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PRENUMERATA miesięczna 

2    
MRÓZ,   

  

Wielkiego Księcia 
: Od jednego z najlepszych znaw- 

ców starego Wilna i jego "t 
ków, otrzymujemy п pujące 
uwagi tyczące prochów Wielkiego 
Księcia Litewskiego Witolda, któ- 
ra to sprawa stała się dziś, 
związku z przygotowaniami ko- 
wienskiemi niezmiernie aktualną. 

   

   
  

Jak doskonale wiadomem jest czy- 

telnikom „Słowa, Litwa kowieńska 

od dłuższego już czasu przygotowuje 

się do uroczystego obchodu  500-nej 

rocznicy od daty zgonu W. Ks. Witol- 

| da. Z tego powodu pewien 

odłam _ litewskiej prasy  nacjona- 

| listycznej nawołuje z zapałem miaro- 

dajne czynniki rządowe o sprowadze- 

nie do stolicy prochów bohatera, jako 

że spoczywają, któżby o tem nie wie- 

dział, w Bazylice wileńskiej, upamięt- 

nionej również i jego wspaniałemi fun- 

dacjami. o 

Z pomiędzy odezw, jakie się zda- 

rzały w gazetach kowieńskich, szcze- 

gólnie charakterystycznym jest okól- 

nik metropolity Eleuterjusza, nakazu- 

jący swemu duchowieństwu, przyczy- 

nić się w miarę możności do sprawy 

obrony prochów Witolda. Przedziwna 

gorliwość! jak gdyby prześwietna ka- 

pituła wileńska, za inicjatywą  uczo- 

| nych dziejopisarzy oddawna nie opie- 

kowała się sprawą grobu stryjecznego 

brata założyciela katedry wileńskiej, 

eo ipso i prochami Witolda, mające- 

mi zdaniem archeologów naszych, 

spoczywać w pobliżu tego miejsca, 
glzie się wznosi erygowana w r. 1853, 

Staraniem Eustachego hr. Tyszkiewi- 

ck piękna tablica, uwieczniająca pa- 

mięć znakomitego wojownika. 

Ponieważ prochy Witolda w r. 
1578 zostały przeniesione z grobowca 
sklepowego do nowego miejsca, mia- 

nowicie położonego obok ówczesnego 
ołtarza św. Michała, stąd znalazły się 

owe szczątki wielkoksiążęce w samym 
murze ściany północnej świątyni. 

Katedra wileńska ostrzeliwaną by- 
ła przez wojska moskiewskie w w. 
XVII akurat od strony góry Zamkowej, 
a więc i ta część ściany katedry mo- 
zła być znacznie uszkodzona, jak rów- 
1ież sam grób Witoldowy w niej się 
znajdujący. Jasną jest również rzeczą, 
te sprowadzenie prochów Witolda za- 
iczyć musimy, do ikwestyj graniczą- 
*ych wprost z. utopją, bo przedewszy- 
5tkiem wolą samego Witolda było zło- 
żenie go na wieczne czasy nie w innej 
świątyni kraju, jeno w katedrze wi- 
leńskiej, 'a mianowicie obok jego dru- 
ziej żony Anny. Czy się znalazły pro- 
fhy Witolda razem ze szczątkami 
Wielk. ks. Anny to już inna kwestja, 

ŚW a niepodobna dziś z całą ścisło- 
( 4 określić w jakim punkcie ściany 

północnej bazyliki naszej poszukiwać- 
by wypadło miejsca złożenia prochów, 
Sdyby wskazaną była ich ekshumacja. 
jPrzytem tyle wypadałoby zburzyć 
rozmaitych części muru, naruszyć i tak 
Już nadwątloną Ścianę świątyni, w 
różnych zresztą miejscach popękanej 
2 powodu grumtu łąkowego, na któ- 
rym się wznosi, jak i dostawanie się 
do fundamentów - у różnych czasach 

| ow, podskórnej. 
„ Komuž ze starszych Wilnian mitu“ 
lących pamiątki historyczne i kościelne 
nie tkwi jeszcze w pamięci przypadko- 
we odkrycie byłego sklepu wielkoksią- 
śęcego w katedrze tutejszej, mianowi- 
Че — gdy, się rozsunęły płyty po- 
r: komiennej w pobliżu zakrystji, 

0 po podniesieniu takowych ks. pra- 
ks J. Kurczewski i dr. WŁ. Zahorski 
Natrafili na domniemane ślady grobu 

Er inego w dziejach biskupstwa wi 
ieńskiego Walerjana Protasewicza Su- 
Zkowskiego, który tam był pochowa- 

hy, jak twierdzą archeologowie nasi, 
być może w tem samem miejscu gdzie 
Uiegdyś spoczywał Witold. 

Jakoż znaleziono w sklepie rzeczo- 
fiyńt szkielet i obok niego czaszkę, do 
lakiegoś innego osobnika należącą, a 
Przykryta piuską, nadto napotkano w 

  
(dalszy ciąg na sżpalcie 6-ej). 

z odniesieniem do „aS A 
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| Opiata pocztowa więzczona ryczałtem : (E 
Rečakeja rękonisów niezamowionych nie zwraca. Adminirtracja 

mie uwzgłędnis zastrzeżeń go do rozmieszszania ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANUGWICZE — ul. Szeptyckiege -— A Laszuk. 
BIENŁAKONIE -— Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Let“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiege. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — «l. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „Jednošč“. 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

azdesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

  
  

Prochy  |nterwencja Wielkich mocarsto © kontlikcie sowiecko-chińskim 
Powašnieni poważnie myślą o pakcie Kellega, lecz nie mniej poważnie gofują się do rozprawy zbrojnej 

Stan wojenny w Chinach 
Generał Chorwatt przybył do Charbinu 

MOSKWA, 20.6. Pat. japońska agencja telegraficzna Simbuo- 
Renho donosi, że w Charbinie został ogłoszony stan wojenny. 
Życie publiczne zamarło. Do Charbinu, według tychże źródeł, 
przybyć miał dawny prezes kolei wschodnio-chińskiej carski ge- 
nerał Chorwatt. la sama agencja donosi z Tokio, że odbyło 
się tam posiedzenie rady ministrów, na którem minister spraw 
zagranicznych Zidehara składał sprawozdanie 0 sytuacji w 
Mandżurji. Rada ministrów postanowiła zachować nadal stano- 
wisko wyczekujące. 

Pewność bojowa bolszewików 

MOSKWA, 20.VII. PAT. „Izwiestja*, omawiając sprawę mobilizacji i kon- 
centracji wojsk chińskich na granicy sowieckiej, piszą, że Z.S.R.R. nie pragnie: 
wojny, jednakże gdyby choć jeden żołnierz chiński przekroczył granicę sowiecką, 
Z. S. R. R. zdoła odeprzeć najazd i należycie ukarać jego inicjatorów. 

Bolszewicy atakują miasta graniczne 

WIEDEŃ, 20 VII. PAT. Wedle doniesień „United Press" z 
Charbinu, na granicy Mandżurji miało dojść między władzami 
chińskiemi i sowieckiemi do starcia. Mianowicie wczoraj po poł. 

wojska armji czerwonej zaatakowały pograniczną straż chińską, 

składającą się z żołnierzy chińskich oraz białogwardzistów w 

pobliżu miejscowości Pogranicznaja. Przyszło do waiki kawale- 

ryjskiej, w której wzięła również udział artyleria. Po krótkiej. 

wałce, wojska cofnęły się na swoje terytoria. 

Pogranicznaja i Mandżuli po walce w ręku bolszewików 

LONDYN, 20—97. Pat. Korespondent pisma „Asahi* w Osaka, dono- 

sząc О zagarnięciu miast Pogranicznaja i Mandżuli przez wojska sowieckie, 

podaje, że wojska te wyruszyły 19 bm. o godz. 10 rano i napadły znie- 

nacka na Chińczyków. Oba miasta pograniczne zostały zajęte bez trudnoś- 

ci. Władze chińskie w Charbinie zaalarmowane tą wiadomością zatrzymały 
wszystkich sowieckich urzędników, znajdujących się jeszcze w mieście i od- 

mawiają udzielenia dalszych wiz. Potwierdzenia tej wiadomości z innych 

źródeł brak. 

Strach ma wiełkie oczy; a może i... prawda? 

MOSKWA, 20VI. PAT „Krasnaja Zwiezda* podaje kilka szczegółów. o 
liczebności armii mandżurskiej i jej stanie. Gazeta oblicza wojskowe siły 
mandżurskie na 300 tysięcy ludzi, 400 karabinów maszynowych, 450 miotaczy 
bomb, 400 armat lekkiego i górskiego typu, od 40 do 50 samolotów typu Bre- 
guef, Gaudron i innych. Techniczne wyposażenie, jak również wyszkolenie 
armii mają być sł:be. Wojsko to może jeszcze z pewnem powodzeniem — pisze 

k 

gazeta—prowadzič walkę defenzywną, natomiast nie nadaje się do walki ofen- 
zywnej, w szczególności z zrmją nowożytnie wyszkoloną i dobrze technicznie 
wyposaźoną Wo,srami mandżurskiemi dowodzi Czang-Ju-Lan, sztab, jak rów- 
nież główna baza wojsk, znajdują się w Mukdenie. 

  

Tryumfalny óbjazd Pana Prezydenta 
Raeczypospoliej po Małopolsce 
PRZEWORSK, 20 7. PAT. 1O godzinie 

10-ej Pan Prezydent opóścił Przeworsk, 
udając się do Łańcuta, ordynacji Alfreda 
Potockiego. Ustąwiona przed pałacem kom- 
pania honorowa 39 pp. z dowódcą ppłk. 
Zygmuntem Trzaską - Durskim na czele 
sprezentowała broń. Pan Prezydent przy 
dźwiękach hymnu narodowego wraz ze świ- 
tą ćw towarzystwie wojewody Głuchow- 
skiego oraz generałów Galicy i Wieczor- 
kiawicza przeszedł przed frontem kompanii 
honorowej poczem pożegnawszy się z go- 
spodarzem księciem Andrzejem Lubomir- 
skim odjechał w dalszą drogę, żegnany 
owacyjnie przez zgromadzone wzdłuż drogi 
tłumy ludności wiejskiej. 

O godzinie 10 min. 25 samochód Pana 
Prezydenta zatrzymał się przed bramą try- 
umfaltą przy wjeździe do Łańcuta. Wśród 
entuzjastycznych okrzyków zgromadzonej 
publiczności i bicia dzwonów przeszedł Pan 
Prezydent przed szwadronem 10 p. strzel- 
ców konnych. Г 3 

Po przemėwieniach powitalavch wśród 
entuzjastycznych okrzyków wsiadł Pan Pre- 
zydent do samochodu i odjechał na słynny 
zamek łańcucki, gdzie był witany przez or- 
dynata p. Alfreda Potockiego. Po krótkim 
odpoczynku Pan Prezydent wraz z otocze 
niem, oprowadzony przez ordynata i zarząd 
ordynacji zwiedził wspaniałe urządzenia, 
ogród, stajnię, wozownię, gdzie znajdują 
się stare karoce z wieków XVII i XVIII, 
poczem oabył się przegląd koni, które Pan 
Prezydent z zainteresowaniem oglądał. Od- 
wiedziwszy dalej elektrownię, obory, oran- 
żerję i cieplarnię, Pan Prezydent udał się 
na Zamek, gdzie ordynat wydał na cześć 
Pana Prezydenta śniadanie: 

ŁAŃCUT, 20.VII. PAT. Po śniadaniu i 
krótkim wypoczynku Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej w towarzystwie ordynata Po- 
ABA oraz świty wyjechał o godzinie 

3 min. 50 do Leżajska, położonego o 20 
klm. od Łańcuta. Po drodze zwiedził Pan 
Prezydent fabrykę likierów ordynata Po- 
tockiego, witany owacyjnie przez robotni- 
ków i zarząd, O godz. 4 min. 15 Pan Pre- 
zydent zajechał przed bramę tryumfalną 
miasta Leżajska wśród bicia dzwonów i 
dźwiękach hymnu narodowego. Po powita- 
niu Pan Prezydent wraz z otoczeniem 
udał się do starożytnego klasztoru OO. 
Benedyktynów, obejrzał godne uwagi jedne 
z największych w Europie piękne organy, 
qfiarowane przez króla Jana Sobieskiego. 
Żegnamy pizez duchowieństwo Pan Prezy- 
dent po półgodzinnym pobycie w kiaszto- 
rze odjechał drogą powiatową oraz leśną 
przez Brzózę Królewską do pałącu myśliw- 
skiego w Julinie. 

* 

ŁAŃCUT, 20.VII. PAT: Po odpoczynku 

w pałacyku myśliwskim w Julinowie Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej w tow. ordy- 
nata Potockiego udał się na polowanie na 
podjazd na rogaczą i zabił piękny okaz, 
poczem wraz z otoczeniem udał się na 
Zamek łańcucki, gdzie o godzinie 21 ordy- 
nat Potocki wydał na cześć Dostojnego 
Gościa obiad. 

ECHA STOLICY 
Prace Marszałka Piłsudskiego 
Marszałek Piłsudski kieruje obec- 

nie osobiście pracami nad układaniem 
nowego budżetu M.S.Wojsk. Codzien- 
nie szefowie departamentów  minister- 
stwa przedstawiają Marszałkowi pla- 
ny preliminarzy na rok budżetowy 
1930131. 

Powróf z urlopu minisfra Skład- 
kowskiego 

Minister spraw wewnętrznych, gen. 
Składkowski, powrócił z urlopu wy: 
poczynkowego, spędzonego we Fran- 
cji pod Paryżem wczoraj wieczorem. 
Od poniedziałku 22 b. m. minister 
Składkowski obejmie z rąk ministra 
sprawiedliwości p. Cara zastępstwo 
bawiącego na urlopie premjera, 

Rozpoczęcie żniw w okolicach 
Warszawy. 

Wczorzj rozpoczęły się w okolicach 
Warszawy Żniwa. Żyto w tym roku jest 
daleko pełniejsze i lepsze, niż w przeszłym 
roku. Pszenicą dojrzeje za jakieś dwa ty- 
godnie. 

Urodzaj na kartofle jest też doskonały. 

P. Dewey w ośrodkach przemy- 
słowych 

Amerykański doradca finansowy, 
p. Charles Dewey, wyjechał dla zwie- 
dzenia wielkich ośrodków przemysło- 
wych, leżących przy kolei warszawsko- 
wiedeńskiej, Przedewszystkiem p. De- 
wey zatrzyma się w Tomaszowie 
Rawskim, Radomsku i Częstochowie. 
Dziennikarze zagraniczni w Polsce 

Dziś wieczorem przybywa z Gdyni do 
Warszawy wycieczka dziennikarzy szwaj- 
carskich, którą powitą na dworcu w imie- 
niu Ministerstwa Spraw Zagranicznych u- 
rzędnik wydziału prasowego, p. Mieczy- 
sławski. 

* * * 

Dziś również przybywają z Gdyni dzien 
nikarze czescy, którzy bawią już od kilku 
dni w Polsce. "e 

W najbliższych czasach spodziewane 
jest przybycie jeszcze kilku wycieczek dzien= 
nikarzy obcych, szczególniej z Niemiec, jak 
monachijskich i królewieckich. 

Po obiedzie i krótkiem cercle Pan 
Prezydent udał się na spoczynek. 

* 

„ KRAKOW, 20.VII. PAT. Dziś o godzi- 
nie 3 min. 15 przybyła do Krakowa autem 
ze Spały Pani Prezydentowa Mościcka w 
towarzystwie majorowej Jurgielewiczowej i 
adjutanta kpt. Suszyńskiego. 

Wstrzymanie bezpośredniej wysyłki poczty z Z. S. R. R. 
do Chin 

MOSKWA, 20—7. Pat. „Tass“ dowiaduje się, že komisarjat ludowy 
poczt i telegrafów przygotowuje komunikat dla międzynarodowego biura 
pocztowego w Bernie, zawiadamiający to biuro, że bezpośrednia wysyłka 
poczty ze związku Socjalistycznych Republik Rad do Chin ustaje oraz że 
wszelka poczta ekspedjowa z Europy tranzytem przez Rosję do Chin bę- 
dzie obecnie wysyłana do Japonii przez Władywostok. 

Francuscy akcjonarjusze kolei wschodnio-chińskiej w oba- 
wie o swe mienie : 

WIEDEN, 20—7. Pat. Zrzeszenie irancuskich właścicieli papierów 
wartościowych Banku Rosyjsko-Azjatyckiego wystosowało do ministra 
Brianda pismo, domagające się jego interwencji w kwestji kolei wschodnio- 
chińskiej, której właścicielem jest Bank Rosyjsko-Azjatycki. 18  miljonów 
akcyj tego banku znajduje się w posiadaniu irancuskiem. Pismo to żąda 
przedłożenia kwestji spornej międzynarodowemu tcybunałowi sądowemu. 

Anglja, Francja, Japonja i St. Zjednoczone interwenjują 
na rzecz pokoju 

BERLIN. 20.6. Pat. „Vossische Zeitung* w depeszy swego 
korespondenta londyńskiego donosi, że w tamtejszych kołach 
dyplomatycznych potwierdzają wiadomość o dojściu do porozu- 
mienia między rządami Anglji, Francji, Japonii i Ameryki w spra- 
wie podjęcia równoczesnej interwencji w konflikcie  rosyjsko- 
chińskim. Interwencja ta ma iść równolegle w dwóch kierun- 
kach. Szkretarz stanu Stimson przyjął na siebie obowiązek zwró- 
cenia się do Rosji i Chin z upomnieniem, że w myśl pogłądów 
4 wspomnianych mocarstw, nie mają one prawa do rozstrzyga- 
nia konfliktu w sprawie kolei wschodnio-chińskiej w drodze 
zbrojnej. Sekretarz stanu Stimson zobowiązał = poprzeć 
ewentualne propozycje rozjemcze ze strony sowieckiej i rządu 
chiński:go. 

Komunikat poselstwa chińskiego w Berlinie 
BERLIN, 20 7. PAT. „Berliner Tagebiatt" ogłasza komunikat poselstwa chińskie- 

go, stwierózający, iż Chiny gotowe są zgodzić się na zropozycje Sowietów, dotyczące 
zwołania konferencji oraz uwolnienia agentów sowieckich, winnych uprawiania propa- 
gandy oraz naruszenia postanowień traktatów istniejących pomiędzy Chinami a Rosją. 

Chiny nie zapomniały, że podpisały pakt Kelloga, ale... 
NOWY YORK. 20.6. Pat. Według doniesień z Szanghaju, mi- 

nister spraw zagranicznych Wang oświadczył, że. hiny „nie za- 
pomniały o tem, że podpisały pakt Kelloga. Wszelka jednak 
akcja ze strony sowietów skierowania wojsk do Mandżurii uzna- 
na zostanie przez naród i rząd chiński za akt wojenny. 

Rząd japoński ogląda się na p. Brianda 
WIEDEN. 20,6. Pat. Dzienniki donoszą z Tokjo, że odbyło się tam 

posiedzenie gabinetu japońskiego celem zajęcia stanowiska w sprawie 
ewentualnej interwencji mocarstw. Wiadomość, iż Briand już nawiązał kon- 
takt z posłem chińskim oraz ambasadorem sowieckim w Paryżu wywoła- 
ła wśród obecnych na posiedzeniu gabinetu japońskiego żywe zado- 
wolenie. 

Na jakich warunkach nastąpić może pośrednictwo 
8 Ameryki 

WIEDEN 20—7. Pat. Wedžug doniesiei dziennik6w z Pekinu, gabi- 
net pekiński obraduje dziś pod przewodnictwem marszałka Czang-Kai-Sze- 
ka nad kwestją amerykańskiego pośrednictwa w konilikcie sowiecko-chiń: 
skim. Ze strony dobrze poiniormowanej słychać, że rząd nankiński przy: 
jąłby ewentualnie pośrednictwo Ameryki z tem jednak zastrzeżeniem, że - 
rząd sowiecki wstrzyma natychmiast kroki wojenne przeciwko Chińom. 

Rząd angielski też nie chce wojny na Dalekim Wschodzie 
ŁONDYN, 20 VII. PAT. Rząd angielski poinformował rządy Stanów 

Zjednoczonych i Francji, iż całkowicie przyłącza się do wysiłków, jakie 
czynią te rządy, aby doprowadzić do odprężenia stosunków  chińsko-so- 
wieckich. 

Interwencja argentyńskich przyjaciół Ligi Narodów 

BUENOS-AIRES, 20 VII. PAT. Stowarzyszenie przyjaciół Ligi Naro- 
dów przesłało telegram kablowy do przewodniczącego Rady Ligi Narodów 
prosząc go o niedopuszczenie do wszczęcia wrogich działań pomiędzy 
Chinami a Sowietami. 

BARKAN ZOYSYNO A TWEN TORO YO ACER ETKUNRZLILS 0 

Los skargi litewskiej uzależniony od uwag Polski 
Tak zawyrokowali p.p. Adatci i Quinones de Leon 
GENEWA. 20.6. Pat. Adatci i Ouinones de Leon rozpatry- 

wali ostatnie pismo Woldemarasa do Ligi Narodów, przyczem 
postanowiono przed kontynuowaniem badania pisma zaczekać 
na uwagi, jaki w tej sprawie poczyni Polska- 

Hołd pamięci bohaterskiego lofnika 
Entuzjastyczny artykuł wstępny w „Maris Midi* 

PARYŻ, 20 VII. PAT. „Paris Midi* wstępny artykuł poświęca -tra- 
gicznej Śmierci mjr. Idzikowskiego. Autor artykułu Maurice de Valeff pisze: 
Lotnika polskiego spotkała Śmierć, godna wielkich ludzi, w duszy których 
płonie zapał następców Ikara. Pięknem miejscem spoczynku jego byłaby 
wyspa Gracioza, stanowiąca jedną z niewielu pozostałości zaginionej 
Atlantydy. Lecz skoro znalazł się na miejscu okręt polski, który zabrał 
jego bohaterskie szczątki, rodacy powinni mu wznieść pomnik tam, gdzie 
padł zwęglony. Lepszego miejsca uczczenia jego pamięci znaleźć nie można. 

Gdzie spoczną zwłoki Ś. p. mir. Idzikowskiego 
LWOW, 19—1T. Związek obrońców Lwowa zwrócił się do komisarza 

rządu m. Lwowa Nadolskiego z prośbą o wyjednanie zezwolenia na spro- 
wadzenie zwłok Ś. p. mjr. Idzikowskiego do Lwowa i pochowania na 
cmentarzu Obrońców Lwowa. W tej sprawie komisarz Nadolski zwrócił 
się do ministra wojny Marszałka Piłsudskiego, zaznaczając, że miejscem 
spoczynku Ś. p. mjr. Idzikowskiego będzie cmentarz obrońców Lwowa 
obok grobu lotników i grobu 1-ej eskadry amerykańskiej. 

Arcybiskup - Polak na audjencji u Ojca Świętego 
RZYM, 20.VII: PAT. Ojciec Święty przyjął w dniu wczorajszym na audjencii 

prywatnej ks. arcybiskupa Szeptyckiego. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. : 
PiŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski, © 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. — 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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drożej. 
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tymże sklepie i szczątek mały pomni- 

ka renesansowego, prawdopodobnie 

wzniesionego w swoim czasie nad gro- 

bem wielkiego pasterza. Podczas poża- 

rów i niejednokrotnych przeróbek ka- 

tedry, zwłaszcza ostatniej rekonstru- 

kcji świątyni, dokonanej przez prof. 

W. Gucewicza, w wielu sklepach 

katedry powstał nieład, zaś dostająca 

się do podziemi woda, wraz z mułem, 

oraz gruzy zwalone tam nieopatrznie, 

"dokonały reszty zniszczenia zwłok bar- 

dzo wielu osób dostojnych, - trumien 

ich, nagrobków i t. p. Nawet groby 

królewskie, z powyższych powodów 

fatalnie naruszone, nie mogły być na- 
leżycie zbadane a bodaj nawet i szczą- 
tki w nich zawarte nie odszukane. 

Przed pół wiekiem bawiący w Wil- 

mie, znakomity prof. Stanisław hr. Tar- 

nowski, ubolewając nad powyższemi 

okolicznościami nadmienił, że należa- 

łoby Wilnu jak się wyraził pożyczyć 

Łepkowskiego, świetnego archeologa 

krakowskiego, badacza grobów kró- 

lewskich na Wawelu. Wówczas to coś 

ostatecznie konkretnego dałoby się 

powiedzieć i o wileńskich grobach ka- 

tedralnych, a tem samem i o szcząt- 

kach Witolda. 

W owym czasie, gdy dr. Zahorski 
cośniecoś pozytywnego o byłym skie- 
pie wielkoksiążęcym, usiłował zakomu- 
nikować w prasie, zaskarżonym  zo- 
stał przez pewnego uczonego  litew- 
skiego do prokuratora sądu a przywła- 
szczenie rzekomo znalezionej korony 
Wielkiego Księcia Witolda. Oczywi- 
ście oskarżyciel mógł się tylko denun- 
cjacją swą ośmieszyć, a wykazać przy- 
tem absolutny brak znajomości źródeł 
naukowych nowych polskich, jak np.- 
cennej książki A, H. Kirkora, pod tytu- 
łem „Bazylika Litewska* (Kraków 
1886 r.) w której autor najsumienniej 
zbadał sprawę tranzlokacji prochów 
Witolda w katedrze, jak i pamiątek 
związanych z imieniem Wielkiego 
księcia Litewskiego w owej świątyni, 
przechowywanych. Sulimczyk. 

* 

sias | 
* * * 

. Tyle p. Sulimczyk. Wydaje się nam 
iż wiadomość, którą podaje o rzeko- 

"mym zamiarze Litwinów kowieńskich 
wywiezienia zwłok W. Ks. Witolda do 
Kowna, nie jest zupełnie ścisłą. Nie 
wiemy czy projekt taki istnieje. Nato- 
miast znamy odezwę p. posła litew- 
skiego w Czechosłowacji p. Donata 
Malinowskiego nawołującą do ufundo- 
wania srebrnej trumny i złożenia w 
niej prochów Wielkiego Księcia. W 
czyjem imieniu występuje tu p. Donat 
Malinowski z Kowna? — Jego projekt 
przewiduje pozatem dokonanie konser- 
wacji świętych dla nas prochów ręka* 
mi jakichś litwinów amerykańskich, 
którychby rząd kowieński sprowadził 
W tym celu specjalnie z Ameryki, aże- 
by ominąć konieczność otrzymania 
przepustek od władz polskich na przy- 
jazd do Wilna. Błahą jest dla nas 
kwestją przepustek, z których chcą lub 
nie chcą korzystać panowie z Kowna 
natomiast zadziwia nas tupet tych pa 
nów, „którzy bez ceremonii przywła- 
szczają sobie jedyne i wyłączne prawo 
da wspólnej naszej własności. Prochy 
Wielkiego Księcia Witolda są bowiem 
własnością  sukcesorów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, a prawa do tej 
sukcesji myśmy się nie zrzekli i nie 
zrzekniemy się nigdy, tego państwa, 
tego księstwa, które budowali nasi 
przodkowie. Nie chcemy przesądzić 

kwestji personalnych osób, któreby 
według projektów kowieńskich upo- ważnione były do opiekowania się zwłokami W. Ks. Witolda, obawiamy 
się jednak, aby niektórym z pośród nich nie wypadło nam powiedzieć: Rę- <e precz od prochów Wielkoksiąžę- 
cych. 
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czysty, wyborowy ną paszę poleca 
Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr Il-a.
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ECHA KRAJOWE 
ŁAWARYSZKI. 

— Na Starym Trakcie połockin — па 
szlaku Batorego — po wojnie zapanowała 
pustka. Powoli gniły bale, któremi Niemcy 
wyłożyli drogi; znaleźliśmy się daleko, za 
światem. Wyjazd do Wilna — to była całą 
wypraw , przez płachy i bagniska. Końmi 
do Kieny, stamtąd po nocy koleją. Dwa 
dni najmniej. Byliśmy kątem co się zowie 
zapadłym. Aż ruszyły autobusy. | teraz, 
panie, zraną staniesz na goścńcu — mach- 
niesz ręką ząuzymasz Szewroleta czy 
Brokwaja—i nim nogi odciasaoty zdrętwieć 
zdążą jesteś w Wilnie, na pl. św. Jerskim, 
czy tam Orzeszkowej. A wieczorem wra- 
casz na kolecję do domu. Zdaje się, że 
gdzieś na Zarzeczu m eszkas:, czy па Ро- 
powszczyźnie. Daj Boie zdrowia autobu- 
som. i 

Niewielkie to miasto, Ławaryszki. Żeby 
nie kościół, i nie parę Karaimów, i to mia- 
stem by nie było; tylko wsią, Ale, że ko- 
ściół już od króla Władysława IV został 
zafundowany, że starostwo tu było kiedyś, 
na którem Sapiehowie i Jabłunowscy sie 
dzieli — więc nie wieś jest, a miasteczko. 
Zamiast starego, drewnianego košciolka— 
mamy kościół nowy, w pęknym got;cko- 
dubowikowskim stylu; tylko stare w nim 
dwa ołtarze są, z obrazami ze starego ko- 
ścioła. Dzwon jeden też jest stary, pocho- 
dzący z Miednik, z czasów, gdy miednicki 
kościół był zamknięty. Całą historję o nim 
bv można napisać. Tej wiosny żdwa nowe 
dzwony sprowadził nam proboszcz Ks. Za- 
charzewski. Arcybiskup przyjeżdżał je świę- 
cić, i teraz, gdy sę z wieży odezwą, w 
całej parafji nasłuchują ludzie — jaki mają 
głos? jaki oźwięk? 

Starostwa aawnego ani śladu. Tylko 
wieść niesie że dworzec stał nad Wilejką, 
tam, gdzie dziś wieś: I dworów niema w 

“ 
CZEKOLADA ŚMIETANKGWA 
оОЛЕ MAKE O NSS, GEVA GRS 

[ i MLECZNO-ORZECHOWA 
fabryki 

A.PIASECKI 
w KRĄKOWIE 

Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 

parafji. Lasy tylko same z kilkoma włóka- 
mi ornemi mą hrabia Xawery Pusłowski, 
lasy ma pan Minejko w Osinowce, i rządo- 
we lasy—„Lawaryska puszcza“ przetrzebio- 
na niestety, część grunta zajmują. Reszta — 
wsie; długie, wąskie sznury. Ale urodzaj 
na nich w tym roku—nachwał. Pierwszy 
raz po latach nieurodzaju. Zyto—jak mur, 
jarzyny mocne, ciemne. Będzie chleba. 

W miasteczku mamy Straż Ogniową. 
Chłopcy noszą piękne niebieskie mundury, 
w niedziele, przed mszą, ćwiczą się w sztu- 
ce strażackiej. Daj Boże, by nie potrzebo- 
wali nigdy tej sztuki Stosować. Ale strze- 
żonego Pan Bóg strzeże; ludzie to rozu- 
mieją i płacą po dwa złote od chaty na 
narzędzia strażąckie. Zresztą i komendant 
straży, pan Babieni, zabiega o środki na 
kupno pomp i innych przyrządów. W zeszłą 
niedzielę była zabawa, z której dochód po- 
szedł na straż ogniową. Do zorganizowa- 
nia jej przyczynił się wiele i p. komendant 
Walter. Przyjeżdżała trupa amatorska z 
Mickun, odegrano przeząabawną komedyjkę 
w stodole, potem tańczono do późna. | 
muzyka była dwa kwartety, a w każdym 
na czele masz miejscowy instrument: cym- 
bały. Śliczny instrument, dźwięczny i stroj- 
ny. Do akompaniamentu cymbałom jest 
mały cygański bębenek, ruska harmonika i 
skrzypka. | graią śliczne, stare, melodyjne 
piosenki. Ciekawie by było usłyszeć taki 
koncert cymbałowy przez radjo: lepszym 
by był napewno, niż owe „koncerty płyt 
gramofonowych*.  Słuchali by cymbałów 
przez radjo wszyscy: bo wszyscy tu radja 
mają, i słuchają całego świata. Najświeższe 
były wieści i o locie Kubali i ldzikowskie- 
go, i o zatąrgu chińsko-sowieckim, o któ- 
rym Moskwa gada od rana do nocy, wy- 
myślając Chińczykom. Musi to być sympa- 
tyczny naród, ci Chińczycy. 

larys Histoji: Wojennej 
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Pułka Ułarów Zaniemeńskich 
Do nabycia w Adm. „Słowa 

Cena gr. 50. 
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Na polskiem wybrzeżu 
„.po raz ostatni 

Już więcej nad to morze nie po- 
jadę! Niech nikt mi słów tych niepo- 
pularnych za złe nie bierze, | nikt 
niech już mnie nie namawia! Zacze- 
kam, aż port się wybuduje w Drui... a 
może uzdrowisko nad Naroczem,a może 
societes internationale des vagons lits 
dowiezie mnie kiedy do Woropaje- 
wa, a może dotrę kiedy szosą cho- 
ciażby do Lidy...?—a nie—to się cały 
zawinę w chwoje naszych lasów, opa- 
lać się będę na piaskach oranskich, 
kąpał w Wilji czy Mereczance, żaglo- 
wał duszegubką rodzinna, jeździł ka- 
łamaszką i będę czekał... Bo, jak to 
mówią, serce się kraje patrząc jak to 
tam budują, rośnie wszystko na wiel- 
kich drożdżach wydatnej pomocy rzą: 
dowej, ogólnego poparcia i mody, jak 
każda inicjatywą zdrowa, Silna, znaj- 
duje szerokie pole do pełnego popi- 
su: porty, okręty, domy, pensjonaty, 
koleje, wielkie bulwary nadmorskie, 
szosy, szkoły, poczty, dworce... Rok 
temu niespelna tam mnie ciekawość i 
patrjotyczna reklama zaniosła a już 
widzę postęp, krok wielki olbrzyma, 
a u nas...? Za pozwoleniem—wspom- 
nieć hadko i splunąć chyba w ten ku- 
beł białego wapna, co nim „wsie na- 
sze swojskie na nową modłę mają 
smarować. 3 

Szczęśliwi ludzie! Ci, co kochają 
ten skrawek morza, ten Hel, Roze- 
wie czy Zatokę Pucką, jak my nasz 
Świr, Dryświaty, Rudnicką czy Nali- 
bocką puszczę i bezkreśne lasy litew- 
skie! Oni tam zakasawszy rękawy*nie 
z bielenia domów i krakowskich cho- 

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO anazy fotograficznego 
OGLĄDNIĘCIEM wie 

оГАНО Fotogra i 

  

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

WILNO, 
Najstarsza firma w kraju 

egzyst. od r. 1840 
ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58. 

kiego wyboru 

LUNI |   
mątów ojczyznę swą budują, nie z 
kwest ulicznych czerpią kapitały i nie 
z uroczystych tylko obchodów i defi- 
lady wojskowej zapał do pracy i 
wytrwania!—Tak to jest tam inaczej, 
niż u nas. 

Przyježdžamy do Hallerowa na- 
przyklad.W roku dwudziestym 6smym 
stala tam zamiast stacji jakaś niby 
budka dróżnika—dziś dziwo—dworzec 
murowany, jakich my w Wileńszczyź- 
nie, na granicznych z obcemi państ: 
wami stacjach nie mamy. Tuż wre 
praca, idą kolejki, roją się robotnicy. 
Gdzie to Hallerowo, na jakiej mapie 
było jeszcze trzy, cztery lata temuP... 
Ktoś kto umiłował był sobie ten ka- 
wałek gruntu, kto włożył w to pracę 
i energję swoją nie czekał długo na 

wzejście plonów. Jest nim iażynier 
pułkownik Henryk Bagiński, znany 
autor dzieła o dostępie Polski do 
morza, W r. 1920 zawitał tu z gene- 
rałem Józefera Hallerem, od imienia 
którego wywodzi się nazwa  miejsco- 
wości—Hallerowo. Dziś trzeci rok 
świetnie prosperuje wielki pensjonat 
„ Warszawianka”, mieszczący w sobie 
100 przeszło osób, urządzony wygod- 
nie i kulturalnie, w małym parku po” 
łożony, z garażem, z kortem teniso- 
wym, z kabinami na plaży morskiej. 
Po raz pierwszy urządzono tam ciep- 
łe kąpiele morskie z zastosowaniem 
ługu i soli ciechocińskich cieszące się 
niesłychanem powodzeniem. Wokół 
tego pensjonatu powstają inne, po- 
kaźne domy. Tak rośnie nowy kurort, 
kąpielisko morskie. ;Obok kolonje 
oticerskie, 

Mieszkańcy tedy w Hallerowie, w 
„Warszawiance”. Gdy się z okien gór: 
nych i balkonów rozglądać zapragnie 
w krajobrazie, ciągnie się on jak sze- 

KOMU 

go „CEDA* przeszło 

Fabryka pozostaje pod 

p. B. Cetlina, 

uznanie ze strony WPP. 
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Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić WPP. Klijentów, że z dniem 26 
czerwca 1929 r., całkowite urządzenie Fabryki Obuwia Mechaniczne- 

Fabryki Obuwia Mechanicznego 

„CETANJA“ m. 
byłego zarządcy fabryki „CEDA*. 

Żywimy nadzieję, że wyroby nasze 

Przedstawicielstwo na Wileńszczyznę: 

F-ma B. RIMINI i J. POSWIAŃSKI, Wilno, Rudnicka 6, tel. 12-20. 

SSEUKIEREM var ООО ОАН OCR "BOLKA GAIS LAUKO TO KRORREAKY ASŻESGZGOCIH ORACAL AREN 

NIKAT. 

na wyłączną własność 

osobistem kierownictwem 

zasługiwać będą i nadal na 

Z poważaniem 
Fabryka Obuwia Mechanicznego 

„CETANIA* S. A. 
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Nowa afera czeków bez pokrycia w Paryżu 
Dziwna rzecz, że kasta naiwnych 

ludzi w Paryżu nie wymiera, pomimo 

tak częstych i licznych wypadków de: 

maskowania oszustów, znajdzie się 
zawsze sporo ludzi, którzy się dają 
nabrać na bezczelność i przybrany ty- 
tuł. 

Przed kilku dniami nakryto i aresz- 
towano bandę oszustów  operującą 
czekami bez pokrycia, składającą się 
z trzech osób: Tancerki Zuzanny Kam: 
la Jeussen, pochodzącej z Badenii i 
jej dwóch przyjaciół, angielskiego 
automobilisty Turnbul i. Włocha na 
zwiskiem Giovanni Mossellini. 

Tancerce występującej w jednym 
z dancingów na Polach Elizejskich, na 
wystawne życie z towarzyszami nie 
wystarczała jej gaża to też wpadła 
ona na wypróbowany sposób. Poda- 
jąc się za baronową, rozpusciła słu- 
chy że tylko chwilowo musi występo- 
wać, jako tancerka, zanim nie Skoń- 
czy się jej proces przeciwko grando- 
wi hiszpańskiemu, o bardzo znacz- 
ne sumy które jej się należą. 

Jak zwykle w takich wypadkach, 
udało się baronowej Jeussen zdobyć 
wiarę a co zatem idzie i kredyt, to 
też wesoła trójka nie żałowała sob'e 
kosztownych obstalunków płacąc za 
nie czekami bez pokrycia. Co wiecej 
udało im się również na czek bez 
pokrycia nabyć elegancki nocny lokal 
na ulicy Fontaine. 

roki i długi na „dwa morza”, latar- 
nię morską w Rozewiu z jednej, a 
kiszkę półwyspu helskiego z drugiej 
strony. Ginie Hel w mgle oddalenia, 

Hallerowo bezpośrednio jest jed: 
nem z najdogodniejszych dla „letnikow“ 
miejscem  kąpielowem. Na pelnem 
morzu, w bliskości Zatoki Puckiej z 
drugiej strony, posiada pensjonaty o 
miedzę z wykwintnem, przy jedno- 
czesnem braku zbyt wielkiego sku- 
pienia ciał ludzkich na plaży, co się 
widzi w takim Helu. Tak zasię pięk: 
nie położone miejscowości jak Cha- 
łupy, Jastarnia, wreszcie ta sama 
Wielka Wieś czy Kuźnica urządzają 
swych lokatorów po chatach rybac- 
kich, co dotychczas uważane było 
przez kuracjuszy jako swojego rodza: 
ju nowinka, specjalność morska a la 
flondra, lub sielanka romantyczna ze 
złotego wieku rococo. Zresztą się 
mówi z patosem zwyczajnie: „Przy- 
jeżdżam nie dla wygód i komfortu, a 
dla morza, powietrza i słońca, — ch!'* 
—słusznie to jest, jeżeli jednak przez 
29 dni w miesiącu dmie wiatr z pod 
jakiejś połafnej czy ciemnej gwiazdy, 
morze podobne jest do bandy balwa- 
nów, słońca niema wogóle, a po po- 
wietrzu latają strugi wody  deszczo- 
wej—to co, pytam, wtedy robić? Nie- 
podobna przecież przez dwadziešcia 
cztery godziny na dobę umierać z 
miłości dla uciskanego przez niemców 
Judu kaszubskiego, bo się w końcu 
umrze naprawdę, ale z nudów. 

Ba, w pewnsjonacie zupełnie co 
innego: jest z kim porozmawiać na 
temat beznadziejnej sytuacji deszczo- 
wej i perspektywach zachodu słońca 
na jutro, o pantoflach tej panny, o 
morskiej chorobie, o dziwnym wyglą- 
dzie tej pani, a sympatycznym tej 

Tymczasem rachunek w _ hotelu 
Astrog wzrósł do zastraszających roz- 
miarów, to też właściciel tegoż do- 
magał się energicznie uregulowania. 
Pomysłowa trójka zaproponowała mu 
uregulowanie rachunku zawartością 
piwnicy z ulicy Fontaine, a Mossellini 
zdołał nawet to ryzykowne i deli- 
katne przedsięwzięcie uskutecznić. 

Ale nawet tak zręcznym oszustom 
noga musi się kiedyś powinąć. Do 
komisarjatów coraz częściej napływa- 
jące skargi na zgrane trio, doprowa- 
dziły do rewizji śledztwa i areszto- 
wania oszustów. Tancerka ze swoimi 
przyjaciołami odpokutuje w więzieniu, 
ale poszkodowani, nie będą mimo to 
mieli skąd wziąć na pokrycie swo- 
jej należności. 

1 pomimo tego nowego wykrycia 
głośnego oszustwa nic się na šwie- 
cie nie zmieni, i nadal zdobycie wiary 
i kredytu będzie niedostępnem dla 
uczciwych ludzi, a sprytni oszuści 
znajdą zawsze wiarę i RR 

„K. 

W chorobach krwi, skórnych i nerwo- 
wych osiągamy przy stosowaniu naturalnej 
wody gorzkiej Franciszka-Józefa regularnie 
funkcjonowanie narządów trawiennych. Wy- 
bitni specjaliści przyznają, że są niezmiern e 
zadowoleni ze zbawiennego działania dawno 
stwierdzonego wody Franciszka Józefa. 

właśnie, no i naszej sąsiadki. Bo pa- 
nie to stanowią nad morzem treść 
jego sezonu i przytłaczający odsetek 
mieszkańców. Tyle ich jest, mój Bo- 
że! Jest taka, której mąż odbywa 
ćwiczenia wojskowe i taka zupełnie 
bez męża, jest córka profesora i taka 
co kocha doktora, jest co ma w te: 
nisie zabójczy vorhand drive, co pły: 
wać umie, lub teź dopiero chce się 
uczyć, jedna wie ile cylindrów jest w 
fiacie, a ile w morisie, a inna znów 
czeka na ząbkowanie pięciorga swoich 
dzieci. Takie są te panie, kobiety 
młode i piękne co źle mówią o sta- 
rych i brzydkich. Zwyczajna formułka 
konwersacji bywa następująca: „Zdaje 
mi się, że Pani mówiła o tej pani 
co ma utlenione włosy, že... „Jako žy- 
wo tego nie mówiłam, skoro jednak 
wspomniał pan o tej pani to rzeczy- 
wiście przyznać muszę, że... 

Był taki młody kadet z 7-mej klasy, 
który powtarzał wciąż, że „życie nie 
jest romansem". Przyznać mu rację 
niepodobna: pięknie jest nad morzem 
w ciepłą pogodę (mówią starzy ludzie, 
którzy ją pamiętają), pozatem lato w 
całej pełni, ogórek kosztuje 3 złote, 
co go można kupić w domu za 10 
groszy, lub truskawki 7 złotych za 
kilo, tem się jednak zrażać niepodob- 
na: morze... 

Morze ma być tem lekarstwem co 
goi wszystkie doznane podczas poby- 
tu przykrości. Ludzie mówią, że mo- 
rze bywa piękne i bywa brzydkie. 
Jednakże specjaliści z pośród miłoś- 
ników morza zawsze Są zdania, że 
morze jest pociągające. Kilkakrotnie 
próbowałem analizować ten pociąg 
ludzi do morza i doszedłem do prze- 
konania, że odgrywa tu rolę decydu- 
jącą okoliczność, iż widzimy je tak 

Przygotowanie do obcho- 
du dziesięciolecia Algieru 

W roku 1930-ym przypada stule- 
cie zainstalizowania się Francji w 
Afryce Północnej, to też główne za: 
interesowane Francja i Algier, przy- 
gotowują się zawczasu do całego 
szeregu obchodów i uroczystości. 
Francja musi godnie przed całym 
światem pokazać swój wielki zmysł 
kolonizacyjny, a Algier z dumą może 
się pochwalić kolosalnym rozwojem 
za to stolecie kultury nowoczesnej 
handlu i przemysłu. 

Impreza obchodu stulecia wymaga 
nakładu dużych kapitałów to też mi- 
ło była przyjęta oferta przyłączenia 
się do obchodu złożona przez Tunis 
i Marokko, z których jedno zadekla: 
rowało swój udział w wysokości 
miljona franków a drugie na pół 
miljona. 

Zupełnie słusznem jest żeby w 
tym pokazie stulecia nietylko rząd 
był reprezentowany, ale żeby w niem 
wzięli udział przedstawiciele przedsię- 
biorstw handlowych i przemysłowych 
prywatnych, którzy się właśnie w 
kolonjach: wzbogacili i doszli do wiel- 
kiego rozwoju. 

Kilka wielkich banków jak Bank 
Algierski, Credit, Lyonais, Marsylskie 
towarzystwo kredytowe i wiele innych 
zgłosiły już swój udział na znaczne 
kwoty. Rząd francuski ma nadzieję, 
że zachęcone tym dobrym  przykła- 
dem inne banki i tow rzystwa po- 
Śpieszą się przyczynić do ušwietaie- 
nia obchodu stułecja Algieru. Z. K. 

Śmierć sławnego hakterjologa doktora 
“Mari 

Nową ofiarę badań naukowych 
poniósł Świat medyczny w osobie 
doktora Andrzeja Piotra Marie, daw- 
nego internisty szpitali Paryskich a 
obecnego kierownika  laboratorjum 
bakterjologicznego w instytucie Pas- 
teura. Chlubnie zaany bakterjolog padł 
ofiarą ciężkiej choroby, której się na- 
bawił podczas badań naukowych. 

Od 4 lat dr. Marie wyspecjalizowy- 
wał się w badaniach mikrobów, które 
się rozwijają i mnożą w konserwach 
spożywczych. Najwięcej zainteresowa- 
nia dr. Marie poświęcał studjum nad 
bakterjami gnilnemi mięsa, najżywot- 
nieįszemi i  najniebezpieczniejszemi, 
które niesłychanie łatwo przedostając 
się do gruczołów powodują paraliż, 
Bakterjolog pracował właśnie nad wy- 
nalezieniem surowicy, któraby neutra- 
lizowała trujące działanie mięsnych 
bakterji gnilnych. 

Dnia 29 czerwca uczony uległ za- 
każeniu, przy przenoszeniu kultur 
bakterji z jednego naczynia do dru- 
glego. Zapewne z przyczyny  przecią- 
gu mikroskopijna bakterja przedosta- 
ła się do jego oka, powodując w 
prędkim czasie lekkie kłucia, na któ- 
re narazie nie zwracał uwagi. W pa- 
rę dni później dr. Marie przy prowa- 
dzeniu auta doznał zaburzeń wzroko- 
wych tak silnych, że musiał odstąpić 
kierowanie auta szoferowi. 

Wzmagające się bóle i częściowy 
paraliż języka, nie pozwolały dłużej 
wątpić doktorowi, że uległ on zaka- 
żeniu najgroźniejszych z bakterji. 

Od tej chwili, wiedząc, że niema 
na Świecie lekarstwa,  któreby go 
mogło uratować, ze spokojem wycze- 
kiwał śmierci, obserwując codziennie 
postępy paraliżu z całą Świadomością 
I zestawiając graficzny szemat prze- 
biegu choroby. 

Choroba robiąc nieubłagane pro 
gresywne postępy, doszła wreszcie do 
zatrucia mózgu, po którym w ciągu 
kilku godzin nastąpiła śmierć. Chory 
zmarł we własnem mieszkaniu przy 

rzadko, że natomiast nie widzimy 
nigdy drugiego brzegu, rozumując 
jednocześnie zupełnie słusznie, że ten 
brzeg jest bardzo daleko; morze jest 
ładne gdy leży cicho jak tafla lustrza- 
na i odbija w sobie promienie słońca 
w różnych barwach zależnie od głę- 
bokości; morze jest piękne 0 zacho- 
dzie słońca w różnorakiej gamie ko- 
lorów; morze jestągroźne podczas wi- 
chru ze spienionemi grzebieniami fal. 
€o uczucie tej grozy wywołuje? —My- 
ślę, że obszar sam i nieograniczona 
bezmyślność fal tłukących wiekami o 
brzeg, jakby im kto za to płacił wy- 
soką kurtaxę. Ta bezmyślność poru- 
szającego się żywiołu, bezapelacyjność 
skutków zetknięcia się z nim, ta wi- 
doczna niecelowość ciągłego przelewa” 
nia z pełaego w pełne, wywołują w 
nas uczucie niesamowite, czego nie 
doznajemy przy zetknięciu się z wiel- 
kim lasem, stepem czy innym bezmia- 
rem przyrody, gdzie każde drzewo, 
każda trawka i kaźdy komar, ma swój 
początek i koniec, cel swego życia i 
przeznaczenie, 

Niesłusznie moim zdaniem czynią 
ci z pośród letników, którzy w zimie 
wieczory deszczowe, gdy dmie wiatr 
od westy czy osty, a fale wywracają 
koziołki na plaży—oni grają w ping- 
ponga, czy bridża, a nie włożą na się 
ciepłego palta (częściej nad polskiem 
morzem używany ubiór od kostiumu 
kąpielowego) i nie pójdą na brzeg. 
Dla nas mieszkańców dalekiego lądu 
ma taka wycieczka wielki urok: jak 
okiem sięgnąć dzikie grzebienie pia- 
ny, wijące się węże wody, szum jakiś 
przyśpieszony straszny, beznadziejny, 
nerwowy; zlewa się morze z czarnemi 
chmurami w jedną całość żywiołów, 
wobec których człowiek jest małym i 

bulwarze Saint-Germain w 13 dni po 
zakażeniu. 

Doktór Andrzej Piotr Marie był 
synem profesora Piotra Marie sław- 
nego neurologa, umarł on :w wieku 
38 lat osierocając troje dzieci. Z jego 
śmiercią Świat lekarski w Paryżu 
stracił jednego z _ najzdolniejszych 
swoich członków, który mógłby był 
swojemi badaniami oddać ludzkości 
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szwedzkie i amerykańskie na dogod- | 
nych warunkach kupna poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr 11-a. 
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10.000 ROLNIKÓW 
w Polsce stwierdzić mogą, że uży- 

wają tylko 

ŽNIWIAREK DEERINGA 
bardzo lekkich w pracy i trwałych. 

Dobry rolnik znający się na maszy- 

nach, nie da się namówić na żadną 
ianą żniwiarkę jak naprz. szwedzką, 
czeską, niemiecką, a kupi zawsze tylko 

* ŻNIWIARKĘ DEERINGA 

którą nabyć można w Wileńskim 

Spółdzielczym Syndykacie 
Rolniczym 

Wilno, ul. Zawalna Nr. 9, telef. 323, 
adres telegr. „ROLNICZE*. — -2   

      

  

Znakomite „szwedzkie 

TRAKTORY 
„МОНКТЕЦ “ 

na ropę naftową lub olej gazowy. 

(Dwucylindrowe, wolnobieżne). 

Najprostsze, najtrwalsze w pracy 

poleca: 

Zygmunt Nagrodzki 

| 

Wilno, Zawalna Nr 11-a. 
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PUDER DJACHYLOWY 
„MOTOR” 

PRZECIW ODPARZENIOM 

      
    

UBA:BAZL LAMA: 2 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— lbejrzyj fowar krajowy. 
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śmiesznym. Gdy się w chwilę taką | 
spojrzy na lewo, ku Rozewiu, 
Jastrzębiej Górze wydłużone łyskni 
cia migającej latarni morskiej zdają 
się być jakby ramiona wołającego o 
pomoc anioła co tonie w piekielnym 
chaosie fal. 

Inaczej zupełnie jest w słońce, bo 
wtedy blask panuje w powietrzu na 
wodzie, na żółto-białych piaskach, a 
jasność ta sprawia, że człowiek jest 
weselszym. Oto jest wszystko. 

Wskazówki kalendarza pokazują 
miesiąc ubiegły. Wypada nam żegnać 
serdecznych gospodarzy ,Warszawian- 
ki“ i tak mile spędzone w tym pensjo- 
nacie chwile. Znów: Freie Stadt Dan- 
zig, Laskowice, Turuń.. 24 godziny 
nieomal drogi, a jednak Grodna nie 
doczekawszy, O czwartej jeszcze rano 
opuszcza się szybę wagonu: do do* į 
mu. Coś jakby się pociągiem wjecha- Г 
ło na rodzinne podwórko. „Za wszy- 
stkiem iny" zapach dolatuje od so- 
ser, pól marnych, piaszczystych ugo- 
rów. Pociągnęły się jak okiem sięg- 
nąć dalekie lasy, wrzosy, piaski nie- 
urodzajne, małe konie w duhach, za- | 
padłe w ziemie chaty chłopskie. Swój, 
kraj swój z krwi, z piasków, z karło- 
watych drzew, z szarej biedy, tak da- 
lece się różniący od tamtych „zachod- 
nich połaci Rzeczypospolitej*. — Po. 
ciąg dudni hen na pėlnoc!.. a w 
nim nie jadą kupcy, przeniysłowcy, . 
bogaci obywatele, turyści, różnoraka, 
żywa rzęsza pasażerów, ale kilku u- 
rzędników i dużo, dużo oficerów. —= 
Ha, takie już są te „regjonalne" na- 
wskroś cechy naszego kraju... m. 
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NORJER G05PODLACZY ZIEM WSCHODNICH 
E ROLNICZE 

u kryzysie w ralnicfwie 
Przez Związek polskich organiza: 

cji rolniczych i Polski związek orga 

nizacyj i kółek rolniczych został złożo- 

ny Radzie Ministrów obszerny memor- 

jał poruszający szczegółowo sprawę 

kryzysu w rolnictwie i środków zarad- 

czych. е 
Poniżej przytaczamy wyciąg z me- 

morjału dotyczący głównych postur 

latów rolnictwa: 
„Główna przyczyną kryzysu, któ- 

rym zostało dotknięte rolnictwo pol 

skie, jest spadek cen zbóż i straty, ja” 
kie ma skutek tego rolnicy ponieśli. 

Straty te nie były li tylko wynikiem 

ogólno - światowej konjunktury, ale 
w znacznym stopniu zostały wywoła- 

ne tem że przesłanki, na których apie- 

rały się organy kierujące polityką zbo 

żową Państwa, nie odpowiadały rze- 

czywistości. Smutne doświadczenie ro- 

ku ubiegłego wywołuje zmianę poglą- 

dów co znalazło swój wyraz w uch- 
wałach znoszących część wydanych po 
przednia zarządzeń. Witając radośnie 

te poczynania, jako zapowiedź stano 
wczej decyzji Rządu wkroczenia na 
wskazaną doświadczeniem innych 
państw drogę ochrony produkcji rolni- 
czej, rolnictwo polskie oczekuje, że 
decyzja ta znajdzie swój wyraz w 
całym szeregu śmiałych i stanowczych 
posunięć. W tej myśli organizacje re- 
prezentujące rolnictwo polskie uwa- 
żają za swój obowiązek wypowiedzieć 
swe poglądy co do środków, któreby 
należało zastosować da walki z kryzy- 
sem rolniczym wogóle a kryzysem cen 
zbożowych w szczególności. Środki te 
w dziedzinie polityki handlowej pole- 
gać winny na: 

1) Zniesieniu wszeikich ograni- 
czeń produktów rolnych i 
bezwzględne ustalenie i pyrzestrzeganie 
zasady wolnego wywozu tych produ- 
któw, co nile wyłącza jednak utrzyma- 
nia przepisów standaryzacyjnych. Cła 
wywozowe na żyto i owies zostały 
zniesione, utrzymano jednak dotych- 
czas cła wywozowe na pszenicę. Og- 
raniczenie eksportu pszenicy będzie w 
konsekwencji hamowało zdrową i ra- 
cjonalną tendencję do rozszerzenia 
uprawy tego zboża. Jakkolwiek bo- 
wiem pszenicę normalnie importujemy 
to jednak w latach wybitnego urodza- 
ju, jak to miało miejsce w roku gospo- 
darczym 1925—26, rozporządzaliśmy 
nadwyżkami eksportowemi' pszenicy. 
W takiej konjunkturze cło wywozowe 
na pszenicę może obniżać jej ceny po- 
niżej poziomu opłacalności. Dla usunię 
cia powstających na tem tle obaw 
rolników należy znieść cło wywozowe 
co można uczynić tem śmielej, że przy- 
istniejącym u nas poziomie cen eksport 
pszenicy może mieć miejsce jedynie w 
rzadkich wypadkach. 

2) Zniesienie płodatku obrotowega 
przy eksporcie zbóż, co zdecydowano 
Już w stosunku do żyta. Zastosowanie 
tego środka jest logiczną konsekwen- 

cją wypływającą z zasady utrzymania 
cen na poziomie gwarantującym opła- 
calność produkcji. Jeżeli cena osiąga- 
na przy eksporcie nie pokrywa tych 
kosztów, należy dążyć do podniesie- 
nia tej ceny, znosząc, podobnie jak to 
ma miejsce, przy wywozie innych to- 
warów, wszelkie opłaty obciążające 
ten eksport. 

3) Zastogowanie obniżonych taryf 
kolejowych przy eksporcie mąki i zbo- 
zB jak również o A dotychczB- 

sowej zasady zniżek taryfowych przy 
wywozie trzody chlewnej w stanie ży- 
wym. 

4) Wpirowadzenie get przywozo- 
wych na owies i jęczmień, podobnie 
jak to ma miejsce w stosunku do żyta 
i pszenicy, i odpowiednie ustosunko- 

- wamie wys'okości stawek celnych na 
ž zboża i inne produkty rolnicze. 

_  Nałożenie cła ochronnego na owies 
jest niezbędne wobec działania niemiec 
kich premji wywozowych, ma skutek 
których w r. b. Niemcy eksportowały 
owies do Polski. Rozciągnięcie ceł wy- 
wozowych na jęczmień jest koniecz- 
nem ze względu na równomierne trak- 
towanie wszystkich zbóż przez polity- 
kę celną. Upośledzenie jakiegokolwiek 
produktu będzie automatycznie wytwa 
rzało tendencję do redukcji danej ga 
łęzi produkcji. Niemniej wążnem jest 
odpowiednie ustosunkowanie stawek 
celnych na różne produkty rolnicze. 
Obecna taryfa celna nie czyni zadość 
temu warunkawi dlatego należałoby 
w stosunku do głównych produktów 
rolniczych przeprowadzić rewizję ta- 
ryty, biorąc za punkt wyjścia stawki 
przewidziane w projekcie nowej taryfy 
celnej . а 

Cła wywozowe dadzą jednak real- 
ne wyniki tylko w tym wypadku, gdy 
będą eiektywnie stosowane, a więc 
gdy nie będą udzielane zezwolenia od 
ceł, podobnie, jak to miało miejsce w 
bieżącym roku przy imporcie  tlusz- 
czów. 

5) Odpowiednie zastosowanie kre- 
dytów pod zastaw zboża w okresie po- zę 
žūiwnym. Ujemne doświadczenia zro 
bione w tym zakresie w r. b. na skutek 
spadku «cen, nie powinny zniechęcać 
do. stosowania tej formy kredytu w 
Przyszłości Należy stworzyć warunki 
umożliwiające rolnikowi najpewniejszy 
najmniej ryzykowny sposób sprzeda- 
ży wytworzonych produktów w rów- 

całego roku gospódarczego, co będzie 
jednocześnie zmniejszało nadmierną 
podaż, jak ma miejsce zwykle w mie- 
siącach pożniwnych 

6) Zniesienie dla żyta tak, jak zro- 
biono dla pszenicy, ograniczeń prze- 
miałowych, nie dających bynajmniej 
oszczędności 'w spożyciu, a wysoce 
szkodliwych dla produkcji i handlu. 

7) Zaopatrzenie w odpowiednie! 
kredyty młynarstwa dla ułatwienia zby 
tu zboża przez rolników. 

8) Sprowadzenie do właściwych 
rozmiasów akcji rezerw zbożowych. 
Zakupy zboża w większych ilościach 
mogą być dokonywane przez armię 
dla potrzeb anmji oraz przez władze 
komunalne większych ośrodków kon- 
sumcyjnych li tylko dla potrzeb apro- 
wizacyjnych ludności. Zakupy podej- 
mowane w roku zeszłym przez Państ- 
wo dla dokonywania w następstwie 
zgromadzonemi zapasami interwencyj- 
nych operacyj handlowych winny być 
bezwzględnie zaniechane ze względu 
na dezorganizację rynku zbożowego i 
na straty, na jakie Skarb Państwa jest 
narażony. 

9) Jaknajszybsąe zlikwidowanie za 
pasów zgromadzońtych przez t. zw. 
„rezerwy zbożowe”, drogą sprzedaży 
tych zapasów na rynkach zagranicz- 
nych. 

10) Zastosowanie tych wszystkich 
środków dałoby wystarczające wyniki, 

gdybyśmy byli krajem stale zboże im- 
portującym. Wiemy jednak że tak nie 
jest, Polska jest bądź importerem, 
bądź też eksporterem zboża w zależ: 
ności od urodzajów. W tych warun: 
kach wobec kształtowania się na rynku 
światowym cen nie pokrywających ko- 
sztów produkcji, staje się niezbędnem 
dla zapewnienia pełnego efektu ceł 
przywozowych, wprowadzenie wzorem 
Niesniec i Czech system  Swiadectw 
przywozowych Przy zastosowaniu te- 
go systemu eksporter otrzymuje Świa- 
dectwo, uprawniające go do regulowa- 
nia tem świadectwem opłat celnych za 
inne importowane towary w wysoko- 
ści odpowiadającej wysokości cła 
przywozowego, ustalonego na ek- 
sportowany towar. 

Zastosowanie tego systemu nale 
ży rozciągnąć na wszystkie cztery 
zboża i mąkę dlatego, że zastosowa- 
nie tych świadectw tylko do niektó- 
rych zbóż, jak np. żyta, pociągnęłoby 
za sobą automatycznie rozwój uprawy 
tego gatunku zboża kosztem pszenicy 
owsa i jęczmienia. 

11) Doprowbkdzenie do należytej 
organizacji obrotu produktami rolni- 
czemi zarówno w handlu wewnętrznym 
jak eksportowym, co ma duży bezpo- 
średni wpływ na ceny tych produktów. 
Osiągnięcie tego zadania jest ściśle 
związane z wysanowaniem, rozwojem 
i rozszerzeniem zakresu działalności 
organizacyj rolniczo-handłowych. Wy- 
maga to konsekwentnych wysiłków ze 
strony samych rolników oraz czynnej 
pomocy finansowej Państwa. (—) 
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KOŚCIELNA 
— Uroczysty akt wyświęceria nowego 

kapłana. Dziś, o godz. 6 m. 45 rano J.E. ks, 
arcybiskup metropolita R.  Jalbrzykowski 
udzieli w Bazylice święceń kapłańskich dya- 
konowi Leonowi hr. Broel Platerowi, który 
odbył studja teologiczne w Rzymie. 

Nowowyświęcony kapłanodprawi  pier- 
wszą mszę Świętą ;utro w kaplicy św. Ka- 
zimierza w Bazylice oraz mszę śpiewaną w 
kościele parafialnym w Belm w następną 
niedzielę. 

Nowemu słudze bożemu życzymy jak- 
najdłuższych lat owocnej pracy na niwie 
Chrystusowej. i 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wicewojewody. W dn. 

wczorajszym p. wicewojewoda przyjął na 
audjencji dowódcę 6 bryg. KOP. płk. Kore- 
wo, który przybył aby zaprosić p. wicewo- 
jewodę na zawody sportowe jakie odbędą 
się dziś w Niemenczynie, ponadto przyjął 
plk. Bociańskiego i starostę mołodeczańskie- 
go p. Tramecourta w sprawach powiatu. 

— Przeniesienie ra emeryturę. W Mi- 
nisterstwie oświaty przeniesiony został w 
stan nieczynny naczelnik wydziału Kurato- 
rjum wileńskiego p. Józef Wątorek. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji re- 

wizyjnej. We wtorek, dnia 23 lipca, odbę- 
dzie się w Magistracie posiedzenie miejskiej 
komisji rewizyjnej. Na porządku dziennym 
sprawy bieżące. 

— (0) Miejskie rezerwy zbożowe. jak 
wiadomo, w zeszłym roku Magistrat zakupił 
40 wagonów zboża. Wobec tego, że w dal- 
szym ciągu motowany jest spadek cen na 

że, Magistrat zwołuje na poniedziałek dn. 
22 lipca konferencję, w której wezmą udział 
przedstawiciele młynów i organizacyj pie- 
karskich. Na konierencji tej będzie omawia- 
na sprawa, w jaki sposób Magistrat może 
pozbyć się swych zapasów zbożowych bez 
większych strat. 3 

— (0) Zapasy węgla opałowego. Magi- 
strat przystąpił do gromadzenia zapasów 
węgła opałowego. Zapasy te będą przecho- 
NA na bocznicy kolejowej T-wa Pa- 
cific. 

— (0) Remont domu miejskiego przy 
ul. Ostrobramskiej 5. W tych dniach Magi- 
strat przystąpi do zewnętrznego remontu do 

mu miejskiego przy ul. Ostrobramskiej 5, 
gdzie się mieści Sala miejska. Obecny wy- 
gląd tego domu, nie remontowanego od lat 
kilknastu, pozostawia wiele do życzenia. 

0) Miejska bocznica kolejowa. Przy 
przeprowadzeniu bocznicy kolejowej na_ul. 
Legionową do składów wojskowych, Dy- 
rekcja kolejowa zajęła część placu miejskie- 
go. Obecnie Dyrekcja kolejowa wzamian za 
zajętą ziemię miejską zezwoliła Magistrato- 
wi urządzenie swej własnej bocznicy. Dla 
zrealizowania projektu budowy tej bocznicy 

Magistrat już rozpoczął prace przygotowaw- 
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PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) W sprawie świadczeń opiekuń- 

czych. Do wydziału opieki społecznej Magi- 
stratu zgłasza się w ostatnich dniach znacz- 
na ilość osób, które z tytułu zarobkowania 
przez niepełny tydzień na robotach miejskich 
lub innych, domagają się Świadczeń opie 
kuńczych. 

Wobec tego, że działalność wydziału 
opieki społecznej z natury rzeczy obejmo- 
wać musi przedewszystkiem tych, którzy 

nych miesięcznych ilościach w ciągu wcale zarobkować nie mogą, jak: chorych, 

  

inwalidów pracy, matki obarczone licznemi 
rodzinami i inne temu podobne  kategorje 
niezamożnej ludności, udzielanie jakichkol- 
wiek świadczeń osobom, zatrudnionym 
choćby przez dwa lub trzy dni w tygodniu, 
nie leży absołutnie w granicach możliwości 
finansowej wydziału. Dlatego też wszelkie 
prośby i starania w tym względzie pozosta. 
wiane będą bez uwzględnienia. 

KOMUNIKATY 
— Sprawozdania poselskie posła j. Pił- 

sudskiego. Poseł Jan Piłsudski, prezes regjo- 
nalnego komitetu B.B.W. R. wyjedzie dnia 
23 b. m. na teren pow. dziśnieńskiego i 
brasławskiego celem wygłoszenia sprawoz- 
dania posełskiego i odbycia szeregu konfe- 
rencyj. 

— Czytelrfia E. żukowskiej przeprowa- 
dza się od l-go sierpnia na ul. Mickiewicza 
28—4. 

RÓŻNE 
— Inspekcja instytucji opieki nad ko- 

bietą. Bawi w Wilnie przedstawicielka T-wa 
opieki nad kobietą p. Ada Janowska przy- 
była do Wilna celem przeprowadzenia in- 
spekcji misji dworcowej oraz zwiedzenia no- 
wobudującego się schroniska dla kobiet. 

W dniu wczorajszym p. Janowska przy- 
jęta była w towarzystwie prezeski  wileń- 
skiego oddziału p. Celiny Lewakowskieį 
przez p. wicewojewodę Kirtiklisa  poczem 
odbyła konferencję z naczelnikiem wydzia. 
łu P.O.S. p. Konradem Joczem. 

— Częściowa likwidacja epidemji duru. 
W okresie ostatniego tygodnia walka z epi- 
demją duru wykazuje wyrażne rezultaty. W 
przeciągu tygodnia na terenie całego woje- 
wództwa zanotowano już tylko kilka wy- 
padków duru plamistego i cztery brzuszne- 
go. W tym samym okresie odry było 7 
wypadków, róży 7, płonicy 4 i błonicy 2. 

— Podwyższenie tanyi kolejowych ude- 
rza w rolnictwo. W najbliższym czasie ma 
wejść w życie nowa taryfa kolejowa, pod 
wyższająca dość znacznie opłaty za przewóz 
koleją towarów, w szczególności związanych 
z rolnictwem. Wprowadzenie tej taryfy bę“ 
dzie nowym ciosem zadanym rolnictwu. W 
tych warunkach na nic się nie przydadzą 
unifikacje, wydatki ani deklamacje o potrze- 
bie rozwoju rolnictwa. 

Przeciwko tej taryfie powinno wystąpić 
jaknajenergiczniej samo Ministerstwo Rol 
nictwa. 

— Wybory do Kasy Chorych. Zarząd 
Kasy Chorych m. Wilna przypomina Pp. 
ubezpieczonym i pracodawcom, że we wto- 
rek 23 b. m. upływa okres reklamacyjny 
sprawdzania spisów wyborców do Rady 
Kasy. Po tym terminie żadne reklamacje nie 
będą uwzględniane. 

Spisy wyborców do dn. 23 lipca są wy- 
łożone do publicznego wglądu w Centrali i 
przychodniach oraz Administracji Kasy w 
godzinach od 9 do 2-ej po poł. i od 7 do 
9 wiecz. 

Wzmógł się wywóz drzewa z Rosji. 
Ostatnio przez stację. graniczną Stołpce prze 
chodzi coraz więcej pociągów towarowych 
idących z Rosji Sowieckiej z ładunkiem 
drzewa szczególnie papierówki. Codziennie 
notuje się prawie 100 wagonów z drzewem 
przeznaczonem przeważnie dla fabryk nie- 
mieckich w Prusach Wschodnich. (c) 

— (c) Ku uwadze właścicieli domów. 
W związku z ostatnią zwyżką komornego 
od mieszkań jedno i dwupokojowych do 73 
proc. komornego przedwojennego odpadł 
obowiązek pokrywania przez lokatorów tych 
mieszkań części Świadczeń jak: opłaty za 
czyszczenie kominów, za światło w sieniach 
i kurytarzach i na schodach oraz dodatku 
za wynagrodzenie dozorcom. Wymienione 
świadczenia właściciele muszą opłacać sami. 
,  — Nieuleczalnie chorzy ze schroniska 
im. św. Józefa' (Wiwulskiego 11) składają 
najserdeczniejsze podziękowania za urządze 
nie radja łaskawym ofiarodawcom: firmom 
Radjo-techn. p. Malinowskiego, P. Hotow- 
skich p. prof. I. Franiemu, p. prof. Bałtrukie- 
wiczowi, oraz maturzystom gimn. im. ]. Le- 
lewela p. Anczutinowi i p. Morozowskiemu 
za instalację tak miłej i pożytecznej  roz- 
rywki. 

— Podziękowanie. |.W.P. prof. dr. Or- 
łowskiemu J.W.P. dr. Cynkutis za cudowne 
wprost wyleczenie córki mej Taidy z nie- 
zwykle niebezpiecznej i ciężkiej choroby, 
siostrom Wiśniewskiej i Olikiewiczowej za 
prawdziwie siostrzaną opiekę, tą drogą skła- 
dam z głębi serca płynace podziękowanie. 

Felicja Wodzicka. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski „Ewa bez zasłon”. Nie- 

zwykle miłą i dowcipną komedję gra obec- 
nie Teatr Polski. Jakkolwiek podkład kome- 

dji jest nawskroś erotyczny, jednak autor 
wyposażył ją w tyle nowych pomysłów i 
dowcipnych powikłań, że „Ewa bez zasłon* 
stanowi prawdziwą oazę w bieżącym reper- 
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tuarze. Komedję podnosi jeszcze świetnia 
gra Zofji Jaroszewskiej, która stanęła w tej 
komedji u szczytu prawdziwej sztuki. „Ewa 
bez zasłon* przez swą treść bez obsłonek 
nie nadaje się dla młodocianych widzów. 
Dziś „Ewa bez zasłon”. 

— „Pygmaljon dla inteligencji pracują- 
cej. We czwartek Teatr Polski raz jeden 
tylko gra znakomitą sztukę Bernarda Shawa 
„Pygmaljon*, która obecnie stanowi żelazny 
Kapitał najlepszych scen w Europie. U nas 
„Pygmaljon“ ukazał się na repertuarze dzię- 
ki występom  Zofji Jaroszewskiej. Ceny 
miejsc na to widowisko wyznaczono od 20 
gr. do 3 zł. 50 gr. 

— Premjera „Simony“. Ostatnią kreacją 
Zotji Jaroszewskiej w Wilnie będzie rola ty- 
tułowa w najdowcipniejszej komedji  fran- 
cuskiej „Simona“. Wszędzie, gdzie jest gra- 

mona“ budzi prawdziwy zachwyt i 
się wielką frekwencją. 
Wileński Związek Towarzystw Śpie- 

waczych i Muzycznych. W niedzielę 28 b. 
m. w ogrodzie po-Bernardyńskim odbędzie 
się koncert chórów związkowych. 

Udział w koncercie wezmą chór męski 
drukarzy, chóry mieszane „Echo* i „Lutnia“ 
oraz zespolone chóry męskie. 

W programie Chopin, Noskowski, Kwa- 
śnik, Nowowiejski, Rybicki i in. Kierowni- 
ctwo spoczywa w rękach prof. W. Kalinow- 
skiego („Echo i zespolone) prof. J. Le- 
śniewskiego („Lutnia”) i W. Mołodeckiego 
(chór drukarzy). Początek o godz. 7 wie- 
czorem. 

  

  

   

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Chata wuja Toma. 
Kino Koł. „Ognisko* — Tajemnica te- 

lefonistki z centrali hotelowej. 
Kino Lux — Burza, w roli głównej John 

Barrymore. 
Kino Miejskie — Jedynaczka króła stali. 
Eden — Ostatni wyścig. 
Polonja — Panienka z protekcją. 
Piccadilly — Tancerka Katarzyny Il. 
Światowid — Precz z krótkiemi spod- 

niczkami i Komedja serc. 
Wanda — Książę Orłow. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Samobójczy skok do Wilj. W 
ubi gły piątek przed północą w pobliżu do- 
mu Nr. 16 przy ulicy Zygmuntowskiej z 
tratwy rzuciła się do Wilji Anna Glinczarska 
(Nowogródzka 30) Tornącą uratował p. Jó- 
zef Boczański (Zygmuntowska 16). Niedo- 
szłą samobójczynię po doprowadzeniu do 
przytomności odwieziono do szpitala żydow- 
skiego. 

— (c) Do notatki „wałka policjanta z 
stmobójcą”. Ustalono tożsamość osobnika, 
który rzucił się do Wilji a gdy chciano ra- 
tować oma! że nie utopił post. Sierakow- 
skiego. Samobójcą okazał się Romuałd Ki- 
szczeń (Połocka 4). Powodem targnięcia się 
na życie były ciężkie warunki materjalne. 

(c) Przez okno. Do mieszkania Ro. 
chy Tatarskiej (Sióstr Miłosierdzia 6) po 
uprzedniem otwarciu okna dostali się zło- 
dzieje, którzy skradli rozmaitą garderobę 
wartości tysiąc złotych. W ten sam sposób 
dostali się złodzieje do mieszkania A. Na- 
rockiego (Derewnicka 60) i skradli kostjum 
wartości 300 złotych. 

— (c) Kradzież losów loterji państwo- 
wej. Po otwarciu drzwi dobranym kluczem 
nieujawniony sprawca skradł z mieszkania 
Izaaka Świrskiego (Kolejowa 9) pięć ćwiar- 
tek losów loterji państwowej klasy II Nr. 
Nr. 8784, 9803, 16971, 113573 i 128216. 

— (c) Jak to było w Cielętniku. W wy- 
niku dochodzenia. w sprawie poranienia w 
Cielętniku Władysława Nowickiego okaza. 
ło się, że został on uderzony lekko nożem 
podczas bójki z Edwardem  Matulewiczem 
(Lipowa 13). Wobec tego że całe zajście 
wynikło wyłącznie na tle osobistem o żad- 
nym napadzie nie może być mowy. 

— (c) Ujęcie sprawcy okradzenia kio- 
ska. Policja ujęła winnego włamania do kio- 
sku z gazetami mieszczącego się przy ul. 
Wileńskiej róg Dobroczynnej (a nie Mickie- 
wicza jak to mylnie było podane). Złodzie- 
jem okazał się Olgierd Kisiel (Legionowa 6). 
Skradzione gazety i papierosy zwrócono po- 
szkodowanej. 

— (c) Sfałszował książeczkę P. K. O. 
Policja śłedzcza aresztowała Stefana Koste- 
ckiego (Popławska 18) który dopuszczał się 
fałszerst na szkodę P.K.O0. Mianowicie od 
pewnego czasu Kostecki zgłaszał się na po- 
cztę i przedstawiał książeczkę oszczędności 
z uwidocznionemi wkładami. Na podstawie 
tego wypłacono mu około 300 złotych. Obec-. 
nie okazało się że Kostecki żadnych wkła- 
dów nie wnosił a wpisane do książeczki su- 
my. są fikcyjne. Wpłaciwszy nieznaczną kwo.- 
tę Kostecki dopisywał liczby do tej wkładki 
a że robił to sprytnie więc przez pewien czas 
nikt fałszerstwa nie zauważył. 

— Nieszczęśliwy wypndek czy zamach 
samobójczy.. Wczoraj o godzinie 7-ej wiecz. 
zakończył życie w szpitalu św. Jakóba po- 
sterunkowy P. P. Bolesław Rogowski przy. 
wieziony przed godziną do wymienionego 
szpitala. Ё : 

Przyczyną śmierci była rana postrzało= 
wa w prawą skroń. 
„,  Niewiadomo jednak czy było to rozmy- 
Słne tangnięcie się na życie, czy też nieszczę. 
śliwy wypadek przy czyszczeniu rewolweru. 
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Niedziela, dnia 21 lipca 1929 r, 

10.15—: Nabożeństwo z klaszt: 
Franciszkanów w Panewnikąch Ligocie (6. : Śląsk) 11.45—11,55: Komunikaty P. W. K. 11.56 12,00: Transm. z Warsz. Sygnał cza- su, hejnał i komunikat meteorologiczny. 16,00—17.00: Transm z Warsz. Odczyty 
rolnicze. 17,00—18,35: Transm. z Warsz. Koncert popularny. 18.35 —19,00: Odczyt p t. „Jak pracujemy w Paryżu* wygł Ta- 
deusz Szeligow ski. Transmisja na wszystkie 
stacje polskie. 19,00—19.25: Opowiadania 
dla dzieci. 19.25 19.50: Kukułka wileńska. 
19.50 — 20.00: Program na dzień następny, 
komunikaty i sygnał czasu z Warszawy. 
20.00: 20.30: Audycja wesoła „Chrapanie z rozkazu*. 20.30—22.00: Transm. z Warsz. 
Koncert. 22.00—22 45; Transm. z Warsz. 
„Komunikaty: P. A. T., policyjny, sportowy 
Oy.) 22.45—73.45: Muzyka taneczna z 

Poniedziałek, dn. 22 lipca 1929 r. 

‚ 11.56-—-12,05: Sygnał czasu z Warsz. i 
hejnał, 12 05—172.50: Muzyka z płyt gramo- 
fon. 12,50 13.00: Wieści z P. W. K. 13.00: 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
17.00—17.20: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska 17.20—17.30: Chwilką 
strzelecka. 17,30—17.50: Kronikę życia mło- 
dzieży. 17,50—18.00: Komunikaty P. W. K. 
18.00—1900: Trarsm. z Warsz. Muzyką 
lekka z Gastronomii, 19,00 -19,56: Audycja 
ku uczczeniu setnej rocznicy śmierci Woj- 
ciecha Bogusławskiego. „Spazmy modne* 
zradjofonizowana komedia Wojciecha Bo- 
gusławskiego. Słowo wstępne „Ze wspom- 
nień o moim pra-pra-dzisdk::* wygł. Hanna 
Kozłowska. 19.56—20.00: Sygnał czasu z 
Warszawy. 20.00 - 20.05: Program na dzień 
następny i komunikaty. 20.05—20,30: Od- 
czyt z dz. „Muzyka* p, t. „O jazz-bandzie" 
—wygł. prof. Michał Józefowicz. 20.30— 
2200: Koncert międzynarodowy z Warszą- 
wy. 22.00—22,45: Transm. z Warsz. Komu- 
nikaty P:A.T., policyjny, sportowy i inne. 
22.15—23,45: Muzyka lekka z Krakowa- 

\ 

— 

ZACZĘŁO SIĘ OD GNIAZDKA PTASIEGO. 

Tak się na tym świecie zdarza, że zu- 
pełnie błahy ptak ma w rezultacie nadspo- 
dziewane następstwa. Niejedno życie ludzkie 
skończyło się przez wypadek spowodowany 
przez jakąś drobnostkę. Taki właśnie fakt 
doprowadził Macieja Mackiewicza na ławę 
oskarżonych z oskarżenia o zabójstwo. 

Oskarżony, mieszkaniec wsi Pierowka, 
gm. Zabłockiej poszedł do sąsiada swego 
Winc. Wróblewskiego aby razem z nim udać 
się na połów ryb. 

Mackiewicz pożyczył od gospodarza 
nóż i razem poszli do ogrodu po wędziska. 

Zgoda jaka panowała między mimi zda- 
wała się mieć jaknajtrwalszą osnowę, a 
tymczasem okazało się, że drobny wypadek 
spowodował kłótnię, w rezultacie której sta- 
ła się rzecz straszna. 

Kiedy sąsiedzi zagłębili się w krzaku 
leszczyny Mackiewicz zauważył na jednej z 
gałązek gniazdko. Nie bacząc na żałosne 
kwilenie ptaszyny, wyciągnął rękę aby ze- 
psuć gniazdko. Zaoponował przeciwko temu 
gospodarz: 

— Ptaszyna też jest tworem bożym, — 
powiada, nie dam jej krzywdzić. 

Od słowa do słowa wywiązała się kłót 
nia. hmpulsywny gość zaperzył się do tego 
stopnia, że w pewnym momencie pchnął 
nożem w bok gospodarza, zupełnie zresztą 
słusznie biorącego w opiekę bezbronnego 
ptaszka. Uderzenie było śmiertelne. Szla- 
chetny obrońca zmarł, a Mackiewicza aresz- 
towano. 

Sąd Okręgowy skazał go na cztery lata 
więzienia. н ! 

W taki sposób spór o gniazdko ptasie 

zakończył się Śmiercią jednego człowieka a 

utratą swobody drugiego. 

Na srebrnym ekranie 

„CHATA WUJA TOMA* 
w „Heliosie“. 

Przyznam się szczerze, że mnie spot 

kał zawód. > 

Po szumnych reklamach nazywających 

„Chatę Wuja Toma“ —najwiekszym filmem 

Świata, po ogłaszaniu, że realizacja tego 

obrazu kosztowała až 2 miljony dolarów, 

uwzględniając, już nawet, naddatek W tych 

superlatywach — wynikający właśnie z re- 

klamy, uwzględniając przesadę, która wszel- 

kiej reklamie zawsze towarzyszy, oczekiwa- 

łem dzieła filmowego jeśli już nie „epoko- 

wego”, — to w każdym razie naprawdę do- 

brego. 
Pod tym względem spotkało mnie roz. 

czarowanie. 
„Chata Wuja Toma* jest przedewszy- 

stkiem obrazem dość starym, wskazuje na 
to technika zdjęć. Są one na ogół dość za- 
mglone. Takich wśród nowych filmów ni .e 
spotkać. T 5 

Pozatem patrząc na obraz, człowiek mi- 
mowoli szuka tych „dołarów* utopionych w 
nim, „Chata* bowiem należy do filmów o 
wyjątkowo, przynajmniej tak się wydaje, 
skromnej wystawie. Gdzie więc te „miljo- 
ny“ się podziały — to tajemnica realizato- 
rów, wytwórni i wreszcie szumnych re- 
klam. : 

Treść obrazu mało odbiega od treści 
książki, którą każdy w młodych latach mu- 
siał czytać przeto pisać o niej nie będę. 
Zwrócę tylko uwagę, że „Chata” na ekranie 
wiecej ma tendencyjności od „Chaty Wuja 
Toma“ — w ksiąžce. 

Pod tym względem. nasuwają się ana- 
logje z filmami „Sowkino”. 

Ta gołębia anielskość biednych murzy- 
nów obok zwierzęcości i podłości białych 
ich panów, jest jota w jotę podobna do tej 7 
łagodnej rezygnacji z jaką w filmach so- 
wieckich przyjmuje prześladowania „buržu- 
azji* biedny proletarjat rosyjski. 

A pozatem istnieje przecie inna anało- 
gia „Chaty Wuja Toma” z jednym z obra- 
zów „Sowkino* mianowicie z „Burzą nad 
Azją”. 

Reżyser bolszewickiego filmu posiłko- 
wał się artystami z Bożej łaski. Wystawił 
obraz, w którym niema artystów fiłmowych, 
niema „gwiazd* ekranu. W „Burzy nad 
Azją* gra całe środowisko mongolskie, 
wśród którego akcja się toczy. Miała to 
być oryginalność sowieckiej reżyserji. Tym- 
czasem przyszedł do nas film, niewątpliwie 
wcześniej od „Burzy“ nakręcany, przyszedł 
film bardzo już niemłody i okazało Się, że 
to co bolszewicy za swój wynalazek w reży- 
serji kinowej ogłosili, jest naśladownictwem 

„Te same bowiem momenty gry zbioro- 
wej aktorów przypadkowych, które spoty- 
kamy w Burzy, mają miejsce w „Chacie. 

Różnica jest ta, że w „Burzy* mamy do 
czynienia z Mongołami, tu w „Chacie wuja 
Toma“ z Mi i, 

Kto wie czy murzyni nie więcej mają w 
sobie danych aktorskich od mongołów. 

„Dodam jeszcze, že na „Chacie wuja To- 
ma“ panie płaczą, dzieci, które nie wiem 
dlaczego prowadzą na ten obraz starsi, nic 
nie rozumieją i to będzie chyba całość wra- 
żeń, jakie z ostatniego programu „Heljosu“ 

wyniosłem. Omega. 

KOSTYRA WE ZAERY CZAPOZARAC OROAOORRC CE 

KONKURS 

„ Wydział Powiatowy Sejmiku Dziśnień- 
skiego w Głębokiem ogłasza konkurs na 
posadę technika budowlanego. 

z posadą są połączone są pobory, od- 
powiadające poborom służbowym  urzędni- 
ków państwowych w 1X kategorji z 15 proc. 
dod. komunalnym ewentualnie w VIII kate- 
gorji z 15 proc. dod. kom. po przebyciu 
3-ch miesięcznego okresu próbnego. 

Posada do objęcia od zaraz. 
Warunki: 
1) Nieprzekroczony 40 rok życia, 
2 k S polskie, 

ukończenie szkoły techni: j śred- 
niej ewentualnie studja Wyższe, je 

2 o zdrowia, 
wiadectwo moralności o 

dectwa z odbytej praktyki a 
age, pracy. 

й ania należy wnosić do Działu Tech- 
nicznego Wydziału Powiatowego w. Głębo- 

šwia- 
ewentualnie z 

kiem. 

  

SPORT 
WYNIKI Il DNIA TURNIEJU TENISOWE- 
GO O MISTRZOSTWO GARNIZONU WIL. 

Gra pojedyńcza panów 0,25 finały). 
Mjr. Kuryłowicz — kpt. Strumpf 6:2. 

6:2, kpt. Repman — por. Juchniewicz 6:0, 
6:0, por. jastrzębski — mjr. Drotlew 6:1, 
1:5, kpt. Horodecki — kpt. Hass 6:0, 6:0. 

_ „Gra pojedyńcza pań. 
P. Świerczyńska — p. Kozakiewiczowa 

6:0, 6:3, p. Kuryłowiczowa — m. Protase- 
wiczowa 6:3, 6:2. 

Gra podwójna panów (1/2 finały). 
Kpt. Reyman i por. Jastrzębski, mjr. 

Kruk Śmigła i kpt. Strumpf 6:3, 6:1, mjr. 
Kuryłowicz i kpt. Kozakiewicz mjr. Drotlew 
i mjr. Jabłoński 6:1, 6:2 

Dziś o godz. 9 dałszy ciąg o 16 finały. 

ZAWODY PŁYWACKIE O MISTRZOSTWO 
OKRĘGU. 

Wczoraj rozpoczęły się na basenie W. 
T.P. (Sołtaniska 6) zawody o mistrzostwo 
pań i panów okręgu. 

W pierwszym dniu zawodów o konku- 
rencjach panów prowadzi Pogoń (34 pkt.) 
przed P.K.S. — 29 i ŻAKS — 8. W kon- 
kurencji pań — P.K.S. —47, ŽAKS — 21. 

Dziś dalszy ciąg. 
— _ Niepowodzenia P.P.S. W ubiegłym 

tygodniu P.P.S. w Wilnie poniosła klęskę, 
ponieważ zawodowy związek klasowy robo- 
tników piekarzy, który dotychczas był pod 
wpływem P.P.S. przyłączył się do lewicy 
P.P.S. i organizuje nowy związek. r 

— Dekoracja zasłużonych policjantów. 
W dniu wczorajszym w Starostwie Grodz 
kiem odł się dekoracja medalem „za ra- 
towanie acych“ st. post. p. p. Władysła- 
wa Rusznice za wyratowanie kobiety z 
dzieckiem podczas przerwania tamv przy ul. 
Praczkamnia i st. post. p. p. Władysława Ma- 
kutonowicza również za uratowanie kobiety 
i dziecka z płonącego budynku. Dekoracji 
dokonał w imieniu ministra spraw wewnętrz- 
nych starosta grodzki p. lszora w obecności 
zast. starosty p. Bogdanowicza kom. Izydor- 
czyka, oficerów i szeregowych policji. 

LL ii i РУЕЬ 

GIEEDA WARSZAWSKA 
20 lipca 1929 r. 

Uuv'izy i waluty: 

      

  

   

Tranr, Sprz. Knee 

Dolary 8,88 8,90 876,5 
Palgia 123.94, 12423. 123.62, 

Kopenhaga 237,63, 238,23, 237,03, 

Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandia 358,28 358,09 357,29 
Londyn 43.26, 43377, 43,15, 
HowysTork 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,94,5 35.02, 34,85, 
Praga 2638,5 26.45 26.32 
Srwajcarja 171,52, 171.96, 171.11 
Stokholm 239,01 239,61 238,41 

a ledeć 125,55, 125.86, 125,26, 

Włochy 46,66, 40,77, 46.53, 
Marka niemiecka 212.51, 
Gdańsk 172,94 

Ruble zł. — 4 zł. 61 gr. za jeden rubel. 
Dolar w obr. pryw. 8,88 2[5 

Papiery procentowe: 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 107,25— 

108,50. 5 proc. dolarowa 61,—. 62,50. 6 pr. 
dolarowa 83. 10 proc. kolejowa 102.50. 5 
proc. konwersyjna 44,50 — 45. 8 proc. L. Z. B. 
Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. 
ziemskie dolarowe 95. 4 i pół proc. ziemskie 
48,50—48.75. 8 proc. warsz. 66,50 
4 1 pół proc. Łodzi 46. 10 proc 

— 66,25. 
Radomia 

УЕМ 
rzutowe EGKERTA 

POLECA — о-с606 

Zygmunt Nagrodzki | 
Wilno, ul. Zawalna Nr Il-a, 

OBWIESZCZENIE 

    

Magistrat m. Wilna niniejszem podaje 
do publicznej wiadomości, że Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych reskryptem swym z 
dnia 13 VII r. b. Nr. SF 5242/l wyraziło 
zgodę na podwyższenie dodatku komunal- 
nego do państwowego podatku od nierucho- 
mości za 1929 r. do 60 proc. odnośnie do 
tych nieruchomości, roczny dochód których 
wynosi od 2000 zł. p. do 3000 zł. p. oraz do 
75 proc. odnośnie do nieruchomości przyno- 
szących dochód ponad 3000 zł. p. 

: Wobec powyższego wysłane przez Ma. 
gistrat m. Wilna w swoim czasie nakazy pła- 
tnicze o ile dotyczą one nieruchomości z do- 
chodem do 3000 zł. p. pozostają w mocy, 
przyczem 14-to dniowy termin odwoławczy 
od wymiaru dodatku komunalnego do pań- 
stwowego podatku od nieruchomości w tych 
wypadkach liczy się od dnia dzisiejszego. 

Właścicielom nieruchomości z docho- 
dem ponad 3000 zł. p., dla których wyso- 
kość dodatki komunałnego ma wynosić 75 
proc. podatku państwowego, Magistrat m. 
Wilna rozsyła nowe makazy płatnicze na 
dodatek komunałny do państwowego  po- 
datku od nieruchomości, przyczem termin 
odwoławczy w tych wypadkach biec bę- 
dzie od dnia doręczenia nowych nakazów 
płatniczych. 

, Wreszcie Magistrat m. Wilna powiada- 
mia, iż termin płatności 1-ej raty dodatku 
komunalnego do państwowego podatku od 
nieruchomości za rok 1929 został przesu- jj 
nięty na lipiec. r. b. 

M AGISTRA 5 
Wilno, dnia 20 lipca 1929 r. TA NE 

"567055 i, 

PAT WODĘ VICHY 
ŻĄDAJCIE ZAWSZE 

VICHY GELESTINS 

    
   

z marką Wichy-Ftat 

woda_ bezwzględnie naturalna 
<czerpana w Vichy pod kontrolą Rządu Francuskiego 

« WYSTRZEGŁA 
ych setucznjć 

się nteprawnie VK    
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    9 9р ТЕМА PRN I 0 i ! 

Warszawa— Poznań, Warszawa—Białystok, War- 
szawa—Łomża, Warszawa Kielce, Łódź— -Kalisz, 
Białystok—Baranowicze, Gdańsk— Gdynia, Wilno— 

EjszyszkijLwów— Gródek Jagielloński 
oto wykaz części tylko szłaków komunikacyjnych, po których kursują 

zawsze regularnie i niezawodnie 

  

  

  

  

autobusy BROCKWAY 
ciesząc się sympatją i zaufaniem pasażerów. 

Przedstawicielstwo rejonowe: ul. Mickiewicza 2. Е 
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Dzigki wybitnym walorom konstrukcyjoym angielskie samochody 

MORRIS 
znakomicie spełniają swą rolę na polskich drogach kresowych. 

Nowe modele samochodów RORRI$: 

Osobowe (4-ro 6 cio cylindrowe). 

Taksówki (landoletki 6-cio osobowe). 

  

Kiojil Kleewatopra! Н 
i 

Ituralns-Ošwiatowy i 

| 
i 

   ”° 
"LA BIE JSKA 

ul. Ostrobramska 5. 
Komedja w 8 aktach. 
Pocz. seansów od g. Ó-ei. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans, Od g. 

› Оа ата 20 do 24 lipca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany tilm: 

jedynaczka Króla Sfali“ 
W roli głównej; BETTY BRONSON. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

4. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

wietrznej i Przeciwgazowej w Nowogródku 
ogłasza przetarg na wykonanie robót ziem- 
nych i niwelację terenu lotniska w Barano- 
wiczach, o obszarze 36 ha. 

| Komitet Wojewódzki Ligi Obrony Ро- 

| 

  
  . Oferty należy składać do Sekretarjatu 

Ligi w Nowogródku, przy ulicy 3-go maja 
Nr. 1 do dnia 1 sierpnia r. b. do godziny 

‚ 13-ej; przyczem Liga zastrzega sobie prawo 
dowolnego wyboru oferenta bez względu na 

  

  

KINO-TEAT „ , Dzis! Film, który zadziwił 46 Epokowy arcyfiim w 12 akt, w] 
0 R świat! Hymn miłości j wolności! „GHATA WUJA TOMA ogólnie znanej powieści Beeche r 

M bl 66 | Stowe, z niezrown, tragikiem murzynem JAMES B. LOVE. Sceny do łez wzruszające. Wstrząsająca porywcz:. 
э E DS gra! Tysiące statystów. Dla młodzieży dozwolone. Wszyscy śpieszcie ujrzeć ten arcyfilm! Seansy o g. 6, 8 

10.15, W niedzielę od godz. 4.30. 

"Kino "Tear Dziši Wieiki atrakcyjny program! LIL DAGOWER i NIGEL BARRIE w przepięknym pogodnym ūramacie 

„„ ŚWiatowid * 
ul. Mickiewicza 9. |» 
  

  

„KOKEDJA $ERC“ 
| NEMEWENAE 

  

Oraz ulubicny komik Patachon w aktualnej farsie 
„PRECZ z KRÓTKIEMI SPÓDNICZKAMI*. 

W dwuch obrazach trzy asy ekranu. 

FISK 
to ttroma i dobra opona 

SALON WYSTAWOWY „FIAT” 
ul. Mickiewicza Z4. Tel. 17 przez Wilno G. 

  

  

Br. POPILSKI 
skoroby zkórne I we- 
aeryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do Ti od 
5—7 p.p. W.Poku:lan= 
ka 2, róg Zawalnej 

W.Z.P. 
  

  

Dr. G. WSLFSOŃ 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
ци 
  

  

Doktór-Medycyny 
A. GYMBLER 

choroby skórne, we- 
neryczne | moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie, 
diatermja.  Sollux. 
Mickiewicza 12, ró) 
Tatarskiej 9—2 i 5— 

  

  

  

wynik przetargu, względnie uzupełnienia 
ofert przetargiem ustnym. 

,Kondycje przetargu, plany i kosztorysy* 
można przeglądać w lokalu Ligi. ; 

Za Zarząd L.O.P.P. 
; ‚ (2) Inż. L. Wolnik. 

Nowogródek, dnia 19-VII 29 r. 
3083—1   

  

inni pierwszorzę- 8 Dianina snych tg: 
DSADY Ą zorzodaę ra dogeć 

nyc ‚ .. 
cz m manu na Pohulanka 928. B 

WW” reczycelki - -—-- 
nauczycielka gOINTERY  Angiel- 

średnich lat, P skie do bia | 

  

poszvkuje posady do szczenięta z rodowo- 
młodszych dzieci zdami po premiowa- 
całodzienną  opieką:nych rodzicach ną 
Posiada poważne re- wystawach į próbach 
komendacje i długo- polowych. Ojci 
letnie _ świadectwa, Skogis-Pampas tm 
irancuzki i metodę portowany), matka 
Frebla. Przygotowuje Astra. Boufałowa Gó- do gimnazjum, wy-ra 19 m. 5, g. 6—8. 
jedzie na wieś, Ty- 

Samochód 
zenhauzowska 16, -0 

ciężarowy, 3-ch to- 
nowy, o 25,9,H.C., fir- 

  

  

Potrzebny 
od 10 lub 15 sierpnia 

Ciężarowe i autobusy (4-ro i 6-cio kołowe) 

NA DOGODNYCH WARUNKACH poleca zastępstwo wileńskie: 

Wileńska Sprzedaż Samochodów 

Wileńska: 8. 

Skład części zapasowych obficie zaopatrzony. 

SZ0£ - © 

  

"Popierajcie L. 0. D. D. 
  

  

T
 

Ponad 50,000 cią- 
gówek — CLETRAĄC— 
pracuje we wszyst- 

kich częściach 
świata. 

1 
1382—4 

LETRAC“ 
o mocy na haku pociągowym 

    
00... 

Warszawa, Sewerynów 3, Telefony: 221-44, 2471-54, 241-66. skr. telegr. Getepe. 

PRZEDSTAWICIELE REJONOWI POSZUKIWANI. 
PO WERCWOZK AOR 
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i ko sk ; amy „Benz-Gagenau*,. 
: w.Z.P 43, duży słoneczny pokój 4-ro " cylindro | WARSZTATY REPARAGYJNE „TAKSOMOTOR" EL bez mebli 2 Wygoda dobrym stanie, okuć 
i : DOKTOR kodzinie SS MOŻ zyjnie sprzeda za 
i na z & i ul. Kalwaryjska 6. Tel. 401. A Blumowięz urymniem. Zsłosze. 2500 „złotych  Magi- 

Get a FISK i Choroby weneryczne, A san „Słowa" Wilenskie. | 2: 
et a skórne, i syfilis. Przy- z SE az TRADE MARK REG. U. 8. PAT. OFF. jęcier Dd9 1 i3-7. oO E m= pask a o 

Wilno, l mienica w Śród- | 

TT ul Wielka zi, [BETNISKA | zz ов A ka SZE dz NIE Telef. 021). * МЕБЫТО ВНБ П И ‚ dk „placu 

Ważne dla elektrowni, automobilistów, Przemysłowców! Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie —————— damy bardzo do- 
Franciszek Legiecki w Wilnie, przy ul. Ja- Doktė => Med godnie 

45 T g kóba Jasińskiego Nr. | m. 3 zamieszkały EMS D.H-K. „Zachęta* 
?» zgodnie a 1030 NE) podaje do wiado- T Wasowski niais I e Mickiewicza т 

2 mości publicznej, że w dniu 27 lipca 1929 aiz SZ «roa_| tel. 9-05 -- 0 
Słuchawka, która umożliwia usłyszenie wszelkich szmerów | roku o godzinie 10 rano w towatka Grze- E PL ah KT Wileń- с 
i odgłosów wewnątrz maszyny, nieuchwytnych dlą samego ! согхемо, спипу trockiej, pow. wilenskiego 27 jj Przeriósł się skora Isos 
ucha: Słuchawka „AKUSTÓ* jest niezbędnym przyrządem | odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego i. ul Jagiellonską 6. Via A NAĆ @ 
dla wszystkich posiadaczy silników wszelkiego rodzaju, jak | do Grzegorza Kureca majatku ruchomego, PIZYImuje od 4 do 5; R, RCA, koce Ś 
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choroby weneryczne uży pokój 
syfilis i skórne. Wil- świeżo odnowiony 

  

ROMUNT 

© Na ustronnym szlaku 
Powieść 
  

-— Czy to już śmierć? — pomy- 

Ślała i wpadła w stan głębokiego omr 

'dlenia. 3 
Gdy jej przytomność, po dłuższem 

euceniu, wróciła kazała siebie co ry- 

chlej, odwieźć do mieszkania, obecni 

przy zawieraniu  uwowy — во$ро- 

* "Aarze z Pohosta Wereniczowie oj- 

ciec i syn ułożywszy ją jak najtroskli- 

wiej na wózku swoim pojechali we 

wskazanym kierunku. Stojący na punk- 

cie węzłowym głównych ulic miasta,, 

pan Albin Pogłoski, ujrzawszy wózek 
z chorą, jął jak mógł najprędzej, po- 
suwać ku niemu okrągłą swą postać. 

— Co się stało — wołał do jadą- 

cych — co się stało? W odpowiedzi 
Werenicz zaciął konia, poczem wózek 

potoczył się szybko i znikł na zakręcie 
ulicy. " 

Pogłoski, człek w sile wieku, pulch- 
ny, rumiany, średniego wzrostu, po- 
siadał w Morocznie domek własny a 
utrzymywał siebie i rodzinę z docho- 
dów, jakie mu dawały agentura ubez- 
pieczeniowa i z innych drobnych przed 
siębiorstw. Pochodził on z pewnej osa- 
dy przemysłowej pod Łodzią, gdzie 

zarabiał na życie, jaka skromny biura- 
lista przy wielkiej wytwórni włókien- 
niczej. Stanowisko jakie zajmował w 
rodzinnem miasteczku, nie Zadowal- 

niało go pod żadnym względem. 
Kto szczęścia w domu znaleźć nie 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

umie, niech za górami go szuka. Z 

odwagą, cechującą wielkich pjonerów 
kultury, wyruszył przed łat dziesiąt- 
kiem na daleką „dziką Litwę* — i 
dotarłszy do Moroczna znalazł tam 
chleb i wdzięczne pole pracy. 

W owych czasach Moroczno nie 

posiadało swojej prasy, „któraby, żąd- 

nej wrażeń publicznością 'dostarczała 

wszelkich możliwych i nie możliwych 
wieści. ; 

P. Albin Pogtoski dobrowolnie 

podjął się zadania, wypełnienia tej pró- 

żni w, życiu miasteczka. : 

Zbierał z bruku gorliwie wiado- 
mości i rozsiewał je jeszcze gorliwiej. 
Król Salomon, jak głosi stare podanie 
z pustego nalać nie umiał. Pogłoski z 
tego samiego źródła czerpał jak z rogu 
obfitości. 

— Skręć mi przy tem biczyk z pia 
sku — rzekł według Mickiewicza, 
Twardowski do. Kusego. Podobno Ku- 
sy zadanie to wykonał, choć może z 
trudem niemałym. Dla Pogłoskiego po- 
dobna robota nie przedstawiała żad- 
nych trudności, bicze z piasku kręcił 
na zawołanie. język jego próżnować 
nie umiał. Gdy świat zewnętrzny no- 
win sensacyjnych nie dostarczał, lęgły 
się one z jego własnej głowy. Nowinia- 
rzowi. potrzeba bowiem tak mało. 

Błyśnie mu w oczach — 0n 
już słońce wita 

Jeszcze się stać ma — jemu 
już się stało 

Jeszcze cud' w pączku — jemu 
już rozkwita. 

    
Lotny umysł jego ogarniał wszelkie 

możliwe dziedziny R 

Z pola walki posiadał najświeższe 

i najszczegółowsze wiadomości. Zawi- 

ła gra dyplomacji europejskiej, zdawa- 

ła mu się łamigłówką łatwą do rozwią- 

zania. 
Życie domowe mieszkańców Moro- 

czna nie miało dlań tajemnic —widział 
przez ściany i okiennice zamknięte. 
Jeśli czasem wiadomości jego okazy- 
wały się błędnemi — cóż z tego? Nie 
omylnym nikt nie jest — nawet Po- 
głoski — a ludzie są cierpliwi — jak 
papier. Zdarzają się wyjątki — ale 
tylko wyjątkowo — jak to sama nazwa 
wskazuje. Książe Aleksander Ginwiłł 
obił go kiedyś kozackim nahajcem — 
za rozsiewanie nie ścisłych wieści, a 
jego życiu rodzinnem. Ale Ginwiłł to 
oryginał, człowiek żywego tempera- 
mentu, na takiego gniewać się trudno 

i lepiej mu w drogę nie włazić. O tem 
się po zajściu dotkliwem przekonał — 
a człowiek się uczy przez całe życie... 

Złośliwym właściwie nie był. Odczu- 
wał żal żywy, gdy gniew ku sobie 
wzbudził osoby, którą niebacznie 
skrzywdził obmową. Szczegółnie nad 
tem bolał, gdy pokrzywdzony posiadał 
pięść ważką, kozacką nahajkę lub — 
dobrego kucharza. Dobry kucharz to 
filar zdrowia, to źródła radości. Spo- 
życie smacznego obiadku w dobrem 
towarzystwie, to rozkosz dla ciała i 
duszy — a przykre nieporozumienie 
zamykało mu wstęp do urażonego ma 
miesiąc, na dwa — lub nawet znacznie 

dłuższy okres czasu. 

Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

no, ul. Wileńska 3, te- do wynajęcia natych- 
lefon 567. Przyjmuje miast, ul. Witoldowa 
od 8 do 1 iod 4do8.7 m. 1. — 
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tel. 1672. ve0£ - O sunku ROCZNYM. 
——————— —— We nskie Tow. Han- 
a mdlowo - Zastawowe 

(Lombard), Plac Ka- fi. Wilekin | $-ka 
koka z ogr. Odp. 
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tel. 14-10. Wkłady są 
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srebrem i drogiemi 
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: mebli: m Każdą sumę © 

jadalnie, sypialnie, ORO boy 
salony, gabinety, e BRE й 

łóżka nikiowane i| złotych  obiego- 

angielskie, kreden- | Wych lokujemy so- 

sy, stoły, szafy |] lidnie pod zabez- 
biurka, krzesła | | Pieczenie hipo- 

teczne dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

B——. 

D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, tel. 

a 19-05. +LOS-0 

  

Wdzięcznym być umiał. Kto ga ura steczko nie odczuwa braku, różnych 
czył dobrą strawą, mógł być pewny Gońców, Głosów i Ekspresów. 
jego przyjaźni, przynajmniej na całą Pogłoski wiedział dobrze od leka - 
dobę. Dobre przyjęcie pobudzało go rzy o nieuleczalnej chorobie Iwieniec- 

do hymnów pochwalnych na cześć go- kiej. Dziś zapewne nastąpił kryzys, — 

spodarza, wielbił go, wynajdywał w Iwieniecką wyniesiono z domu rejenta 

nim onoty, czasem nawet zupełnie mu — tam należy zasiągnąć potrzebnych 

obce Uczucia uszanowania i podziwu informacji. Wywiad trwał nie długo, 

ulatniały się nie wcześniej, jak po no- Pogłoski sumował prędko. Z otrzyma- 
cy dobrze przespanej. nych wiadomości należało wni osko- 

Nazywano go człowiekiem bez zda wać, że stam chorej jest beznadziejny, 
nia i zasad. Nie było to słuszne, on je że prędko umrze, a może nawet już 
miał, — nawet bardzo wyrobione: umarła. 
nie. płynąć nigdy przeciw  prądowi, Po chwili namysłu Pogłoski zwró- 
uważnie badać nastroje tłumu i krzy- cił się ku głównej ulicy i krocząc po 
czeć zawsze za większością — gdzie niej dość szybko, każdemu z licznie 

siła tam słuszność, a słusznej sprawie spotykanych znajomych komunikował 

służyć należy. Lepiej jest gonić z psa- sensacyjną wiadomość, że Iwieniecka 
mi, niż zmykać z zającami. zmarła. 

On lubił prawdę i to — szczerą. 

Ale co to jest prawda? Któż zgadnie? VI 
— Któż cię, mądrości ma? — Niech 
sobie filozofowie nad tem głowę łamią Pan szambelan 

to ich zadanie. ‚ 
On nie zwykł rozważać každe sto- = Gripari nie był gorącym zwolenni- 

wo, jak aptekarz pigułki na szalach. kiem wojny. Wojna wywołuje tysiącz- 

Za słowa nie rozważne ludzie mu cza” ne zaburzenia w organizmie państwo- 
sem wymyślali, czasem jakiś gwałtow- wym, z których nawet klęski wyłonić 
nik nahajem... ale to przykre wspomnie się mogą. On nie należał do rzędu tych 
nie... zresztą zajścia podobne zdarza marnych istot, które wzburzone fale 
ły się bardzo bardzo rzadko. Jego wia- wyniosły na światło dzienne, z odmę- 
domości i wiadomostki bawiły, roz- tów nicości, jak marne wodorosty lub 
weselały dobrych ludzi, jak napój wy- Śmiecie wszelkiego rodzaju.. I bez woj- 
skokowy. Smaczniejszą jest wódka, niż ny powodziło mu się dobrze. Pod jego. 
woda źródlana, choć ostatnia podob- czujnym okiem rusyfikacja kraju roz- 
no jest zdrowsza. : Wija się — wprawdzie powoli, ale sta- 

Tłum pragnie zabawy, podniety > łe czyniła postępy. 
a nie wiadomości ścisłych i nauczania Stery rządowe w Petersburgu były 
Tylko dzięki jego pomysłowości, mia- dobrze oświadomione, ceniły urzędni- 

ków, którzy czuwają na posterunkach 
kresowych spełniają gorliwie, udziela- 
ne wskazówki. Pierwszem przykaza: 
niem było: osłabiać wszelkiemi możli- 
wemi sposobami — stanowisko. zie- 
mian Polaków na kresach zachodnich. 
„Polacy to wróg wewnętrzny — 
tak mówił Murawjew, Katkow, Aksa- 

  

kow — później Goremykin, Stołypin # 
kierownicy związku rosyjskiego naro- 
du — a związek był bliskim sercu na- 
wet Jego Cesarskiej Mości. Dziś lada 
nicość, która ślepo spełnia nakazy 
możnego związku, jest pewna wzglę- 
dów i poparcia u góry a on sa mjest w 
dodatku gorliwym i sprężystym urzęd- 
nikiem, — dlatego powodzenie jego 
jest dobrze zasłużonym owocem pracy 
własnej. 

Skąd przybył Gripari do Moro- 
czan i jak wypłynął na szeroką wido* 
wnię nikt ściśle objaśnić nie umiał Mó- 
wiono — jakoby na podstawie jego 
słów własnych — że posiadał rozle- 
głe dobra i wspaniałe rezydencje na 
dalekim Uralu, lecz nikt ścisłego ad- 
resu ich wskazać nie umiał. Sceptycy 
twierdzili, że należy je szukać nie na 
górach Uralskich, lecz na księżyco- 
wych. — Pierwszą znajomość zawar- 
ło z mim miasto powiatowe, jako ze 
skromnym urzędnikiem, na podrzęd- 
nem stanowisku, mając wzrok prze- 
nikliwy i ręce czynne, i uwiązany cel 
do wież wierzchołka — zdobył on w 
ciągu paru lat pewien mir u ludzi, po- 
mnażał fortunę wznosząc się na co raz 
wyższe stanowiska. Dziś z niego pan 
nielada i obszarnik. 

Brukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23,


