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PRENUMERATA _ miesięczna 

Wypadki, które wywołały konflikt 

sowiecko-ohiński mogą mieć dwojakie 
notorycz- 

nie chińskiego t. j. bardzo nam dale- 

kiego a czysto lokalnym charakterze, 

lub też stać się ośrodkiem wielkiej bu- 
wszelkiemi konse- 

kwencjami i następstwami jakie może 

wywołać w Europie. Wypadki toczą 

się szybko. Powstaje więc głównie py- 

tanie: czy dojdzie do kontliktu zbroj- 

nego? Pytanie zaś pierwsze, jakkol- 

wiek dla nas pośledniejszego gatunku: 

kto jest winien w wywołaniu konfli- 

ktu? 

Rozpatrując całą rzecz objektyw- 

nie z odległości europejskiej perspe- 

ktywy, odpowiedzieć możemy, że kon- 

flikt wywołały Chiny. Z drugiej jednak 

strony stanowisko chińskiego rządu w 

Nankinie uznać też można za słuszne 

i logiczne i jego obawy i wynikłe stąd 

postępowania za logiczne. Pozorne 

przeciwieństwo polega na tem, iż w 

stosunku do Sowietów stosować nale- 

ży zupełnie inną miarę, niż w stosunku 

do wszystkich pozostałych państw i 

rządów Świata. Sowiety z natury swej 

| konstrukcji mieszają się w wewnętrz- 

ne sprawy każdego innego państwa 

za pośrednictwem odwrotnej strony 

swego medalu — kominternu. To, co 

| w pojęciu dyplomatów sowieckich jest 
ściśłe odgraniczone: rząd $.5.5.К. 1 
komunistyczna międzynarodówka, jest 

dla przeciętnego, zarówno jak i wta- 

jemniczonega obserwatora, jedynie 

Čhytrą dwulicowością Przedstawiciel- 

twa sowieckie za granicami prowadzą 

Bić zmierzającą do rozkładu 

wewnętrznego danego państwa i t. d. 

co jest rzeczą w pojęciu dyplomatycz- 

nych stosunków międzynarodowych — 

niedopuszczalną. Sowiety z natury 

swej socjalnej konstrukcji są gniazdem 

Światowej zarazy w pojęciu całego 

świata. Dlatego wychodząc z założeń 

logicznych należałoby całą kulę ziem- 

ską obrócić przeciwka Sowietom, lub 

też zastosować w stosunku do nich 

izolację, jaką się stosuje do zadżumio- 
nych. Ponieważ jednak rozległe inte- 

resy międzynarodowe, polityczne i 

ekonomiczne takiej powszechnej inter- 

wencji przeciwko Sowietom spowodo- 

wać mie mogły, czy nie chciały raczej, 
przeto przyjęta jako nie pisany zwy- 

Czaj że się Sowiety traktuje inaczej i 

na machinacje komunistyczne, których 
Źródło zawsze jest w Moskwie i wy- 

łącznie tam tylko — patrzeć należy 

Przez palce. W ten to sposób usan- 
kcjonowano niejako naruszanie mię- 

dzynarodowych zobowiązań przez So- 
wiety notorycznie. — Z drugiej jed- 
Rak strony, jak się rzekło, zwyczaj ten 

any nie jest, na żadnej konferencji 
gdzynarodowej nie został przyjęty, 

przeto każde państwo naszego globu, 

W każdej chwili, powołując się na tra- 
ktaty i układy pisane, oskarżyć może 

/ Sowiety o nielojalność. Pretekstów bo- 
| wiem w tym kierunku państwo częr- 

| wonej zarazy dostarcza każdemu są- 
Siadowi i nie sąsiadowi nieskończoną 
ilość, jak to fhy doskonale z własnej 

j praktyki wiemy. 
W danym wypadku nie chodziło 

więc naturalnie, iż rząd chiński nagle 
dowiedział się od jakichś tajemniczych 
konfidentów, iż S.S.S.R. łoży wielkie 

Sumy spekulując na rozkładzie wew- 

nętrznym Chin, że prowadzi na wielką 
skalę propagandę komunistyczną, że 

| urzędnicy S.S.S.R. to są zwyczajni 
szpiedzy i ajenci kominternu — bo O 
tem rząd mankiński, jak każdy rząd 

naszego globu wiedział doskonale, — 

iło właśnie o pretekst, ażeby wy- 
ając odpowiedni moment zaata- 

jć nagle Sowiety. A stało się 
tko w sposób następujący: 

miesiącu maju r. b. policja chiń- 
ska*wkroczyła niespodzianie na tery- 

torjum sowieckiego konsułatu w Char- 

binie i przeprowadziła tam rewizję. 
PDokonała następnie tego w sowieckim 

urzędzie celnym, motywując swoje 
kroki walką z agitacją komunistyczną. 
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t (dalszy ciąg na szpalcie 6-eį). 

z odniesieniem do domu lub z 
ką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. | 

Er. 80258. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

Zbiorowy hołd Polaków z zagra” 
nicy dla Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 17-VIi. PAT. W dn. 
17 lipca, staraniem komitetu organiza- 
cyjnego pierwszego! zjazdu Poź4aków 
z zagranicy, wszyscy delegaci oęaz 
członkowie koinitetu organizacyjnego 
przyjęci byli przez pierwszego — Маг- 
szaika Polski józefa Piłsudskiego na 
audjencjj w pałacu w Belwederze. 
Wchodzącego do salpnu Marszałka 
powitali zgromadzeni długo  niemil- 
kriącemi okrzykami na jego cześć. 

W imieniu delegatów powitał Mar- 
szałka Pilsudskiego przewodniczący. 
zjazdu Polaków poseł Wilpiszewski z 
Łotwy, składając wyrazy głębokiej 
czci i przywiązania Wodzowi Naro - 
du. 

Po przemówieniu posła Wilpiszew- 
skiego Pan Marszałek prosił o pzzed- 
stawienie mu delegatów  poszczegól- 
nych krajów, z którymi przez dłuższy 
as rozmawiał, informując się o ży- 
ciu na obczyźnie. Żegnając delegatów 
Pań Marszłałek podziękował za odwie- 
dzenie go. I znów z piersi zebranych 
popłynęły okrzyki na cześć wskrzesi- 
ciela Państwa piolskiego. Po wpisaniu 
się do książki pamiątkowej, delegaci 
па zjazd opuścili Belweder, unosząc 
ze sobą niezatarte wrażenie osobiste- 
ga zetknięcia się z Marszałkiem oraz 
czaru postaci największego Polaka do- 
by współczesnej. 

Prezydent Rzeczypospoliiej wśród 
górali 

NOWY TARG, 17 VII. PAT. Prze- 
jazd Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej przez obszary Podhala był jedną 
wielką manifestacją na cześć Dostoj- 
nego Włodarza. Ludność góralska z 
najodleglejszych zakątków ściągnęła 
do wiosek, któremi przejeżdżał Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej, manife- 
stując swoje uczucia przywiązania do 
Głowy Państwa. 

Wśród eutuzjastycznego powitania 
auto Prezydenta, zarzucone bukietami 
polnego kwiecia, stanęło o godzinie 9 
min. 30 w Borku Fałęckim, gdzie lud- 
ność zgotowała Prezydentowi burzli- 
wą owację. 

O godz. 10-ej Pan Prezydent za- 
witał do Myślenic, gdzie nastąpiło 
uroczyste powitanie przy bramie tryum- 
falnej, przy dźwiękach dzwonów ko- 
Ścielnych. Pana Prezydenta powitali 
przedstawiciele miejscowej władzy. 

Z Myślenic udał się Pan Prezy- 
dent do Spytkowic, przejeżdżając po 
drodze, entuzjastycznie witany, przez 
szereg miejscowości. Z kolei Pan Pre- 
zydent wraz z otoczeniem przybył o 
godzinie 12 do wsi Jabłonki. Wy. 
siadłszy z auta Pan Prezydent, powi- 

tany przez orkiestrę góralską, udał 
się, wśród szpalerów górali i góralek 
drogą ku kościołowi, gdzie imieniem 
ludności powitał go zasłużony dzia- 
łącz, kawaler orderu Polonia Restituta. 

Po pobyciu w Nowym Targu pan 
Prezydent odjechał w dalszą drogę 
na Śpisz, gdzie taksamo jak na Pod- 
halu był owacyjnie podejmowany 
przez ludność, 

Urlop ministra rolnictwa Karola 
Niezabyfowskiego 

WARSZAWA. 17.6. Pat. Pan mi- 
nister rolnictwa Karol Niezabztowski 
rozpoczął w dn. 17 b. m. urlop wy- 
poczynkowy. Zastępować go będzie 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
rolnictwa p. Wiktor Leśniewski. 

Powrót z urlopu. 
P. minister spraw wewnętrznych, 

gen. Składkowski, powraca z urlopu 

uypoczynkowego, który spędził we 
Francji, w dniu 19 b: m.i zaraz obej: 
mie zastępstwo premjera. 

Pobyt ministra Pafka w stolicy 
„Poseł polski w Moskwie midister 

Stanisław Patek, bawiący obecnie w 
Warszawie przyjęty zostanie w tych 
dniach na audjencji u pana marszałka 
Piłsudskiego. Min. Patek udał się na 
kilkutygodniowy urlop wypoczynko- 
wy do południowej Francji, gdzie ba- 
wią obecnie członkowie rządu i przy- 
wódcy stronnictw politycznych. 

Uchwała Zarządu Syndykatu 
Dziennikarzy Warszawskich. ° 
Zarząd Syndykatu Dziennikarzy War- 

szawskich na posiedzeniu dn. 15 lipca r. b. 
stanowił wyrazić głębokie współczucie 

koledze Stefanowi Grosternowi, wicepreze- 
sowi Związku Syndykatów Dziennikarzy 
Polskich, który stał się ofiarą wypadku sa- 
mochodowego podczas wycieczki dzienni- 
karskiej, zorganizowanej przez General Mo- 
tors, oraz przesłać mu życzenia rychłego 

powrotu do zdrowia i do pracy w organi- 
zacji zawodowej, którą z takiem poświęce- 
niem i pożytkiem prowadzi dla dobra zsyn- 
dykalizowanego dziennikarstwa całej Polski. 

Opłata pocztowa ułzzczona ryczałtem 
Redzksja rękopisów niezamowionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń eo do rozmieszszania ogłoszeń. 

  

krwawe starcie między robotnikami a 
policją w Simnie 

Z Simna pow. Olickiego donoszą, 
iż onegdaj o 8 wiec. między robotni- 
kami, zajętymi przy naprawie szos i 
policją przyszło do krwawego starcia. 
Okoliczności wypadku są następujące. 
Po skończonej pracy robotnicy udali 
się do szynku i tu niebawem przyszło 
między nimi do bójki. Następnie pi- 
jani robotnicy zaczęli napastować 
przechodni na ulicy. Gdy w zamiarze 
ukrócenia ich samowoli przybyła po- 
licja, awanturnicy zuchwale stawili po- 
licji opór, obrzucając urzędników po- 
licyjnych kamieniami. Wobec takiej po- 
stawy robotników, policji wypadło pe 
kilkakrotaem ostrzeżeniu zrobić uży- 
tek z broni palnej. 

W wyniku strzałów danych do ro- 
botników jeden z nich został zabity. 
Pomimo tej straty awanturnicy nie 
dali za wygranę i w dalszym ciągu 
atakowali policję. Niebawem również 
przyłączyły się do nich i inne osoby. 
Kilku policjantów zostało poturbowa- 
nych, również poturbowano kilku ro- 
botników. Ostatecznie celem zlikwido- 
wania rozruchów wypadło zawezwać 
z Olity oddział ułanów. Ułani przy- 
bywszy do Simna przywrócili porzą- 
dek, aresztując 12 sprawców  rozru. 
chów. Do miasteczka przybył komen- 
dant Olity i naczelnik pow. Olickiego. 
Ścisłe dochodzenie w toku. 

Metropolita Eleuterjusz a jubilensz 
Witolda 

Z Kowna donoszę: W związku ze 
zbliżająaym się obchodem 500-lecia 
śmierci W. Ks. Lit. Witolda mdtropo- 
lita Eleuterjusz wyd:ł tokólnik do 
swego duchowieństwa, w którym na: 
kazuje w miarę możności przyczynić 
się do sprawy ochrony prochów Wi- 
tolda przed zniszczeniem oraz do 
uświetnienia jubileuszu. 

Dokoła sprawy prałata Olszewskiego 
Z Kowna donoszą: Prokurator 

Sądu okręgowego doręczył prałatowi 
Olszewskiemu akt oskarżenia. Pomi- 
mo, iż sąd postanowił, że sprawa 
ma być rozważana przy drzwiach zam- 
kniętych prokurator czyni starania, 
aby rozważano ją przy drzwiach ot. 
wartych. Ostatecznie kwestja ta zo: 
stanie rozstrzygnięta w przeddzień 
rozprawy sądowej. 

Wprowadzenie języka litewskiego W 
kłajpedzie 

Z Kłajpedy donoszą: Gubernator 
kraju kłajpedzkiego w tych dniach 
posłał dyrektorjum pismo, w którem 
zażądał od niej odpowiednich kro- 
ków aby rejenci w kraju kłajpedzkim 
na żądanie interesantów sporządzali 
akty rejentalne w dwuch językach. Jak 
wiadomo, dotychczas akty sporządzo- 
no wyłącznie w języku niemieckim. 

Niszczyciele szyldów pracują nadal 
Z Kowna donoszą: Jak podaje 

„Idische Stimme', w różnych częściach 
miasta zasmarowano szereg Sszyldów 
żydowskich. ! 

Wymiana depesz między Polską 
a Estonją 

Z Rewla donoszą: P. Prezydent 
Mościcki wysłał do nowego głowy 
Państwa depeszę gratulacyjną, w któ- 
rej wyraża swą radość z powodu'wy- 
brania O, Strandmana na stanowisko 
pierwszego obywatela republiki estoń- 
skiej. W odpowiedzi O. Strandman 
wystosował do p. Mościckiego depe- 
szę, w której dziękuje za wyrazy 
uznania. Depesze gratulacyjne otrzy- 
mał również O. Strandman od minis- 
trów spraw zagranicznych Polski i 
Finlandji. 

Sprawa h. jngosłowiańsk'ego dyrektora 
policji 

Z Rewla donoszą: Sędzia pokoju 
rozpoznawał sprawę b. jugosłowiań- 
skiego dyrektora policji Rozumowi: 
cze, który po defraudacji ukrył się w 
Estonii, gdzie zamieszkał na podsta- 
wie fałszywego paszportu, opiewają- 
cego na imię Włodzimierza Pawło- 
wicza. 

W wyniku dochodzenia ustalono, 
że zbiegł on z Serbji, korzystając z 
cudzego paszportu. Według jego słów, 
z Białogrodu uciekł on do Wiednia, 
następnie do Niemiec, stąd do Fin- 
landji i wreszcie do  Estonji. Sędzia 
pokoju skazał Razumowicza па '4 
miesiące więzienia. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińnskiego 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

ST. ŚWIĘ: 

WAI 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedn 
nzdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 

AWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

towy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe 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. 

Latara chiński ECHA STOLICY zZAKORDONÓW Dookoła coantury sowiecko - chińskiej 
Po ultimatum—wymiana not 

MOSKWA, 17-7. Pat. Dziś rząd sowiecki otrzymał w godzi- 
nach popołudniowych notę rządu chińskiego w odpowiedzi na 
swe ultimatum. Tegoż dnia wystosowana została również i od- 
powiedź sowietów. Treść obu not, to zn. chińskiej i odpowie- 
dzi sowieckiej, nie jest dotychczas znana. Do wiadomości pu- 
blicznej podana zostanie o godz. 2-ej min. 30 w nocy. 

ALARMY WOJENNE NIECO PRZYCICHŁY 

MOSKWA. 17.6. Pat. Po dwudniowych alarmach wojennych zapano- 
wało dziś w Moskwie całkowite odprężenie. Zaistniała nadzieja, że ostry 
konilikt sowiecko-chiński uda się zatuszować. Dzienniki sowieckie najbar- 
dziej obawiały się tego, że rząd chiński „może nie dać na notę Z. S. R. R. 
żadnej odpowiedzi i postawi w ten sposób sowiety w sytuacji bez wyścia. 
Skoro więc rząd chiński wyraził gotowość odpowiedzi, to już tem samem 
konflikt stracił na swej ostrości i zaistniała nadzieja uregulowa- 
nia nieporozumienia bez uciekania się do pomocy oręża. 

Moskwa boi się wojny na Dalekim Wschodzie 
W Moskwie doskonale zdają sobie sprawę z tych wszystkich kompli- 

kacyj i tarć, jakie może spowodować wojna, w szczególności wojna na 
Dalekim Wschodzie, i dlatego za wszelką cenę starano się jej unikać. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że rząd sowiecki pójdzie na dal- 
Sze, daleko nawet idące ustępstwa, aby niebezpieczeństwo zbrojnego zatar- 
gu zlikwidować ostatecznie. 

Nankin nie 
Według wiadomości, nadchodzących z Mandżurji, rząd chiński w 

dalszym ciągu likwiduje własność sowiecką i w  przyśpieszonem tempie 
wysiedla sowieckich obywateli. Na igranicę sowiecką mają być Ściągane 
wojska. Prasa chińska rozpowszechnia alarmy O manewrach powietrznych 
czerwonej armji na terytorjum chińskiem i jednocześnie twierdzi, że ze 
względu na zewnętrzne trudności i sytuację wewnętrzną sowiety nie są 
zdolne do wojny. | 

Echa tragedji lotników polskich 
na wyspie Gracioza 

Wyjaśnienie przyczyny katastrofy. 

PARYŻ. 17.6. Pat. Attache wojskowy przy ambasadzie otrzy- 
mał od dowódcy „Iskry* kpt. Eibla depeszę treści następu- 
iącej: 
2 „Z powodu złego funkcjenowania silnika lotnicy nasi zbo- 
czyli w kłzrunku Azorów, nad któremi silnik zaczął tracić tyle 
obrotów, że zmuszeni byli do niezwłocznego lądowania. Po- 
przednie wypuszczenie benzyny spowodowało wskutek wydzie- 
lania gazów utratę przytomności Idzikowskiego. Płatowiec, lą- 
dując uderzył w mur | wywrócił się. Kubalę nieprzytomnego 
pe wyciągnąć, poczem nastąpiła eksplozja zbiorników 
pożar 

W jakich okolicznościach i kiedy nastąpiła katastrofa 

HORTA. 17.6. Pat. Zostało stwierdzone, że wypadek z samolotem 
„Marszałek Piłsudski* miał miejsce dnia 13 b. m. o godz. 20 min. 5. Lot- 
nicy dwukrotnie przelatywali nad Santa-Cruz, szukając miejsca lądowania, 
przy samem zaś lądowaniu samolot nieszczęśliwie uderzył o mur, co spo- 
wodowało eksplozję motoru. 

Telegram komendanta „Iskry* kpt. Eibla 

WARSZAWA, 17 VII. PAT. Polska Agencja Telegraficzna otrzymała 

następującą depeszę od dowódcy okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Iskra“ 

kpt. Eibla: 
HORTHA. Dnia 15 b. m. przeniesiono zwłoki Ś. p, majora Idzikow. 

skiego na statek „Iskra“, przy asyście duchowieństwa, włądz, oddziału 
marynarzy polskich z bronią i oddziału żołnierzy portugalskich. Zwłoki 

zostały pokryte banderami: polską i portugalską. Koszta pogrzebu pokrył 

rząd portugalski, który przesła: też majorowi Kubali wyrazy uznania. 

Major Kubala pozostaje na leczeniu na statku „Iskra”*. Jego stan 

fizyczny i duchowy szybko polepsza się. Za kilka dni będzie on zdolny do 

odbycia podróży. Major Kubala otrzymuje z zagranicy dużo telegramów z 

wyrazami serdecznego współczucia. Cała ludność wyspy Graciozy okazała 

wiele serdeczności i pomocy. Dowódca „lskry* złożył pewną kwotę gu- 

bernatorowi dla mieszkańców, poparzonych lekko podczas eksplozji motoru 

samolotu w chwili jego lądowania. W związku z badaniem przyczyn kata: 

strofy gubernator miejscowy stwierdził pisemnie silne strzelanie i wysa 

  

* dzenie motoru samolotu, szukającego nad wyspą miejsca lądowania. Waż- 

niejsze i cenniejsze części motoru znajdują się na „Iskrze“. „Iskra“ st - 

w dalszym ciągu w porcie Horthy z żałobną banderą. Przy zwłokach na 
pokładzie trzyma straż warta honorowa. każ» 

(—) Kapitan Eibel. 

Telegram mjr. Kubali 

Nadeszła również do Polskiej Agencji Telegraficznej następująca de. 

pesza z Horthy od majora Kubali. V 

HORTA. Dziękuję Polskiej Agencji Telegraficznej i dziennikarzom 
polskim za zainteresowanie się naszym losem. Czuję się w obowiązku tą 

drogą podziękować majorowi dr. Szymkiewiczowi i dowódcy statku „15Кга“ 

kpt. Eiblowi za serdeczną opiekę i pomoc, okazaną bezpośrednio po wy- 

padku. Ból zawodu łagodzi pobyt wśród swoich. (—) Kubala, major. 

. Kondolencje Costesa i Bellonte 

PARYŻ, 17—7. Pat. Lotnicy Costes i Bellonte nadesłali na ręce amba: 
sadora Chłapowskiego następujący list; 

W dniu ciężkiej żałoby dla lotnictwa polskiego i wszystkich 
krajów składamy wyraz sympatji oraz głębokiej boleści, jaką od- 
czuwamy na wiadomość o smutnym wypadku, w którym znako- 
mity pilot Idzikowski postradał życie. Prosimy oświadczyć rodzi- 
nie Idzikowskiego nasze najszczersze wyrazy współczucia oraz 
dać znać majorowi Kubali, jak wielki udział przyjmujemy w 
strasznej boleści. którą odczuwa z powodu utraty swego nie- 
odżałowanego towarzysza, zapewniając go o naszej głębokiej i 
serdecznej przyjaźni. 

Żaglowiec „Iskra*--w drodze 

PARYŻ, 17—7. Pat. Prasa podaje władomość o przybyciu do 
Horthy żaglowca „łskry* ze zwłokami mjr. Idzikowskiego. Pra- 
sa zaznacza, że stan zdrowia majora Kubali nie pozwala mu 
jeszcze na udzielenie prasie'bliższych informacyj. Lekarze zalecają 
zupełny spokój. 
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Rząd sowiecki wystosował notę, któ- 

ra wszelako pozostała bez echa. Prze- 

ciwnie, po kilku tygodniach władze 

chińskie usuwają z administracji i za- 

rządu wschodnio-chińskiej drogi że- 

laznej wszystkich urzędników  sowie- 

ckich zamieniając ich urzędnikami 

chińskimi, lub co specjalnie zabolało 

Sowiety, Rosjanami — „bielogwar- 

diejcami'. Postępowanie to rząd chiń: 

ski motywuje wyżej już wspomniane- 

mi okolicznościami, iż urzędnicy — $0- 

wieccy prowadzą szkodłiwą dla Chin 

propagandę komunistyczną. Postępu 

jąc w ten sposób Chiny naruszyły wy- 

raźnie traktat sowiecko-chiński z r. 

1924 w sprawie zarządu drogi wschod- 

nio-chińskiej, który to traktat przewi- 

duje, że droga ta administrowana ma 

być wspólnie przez urzędników chiń: 

skich i sowieckich. W odpowiedzi na 

to rząd S.S.S.R. wysłał, jak to wiemy 

z ostatnich depesz notę w tonie dosyć 

ostrym, zaś Chiny rzekomo  zmobili- 

zowały na granicy większe skupienia 

wojska. Oto wszystko co narazie wie- 

my o całym konflikcie. — Widoczna 

tu jest jawna agresywność Chin w 

stosunku do Sowietów. Jakie jest jej 

podłoże i przyczyna nagłego wybu 

chu? Pytanie to jest osią niejako wy* 

tworzonej sytuacji, która nas bardziej 

interesuje, a nawet dotyczy bezpośred” 

nio. Zdaniem bowiem naszem, dowo" 

dzi jedynie o słabości Sowietów, tak 

przez nich skrupulatnie maskowanej, 
którą wszelako politycy chińscy wy: 

czuć potrafili i dla swoich planów po 

litycznych wyzyskać postanowili. — 

Chiny przyszły i zabrały Sowietom 

drogę żelazną budowaną przez Alek* 

sandra III, pielęgnowaną przez Mikoła: 

ja II, wuważaną za dumę narodu rosyj 

skiego, za potęgę tego imperjum. Zro 

biły to dlatego, że imperjum zamienio” 

nego na S.S.S.R. już się nie boją. 

Lekceważenie potęgi S.S.S.R. przez 

Chiny jest tak widoczne, że nie negi 

ją tego same Sowiety, komentując je 

dynie, iż Chiny pojęcie o słabości 

S.S.S.R. wytworzyły sobie fałszywą 
drogą, a mianowicie skutkiem cią 

głych ustępstw czynionych Chinom ze 

strony Sowietów. W tym też mniej* 
więcej tonie zredagowana jest nota 

sowiecka. Sowiety tłumaczą dalej, iż 

ustępstwa czynione przez nich powo* 

dowane były poczuciem sprawiedliwo* 

ści i chęcią naprawienia krzywd, które 

spotkały Chiny w dawniejszych cza* 

sach ze strony imperjalist. i burżua- 
zyjnej Rosji. Jednakże noty sowieckie 

mimo, iż na końcu zawierają groźby 

jakichś bliżej nieokreślonych represyj, 

zredagowane są raczej w duchu po- 

kojowym i widocznie przepisa w nich 

usilna tendencja załatwienia całej spra 

wy pokojowo. Okoliczność ta najwi- 

doczniej jeszcze bardziej utrwala Chi 

ny w przekonaniu sowieckiego są 
siada. 

Z prasy europejskiej najbardziej 

interesują się wypadkami na kolei 

wschodnio-chińskiej. Niemcy, przewi: 
dując konflikt zbrojny. Ogólnie panu: 

je jednak przekonanie, iż Chiny rów: 

nież nie czują się dostatecznie silne do 

podjęcia wałki zbrojnej i zadowolnią 

się narazie korzyściami lokalnemi i 

wzmocnieniem swego prestige'u wo* 

bec Sowietów. W każdym bądź razie 

rząd nankiński liczyć może, iż zarów- 

no ze strony Ameryki, jak też Anglji 

Sowiety w zatargu chińskim poparte 

nie będą. Co zaś dotyczy najbardziej 

zainteresowanej Japoniji, to liczą jako 

by w Chinach ma nowy kurs japoń- 

skiego gabinetu, który w swej dekla- 

racji zapowiada w polityce zagranicz- 

nej daleko idące zbliżenie z narodo- 

wemi Chinami. m. 
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ECHA KRAJOWE 
  

WILEJKA. 

— Dalsze wiadomości o pożarze w Ku- 
rzeńcu. Według dalszych wiadomości otrzy- 
manych przez nas o pożarze Kurzeńca spali- 
ło się ogółem wszystkich zabudowań 101 
(mieszkalnych i gospodarczych) będących 
własnością 59 gospodarzy. W czasie poża- 
ru dziesięć osób doznało lekkich poparzeń. 
Ofiar w ludziach nie było. 

Władze wyasygnowały z funduszu opie- 
ki społecznej 5000 zł. tytułem doraźnej po- 
mocy dla najbiedniejszych pogorzelców. 

W samem Kurzeńcu utworzono komitet 
ratunkowy. W dniu jutrzejszym na miejsce 
pożaru udaje się wraz z brygadą 'dyrektor 
powszechnego zakładu Wzaj. Ubezpieczeń p. 
Rackiewicz celem najśpieszniejszego  zalat- 
wienia wypłaty odszkodowań pogorzelcom. 

— Wypadek ma Wilji. Mieszkańcy wsi 
Trasuty gm. żodziskiej Józef Wiersztort, lat 
37 i Stanisław Trasuto, lat 18 zbierali nad 
Wilją kamienie brukowe i przewozili je ło- 
dzią na drugi brzeg. Skutkiem przeładowa- 
nia łódź poszła pod wodę, a zaś obaj wy- 
żej wymienieni utonęli. Zwłoki tegoż samego 
dnia odnaleziono i oddano rodzinie. Władze 
prokuratorskie wdrożyły w tej sprawie do- 
chodzenie. 

RAKÓW (pow. Mołodeczański) 

— Noc Świętojańska. W Nr. 154 „Sło- 
wa“ z dn. 9 lipca rb. w dziale „Echa Kra- 
jowe* korespondent z Rakowa podpisany 
pseudonimem „Miejscowy* zamieścił  nie- 
zgodny z prawdą opis „Nocy  Świętojań- 
skiej”. Mianowicie autor notatki zapomniał 
napisać, że miżej podpisany, jako odpowie- 
dzialny za całość mienia pana Zdziechow- 
skiego, udzielił zezwolenia na urządzenie 
„wianków* na łące poza parkiem i przytem 
wyłącznie dla szkoły powszechnej, natomiast 
uczestnicy zabawy, nie mający przeważnie 
nic wspólnego ze szkołą i składający się w 
dużej części z izraelitów, mających, jak 
wiadomo, mało współnega z tradycją „wian- 
ików*, wtangnęli samowolnie na ogrodzoną 
łąkę, będącą częścią parku, po uprzedniem 
wywaleniu bramy. Gdy zjawiłem się na 

" miejsce dla zlikwidowania tej samowoli, ca- 
łe „towarzystwo* pierzchło w popłochu na 

mój widok, z wyjątkiem jednego szczegół- 
nie zuchwałego osobnika, którego arogan- 
cja i napastliwość doprowadziły mnie do 
tego, że musiałem użyć steku, by go usu- 
nąć. O tem ostatniem również zapomniał na- 

NOWOGRÓDEK 

— Wyniki inspekcji sanitarnej w No- 
wogródku.  Bawił tu generalny lóedor 
Służby Zdrowia p. dr. Hryszkiewicz, który 
przeprowadza inspekcię stanu sanitarnego 
miast i wsi ma terenie woj. Nowogródzkie- 
go. 

Dr. Hryszkiewicz przeprowadził inspek- 
cję Nowogródka i terenu pow. nowogródz- 
kiego, przyczem stwierdził że. stan sanitar- 
ny podniósł się bardzo znacznie — a wy- 
dane w tej mierze zarządzenia p. Ministra 
Spraw Wewnętrznych są przez władze za 
równo państwowe jak i samorządowe na- 
leżycie zrozumiane i stosowane. 

Wygląd zewnętrzny wsi zmienił się 
bardzo na korzyść i tak samo doprowadzo- 
ne zostały do należytego stanu pod wzglę- 
dem sanitarnym domy mieszkałne i zabu- 
dowania gospodarcze. Szczególnie korzy- 
stne wrażenie sprawia zabrukowanie wsi 
co zbliża je do kultury zachodu. 

Równie korzystne wrażenie sprawia 
sam Nowogródek i to pod względem ze- 
wnętrznego wyglądu jak i pod względem 
stanu sanitarnego. Znać tu na każdym 
kroku  wydatną pracę i celowe wysiłki 
usunięcia niedomagań. To też widać wszę- 
dzie duży bardzo postęp. 

Dr. Hryszkiewicz ukończył inspekcję 
pow. nowogródzkiego i wyjechał do 
Stołpców. 

MOŁODECZNO. 

— Skutki wybuchu granatu. Podczas 
rozbierania granatów z czasów wojny Świa- 
towej nastąpił wskutek nieostrożnego  ob- 
chodzenia się wybuch pocisku armatniego. 
Zabity został 19-letni Mikołaj Małgowski ze 
wsi Čieplaje, gm. krewskiej, pow. oszmiań- 
skiego oraz ciężko ranni Jan Małaszko z 
Siedlec, gm. bienickiej i Łukasz Sakowicz ze 
wsi Cieplaje. Rannych przewieziono do Szpi- 
tala w Smorgoniach. 

Sensacyjna kradzież 500.000 irank. w srebrze i złocie 
Przykra przygoda -przytrafiła się 

agentowi giełdowemu, i właścicielowi 
kantoru wymiany przy rue des Archi- 
ves w Paryżu, panu Samuelowi Kra- 
sker. 

Po załatwieniu interesu przy ul. 
Bolivar w zeszły poniedziałek, pan 
Krasker skonstatował z przerażeniem 
że w międzyczasie, jego prywatne au- 
to, pozostawione przed domem pod 
opieką szofera ulotniło się. W aucie p. 
Krasker przewoził 29 worków, zawie- 
rających srebrne monety, ważących po 
20 kilo każdy, i trzy worki zawierają- 
ce trzy tysięcy sztuk monet złotych. 
Ogólna wartość przewożonego i skra- 
dzionego skarbu wynosi 500.000 iran- 
ków. 

Poszkodowany zameldował natych- 
miast o swej stracie policji, dodając 
iż szołer, który zginął z autem, pra- 
cowat u niego kilka dni zastępczo z 
powodu choroby stałego szofera. No- 
wego szofera nazwiskiem Piotr Fonty, 
pan Krasker zaangażował na podsta- 
wie doskonałych świadectw. 

Policji prowadzącej energiczne 
śledztwo, udała się odszukać tego sa- 
mego dnia auto pana Kraskera, porzu- 
cone przy ul. Pre-Saint-Ger vais, więk- 
sza część worków ze srebrem znajdo- 
wała się jeszcze w aucie lecz niestety 
worki ze złotem znikły. 

Szofera widziano w jednym z ban- 
ków przy bulwarze Sztrasburskim w 
chwili gdy chciał on zmienić 200 monet 
złotych, lecz gdy urzędnik poprosił o 
pokazanie dowodu tożsamości, szofer 
uciekł pozostawiając na okienku kasy 
200 skradzionych złotych monet. 

Policja podejrzewa, że pod nazwi- 
skiem Fonty, ukrywa się od dawna po- 
szukiwany międzynarodowy złodziej, 
-eiy Kzid %is Aotindnisod Teddy 401iq 
dzieżach majpomysłowszemi i najwy- 
szukańszemi metodami. Policja wdro- 
żyła za bandytą energiczny pościg i 

śledztwo nie tylko w obrębie Paryża 
ale i w okolicach Bordeaux, gdzie Ap- 
pel ma licznych przyjaciół. Appel przy 
tej kradzieży musiał mieć wspólników 
którzy dla zmylenia poszlak oczekiwali 
ga w innem aucie. Appel odbywa czę- 
ste podróże zagraniczne, zwykle się 
posługiwał aeroplanem, to też zacho- 
dzi podejrzenie że zdołał już ze skar- 
bem umknąć z Francji. Przed nieda- 
wnem wyszedł on z sanatorjum po 
przebyciu kuracji odzwyczającej od 
używania narkotyków.  Dotychczaso- 
we poszukiwania za pseudo Fonty, 
doprowadziły dotychczas tylko do od- 
nalezienia jego walizki zawierającej 
trochę bielizny, z inicjałami C. G. po- 
zatem żadnych innych dowodów nie 
odnaleziono. 

Żona Kraskera mieszkająca w bar- 
dzo skromnem prywatnem mieszkaniu, 
prawie zawsze osamotniona z powodu 
ciągłych wyjazdów z Paryża męża, do- 
piero z powodu głośnej afery kradzie- 
ży dowiedziała się o rzeczywistym sta- 
nie majątkowym męża. 

Krasker wyznaczył 100.000 nagro- 
dy za odnalezienie wszystkich worków 
z całą ich zawartością. ZK. 
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Zatarg sowiecko-chiński a paki Kelloga 
NOWY YORK, 17 VII. PAT. (Reuter) Dziennik „New-York-World“ 

pisze: Kryzys obecny rosyjsko-chiński będzie dla paktu Kelloga prawdziwą 
próbą ogniową. Jeżeli kryzys ten nie będzie rozwiązany w sensie pokojo- 
wym, wówczas pozostali sygnatarjusze tego paktu mogliby być zmuszeni 
do powzięcia decyzji i zamanifestowania, czy pakt ten wogóle coś oznacza, 
czy też nic nie oznacza. W pewnych okolicznościach obowiązek podjęcia 
kierownictwa nad odpowiednią akcją musiałby przypaść w udziale Stanom 
Zjednoczonym, które nakłoniły cały Świat, początkowo sceptyczny i орог- 
ny do przyjęcia tego paktu. 

P. Macdonald nie przestaje zabiegać o wizytę 
w Stanach Zjednoczonych 

LONDYN. 17,6. Pat. Reuter dowiaduje się, że obecnie toczą 
się rokowania dyplomatyczne co do terminu wizyty premjera w 
Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie mają one na celu przy- 
czynienie się do tego, aby wizyta ta była skutecznem posunięciem 
naprzód sprawy rozbrojenia na morzu. 

Lucerna—miejscem konferencji państw 
w sprawie likwidacji następstw wojny 

PARYŻ. 17.6. Pat, Według wszelkiego prawdopodobieństwa,  konie- 
rencja międzynarodowa, która ma być zwołana w celu ostatecznego zlikwi- 
dowania następstw wojny, odbędzie się w Lucernie. Ambasador angielski 
w Paryżu ma polecenie omówienia ostatecznego tej kwestji z Briandem. 
Konferencja rozpocznie się prawdopodobnie 5 lub 6 sierpnia. Wežmie w 
niej udział około 30 ministrów zainteresowanych państw, a ponadto obser- 
wator amerykański. 

Po likwidacji wojny religijnej w Meksyku 
Obiad w konsulacie polskim na cześć dostojników kościo- 

ła katolickiego 

NOWY YORK. 17.VIL. PAT. Polski konsul generalny w Meksyku Mertinger z 
małżonką wydali dnia 16 b. m. obiad na cześć dygnitarzy kościoła katolickiego, 
którzy w związku z zakończeniem konfliktu religijnego, powrócili do Meksyku. Po 
obiedzie odbył się raut w salonach konsulatu. 

Prezydent Sahm powrócił z rzju holszewiekiego 
GDAŃSK, 17 VII. PAT. Dzisiaj po południu powróciła tu z wyciecz- 

ki do Moskwy i Charkowa delegacja senatu gdańskiego, złożona z prezy: 
denta dr. Sahma i sen. dr. Kamnitzera. Trzeci członek delegacji sen. Jeve- 
lowsky pozostał na jeden dzień w Warszawie. 

Proces kanonizacji papieża Piusa X 
RZYM, 17.VII. PAT. W przeciwieństwie do poprzednich wiadomości, 

się, że proces kanonizacji papieża Piusa X nie został 
cesu kanonizacyjnego dotychczas nie zostały 
obrządków. % 

okazuje 
ał jeszcze ukończony. Akta pro 
jeszcze przekazane kongregacji 

Lof Willamsa i Yancey'a 
RZYM. 17 VII. PAT. Lotnicy Williams i Yancey o godz. 8 min. 15 

wystartowali na samolocie „Pathfinder* do Paryża. 

Samolot „Pathfinder* w Le Bourget 

LE BOURGET, 17VII. PAT. Aeroplan amerykański „Pathfinder“ 
Rzymu o godzinie 17 min. 31. 

Kafastrofalne obsunięcie się wybrzeży nad Gzar- 
nem Morzem 

Paręset osób zabitych i rannych 
ANGORA, 17.VII. PAT Według urzędowych informscyj, uzyskanych w ostatniej 

chwili w sprawie wylewów i obsunięcia się gruntu w okolicach Surmene nad Czar- 
nem Morzem uległo tam 216 domów całkowitemu zniszczeniu, zaś 50 domów częścio- 
wemu zniszczeniu. Jak dotychczas stwierdzono, liczba ofisr wynosiła 199 zabitych i 
50 rannych. Komunikacja między poszczególnemi miejscowościami przerwana. Nieznai 
ny jest dotychczas los lo miejscowości. Obsuwanie się gruntu trwa w dalszym cią- 
gu. W niektórych okolicach ludność opuszcza swe domostwa, chroniąc się w górach- 
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toś mle coś o lotnictwie w przyszłych Rejdach 
Jak nam komunikuje prasa, rząd 

iransuski nosi się z zamiarem odku- 
pienia od Lottiego, Żółtego P taka, 
który przed niedawnym czasem odbył 
rekordowy lot z Old-Orchard do le 
Bourget, gdyż rząd chce wejść w po- 
siadanie aparatu konstrukcji francus- 
kiej, który przy nadmiernem obciąże- 
niu i niepomyślnych warunkach wyka- 
zał taką sprąwność i wytrzymałość za- 
równo przy starcie, jak i podczas 
przelotu przestrzeni około 6000 kilo- 
metrów. 

Nic też dziwnego że udany przelot 
nad Atlantykiem, Assollanta, Lefevra i 
Lottiego, zaczęsają lotników francus- 
kich, do współzawodniczenia # lot- 
nictwm włoskim, które w  stosunko- 
wo krótkim czasie, zdołało pobić naj- 
więcej Światowych rekordów, i zdo- 
było palmę pierwszeństwa, nietylko 
nad awiatyką francuską ale amerykań- 
ską i niemiecką. 

Manewry włoskiej floty lotniczej 
na blizki wschod, wzbudziły szalony 
entuzjazm w Turcji, Rosji, Persji i 
Afganistanie, zdobywając w ten Spo: 
sób rynki zbytu dla doskonałych 
aparatów konstrukcji włoskiej. i po- 
dziw dla doskonałej formy włoskich 
lotników. 

To też nie chcąc się dać doszczęt- 
nie zdystansować włochom, znakomi- 
ty as francuskiego lotnictwa, Bohdan 
Costes, przygotowuje się obecnie do 
lotu, chcąc pobić rekord lotu w pros- 
tej linji, le Bourget do Tokjo ponad 
kontynentem Azjatyckim. Przygotowa: 
nia do lotu już są na ukończeniu, to 
też start nastąpi w najbliższym czasie 
skoro tylko stacja meteorologiczna 
sygnalizuje pomyślne warunki atmo: 
sferyczne. 

Budując na tem, że znakomity lot- 
nik studjuje z zapałem mapę Atlanty- 
ku, rozeszły się przed paru dniami 
pogłoski, że Costes ma  przedsiębrać 
lot transatlantycki, którym to pogłos- 
kom Costes energicznie zaprzeczył, 
zapewniając że celem jego obecnego 
rejdu jest wyłącznie Tokio. 

Bohdan Costes ma mieć za towa- 
rzysza podróży Bellonta, doskonałe- 
go lotnika, mechanika nawigatora i 
radjotelegrafisty w jednej;osobie. Lot- 
nicy mają odbyć trasę le Bourget 
Tokjo w dwóch etapach. Należy przy- 
puszczać ze Costes i Bellonte już się 
zaopatrzyli w pozwolenia oficjalne 
przelotu nad kontynentem Azjatyckim. 

Z okazji dwuletniej rocznicy wy: 
lądowania w Ver-sur-Mer, komendant 
Byrd przesłał na ręce swego przyja- 
ciela Herberta w Paryżu. serdeczne 
pozdrowienia dła prasy francuskiej i 
zapewnienie, że w objęciach nocy po- 

Entuzjastycana ocena P. W. K. znanego 
publicysty niemieckiego ks. Koblbacha. 

WIEDEN. 15.6. Pat. 
zamieszcza artykuł swego specjalnego 
korespondenta ks. Kohlbacha, który 
brał udzial w wycieczce dziennikarzy 
arstrjackich na P. W. K. Ks. Kohibach 
na podstawie osobistych wrażeń z 
Wystawy poznańskiej prostuje ener- 
gicznie _ przysłowie o _ „Polnische 
Wirtschaft“. Autor omawia następnie 
Szczegółowo na podstawie danych sta- 
tystycznych poszczególne działy Wy- 
stawy, podziwiając jej organizację i 
stwierdzając olbrzymie zainteresowa- 
nie publiczności, rekrutującej się ze 
wszystkich warstw społeczeństwa pol- 
skiego, jak i obcokrajowców. Ks. 
Kohlbach zaznacza w końcu, że nale- 
ży wierzyć narodowi polskiemu, iż 
umie pracować i pragnie iść narówni 
z innemi narodami  europejskiemi 
naprzód, jako czynnik równowagi i 
pokoju. 

„Reichspost“ | 

larnej w jakiej się obecnie znajduje | 
mile wspomina chwile spędzone w 
Paryżu i ich gronie i cieszy się nie- 
wymównie dowodami serdecznej pa- 
mięci z ich strony. Е 

Nietylko mężczyźni, coraz to po- 
nawiają próby, kompletnego opano- 
wania powietrza, ale i coraz więcej 
kobiet pociąga niebezpieczny sport 
awiatyki. 

Przed kilku dniami, francuska lot- 
niczka panna Marja Dua, w obecnoś- 
ci 150000 widzów, dokonała Śmiałego 
skoku w próżnię z aeroplanu w locie 
ze spadochronem, i wylądowała szczę 
šliwie na lotnisku Holmes w Long 
Island koło Nowego Jorku. 

Młodą dzielną lotniczkę, która od 
niedawna pracuje na polu  awiatyki, 
spotkała w aerodromie zasłużona 
entuzjastyczną owacja, Z. K, 

Hydroplan olbrzym - 
W tych dniach ma opuścić war- 

sztaty w Frydrykshaten, w których bu- 
dował się ii montował przez przeszło 
dwa lata metalowy olbrzym hydrop- 
lan „Do X“. 

Aparat ten kolosalnych rozmiarow 
nie może być nawet porównywanym 
do dotychczas znanych olbrzymów. 
Jest on długii 48 mtr. szeroki 40 i wy- 
soki ma 10 mtr. 

Dwanaście motorów o sile 525 ko- 
ni parowych każdy, mają mu dać prze- 
ciętną szybkość 250 kilometrów na go 
dzinę. Miejsce w kabinach jest obli- 
czone na wygodne pomieszczenie 120 
pasażerów. 

Aby zdać sobie dokładnie sprawę 
z rozmiarów najnowszego statku po- 
wietrznego nie od rzeczy będzie przy- 
pomnieć, że siła motorów  sterowca 
„Hrabia Zeppelin”, wynosi 2,700 koni 
parowych, 'podczas kiedy motory 
„Do X*, dają 6.300 koni. 

Widać z tego, że co do wielkości 
aeroplanów, Niemcy pobiły rekord na- 
wiet nad krajem wszystkich superlaty- 
wów, Ameryką. Z. K. 

  

Pożar na pokładzie parowca „Oeusth- 
land” w. chwili wejścia statka do porta 

Na transoceanicznym parowcu „Deutsch. 
land“, przewożącym 380 passażerów, z 
Hamburga do Nowego Jorku, wybuchł pożar 
w chwili gdy po opuszczeniu posterunku 
kwarantanny parowiec wpływał do portu w 
Nowym Jorku. 

Grożny widok przedstawia statek wcho- 
dzący 'do portu, otoczony kłębami dymu i 
wydobywającymi się zewsząd językami płoż 
mieni, zwłaszcza że dla dodania otuchy pa- 
sażerom, na rozkaz kapitana orkiestra przyg 
grywała skoczne wesołe melodje. 

Pożar wybuchł w kuchniach pierwszej 
klasy i natychmiast objął kabiny załogi, ka- 
pitanowi Langer udało się jednak pożar zlo- 
kalizować i bez wypadków szcześliwie dobić 
do portu. Z. K. 

      

ZNAKOMITE 

ZAIOIARKI 
szwedzkie i amerykańskie na dogod- 

nych warunkach kupna poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
A Wilno, Zawalna Nr ll-a. -6 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

> Uhejrzyj towar krajowy. 

  

0 WSZYSTKIEM POTROSZEJ: 
Niedawno miała miejsce w Pary- 

żu wielka wystawa psów, organizowa- 
na przez Stowarzyszenie Centralne 
Hodowców na rzecz poprawy rasy 
psów we Francji. 

Przyjaciel mój, który jest reporte- 
rem w jednem z paryskich pism, po- 

szedł też naturalnie zwiedzić ją. By- 

ło gorące południe, więc mała cieka- 

wych kręciło się po psiarni. Mój przy- 

jaciel zatrzymał się przed pewnym bul- 

dogiem o fizjonomii podobnej do ta- 

lerza z poroją flaków. Bull otworzył 
jedno oko i przyjrzał mu się wywijając 
wargę ponad baterję swoich zębców. 

Posiadał pewien rodzaj potwornej 
piękności. : 

„Przyglądatem mu się Z sympatją 
— opowiadał mi potem mój przyjaciel. 
— Był dziki, ale nie miał złego cha- 
rakteru. Zbłliżył się do mnie z wyre- 
zem głębokiego namysłu w oczach. 
Miałem nieprzeparte wrażenie że chce 
przemówić. Ale on tylko kichnął. 

— Masz za krótki nos — odezwa- 
łem się — i dłatego nie możesz wyda- 
wać dźwięków 'artykułowanych. 

— Gadasz głupstwa — odpowie- 
dział mi pies. ` 

Na to dictum, stanątem jak wryty, 

niczem szewc Micyllus, gdy doń prze- 

mówił jego kogut. Ale nawet szewc 

Micyllus przypomniał sobie wtedy, że 

konie Achillesa też mówiły ludzkim 
głosem, i zdziwienie jego minęło. Bo 
tak już jest, że to co się zdarza już 

po raz drugi, przestaje nas zdumiewać. 

Uważam, iż jest to jedna z najdziwniej- 
szych słabostek naszego umysłu. : 

To też wyciągnąłem co prędzej 
mój notes i stylograf. 

— Czy mogę pana spytać — rzek- 
łem — jakie są pańskie wrażenia z 
tej wystawy psów, w której pan raczy 
brać udział? 

— Myślę, — rzekł bull, — że psy 
są gatunkiem bardziej różnorodnym niż 
ludzie. Od czterech dni, odkąd defilu- 
jecie przedemną widzę, że jestecie 
wszyscy prawie tacy sami, trochę 
więksi, trochę grubsi jeden od drugie- 
go. Ale my! Pomyśl pan, żeby tak 
wśród ludzi istniała podobna różnica 
wzrostu, jak pomiędzy dogiem niemie- 
ckim a bonończykiem!. 

A miał w tej chwili tak dokładną 

© 

minę zgorzkniałego członka Akademji 
Nauk, że słuchałem go z uszanowa- 
niem. 

A kolor! — ciągnął dalej. — Jeste- 
ście bardzo dumni ze swego uwłosie- 
nia blond lub czarnego. Ale popatrzcie 
ma nas. My, mamy rozmaitość: 

stych hawańczyków, barzajów szaro- 
stalowych, chińczyków rudych, jak 
wiewiórki, jabłkowatych dogów, wy- 
żłów bronzowych, foxów  łaciatych! 
Ooo, gatunek ludzki nie jest bogaty! A 
przytem ten śmieszny wasz zwyczaj, 
chodzenia na całej stopie, niczem nie- 
dźwiedzie! My już- dawno wyszliśmy 
z tego niższego stanu i chodzimy na 
palcach jak wszyscy... 

Mizantrop ów był doprawdy swo- 
iście piękny. Jego skóra o krótkiej 
sierści na której grały refleksy złoty, 
niebieski i popielaty zdawała być © 
się zrobioną z metalu A że mówił źle o 
ludziach więc słusznem mi się zdawało 
że go sprowokuję do mówienia źle 
o pisach. Począłem chwalić urodę 
tak dystyngowaną, sąsiadujących z 
niim kollich. Oświadczył, że są głupie, 
złe i mało pewne. Pochwaliłem inteli- 
gencję owczarków. Zawołał wściekle: 

Zifałem jednego który był tak głu- 
pi, że się nigdy nie ńauczył podnosić 
właściwej nogi! Miast według przyję- 
tego rytuału podnosić ją koła sposob- 
nego murku, mylił się o nogę i obra- 

usłyszałem, było zdanie wypowiedzia- 
ne wczoraj przed tym gryfonem, który 
jest obrośnięty aż po oczy. 

— A czy mogę spytać, jakież 
było zdanie? 

— Jakiś starszy pan przechodził 
przed: mym kolegą. Przyglądał się dłu- 

to 

go temu powikłanemu zarostowi, już 
oczekiwałem, że wygłosi jakieś spec- 

  
od: 

białości śnieżnej owczarków do czer- 
ni psów eskimoskich. Mamy srebrzy- 

cał się nazewnątrz! 
Podziękowałem mu za te objaśnie- 

nia. I zwyczajem reporterów którzy 
pytanie zasadnicze chowają na sam 
koniec, spytałem go jeszcze: 

— A'w tych wszystkich zwiedza- 
jących, którzy przechodzą przed pa- 
nem, co pana najwięcej uderzyło? 

— Ich podobieństwo z psami — 
odparł bez namysłu. — Nawet pudle 
ze swemi fryzowanemi kłakami, mają 
podobne sobie pudła, które nazywacie 
„pięknościami starej daty”. A jeśli cho- 
dzi o myśli, to nie zauważyłem abyście 
mieli bardziej różnorodny umysł od 
nas. 

Jedyną rozsądna refleksią, jaką 

jalne głupstwo, ale rzekł po prostu:: 
„Muszę jutro dać sobie: zgolić wąsy i 
brodę*. Widocznie uderzyło go podo* 

bieństwo. 
Grzecznie podziękowawszy za nie- 

spodziewane intenwiew jposzedłem na 
Wystawę Kotów, która się odbyła na 
rzecz... poprawy pomieszczeń dla 
Iwów w menażerji. Tak to dalecy kre- 
wni pomagają sobie w potrzebie; ła- 
pa łapę myje, ogon ogon wspiera! Ale 
z kotami nie wszczynałem już rozmów 
bo uważam je za stworzenia niepra- 
wdomówne. Natomiast zdanie bulla 
bardzo sobie cenię.'* 

Tak, przyjaciel mój miał specjal- 
ną szansę wysłuchania, co o nas my- 

ślą zwiierzęta. Aż dziwne, że tak mało 
się tem interesujemy. Usłyszelibyśmy 
ni; ejedno mądre zdanie krytyki z... 
mordki naszych faworytów, ale myślę, 
że częściej jeszcze brzydkie słowo 
skierowane pod naszym adresem. Co- 
by mógł rzec taki np. koń dorożkarski 

  
do swego pana? — Może też dlatego 
nie szukamy sposobu  porozumiewa- 
nia się. 

Natomiast staramy się bardzo o po- 
rozumienie z istotami astralnemi za 
pomocą znanego i wypróbowanego 
środkła: nóg stołowych i wyszczerbio- 
nych talerzyków. Nadużywano widać 
tych środków w Morawji, skoro musia- 
ła do tego wmieszać się aż policja. 

Z Wiednia donoszą że w miastecz- 
ku Olomuk i jego okolicach liczba 
prywatnych seansów  spirytycznych 
wzrastała z miesiąca ma miesiąc. Nie- 
pożądane objawy u niektórych ucze- 
stników tych wirujących posiedzeń 
zmusiły policję do interwencji i wyda- 
nia zakazu na takowe. Kilka zapalo- 
nych  spirytystów, między  innemi 

dwuch żołnierzy z lotniczego oddzia- 
łu stacjonującego w Omoiuk, musia- 

jatów. 
Wobec tego atmosfera porozumień 

pozagrobowych, historja, która się 
zdarzyła ostatnio we Francji, miałaby 
w Olomuk wielkie powodzenie. 

W gminie Locourt grzebano wła- 
śnię jednego z mieszkańców zmarłego 
= na zator w tętnicy, w wieku lat 

69. 
Grabarze ukończyli prawie zasypy- 

wanie grobu, gdy nagle śhało im się 
że słyszą odgłosy podobne do dobija- 
nia się pięścią w wieko trumny. Za- 
alarmowani obecni, pochyliwszy się 
nad grobem, usłyszeli te same odgło- 
sy. Burmistrz kazał grób rozkopać i 
otworzyć trumnę. 

.Nieboszczyk jednak był rzeczywi 
ście nieboszczykiem, ca stwierdzonó 
choćby z rozpoczętego już rozkładu 
ciała. Ale na umysłach mieszkańców 
Liocourt, pirzejście to wywołało wiel- 
kie wrażenie i nikt nie wie, jak wytłu- 
maczyć odgłosy usłyszane przez kilka 
osób. 

  
Pozostawmy ten niemiły temat, 

nieodpowiedni. do czytania zwłaszcza 
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KURIER G05PODLACZY ZIEM WSCHODNICH 
Zbiory i zasiewy w województwie Wileńskiem 

2. Zbiory w roku 1928. 

Obliczenie przeciętnych zbiorów z 

hektara jak również zbiorów ogólnych 
było dokonane w roku 1928 na pod- 

stawie rejestracji według gmin. 

Według ogłoszonych przez Głów- 

ny Urząd Statystyczny dat statystycz- 

nych rejestracja ta dała następujące 

wyniki co do przeciętnych zbiorów £ 

1 ha w centnarach metrycznych wed- 

  

  

ług rodzaju własności (do 50 hai 

ponad 50 ha). 

W-wo 
Wileńskie | Polska 

a sa 2 sa 
3 88 8% 28 
Za Sa Ža Va 
УЛ оЕЛ S= ES 
BB EB BBE EB 

pszenica ozima 10.1 80 159 113 
pszenica jara 97 91 152 90 
žyto 6.4 8:7 143 10.9 
jęczmień ozimy 9.4 8.0 176 128 
jęczmień jary 6.4 6.0. 17.0 12.1 
owies 8.0 6.9 153 11.2 

gryka 3.0 29 10 5.9 
groch 53 55 138 83 
seradela na nasien. 5.2 43 65 6.2 
koniczyna — ‚ 47 15 31 2,9 
ziemniaki 740 630 131.0 106.0 
len na nasienie 42.85 50 57 
len na; włókno 32 (0 29 145 46 

Zbiory ogólne oraz przeciętne z 1 

ha bez rozróżnienia rodzaju własnoś- 

  

  

ci wynosiły w cent. metr. 

© 

Z 

BĘ, Bu 
28 £ a 

aš NE 

pszenica ozima i jara 130490 8.9 
yto 1731841 5.8 

jęczmień ozimy i jary 436717 60 
owies 712050 7.2 
gryka 38231 24. 

proso 42 70 

mięszanki: jęczm. i owies 13223 18 
mięszanki inne 27143 13 

groch 204607 Ša 
fasola, bób, soczewica 22889 8.2 
peluszka, bobik, wyka 34561 23 

łubin na nasienie 34073 2 
seradela na nasienie 8001 4.5 
koniczyna na nasienie 5204 1.6 
ziemniaki 4616612 65.0 
ien —nasienie 140274 3.6 
еп - włókno 114387 2.9 
konopie - nasienie 3037 42 

konopie—włókno 2705 28 
rzepak i rzepik 54 6.8 
mak 305 4,4 
koniczyna (pasza) lpokos 554046 235 

. ka obi 384830 19.0 
eluszka, wyka, DODI 

: PAR (pasza ) 31726 171 

wh (ea. 108765 15.8 

ozostałe pastewne oraz 
й mieszanki 2540 28 

Z 160432 ha łąk polaych zebrano 

przy l-szym pokosie 2214806 q (14.2 q 

z 1 ha), przy drugim — 2041158 q 

(12.7 q z ha) i z 163895 ha łąk nizin- 

nych zebrano w pierwszym pokosie 

2052625 q (12.5 q z ha), przy dru- 
gim — 1417738 q (8.72 q z ha) i z 942 
ba łąk zmeljorowanych zebrano w 

1-szym pokosie 17629 q (18.7 q z 

ha), w drugim—9707 q (10.3 q z ha). 

Przechodzimy teraz do zobrazowa- 

nia przeciętnych zbiorów według po- 
wiatów, ograniczając przytaczaną sta- 

'tystykę urzędową do głównych ziemio- 
płodów: 

    

przeciętne zbiory z I h w q. 

    

s = z 
в в = 

a powiaty š © Ё _ё š 

A w wy 
Brasław 00 = 5,2 421738 "7 310 
Głębokie 120 50 33 54 -31.0 
Molodeczno 363 124 142 159 115.0 
Oszmiana 92 44 84 19 780 
Postawy 825 "670 730 5.3 670 
Święciany 57 56 37 54 650 

Wilejka 60.565 14 6577560 
Wilao-Troki 66 51 6.5 6.7 810 

Dane te budzą dužo wątpliwošci 

co do ich dokładności. Dość powie- 

dzieć, że w świetle przytoczonych 
cyfr przeciętnego urodzaju powiat 

Mołodeczański nie ustępuje lub mało 
co ustępuje powiatom zachodniej częś: 

ci Polski i to w roku nienotowanej 

dotąd klęski nieurodzaju! Coš tu jest 

nie w porządku—czy nie pomieszano 

w kilku gminach centnarów z pudami. 

Analizą tych cyfr zajmiemy się w na- 

stępnym artykule. 
Z. Harski. 

  

Nowy szef hezpieczeństwa Wel. Wileńskiego 
Po odwołaniu ze stanowiska nacz. 

wydz. bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkie- 
go p. Karczmarczyka stanowisko to przez 
kilka miesięcy nie było obsadzone, a obo- 
wiązki naczelnika pełnił radca wojewódzki 

  

KRONI 

  

|CZWARTEK 
18 Dziś Wschód sł. g. 3 m. 06 

Szymona Zach. sl. o g, 19 m. 43 
jutro 

Wincentego 

* Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U.S.B. 

z dnia 17  VIL. 1929 r. 

Ciśnienie { 
średnie w m.) 12 

i 
Temperatura = 
średnia p 

Opad za do- ! Ъ 
bę w mm. | 

Wiatr ! przeważający | Północny. 

Uwagi: Pół pochmurno, przelotne 
opady. 

*ńinimem za dobę-i- 990. 

Maximum na dobę -!- 17°С. 
Tendencja barometryszua: wzrost ciśnienia. 

  

Errata. Z racji nieuwagi zecera i 
korektora do zamieszczonego w nu- 
merze wczorajszym sprawozdania z 
posiedzenia Rady miejskiej wkradł się 
b. przykry błąd a mianowicie: w pod- 
tytule zamiast „głupie oczekiwania” 
powinno być „długie oczekiwania“ co 
niniejszem prostujemy. 

URZĘDOWA 
— Ministerstwo zatwierdziło wniosek 

wydz. wojewódzkiego w sprawie dodatku od 
podatku od nieruchomości. Rada m. Wilna 
uchwaliła jak wiadomo na posiedzeniu w 
dniu 23 kwietnia r. b. stawki dodatku ko- 
munalnego do państwowego podatku od 
nieruchomości w maksymalnej wysokości do 
100 proc. Wileński wydział wojewódzki do 

tej uchwały ustosunkował się ujemnie i zgod 

nie z jego opinją urząd wojewódzki przedło- 

żył władzom centralnym wniosek ustalenia 

wymiaru wspomnianego dodatku w wysoko- 

ści 50 proc. dla nieruchomości z dochodem 
rocznym do 2000 zł., — 60 proc. dla nieru- 
chomości z dochodem do 3000 zł. oraz 75 

proc. dla nieruchomości z dochodem ponad 

3000 zł. W dniu dzisiejszym nadeszła decy- 

zja władz centralnych, mocą której powyż- 

szy wniosek urzędu wojewódzkiego został 
zatwierdzony. $ з 

W związku z powyższem, ci z płatników 

wspomnianego dodatku, którzy otrzymali w 

swoim czasie rozesłane przez Magistrat m. 

Wilna nakazy płatnicze, a którym ten doda. 

tek został wymierzony zgodnie z normami 

wyżej jpodanemi, zatwierdzonemi przez wła- 

dze centralne — są obowiązani do uiszcze- 

nia tego podatku na podstawie wspomnia- 

nych nakazów. Wszystkim innym płatnikom 
którym ten dodatek został wymierzony po- 

nad wskazaną wyżej normę, Magistrat m. 
Wilna prześle nakazy dodatkowe, ponieważ 

  

GROSZE a a An a a a IC PARĘ i na SORKA 

przed nocą, — lepiej spójrzmy, 
to wiedza postępuje naprzód. 

Na ostatniem posiedzeniu Akade- 
mji Wiedzy Kołlonjalnej, doktór lorel 
przedstawiał środki używane z powo- 
dzeniem w mieście Dakarze w Senega- 
lu dla zwalczania żółtej febry. Cho- 
dziło głównie o walkę ze „stegomya”*, 
okropnym rodzajem moskita, głów- 
nym sprawią tej epidemii. W ciągu 
całego roku trzystu strzelców oczysz- 

czało miasto chytremi sposoby — i 
oto Dakar nie ma dziś moskitów. 

W miejscowości Montpellier 

jak 

we 

rancji dla walki z moskitami, które 
ą bardzo niemiłe w tej stronie, użyto 
owego systemu. 

Magistrat sprowadził ładunek pew- 
nej ryby kalifornijskiej, oczywiście 
w stanie żyjącym, t. zw. „gambusia 
holbrooki*. Ta „gambusia” ma dużą 
gębusię i gębusią tą łyka z całą przy- 
jemnością wielkie ilości komarów. 
Wpuścili ją we wszystkie baseny mia- 
sta i z napięciem oczekują na skutek. 

Pomiędzy Montpellier i Palavas, w 

  

miejscowości Lattes, komary obrały 
sobie istne królestwo, przytem w spo- 
sób wyrafinowany  znęcają się nie 

tylko nad ludnością miejscową, lecz i 

nad Bogu ducha winnymi przyjezdny- 
mi. Mianowicie, gdy tyłko pociąg Za- 
trzyma się na stacji Lattes moskity 
rzucają się nań i dostawszy się przez 
otwarte okna do wagonów, wydają 
krwawą walkę pasažerom, którzy nie- 
wiedzą gdzie się ukryć. Na następnej 
stacji Palavas, komary „wysiadają”, 
i wracają do Lattes własnym prze- 

mysłem, gdzie znów zajmują pozycję 

  

na stacyjce, w gotowości do nowych 
"ataków na najbliższy pociąg. 

Dla ukrócenia tych  komarnych 
orgji, w Lattes wzniesiono latarnię o 
promieniach ultrafioletowych i wszy- 
scy żywią nadzieję, że złośliwe insek- 
ta będą sobie w tem świetle dawać 
ogólne randevous i tuż na miejscu pa- 
dać masowo trupem. 

Życzymy spełnienia tych nadziei 
męczennikom „z Lattes. k 

U 
  

p. St. Niekrasz. 
W dniu wczorajszym dopiero objął urzę” 

dowanie desygnowany na to stanowisko 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
p. Tadeusz Bruniewski. 

KA 
jak wiadomo wymiar ten był w swoim cza- 
sie wstrzymany. jest rzeczą oczywistą, że 
podatek państwowy od nieruchomości, uwi- 
doczniony we wszystkich bez wyjątku na- 
kazach, musi być uiszczony niezależnie od 
tej czy inne wysokości normy dodatku ko- 
munalnego. 

— (o) Niewystarczałność personelu 
drogowego. Urzęd wojewódzki zwrócił uwa- 
gę Magistratu, że personel drogowy miejski 
jest niewystarczający, gdyż przypada na 
jednego nadzorcę około 200 klm. dróg, co 
jest normą zbyt dużą, aby madzór mógł 
spełnić należycie swe zadanie, nawet przy 
ułatwionych stosunkach komunikacyjnych w 
mieście. 

— Koniiskata. Z rozporządzenia staro- 
sty grodzkiego został skonfiskowany Nr. 23 
gazety białoruskiej „Białoruska Krynica". 

MIEJSKA 
— Wydział elektryczny Magistratu m. 

Wilna. powiadamia abonentów prądu zmien- 
nego iż z powodu robót kablowych dostar- 
czenie energji elektrycznej zostanie przerwa- 
ne w dniu 20 fipca od godz. 3-ej rano do 
12-ej w południe. 

— (a) Zapasy węgla. W związku z za- 
powiedzianą na jesień zwyżką taryfy kole- 
jowej o 20 proc. co Siłą rzeczy spowoduje 
podrożenie paliwa, Magistrat już obecnie 
zaopatruje się w znaczne zapasy węgla. 
Wskazanem również byłoby zaopatrzenie w 
węgiel różnych instytucyj społecznych i do- 

  

Pierwszy ogūlaopolski zjazd Stowarzy- 
szenia Kobiet z wyższem wykształceniem 

W dn. 29 i 30 czerwca odbyt się w Po- 
znaniu ogólno polski zjazd Stowarzyszenia 
Kobiet z wyższem wykształceniem. Na 
zjazd ściągnęły liczne uczestniczki z całej 
Polski w liczbie około 40. Wilno reprezen- 
towały aż 4 przedstawicielki w osobach pp. 
Sztukowskiej, Wiścickiej, Bałtutisówny i Ro- 
stkowskiej. 

Otworzyła zjazd prezeska oddziału po- 
znańskiego dr. Parczewska, witając w ser- 
idecznych słowach wszystkie przybyłe ucze- 
stniczki. Potem docentka uniwersytetu po- 
znańskiego dr. Dobrzyńska - Rybicka wy- 
głosiła bardzo interesujący referat o emo- 
cjonalnem myśleniu, przedstawiając w ja- 
snych prostych a pełnych werwy i życia 
słowach, że czysto intelektualne abstrakcyj- 
ne myślenie nie istnieje, że pierwiastek emo- 
cjonalny stanowi w niem zawsze silniej lub 
słabiej zaznaczoną część składową, i że ta 
właśnie emocjonalna i intuicyjna strona my- 
šlenia jest źródłem wszelkiej twórczości. 
Brak czasu nie pozwolił referentce uzasad- 
nić i rozwinąć ostatecznego wniosku, któ- 
ry łączył referat ze zjazdem kobiecym: a 
mianowicie że szablonowy zarzut braku lo- 
giki czyniony zwykle kobiecej umysłowo- 
Ści nie wytrzymuje krytyki, gdyż w umy- 
słowości kobiecej te właśnie pierwiastki 
emocjonalno - intuicyjne, czyli prawdziwie 
twórcze grają wybitną rolę. Na tem zam- 
knięto pierwsze posiedzenie. 

Na zebraniu popołudniowem tegoż sa- 
mego dnia dr. Lechicka ze Lwowa w cha- 
rakterze delegatki, mającej reprezentować 
Polskę na międzynarodowym kongresie ko- 
biet z wyższem wykształceniem, który się 
odbędzie w sierpniu w Genewie, referowa- 
ła sprawę tego Kongresu i kwestje, które 
mma na nim wysunąć polska delegacja. Ро- 
tem posłanka Jaworska wygłosiła referat 0 
współczesnej edukacji kobiet w Polsce, uza- 
sadniając konieczność identycznej szkoły 
średniej ogólno kształcącej jak dla dziew- 
cząt tak i dla chłopców. Referat ten byt 
odpowiedzią na projekt reformy gimnazjum 
żeńskiego przedłożony przez dyrektorkę 
gimnazjum we Włacławku p. Degen  Słó- 
sarską; reforma ta spotkała się z wielkiem 
zainteresowaniem w sferach wpływowych a 
zmierzała wprost do obniżenia poziomu 
gimnazjów żeńskich przez obcięcie progra- 
mów z matematyki łaciny i fizyki, a wpro- 
wadzenie wzamian tego przedmiotów „bar- 
dziej kobiecych”, higieny, pedagogiki i go- 
spodarstwa domowego. Prostym i konsek- 
wencyjnym wynikiem takiej reformy było- 
by zamknięcie przed dziewczętami kończą- 
cemi tak zmodyfikowaną szkołę wrót uni- 
wersytetu. To też referat posłanki Jawor- 
skiej był uzasadnionym protestem przeciw 
podobnym zakusom na równe prawa ko- 
biet w szkolnictwie i zjazd jednomyślnie 
uchwalił odnośną rezolucję. 

W dniu następnym rozpoczęto posiedze- 
nie referatem wizytatorki Meczkowskiej: O 
celach i zadaniach stowarzyszenia. Referent. 
ka uzasadniła jak dotychczas równoupra- 
wnienie kobiet jest jeszcze tylko małą lite- 
rą jak kóbiety są zawsze i wszędzie na 
wszystkich placówkach pomijane, przytacza- 
jąc odpowiednią statystykę, cyfry i dowody. 
Dalej wykazała p. Męczkowska że najbar- 
dziej winna jest tu sama kobieta, która nie 
ma wiary we własne siły, nie ma odwagi 

broczynnych jak też użyteczności publicznej. *stanowczości, by domagać się, żądać i zdo- 
— Jeszcze © samochodach straży ognio- 

wej. Nawiązując do podanej przez nas wia- 
domości o projektowanem zakupieniu przez 
Magistrat m. Wilna nowego wozu rekwizy- 

go dla straży miejskiej zaznaczyć mu- 
że w tym wypadku chodzi o zakupie- 

nie samochodu t. zw. typu terenowego, 6 
kołowego przeznaczonego specjalnie do jaz- 
dy po drogach piaszczystych i górzystych 
jakich niestety na terenie wielkiego m. Wil- 
na mie brak. 

W celu sprawdzenia wartości maszyn 
zorganizowana została próba polegająca na 
tem, że maszyny biorące udział musiały wje- 
chać z ul. Niedźwiedziej na górę Sołtaniską 
poza państw. szkołą ogrodniczą. Wzniesie- 
nie o odłegłości 460 mtr. i wysokości 47 mtr. 
na suchym piasku. 

Do próby tei 
„Morris“, który wi 
samochody typu normalnego 
„Brockway”. 

„Ursus” doszedł do miejsca o odległości 
o 40 mtr. od szczytu góry, „Brockway* o 
100 mtr. i obydwie maszyny musiały się za- 
trzymać z powodu buksowania kół. : 

Jasnem jest że mając zapotrzebowanie 
na specjalny typ, w tym wypadku tereno- 
wego samochodu Magistrat nie może liczyć 
się z tem, jakie maszyny ma już w swoim 
garażu, a kupić musi jaki jest najlepszy w 

tym wypadku. Nie wyklucza to, że przy ku- 

powaniu normalnego typu podwozi pożąda- 
nem byłoby ujednostajnienie marki, bez 
względnie najlepszej, a jeżeli to jest możli- 
we polskiej konstrukcji. 

Podobno miasto ma nabyć jeszcze jed- 
ną polewaczkę oraz wóz ciężarowy dla be- 
toniarni, co mając na myśli pisaliśmy 
wzmiankę umieszczoną 'w numerze śŚrodo- 
wym. 

    

tanął terenowy wóz 
chał na górę oraz dwa 

„Ursus“ i 

    

— (0) Uniwersytet a sprawa archiwum. 
Wobec tego że sprawa nabycia lokalu dla 
archiwum państwowego od kilku miesięcy 
nie się nie posunęła naprzód, a sezon budo-- 
włany z każdym dniem zbliża się do koń- 
ca. władze uniwersyteckie, zainteresowane 
w oswobodzeniu lokalu uniwersyteckiego 
przez Archiwum państwowe, zwróciły się 
wczoraj, w osobach dziekana wydziału 
prawa i nauk społecznych, prof. St. Ehren- 
kreutza i przedstawiciela wydziału technicz- 
nego zarządu U.S.B. inż. Domańskiego, Z 
żądaniem przyśpieszenia oswóbodzenia gma- 
chu. Otrzymały jednak odpowiedź, że zwło- 
ka pochodzi nie z winy zarządu Archiwum 
i że należy zwrócić się gdzieindziej aby 
przyśpieszyć załatwienie aktu kupna domu 
ой T.wa Bibljoteki im. Wroblewskich. 8 

Podobno iuż przed dwoma tygodniami 
przyszło do Wilna zawiadomienie o przeka- 
zaniu odpowiedniej sumy na dokonanie aktu 
kupna, jednak dotychczas przekaz ten nie 
został zrealizowany. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Służbowy wyjazd inspektora pracy. 
Dn. 16 b. m. okręgowy inspektor pracy 

XII okręgu inż. Leszczyński wyjechał do 
powiatu stołpeckiego, w celu likwidacji straj- 
ku na tartakach. 

Przyczyna strajku zwolnienie robotnika 
bez zgody związku. 

— Zakończenie strajku. Dnia 17 b. m. 
zakończono strajk robotników kalwaryjskiej 

huty szkła Szapiro (Kalwaryjska 3). Robot. 
nicy otrzymali podwyżkę płacy zarobkowej 
o 20 proc.. Pracodawca podpisał nową umo- 
wę zbiorową. 

Strajkiem kierowała lewica P.P.S. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt inż. Szentelda. Dnia 19 b.m. 
o godzinie 20.ej w sali stowarzyszenia tech- 
ników polskich w Wilnie: (ul. Wileńska 33), 

inżynier Edward Szenfeld wygłosi odczyt p. 
+. „Biologiczne oczyszczanie ścieków kana- 

towych“. * : ща 
Wstep wolny. Gošcie mile widziani. i 

RÓŻNE 
— Wyjazd J. E. ks. biskupa Bendurskie- 

go. ]. E. ks. Biskup Baridurski wyjechał do 
Kołomyi zaproszony na uroczystości dzie- 
sięciolecia 49 p. piechoty w towarzystwie 
delegowanego przez pułk por. Abramika. 

— Przedstawiciełe djointu w Wilnie. 

bywać. A domagać się żądać i zdobywać 
sobie stanowisko i znaczenie kobieta win- 
ma nie w imię własnego egoistycznego in- 
teresu, lecz w imię ogólnego dobra, gdyż 
współudział kobiet w państwowotwórczej 
pracy wniesie do tej pracy nowe ożywcze 
pierwiastki płynące z właściwości matury 
kobi „ pierwiastki te wzbogacą i rozsze- 
rzą życie uzupełniające jednostronność czy- 
sto męskiego pierwiastka decydującego do- 
tychczas w tem życiu. 

Po załatwieniu jeszcze spraw czysto- 
organizacyjnych oraz kwestję zmian statu- 
tu zjazd zamknięto. 3 

Następny zjazd ma się odbyč' za rok w 
naszem Wilnie. 

Delegatki opuszczały zjazd z uczuciem 
żywego zadowolenia z dobrze spełnionego 
obowiązku Bo obrady zjazdu nie minęły bez 
śladu. Pozwoliły one zapoznać się bliżej i 
zadziergnąć serdeczne węzły solidarności 
międży kobietami pracującem? umysłowo w 
całej Polsce. Pozwoliły tym kobietom poz- 
mać że nie są same i odosobnione, że stano- 
wią pewną skonsolidowaną potęgę, która 
gdy raz sobie uświadomi czego chce i do 
czego powinna dążyć, wcześniej czy później 
osiągnąć będzie mogła wszystko. Zjazd był 
przeglądem i podsumowaniem sił i przegląd 
ten wypadł niespodziewanie dobrze. LR 
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Bawi w Wilnie przech przedstawicieli djoin- 
tu (amerykański komitet pomocy biednym 
żydom), którzy badają stan materjalny in- 
stytucyj żydowskich. ; 

— Z posiedzenia zarządu gminy żydow- 

skiej. Na odbytem ostatnio posiedzeniu za- 

rządu gminy żydowskiej rozpatrzono budżet 

domów mależących do głównej synagogi. 

Dochód z tych domów ma wynieść 63810 zł. 
'Pozatem wyznaczono rab. Rubinsztejnowi 

4800 zł. jako kier. biura prowazącego księgi 

stanu cywilnego. Tę samą sumę przyznano 

referentowi tegoż biura i 3000 zł. urzędniko- 

wi oraz jednorazową zapomogę w Sumie 

12.000 zł. organizacjom  Kieren Hajsod i 

Kieren Kajemel. й 
— (a) żebracy w śródmieściu, Niewia- 

domo czem wytłomaczyć nagły napływ że- 
braków do śródmieścia. Do niedawna żebra- 

cy zastraszeni represjami kierownika III ko- 
misarjatu obrali sobie za teren działania 
Kalwarję i inne miejsca koło kościołów. 
Ostatnio całe falangi żebrzących przeciąga- 
ją przez ulice w śródmieściu niepokojąc 
przechodniów matrętnem żądaniem jałmuż- 
nv. Niedługo będziemy mieli obrazki z cza- 
sów nadkom. Reszczyńskiego, kiedy żebra- 
cv staczali formalne batalje o miejsca na 
ulicach. $ 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Prem- 

jera „Ewy bez zasłon” z Jaroszewską. Dziś 

premjera dowcipnej nawskroś w stylu fran- 

cuskim napisanej komedji Pawła  Nivoix 

„Ewa bez zasłon”. Kameralne to widowisko 
daje niebywałe pole do popisu artystom. 

Zofja Jaroszewska przed kilkoma tygodnia- 
mi odniosła w tej roli ogromny tryumf w 
Krakowie. Rolę główną męską odtworzy p. 

Wyrwicz-Wichrowski. Sztuka wywołała wiel 
kie zainteresowanie. Oprócz wspaniałej gry 
Jaroszewskiej, podziwiać będziemy jej ory- 

ginalne toalety. „Ewa bez zasłon” — nie 

jest widowiskiem odpowiedniem dla „mło- 
dzieży. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Ubogi miljoner. 
Lux — Czerwony goniec. 
Światowid — Precz z krótkiemi spod- 

niami i Komedja Serc. i 
Kino Kol. „Ognisko“ — Kobieta czy 

laika, i 
Piccadilly — Tancerka Katarzyny II. 
Wanda — Książę Orłow. 
Eden — Ostatni wyścig. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Cudem ocałony. Podczas pracy 
nad odnawianiem domu Kremera (Kijowska 
róg Stefańskiej) z niewyjaśnionych narazie 
przyczyn stracił równowagę i runął z rusz- 

Taksówka w zakładzie fryzjerskim 
Wczoraj w godzinach popołudniowych na uł. Sadowej zdarzył się niezwykły 

wypadek z samochodem. Około godz. 3 taksówka Nr. 25 jadąc tą ulicą przy skręca- 
niu na ulicę Sadową wpadła na chodnik i z całym impetem uderzyła w ścianę mie- 
szczącego się w domu Nr. 1 zakładu fryzjerskiego. Pod naporem maszyny pękła ra- 
ma okienna w fryzjerni i taksówka wjec lała do lokalu niszcząc urządzenia i wywołu- 
jąc panikę wśród obecnych. Stojący w pobliżu okna uczeń fryzjerski Leiba Bekier zo 
stał przygnieciony do ściany tak że uległ złamaniu nóg. Ulokowano go w Szpitalu 
żydowskim. 
„Co było powodem wypadku narazie niewiadomo. Najprawdopodobniej szofer stra- 

cił panowanie nad maszyną z powodu zepsucia się kierownicy. 

Policjant lifewski przytrzymany na feryforjum Polski 
W ubiegły wtorek patrolujący swój od- 

cinek żołnierze KOP'u przytrzymali w re- 
jonie Niemenczyna policjanta litewskiej 
straży granicznej. 

„Badany zeznał on, że nazywa się Wiktor 
Arejzas, a na terytorjum polskiem znalazł 
się przypadkowo gdyż zbłądził o zmroku 

a L L i o ) 

Ца Lekarzy i Przyrodników polskich 
W roku bieżącym w dniach od 26 do 

29 września, włącznie odbędzie się w Wilnie 
trzynasty Zjazd Lekarzy i Przyrodników 
Połskich. Na Zjazd ten spodziewany jest 
przyjazd około 1500 członków różnych pol- 
skich towarzystw naukowych, wśród nich 
wielu najwybitniejszych przedstawicieli pol- 
skiej nauki lekarskiej i przyrodniczej. 

Pierwszy Zjazd, dzięki inicjatywie d-ra 
Adrjana Baranieckiego odbył się w Krakowie 
w roku 1869. 

Następne odbywały się w okresach 
trzy lub czteroletnich. Zjazdy te, będąc 
emanacją nauki całej Polski, odbywać się 
miały 'we wszystkich większych miastach 

Polski. Jednakże rządy rosyjski i pruski nie 
pozwalały na manifestację żywej myśli pol- 
skiej na terenie swej władzy. jeden jedyny 
wyjątek zaszedł w r. 1884, w którym to roku 
Zjazd obradował w Poznaniu. Gdy jednak w 
12 lat później Zjazd ponownie miał się od- 
być w Poznaniu, rząd pruski prawie w przed 
dzień Zjazdu wydał zakaz odbycia Zjazdu. 
I tak się stało, że w ciągu lat zgórą czter- 
dziestu Zjazd obradował naprzemian w Kra- 
kowie i we Lwowie. Ostatni Zjazd przed 
wojną — z kolei jedenasty — odbył się w 
r. 1911 w Krakowie. 

Pierwszy Zjazd powojenny (z kolei 
dwunasty) obradował w r. 1925 w stolicy 
Państwa. Tam jako miejsce następnego 
Zjazdu wyznaczono na rok bieżący Wilno. 
Wilno temsamem 'po raz pierwszy w swych 
starych murach gościć będzie uczęstników 
tego największego Zjazdu naukowego Pol. 
skiego, których mu w ciągu długiego sze- 
regu lat gościć nie było wolno. Wątpić nie 
należy, że decyzja Zjazdu stołecznego, w 
wyborze miejsca obrad stawiająca miasto 
nasze ,przed innemi miastami Polski, znaj- 
dzie żywy oddźwięk w sercach mieszkań- 
ców Wilna. 

z SĄDÓW 
SPRAWA POSŁA SOBOLESKIEGO 

6 września w Sądzie Okręgowym w 
Wilnie wyznaczono sprawę byłego posła 
komunistycznego z Baranowicz  Sobolew- 
skiego, który usiłował wywołać powstanie 
na Ziemiach Wschodnich. 

KARA ZA POBICIE OJCA. 

, O ile wypadki znęcania się nad dziećmi 
zdarzają się b. rzadko o tyle, niestety, nie 
jednokrotnie słyszeliśmy o wypadkach znę- 
«ania się dzieci nad bezradnemi w tym wy- 
padku rodzicami. 

Procesów sądowych na tem tle osnu- 
tuch było multum, a, wdniu wczorajszym 
Sąd Okręgowy znów zmuszony był rozpo- 
znawać sprawę syna — Kazimierza Proko- 
powicza, który pokłócił się z ojcem, a na- 
stępnie w uniesieniu pobił go dotkliwie. 

Sąd po przesłuchaniu Świadków i wy- 
słuchaniu stron skazał brutalnego syna na 
trzy miesiące więzienia. 

SESJA WYJAZDOWA SĄDU OKRĘGO- 
WEGO. 

  

W dniu wczorajszym wyjechali do Głę- 
bokiego na sesję wyjazdową sędziowie Sę- 
du Okręgowego w Wilnie p. p. Kontowt 
(przewodniczący) Bobrowski i Zaniewski. 

Sad urzędować będzie g Głębokiem od 
18—24 b. m. i rozpozna szereg spraw, a 
m. in. jedną: o morderstwo, jedną o napad 
rabunkowy, 3 podrabianie pieniędzy, 4 czy- 
my lubieżne i zgwałcenie i 2 polityczne. 

towania z wysokości 6 piętra robotnik Jan 
Silin. W trakcie gdy Silin padał zdołał on 
złapać się ręką za zwisający sznur co po- 
zwoliło mu na zatrzymanie się na wysoko- 
ści 3 piętra. Gdyby nie sznur Silin znalazłby 
niechybną śmierć. Odniósł on jedynie rany 
na twarzy i rękach. 

— (c) Nie wydają świadectwa zgonu. 
W dniu 13 b. m. zmarła nagle 3-miesięczna 
Janina Harasimowiczówna 65). Matka zmar- 
tej nie uzyskała mimo zabiegów świadectwa 
zgonu wobec tego dziecko dotychczas, nie 
jest pogrzebane, W związku z tem  miesz- 
kańcy tego domu zwrócili się do władz z 
prośbą o przyśpieszenie pogrzebania trupa. 

(c) Aresztowanie złodzieja. Policja 
aresztowała Saula Asa jednego z uczestni.. 
ków okradzenia Salomona Minikesa co mia- 
ło miejsce przed tygodniem w piwiarni, przy 
ulicy Jatkowej róg Rudnickiej. Minikesa pod-- 
stępnie „ugoszczono* wódką a następnie 
skradziono mu 210 dolarów i 300 zł. 

— (c) Umysłowo chora rzuciła się do 
Wilji. W pobliżu szpitala św. Jakóba  rzu- 
ciła się do Wińłji 17-letnia Mira Niemenczyń- 
ska (Kalwaryjska numer domu nie ustalony) 
Wypadek zauważył będący wówczas w pa- 
troli funkcj. posterunku rzecznego p. Piotr 
Rynkiewicz, który rzucił się natychmiast do 
wody chcąc dziewczynę uratować. Z powo- 
du silnego wiru Rynkiewicz omal że nie tra- 
fił pod tratwy gęsto w tem miejscu usta- 
wione i tylko dzięki zimnej krwi nietylko że 
sam wydostał się na brzeg, lecz wyratował 
tonącą. Okazało się ze Niemenczyńska jest 
umysłowo «chora, ulokowano ją w szpitału 
żydowskim. $ 

— (c) Zasłabł podczas jedzenia. W ba- 
rze „Luwr” (Wileńska, róg Dobroczynnego) 
zasłabł nagle podczas spożywania parówek 
Rafał Kobylański (Stara 14). Pogotowie Ra- 
tunkowe odwiozło chorego do Szpitala ży- 
dowskiego. Powody zasłabnięcia bada połi- 
cja. Ma być również przeprowadzona ana- 
fiza podanych Kobylańskiemu parówek. — 

— (c) Śmierć po zabiegach akuszerki. 
Wczoraj w nocy w szpitału żydowskim 
zmarła ulokowana tam przed kilku dniami 
na oddziale „ginekologicznym Jadwiga Ko- 
walewska (Ogórkowa 2). Powodem śmier- 
ci była miedozwolona operacja dokonana 
przez pewną akuszerkę z ulicy Mickiewicza 
mająca już z tego powodu zatargi z policją 
W związku z tem dochodzenie w tej spra- 
wie wdrożyły obecnie władze sądowe. 

— (c) Wypadki za dobę. Za ubiegłą 
dobę zanotowano w mieście 77 wypadków. 
W tej liczbie kradzieży 10, zakłóceń spoko- 
ju 11 i przekroczeń administracyjnych 37. 

— (c) Podrzutek W posesji Nr. 15 przy 
ulicy Wingry znaleziono podrżutka płci 
męskiej w wieku około 3 tygodni. Podrzit- 
ka umieszczono w przytułku „Dzieciątka Je- 
Zus”. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— L. Jaholkowska - Koszutska: „O 

* kobiecie współczesnej i o kobiecie przy- 
sztošci“. Str. 113. Warszawa. Skład głów. 
w Domu Książki Połskiej. 1929. 

Jest to pierwsza praca zmarłej w paź- 
dziemiku r. ub. utałentowanej autorki a zara- 
zem znanej działaczki społecznej na niwie 
równouprawnienia kobiet wydana z jej spu- 
ścizny literackiej pośmiertnej, W książce, © 
której mowa mamy rozprawę o duchowej 
ewiołucji kobiety współczesnej, krytykę po- 
lemiczną najczęściej wytaczanych zarzutów 
przeciwko społecznej i politycznej emancy- 
pacji kobiet, rzecz p. t. „Zmierzch kobieco. 
ści”, zarys działalności kobiet w różnych kra- 
jach podczas wojny światowej i in. 

— Marja Grossek - Korycka: „Świat 
Kobiecy". Str. 316. Warszawa. 1928. 

Jest to zbiór szkiców, feljetonów, roz 
prawek drukowanych w „Bluszczu* przez 
zmarłą w 1927 r. utalentowaną poetkę (Tom 
poezyj ukazał się w 1904 a „Pamiętnik 1 

  

   
  

ryczny* w 1928), i, wolno wyrazi „ filo- 
zofkę o dużej kulturze i literackiej i filozo- 
ficznej. Świat który nam: ukazuje, sięga 
głęboko w naturę i psychikę niewieścią. Z 
niepospolitą śmiałością odsłania Grossek-Ko- 
rycka najskrytsze tego świata tajniki. Jest 
to, jak trafnie wyrażają się wydawcy książ 
ki, generalna rewja pozytywnych i negaty- 
wnych możliwości rozwojowych _ kobiety. 
Sporo też znajdziemy w książce istotnych— 
rewelacyj. Intuicja autorki i bystrość jej spo- 
strzegawczości wręcz imponują. Ciekawa 
książka. Bardzo, bardzo pouczająca, a ujęta 
w fonmy literackie nader pociągająco. Dużo 
treści; dużo pożywnej strawy duchowej. 

— Wacław Gąsiorowski: „Emilja Pia- 
ter". Powieść historyczna. Wydanie dru- 
gie. Str. 393. Warszawa. Dom Książki Pol. 
skiej. 1929. 

‚ Kto u nas, w Wileńszczyźnie, jeszcze 
nie zna tej powieści, niechże ją ikupi sobie 
i przeczyta! Kogo na kartach jej nie spotka! 
Oprócz mnóstwa _ Platerów (Broćlów i 
Zyberków) obcować będzie, jak z żywymi 
ludźmi, z Mohłami i Dowgiałłami, Manteuf- 
flami i Ważyńskiemi z Wańkowiczami, z całą 
wileńską „socjetą* w epoce powstania 1830 
roku. A dopierož ile tu zwiedzi dworów, 
począwszy od gniazda Platerów w szero- 
kim promieniu Dyneburga“ Niekoniecznie 
może do ostatnich szczegółów autentyczną 
będzie historyczna rzeź wyprawiona pfzez 
kozactwo w Oszmianie ale na ogół Gąsio- 
rowski nie do zbytku fantazjuje. Krótko mó- 
wiąc: powieść „jak ulana“ dia zaczytywa- 
nia się nią — właśnie u nas. Ach, może wła- 
śnie teraz, kiedy całe tło, na którem rozgry- 
wa się dramatyczna epopeja Emilji Platerów- 
ny, ulega tak wielkim, tak przełomowym 
przeobrażeniom! Ktoby nie chciał znikają- 
cych obrazów zatrzymać jeszcze przed ocza- 
mi — choćby na czas czytania powieści? 

— Fr. de. Callićres: „Sztuka dypłomacji* 
Przełożył M. Szerer. Str. 175. Warszawa. F. 
Hoesick. 1929. 

ET NA ES CI REA PRICE 

PANU DR. MED. MIECZYSŁA- 
į WOWI TRZECIAKOWI za urato+a- 

mie życia mojej bratance i ocalenie 
m mię od śmierci, zawdzięczając na- 
į tychmiastowej i mistrzowskiei ope- 

racji Oraz za nader staranne lecze 
nie i troskliwą opiekę lekarską, wy- 

B ražam najserdeczniejsze podziękowa- 
i nie, żywiąc Doń głębokie uznanie, 

jako do lekarza'artysty i człowieka. 
Zofja Stankiewiczówna. 

  

CZEKOLADA ŚMIETANKOWA Y 
i MLECZNO-ORZECHOWA i 

fabryki į į 

A.PIA$ECHI 
w KRĄKOWIE 

Sąme się reklamują. 

Žądač wszędzie, | ||| 

Turniej tenisowy o mistrzowstwo 
garnizonu wileńskiego 

na otwarcie kortów tenisowych Ośrodka. 
| Okr. Ośrodek W. F. Wilno kierując 

się względami propagandowemi uzyska w 
dniach 19, 20 i 21 bm. na 4 kortach teni- 
sowych Stadjonu ośrodka na Pióromoncie, 
które niedawno zostały wykończone turniej 
tenisowy © mistrzowstwo wojskowe «arnizo- 
nu wileńskiego. NEI 
„Turniej dostępny jest dlą oficerów gar- 
rizonu wileńskiego (łącznie z N- Wilejką) 
oraz ola. pań z Rodziny Wojskowej. ||. 

„Program turnieju przewiduje: .1)j gry 
pojedyńcze panów i pań, 2) gry podwójne 
panów oraz 3). gry mieszane podwójńe. 

Rozgrywki odbywać się będą systemem 
olmpijskim. (3 sety w finale 5 setów) 

Godziny” gier: w dniach 19 i 20 b. m. 
od 16, w dniu 2! od 9 131 od 16—20, 

Funkcje kierownicze "turnieju pi @ 
raczyli: p. pułk. A. Krzyżanowski Kine 
sędziego głównego, p. mjr. Z. Zajączkowski 
funkcję: kierownika zawodów. 

ZAWODY PŁYWĄCKIE O MISTRZOSTWO 

I 
й 

: 
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„ Doroczne Zawody plywackie 0 mistrzo- 
Wilna odbędę się w dniach 20-VII (godz. 
17) a w dniu 21-VIII (godz. 12) na nowym 
basenie pływ. Wil. O. Ż. P. ' 

W programie są: biegi panów: 100 
mir. styl dowolny, 100 mtr. na wznak, 200 
mtr. styl ki, 400 mtr. styl dow. 1500 mtr. 
styl dow., sztafety 5X5 i 4X200 mtr., bie- 
gi pań: 100 mtr. styl dow. 100 mtr. па 
wznąk, 200 mtr. styl. klas., 400 mtr. styl 
dow. t sztafety 5X5 i 4x100 iskoki z rtam 

poliny. 
Główna walka o tytuł mistrzowski ro- 

zegra się pomiędzy Pol. Kl. Sp. i Pogonią. 

Park sportowy młodzieży szkolnej im. gen. 
Żeligowskiego. 

„ Jednocześnie prawie z powstaniem w 
Wilnie ogromnego stadjonu ośr. wychowa-
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nia park sportowy młodzieży szkolnej im. 
gen Żeligowskiego przybiera odświetną sza- 
ię. Roboty prowadzone przez całe lato po- 
stinęły się już daleko. Niedawno oddano do 
użytku młodzieży cztery doskonałe korty te- 
nisowe, a najdalej w końcu sierpnia wykoń- 
czone zostaną bieżnie lekkoatletyczne: okręż 
na, długości 300 mtr. i prosta 127 mtr. — 
obydwie cztero torowe. Lada dzień oddane 
zostaną do użytku sportowców osiem pla- 
ców do koszykówki i dziesięć do siatkówki. 

Cały ogród przybierze wygląd elegan- 
cki gdyż wyzyskano wszystkie wolne tere- 
ny dla zasiania trawników i urządzenia klom- 
bów. Klomby te urządza państw. szkoła 
ogrodnicza pod osobistem kierownictwem 
p. dyr. Krauze. i 

W ten sposób park sportowy stanie się 
jednocześnie stadjonem i ogrodem spacero- 
wym, gdzie młodzież szkolna w wolnych od 
zajęć chwilach będzie mogła poświęcać się 
sportom i odpoczynkowi. 

Kierownictwo robót spoczywa w rękach 
p. Andrzejewskiego. 

KORTY TENISOWE OŚR. W. F. NA Pló- 
ROMONCIE CZYNNE. 

Okr. ośr. W. F. Wilno uruchomił z dn. 
15 b. m. 4 korty tenisowe na stadjonie na 
Pióromoncie. Korty są dostępne dla wszy- 
stkich za uprzedniem zgłoszeniem gry w 
kancelarji stadjonu (główna. trybuna) w 
książce ewidencyjnej. Ceny przystępne. 

Międzynarodowego Związku 
Wioślarskiego. 

W dniu 15 i 16 sierpnia r. b. odbędzie 
stę w Warszawie doroczne zgromadzenie 
międzynarodowego związku wioślarskiego 
Federation Internationale des Societes d“ 
Aviron. Ameryka, Anglja, Australja i Niem- 
cy nie są członkami federacji, wobec czego 
nie wezmą udziału w obradach warszaw- 
skich. 

Puhar 

Znana w kołach sportowych p. Gertru- 
da Skowrońska z Torunia, która w roku 
1927 pierwsza przepłynęła t. zw. _ „małe 
morze” z Gdyni do Helu, ufundowała puhar 
jako nagrodę dla zwyciężcy w biegu pły- 
wackim Toruń — Brda — Wyście. Bieg ten 
otrzymał nazwę „maratonu pływackiego” i 
odbędzie się po raz pierwszy 11 sierpnia r. b. 

* Zgromadzenie 

zdobywczyni „małego morza”. 

Na srebrnym ekranie 
„Nadkobieta“ w Heljosie. 

Wyznam szczerze, że nie lubię pre- 
tensjonalnych, bombastycznych tytułów 
sztuk filmowych. Odnoszę się do filmėwžo 
takich tytułach z nieufnością, z góry prze« 
widując, że pustkę w treści zastąpiono "w 
nich „wygłupianiem się* w nazwie. 

Muszę zaznaczyć, że moje uprzedzenia 
są w większości wypadków słuszne, a prze- 
widywania trafne. 

Obecnie kieljos, tak zawsze staranny w 
_ doborze repertuaru i nawet latem z hono- 

e markę O a wileń- 
skiego noszący, wytoczy olubrynę o ty- 
tule „Nadkobieta*. SM 

Rolę główną w tym ckliwym filmidle 
kreuje Marja Corda. Nic to nie pomaga, 
Obraz jest ciężki, patetyczny. Akcja toczy 

_ się jak z kamienia, a publiczność, choćby 
nie wiem jak współczucie dla bohaterów, w 
ich kłopotach, wykrzesać z siebie chciała, 
au! rusz tego zrobić nie może, bo jej te 
kłopoty w żaden sposób do przekonania 
tafić nie mogą, tak dalece naciąganiem się 

wydają. я 
„ Jest w ktėrejs Zz powiešci Wassermana 
tragment mówiący o pewnym małżeństwie, 
w którem mąż jest podżyły, a żona mło- 
da. Mąż chce bardzo dzieci, a żona z jego 
winy dać ich mu nie może. 

Wtedy mąż decyduje się na bohater- 
stwo polegające na tem, że sprawia, iż 
ojcem jego dziecka staje się pewien młody 
<złowiek. 

„ W „Nadkobiecie“ jest podobna sytuacja. 
_ Zona, która kocha się w dzieciach, która 

u jednem tylko marzy: żeby mieć swoje 
«łasne maleństwo, nie może się go docze- 
«ać. Wiedy instynkt macierzyński, rozbu- 
«zony w niej do niemożliwości, sprawia, 
«e postanawia postarać się o dziecko po- 
44 mężem, który jej go dać nie może. 
.. Tylko i wyłącznie chęć posiadanią 
"ziecka; tylko i wyłącznie rozbudzony w 

„ młodej kobiecie, a niezaspokojony, instynkt 
inacierzyństwa pcha ją do tej „zdrady* mał- 
żeńskiej. Bo męża swego pozatem kocha, 
uwielbia, szanuje i jego to także marzenie 
posiadania syna, chce w ten sposób spełnić. 

Nieszczęście sprawia; że  męźczyzna 
„obty* na którego p. Marja Corda trafia, 
w swych poszukiwaniach za ojcem dla 
przyszłego dziecka, jest akurat nieznany 

  

się tragedja dwojga ludzi, żywiących wo- 
bec trzeciego jaknajlepsze uczucia, a jedno- 
cześnie krzywdzących go okropnie. 

Wassermąn przedstawiając w swej po- 
wieści rzecz dość parądoksalną, umiał jej 
dać tyle barw i Świateł, tyle życia+ i praw- 
dy, że nawet ta czynna rola przypadająca 
mężowi w zabiegach o ojca dla swego 
przyszłego - oficjalnego potomka - nie razi. 

W „Nadkobiecie* podobna rzecz dzieje 
się poza wiedzą męża, odpada więc zasad- 
niczą nieprawdopodobnść w założeniu fa- 
buły. A jednak... a jednak film jest czemś 
sztucznem, czemś nieżyciowem i nietrafia 
jącem widzowi do przekonania. To jest 
„Nadkobiety“ defekt. 

Powracam znowu do sprawy muzyki w 
Heljosie. Poradzam życzliwie Dyrekcji,taby 
coś, w tym zakresie, przedsięwzięła. То с1- 
che, niepewne brzdąkanie tuż przed ekra- 
nem, zaprawne w skrzyp jakiegoś bardzo 
niewprawnego smyczka, jest stanowczo zbyt 
juź słąbą ilustracją muzyczaą do przeważ- 
nie dobrych obrazów, które nam, Heljos 
pokazuje. Omega. 

ŻE ŚWIATA 
FENOMEN, KTÓREMU SERCE BYŁ() PO- 

SŁUSZNE... - 
W  jednem z berlińskich  sanaforjów 

umarł ostatnio człowiek który potrafił w 
regulować swój mięsień sercowy 
i czynność tej części systemu nerw >wzgo, 
która u normalnego człowieka jest od woli 
ludzkiej niezależną. 

Organizm ludzki jest tak cudowni= prze- 
myślany, że niektóre funkcje życiowe, warun 
kujące wegetację organizmu, są od naszej 
woli niezależne. Przebiegają zawsze z tym 
samym niezmienionym porządkiem rzeczy 
bez względu na naszą wolę. Nikt z nas prze- 
cież nie potrafi zatrzymać czynności serca 
ani wstrzymać ruchów robaczkowych jelit. 

Mięśnie ludzkie zależne od naszej w.li 
odznaczają się pewną charakterystyczua wia 

iwością anatomiczną, widoczną bardzo wy 
ražnie pod mikroskopem. Mięśnie te są bo- 
wiem wyraźnie prążkowane. W jaki sposcb 
to prążkowanie jest w związku z naszą wią 
— niewiadomo. Faktem jest, że wszystkie 
mięśnie ,prążkowane zależne są od naszej 
woli — z jednym jedynym wyjątkiem: z wy- 
jątkiem mięśnia sercowego. Mięsień szrcowy 
mimo to, że jest prążkowany, jest 5d naszej 
woli niezależny. Istnieją wprawdzie róża'ce 
w budowie tkanki mięśnia sercowego i nor- 
malnego mięśnia prążkowanego. W każdym 
razie jednak mięsień sercowy napozór przy 
pomina żywo mięsień prążkowany mimo iż 
posiada w przeciwieństwie do niego vrv- 
bitną autonomię, niezależność od naszej 
woli. 

, Niemałe też zdziwienie w sferach lekar- 
skich zrobił swego czasu wymieniony fenc- 
men: człowiek o którym piszemy umiał ru- 
szać dowolnie swem sercem. 

Człowiek ten był z tego powodu iak 
często oglądany, badany i rentgenowany, że 
wreszcie po latach umarł obecnie skutkiem 
zabójczego działania promieni Roetgena, na 
które był przecież co parę dni wystawiany. 
Umarł więc jako ofiara nauki, choć właści- 
wie już po kilku zdjęciach roentgenicznych 
udało się wytłumaczyć przyczynę tego feno- 
menu. > 

. Następne zaś posiedzenia i demonstra- 
cje były sowicie płatne, tak, że człowiek ów 
w ten sposób bardzo dobrze zarabiał — mi- 
mo, iż kilkakrotnie zwracano mu uwa e, że 
tak częste prześwietlania promieniami Road 
gena mogą mieć ciężkie następstwa dla 
zdrowia człowieka. 

Okazało się że człowiek ów zdołał opa- 
nować doskonale mięśnie przepony, za po- 
średnictwem której wywoływał ruchy ser- 
cem. 

Ponadto człowiek ów opanował dosko- 
nale i inne mięśnie, niezależne od naszej 
woli. Potrafił on na żądanie wywuać u 
Siebie w danem miejscu gęsią skórkę, 20 
polega, jak wiadomo na skurczu, nieza:eż- 
nym normalnie od naszej woli, drobniutkich 
gładkich mięśni skórnych. 

Pozatem człowiek ów zapanował dosko- 
nale nad nerwami naczyń krwionośnych, po- 
trafiąc na żądanie naczynia krwionośne 
skóry rozszerzać albo zwężać, co objawia 
się jak wiadomo, zaczerwienieniem względ- 
nie zbłednięciem skóry w danem miejscu: 
fenomen, który dowolnie napewno żaden z 
nas nie potrafi wywołać. 

"ak więc człowiek ten, dosyć dziwny 
fenomen medyczny, pokazywał bardzo czę- 
sto nie tylko laikom, ale i lekarzom, umarł 
wskutek wrzodów powstałych przez wielo- 
letnie bardzo częste prześwietlanie, promie- 
niam* Roetgena. 

ihażdika 
T 
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Czwartek, dn. 17 lipca 1929 r. 
11,5>—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 

i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Komunikaty z P. W. K. w Poznaniu. 
13,00 : Komunikat meteorologiczny z 
Warsz. 17,00—17,20: Program dzienny, re- 
pertuar i chwilka litewska. 17,20—17,45: 
„Wycieczki morskie*—pogadankę wygł. He- 
lena Remer-Ochenkowska. 17,50 — 18,00: 
Komunikaty P. W. K. w Poznaniu. 18.00— 
1820: Transmisja koncertu z kawiarni B. 
Sztralla w Wilnie. 18.20—18.40: Recital śpie- 
waczy Janiny Pławskiej: 1) L. Różyczki -- 
Baśń, 2) P. Czajkowski - Czy to wśród dnia, 
3) Puccini -Arja Musette'y, 4) Gounod- 
Arja Małgorzaty z op. Faust 18.40 19.00: 
Dalszy ciąg koncentu z kawiarni B. Sztral 
la w Wilnie. 19,00— 19,25: „Czego ludzie 
nie wymyślą* opowie Wujek Henio. 19,25 — 
19,45: Tygodniowy przegląd filmowy. 19.45— 
20.00: Program na dzień następny, komu- 
nikaty i sygnał czasu z Warsz. 20.00 —20.30: 
Transm.z Warsz Odczyt p. t. „Psia krew* 
— wygł. Dyrektor Muzeum Zoologicznego 
prof. W. Roszkowski. 20.30 - 22,00: Transm 
z Warszawy. Koncert z Doliny Szwajcar- 
skiej. 22,00—22.45; Transm. z Warsz Ko- 
muaikaty: PAT. i inne. 2245 23,45: Muzy- 
ka taneczna z restauracji „Polonja“ w Wil- 
nie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
17 lipca 1929 +. 

Dewixy | waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 2,26,5 
Belgja 143.94, 124.23. 173,62. 
Kopenhaga 237,63, 238,23, — 237,03, 
Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 358,28 _ 358,09  357,20 
Londyn * 43,26, 43,37, 43,15, 
Howy=Tork 8,90, 3.02 8.88 

Paryž 34,93,5 35.02, 34,85, 

Praga 26.38,5 26.45 26.32 

Szwajcaria 171,53,5 171.96, 174.11 
Stokholm 239,01 239,61 238,41 
Wiedeń 125,55, 125.86, 125,26, 

Włochy 46,65, 46,77, 4.53, 

Marka niemiecka 212.50, 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 106,50—106,75. 

Dolarówka 60,— 61,—. 61,75. 5 proc. po- 
życzka  konwersyjna 42,— 42,25 42,—, 
5 proc. kolejowa 38. 6 proc. dolarowa 83, 
10 proc. kolejowa 102.50. 8 proc. L. Z. B. 
Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. 
obl. Polskiego Banku Komunalnego 41.— 
4i pół proc. L-. Z. ziemskie 45,50—48.75 
8 proc. ziemskie 72: 4 i pół warszawskie 
46,50. 5 proc. warsz. 52,25—52,50. „8 proc. 
warsz. 66,50 

Akcje: 
B. Polski 161—161,50. Związku Spółek 

Zar. 78,50. Rudzki Puls 8. Siła i Sw. 125,50. 
Cukier 31. Lilpop 29. Modrzejów 24. Nor- 
blin 160. Starachowice 26,25 —26,75. Ziele- 
niewski 120—121+ 

(ASTA YEIKONIOS EADS 

PRZETARG 

na dostawę Sądowi Okręgowemu w Wilnie 
blachy czarnej 12-funtowej i blachy ocynko- ; 
wanej 12-funtowej. 

Oferty składać w ciągu trzech dni od 
daty niniejszego ogłoszenia do Sądu (pokój 
Nr. 104). 

Prezes Sądu Okręgowego 

BĄ BRBISA, 
nieduża, japońskiej rasy, za klimatyzo- 

i waną, zupełnie łagodna, sprzedaje się, 
gą” dres Gdańska 4 m. 2, od g. Aa 

|*- ip ie o 

ARUNNNNURESZNENONESNNKAZM 

Perimuffera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. PerImuttera, 

Lwów, Słoneczna 

Wszędzie do nabycia. 
REBUNNNUNANAZONEDNNNANNNNARE 

wo 

  

Eiojeki Risematograf 
Kulturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 16 do 19 Tipca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Ubogi miljoner 
Komedja w 8 aktach. W roli głównej: RICHARD DIX. Kasa czynna od godz. -5 m. 30. Początek 
seansów od g. _6-ej. Następny program: „NIEDOROSTEK*. 

  

KINO-TEATR 
Świat! 
PREMJERAT Film, który zadziwił 

Hymn miłości j wolności! 

gra! Tysiące statystów. Dla młodzieży dozwolone. 
10.15, W niedzielę od godz. 4.30. 

  

„HELIOS“ 

REWOLNER_Nr'to* zagraniezacj ros 
boty, naboje metalowe 6 m/m. Huk 
ogromny. jedyna obrona od zło- 
dziejów mieszkan, letnisk, wozów 
na szosie, rowerów, samochodów. 
Wysyłać i posiadać można bez karty 
ną broń. Cena z przesyłką zł. 20.— 
Setka naboi zł. 4, futerał zł. 3.50, 
oliwa zł. 1. Wyciąć i zachować. 

Składnica broni, amunicji i przyb. 

     

  

Przybory do rybołówstwa. 
Wysyłka pocztą za pobraniem. Wielki wybór pistoletów Sa- 

vage, Colt, Webley, Mauser, Lignose, Browning etc. 
sport. T. Falkowski; 

Warszawa, ul. Widok Nr 22/846. 

ЧО 2О УО ООО Р 9 1 Н0 ВО Е KBAKZZKABKARKODOWOBOBORKA 

K. Dąbrowska. 
ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

Bum! SL i isalas L 

BZRGCOBGZAREKZEZZERZEM FN 
Firma, posiadająca przedstawicielstwo najłatwiejszych w chwili 

« 
u Firma egz. od 1874 r. 
z Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

Н 
в 
в 
8 Wilno, 
* 
m 

a jakości. 

B BUKA EASA Р 8 1 2М 

=0 

  

obecnej do sprzedaży samochodów POSZUKUJE eleganckich 

akwizytorów 
na małą pensję i prowizję. Oferty sub: „Enteka* do TOW. 

REKL. MIĘDZ. j. r. RUDOLF MOSSE, Marszałkowska 124. 

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- 
batura okoła 2500 mtr.3) z materjału gmin- 
nego. 

= Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 
1929 roku o godz. 12-tej w lokalu Urzędu 
gminy Jaznienskiej. 

Bisżmie 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. 1l-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  Jaznienskieį, 
tamże są do nabycia ślepe kosztorysy za 
zwrotem kosztów ich sporządzenia. 

Urząd gminy zastrzega  sóbie 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 godż. 13-ej bądź też zupełnego zaniechania 
robót przetargowych. 

Jazno, dnia 10 lipca 1929 roku. 
Wójt gminy Jaznienskiej 

(—) Z. Zielinski 
Kierownik robót 

(—) Inż. Mironowicz 

PRZETAR G. 
1. Na remont części dachu blaszanego 

Sądu Okręgowego w Wilnie przez zmianę 
przerdzawiałych arkuszy nowemi z blachy 
czarnej l2-funtowej wraz z obostronnem 
iej opokostowaniem 

2. Na przekrycie części tegoż dachu ze 
„starego materjału, 

3. Na zerwanie starych i wykonanie no- 
wych rynien nadściennych z okapami z 
blachy ocynkowanej 12-funtowej z remon- 
tem podszalowania. a 

Obejrzeć dach można po zgłoszeniu się 
do Sądu (pokój Nr. 104). Tamże należy 
zgłaszać pisemne oferty w terminie 3 dni od 
daty niniejszego ogłoszenia. 

Materjałów dostarczy Sąd. 
Prezes Sądu Okręgowego. 

  

ść Epokowy arcyfilm w 12 akt., 
n „GHATA WUJA TOMA ogólnie znanej powieści Beech er 

Stowe, z niezrówn. tragikiem murzynem JAMES B. LOVE. Sceny do łez wzruszające. Wstrząsająca pory wcza. 
Wszyscy Spieszcie ujrzeć ten arcyfilm! Seansy o g. 6, 8.i 
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Bi kosmetyka BB st. kol. 8 klm, 
РООИНТВ УЕ DARTS КО СЕМАН a z ogr. odp.| ; o dobrej glebie, z 
ū b E (tma dł ilno, ul. Tatarska | | łąkami i dobremi 
i BKARZE B МОНЕа КЕНМ i i Ao or AOC 

‚ stnieje o r. | į sprzedamy za RKT RORERGGZ BRT IKOS Urod kobiecą] Fabryka i skład 4.000 dolarów 
a aw OSK z mebli: Wil. Biuro Komi- į DOKTOR e 2 yte R jadalnie, sypialnie, ks - Handlowe, ! la O 
5.BbDOWIEZ | Gabinet _ Kosmetyki | jóżka "nikiowane | | tel 153 < Эпр -5 
chor. weneryczne, o „Cedib“ | angieiskie, kreden-| —— ——— 
sylilis, narządów „J; Hryniewiczowej.| zy stoły, szaty | wmomuczannanamw moczowych, od 9 ao EE biurka, / krzesła " * о Ri wi. Wi —9, т bekus |as | i ao | | LETNISKA | 

(diatermja). W. Z. P* Nr. 26.1, na raty. : _.д—-_ 
2 j do wynajęcia 

"A lówiana — Mika m bid używ. uchni, Oi | KOBIECE WENE- AB E EEE M SEK przyst. Orwidowo 1/4 
| RYGZNE, NARZĘ 8 POSADY @ kilom, ma brzegu 
DOW MOCZO R 8. @ Wilji, miejsc. sucha, 

* | umowuszemawmum lipcowy świeży, na- lisista, dowiedzieć się: od 12—2 1 od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Dr. POPILSKI 
choroby > i we- 
aGryczne. zyjmuje 
od godz. 10 40 11 ой * 
$—7 р.р. \М.Робшап- 

M“ S“ WAWAWAU 
AUPKO | SPRZEDAŻ 

lłoda inteligentna 
osoba wyjedzie 

na lato do dzieci. Ma 
dobre , świadectwa. 
= ul. Wielką 27 

4. —į 

DOKTOR 

Ii MWAWAWE 
no, ul. Wileńska 3, te- 

b. GINSKE 

Mlyn gotowy — Кар!- 
lefon 567. Przyjmuj talny budynek 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 

od 8 do 1 iod 4 do 8, na młyn, mieszkanie 
a LZ Uektary: zięti, 

DOKTÓR przy dużem mieście 
powiatowem, dobry 

kt—dai dbu- A.Blumowicz PE ь о0е 
Choroby weneryczne, 

koty YES wieża i, Blu e 
Wilno, chniczne St. Stober- 

! ski. 166:—0 
ul. Wielka 21. 
(Telet. 921). — <Ы 

Wilno, ul. Ad. Mickie* 

tel. 9-05, 

  

turalny, jak zawsze Wilno, Pańska 19. -o 
najlepszy, już nad- 

AVAVAAA 
szedt i poleca 

RÓŻNE 
R. Jandszewicz 

BAavvava 

Zamkowa 20-а. 
Telefon 8-72. 

j Oszczędności 
gotówkowe w każ- 
dej kwocie ioku- 
jemy najdogodniej 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza — 21, 
tel. 152. pIOE—0 

  

En O M murowany” 
D o 3 mieszka- 
niach ze sklepami, 
oficyna drewniana 
o 1 pokoju z 
kuchnią, sprzeda 
my natychmiast za 

3.000 dolarów 
D. H.-K. „Zachęta, 

Mickiewicza Ъ 
—0 

  

L] 

gubioną książkę 
wojskową; wyd. 
przez P. K. U. 

Święciany, na imię 
Mickiewicza 21, | Mikołaja Bejera, unie- 

Najpewniej 
lokaty pieniężne, 
hipoteczne za- 

„ Jatwia 
Wil. Biuro Komi- 
sowo' - Handłowe     o ks ażnia si tel. 152.  6zog—1 | W 16 

  

iej przyjaciel męża. Na tym tle rozgrywa 

ROMUNT 

" Na usfronnym szlaku 
M, Powieść 

  

Wszyscy już spali — oprócz Pu- 
"szczyka i Tyworskiego, którzy milcząc 
patrzyli w ogień. Gdzieś koło jeziora 

— ął straszyć koziół niesamowitym gło- 
_ sem, zwietrzywszy niezwykłe, na po- 

_ lance zjawisko. Z pod niebios z wyso- 
sa dolatywały dzwięczne głosy, nie- 
znanych pielgrzymów z północy, le- 
<zcych w pogoni za lepszą dolą, ku 
słonecznym wybrzeżom południka... A 
«u wpobliżu rozległy się z ziemi ciche, 
załośne jęki — jeden z tych tajemni- 

szych dźwięków puszczy, który ludzi 
nieświadomych lub przesądnych przy- 
prawie o dreszcze. Tyworski i Pusz- 
«zyk spojrzeli po sobie — jęki trwały 
slalej... Pierwszy z nich wstał po chwi- 

  

+ 1 wskazał palcem płaza, który się' 
zbliżył do ognia, — to zła wróżba — 
rzekł, Wielka płowa ropucha zwabio- 
na światłem i ciepłem siedziała u og- 
„iska... — To zła wróżba — powtórzył 
Puszczyk — Chachejko w niej siedzi. 

poczem uderzył nieszczęsną ropu- 
kilkakrotnie kijem i wrzucił ją do chę 

- ogniska. 
W tem Lencold wzniósł głowę z 

posłania, włożył nieodstępne ciemne 
okulary i rzekł — Nie trzeba bić bied- 
dy płaz bez potrzeby, on chce także 
żyć, tak tylko robić dziki czlowiek. — 

" Joczem odwrócił się na drugi bok i 
zakrył się futrem. 

ROZDZIAŁ IV. 

PZW KS ar dėns 

Płonęły jeszcze tylko blade świa: 
"ta jesiennego poranku, gdy myśliwi 

_ wracali z polowania. Smugi mgieł bia- 
ych wisiały w powietrzu pod lasem. 
*M miarę jak się grobla zagłębiała w 
iąki ku rzece i dworowi, powietrze 

  

   

    

   

      

stawało się przejrzystszem widok od 
krywał się szeroki na dalekie obsza- 
ry łąk zasianych stogami, aż hen ku 
rzece — gdzie bielały w obramowaniu 
starodrzewia i zagajników parku, po- 
kaźne mury Czarnobylskiego dworu. 
Na stogach koło drogi siedziało kilka 
pojedyńczych orłów. Gdy Hubert to 
ujrzał, wnet w nim jęła drgać żyłka 
myśliwska. 

— Stać, zawołał na woźnicę, na- 
bił sztucer i podkradłszy się nieco ku 
najbliższemu stogowi, strzelił. Orzeł 
strzelany i dwa inne z najbliższych 
stogów wzniosły się wgórę, jęły zata: 
czać kręgi szerokie, wysoka w powie- 
trzu. Hubent strzelił do lecącego orła 
drugi raz. 

— Raniłem oba — wołał wracając 
do powozu, — ale te orły twarde ma- 
ją życie, — prawdziwie Ginwiłłowskie 
orły! Marek jednak wnosił z równego 
lotu pięknych ptaków, że im żadna 
krzywda się nie stała. 

Myśliwy wrócił da powozu, konie 
pomknęły szybkiem kłusem ku dwo- 
rowi. 

Pod pałacem w: Czarnobylu ude - 
rzył wzrok gospodarza skromny chłop- 
ski zaprząg — jednokonny wózek z 
bardzo niedostatecznem z tyłu siedze- 
niem. Zaprząg był obcy, któż by mógł 
przybyć o tak rannej godzinie? 

Niespodziewanym gościem była 
panna Iwieniecka, kuzynka ks. Alek- 
sandra. : 

W chwili powrotu myśliwych, gość 
kobieta lat pięćdziesięciu spoczywała 
na fotelu w gościnnym pokoju pałacu. 
Dosyć wysoka, szczupła, blada, © 
obliczu  wyrazistem, jakby chorobą 
znękanem, w czarnym nieco wyszarza- 
nym stroju, czyniła wrażenie osoby 
stanu duchownego. Z ciemnych suro- 
wych oczu patrzyła gorąca dusza, 

Panna Iwieniecka, córka  Ginwił- 
iówny, była ostatnią latoroślą prasta- 

IWydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydyłło. 

rego rodu, ziemi Moroczańskiej. Ro- 
dzice jej w pełnym dla kresów klęsk 
63-m roku, zostali pozbawieni swego 
bardzo znacznego tunduszu. 

Po śmierci ich, młodej Jadwidze, 
pozostały tylko nikłe resztki, wielkich 
niegdyś zasobów. Pierwsze lata młodo- 
ści poświęciła usiłowaniom ratowania 
dziedzictwa przodków, lecz one jej 
życia wypełnić mie mogły. Myśl pracy 
społecznej, pracy nad ludem była jej 
zawsze gwiazdą przewodnią. W kole 
rówieśn em nie była lubiana. Podnio- 
sła dusza nie łatwo zdobywa uznanie 
szarej rzeszy — za życia. To, ca się 
wyróżnia, razi oko tłumu i wzrok jego 
czyni niechętnym. ” 

Z ks. Aleksandrem łączyły ją od 
młodości stosunki przyjazne. W praw- 
dzie kuzynostwo było do siebie zgoła 
niepodabnem, ale książe, który po- 

gardzał gminem miernot, podziwiał w 
tej — jak mu się zdawało — dziwacz- 
nej osobie, żywość umysłu, hart woli i 
siłę czynu. 

Zawsze nieco wątłe zdrowie Iwie- 
nieckiej uległo w pierwszym roku woj- 
ny fatalnemu pogorszeniu, trawiła ją 
ciężka choroba. Ona czuła doskonale 
że dni jej są policzone. Życie... nie 
wolno doń przywiązywać nadmiernej 
wagi lecz i lekceważyć nie wolno. Nie 
bez celu Bóg człowieka na placówkę 
powołał. Każdemu porucza On pewne 
zadanie. Przed człowiekiem leży pole 
pracy niezmierne, a życię dzień krót- 
ki. Zmarnowana godzina niepowetowa 
ną jest stratą. Któż w życiu nie trwo- 
nił czasu, tego najcenniejszego skar- 
bu? U schyłku dni, wyjaskrawia się 
w nas pojęcie wartości jego, którą lek- 
ceważyliśmy w kwiecie sił i życia. 
Ostatek dni swoich ona wykorzystać 
musi, skończy sprawę kościoła w Po- 
hoście. Wtedy odejdzie w spokoju, je- 
śli taką jest wola Boża. 

Wolała by zawdzięczać pomyślne 

jej rozwiązanie księżnie niż Aleksan- 
drowi, ale sprawaejest pilna, a księżna 
daleko. Zresztą nie należy nadużywać 
ofiarności zacnych ludzi. Jeśli ją na- 
zywają poborcą podatków na cele do- 
broczynne, winna dbać by podatki 
sprawiedliwie były rozłożone. Niech 
tym razem Aleksander zapłaci. Dobry 
uczynek zjedna mu może miłosierdzie 
Boże, a ono bardzo bywa potrzebnem 
człowiekowi, pochtonieętemu marno- 
ściami tego świata. Jeśli otrzyma od 
niego potrzebne, wielkie pieniądze, to 
będzie cud! Pod znakiem cudu i łaski 
Bożej, rozpoczęła dzieło ratowania ko- 
ścioła. Bóg nie odmówi swej opieki 
de końca 

Padła na kolana przed Krucyfik- 
sem wiszącym na ścianie i modliła się 
gorąco. 

Pukanie do drzwi strzelca, odwo- 
łało jej myśl od świętych obcowania, 
z powrotem do spraw ziemskich. 
Aleksander na nią czekał w jadalnym 
pokoju. Po serdecznem powitaniu i 
krótkiej rozmowie o jej zdrowiu, je- 
go życiu i powodzeniach na froncie, 
zapytał ją książe o cel przyjazdu. 

Wyłuszczyła mu w treściwych sło- 
wach, sprawę kościoła w Pohoście, 
którego kupno musi być dokonanem 
dziś jeszcze, na co potrzeba pokaźnej 
sumy dwudziestu pięciu tysięcy rubli. 
W jego ręku ratunek on jeden może je 
pożyczyć. Aleksander zamyślił się głę- 
boka. ; 

— Kto mi je zwróci? — zapytał. 
— Bóg. : < 
— Teraz rozumiem, — rzekł po 

chwili, chodzi o dar, o wielkie pienią- 
dze. Sprawę omówimy w obecności 
Lencolda, mego głównego dostawcy 
sprośnej mamony, która jednak w pew- 
nych wypadkach bardzo bywa poży- 
teczną. 

— | dobrze użyta, błogosławiony 
owóc rodzi. Iwieniecka nabrała otuchy 

Moc cudu trwa. Gdyby Aleksander 
chciał dać odpowiedź odmowną, wo- 
lałby to uczynić w tej chwili, na cztery 
oczy. Cała zorza nadziei zaświtała w 
jej duszy. 

Za drzwiami rozległa się ożywio- 
na rozmowa. Ks. Marek i Lencold upe- 
wniali Huberta, że strzelone przez nie- 
go orły krążą gdzieś w słonecznych 
błękitach w najlepszem zdrowiu. Hu- 
bert twierdził, że sami w słowa wła- 
sne nie wierzą, jego strzały są celne, 
oba orły trafione, w tej chwili pewno 
już leżą nieżywe w leśnej gęstwinie. 
Gorący spór o różne epizody z polowa 
nia, trwał dalej przy śniadaniu, przer- 
wał go Aleksander, zagajając sprawę 
kupna kościoła w Pohoście, kuzynka 
Jadwiga niech ją sama przedstawi. 

Iwieniecka rozpoczęła swą powieść 
Klasztor i kościół Benedyktynów w 
Pohoście, założony w 17-tym wieku 
był ostoją Wiary i kultury polskiej na 
Polesiu, w ciągu dwuchset lat. Po roku 
klęski, po ostatniem powstaniu, rząd 
rosyjski wygnał zacnych mnichów, kla- 
sztor zburzyć ikazał, a kościół zamknąć 
majątek podarowana generałowi de la 
Gardie, za zasługi około stłumienia po- 
wstania, z tak zwaną „instrukcją'* 
stworzenia z niego ośrodku rusyfika- 
cyjnego. Kościół miał być zburzony. 
De la Gardie, dawniej bardzo majęt- 
ni, mało dbali o nawo nadane im do- 
bra. 

Kościół zapomniany stał pustką 
lecz go nie ruszano. Położenie się zmie 
niło, gdy Pohost odziedziczył przed 
wojną niejaki Fiodorow krewny tamtej 
rodziny, osobnik chciwy na pieniądze. 
Ten przypomniał sobie „instrukcję”, 
dotyczącą kościoła i sprzedał go han- 
dlarzom Żydom na rozbiórkę. Wiado- 
mość ta wywarła na ludzi dobrze my- 
ślących piorunujące wrażenie. Ona po- 
stanowiła kościół ratować za wszel- 
ką cenę. Zaczęła ad podburzenia miej- 
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scowych chłopów—katolików do czyn- 
nego oporu. Robotników przysłanych 
do rozbiórki kościoła wypędzono. Ko- 
ściół zamknęli chłopi na cztery zamki 
a klucze jej wręczyli. Ona je trzyma u 
siebie i wrogom ich nie wyda. 

Walka wybuchła podwójna 2 @ 
chowieństwem prawosławnem i wła- 
dzą miejscową, oburzoną śmiałem wy- 
stąpieniem, — z właścicielem i kupca- 
mi, którym się dobry interes z rąk wy- 
mykał. 

Walkę udało się przeprowadzić na- 
ogół pomyślnie, uciekając się do wszel 
kich możliwych środków. Dzięki po- 
parciu w Petersburgu zacnych i dziel- 
nych ludzi, głównie mecenasa Olna- 
mowskiego, udało się wyjednać zakaz 
zburzenia kościoła. Poseł do Rady Pań 
stwa ziemi Grodzieńskiej Skirmunt, jak 
zaklinacz wężów, umiał udobruchać 
groźnego Stołypina i wyjednać pozwo- 
lenie na kupno ziemi folwarcznej jako 
też kościoła miejscowym chłopom, ka- 
tolikom. Miejscowy ziemianin Dwora- 
kowski — człowiek niewielkiego fun- 
duszu ofiarował na kupno Pohosta dzie 
sięć tysięcy rubli. Sumę tę cokolwiek 
zaokrągloną przez dalsze składki przy: 
jął Fiodorow jako zadatek. Obecnie 
zbliża się termin wypłaty pozostałej 
należności dwudziestu pięciu tysięcy 
rubli. Przeciwdziałanie wrogich sił się 
wzmogło z mianowaniem — jako mar- 
szałka powiatowego, Griparego, czło- 
wieka ruchliwego, sprytnego i bez- 
względnego. Fiodorow pod jego wpły- 
wem, zerwie umowę i zatrzyma zada- 
tek, jeśli dziś jeszcze pieniądze nie zo- 
staną zapłacone. O pożyczenie ich pro- 
si Dostojewsky księcia Aleksandra — 
to jedyny ratunek od zguby dobrej 
Sprawy, poczętej z. takiem powodze- 
niem, śród niesłychanych trudności. 
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