

. — Dancingi w „Połonji*. Bezsprzecznie 
najprzyjemniej i niekosztownie jest spędzić 
czas wieczorowy w restauracji  „Polonji“, 
która uruchomiła na sposób stołeczny pro- 
wadzony „Dancing“ @а wykwintnego to-- 
warzystwa. 

Atrakcją są pierwszorzędne eleganckie 
tancerki parkietowe, a ruletka taneczna cie- 

szy się wielkiem powodzeniem. 
Co się tyczy działu kulinarnego to 

„Polonia* u,doskonaliła ten dział bezkonku- 
rencyjnie, ceny potraw i napoi są bardzo 
przystępne. Doskonały Kwintet muzyczny do 
pełnia całość i nagradzany jest stale zasłu- 
żonymi huraganami oklasków. 

TEATR I MUZYKA 

— Dziś Jaroszewska wystąpi w šwiet- 
nej sztuce Shawa „Pygmaljon* która stanowi 
najcenniejszą perłę w dorobku literackim 
znakomitego autora. „Pygmaljona”* słucha 
się od początku do końca z najwyższym 
zainteresowaniem, - autor bowiem por 
najżywotniejsze i najbardziej aktualne te- 
maty. 

— „Ewa bez zasłon”. Wielką niespo- 
dziankę stanowi ta wesoła komedja to też 
publiczność wileńska ze zrozumiałem zacie- 
kawieniem czeka tej wyjątkowej prem- 
jery. 

— Dziś Wielki Festyn Ludowy w og- 
rodzie Bernardyńskim urządza Koło Pol. 
Mac. Szkoln. im. T. Kościuszki na Dom Ludo 
wy im. ks. bisk. Wł. Bandurskiego z progra- 
mem : muzyka orkiestry dętej oraz sym- 
fonja, kabaret na otwartej scenie — go- 
ścinny występ znakomitego  humorysty 
Maksa Boczkowskiego, występ znanej tan- 
cerki Marysi Aleksandryjskiej i lirycznej śpie 
waczki Belfort-Wińskiej oraz komika 
filiputa, najmniejszego artysty w Polsce 
„Ferdka“. Pozatem loterja fantowa (z wy- 
stawą fantów), wędka szczęścia, sztuczne og 
nie i inne. 

Początek zabawy o godz. 6-ej wiecz. 
Wstęp do ogrodu 50 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljon — Romans hrabianki L... © 
Kino Miejskie — Za cenę życia. 
Wanda — DZA domu Habsburgów. 
Piccadilly — ika złota rączka. 
Eden — Czarna maska. 
Kino kol. „Ognisko* — 

lalka. 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Napisy komunistyczne. Nocy 
onegdajszej w kilku miejscach w śródmie- 
šciu nieujawnieni sprawcy (jak zwykle) po- 
wypisywali na ścianach różne hasła anty. 
państwowe. 

— Pożar. Od iskier z parowozu pow. 
stał pożar w domu Nr. 10 przy ulicy Legjo- 
nowej ogień strawił część dachu i został 
szybko ugaszony. 

— (c) Podrzutek. W pobliżu domu Nr. 
przy ul. Borowej znaleziono podrzutka płci 
męskiej w wieku około 2 tygodni. Umie- 

  

  

   

      

Kobieta czy 

"szczono go w przytułku Dzieciątką Jezus. 
— (c) Wyłudzali pieniądze. Jan Ba. 

škiewicz (Bołtupska 20) powiadomił policję, 
Iż podczas jego nieobecności od syna jego 
9-letniego Witolda podczas gdy ten prze- 
Siadywał w kiosku z gazetami i papierosami 
przy zbiegu ulic Kalwaryjskiej i Lwowskiej 
wyłudzano systematycznie pieniądze. Dopu- 
szczali się tego dwaj osobnicy, nazwiska 
których poszkodowany podał . 

— (c) Wpadł do Wiienki. Podczas za- 
bawy nad rzeką w pobliżu ulicy Karisbadz- 
kiej wpadł do wody 3-letni Zygmuś Tarasz- 
kiewicz (Karlsbadzka 8). Na wszczęty przez 
siostrę chłopca alarm przybyło kilku  prze- 
chodniów, którzy wydobyli go z wody i po 
doprowadzeniu do przytomności dopomogli 
odwieżć do szpitala dziecięcego na Anto- 
kolu. 

Zarys Kistorji Wojennej 

4 
Pułku Ułarów Zaniemońckich 

Do nabycia w Adm. „Słowa 
Cena gr. 90. 

— Przy cierpieniach  hemoroidalnych, 
objawach obrzęku wątroby, obstrukcji, 
owrzodzeniach, parciu na mocz, bólu w krzy- 
Żżu, ucisku w piersiach, zawrotach głowy, 
stosowanie naturalnej soli. gorzkiej Franci- 
szka-Józefa sprawia zawsze przyjemną ul- 

'gę, a niekiedy i zupełne wyleczenie. Specja- 
liści chorób wewnątrznych zalecają takim 
chorym pić codziennie rano i wieczorem po 
'pół szklanki wody Franciszka-Józefa. 
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Umieszczamy poniżej list, który 
łaskawie nadesłał nam Prezes Dyrek- 
cji Kolei Państwowych w Wilnie p. J. 
Staszewski o następującem brzmieniu. 

Ze sprawą przekazania Dyrekcji 
K.P. w Wilnie budowy Kolei Woro- 
paiewo—Druja nie należy w żadnym 
wypadku łączyć obaw rzekomego 
powstrzymania czy chociażby tylko 
zmniejszenia tempa prowadzenia robót. 

Przekazanie przez władze centralne 
pod Zarząd Dyrekcji dalszej budowy 
kolei Woropajewo — Druja nastąpiło 
tylko ze względów oszczędnościowych, 
gdyż uznano, zresztą zupełnie słusz- 
nie, że Dyrekcja posiadając w swojej 
centrali dostatecznie liczny personel, 
tak techniczny, jak administracyjny, 
należycie kwalifikowany, może łatwo 
przejąć i przeprowadzić dalsze prace, 
wchodzące w zakres skasowanego 
kierownictwa budowy kolei Woropa- 
jewo—Druja, otrzymane zaś oszczęd- 
ności na wydatkach  personalaych, 
użyć na rzecz budowy samej linji. 

To też Dyrekcja K. P., nie zmie- 
niając w niczem toku robót na linii 
rozpoczętych przez b. kierownictwo, 
kontynuuje je w dalszym ciągu, za 
pomocą przyjętego przez Dyrekcję 
K. P. personelu linjowego b. kierow- 
nictwa. 

Wobec jednak ogólnego zmniejsze: 
nia, w roku bieżącym kredytów na 
inwestycje w całem Państwie i na 
budowę kolei Woropajewo — Druja, 
wyznaczono w roku bieżącym kredyt 
zmniejszony do sumy 1.500.000 zło- 
tych. 

Jasnem jest, że przydział zmniej. 
szonego kredytu nie uzależniono od 
tego, czy dalszą budowę kolei będzie 
prowadzić Dyrekcja K. P., czy też 
odrębne kierownictwo budowy. 

Wyznaczony kredyt Dyrekcja cał- 
kowicie wykorzysta na budowę kolei 
w sezonie tegorocznym. 

Roboty będą prowadzone na razie 
na dwóch odcinkach, a mianowicie: 
na odcinkach Druja—Miory i Miory— 
Szarkowszczyzna na odległości 61 klm; 
Tylko w roku przyszłym z przydzie- 
leniem następnych kredytów urucho- 
mione zostaną roboty na odcinku 
trzecim Szarkowszczyzna— Woropaje- 
wo na długości 28 klm. 

Dyrekcja dążąc do jaknajrychlej- 
Szego zbudowania samej trasy i pod: 
jęcia na niej ruchu, zamierza, ze 
względu na nieduży kredyt przezna- 
czony na budowę, przedewszystkiem 
budować trasę i najniezbędniejsze 
budynki narazie prowizoryczne. 

Zamiana urządzeń  prowizorycz- 
nych na stałe nastąpi już po otwarciu 
ruchu na zbudowanej kolei. 

Wobec powyższych zarządzeń Dy- 
rekcja nie stawia na pierwszym pla- 
nie uruchomienie cegielni w Szarkow- 
szczyźnie. 

Zresztą, gdyby nawet i zaczęto 
cegłę wyrabiać, to wobec braku linji 
kolejowej, cegły tej nie można było- 
by dowozić końmi do poszczególnych 
punktów budowy, ze względu na du- 
że koszta. 

. To też Dyrekcja zamierza cegiel- 
nię wydzierżawić na specjalnych wa- 
runkach miejscowym organom samo- 
rządowym aż do czasu, gdy wyrobio 
ną cegłę można będzie dowozić już 
po wybudowanej trasie nowej linji do 
poszczególnych punktów i nowych 
stacyj. 

Nie podzielając optymizmu p. Prezesa 
swój pesymistyczny pogląd na roboty Dy= 
rekcii Wileńskiej przy budowie linji Woro- 
pajewo Druja czerpie z przeżyć niedale- 
kiej przeszłości. Wszak już przed kilku la- 
ty próby tego rodzaju były czynione i da- 
ły ujemny skutek. Przecież budowa linji 
Łuck Stojanów zaledwie wtedy ruszyła z 
miejsca, gdy usunięto: od roboty Dyrekcję 
Lwowską, a oddano budowę w ręce spec- 
jalnego Kierownictwa! jest to rzecz nawet 
dla laików zupełnie zrozumiała jeżeli się 
wniknie w strukturę dwuch różnych nasta- 
wień, wymaganych od Kierownictwa i Dy- 
rekcji. Kierownictwo Budowy nastawione 
jest na szybką decyzję i czyn, wtedy, gdy 
w Dyrekcji biurokratyzm zabija podstawo* 
wowy czynnik decyzji osobistą odpowie 
dz alność. Każdy kto miał do czynienia z 
Dyrekcją Wileńską wie jak długo sprawy 
czekają na decyzję, jak długą i mozołną 
drogę przez różne referaty musi przebraąć 
sprawa nim uzyskawszy siedem niezbęd- 
nych „cyferek* oddziałowych stanie się 
zdolna do kolegjalnej decyzji. Uważamy, 
źe życie jest na to, aby z przeżyć brać 
przykłady i nie powtarzać błędów rąz już 
popełnionych. Dziś zaś tu w Wilnie jeste- 
śmy świadkami, iż przykład życiowy jest 
lekceważony,—co naturalnie jako iudzi w 
kraju tym zrodzonych nie przestaje napa* 
wać obawą o przyszłe losy linji Woropaje- 
wo—Druia. (Przypisek Red.). 

Na srebrnym ekranie 

„Romans Hrabianki L...“ 

„ Gdy się idzie do Heljosu na nowy w 
nim obraz, na „Romans Hrabianki L...*, w 
oczach tylko migają obrazy z filmu innego, 
rodzimej polskiej produkcji, o podobnie 
pikantnym tytule, mianowicie z filmowej 
przeróbki  Tetmajerowskiego  „Romaasu 
panny Opolskiej. 

To samo? Czy też może coś 
nowego? Myśli sobie człowiek. 

Tymczasem oba obrazy i ten obecny i 
ten dawny, tak są akurat, treścią, do siebie 
podobne, jak przysłowiowa „pięść do no- 
są“. 

Wiec przedewszystkiem o ile „Romans 

  

innego 

panny Opołskiej* miał sporo fragmentów _ 
ną których oglądanie mógł sobie pozwolić 
tylko człowiek dorosły, o tyle „Romans 
Hr. L...* jest obrazem, który może z po- 
wodzeniem zobaczyć każdy. 

Treść filmu polega na tem, (źe młoda 
arystokratka zakochuje się „od pierwszego 
wejrzenia* w literącie, którego jest zapa- 
miętałą i stałą, jako pisaną, entuzjastką. 
Postanawia posiąść jego serce, a pouczo- 
na przez swą „babcię, że „kobieta, która 
kocha w środkach może nie przebierać, 
dążąc do zdobycia mężczyzny*, robi to w 
sposób więcej niż orginalny. 

Pani Carmen Boni (ona to jest właśnie 
Hrabianką L.) decyduje sig przebrać za 
mężczyznę i, w tym charakterze skompro- 
mitować przed ukochanym jego przyjaciół- 
kę, spowodować rozejście się stądła i na- 
stępnie rozkochać w sobie swego powie- 
ściopisarza. 

Że pomysł ten jest pomysłem oryginal- 
nym—to niema dwuch zdań, że się boha- 
terce jej intryga udaje — to także dwuch 
zdań być nie może. 

Jak się to wszystko w ciągu lo aktów 
odbywa—nie moją jest rolą opowiadać. 
Kto ciekaw, —niech zobaczy. 

„ Jest w filmie z kielijosu jeden feler, a 
mianowicie, treść jego, jest, od początku 
do końca, Oparta na zasadzie „cel uświęca 
Środki". Zasadę tę wypowiada, co najgor- 
sze; wobec wnuczki siwiuteńka staruszka, 
jej babka i to właśnie jest najbardziej de- 
moralizujące. ` 

Ale ponieważ obraz pomyślany jest ja- 
ko komedja, więc całość uwagi publiczno - 
ści zwrócona jest przedewszystkiem ku wy- 
najdowaniu komizmu, a przeto te antywy- 
chowawcze i niemoralne momenty—giną i 
nikt się nad niemi głębiej nie zastanawia. 

Nazwano p. Carmen Boni „najpiękniej- 
szą wloszką“— Miss Italja. : 

Nie można odmówić aktorce włoskiej 
talentu, nie można jej odmówić wdzięku, 
którego, zwłaszczą w męskim stroju, ma 
moc nieprzebraną, ale nazwać ją  „najpięk- 
niejszą z cór Italji-to doprawdy przesada, 
tem mniej na miejscu, że psująca temu i 
owemu jego wygórowane pojęcie o urodzie 
włoszek. Ё 

Przed rozpoczęciem seansu Feljos w 
dalszym ciągu zapowiada „Chatę Wuja To- 
ma", reklamując ten obrąz miljonami do- 
larów, które na jego realizację wydane zo- 
stały (2 miljony). Może to właśnie „gwóżdź" 
reklamy. W każdym razie, czekamy. 

Omega. 
  

BC 
Pogoń—Makabi 2 :1. 

Po nierozstrzygniętej grze (stosunek 
1:1) Makabi z Pogonią ta ostatnia uważa 
łą za konieczne poprawienie swej repu- 
tacji vicemistrza i zaproponowała roze- 
granie meczu rewanżowego. Zbyt pewne 
widać „Zwycięstwa, kierownictwo Makabi 
zbagatelizoyało Pogoń, wystawiając skład 

: i 

bez Birubach4. = Lekkomyšlnosč ta 
została ukarana. Pogoń wygrała, 
wprawdzie decydujący strzał padł 
z rzutu karnego, tem niemniej porażką po 
zostaje porażką. 

Jeżeli mówić ło poziomie gry, Pogoń 
niewiele przewyższała Makabi, a z grączy 
jej na specjalne podkreślenie zasłużyli: Pu 
zyno i Hasztowt, tak za grę jak i za za- 
chowanie się na boisku. 

Mak :bi spotkała przykrość, gdyż Ben- 

Oszer został usunięty z boiska za nietaktow 
ne zachowanie się. 

Karny podyktowany przeciw Makabi za 
rękę obrońcy i wykorzystany przez Pawłow- 
skiego wywołał awanturę w rezultacie 
czego jeden z „kibiców* Makabi, podobno 
nawe osobą stojąca blizko zarządu zosta- 
ła przez policjanta odprowadzona do ko- 
misarjatu. Bramki zdobyli dla swych dru- 
żyn: Baniak i Szwarc oraz Pawłowski z 
karnego. 

Sędziował p. Kisiel. 
Dziś o piątej grają na Stadjonie O. F. 

Ognisko—85 pp. 

Niedzielne imprezy sportowe. 
Basen pływacki W. O. Z.P. (Sołtań- 

ska 6). Otwarcie basenu i zawody pływackie 
(g. 17). 
$ Stadjon Sp. Okr. Ośr. W. F. na Pió- 
romoncie (g. 17). Mecz piłki nożnej o mi- 
strzostwo Wilno: Ognisko — 85 pp. 
T I T a rr ZES ZORRO „ZOBO BE о 

RADJO. 
Niedziela, dnia 14 lipca 1929 r. 

10.10—: Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Wileńskiej. 11.45—11,55: Komunikat 
P. W. K. z Poznaniu. 11,55—12,05: Sygnał 
czasu z Warszawy. 12.05— — : Тгап$ш. # 
Gmachu Sejmu uroczystości otwarcia Zjaz- 
du Polaków z zagranicy. 16.00 — 16.20: 
Transm. z Warsz. Odczyt rolniczy „Prze- 
widywania gospodarskie w urządzeniu Gz 
spodarstw“ inž. Zdz. Krzyżewski. 16.20— 
16.40: Transm. z Warsz. Odczyt rolniczy 
„Pogadanka pszczelnicza“ — Kaz. Bajorek. 
16.40 — 17.00: Transm. z Warsz. Odczyt rol- 
niczy „Pogadanka pszczelnicza* dyr. Zdz, 
Bańkowski. 17,00— 18,35: Transm. z Warsz. 
Koncert muzyki francuskiej. 18.35—19.00: 
Opowiadania dla dzieci wygł. Ciocia kiala. 
19,00—19.30: „Teatr żywycn masek" — od- 
czyt wygł. dr. Edward Boyć. 19.30 —19.55: 
Kukułka wileńska (Mówiony tygodnik hu- 
morystyczny). 19.55 — 20.05: Sygnał cząsu 
z Warsz., program na dzień następny i ko- 
munikaty. 20.05 20.30: /Transm. z Warsz. 
„Z dziejów stosunków polsko-francuskich* 
prof. Henryk Mościcki.20.30—22.00: Transm. 
Warsz. Koncert muzyki francuskiej. 22.00— 
22.45: Transm. z Warsz. Komunikaty: P. 
A.T. i inne. 22.45—  : Transm. Rewji 
„Jedźmy do Poznania* z Salonu Philipsą w 
Wilnie. 

Poniedziałek, dn. 15 lipca 1929 r. 

11.56 — 12.05: Sygnał czasu i hejnał. 
12.05—12.50: Muzyka z płyt gramofon. f. B. 
Rudzki, Warszawa, Marszałkowska 87i 146. 
12,50 13.00: Komunikat P. W. K. z Pozna- 
nią. 13.00—: Komunikat meteorologiczny z 
Warszawy. 17.00—17.20: Program dzienny, 
repertuar teatrów i kini chwilka litewska. 
17.20—17.30: Chwilka strzelecka. 17,30— 
17,40: Komunikat L. O. P.P. 17.50 — 18.00: 
Komunikat P. W. K. z Poznania. 18.00—19.00: 
Transm. z Warsz. Koncert muzyki lekkiej 
z Gastronomii. 19,00-—19,30: Audycja dla 
dzieci. Zradjofonizowana „Legenda* w wyk 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19.30—19,55: Po- 
gadanka: „Aktualne zagadnienia fotografa 
amatora"  wygł. Marjan Niemczynowicz, 
19.55—20.05: Sygnał czasu z Warsz. i pro- 
gram na dzień następny. 2.05—20.30; Audy- 
cja recytacyjna. Utwory Czesława Jankow- 
skiego wygł. Zbigniew Smiałowski. 20.30 — 
22.00: Transm. z Warsz. Koncert utworów 
Mozarta. 22,00—22,45: Transm. z Warsz. 
Komunikaty P:Ą.T., policyjny, sportowy i 
inne. 22.45—23.45: Trąnsm. muzyki tanecz- 
nej ż Krąkoyą- 3 

Poezje Czesława jankowskie- 
go w Radjo. 

Jutro, w poniedziałek o godz. 20-tej, 
radjostacja wileńska nadawać będzie utwo- 
ry Czesława „Jankowskiego. Recytacje wy- 
głosi p. Zbigniew Śmiałowski. 

j Oszczędności 
gotówkowe w każ- 
dej kwocie Ioku- 

‚ jemy najdogodniej 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
1е!. 152. — +105.—1. 

    

    
   

    



GIEEDA WARSZAWSKA 
13 lipca 1929 r. 

Dewisy | waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
Belgja 143.93, 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, 

towysfurk 8,90, 8.92 8.88 

Paryż 34,92, 35.01, 34.83, 

Praga 26.38,5 26.45 25.32 

Szwajcarja 171,52, 171.95, 171.09 

* Stokhołm 239,05 239,65 238,45 
wieceń 129,30, 125.68, 125,06, 

Włochy 46,66, 40,78, 45.54, 

Marka niemiecka 212.425 
Gdańsk 173. 
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 proc. stabiliza- 
cyjna 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 proc. warsz. 67— 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 
21,—. Zieleniewski !22—124. 

a ВЕР АНаС 

OGŁOSZENIE 

Magistrat m. Grodna ogłasza pisemny 
przetarg na wykończenie gmachu przezna- 
czonego pod powszechną szkołę miejską 
w Grodnie przy ul. Lipowej. 

Projektowane wykończenie obejmuje ro- 
boty murarskie zduńskie, ciesielskie, sto- 
larskie, blacharskie, ślusarskie i malarskie, 
które Magistrat odda łącznie z dostawą ma- 
terjałów. 

Oferty na całokształt robót należy skła- 
dać w Magistracie, pokój Nr. 4, do dnia 28 
lipca 1929 r. do godz. 12-ej włącznie. 

Oferty winny być wnoszone według 
ślepych kosztorysów, których egzemplarze 
mogą zainteresowani otrzymać w Magistra- 
cie (pokój Nr. 4 w godzinach biurowych) za 
opłatą zł. 5 (pięć). 

Do oferty należy załączyć dowód zło- 
żenia w kasie miejskiej wadjum do depo- 
zytu Magistratu na sumę zł. 500. 

"Oferty nie odpowiadające warunkom 
przetargu, lub złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Magistrat zastrzega sobie prawo wybo- 
ru oferenta bez względu na wynik prze- 
targu. 

(—) Ant. Rączaszek 
Komisarz Rządowy 

m. Grodna. 

PRZETARG 

Urząd gminy Jaznieńskiej pow . Dzi- 
snienskiego ogłasza przetarg pisemny na wy 
konanie robót ciesielskich po budowie 5-cio 
klasowej szkoły powszechnej w Jaznie (ku. 
Datura około 2500 mtr.3) z materjału gmin- 
nego. > 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 
1929 roku o godz. 12-tej w lokalu Urzędu 
s Jaznieńskiej. 

isemne oferty z dołączeniem kwitu 
Kasy Gminnej o wpłaceniu wadjum prze- 

/, targowego w wysokości 1 proc. od oferowai 
nej sumy składać należy w Urzędzie gmin- 
nym do godz. 11-tej dnia 23 lipca 1929 roku 
wraz z ofertą. 

Warunki wykonania robót przetargo- 
wych, warunki techniczne i zatwierdzony 
projekt można oglądać w godzinach urzę- 
dowych w Urzędzie gminy  Jaznienskiej, 
tamże są do nabycia ślepe kosztorysy / za 
zwrotem kosztów ich sporządzenia. 

Urząd gminy zastrzega sobie prawo 
dowolnego wyboru oferenta uzależniając to 
od fachowych i finansowych jego zdolno- 
ści, oraz prawa przeprowadzenia uzupełnia- 
jącego przetargu ustnego w tym że dniu 
o godź. 13-ej bądź też zupełnego zaniechania 
robót przetargowych. 

Jazno, dnia 10 lipca 1929 roku. 
Wójt gminy Jaznienskiej 

() Z. Zielinski 

    

Kierownik robót 
(—) Inż. Mironowicz 

granatowym . „ 
LOCO GDAŃSK.   

   

ЕМЕ 
Tani luksusowy samochód sześciocylindrowy. 

Limuzyna 2-drzwiowa w kolorze standardowym szarym 
Limuzyna 4-drzwiowa w kolorze standardowym bronzowym dol. 1.595. — 
Limuzyna 4-drzwiowa 6:ciookienna w kolorze standardowym 

Za nieznaczną dopłatą każdy może otrzymać samochód ESSEX 
W DOWOLNYM KOLORZE. 

  

  

BŁOWO 

R 

dol. 1.465.— 

dol. 1 690.— 

Bliższe informacje: Przedstawicielstwo rejonowe ul. Mickiewicza 23. 
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PAPIERY 

BLONY 

PLYTY 
CHEMIKALJA 
EVAEBT' 

TWORZĄ DOSKONAŁĄ CAŁOŚĆ, 

NIEZBĘDNĄ DLA KAŻDEGO AMATORA. 

Do nabycia w składach przy- 

borów fotograficznych. 

S
z
 

2
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Od dnia 12 do 15 lipca 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

ZA CENĘ ZYCIA 
Dramat powojenny w 8 aktach. W rolach głównych: RICHARD DIX i MARY BRIAN. Nad pro- 
gram: „BOBBY PROPICIEL* komedja w 2 aktach. Kasa czynną od godz. 5 m. 30. Początek 
seansów od g. ó*ej. W niedzielę i świąta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. 
Następny program: „UBOGI MIL JONER*. 

Aiejok! Kinemaiograi 
Kulturalne-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

Maskarada serc! Film miłości Triunfujacej! Najurodziwsza kobieta Włoch, urocza „MISS 
ITALJA* KARMEN BONI w najnowszym Sałonowo-erotycznż 

swoim wielkim sukcesie „ROMANS HRABIANKI b...” sztuka. W głównej 
roli męskiej JACK TREVOR. Początek seansów o g. 6, 8 i 10.15, w nicdzielę ed g. 4 m. 30. 

KINO-TEATR Dzisl 

„HELIOS“ 

ARTRETYCY - REUMATYCY 
© nie bierzcie za wodę © 

VICHY: CELESTINS 
z naturalnego Źródła Rządu Francuskiego 

„wód fabrykowanych sztucznie 

noszących nieprawnie nazwę VICHY 

      
    

  

Korzystny 
zakup 

podwyższy Wasz obróti zysk! Wo- 
domość u dozorcy. bec tego odwiedźcie rozpoczy- 

nające się z е 

Mieszkanie 25 Sierpnia 

A: JESIERNE 
na do odnajęcia. Zyg- 

  

NŚ NOWYM Świecie 
poszukuję mie- 

szkaniai1—2 pokoi Z 
kuchnią Jub bez. 
Oferty w adm. „Sło- 
wa”_dłą_ 7. —0 

DO WYNAIĘCIA 

gara ź 
Mickiewicza 43, wia- 

  

  

     
  

, Žądajcie marki G 

*VICHY - FDA'T* OMR Aki 1-8 TARGI 
poc e wena LIPSKIE 

1 ор ее oztzgiy” | | LETNISKA | _1929 R. 
Reta masz M Ra A = pos? New» each e: uo 

zezókodny A ad POTU. OBstestd” tetnisko-pensjonat Urzędu Targowego 
wany przez Urząd Wynalaz. Rzplit. Polsk. | w lesie sosnowym na Władysław Glazer, Warszawa 

  

  

  

  

    

  
  

  

      

  
  

jako zupełna nowość w dziedzinie chemii | wzgórku, sucho, 10 
50256 kosmetycz. Sprzedaž w aptekach, aFlacach | minut drogi od st, A. Jerozolimska 41, Telefon 230-55 

pooę apteczn. i perfumerjach. | Landwarów, warunki penne 
przystępne. Adres: m===—— = 

RARUSZENRZERNASUNNE OURONZZOORADSZANENIEBESM Landwarów, ul, Zam- m 
= Firma egz. od 1874 r. В kowa, willa Nr 11 Sh - о— 
5 Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji E Lachowicza. Olszew-qpig niewielką PO-| p DOMY docho- 
a E ska. zo KUPIĘ siadłość lub| 4 dowe z ogro- E . @ dom w cenie do 1,000 į a rows a 8 D L | dem warzywnym i 
E a a a dol. aa pi- | owocowym, sprze- 

в tk Wiao, i. Niemiecka 3, m. 6, s ża ie damy arów ' 
в Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- m i kiem i R RE ь 
a IE instrumentów tylko gwarantowanej 5 made Wiieńz Ka os Wad oso? Bao 

> Ё . 2 W Z х э › 

5 jakości SPRZEDAŻ I WYNAJĘCIE. 8 skiem i Nowogród. skrytka pocztowa 8 | Mickiewicza | 21, 
NENOREUNASERORNGNZENSNEOPEUNENUDORSNAGNBUK SKIM. Informacje: 6862 -0 | tel. 152. SI0£—1 

Wilno, Jagiellońska 8 ТОБ — 
12.  Jankowicz,|] JĄĄŁÓN: W 

£ LEKARZE; 
r. 6. WOLFSOŃ 
weneryczne,  moczo- 

płciowe i skórne, ul. |] 
UNE ZEM GA MOZE Wileńska 7, tel. 1067. Ganos ma aus m; 

m: 
ОУО Gl KTE 3 ЕНОа te]. 5-00 i "86 

B Hallerowo POSADY 
DOKTO! LLS Gadz „ ciepłe kąpiele mor- I Bobis Bergen HA geye, nis 

Choroby weneryczne, b. GINSBERG kawaler, katolik, wła- kalizacja, - wodociągi 
skórne, Przyjęcie. choroby weneryczne SAO JĘZY e: nie” tenis, Pianino: Poczta 
Od 9 — 1 is — q.5yfllis I skórne. Wil mie, mówiac i stacja na miejscu. 
Wilno, ul. Wielka 21.20, 
(Telet. 921). — lefon 567. 

od 8 do 1 iod 4 

Dokfór-Medycyny 

a PYMBKBR" LE] Kosmetyka 
neryczne i  moczo- EEE EE 
piciowe. Elektrotera- — 
pia, słońce górskie, 
diatermja.  Sollux. 

  

Tatarskiej 9—2i5—8 usuwa braki i skazy anie i panowie inte- ny Bród” 4 klm; D. H.-K. „Zachęta” 

aaa c Ag NILU OR S, 
DOKTOR s Aoyaiowieioweh wej! Załadlodii Е. „PETEA'|zy, P-tą DUKSZIN ta 

B.ZELDOWIEZ | Trwałe przyciemnianie kumentami osobiste- | Samochodowe, Fazi Nr 10, A.B я Е 
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Choroby jamy ustnej. 
Piombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 

RYGZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
оё 12--2 { ой 4--6, 
ul. Micklewicza 24, 

tel. 277. 

  

  

Dr. POPILSKI korony. Sztuczne zę- fi] 
choroby skórne i we- by. Wojskowym, u- 
aeryczne. Przyjmuje rrędnikom i uczącym 
od godz. 10 do li od się zniżka. Ofiarna 4 

5—7 p.p. W.Pohulan- m. 5. Przyjmuje: od 
ka 2, róg Zawalnej 8—1 i od 4-7. 

W.Z.P. Wydz. Zdr. Nr. 3 

ul. Wileńska. 3, te- 
Przyjmuje brze po polsku, zą- 
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W. Z. P* Nr. 26. 

Wiadomość: Hallero- 

mierza zmienić swą 0. Poczta Wielka mę "posadę w Wielkopol: Wi<t, powiat W 
sce na podobne sta- 
nowisko na Kresach 
Wschodnich. Łaskawe 
zgłoszenia upraszam 
pod adresem: Karol 
Wanzorra, Żołędnica, 
powiat Rawicz, Wiel- 
kopolska; LL6Z—1 
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Kalwaryjska 15—3. 
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Zgłoszenia adresować: 

fachowe ładowanie | ofert do dn. 15/IX r. b. 

ka 49. 
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Iwa al Płącimy cd 

JA! złotych i do- 
sunku ROCZNYM. REŻ: sunku В 

: Pianina Wileńskie Tow. Han- 
pierwszorzędnych ta-dlowo - Zastawowe 
bryk sprzedaje na ra: (Lombard), Plac Ka- 
ty. W. Pohulanka 9 tedralny, Biskupia i2, 
m. 23, od g. 5—7. -Otel. 14-10. Wkłady są 

w dobrym sta- 
nie, ziemi  prze- 
szło 20 ha, zabu- 
dowania, sprzeda- 
my za 5.000 dol. 
D. H.-K. „Zachęta» 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05, €S0£ 0 

zabezpieczone złotem, 
i 60— srebrem i drogiemi 

Las RE do kamieniami. _6082_€ 
sprzedania 1 i pół. ha 
szpilkowego, i 9 i pół. 
ha osikowego, odle- 
głość od kolei, Czar- 

łajkorzystniej 
lokaty hipoteczne 

załatwia 
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ROMUNT 

» Na ustronnym szlaku 
Powieść 
  

  

iż W tej chwili zjawił się kozak Wa- 
_'. syl Puszczyk, ten o oczach, jak bła- 

watki. „Proszę księcia — rzekł 
uchodźcy rozk ładają się na ściernisku 
tuż za dworem, czy ich książe nie ka- 
że wykurzyć?* „Ilu ich tam być mo- 
že?“ „Podwėod z pięćdziesiąt,  męż- 
czyzn razem z babami i dziećmi ze sto, 
albo i więcej". „„Mikolaj gdzie?“ „Ja“ 
odezwał się, stając nagle obok Wa- 
syla drugi kozak. 
° (Теп sam w którym Lena widziała 
podobieństwo do pogromcy smoka). 
„Mój rozkaz do administracji: usunąć 
uchodźców z granic Czarnobyla, niech 
dążą do miasteczka do Ilji — a wy sa- 
mi na koń, harapy do ręki i do robo- 
ty“. „Stuchamy“ — odrzekli kozacy i 
oddalili się żwawym krokiem. 

„Mnie się zdaje — odezwał 
‚ — Marek — że postąpisz rozsądniej i li- 
! tościwiej, jeśli tym nieszczęsnym  lu- 

dziskom pozwolisz spokojnie w polu 
przenocować”. 

„Współczucie i chęć niesienia ро- 
тосу w každym się budzi, kto po raz 
pierwszy te tłumy spotyka. 

Ja z dłuższego doświadczenia po- 
znałem ich nastrój. To szarańcza, gady 
plaga egipska. Niech się trzy 
mają wielkich szlaków, gdzie organs- 
zacje rządowe i społeczne udzielają 
im pomocy. Oni chętnie zbaczają na 

у szlaki ustronne, by krašč, grabič, ni- 
szczyć. Bawić się w rozmowy z tym 
tłumem byłoby miedorzecznością. Nikt 
djabła nie puści bezkarnie. Guza szu- 
ka, kto się z lichym kuma'. 

„Ludziom, bez winy pogrążonym w 
nieszczęście, należy się pomóc i współ- 
czucie — mówił Marek. — Przymuso-             \ 

się- 

we wysiedlanie ludności, to najpotwor 
niejsza  niedorzeczność, jaką sztab 
Wielkiego Księcia wymyślił. Ono jest 
klęską dla naszego kraju — a rząd na- 
raża na niezmierne koszty i nieskoń- 
czone powikłania w przyszłości. Dla 
Niemców, ten. pomysł szatański, jest 
w gruncie rzeczy przystugą“. 

„Wytlomacz to naszemu przyjacie- 
lowi Januszkiewiczowi (Szet sztabu 
W-go Księcia), gdy sobie wbił w gło- 
wę rolę Kutuzowa z roku 1812-eg0 — 
odrzekł Aleksander.'* 

„Dobry z niego przyjaciel! Gdy 
wojska rosyjskie szły pod Kraków, po- 
wiedział On, bawiącemu w stawce 
Meysztowiczowi: niech pan uprzedzi 
swoich przyjaciół, że wojenne okolicz- 
ności nas zniewolą do zbomb'ardowa- 
nia Krakowa — tak, że kamień na ka- 
mieniu nie zostanie”. 

„Ha, w roku 1812-ym Rosjanie wła- 
sną Moskwę spalili". 

„Spalili. Do palenia 
ich duch niszczycielski 
skłonny: ; : 

i gromienia 
zawsze jest 

„Boh razruchi, Boh miatielej 

I naczlegów biez pastielej 
Eto ruskij, ruskij Boh'*. 

Tak bodaj się kończy jakiś wiersz 
Hercena, w którym wymienia cały sze- 
reg okropności, miłych „rosyjskiemu 
Bogu*. Nic mi nie jest bardziej ob- 
2 i przeciwnem, jak rosyjskie ide- 
aly“. 

Tymczasem odgłosy z obozu ucho- 
dźców w dalszym ciągu drażniły słuch 
Aleksandra. Oddalenie bywa dźwignią 
piękna. Fale głosu u źródła swego, 
gwałtowne, gniewne, ostre — płynące 
przez daleką równinę, zlewają się w 
pogodną pieśń chóralną, miłą dla ucha 
oddalonego słuchacza. Szpetne mia- 
steczko o brudnych, błotnistych uli- 

cach, o śmiesznych w swej brzydocie 
domkachh i gmachach, któremu za ca- 
łą ozdobę służy kilka świątyń Pańskich 
oglądane z odległości przedstawia wi- 
dok uroczy, harmonijny. 

Wielkie zdarzenia dziejowe które 
się wyłoniły z walk, cierpień i zamętu, 
świecą z wieków oddalenia w majesta 
cie blasków chwały. 

Aleksandrowi obce były w tej 
chwili myśli, o czarodziejskiem dzia- 
łaniu odległości. W symionji której 
nie pożądane echa zakłócały ciszę le- 
śną, zabrzmiała nuta gniewna. Zły 
blask zapłonął w oczach gospodarza. 
„Myślę — rzekł — że obecność moja 
jest tam, — wskazał ręką w stronę, 
skąd hałas się wzmagał, bardzo po- 
żądaną. Zabawiajcie się bezemnie“. 

„Ho — zawołał Hubert — jeśli 
Twoja obecność tam pożądana, toi 
moja: zbyteczną nie będzie. Taki za- 
tang z dziczą uchodźczą, przypomina 
mi potykanie się z kłusownikami. 
Gdym trafił kiedyś sam jeden na nich 
dwunastu....“ 

— Znamy to — przerwał Marek 
— i operowałeś bronią pomyślnie, jak 
Samson oślą szczęką, — ale w chwili 
obecnej doprawdy nie przystoi wam 
tych biednych uchodźców... 

Aleksańder machnął ręką niecierp- 
liwie. Ach, próżny senny mentalizm. 
Chodźmy. 

„Warjaty!“ — 
rek nie chętnie. 

Po paru godzinach przechadzki po 
parku, osamotniony gość wrócił na 
werandę przed pałacem. Groźne dźwię- 
ki symfonji uchodźczej umilkły. Zamę- 
ciła ona spokój pogodnego dnia, znie- 
nacka, jak burza tropikalna i minęła, 
jak ona szybko bez śladu. Urocza cisza 
słoneczna wróciła do praw swoich. 
Marek czytał spokojnie historję Karola 
XII — Fryksella — którą znalazł w bi- 

rzucił za nimi Ma- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

bljotece Lencolda. 
Drogą od pola podążał on właśnie 

ku pałacowii Г 
„Cały dzień nie widzieliśmy pana 

— rzekł ks. Marek po powitaniu. 
„Byłem zajęty 'w lesie do południa, 

— wydawałem rozporządzenia, co do 
jutrzejszego polowania, dopiero pod 
wieczór wróciłem do dworu. 

„Toś pan przybył, już po rozpra- 
wie z uchodžcami?““ 

„Wcale nie, byłem już z godzinę 
we dworze przed ich przybyciem. 
Wydałem wszelkie rozporządzenia po- 
trzebne ma ich przyjęcie. Gość to nie- 

'miły nawet groźny dla małego lub 
źle zorganizowanego dworu. 

U nas oni by żadnej większej szko- 
dy nie przyczynili. 

Lud to z równowagi wytrącony, ale 
bardzo. biedny. Bronić się należy od 
jego dzikości, lecz też mieć dlań pew- 
ne względy. Przenocowawszy w polu 
jutro dalej by powędrowali. Zdołali- 
byśmy ich utrzymać w spokoju i kar- 
bach. Niestety temperament unosi księ: 
cia, on lubi gwałtowne rozprawy. Już 
ukazanie się kozaków jego, ich dzika 
postawa, wystraszyły  tehorzliwych. 
Nie potrzebne było przybycie obu ksią- 
żąt, — padło tam sporo razów, zu- 
pełnie zbytecznych“. 

„Hubertowi jest miłe każde zajście, 
gdzie się siłą swoją popisać może, a 
krewkość Aleksandra jest znana. Z 
krewkością, która w szaleństwo prze- 
chodzi na wojnie o przygodę nietru- 
dno“. 

„Ta myśl i mnie często trapi, Ksią- 
że — pan posiada dużo cech wspól- 
nych z bohaterem tej oto książki — 
tu wskazał na życiorys króla szwedz- 
kiego. — Karol XII to reinkarnacja Wi- 
kinga z 9-go wieku na tronie w 18-tym. 
Nasz książe także rodzaj . Wikinga 
20-go wieku, jeno z temperamenten: 

poludniowca.“ 
„Wiking, albo Kondotjer'* — przer- 

wał Marek. 
„Niestety — kończył Lencold 

cechy, które zdobiły podbiegunowych 
bohaterów 9-go wieku, w 20-tym cza: 
sem anachronizmem trącą '. 

„Otóż ń wracają nasi 
wie”. 

Marsowe postacie óbu książąt, zbli- 
żały się szybkim krokiem ku pałacowi. 

„Jestem pewny — wołał Aleksan- 
der wesoło, że ci Panowie poddali na- 
sze postępowanie zabójczej krytyce. 
Tymczasem to, cośmy zrobili, zrobić 
należało i spełnione zostało dobrze. 

Hubert swoją zręcznością i siłą zaim- 

ponował nietylko całej zgrai, ale i mnie 
samemu. Wyobraźcie sobie przerzu- 
cił przez rów z pola na drogę, cały 
wóz, jak piórko i to. tak zręcznie, że 
się wóz anii połamał ani wywrócił”. 

Hubert zadowolony z uznania, uś- 
miechnął się skromnie. „Przyznaję, że 
był to pokaz siły niepowszedni, ale 
został on wywołany, prądem magne- 
tycznym, który uderzał od Aleksandra 
Bractwo, z którem. mieliśmy do czy- 
nienia to to wcale nie były baranki, 
znalazła się pokaźna grupa, która nam 
opór stawić chciała — harda, wyzy- 
wająca. Trzeba było widzieć wtedy 
Aleksandra —suosobienie burzy 
chmura, wicher i grzmoty w. jednej 
osobie, — głos, jak przytłumiony ryk 
Iwa, ruchy błyskawiczne. 

Oporni rozpierzchli się pod jego 
natarciem, niczem stado gołębi, gnane 
przez jastrzębia. 

Razów padło nie wiele, bo były 
zbyteczne, — a my pracowaliśmy gor- 
liwie, podnieceni jego przykładem 

Szarańcza wysypa ła się na drogę 
i jakby wichrem gnana pociągnęła się 
w stronę Ilji. 

Gdy się zajście skończyło, — 

bohatero- 

Z 

ciekawością spojrzałem na Aleksandra 
bo tej jego zdolności, do wybuchów 
wulkanicznych nie znałem. — Patrzę, 
on już spokojny i pogodny — tylko w 
oczash trwał jeszcze burzy odblask* 

„W potrzebie — odrzekł Lencold 
sucho — wybuch energji bywa zbia- 
wienny, Sprawę z uchodźcami, można 
było załatwić bez jej gwałtownego 
wyładowywania. A szkoda zdrowia 
księcia”. 

„Mnie takie wyładowanie tylko na 
zdrowie służy, a zgraja niech zna mo- 
res przed księciem na Czarnobylu““. 

„Tak, ale ta wszystko było zby- 
teczne, odezwał się Marek — i nie- 
rozważne. Gorąca krew woła, a roz- 

sądek milczy. Mnie twoja skłonność 
do hazardów zawsze niepokoi, szcze- 
gólnie obecnie w czasie wojny i klęsk 
U ciebie głos rozwagi nie posiada na- 
leżytego posłuchu! 

Ostatnie słowa Marka oderwały 
myśl Aleksandra od błahego jak się mu 
zdawało zajścia. ` я 

„Pewno odrzekł, gdy człowiek sta- 
wia wielką stawkę na kartę zakrytą, 
głos rozwagi niema posłuchu. Hazard 
i rozwaga nie są braćmi i z różnych 
źródeł czerpią natchnienie. Rozwaga... 
pewny kierownik pracy powszedniej 
w chwilach zawrotnych  bezwładna. 
Wołania losu, rozwaga nie słyszy i 
znaków jego czytać nie umie. ; 

Tylko ten bywa zdolny do wielkich 
czynów. kto głuchym nie jest na jego 
wołanie, w kim głos ten budzi huragan 
siły, kto umie łamać, druzgotać. Ta 
moc fatalna burzyć uczy i tworzyć 
uczy, na wyżyny ludzi wynosi lub 
strąca w otchłań micości**. 

Tymczasem Hubert zasypywał Len-+ 
colda pytaniami o widoki na jutrzejsze 
łowy. . 
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