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ROK VII. Nr. 171 (2081) 

INTERESY GOSPODARCZE 
$.5.S. R. NA DALEKIM 

WSCHODZIE 
Konflikt rosyjsko-chiński jest z 

punktu widzenia interesów Rosji na 

Dalekim Wschodzie ciosem bardzo 
bolesnym. Ekspansja Rosjan na Sy- 

berji nie była zjawiskiem przypadko- 
wem j miała swe źródło w powaž- 

nych przyczynach natury gospodar- 
czej. Jeszcze przed wojną japońsko" 
rosyjską walka Rosjan o wpływy na 
Dalekim Wschodzie i ozdobycie tam- 
tejszych rynków prowadzona byla 
jaknajsystematyczniej, a budowa kolei 

żelaznej wschodnio:chińskiej przez 
Rosjan była jednym z ogniw w pla; 
nowej tej akcji gospodarczej rządu 
rosyjskiego. Rosji zależało na tem, 

by okolice Władywostoku otrzymały 
dogodne połączenie z Rosją centralną 

iby wpływy rosyjskie w Mandżurji i 
w Chinach północnych mogły zapew- 

nić „Rosji jaknajgruntowniejsze wy- 
zyskanie bogactw naturalnych Syberii. 
Przedewszystkiem chodziło tu o zor- 

ganizowanie planowej eksploatacji la- 

sów syberyjskich, przyczem należało 

urządzić się w ten sposób, by trans: 

port drzewa mógł się odbyć drogą 

wodną przez Władywostok, gdyż 
transport lądowy przez Rosję euro- 
pejską byłby za drogi. Równocześnie 
Rosja zainteresowana była w otrzy- 
maniu z Dalekiego Wschodu rozmai- 
tych surowców technicznych. Plantacje 

bawełny i ryżu w Chinach i Mand- 

.żurji posiadały dla Rosii pierwszo- 
Yzędne znaczenie, podobnie jak i roz. 

maite kultury gospodarstwa-wiejskie- 

go. Aby jednak móc sobie zapewnić 
wszystkie te surowce, trzeba było 

zorganizować na Dalekim Wschodzie 

zbyt rosyjskich towarów przemysło- 

wych. Zadanie to zostało też istotnie 

w należyty sposób rozwiązane, tak 

że przed wojną rosyjsko-japońską 

Rosja faktycznie skoncentrowała w 
swych rękach cały handel zagranicz- 
ny północnych i zachodnich Chin, a 

to zarówno w dziedzinie eksportu, 
jak i importu. Błąd, jaki popełniła 

Rosja, przechodząc od metod poko- 

jowych do organizowania bazy wo- 

jennej w Porcie Arturze, sprawił, że z 

jednej strony Chiny straciły wiarę w 

bojowość Rosji, a z drugiej strony 
Japonia, Anglja, Ameryka i t. d. zmu- 

szone były rosyjskiej ekspansji na 

Dalekim Wschodzie poświęcić bacz- 

niejszą uwagę. Nierozważna ta akcja 

skończyła się dla Rosji niezbyt po- 

myślnie, gdyż, jak wiadomo, doszło 

na tem tle do wojny japońsko-rosyj- 
skiej, która skończyła się katastro- 

7 ialną porażką Rosji. Nie bacząc jed- 
nak na to, Rosja w dalszym ciągu 

utrzymywała ożywione stosunki go- 

spodarcze z Chinami, korzystając za- 

równo z portu władywostockiego, jak 

i z kolei wschodnio-chińskiej. Rząd 
sowiecki politykę gospodarczą rządu 
carskiego na Dalekim Wschodzie 
kontynuował, trzymając się jedynie 
innych metod działania. 

Rozgałęziona działalność gospo- 

darcza Rosji na pograniczu chińskiem 

i dogodna droga transportowa przez 

Ocean Spokojny pozwoliły Rosji wy- 
korzystać Syberję dla jej celu naj- 
główniejszego, t. j. dla kolonizowania 
tam nadmiaru ludności z Rosji euró- 

pejskiej. W tem właśnie tkwi cała 
doniosłość znaczenia problemu Da- 
lekiego Wschodu dla Rosji. Podobnie, 

jak za czasów carskich, tak i 
„dzisiaj najtrudniejszem zagadnieniem 

ospodarczem jest dla Rosji rozwią: 

zanie problemu emigracyjnego. Wed- 
ług obliczeń ekonomistów rosyjskich 

około .15.000.000 mieszkańców Ro- 
sji europejskiej nie ma możności za- 
robkowania. Ludzie ci Stanowią właś- 

nie ową armję bezrobotnych, którzy 

żyć muszą niejako z łaski, biorąc od 

rządu zapomogi i nie dając w zamian 
za to żadnej pracy produktywnej. Po- 

nadto konieczność zatrudniania na 
wsi olbrzymiej ilości bezrobotnych 

chłopów nie pozwala miarodajnym 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zi. Konto czekowe P.K.O. 
> PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z | 

W, 869259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

ECHA STOLICY 
Dzień P. Prezydenfa Mościekiego 

KRAKÓW, 27 7, Pat. Pan Prezydent 
spędził dziś całe przedpołudnie na wypo= 
czynku. O godz. 16 w towarzystwie p. Mo- 
Ścickiej oraz adjutanta kpt. Suszyńskiego 
Pan Prezydent zwiedził klinikę nowootwar- 
tego oddziału urologicznego prymarjusza 
docenta dr. Pisarskiego. O godz. 16,45 w 
towarzystwie p. Mościckiej zwiedził Pan 
Prezydent szkołę pielęgniarską przy ul. Ko- 
pernika. O godz. 20 był na obiedzie u prof. 
Kostaneckiego. 

W dniu jutrzejszym Pan Prezydent o 
godz. 9.45 przyjmie hołd dzieci amerykań- 
skich. Między godz. 10 a 11 obecny będzie 
na nabożeństwie w katedrze, o godz. 11 
przyjmie hołd zjazdu Legjonistów, o godz. 
11.15 przyjmie delegację Bratniej Pomocy 
uniwersytetu Jagiellońskiego, o godz. 11.30 
złożą hołd Głowie Państwa rękodzielnicy, 
o godz. 1230 przyjmie hołd młodzieży miej- 
skiej. O godz. 16 Pan Prezydent będzie 
Obecny na akademji rolniczej. O godz. 
21.30 odbędzie się raut. 

Diiara Pana Prezydenta Rzplitej 
na kolonję rohofniczą. 

KRAKÓW. 277. Pat. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w czasie swego pobytu w 
Kobiernicy ofiarował 500 zł. na kolonię 
robotniczą w Kobiernicy, prowadzoną przez 
towarzystwo przyjaciół dzieci. 

Zastępca attache wojskowego w 
Paryżu 

Major dyplomowany Aleksander 
Łubieński ze sztabu głównego, mia- 
nowany zastępcą attache wojskowe- 
go przy ambasadzie polskiej w Pary- 
żu. Major Łubieński opuszcza War- 
szawę dla objęcia nowego stanowiska 
w pierwszych dniach sierpnia. 

Minister Niezabyfowski w Kra- 
kawie. 

KRAKÓW, 27 7. Pat. Do Krakowa przy- 
był dziś p. minister rolnictwa Niezabytow= 

ski, który zabawi przez dzień jutrzejszy i 
będzie obecny ną uroczystej akademji Ma- 

łopolskiego Towarzystwa Rolniczego. Aka 

demię, jak wiadomo, zaszczyci swoją obec- 

nością Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

Urlop ministra sprawiedliwości 
p. Gara. 

WARSZAWA, 277. Pat. P. minister spra- 
wiedliwości Stanisław Car udaje się w dniu 
29 bm. na urlop wypoczynkowy, rozpoczy- 
nając go, tak samo jak w latach ubiegłych, 
od zwiędzenia więzień w Hordonie i Koro- 
ronowie. P. min: Cara zastępować będzie 
p. wicemin. Stefan Sieczkowski. Dyrektor 
departamentu administracyjnego ministerstwa 
sprawiedliwości p. Mieczysław Piątkowski 
również wyjechał na urlop wypoczynkowy. 

Exequafur general. konsula łofew- 
skiego p. Wifa-Sulimirskiego. 
WARSZAWA, 27 7. PAT. Minister spraw 

zagranicznych udzielił w dniu 17 lipca exe- 
quatur p. Wit-Sulimirskiemu, konsulowi ge- 
neralnemu republiki łotewskiej gna obszar 
województw lwowskiego, stanisławowskiego, 
panoro jEso i wołyńskiego z siedzibą we 
wowie. 

Główny komendanf policji nie 
urlopuje w sierpniu. 

WARSZAWA, 27 7. Pat. W związku z 
notatką prasową o wyjeździe na urlop w 
celach leczniczych komendanta głównego 
PP. Jagrym-Maleszewskiego w sierpniu rb. 
stwierdzamy, że wyjazd komendanta głów- 
nego PP. w sierpniu nie jest przewidziany. 

Porozumienie fowarzystw emigra- 
cyjnych 

Dnia 24 b. m. odbyło się posie- 
dzenie reprezentantów: polskiego t-wa 
ekspansji kolonjalnej—d-ra Władysła- 
wa Rogowskiego, polskiego twa sta- 
cji badań tropikalnych—p. Jerzego 
Chmielewskiego, związku  pionerów 

kolonjalnych—d-ra Wiktora  Rosiń- 

skiego, naukowego instytutu emigra- 
cyjnego i polskiego t-wa emigracyjne- 
go—red. Michała Pankiewicza oraz li: 
gi morskiej i rzecznej—p. Kazimierza 
Głuchowskiego, którzy postanowili 
wystąpić do swych zarządów z wnio- 
skiem o przystąpienie do komisji po- 
rozumiewawczej dla spraw emigracyj- 
nych i kolonjałnych, mającej na celu 
skonsolidowanie wszystkich wysiłków 
społecznych w tej dziedzinie. Zebrani 
postanowili pozatem zaprosić do 
współpracy radę oryanizacyjaą Pola- 
ków z zagranicy oraz spółdzielnię 
osadniczą „Kolonja Polska", której 
prezesem jest senator p. Stefan Bo- 
guszewski. 

Kurs wyszkolenia i stypendja dla 
lekarzy w służhie państwowej 

Dnia 1 sierpnia br. upływa termin wno- 
szenia podań kandydatów, pragnących wziąć 
udział w kursie wyszkolenia lekarzy, którzy 
chcą poświęcić się państwowej służbie 
zdrowia. Kurs trwać będzie 9 miesięcy po- 
cząwszy od 2 września 1929 r. Kandydaci 
mogą ubiegać się o przyznanie im przez 
departament zdrowia MSWojsk. na ;czas 
trwania kursu stypeadjum 350 zł. miesięcz- 
nie. Kandydaci muszą równocześnie złożyć 
zobowiązanie, iż po ukończeniu kursu po- 
zostaną na żądanie min. spraw wewn. przy- 
najmniej przez dwa lata w służbie państwo” 
WA władzach administracyjno-sanitar- 
nych. 

Bnisiejszy MNE! zawiera Dodatek Łowiecki 

WILNO Niedziela 28 lipca 1929 r. 
Wilao. Redakcja 1 Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 17-82, administracji 228, drukarni R62 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redaksja rękopisów niezamowionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń so do rozmieszszania ogłoszeń. 

  

2 ZA KORDONÓW 
Kapitał niemiecki-fo_ Estonji 
Z Rewla donoszą: W tych dniach 

do arensburskiej rady miejskiejw pły- 
nęła propozycja grupy niemieckich fi- 
nansistów, dotycząca ;uruchomienia 
na wyspie Samo fabryki cementu i 
przedsiębiorstwa eksploatacji torfu. W 
tym celu finansiści |niemieccy zebrali 
500.000 estońskich koron. Zamierzają 
oni przyciągnąć do tego również ka- 
pitał amerykański, w związku z czem 
29 lipca konsul amerykański we 
Frankiurcie pojedzie do Waszyngtonu 
w celu prowadzenia  partraktacji w 
amerykańskich sferach finansowych. 

Lażbe w Finlandji 
Z Helsingforsu donosza: Helsing- 

fors zwiedziła grupa, złożona z 10 
członków reicpstagu z przewodniczą- 
czm reichstagu Loebe na czele, która 
na zaproszenie posła iinskiego w 
Berlinie odbywa podróż po Finlandji. 

Parlamentarzystów niemieckich 
spotkali w porcie finski minister spraw 
zagranicznych, poseł niemiecki w Fin- 
landji, członkowie rządu iińskiego i 
przedstawiciele niemieckiej kolonji w 
Helsingforsie. Po przejaždžce po sto- 
licy Finlandji, parlamentarzyści nie- 
mieccy udali się w podróż po kraju. 

Brotest Łotwy przeciwko lotowi aero- 
plan sowieckiego, 

Z Rygi donoszą: Minister komuni- 
kacji za pośrednictwem ministra spr. - 
zagr. wniósł do sowieckiego „„Dobro- * 
lotu“ protest z tego powodu, że 10 
lipca jednopłatowiec sowiecki Nr. 309, 
przelatując nad łotewskiem terytorjum, 
nie przytrzymywał się ustalonej mar- 
szruty Kresławka—Skrundalina— Ko- 
wno, lecz przeleciał nad ufortyiiko- 
wanym dynaburskim rejonem na wy- 
sokości tylko 30 metrów. Lot nad 
tym rejonem jest zabroniony. 

Minister w swym proteście wska- 
zuje, że w przyszłości ministerstwo 
będzie zmuszone nie udzielać sowiec- 
kim aeroplanom pozwoleń na loty 
nad łotewskiem terytorjum. 

Układy Litwy z obcemi państwami 
Litwa dotyczas podpisała układy 

z 19 państwami—17 europejskiemi i 
2 amerykańskiemi. Pierwszy układ zo- 
stał podpisany 6 maja 1922 r. W. 
Brytanją. W tym samym roku pod- 
pisano układy handlowe ze Szwajca- 
rją i Lichtensztejnem. W 1923 r. za- 
warto 3 układy, w 1924 r.—2, w 1925 
r.—2, w 1927 r.-1, w 1925 r.—Ti 
w roku bież, —_i. 

tyganie uciekają z Litwy 
Z Kowna donoszą: Ostatnio wśród 

cyganów litewskich zapanowała chęć 
do emigracji, szczególniej do Polski, 
dokad w r. b. przeniosło się 25 proc. 
wszystkich cyganów litewskich (jest 
ich w Litwie 4.500 osób), tłumaczy 
się to tem, że w Litwie niewolno im 
przebywać w uroczyskach leśnych, co 
dla cyganów jest najważniejszym wa- 
runkiem ich bytu. 

Statystyka samochodów w Litwie 
Z Kowna donoszą: Według opubliko- 

wanych danych, w 1926 r. w Litwie było 
tylko 430 samochodów, w 1927 — 580, w 
1928—około 900 i na początku rb.—około 
1250. Na 3500 mieszkańców przypada w 
Litwie jeden samochód. 

Minimom utrzymania w Litwie 
Z Kowna donoszą: Według danych sta” 

tystycznych minimum utrzymania w mia- 
stach litewskich w rb. w porównaniu do 
czasów wojennych podniosło się o 37 proc. 
w miasteczkach o 33.8 proc i na wsi o 29 
proc. 

KUTY, pow. Kosów 
Wspaniale położone letnisko w 

u górach (Beskidy Wschodnie). @ 
Pokoje z całodziennem utrzymaniem 
po 8 zł. od osoby. Dojazd z Koło- i 

a 
p Kąpiele w Czeremoszu. Plaża. 

| Sezon do 1-go października. i 

KUTY. OTYLJA BIELECKA: 
Oezsuzmumasczwiwzn zee 

NURREEZACZREZKERNSNENZNNNNNE 

Pułku Olandw Zaniemeńskich 
Do nabycia w Adm. „Słowa* 

Cena gr. 50. 

GZBZURASDURURESNENZKUNUGZENEN 

myi do Kut autobusami. 

Larys Historji Wojennej 

Adwie osaby. Szereg nakazów aresztowania zostało niewykonanych z powodu ucieczki 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwinsziczo я 

NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. ' 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. — 

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. | 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczew Ska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

| riai OE "1 

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

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

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

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
ri х 

  

Gabinet Arystydesu Brianda 
INFERWENCJA BRIANDA I BARTHOU W SPRAWIE POZOSTANIA 

POINCAREGO NA CZELE RZĄDU. 

PARYŻ, 27-VIIL. PAT. O godzinie 9 min. 40 ministrowie Briand i 

Barthou przybyli do mieszkania Poincarego, aby, mu zakomunikować jedno- 

myślne życzenie rady gabinetowej, wyrażone ma wczorajszem jej posiedze- 

niu co do pozostania Poincarego na czele rządu. : : ' 

LIŠT REZYGNACYJNY POINCAREGO DO PREZYDENTA RZPLITEJ. "regulowania zagadnienia emigracyi“ 
nego wysunęła się ponownie na czo- 

PARYŻ, 27-VII. PAT. Wczoraj późno w sody Poincarć przesłał prezy ski ans ch. 

dentowi Rzscztypospolitej pismo treści następującej: p kas iai bs poc 

„Panie prezydencie. Obawy, które Panu Prezydentowi wyrakiłem. Kolonizacja Syberji przež 508] 
spziawdziły się. Nielmożebnem jest odayskać zdowie bez interwencji chirur/ Ž€ jednak tylko wtedy liczyć na po- 

gicznęej, której przygotowanie i wykorianie skazuje mnie nia 2—3 miesiacel wodzenie, jeśli Rosja zachowa swe 

odpoczynku. Nie mogę więc, zwłaszcza w obęcnych warunkach spełtać wpływy na rynkach Dalekiego Wscho- 
należycie: czynności, które Pan Prezydent był łaskaw mi polecić рггей trze gu Nie wolno przytem zapominać, że 

ma laty. Zmuszony jestem ku wielkiemu memu żalowi wręczyć Panu Prei _ k че а h ; i 

zydentowi moją dymisję. Pozostaję głęboko wdzięcznym za życziiwość 4 7 Pun tu widzenia gospodarczych in- 

uznanie, które mi okazywał i proszę Pana Prezydenta o prdyjęcie zapewnie: teresów Rosji doniosłe bardzo zna- 

nia mojego pełnego szacunku i oddania. (—) Rąqymond Poincazć" czenie!ma handel futrami i rybołóstwo 
' na . Dalekim Wschodzie. Znaczenie 

MAP A OR. "tych galęzi produkcji posiada niezmier- 

PARYŻ, 27-VI. PAT. Gabinet NA Się do nie doniosłe znaczenie dla bilansa 

pass handlowego kraju i dla ożywienia 
PREZYDENT DOUMERGUE INFORMUJE SIĘ CO DO OSOBY NOWEGO: stosunków handlowych Syberji z po- 

> PREMJERA. zostałemi prowincjami Rosji. Opano- 
PARYŻ, 27-VIIL. PAT. Prezydent Doumergue przyjął Doumera, Buisso* wanie kolei wschodnio-chińskiej przez 

na, Cazalsa, Malvy'ego i Clementa. Wszyscy oświadczyli, że ich zdaniem „aq A kinski moj la 

jedyną osobistością powołaną do utworzenia gabinetu jest Briand. В 2 ab 2 3 Ч 
wyeliminować Rosję z udziału w ży- 

BRIAND NASTĘPCĄ POINGAREGO. ciu gospodarczem Dalekiego Wscho- 

"_ PARYŻ. 27-VII. PAT. Prezydent Doumergue zaprosił do siebie Brian. du i pozbawić Syberję jednego portu 

da, który przybył do pałacu elizejskiego 0 godz. 18 m. 45. Briand otńzymał eksportowego 

misję tworzenia Hoo którą przyjął. W Irena" 2 pirzedstawicielami  Wszystko to wskazuje na 'donio- 
prasy oświadczył on, že rozpocznie odpowiednie pertraktacje w niedzielę słość całego problemu ala Rosji, któ- 

„rano. is 
ra w obliczu grożącego jej niebezpie- 

czeństwa gospodarczego nie coinęła 

Klęski komunistów WE Francji się też przed zastosowaniem naj- 

i PARYŽ, 27.Vli. PAT. Wczoraj wieczorem w szeregu lokali komunistycznych Ostrzejszego Środka wobec Chin,- — 
„dokonano rewizji. Aresztowano sekretarza towarzystwa Front Rouge. przed zerwaniem stosunków  dyplo- 

W Lille i Lyonie. matycznych z rządem nańkińskim. S. 

PARYŻ, 27 7. Pat. W Lille i Lyonie dokonano szeregu rewizyi wšrGd miejsco- 2777: 227553 
wych komunistów, przyczem skonfiskowano różne dokumenty. W Lille aresztowano 

Wrażenia po wyroku skazojącym na 
В. posła Uli w Niemczech 
BERLIN, 27-VIl. PAT. Wyrok wi 

procesie przeciwko Ulitzowi odbił się! 
silnem echem na łamach całej prasyi 
berlińskiej. Wszystkie dzienniki ogła* 

myśln i ii szają obszerne sprawozdania z ostat! 

ar y ! y > е& ШЗЁ@Р&СЬ pertraktacji niego dnia procesu, opatrując je kor 

WIEDEŃ. 27.6. Pat. Dzienniki donoszą z Charbinu: Roko- mentarzami krytycznemi. Prasa demo< 
wania chińsko-sowieckie pomiędzy sowieckim konsulem gene- kratyczna zajmuje wobec wyroku sta“ 
ralnym Melnikowem a generałem chińskim Czane-Liangiem ma- nowisko naogół spokojne. „Vossische: 
ją przebieg pomyślny. Przedstawiciel Chin domagał się przede- Zgt'. w depeszy swego korespondenta 

wszystkiem zaniechania propagandy komunistycznej, uważając katowickiego wyraża ubolewanie z też 
kolej wschodnią za przedsiębiorstwo czysto handlowe. Melni. go powodu, że wyrok zawiódł oczeki* 
kow wyraził życzenie rządu sowieckiego w kierunku przywró- Wania, oparte na wynikach postępo* 
cenia status quo. W związku z rokowaniami zwrócił się Melni. wania dowodowego. Korespondent za” 
kow o dalsze instrukcje do Moskwy. DĄ strzega się przytem wyraźnie przeciw+ 

OREW OOOO ROCA КО o ysuwaniu jakichkolwiek _ wątpie. wości co do dobrej woli sędziów po 

Konierencja międzypaństwowa w Hadze 
skich, podkreślając, iż długotrwałe na* 

potrwa 14 dni 

rady trybunału przemawiają właśnie! 
na korzyść sądu. 

BERLIN, 27—7. Pat. Specjalny korespondent biura Wolffa donosi z 
Hagi, że tamtejsze koła polityczne liczą się z trwaniem konierencji narazie 
przez dni 14. Otwarcie konierencji w związku z przesieleniem gabinetowem 
we Francji, według przypuszczeń kół politycznych w Hadze, możliwie że 
będzie opóźnione o jakiś tydzień, niż to dotychczas przypuszczano. 

czynnikom przejść do intensywnych, 

zmechanizowanych metod pracy, ha- 

mując w ten sposób rozwój całego 

gospodarstwa wiejskiego. Przed woj- 

, ną kolonizacja Syberji była najdogod- 

niejszym środkiem pozbawienia się 

owego nieproduktywnego nadmiaru 

ludności. Wojna i rewolucja  wstrzy- 

mały ten proces, ale obecnie sprawa 

podał 

BE
 

wielu komunistów. 

    

Przesilenie w konilikcie 
sowiecko-chińskim 

W podobnym tonie utrzymana jest 
depesza korespondenta katowickiego 
„Germanji”, który wspominając o dłu- 
gich naradach trybunału, oświadcza, 
iż moment ten jest dowodem prawości 
osobistej sędziów. Depeszę tę zaopa- 
truje „Germania'* komentarzem, w któ- 
rym twierdzi, że wyrok katowicki nie 
jest werdyktem opartym na zasadach 
prawnych, lecz na przesłankach poli- Brazylia wobec Polski 
tycznych i że skierowany on jest nie- 

Powstanie T-wa Polsko-brazylijskiego w Rio de Janeiro tylko przeciwko osobie kierownika 

RIO DE JANEIRO, 27—7. Pat. Dnia 24 b. m. pod przewodnictwem Volksbundu, lecz również przeciwko 
wiceprezydenta republiki Melio Vianna utworzone zostało towarystwo pol- MMEISZO5Ci niemieckiej, dla której je- 
k „br liiski i dani 5 Ł k It l ё dnoznaczny jest 7 wypowiedzeniem 

sko-brazylijskie, mające za zadanie zbliżenie i współpracę kulturalną i go- wojny. Próces katowicki nazywa „Get 

spodarczą pomiędzy obu narodami. mania* „próbnym Colmarem““. ' 
Prezesem towarzystwa został wiceprezydent Mello Vianna, wicepreze- Dzienniki wspominają o rzekomych 

semprezydent najwyższego trybunału Rodrigo Octavi, członkami honoro- pogróżkach min. Zaleskiego, skierowia+ 
wymi— posłowie Tadeusz Grabowski i Alcybiades Pacanha. Przewodniczą- nych rzekomo na sesji lugańskiej pod 

cy towarzystwa weźmie do współpracy szereg najwybitniejszych osobistoś. adresem Volksbundu. Socjalistyczny 
i Ч i Vonwaerts' podkreśla _ warunkowy: 

ci ze świata naukowego, politycznego i gospodarczego. złote wyroku skazującego, oświalł 

: 8 czając, że wyrok ten stanowi napiętno- 

Hugon Stinnes uniewinniony wanie oskarženia. Narazie uwolnienie 
у 4 0 Ulitza od kary uważane być może za: 

Wyrok w głośnym procesie miljonera niemieckiego wystarczające. W przyszłości jednak, 
BERLIN, 27 7. Pat. W trwającym od dwuch miesięcy sensacyjnym prócesie prze” Polska powinia” „pamiętać O ary ze 

ciwko Hugonowi Stinnesowi, synowi zmarłego multimiljonera niemieckiego, oskaržo + nieodzownym warunkiem „ wszelkiego 
nego O oszukańcze manipulacje pożyczką kolejową, zapadł dziś wyrok, mocą którego zbliżenia pomiędzy obu państwami mu- 

główny oskarżony uwolniony został od winy. Równocześnie sąd uwolnił trzech współ- si być przywrócenie pełnej gwarancji 
oskarżonych. Natomiast sekretarz Stinnesa von Waldow uznany zost-ł winnym usiło- prawnej oraz równo anie ca mniej- 
wania oszustwa i skazany na 4 miesiące więzienia z zawieszeniem wykonania kary na POZO SB WIREK о 1 

okres trzech lat. Dwaj inni oskarżeni za to samo przestępstwo skazani zostali na SZOŚCI niemieckiej i to zarówno w 

więzienie 4 miesięcy, względnie jednego miesiąca. Prokurator wniósł apelację od wy- „kraju Ligi Narodów*, za jaki „Vor- 

roku, uwalniającego Stinnesa i towarzyszy. waerts“ uwaža Gorny Šląsk, jak i w 

całej Polsce. : й 

Powrót z Rosji szwedzkich kolonistów do ARON aoi A 
s dliwym wyroku uwalniającym“. Nato- 

oicZyZzny miast prasa prawicowa i nacjonali- 
styczna uderza w tony alarmowe, na 

BUKARESZT, 27—7, Pat. Wczorai przybyło do Constanzy na pokła- zywając wyrok sądw katowickiego „ha 

dzie statku tureckiego 882 Szwedów z Chersonia. Są to potomkowie Szwe- niebnym* i obliczonym na ratowanie 

dów, zamieszkałych na wyspie Dage, którzy po zajęciu tej wyspy przez prestige'u Polski. 

Rosję, zostali jako koloniści przez Katarzynę Il osadzeni na Ukrainie. Opuś- 

cili oni Rosję, nie mogąc znieść tamtejszych warunków i powracają do oj- TT LEKARZ - DENTYSTA T 

czyzny. Na twarzach ich widnieją Ślady przybytych cierpień. Opiekują się ek Goldharg ! : 
Pols = 2 ZW * z ° ul. Wielka 26, 

nimi delegaci szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Dziś wieczorem wyjechali I powrócił j wznowił przyjęcia T 

z Constanzy w dalsza drogę do Szwecji. chorvch od g. 10 da 7-ej wiecz. als



Sb Owo. 
  

ECHA KRAJOWE 
  

Drugi napad pod Oszmianą 
Notujemy drugi napad rabunkowy jaki miał miejsce pod Oszmianą. 
_W chwili gdy policja poszukiwała winnych napadu na Jotana najprawdopodob- 

niej ci sami bandyci przeszli na trakt z Holszan do Oszmiany i dokonali nowego na- 
sadu. W piątek około godziny trzeciej nad ranem czyli w parę godzin po obrabowa- 
niu Jotana na drodze z Holszan dwaj uzbrojeni osobnicy zatrzymali jadącego do 
Oszmlany lzraela Gerszenowicza i pod groźbą rewolweru zrabowali mu 409 złotych. 

Rysopisy bandytów podane przez obu poszkodowanych są identyczne stąd też 
przypuszczenie że napady są dziełem jednych i tych samych sprawców. (c) 

  

WILEJKA pow. 
— O jakim to zjeździe mowa? W 

Nr 160 „Dziennika Wileńskiego" p. (į) pisze 

w artykuliku zatytułowanym „Znów zjazd 

duchowieństwa prawosławnego w Wilejce* 
o tem, że w Wilejce odbywają się od cza- 
su do cząsu zjazdy duchowieństwa prawo* 

sławnego. jakoby ostatnie posiedzenie mia- 
ło być poświęcone sprawom rewindykacji 

świątyń zabranych swego czasu przez rząd 

zaborczy.» В 

Dalej mówi autor, że na zjeździe wy- 

sunięto wniosek zwrócenia się w tej spra- 

wie do Ligi Narodów i w tym celu zbierać 
podpisy ludności oraz prosić o pomoc i 
poparcie posłów białoruskich i ukraińskich 

wyznania prawosławnego. 5 

Jakoby uczestnicy zjazdu postanowili 

nie protokułować wyników obrad, a to dla 

pewniejszego zagwarantowania tajemnicy. 
Dziwnem się wydaje, mnie mieszkań» 

cowi Wilejki, osobie orjentującej się dosko- 

nale w warunkach i stosunkach miejscowych 
oraz zamieszkałego w pobliżu mieszkania 

gdzie według relacji autora artykułu wspom 

nianego miał się odbywać zjazd, żem nic o 

tym „zjeździe* nie wiedział. Ani o tym, ani 

o poprzednich. WAZNE 
Czyżby duchowni prawosławni zbierali 

się w noce ciemne. Watpliwie — poco taka 

konspiracja, kiedy zjazd mógłby się odbyć 

zupełnie legalnie. a М 

Przypuszczać należy i to jest pewne, że 
szanowny p (i) albo nigdy nie był w Wi- 

lejce, albo też srodze z niego zakpiono. 

WIDZE, POW. BRASŁAWSKI. 

W mumerze 159 Kurjera Wileńskiego 

niepodpisany korespondent z Widz zachwy- 

comy jest rzekomym postępem, jaki Widze 

na polu odbudowy miasteczka dokonały, 

przyczem korespondent „podziwia działalność 

i gorliwość wójła Rawicza w odbudowie 

miasteczka. ю ъ 8 

Otóż jako mieszkaniec tutejszy powiem 

szczerze, że autor artykutu widocznie: jest 

pozamiejscowym i w dodatku zbyt różowo 

zapatruje się na gorliwość wójta Rawicza, 

bo w rzeczywistości w Widzach jest zupeł- 

nie inaczej. Miasteczko zaledwie w. roku 

przeszłym zostało wybrukowane na niektó- 
rych swoich ulicach, rynek koński dotąd nie- 

wybrukowany, a wyziewy i opary z tego 

rynku, szczególnie po deszczu, w dnie upal- 

ne, roznoszą cuchnącą woń dookoła, tem go- 

rzej, iż rynek ten leży w centrum miastecz- 

ka. Wybrukowane ulice w przeszłym roku, 
już mamy wybite i zdezylowane, dzięki nie- 

dopatrzeniu robót, niema żadnego chodnika, 

chociaż miasteczko ma szerokie ulice ina- 

daje się po temu. Miasteczko dotąd nie po- 
siada żadnej latarni, a przy nastaniu jesieni 

i zimowych wieczorów, przechodnie niejed- 

nokrotnie utykają się łbami i nosami о 5- 

py telegraficzne, o czem już ponuszališmy 

w roku zeszłym w prasie wileńskiej. || 
. Co do wybudowania szkoły, to nie wi- 

dzimy w tem zasługi wójta Rawicza, był 

to nakaz zgóry idący a i w rzeczy samej 

na coby miano użyć wpływów pieni żnych 

z gminy. Gmina widzka jest największą z 

gmin powiatu Brasławskiego, a sam poda- 

tek wjazdowy na rynek, daje gminie rocz- 

х nie trzydzieści tysięcy zł. dochodu. W czem 
tu więc jest zasługa Rawicza? Podobne 

: szkoły wybudowano już wcześniej w Tur- 

z moncie i Dryświatach i znacznie łepiej i sta- 

; ramniej, bo drewniane budynki tamtych 
- szkół, pokryto blachą, gdy natomiast widz- 

ka szkoła zbudowaną jest z drzewa okrągłe- 

go i z dachem gontowym, lada dzień i przy 
lada okazji narażona ma pożary, bo stoi w 

centrze miasteczka. Przyczem na tę szkołę 

figuruje wydanej tyle gotówki iż za to moż- 
na byłoby mieć piękńy budynek murowany. 

        

‚ Szkola widzka nie jest nawet otynkowaną 
wewnątrz, a przesztej zimy dzieci literalnie 

w niej marzły, jest nieopatrzoną, ze szcze. 

finami w ścianach, szkoła nie ma większej. 
sali i gdy jest jakieś zebranie to wynajmu- 

je się salę w żydowskim domu ludowym. 
przy ich szkole. й 

Jak dalece wójt Rawicz nie jest skrzęt-. 
nym, gorliwym i starannym, jak autor arty- 
kułu tego chce, to widzimy choćby z tego, 

“| że uchwalona w roku zeszłym przez radę 

gminną budowa «pomnika Wolności, który. 
miał stanąć w skwerku przed gminnym urzę- 
dem, poszła w niepamięć i watpić należy, 

czy Rawicz tego dokona. Gdzież więc jest 

ta „działalność wójta Rawicza. Wprawdzie 

/._ ściany murów zniszczonych wojną zostały 
/._ pokryte dachami i to po wi j części 

gontowemi, zaś dopiero co wy ficzony bu- 

0 WSZYSTKIE 
Tragedja 22 marynarzy zaginionych 

w łodzi podwodnej 

Jak nam donosiły telegramy wiemy 
'0 zderzeniu dwóch angielskich łodzi 
podwodnych na wodach kanału po- 
między Walją a Irlandją. jedna z tych 
łodzi podwodnych L 12 zdołała utrzy- 

mać się ma powierzchni i dopłynąć 

wraz z załogą do portu, druga uszłko- 

"dzona podczas zderzenia odrazu po- 
szła na dno, ponad sto metrów głębo- 

kie w tem imiejscu. grzebiąc w swym 

° . kadłubie jednego oficera i 21 marynar 
rzy załogi, gdyż zaledwie komendanta 
łodzi H-47 i dwóch ludzi z załogi zdo- 
łano uratować. 

7 Z powodu tak wielkiej głębokości 
kanału, nie może być na razie mowy 
o szybkiem wydobyciu zatopionej ło- 
dzi, to też 22 ludzi czeka niechybna 

śmierć. Jeżeli nawet zapas balonów 
z tlenem w łodzi okaże się na przeciąg 

"kilku dni wystarczającym, tak że nie 
' będzie groziła załodze Śmierć przez 
/ uduszenie z braku tlenu, to zginą omi 

| zatruci nadmierną ilością bezwodnika 

_ węglowego, która się nagromadzić mu- 
osi w zamkniętej przestrzeni. : 

“| Oile mėwiac o šmierci možna ją 
jeszcze stopniować, to bezwarunkowo 
lepiejby było dla nieszczęsnych ofiar 
ginących w łodzi podwodnej H-47, by 

Jr umarli na zatrucie dwutlenkiem wę- 
_ gla, gdyż śmierć w tym wypadku jest 

śmiercią człowieka oszołomionego. 
zanarkotyzowanego, który oddawna 
tracił świadomość i umiera w narko- 
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Kwestja niebezpieczeństw posługi- 

  

dynek domu wdowy Mickiewiczowej przy: 
ul. Ugorskiej, który ona wybudowała przy 
pomocy swego lokatora samotnego wójta 
Rawicza, to chyba w tem, autor artykułu 
znajduje jego wielką dzialałność. Że po- 
chrwały autora artykułu rozmijają się z praw- 
dą, świadczą o tem setki niezabudowanych 
fundamentów z pod zniszczonych budynk. w 
Widzach ujemnie o tem mówią i sterczące w 

ruinach ściany ślicznego kościoła w Widzach 

który niewiadomo za ile jeszcze lat powsta- 

nie z gruzów i dużo jeszcze wody spłynie 

na głowy modlących się parafian w drew- 

nianej o starym dachu szopie improwizują- 
cej 15 lat kościół. } 

Niechby autor artykułu przechwalający 
Brastawski powiat i działalność wójta Ra- 
wicza, przypatrzyiby się choćby Smorgo- 
niom, doszczętnie zrujnowanym wojną, zo- 
baczyłby co tam przez ten czas zrobiono, 
to Widze o tem jeszcze nie śniły. Tam już 
parafianie mają od trzech lat odbudowany” 
prawie od fundamentów, kościół i modlą się 
w mim, miasteczko jest w porządku,: jest 
światło w domach i na ulicach, mają dosko- 
mate drogi i „bruki. Pocóż więc zawracać 
komuś głowę porządkami w brasławskim 
powiecie i chwal ić to, czego niema i co 
wcale nie zasługuje na pochwałę. 

Zachwyt autora działalnością Rawicza ipo 

stępem Widz polega na chyba na tem że po- 
doba mu się widocznie kołor wymalowa- 
nych domów w miasteczku na: czerwono, co 
pan Rawicz, łącz nie z przodownikiem Rusa- 
kiem zadysponowali, tak że mamy w centrze 
miasteczka takie dziwolagi, jak jeden i ten 
sam dom malowany częścią na biało, czę- 
ścią na czerwono. Zaiste godne pochwały i 
zachwytu- Kto nie wierzy niech się przeko- 
na, Widze nie tak dalekie od Wilna. Kosc. 

  

   

NADESŁANE 

W celu sprostowania mylnych informa- 
cji w jednem z ogłoszeń w pismach wileń- 
skich, o wyższości jakoby materjału ow 
maszynach rolniczych szwedzkich, zmusze- 
ni jesteśmy wyjaśnić, że przy obecnej wy- 
sokiej technice obróbki metali, surowiec nie 
gra już tej roli co dawniej, a autor owego 
ogłoszenia mógł mówić tylko o surowcu 
szwedzkim. 

Dawniej przy niskiej technice surowiec 
szwedzki obok rosyjskiego dawał rzeczy- 
wiście dobry materjał, obecnie to już nie 
gra roli, dominującym czynnikiem jest dziś 
technika obróbki. 

Wszyscy zdaje się wiedzą, że Ameryka 
osiągnęła obecnie najwyższy stopień tech- 
niki i pobiła przemysł europejski, zarówno 
pod względem materjałów, jak też i kon- 
strukcji wyrabianych.. maszyn. Dla opano- 
wania rynków europejskich  najpoważniej- 
sze fabryki amerykańskie potworzyły w 
Europie swoje filie, jak Ford w Kopenha- 
dze i bodaj w Irlandji Deering MaciCormik 
w Neuss. W tych to filjach pracuje maj- 
ster amerykański, na sposób amerykański. 
Nie jest ważnem więc gdzie się robi ma- 
szyna, natomiast ważnem jest kto ją robi, w + 
jaki sposób i z jakiego materjału. 

To też znane na całym świecie maszyny 
żnitwne Deęeringa, jak również nie mniej 
słynne traktory Deeringa są wykonane z 
precyzyjną dokładnością z najprzedniejszego 
materjału. Przeszło 10.000 žniwiarek Deerin“ 
ga pracujących w Pąłsce, oraz około 500 
traktorów Deeringa to najlepsze świadectwo 
ich wysokich zalet, potwierdzeniem zaś tych 
zalet jest fakt, że zużycie się części jest tak 
minimalne że np. od kilku tych lat po wojnie 
nie było potrzeby nikomu jeszcze sprowa- 
dzać koła polowego do żniwiarki Deeringa 
o którem specjalnie wzmiankuje autor oma- 
wianego ogłoszenia. 

Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Spółdzielnia z ograniczoną 

е odpowiedzialnošcią w-Wilnie. 

| BERKA GATT "ARE: IST ITT DRA | 

Czekolada zdrowia 
fabryki 

į 
[ 
| A.PIASECRI 
į w KRAKOWIE 
a jest bardzo smaczna 
į i požywna dla dzieci. 

Żądać wszędzie. 
a mn GRE ZAKO CYK OMA 

M POTROSZE 
wania się łodziami podwodnemi ty- 
lokrotnie była już poruszaną na roz- 
maitych konierencjach międzynarodo- 
wych, że doprawdy należało by w 
imię ludzkości już zaprzestać używa- 
nia łodzi, które w jakimś wypadku star 
ją się grobem tylu istnień ludzkich, 
gdyż prawie nigdy niema sposobu ura- 
towania ikogokolwiekbądž z załogi. 

Może wreszcie tragiczny wypadek 
H-47 niatchnie myślą humanitarną mia- 
rodajne czynniki, a jeżeli już łodzi pod- 
wodnych zupełnie się nie wyeliminuje 
to przynajmniej usunie z obiegu z de- 
fektami i starego typu. 

* * * 

Wielkie zwycięstwo bojowniczek 0 
prawa kobiety w japonii. 

Od czasu wojny światowej zazna- 
cza się wielki postęp w dziedzinie 
równouprawnienia politycznego i soc- 
jałnego kobiet Większość kobiet cywili 
zowanych krajów zdobyła już czynne i 
bierne prawo wyborcze. 

Nikogo już mie dziwi wi- 
dok, posłanki lub senatorki, ludzkość 
zrozumiała nareszcie że 'ponineważ 
kobieta współczesna, ponosi na równi 
z mężczyzną ciężkie obowiązki, musi 
też mieć i równe prawa. 

Nietylko w krajach zachodnich, ko- 
bieta zdobyła w państwie i społeczeń- 
stwie należne jej stanowisko, ale fala, 
równouprawnienia kobiety zalała rów- 
nież i wschód, Jak wiemy w Turcji ska- 
sowano już dosyć dawno haremy, i 
a” zasłony okrywające twarz ko- 

iet. 

   

Tragiczna Śmierć 
na torze wyścigowym pod Łodzią 

ŁÓDŹ, 27.VII. PAT. W dniu dzisiejszym na torze wyścigowym w Rudzie 
Pabjanickiei pod Łodzią wyda zył się tragiczny wypadek. Podczas Poz 
gonitwy koń Dala-Daszewskiego, niosący p. lwanowską, potknął się i upad 
przy przeszkodzie tak nieszczęśliwie, że jadąca na nim p. Iwanowska doznała 
wstrząsu inózgowego. Zabrana przez karetkę pogotowia po drodze do szpitala 
p. Iwanowska zmarła. 

Wykrycie fajemniczej zbrodni 
GRUDZIĄDZ, 27.VII. PAT. 

AKU Pastwisk pow. grudziąizkiego nazwiskiem Kiihn. 
u 

W roku 1921 znikł w tajemniczy sposób właściciel 
Rodzina oświadczyła, że 

ЧВа wyjechał na stałe do Niemiec. Dopiero przedwczoraj obecny dziedzic majątku 
wykrył, że Kiihn padł ofiarą zbrodni i został zakopany w stodole, gdzie znaleziono 
jego szkielet. W związku z tem aresztowano wczoraj dwóch synów Kuhna, którzy 
mieli dopuścić się zbrodni ojcobójstwa w porozumieniu ze swoją matką. 

iż zapisy na 

ul. Mickiewicza 22 m. 5: 

LĄ Francuski i Niemiecki. 
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czysty, wyborowy na paszę polecą 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr tla. 0606—b 

Angielskie Auto-Syfony ' 

SPARTKLETT, 
do sporządzania w domu 

wszelkich napojów gazo») 

wych. 

Do nabycia tylko w 

Składzie Aptecznym 

J. PRUŻANA 
Wilno, Mickiewicza 15 
visa vis Hotelu „Georges* 

> Egz. od 1590 r. Tel. 4 

          

W Kraju Wschodzącego Słońca w 
ostatnich czasach nastąpił również w 
dziedzinie emancypacji kobiet gwał- 
towny przewrót. Kobieta japońska do 
niedawna miewolniczo  podporządko- 
wana, władzy ojca lub męża, a w bra- 
ku tychże, zmuszona do posłuszeństwa 
bratu. nawet w wypadku gdy jest wdo- 
wą, dzisiaj wyzwoliła się zupełnie. 

Według najświeższych wiadomości 
panna Tsuru Shiskawa, została miano- 
wana przez rząd japoński konsulem 
generalnym, i będzie niebawem oficjal- 
ną reprezentantką swego krarju, w 
jednym z większych państw Europej- 
skich. Japonja w tym wypadku wyprze- 
dziła inne państwa, mianując na tak 
odpowiedzialne stanowiska dyploma- 
tyczne kobietę. 

Czas pokaże że przykład |aponji 
jest do naśladowania, gdyż z dawna 
już wiadomo, iż prawie każda kobieta 
jest urodzonym dyplomatą. 

* * 

Teatja względności nie Einsteina 

„_ Nie niema względniejszega w świe- 
cie jak pojęcia. Pojęcie o szczęściu. o 
obowiązkach, o bogactwie, o etyce, u 

każdej rasy, u każdego marodu, u każ- 
dej niemal jednostki, jest różne. 
„To co się przeciętnemu šmiertel- 

nikowi, wydaje się być cechą bogac- 
twa, zdetronizowanemu królowi Ama- 
nullahowi zdaje się być ubóstwem, 
zmuszającym go do rozglądania się 
za jakąkolwiek pracą zarobkową. 

„, Król Amanullah, który jak donosi- 
liśmy dnia 6 lipca wylądował z rodzi- 
ną i świtą w Marsylji, podczas pięcio- 
dniowego swego pobytu we Francji 
zawadził ma się rozumieć o Paryż t 

* 

Wykłądy rozpoczną się we wrześniu o godz. od 6—9 wiecz. 
Program obejmuje następujące przedmioty: 

( Ogólno Haadlowa. 
BUCHALTERJA: , Bankowa. 

( Przemysłowa. 

Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o 
Handlu, Stenografja. Nauka Pisinia na Maszynach oraz języki: Angielski, 

KŻ
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M 

Roczne Kursa Handlowe w Wilnie. 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, 

Kursa na rok bieżący przyjmuje Sekretarjat Kursów w 
godz, 5— 7 po poł. w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy 
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NADESŁANE. 

Uwadze p. p. Rolników 

Z powodu pewnego ogłoszenia w pi- 
smach wileńskich zaznaczam że polecane 
przezemnie żniwiarki szwedzkie „ARVIKA- 
MIKING* są lepsze od innych a szczególnie 
od tak zwanych „amerykańskich* nietylko 
tem że wykonane zostały ze szwedzkich, 
najlepszych w świecie materjałów, lecz i 
przez to jeszcze że wprowadzono do nich 
bardzo ważne ulepszenie jak np. przekładnie 
o trybie ślimakowym, Ikute koło główne i 
inne. 

Z mazwą żniwiarek Deeringa lub Mac- 
Cormicka związane jest pojęcie o amerykań- 
skiem ich pochodzeniu. I dawniej istotnie 
tak było ale obecnie maszyny tych firm ame- 
rykańskich, wyrabiane są dla Polski w Niem- 
czech w (Neus) i z niemieckich materjałów 
a chyba nie tylko do bry lecz wogóle żaden 
z rolników nie da sobie wmówić że materja- 
ły niemieckie są tak dobre jak szwedzkie. 

Autorzy ogłoszenia o którem wspomi- 
nam ma wstępie ni niejszego oświadczenia 
ostrzegają rolników przed kupnem żniwia. 
rek niemieckich. — Sądzę że te ostrzeże nie 
oparte jest na słusznych podstawach. 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a, tel. 6-87. 

tam, w jednym z dancingów ma Mon- 
martre wydał w ciągu nocy 150000 
iranków. Suma dosyć pokaźna, mo- 
gąca nawet zaimponować amerykań- 
skim miljanderom, świadcząca zdawa- 
łoby się o zamożności gościa. A jednak 
Ex-król oświadczył w wywiadzie, że 
warunki jego obecne nie są świetne 
i że po rozpatrzeniu się w Europie ma 
nadzieję wynaleźć sobie jakieś zajęcie. 

Trudno jednak przypuszczać by 
w zubożałej przez wojnę Europie, ex 
władca Afganów mógł znaleźć zajęcie, 
pozwalające mu na utrzymanie na od- 
powiedniej stopie licznej rodziny, świ- 
ty złożonej z 24 osób a jeszcze poza- 
tem wystarczyć królowi na tak ko- 
sztowne przyjemności. ' 

Chyba, chyba że przesyłki dyplo- 
matyczne Aigańskie w innych pań- 
stwach będą podlegać mniej ścisłej 
kontroli, jak to miało miejsce w Pary- 
żu, gdzie niedelikałtni celnicy nie chcie- 
li wydać attaches konsulatu afgańskie- 
go, be” zezwolenia ministerstwa spraw 
zagranicznych, nadesłanych z Belgji 
pod adresem konsulta posyłek. A ponie- 
waż w międzyczasie konsul został prze 
niesiony: z Paryża do Moskwy, w w* 
rzędzie cłowym walizki otworzono. i 
przekonano się że zamiast tajnych pa- 
pierów dyplomatycznych, zawierały 
one pokaźną ilość narkotyków warto- 
ści pięciu tysięcy franków. Zawartość 
walizek skonfiskowano i wdrożono 
śledztwo '4mierzające do wykrycia po- 
chodzenia heroiny przeznaczonej do 
rozprzedania we Francji. Dotychczas 
nie wykryto jeszcze nadawcy, a tylko 
zdołano dowieść że z Niemiec przez 
Belgię heroina przywędrowała do 
Francji i mogła by przynieść adresa- 
towi olbrzymie dochody, gdyby nie 

Walia z alkóholizmem na szerokim świecie i m mas w Wilnie 
Dzięki uprzejmości Profesora Sta- 

nisława Władyczki, który mi  łaska- 
wie udzielił wywiadu, udało mi się 
zdobyć sporo cennych informacji, o 
walce z alkoholizmem na terenie mię: 
dzynarodowym, propagandzie antial- 
koholowej w Polsce a specjalnie dzia- 
łalności Towarzystwa antialkoholowe- 
go u nas w Wilnie. 

Ostatni Międzynarodowy Kongres 
Przeciwalkoholowy odbył się w An- 
twerpji ubiegłego roku, gromadząc 
licznych przedstawicieli całego niemal 
Świata cywilizowanego. Na kongresie 
tym, wszyscy członkowie postanowili, 
zważywszy zgubny wpływ alkoholiz- 
mu na rozwój zbrodniczości i rozma- 
itych chorób tak umysłowych, jak i 
organicznych, gruźlicy, narządów tra- 
wienia i wiele innych, uchwalili: Że 
walka z alkoholizmem jest nietylko 
prawem lecz i obowiązkiem Li- 
gi Narodów. Wniosek referen 
ta jednogłośnie przyjęto postana- 
wiając utworzyć przy Lidze Narodów 
Komisję Rzeczoznawców,  któraby 
miała ża zadanie bezstronne badanie 
sprawy alkoholizmu i przedstawianie 
swych orzeczeń Lidze Narodów. 

INa kongresie tym poruszono wie- 
le spraw, między innemi sprawa 
pijaństwa szoierów, maszynistów, mo- 
torniczych, lotników i bezpieczeństwo 
pasażerów będących pod ich opieką. 
Bezpieczeństwo przed pijaństwem wy- 
żej wymienionych pracowników — ро- 
winno być bezwzględnie zapewnione. 
Aby sprawę tego bezpieczeństwa za: 
pewnić członkowie Kongresu omawia- 
li wartości rozmaitych systemów: 
Systemu szwedzkiego, Systemu Bel- 
gijskiego, Systemu amerykańskiego, 
Systemu finladzkiego, Systemu Go: 
temburskiego, Systemu dr. Bratta, 
Systemu umiastowienia handlu alko- 
holem, Systemu monopolu handlowe- 
go i t. d. 

Oprócz tego przedstawiciele róż- 
nych państw na kongresie wygłosili 
referaty, na temat: jak się przedsta- 
wia walka z alkoholizmem w ich kra- | 
jach, w referacie polskim była wzmian- 
ka, że jest już w Polsce 195 gmin, 
które wykorzystały prawo t.zw. opcji 
lokalnej i uchwaliły bezwzględny za- 
kaz sprzedaży i wyszynku na swojem 
terytorjum. 

Zbyt dużo zajęłoby miejsca wy- 
mienianie i wyszczególnianie wszyst: 
kich referatów i wniosków ostatniego 
Kongresu antialkoholowego, to też 
pozwalam sobie przejść odrazu do 
sprawy najbliżej nas obchodzącej to 
jest do walki z alkoholizmem u nas 
w Wilnie. 

W Wilnie istnieje od trzech lat Wi- 
Jeńskie Towarzystwo Mens dla walki 
z alkoholizmem i innymi nałogami. 
Głównym inicjatorem i Prezesem tego 
Towarzystwa jest profesor Stanisław 
Władyczko. 

Towarzystwo prowadzi poradnie 
przy ulicy Żeligowskiego 4. System 
jaki się w poradni stosuje jest wyna- 
lazkiem amerykańskiego doktora Pol- 
lock'a, polega on na tem, że nie al- 
koholik szuka lekarza, lecz lekarz 
1 chorych i leczy ich  bezpłat: 

le. 
Wszyscy alkoholicy zatrzymani w 

komisarjatach zostają powiadomieni 
że w razie udania się ich pod opiekę 
lekarską poradni Mens, będą nietylko 
leczeni, lecz ewentualna kara za ich 
przekroczenia, może być zmniejszona 
a nawet umorzona. 

Przez siostrę wvwiadowczynię po- 
radnia jest w stałym kontakcie z ro- 
dzinami alkoholików. 

Po za tem Towarzystwo prowadzi 
propagandę przeciwalkoholową, przez 
urządzanie popularnych odczytów: w 
szkołach, w wojsku, w lokalach i 
ogniskach różnych związków. Odczy- 
ty te są ilustrowane pokazami karto- 
nów i przeźroczy będących własnoś- 
cią poradni Mens. 

niedelikatność celników francuskich, 

którzy nawet tajności walizek dyplo- 
matycznych nie chcą uznawać. 

Wogóle tajność walizek dyploma- 
tycznych zaczyna w ostatnich czasach 
być rzeczą coraz bardziej względną, 
gdyż nie tyłko we Framcji ale i w San 
Francisco, na komorze celnej przytrzy- 
mano bagaże p. Sing Kao, żony gen. 
t..„- konsula chińskiego, w której wa- 
lizkach znaleziona opjum ma dwadzie- 
ścia pięć miljonów dolarów. Rząd chiń- 
ski prosi o odesłanie pani Sing Kao 
do Chim aby tam stanęła przed sądem 
Stany Zjednoczone, nie zwolnią jej z 
chińskim. Prawdopodobnie jednak 
odpowiedzialnością za kontrabandę 
narkotyków, przed trybunałami ame- 
rykańskiemi. 

Do czasu rozstrzygnięcia całej tej 
sprawy Doktór Wu, minister chiński 
w Waszyngtonie zawiesił w czynró- 
ściach konsula Sing Kao, a o sprawie 
wyłkrycia kontrabandy narkotyków w 
bagażach pani konsulowej wysłał ra- 
port do rządu chińskiego. 

Coś jak widać jest nie w porządku 
bo albo walizki dyplomatyczne mu- 
szą zawierać tylko tajne papiery i 
dokumenty albo nie można wobec nich 
stosować nietykalności celnej, gdyż 
żadnie państwa nie może ze świadomo- 
ścią tolerować kontrabamdy. i to w do- 
datku kontrabandy środkami mogący- 
mi zatruć zdemoralizować całe spo- 
łeczeństwo danego państwa. 

* % * 

. Automobilem dookola šwiata. 

Pan Roger Lacor, który w roku 1927 
i 1928 odbył w towarzystwie hrabiego 
Piotra de Varlemont raid automobilo- 
wy 17500 kiloometrów w poprzek АН 

Towarzystwo dokłada starań do 
organizowania kół  abstynenckich 
wśród uczącej się młodzieży i pra- 
cowników różnego typu. 

W chwili obecnej zapoczątkowana 
jest akcja zorganizowania Koła  kie- 
rowców i mechaników. Jest projekto- 
wane wprowadzenie dla członków Ko- 
ła szoferów abstynentów przepaski 
niebieskiej na ramieniu. 

Chorzy poradni są szczegółowo 
badani, a ich leczenie jest skierowa- 
ne nietylko na możliwe usunięcie na- 
łogu, lecz także na usunięcie scho* 
rzeń cielesnych wywołanych przez 
alkohol, lub też powstałych niezależ- 
nie od niego. 

Bardzo często alkoholik jest jed- 
nocześnie chory na gruźlicę, na jakąś 
chorobę weneryczną, ma jakąć skazę 
chemiczną, lub zaburzenie jakiegoś 
kolwiek narządu. 

Oprócz leczenia cielesnego prowa* 
dzi się oczywiście leczenie psycholo- 
giczne polegające na zastosowaniu 
psychoterapji wyższej (Metoda per- 
swazji i inne) lub też psychoterapii 
niższej (naprzykład sugestja w hyp- 
nozie). 

Stosowanie jednocześnie Środków 
zmierzających do wzmocnienia ciała i 
jednocześnie dążąc do wzmocnienia 
woli można nieraz osiągnąć dobre 
wyniki. 

W wypadkach bardzo wybitnych 
gdy ambulatoryjne leczenie nie może 
dać dobrych wyników, chory musi 
być leczonym w zakładzie specjalnie 
w tym celu istniejącym, lub  pomie- 
szczonym w zakładzie psychjatrycz- 
nym na odpowiednim oddziale. 

Poradnia Mens cieszy się więszą 
niż możnaby się tego spodziewać 
frekwencją i w czasie kilkuletniego 
swego istnienia przeprowadziła już 
sporo kuracyj z ogromnie dodatnim 
wynikiem to też jest obecnie w fazie 
powiększenia i przyozdabiania swego 
lokalu by w jesieni już w nowej pię- 
knej szacie otworzyć podwoje. 

Na zakończenie wywiadu Proiesor 
Władyczko, który jest duszą całego 
Towarzystwa Mens dodał jeszcze, że 
bardzo się cieszy z dotychczasowych 
wyników działalności Towarzystwa, 
któtymi się będzie mógł pochwalić 
w roku 1930 na wszechpolskim kon- 
gresie alkoholowym w Wilnie, 

Dla ścisłego zobrazowania dzia- 
łalności poradni Mens pan Profesor 
Władyczko przytoczył mi łaskawie 
następujące dane statystyczne: 

Ogólna liczba przyjęć w poradni 
w ciągu 1928 roku - 482, liczba ta już 
w pierwszem półroczu 1929 roku 
zhacznie się zwiększyła bo wyniosła 
1860 przyjęć. 

Pacjentami są przeważnie męż- 
czyźni alkoholicy, gdyż tylko w ciągu 
tego czasu były tylko 2 wypadki le- 
czenia morfinisty, 1 kokainisty 11 
wypadek zatrutego nikotyną. Z ko- 
biet zaledwie 2 korzystały z leczenia 
w poradni. 

Następny Międzynarodowy Kon- 
gres antlalkoholowy ma się odbyć w 
Warszawie w roku 1931. Z. K. 
  

Znakomite szwedzkie 

TRAKTORY 
„MUNKTELLS" 

na ropę naftową lub olej gazowy. 
(Dwucylindrowe, wolnobieżne). 
Najprostsze, najtrwalsze i najtańsze 

w pracy poleca:  ,cQg-o 

Zygmunt Nagrodzki 

Wilno, Zawalna Nr 11-a.   
GIZA S T  T K OCZEK ORKA TOK TEATR ЯТ ОУО DO Z RETRO TOWKEEC EKT YER КОА AGA ŁYSE ZD EDEN TL TR ATLAS WERONA 

ryki, postanowił obecnie zrobić auto- 
mobilem podróż dookoła świata. W 
tej nowej imprezie towarzyszyć mu 
będzie znakomita artystka teatrów pa- 
ryskich Odette Darthys. W ten spo- 
sób podróż dookoła Świata będzie ró- 
wnocześnie wszechświatowym poka- 
zem elegancji francuskiej, gdyż pani 
Darthys zabiera ze sobą najświeższe 
modele toalet, kreacje  najznakomit- 
szych pracowni paryskich. 

Dochód z koncertów jakie znako- 

44 
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mita artystka ma zamiar urządzać w | 
podróży przeznacza ona wyłącznie na 
związek artystów francuskich. 

Podróżnicy odjechali z przed Au- 
tomobilowego Klubu 'w Paryżu, zdą- 
žając do Marsylji. Dalszymi etapami 
podróży są: Włochy, Jugosławja. Buł- 
garja, Turcja, Syrja, . Mezopotamia, 

Persja, Beludżystan, Indje, Tonkin, 
Chiny, Japonja, statkiem przez Ocean 
Spokojny do Stanów Zjednoczonych i 
po przebyciu Atlantyku powrót do 
Francji. 
W zasadzie podróż automobilem na 

około świata nie jest nowością, gdyż 
w ostatnich czasach namnożyła się zna 
czna ilość globtrote rów, którzy zwie- 
dzają świat pieszo, rowerem, autem 
lub aeroplanem, nawym jest tylko po- 
łączenie podróży z pokazem mód. 
Francuzi chełpiący się w prasie z 
urządzenia pierwszej podróży autem 
dokoło świata zdała się nie widzieć 
lub ni e pamiętać, że jeszcze w bieżą- 
cym roku przejeżdżał przez Paryż au- 
tem młody harcerz Jeliński, który po 
zakończeniu raidu automobilowega do- 
okoła świata przed niedawnym cza- 
sem wrócił do Polski. ZEK: 
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LUŻNE 
Należy rozróżniać trzy pojęcia: 

„polityka gospodarcza“,, „program 

gospodarczy“ i „plan gospodarczy". 

Polityka sama w sobie miešci cel, 

program jest środkiem dla osią- 

gnięcia celu, dobry plan ułatwia uzy- 

śkanie największego efektu progra- 
mowego. 

Od trzech lat Polska biedzi się 
nad ułożeniem takiego stałego рго- 
gramu gospodarczego, któryby mógł 

zabezpieczyć Państwu należyty rozwój, 

zapewnić dobrobyt i przeciwdziałać 

wszelkim wstrząsom,—programu go- 
spodarczego, jako uniwersalnego 

środka przeciwko kryzysom, przesi- 

łeniom, stagnacji, depresji i innym w 

życiu gospodarczem niepożądanym 

zjawiskom. Wyznaczono nawet na- 
grody za najlepiej opracowany pro- 

gram. Jak w bajce rozpoczęły się 

poszukiwania za „żywą wodą” i nie 

brakło ani smoków, ani złych cza- 

rownic, ani sił nadprzyrodzonych— 

nie było tylko tej poszukiwanej „ży- 

wej wody”, usuwającej bezład, nada: 

jącej prężność, zmywającej brud z 

organizmu gospodarczego. 

Nie mogło być inaczej skoro nie 

było płaszczyzny stycznej między po: 

lityką gospodarczą a programem go- 

spodarczym i skoro plan gospodar- 

czy raz nagięty był do polityki, raz 

do programu. 
W treści, czasie i przestrzeni po- 

lityka jest rzeczą trwalszą niż pro- 
gram. Jeżeli kierunek polityki ulega 
zmianie — nie może ostać się stary 

program, natomiast często warunki 
zmuszają do modyfikacji programu, 

jakkolwiek polityka nadal zachowuje 
Swój kierunek; wreszcie program, a 

zwłaszcza plan, nie może być we 
wszystkich przejawach jednolity na 

całej przestrzeni wobec nieraz bardzo 

znacznych różnic regjoualnych. Pro- 

gram przeto musi być w zasadzie 

elastyczny. 
„Myśmy podchodzili do sprawy nie 

z tej, jak należało, strony. Wznośili- 
Śmy trwały program na gruncie ru- 

chomym. Program roztazit się lub 
powstawały na nim rysy. 

Skoro program siłą rzeczy musi 

ć pochodną polityki, nie można o- 
pierać go na oderwanych, abstrakcyj- 
nych założeniach lub przesłankach. 
Mówię. o falsyfikatach „żywej wody". 

Z drugiej strony program może być 

bardzo dobry, ale nigdy nie da po- 
żądanych rezultatów, jeżeli wytyczne 
polityki mieszczą się na innej  płasz- 

* czyźnie nie mającej styczności z płasz* 
<zyzną programu. Jeżeli polityka zdą- 
żą do ograniczenia prawa rozporzą- 
dzalności ' własnością—cóż zdziała 
najlepiej do potrzeb gospodarczych 
zastosowany program, i czy może on, 
naprzykład, przyczynić się do pod- 
niesienia stanu rolnictwa, jeżeli poli- 
tyka osnuta na reglamentacji wwozu 
—Wywozu prowadzi do obniżenia cen 
na produkty rolnicze. 

Nie brakło nam dobrych zamia- 
rów i dobrych programów. Brakto 
nam jednak dobrych wyników—a jest 

to: skutkiem tej nad wyraz ważnej o- 
koliczności, że nie było stycznej mię- 
dzy programem a polityką gospodar- 
<zą. Bo polityka pozostawała poza 
nawiasem ingerencji zainteresowanych 
sier gospodarczych. Bo nadal zacho: 
wywały moc obowiązującą ustawy 
podważające przaworządność i unie- 
możliwiające normalizację stosunków 
gospodarczych. Bo każdy niemal re- 
sort reprezentował odrębny kierunek 
polityki i przypadkowa większość gło- 
56 w radzie ministrów decydowała 
o wcieleniu w życie pierwszorzędnej 
wagi postanowień. Innemi słowy: pró- 
„jWano „, neutralizować programem 
gospodarczym ujemny wpływ ago- 
spodarczych ustaw, z drugiej nato- 
miast strony zaniedbano skonkretyzo- 
wania wytycznych państwowej polity- 
й gospodarczej, dając przez to wol- 

! rękę działania i inicjatywy 
"Perymentatorstwu. 
Eksperymentów była moc. Орга - 

niczenie przemiału żyta, cła prohibi* 
cyjnego na wywóz makuchów, żaka- 
-y wywozu poszczególnych  ziemio- 
łodów i coiniętych zakazów it. d 
t d. 
Zbiegła się z tem manja inwesty- 

jj po uzyskaniu amerykańskiej po- 
'czki stabilizący jnej. Polska stanęła 
xd znakiem inwestycyj. Nie było pie- 
sgdzy Na czarny chleb. B. premier 

„artel myszkowął w bufetach dwor- 
owych, by broń Boże gdziekolwiek 

władztwem a współpracę ze sferami 

gospodarczemi, tak wyraźnie zaakcen- 

tował swoje tendencje? | na to znaj- 

duję tylko jedną odpowiedź—bo wie- 

rzę w szczerość etatystów: program 

gospodarczy zawiódł, nie dał tych 
wyników, jakie były przewidywane. 

Nie dał, bo wiatr agospodarczych 

ustaw wyłuszczył z kłosów ziarno, 

etatyści zaś przyszli do wniosku, że 

skoro inicjatywa prywatna przy dob- 

rym programie zawodzi, powinna na- 
stąpić ingerencja Państwa, ster łodzi 

nie sprzedawano chleba o 5 groszy 

drożej ponad cenę, według nomenkla- 

tury ministerstwa spraw wewnętrznych, 

„gospodarczo  usprawiedliwioną", a 

tymczasem na budowę zbędnych nie: 

rentujących się gmachów  wyrzucano 

miljony. 

Nieraz zadawałem sobie pytanie: 

skąd się wziął kierunek etatyczny do- 

by obecnej, jaka jest jego geneza, dla 

czego etatyzm, a później „neoeta- 

tyzm”, właśnie po przewrocie majo- gospodarczej powinni ująć w swe rę- 

wym, oznączającym rozbrat z sejmo- ce urzędnicy. Harski. 

ROR CZCZO TRANS PSD ROS ITT EN IKS VIII AIA 

Połączenie marjawitów z Gerkwią Eleuterjusza 
Kowieńskiego 

Senator Bohdanowicz zabiega o legalizacje sekty 
W ostatnich dniach czerwca roku bieżącego zawitała do Wilna liczna 

grupa marjawitów i marjawitek z biskupem Próchniewskim na czele. Podczas 
swego pobytu w Wilnie sekciarze prowaizili ożywione pertraktacje z przed- 
stawicielami tutejszej „starej cerkwi" nieuznającej autokefalicznej cerkwi pra- 
wosławnej w Polsce. Jak wiadomo „stara cerkiew* uważa za swego zwierzchni- 
ka przebywającego w Kownie biskupa Eleuterjusza który z kolei pozostaje w 
ścisłym kontakcie z Moskwą. @ : 

Tematem pertrak acyj było jak już donosiliśmy połączenie obu „kościo- 
łów”: marjawickiego i starej cerkwi. 

Na przeszkodzie do urzeczywistnienia tego planu stanęła nielegalność 
„starej cerkwi* jako RZ religijnej która nie była zarejestrowana i tem samem 
nie korzystała z żadnych praw. 

Ta okoliczność spowodowała że pertraktacje narazie przerwano bez omó- 
wienia innych spornych kwestyj do czasu unormowania strony prawnej sekty 
t.j. uzyskania od władz legalizacji „wyznania, 

Jak dowiadujemy się potrzebne starania w tym kierunku zostały już po- 
czynione i złożono odnośnym władzom państwowym wymagane dokumenty. 
Występujący jako pełaomocnik sekty sen. Bohdanowicz w podaniu o zalegali- 
zowanie powołuje się na ukaz carski z roku 1906 normujący sprawę sekt. (b) 

Święto 6 p. p. legionów 
Dnia 28 b. m. przypada święto 6 p, p. leg. Z tej okazji na ręce d-cy pułku 

wpłynęły następujące depesze: 
Dowódca 6 pułku piechoty Legionów Wilno. Warszawa Sztab Główny. 
Okrytym wiekopomną sławą Legjonistom 6 pułku piechoty drogim towarzyszom 

najpierwszych poczynań i najcięższych bojów odrodzonej Ojczyzny ślę w dniu święta 
najlepsze z głębi serca płynące życzenia. Pomnąc na krzyż Virtuti Militari zdobiący 
waszą chorągiew, na pamięć poległych towarzyszy broni pozostawajcie i nadał nie- 
złomni na straży haseł dla których walczyliście: г й 

Minister Spraw Wojskowych Józef Piłsudski Marszałek Polski L. dz. 12922]29. 
G. M. I. Warszawa 26|7—1929 r 

  

* * 

Jako żołnierz i były dowódca waszego piłku nie mogę innych jak tylko bardzo 
serdeczne życzenia wysyłać pułkowi, Oficerom i szeregowym. 3 ; 

yczę Panom i szeregowym abyście w ciągłej pracy nad sobą nieustannie two- 
rzyli typ najlepszego oficera i szeregowego Armii pielęgnując i rozwijając tradycje 
bojowe pułku, 

Popowicz generał Dowódca O. K. VL 
PE OS 

Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia w dniu Święta Pułkowego, 
w którem nie mogę brać czynnego udziału, bo w tym czasie jestem w Bydgoszczy. 

Niech ta sama dzielność i sprawność, to samo bohaterstwo i męstwo, które 
cechowały Wasz sławny Pułk w czasie wojny Od roku 1915 do 1920 włącznie, nie 
opuszcza Waszych szeregów! Niech będzie bodźcem do szlachetnych wysiłków w cza- 
sie służby pokojowej, celem nabrania sił do obrony największych skarbów Narodu 
i Państwa. 

Bóg z Wami! z oddaniem Władysław Baadurski Biskup. 

KRONIKA 
  

NIEDZIELA mienia Wojew. Komitetu W. F. i P.W. 
28 Dziś Wschód sł. g. 3 m. 21 i inż. Wojciechowski z Dyrekcji robót 

publicznych. Na posiedzeniu tem ukon:- 
M AE oka ajka?) stytuował się zarząd, w którego skład 

Marty P. weszli: wicewojewoda St. Kirtiklis ja- 
  ko przewodniczący, Wiktor Czarnow- 

ski — jako wiceprezes, Władysław Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu ‹ 2 
Szumański — skarbnik i mjr. Fieldorf Meteorologji U.S.B. 

z dnia 27 - VIL. 1929 r jako sekretarz. Omówiono sprawę nie- 
zwłocznego przystąpienia do . budowy Ciśnienie || 762 schroniska na gruncie ofiarowanym już średnie w m, | J cel przez Magistrat trocki. Ko- 
mitet rozporządza już funduszem 23. 

Temperatura + 1600 tys. zł. na bidowe: Pa dyskusji komi- ja" tet postanowił przystąpić natychmiast 
Opad za do- | в do prac około budowy schroniska. W 
hę w mm. | ] tym celu przydzielono członkom komi- 
Si ! hm: m SARA poszczególnemi oddzia 

paska | i S Przy okazji podkreślić należy wy- 
murno. 

Minimum za dobę-i- 0990. 
Maximum na dobę -|- 209C. 
Tendencja barometryczna: 

ciśnienia. 
spadek 

  

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wicewojewody.. P. 

wicawojewoda Kirtiklis odbył w dniu 26 b. 
m.. konferencje z p.p. posłami: St. Mackie- 
wiczem i dr. Brokowskim oraz z prezesem 
Dyrekcji poczt i telegrafów p. Żółtowskim, 
nadto przyjął dowódcę brygody „Grodno 
K.O.P. p. pułk. Bołtucia. 

W dniu wczorajszym p. wicewojewoda 
przyjał p. p. majorów Feliksa Kurnatowskie- 

o, Władysława Błażewicza i Władysława 
| zyski20, którzy odbyli praktykę ad- 
ministracyjną w naszem województwie. 

— Starostwo Grodzkie podaje do wia- 
domości, że instytucje ubiegające się o ze- 
zwolenie na kwestę uliczną przy złożeniu 
podania do Starostwa Grodzkiego winny 
podać krótkie sprawozdanie z EA 
instytucji, poparte danemi cyfrowemi, oraz 
umotywowanie potrzeby dokonania zbiórki 
ulicznej. 

Przypomina się jednocześnie, że kwe- 
sty nie mogą być organizowane i przepro- 
wadzane przez płatnych przedsiębiorców i 
przy pomocy płatnych kwestarzy. Kwestarze 
winni posiadać wyrażne oznaki pozwalające 
skontrołować na jaki cel zbiórka jest doko- 
nywana i przy kwestowaniu wyraźnie 
oświadczać ofiarodawcom na co dokonywa- 
na s: Li A у 

o ukończeniu kwesty nałeży / iado- 
mić Starostwo Grodzkie 0 IM S Gordos. 
nie dokładnego obliczania wyników kwesty 
i po obliczeniu zebranych pieniędzy złożyć 
do Starostwa Grodzkiego dokładne sprawo- 
zdanie z wyników kwesty z szczegółowem 
uwidocznieniem kosztów organizacji kwesty 
i czystego dochodu. 

— Konierencja w sprawie budowy 
schroniska w Trokach. Pod przewodni- 
ctwem p. wicewojewody wileńskiego 

Kirtiklisa odbyła się organizacyjne po- 
siedzenie komitetu budowy schroniska 
w Trokach. W posiedzeniu tem wzięli 
udział przedstawiciele zarządu Ligi 
Morskiej i Rzecznej dowódca 22 baonu 
K.O.P. mjr. Urban, mjr. Fieldorf z ra- 

% 

soce obywatelskie stanowisko p. inż. 
Wojciechowskiego, który podjął się zu- 
pełnie bezinteresownie opracowania 
planów i kosztorysów oraz prowadze- 
nia robót. 

— (0) Przeciwko niesługznym  karom 
administracyjnym. P. wojewoda wileński, do 
którego wpływało mnóstwo skarg na nie- 
prawidłowy wymiar kar administracyjnych, 
wystosował do starostów, brasławskiego, 
oszmiańskiego, postawskiego, mołodeczań 
skiego, święciańskiego, wilejskiego i wi- 
leńsko-trockiego pismo z przypomnieniem 
oględnego nakładania na ludność kar za 
przekroczenia administracyjne. W tem pi- 
smie zaznaczono też, że przy najbliższych 
inspekcjach zwrócona będzie specjalna uwa- 
ga na "PE tego rozporządzenia. 

— (0) Terminy załatwiania spraw w 
urzędach. Min. Spr. wewnętrznych przypo- 
mniało podłegłym sobie urzędom, że załat. 
wiamie spraw, wpływających ze strony pe- 
tentów do tych urzędów, winno odbywać 
się w terminach, ustałonych zgodnie z prze- 
pisami rozporządzenia o postępowaniu ad- 
ministracyjnem. Terminy te ulec mogą prze- 
dłużeniu tylko w wvnadku, kiedy żachodzi 
potrzeba porozumienia się danego urzędu 
z ESO RO państwowemi. 

„_ — O pośpiech w załatwianiu interesan- 
tów w urzędach. Ministestwo spr. wewn. okólnikiem swoim nadesłanym ostatnio przy. pomniało urzędom państwowym, że załat- wienie spraw wpływających do urzędów ze stronv interesantów nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. r 

Wyjątek stanowią Sprawy, w których 
urzędy te zmuszone są porozumieć się z in- 
nemi znajdującemi się w innych miejscowo- 

ściach. ‚ 

MIEJSKA 

— (0) Badhnie cenników hotelo- 
wych. Na mocy nowej ustawy przemy- 
słowej, wydział przemysłowy magistra 
tu przystąpi w najbliższym czasie do 
badania cenników wszystkich hoteli 
w Wilnie. 

— (0) Betoniarnia miejska. Budowa 
betoniarni miejskiej przy ul. Raduńskiei 
szybko posuwa się naprzód i będzie zakoń. 
czona w połowie sierpnia. Uruchomienie be- 
toniarni nastąpi prawdopodobnie za 3 ty- 
godnie. go 

, lenie na urz 
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Kawaler Krzyża Zasługi, Delegat Sejmiku Święciańskiego, do Wileńskiej Rady Wojewódzkiej, b. Starosta Święciański, 

członek Sejmiku i Wydziału Powiatowego, członek Sejmowej Komisji Rolnej, członek Zarządu Święciańskiego Powiato- 

wego Związku Kółek i Organizacyj Rolniczych. 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w majątku Szwińcie dnia 26 lipca 1929 r. w Święcianach. 

O czem zawiadamia Wydział Powiatowy Sejmiku Święciańskiego, 

  

— (0) Likwidacja przedsiębiorstw. 
Jak wiadomo, na zasadzie obowiązują- 
cych ustaw, przedsiębiorca powinien 
zawiadomić wydział przemysłowy Ma- 
gistratu nietylko wówczas, kiedy otwie 
ra swój zakład, przy przedsiębiorstwo, 
lecz również wówczas, kiedy je zamy- 
ka. Jednakże wielu kupców, po zlikwi- 
dowaniu swych skłepów uważa, że na 
tem obowiązek ich się kończy i nie 
zawiadamiają wydziału przemysłowe- 
go. Zdarza się, że kupiec postanawia 
swoje przedsiębiorstwo zlikwidować, 
wyprzedaje więc towary i sprzedaje 
lokal, nie orjentując się, że powinien 
o tym fakcie zawiadomić władze. 

Wobec powyższego, ponieważ 
stwierdzono wiele takich wypadków, 
wydział przemysłowy Magistratu о- 
strzega, że lekceważenie tych przepi- 
sów nie będzie tolerowane. Kupcy, któ- 
rzy nie dokonają obowiązku zameldo- 
włania o zamknięciu sklepu, podlegać 
będą karze grzywną lub aresztem. 

. — (0) Miejscy robotnicy podziemni. W 
ubiegłym tygodniu Magistrat zatrudnił przy 
robotach miejskich 800 robotników podziem. 
nych, którym OO 27.650 zł. 

— (0) Nowy lokal wydzjału opieki spo- 
łecznej. Obecnie wvdział opieki społecznej 
Magistratu mieści się w 2 ch ciasnych poko- 
ikach. Ciasnota lokału denerwuje zarówno 
pracowników jak i interesantów. wywołuje 
zatargi i t. p. Wobec tego Magistrat przy- 
stąpił do gruntownego remontu parteru ofi- 
cyny z wejściem od zaułku św. Ignacego, 
Nowv obszerny lokal zostanie oddany do 
użytku wydziału opieki społecznej do dnia 
1 września r. b. 

PES gal RÓŻNE 
— Wyjazd j. E. ks. biskupa Ban- 

durskiego. Wczoraj wieczorem wyje- 
„chał do Bydgoszczy aby dokonać po- 
święcenia sztandaru grupy powstań- 
ców. wielkopolskich 1918 r. ]. E. ks. 
biskup Bandurski. 

„_ Jest to już czwarty w tym roku wy- 
jazd J. E. do Bydgoszczy. 

— Oiiarnošė stow, Polskiej Młodzież 
Wil. Zw. Mł. Polskiej zwrócił się o S Dikas 
dla dotkniętych głodem członków stow. Mł. 
Polskiej do młodzieży katolickiej całej Pol. 
ski zrzeszonej w stowarzyszenia M. P. 

Na ten zew odezwało się cały szereg 
stowarzyszeń ze związków: krakowskiego, 
włocławskiego, łuckiego, tarnowskiego, po- 
znańskiego i Łódzkiego. 

Kwoty, jakie. wpłynęły już do kasy Wil. 
Zw. Mi. P. zostały częściowo rozdzielone 
pomiędzy. następujące stowarzyszenia. Iwie, 
Lebiedziowo, Wojstom, Belmont, Brasław, 
Dryświaty, Widze, Słobódka — Zawierze N. Pohost i Miory, coo 

— Kasą Chi ‚ orych m. Wilnia, przypomina że od składek za miesiąc rai PoE nie- wpłaconych do dnia 31 lipca b. r. bedą 4 о- bierane procenty zwłoki iż po RA ei nie zaległe składki będą ściągane w drodze egzekucji wraz z procentami zwłoki i kosz- tami ias 
. T Akeja komunistėw w dniu 1 sierpnia. Bialoruski robotniczo sielański posdaki Elu postanowił zorganizować w dn. 1 sierpnia na terenie województwa wiłeńskiego i no- wogródzkiego cały szereg wieców i odczy- tów. 

Posłowie klubu: * Wołyniec i czą nin. zwrócili się do wł ołyniec i Dworcza- 
adz z prośbą o zezwo. 

4 ądzenie wiecu w dn. 1 sierpnia Wilejce. 
Poseł Grecki ma zamiar urządzić wiec 

w Wilnie, Posłowie Gawrylik i Kryńczyk bę- 
dą: występować w województwie nowo. 
gródzkiem. 

; Posłowie będą starać się ażeby w dn. 1 sierpnia wiece i odczyty odbywały się wy- łącznie pod firmą „Białoruskiego robotniczo 
sielaūskiego klubu“. - 

V_ Wilnie posłowie n 
z lewicą P.P,S., 
AD 

n. I sierpnia będzie wydany N: zety białoruskiej „Światło poświęcodj ak wie Boa ów z Chinami, ||| 
— Komuni cja. autobusową Wilno — Wołożyn — Iwieniec. Z dniem 29 lipca r. b. zostanie uruchomiona nowa linja komunika- cji AZ Wilno— Wołożyn — Iwie. iec, przez Oszmianę, Iszany i Wiszniew. Rodin Gai ę, Holszany i Wiszniew. 

„ Iwieniec, odjazd o godz. 0,50, Wołoż odjazd g. 2 m. 20, Wiszniew, odjazd g. wie 20, ah odjazd g. 4 m. 20 ilna do Iwieńca i Wołożyn: od- chodzi o g. 16 m. 15. pa RUA 
—. Czytelnia E. żukowskiej уа- dziła się na ul. Mickiewicza 28-45 SO 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy. 

stępy Teatru Stanisławskiego. W dniu dzi. 
siejszym Teatr Artystyczny występuje z do- 
skonałą sztuką A. Czechowa, „Wiśniowy 
sad". W sztuce tej wystąpi po raz pierwszy 
Natalja Lisienko, znana artystka filmowa, 
partnerką Mozżuchina, w otoczeniu wybite niejszych sił zespołu. i 

Jutro ukaże się wesoła komedja Gogo. la — „Oženek“. We wtorek zaś, potężne arcydzieło, L. Tołstoja — „Potęga ciemno- ty“, Bilety na wszystkie przedstawienia są do nabycia w kasie Teatru 11—1 i 3—9 w. Początek o godz. 8 m. 15 w. Bilety wol. nego wejścia — mie ważne. i ści Występ sióstr Halama w Teatrze Pol. skim. Dziś rozpoczyna się sprzedaż biletów = WE je Halama, które odbędą 
otę 3-g0 i niedzi - i i w RR Polskim. poż PZ 

— Audycja recytacyjna w Radjo. Jutro, 
w poniedzialek o Hor m. gz ten 
się audycja recytacyjna poezyj Asnyka, w wykonaniu Zbigniewa Śmiałowskiego. 

— Koncert wileńskiego związku towa. 
rzystw śpiewaczych i muzycznych. Pro- gram dzisjejszego koncertu w ogrodzie ро- 

„nawiązują kontakt 
oraz związkami zawodowe- 

  

zę 

  

W dniu 26 lipca r. b. po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w 
swym rodzinnym majątku. Szwinta, pow. swięciańskiego 

Š P. 

Marjan Cyoiński 
Członek Wileńskiej Rady Wojewódzkiej i zasłużony działacz na polu 

społecznem i samorządowem. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 29 lipca r. b. na cmentarzu w Święcianąch 
O powyžszem zawiądamia w imieniu własnem oraz członków Rady 

Wojewódzkiej 

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej 

Wł. Raczkiewicz, wojewoda 

W dniu 22 lipca r. b. po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Warszawie 

& ТР 

Ksiądz Antoni CZERNIAWSKI 
długoletni członek Wileńskiego Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Średnich i Wyższych (T. N. S. W.) i b. członek Komisji Rozjemczej 

tegoż Koła. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Jana w Wilnie 
w poniedziałek 29 bm. o godzinie 10'ej, poczem nastąpi pogrzeb na cmen- 
tarzu Rossa. 

O powyższem zawiadamia 

Zarząd Wileńskiego Koła 
T.N.S.W. 

Nie będzie rozwiązania Rady Miejskiej 
7. W numerze „Expressu Wileńskiego" z dnia 27 lipca r. b. ukazała 
się wzmianka o rzekomo krytycznem  ustosunkowaniu się Ministerstwa 
Spraw Wewnęrznych do gospodarki samorządu wileńskiego i o mającym 
rzekomo z tego powodu nastąpić wkrótce rozwiązaniu Rady Miejskiej m. 
Wilna, przyczem został wymieniony z nazwiska rzekomy kandydat na sta- 
nowisko komisarza rządowego m. Wilna. Wzmianka powyższa zosta- 
ła zaopatrzona powołaniem się na rzekomą opinję czynników miaro- 
dajnych. 

W związku z powyższem 
stwierdzenia, że przytoczona powyżej wzmianka 

„ mija się całkowicie z' prawdą. 

Przygotowania do dorocznej pielgrzymki żydów 
na emenfarz w hbyngmianach 

mian. 

zostaliśmy upoważnieni do oficjalnego 
w „Expresie Wileńskim" 

Wszyscy pamiętamy jeszcze wy- 
padki na granicy polsko-litewskiej w 
Łyngmianach, jakie rozegrały się w 
r. ub. Ludność żydowska przybyła 
aby zobaczyć się na cmentarzu ze 
swoimi krewnymi odjechała z ni- 
czem, gdyż władze litewskie nie prze- 
puściły nikogo, mimo, że władze pol: 
skie nie czyniły nikomu trudności. 

Obecnie rabin Nowoświęciański p. 
Kamchaj upoważniony został do re- 
jestrowania tych wszystkich, którzy 
w święto zburzenia Jerozolimy zech- 
cą przyjechać na „cmentarz do Łyng- 

Wszyscy zarejestrowani 
przepuszczeni przez granicę. 

Jakoby według informacji otrzy- 
manych z Kowna premjer Woldema- 
ras miał oświadczyć, że w roku ubieg- 
łym zaszło nieporozumienie. Rząd li- 
tewski ceni tradycje religijne wszyst- 
kich swych mieszkańców. Wniosko- 
wać rożna by z tego, że w roku 
obecnym straż graniczna nie będzie 
robić wstrętów żydom podążającym 
na cmentarz w Łyngmianach. Czy 
jednak to będzie— wątpliwe. 

zostaną 

Bernardyńskim zapowiada szereg cennych 
utworów wybitnych kompozytorów przeważ 

„ nie polskich. 
W koncercie biorą udział chóry  miej- 

scowe „Echo“, „Lutnia“ „Drukarzy“ i ze- 
„ spolone męskie. Kierownicy poszczególnych 

chórów: prof. W. Kalinowski, prof. J. Le- 

śniewski i W. Mołodecki dokładają starań 
ażeby koncert dzisiejszy, stał na wysokim 
poziomie artystycznym. ё 

Przy fortepianie Z. Wajnberg. 
Wejście do ogrodu 50 gr. początek o 

godz. 7 wiecz. (19). 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios — Żony szalone. 
Kino Kol. „Ognisko* — Dzielnica hańby 
Lux — Burza, w roli gównej John 

Kino Miejskie — Rozpętane żywioły. 
Polonja — Za nasza i wolność. 
Piccadilly Tajemnica przystanku 

tramwajowego. 
Światowid — Szczapa na carskim balu. 
Wanda — Burza. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Ujawnienie przemytu. Czujność władz 
bezpieczeństwa na pograniczu i w miastach 
będących centrami afer przemytniczych 
wzrosła ostatnio znacznie. Wywołane to z6- 
stało ujawnieniem ogromnej afery przemyt 
niczej w Suwałkach, w której brali udział 
liczni przedstawiciele sfer urzędniczych i 
społecznych. 

Przed kilku dniami dokonano w Suwał- 
kach rewizji u Kaca Mejera, gdzie znałezio- 
no czternaście paczek towaru przemycone- 
go z Niemiec jak to: pończoch, bielizny, ka- 
łoszy i-t. p. : 

Towar ten, jak ustalono w trakcie do- 
chodzenia przeznaczony był dla kupców z 
Białegostoku: Benjamina i Judela Boruchie- 
wiczów oraz Samuela Paszka. 

— (c) Zaginęła. Do policji wpłynęło 
zamełdowanie Konstantego Jachowicza (Li. 
powa 32) o zaginięciu jego córki 16-letniej 
Anny. Poszukiwania za zaginioną zarządzo- 
no. 

— (c) Do wypadku nia Garbarskiej. О-- 
kazuje się, że robotnikiem, który spadł z 

okna 3 piętra podczas malowania okien 
przy ulicy Garbarskiej 1 jest Michał Klima- 
nowicz (Wielka Pahulanka 19). 
‚ — — (c) Oblany smołą. Podczas robót 
instalacyjnych przy ulicy Straszuna 8 oblany 
został gorącą smołą i uległ ciężkiemu po- 
parzeniu Izaak Sonberel łat 8, zamieszkały 
w tym że domu. Wypadek spowodował ro- 
botnik Samuel Lewin (Jeziorna 3). 

— (c) Kradzieże. Frydzie Kapłdn wła- 
Ściciełce zajazdu przy ulicy Szopena 2, skra- 
dziono bieliznę pościelową wartości kilka. 
set złotych. Jak okazało się winnym kradzie- - 
ży jest niejaki Gierasimczuk bez stałego 
miejsca zamieszkania. 

Franciszkowi Romanowskiemu (Subocz 
81) skradziono 2 wozy drzewa. Sprawców 
kradzieży braci Romanowskich zamieszka- 
łych w pobliskiej wsi Oszmianka  zatrzy- 
mano. 

c) Znowu podrzutek. józef Żuk 
(Szkaplerna 59) znalazł koło swego domu 
podrzutka płci męskiej przy którym była 
kartka tej treści. „Mieczysław, katolik, 11 
tygodni". Niemowlę ulokowano w przytułku 

   

  

Dzieciątka Jezus. 
— (c) Żona usiłowała oszpecić męża. 

Onegdaj w dzień w pobliżu dworca kolejo-. 
wego do stojącego na przystanku autobu- 
sowym Teofila Czerniawskiego (Nowo-Świę- 
ciańska 2) podeszła jakaś kobieta, która 
wydobyła z kieszeni buteleczkę z jakimś 
płynem i usiłowała nim oblać twarz Czer- 
niawskiego. W ostatniej chwali ten się cof.. 
nął, tak że nie uległ żadnemu uszkodzeniu. 

Na alarm wszczęty przez Czerniawskie- 
go nieznajomą ujęto. Zatrzymaną okazała 
się żona Czerniawskiego nie mieszkająca z 
nim a przebywająca stale we wsi Losošno 
gm. Łobno. W znalezionej u niej buteleczce 
ujawniono kwas siarczany, Powodem  za- 
machu na męża były porachunki osobiste. 

TRYPORNWAY SZATY WSAWEZOO A — 
Przy dolegliwościach żałądkowych, zga- dze, osłabieniu łaknienia, obstrukcji KA. 

okolicach wątroby, złem samopoczuciu, sen- 
ności szklanka maturalnej wody gorzkiej 

ODRZE ak i ożywczo 
na. osłabione trawienie. żądać w apt. i drog. 
13224—0 ё RU! ; Ё
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Na srebrnym ekranie 

„Żony szalone" w Heljosie. 
Rzecz dzieje się na Korsyce w domu 

jakiegoś arystokraty. 
Piękny stary zamek na tle pięknego 

swoistego korsykańskiego krajobrazu. Piękna 
pani na tle pięknego zamku. Kochający pa- 
nią pan na tle tęsknot pani za światem 
i jego przyjemnościami. 

Pani nudzi się na Korsyce, chce trafić 
w wir wielkomiejski. Pan pracuje prowa- 
dząc swe wielkie_interesa. xi 

Pan panią bardzo kocha, a pani...— jak 
powiedziałem, —nudzi się. 5 

1 między tych dwoje ludzi, trafia „ten 
trzeci*. Dalszego ciągu łatwo się domyśleć. 
Pani ucieka z „tym trzecim*, ucieka w ob- 
rzydliwych okolicznościach. 

1 dalsza akcja wykazuje już tylko bez- 
duszność pani i zbrodniczość jej przyjaciela, 
który nie waha się w chwili rozdraźnienia 
skrytobójczo pozbawić ją życia. | 

Nadomiar nieszczęść, które jak Z ro- 
gu obfstości, sypią się na głowę nieszczę- 

śliwego męża, zostaje on oskarżony o za- 
bójstwo. ‚ : 

Pełne natężenia sceny z sali sądowej 
zakończają treść filmu. ы 

W ubiegłym roku oglądałem w „Polonii* 
film „Ojcze*. Obraz „Żony szalone* bardzo 

mi ten film przypomina, jeśli chodzi o jego 

intencje zasadnicze L. į. przedstawienie sto- 

sunków w nowoczesnej rodzinie, gdy żona 

zbyt wiele myśli i czasu rozrywkom i we- 

sołości poświęca. й $ 
Zarówno „Ojcze“ jak i „Żony szalone 

uznać można za obrazy coś w rodzaju 

„Krucjat*, przeciw złym żonom, stanowiące. 
W tym względzie są one bardzo antyfemi- 
nistyczne. * ч 

Wprawdzie obok złych kobiet, wystę- 

pują w nich także i dobre, szlachetne ko- 

biety, ale wypełniają one swemi osobami 
zaledwie fregmenty obrazów i stąd tamte 
na pierwszy plan się wysywają. | i 

„Žony szalone“ warte 54 obejrzenia. 
Muzyka w „kieljosie" poprawia się. 

Omega. 

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA 
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autobus firmy (BROKWAY) E 
WILNO — ŚWIĘCIANY в 
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przez Niemenczyn —Podbrodzie 

Odjazd z Wilna (Plac Orzeszko- 
wej) g. 16.30. 

9 Przyjazd do Wilna g. 
всвевовововавоваеваее     
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„_RADJO_ 
Niedziela, dnia 23 lipca 1929 r. B 

10.10—: Transmisja nabožefstwa 7 Ba- 

zyliki Wileńskiej. 11.45—11.55: Komunikaty 

P. W.K. i1,56- 12,10: Sygnał czasu z Warsz. 

i hejnał, oraz komunikat 'meteorologiczny. 

1210 — 13.00: Gramofon. 16:00 — 16.20: 

Transm. z Warsz. Pogadanka dla gospo- 

dyń wiejskich* — wygt. Marja Karczewska. 

16.20—16.40: Transm. z Warsz. Odczyt p. 
t. „Co to są pokazy inwentarza i jak je 

organizować" — wygł. p. Edward Barrd. 

16 40—17.00: Transm. z Warsz. Odczyt p.t. jg 

„Dobre ziarno siewne* wygł. dr. Edward 

Kostecki. 17,00—18.35: Transm. z Warsz. 

Koncert popularny. Orkiestra Filharmonji 

Warsz. pod dyr. Al. Junowicza. 18.35—19.00: 
Transm. z Warsz. Odczyt p t. „Jak ludy 

pierwotne zdobią swoje ciało" —wygł. prof. 
Stan. Poniatowski. 19,00—19.25: Mała skrzy - 

neczka „Listy dla dzieci*<—omówi ciocia 

Hala. 19.25 19.50: Kukułka wileńska. 19.50 
—20.05: Program na dzień następny, sygnał | 

czasu z Warsz. i komunikaty. 20.05—20.30: 

Transm, z Warsz. „Zabawy Warszawy" — 

transm. z warsz. „Luna-Parku* wpleciona 

w skecz Т. Stacha. 2030—22.00: Transm. 

z Warsz. Koncert popularny w wyk. _orkie- 

stry Filharm. Warsz. i solistów. 22.00— 

22.45: Transm. z Warsz. Komunikaty: P.A.T. 

i inne. 22.45— 23.45: Transm. z Warsz. Mu- 

zyka taneczną z Oazy. ` 

Poniedziałek, dn. 29 lipca 1929 r. 

11.56-12.05: Sygnał czasu z Warsz. i 

nejnał. 12.05-12.50: Gramofon. 12.50 - 

13.00: Wieści z P. W. K. w Poznaniu. 13.00: 

Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 

16.55—17.15: Program dzienny, repertuar 

i chwilka litewska. 17.15—17.25: Komuni« 
kat L. O P. P. 17.25-17.50: Odczyt p. t. 

„Warunkiżopanowania terenów Wileńszczyz- 

ay przez administrację państwową, samo- 

rządy i organizacje społeczne*—wygł. Wik= 

tor Komorowski. 17,50—18.00: Komunikaty 
P.W.K. w Poznaniu: 18.00—19.00: Transm, E 
z Warsz. Muzyka lekka < O 

19,00—19,50: Audycja recytacyjna w wyk. 

Zbigniewa Smiałowskiego. 19.50 — 20.00: 

Program na dzień następny I sygnał Szasu 

z Warsz. 20.00—20.25: „Juljan Fałat* (po 

zgonie wielkiego artysty), wygł. Stanisław 

Matusiak. 20.30—22.00: Transm. z Warsz. 

Koncert solistów. 22.00—22.45: Transm. Z 

Warsz. Komunikaty P:A.T. i inne. 22.45— g 

23.45: Muzyka taneczna z Krakowa- 

ROMUNT 

'° Ha ustronnym szlaku 
Powieść 
  

Książe zastał Gripariego na kana- 

pie, w swoim pokoju, pogrążonego w 

sen głęboki. Przebudzony, w oka 

mgnieniu odzyskał przytomność i świe- 

żość umysłu. Wspólnicy, niezwłocznie 

po przewitaniu, przystąpili do wymia- 

ny zdań, o wartości majątku, który na- 

być zamierzali. Poglądy nie były zgod- 

ne, wnioski Gripariego nie trafiły księ- 

ciu do przekonania, las który Gripari 

na swoją korzyść wyrąbać zamierzał, 

przedstawiał większą wartość, niż zie- 

mia z zabudowaniami gospodarczemi. 
Władanie majątkiem bez lasu, zda- 

wało 'się księciu pozbawionem uro- ' 

ku. Rozmowa trwałą długo, targi były 
uporczywe, poniekąd bez przedmioto- 

we, bo żadna strona majątku dokład- 

nie nie znała. -— Należało się zwró- 

cić do rzeczoznawcy, — takim był 

Łoknicki, sam właściciel majątku i 

dobry gospodarz, w dodatku leśniczy z 

zawodu, znający doskonale całe Pole- 

sie. Rzeczoznawca, wezwany telefoni- 

cznie, niebawem się zjawił. Po wy- 

słuchaniu sprawy, poparł zdanie księ- 

cia, iż część lasu, przy równym po- 

dziale winna zostać przy majątku. Ja- 

ka część trzecia czy czwarta? Tego 

DYPLOM INŻYNIERA 

Szkoła inżynierów cywilnych znajdująca się 
pod protektoratem rządu francuskiego. 

Wydziały: mechaniczny, ełektrotechnicz- 
ny, automobilowy, architektoniczny, żelazo- 
betonowy, budowy miejskie i roboty pu- 
bliczne, drogi żelazne, topograficzny, che- 
miczny, metalurgiczny, górniczy, konstruk- 
cje mechaniczne, konstrukcje morskie. 

Osoby pracujące w danych zawodach, 
mogą być zwolnione z oddzielnych przed- 
miotów i bez zbytecznej aty czasu i 
środków, mogą przystąpić do zaocznego 
egzaminu w języku polskim, lub rosyjskim. 

Egzaminy odbywają się w: głównych 
miastach wszystkich krajów i polegają dla 
osób zwolnionych z matematyki na оргасо-: 
waniu projektu i zadania z danej specjalno- 
ści. 

   

„Informacyj udziela bezpłatnie Institut du 
45.5 Civil 108 Visme Champeonnad Paris 

c). 

  

PRZETARG 

na dostawę materjałów potrzebnych do bu. 
dowy parkanu  żelazno-betonowego, loco 
więzienie na „Łukiszkach* w Wilnie: 

1) od 150—200 beczek cementu port- 
land po 180 kłg. beczka; 

2) od 150—200 mtr.3 żwiru; 
3) od 50—100 mtr3 kamienia polnego 

do fundamentu; д 
` 4) od 40—50 mtr3 desek sosnowych 

pięć ėwierciowek; 4 
5) 200 szt. ramsztuków 

3x3 grube i 6 i pół długie; 
6) 1.000 kłg. żelaza grubości 3, 4, 5 1 

6 m/m. 
7) 15 skrzyń (po 16 kig. skrz.) gwoździ 

3, 41.5 €ab; 
8) 200 kigr. drutu kolczastego. 

Oferty zapieczętowane «z  mapisem: 
„Przetarg na dostawę materjałów do parka- 
nu žel-betonowego“ wnosić należy do dnia 
6 sierpnia 1929 roku do Zarządu więzienia 
w Wilnie na „Łukiszkach”, gdzie nastąpi 
otwarcie takowych w tymże dniu o godz. 
12-ej. Zarząd Więzienia zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta. 
993—VI—2 

(kantówek) 

Zarząd Więzjenia w Wilnie 
na „Łukiszkach. 

  

     
       

    

PUDER DJACHYLOWY 
„MOTOR“ “ 

PRZECIW ODPARZENIDM 
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"TE 
Najwyžsze prowizje 

otrzymują panowie 
zaprowądzeni u kli- 

enteli prywatnej 

Bobra egzystencja 
dla urzędników kon- 

trolerów. 

iajlepsza możność 
zarobkowania 

Nowo zaprowadzony 
dział. Ograniczona 
ilość miejsc. Zgłaszać 
więc natychmiast pod 

„FIXUM*   
  

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 
PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

(qaratów Fotograticznych 
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GSZSBEZERZEA „A 
s Firma eg: 

  

„od 1874 r. 
m 
a 

jowych instrumentów 
8 jakości 

  

by określić nie umiał,bez dokładnego 

zbadania sprawy ma miejscu. Postano- 

wiono mu ją polecić. Griipari zapropo- 

nował jako wynagrodzenie trzy tysię- 

ce rubli. ! 
— Dobrze — odrzekł Łoknicki — 

tylko, uprzedzam, że moje badanie bę- 

dzie bardzo niedokładnem, części będą 

nierówne, albo pan, albo książe na tem 

wygra. ° 
Książe się zmarszczył. — Takiego 

ujęcia sprawy — rzekł — nie rozu- 

miem. Zadanie którego się człowiek 

sumienny podejmuje, musi być wyko- 

nane dokładnie. 
— Jaka zapłata — taka robota — 

mruknął Łoknicki chmurnie. 
— A więc oto chodzi, — zawołał 

książe żywo — jakie więc są pańskie 
warunki? 

— Sześć tysięcy rubli, jeśli ocena 
ma być ścisłą. 

Książe z ołówkiem pochylił się nad 
papierami i jął rachować. 

— Adamie Witoldowiczu — wo- 
łał Griparii — to cena horendalna, na- 
wet na obecne czasy, przy upadku 
wartości rubla! 

— Mogę ją i taniej wykonać. Jaka 
zapłata — taka będzie robota. 

— Niema co się spierać, — prze- 
rwał książe, sześć tysięcy to cena wy- 
soka, ale możliwa. Płacimy ją, byle 
robota została wykonaną dokładnie. 

    

  

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

WILNO, 
Najstarsza firma w kraju 

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

LL LL LL | 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

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

i Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra” 
tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

NZZGZRUNJKUKREURNAKKBRGBAŁLOÓWNKNSKZZ BWGAWNEM 

dękon 

АНИ   
   

Wesoły uśmiech ożywił przelotnie 
twarz Gripariego, musiała mu błysnąć 
myśl nowa — dobra. — Zgoda rzekł 
— sprawa skończona. 

Książe znowu schyłił się nad pa- 
pierami i rachował dalej, u drzwi roz- 
legło się dyskretne pukanie. 

Po chwili, wsunął się do pokoju 
Pogłoski, cichym, elastycznym kro- 
kiem. Błogi uśmiech igrał mu na twa- 
rzy, choć zdawał się niebardzo pewny 
siebie. 

— Moje uszanowanie panu mar- 
szałkowi — rzekł, składając ukłon 
głęboki, — najniższe uszanowanie 
księciu pani... ! 

Książe podniósł głowę. — Co, za- 
wołał gniewnie, ten bezczelnik Pogło- 
ski, śmie mi oczami świecić? 

Ja tylko uszanowania... i o zdro- 
wie zapytać chciałem, przecie oczy- 
ściłem się z wszelkiej winy przed księ- 
ciem. 

— Całej wody Jordanu nie starczy- 
łoby na to, by takiego nicponia z wszel 
kiej winy obmyć — brzmiała odpo- 
wiedź. — Precz, precz! Gdzie moja na- 
haika? 

Książe zerwał się z krzesła. Pogło- 
ski, cofając się w stecz, znikł w оКа 
mgnieniu za drzwiami... — Moje usza- 
nowanie — wołał zmykając. 

Gripari ubawiony sceną Śmiał się 
do rozpuku. 

  

Wydawca Stanisłtw Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

  

Od dnia 25 do 28 lipca 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: ? 

НМЫ Klnematogra 
Kulturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

„NIE ŻWYCIĘŻONA FLOTA". 

„Rozpętane Żywioły 
Dramat w 10 aktach. Podług powieści klarolda Bella „Zwycięstwo Barbary Vorth“. Reżyse: ' 
Henry King. W rolach głównych: Vilma Banky i Ronald `Со!тап' Nad Wam ZZACHÓJ 
SŁOŃCA” Farsa w 2 aktach, Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Pocz. seansów ой & ó-ej. W ni 
dzielę i święta kasą czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans. od g. 4-ej. Następny prograr' 

t 
  

  

"KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Fascynujący film na czasie. 

  
Kino - Teatr 

„„ ŚWiatówić * 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziś największy 
| szlagier świata! 

DZIŚ! Sensacja doby obecnej. 

  

  

  

Żadne inne OPONY nie służą tak pewnie, jak 

OPONY 

G00D YEAR 
Jakošė tych opon, dostosowanych do užycia w naj- 
trudniejszych warunkach, użyczona im została przez 
specjalnie elastyczną i niezwykle trwałą tkaninę z 
materjału „SUPERTWIST*. Opony te posiadają wyjąt- 
kową siłę pociągową dzięki protektorowi o znanym 
profilu „All Weather", zezwalającemu na pełną szyb- 

kość przy bezwzględnem bezpieczeństwie. 

Jeżeli was interesuje ekonomiczna w użyciu opona 

1 O© PONY 

FEAR     

      

Przedstawiciel J. WŁODAWSKI, Wilno. 
Ul. Wielka 29. tel. 631.     

PIJĄCY WODĘ VicHy 
ŻĄDAJCIE ZAWSZE * | 

VICHY CĖLESTINS 
z marką Wichy-Etat 

woda bezwzglednie naturalna 

czerpana w Vichy pod kontrolą Rządu Francuskiego 

: WYSTRZEGAJCIE SIĘ 
wód przygotowanych sztucznie mianujących 

A się nieprawnie VICHY с 

  

  

przedsiębiorstw budowlanych i właścicieli domów iż posia- 
damy ODPADKI WŁOSKIEGO MARMURU BIAŁEGO nie- 
zbędne do wykonania schodów marmurowych i do 
mozaikowych robót 

Również przyjmujemy obstalunki na dostawę różnego 
"rodzaju granitu, marmuru, marmurowych posad, masyw- 
Siek Epirojo schodów, oraz marmurowych posadzek 

lo podłóg. 
Przedstawiciel H- GOLDBERG Leipzig. 

Z zamówieniami zwrócić się: J. MINSTER ul. Teatralna 4-10 
M. UZJASZZON ul. Nowogrodzka 6 —2. s 
  

— Ot, muszę księciu podziękować 
odezwał się Łoknicki — znalazł się 
choć jeden człowiek, który traktuje na- 

módz musicie. 
Łoknicki 

Podajemy do wiadomości p, p. Inżynierów, architektów, и 

mie Witoldowiczu, wy nam w tem“ po- 

zrobił wielkie oczy — 

ŻONY SZALONE: 
Wielki dramat obyczajowy, malujący piekło nowoczesnego małżeństwa. Rekordowa obsada r. 
VERNON jako nsjtkliusza kochanka, posazowy OLAF K JORD jako „Ten trzech, demioniezda RUTH WE Ь 
jako współcz. żona i ki. —zdradzony mąż. Nadzwyczajne momenty sensącyjno=erot: у 

wystawa. Początek seansów o godz. 6, 8 i 10. RA Eo WM 

66 i 

„SZGżapa na carskim balų Aa Aerdmėi zek 4 zc 
ilustrującastragikomiczne przygody ordynansa Szcząpy na wojnie światowej 1914 — 1020 r. с 

'—и—п_' Do wynajęcia 

LEKARZE od 1 sierpnia pokój 
i fi umeblowany z wygo- 

WEKA UENEIE GE WEEK dami. Objazdowa 6-7. * 

DOKTOR — ==7е п 

h. BINSBERG „ Mieszkanie pianą pierwsz dn 
choroby weneryczne 5, POKCiowe, nadające „dnych K. | 
sytilis i skėrne. Wil- 36 na biuro do wy- sprzedaję па @@ 1 
no, ul. Wileńska 3, te- palSCia przy ul. Mic- nych warunkach, Tey 
lefon 567. Przyjmuje Kiewicza Nr 7. Do- Pohulanka 9—24 
od A do 1 i od 4 do 8, a: ES E pna Z — —- * p . 

DOKTOR Ka 1 Wi < objął 

awaler poszukuje . ilekin į ėwaž 
A.Blumowicz 1 — 2 komfort. Spółka z ogr. € i p 
«horoby weneryczne, umeblow. pokoi ze Wilno, ul. Tat 

› 

Sprzeda! n 
tanio _ TAKSOJCZYĆ: 
Ford", Dzielna 1! jest 

  

  

skórne, i syfilis. Przy- vszelkiemi wygodami: i łóż 

jęcie: Dd 9- 1 i3—7. Pożądane niekrępu- p. R WEŃ: 
Wilno, ne o Oferty Fabryka i 4 o) 

sub „ *, Biuro Re- +79 Mie 
ul. Wielka 21. klamowe, Garbarska шВнЕ jadalnie, sypi: mic + 

   

(1elei, 921). =— 1, tel. 82: "0 | salony, gabi sach ааЕ łóżka 'ni ь э.і'];"!›і;‘шпьэээ пЕа T EEE T ESS angielskie, Ie m ta czne, й 
płciowe i skórne, ul. LETNIS Ika ю z biurka, ki й 
Wileńska 7, tel. 1067. dębowe i t. p.l€, O =ЫЛ6 _° sowania | codne маг maż 
| „DOKTOR LS NID 
| R.ZELNOWIEZ ę n $ l lązač 
bor. weneryczne, |w majątkach ziem- 
sylilis,  nuarząóów jskich w wojew. Wileń- BAWA Ww Ža moczowych, od 9 |skiem i Nowogród- z l, od 5— 8 wiecz. |skiem. _ Informacje: = i ność Elektroterapja Wilno, Jagiellońska 8 ; | (diatermja). m. 12. Jankowicz, DBAPWA ——— tel. 5-60 8582—1 słab Kobieta-l.akaru 

M. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4-0, 

al 
Płaci, 

TS Uwaga złotych wyr 
a 8 larów 13 proc. Wnie ; 

sunku ROC. ; a P 0 SA D Y JI Wileńskie Tow. PON LI de -_ Zastal TÓwy 
si. Miekios toto 24, Ausis A eng A jedni tel. 277. z długoletnią prakty- tel. 14-71, ie i ) ką na Kresach, z ia tei 110. Wai a SA SU е zabezpieczone zł/; 

Doktór-Madycyny emi | rekomenda- srebrem i dro 07) 
" cjami potrzebny za- kamieniami. 6joda, 

B. EYMELER raz. Zgłaszać się os 
choroby skórne, we Odpisem świadectw i ie P 
geryczne i  moczo- warunkami.  Admini- į 500, 1.000 i Zy kit 
piciowe, Elektrotera-stracja maj. Wolna, | dolarėw u 
pja, słońce górskie, powiat Baranowicki, | jemy na niędrobex 
diatermja.  Sollux. Poczta Woina.  —gzg iu osób powaźńkiegc 
Mickiewicza 12, r a | na dogodnych, 
Tatarskiej 9—2i;— WZ.P 43 W ychowawczyni: 

| średnich + lat 
BIGER SR poszukuje posady do tel. 152, w pr 

| Letunze Denys młodszych dzieci z ! 
йе $ 

Posiada powažne ге- y 

ЕЛЛ ( ИЕ О Я korendacje „| dlugo- 

  

|. runkach” śler 
Wil. Biuro i*gfwol 
sowo - Hand, Tag, 
Mickiewicza © Т°Б 

  

  

   

      

  

  

  

  

całodzienną opieką. 

poni 
_ letnie Świadectwa. Kragcod: WS 

Lekarz-Dentysta francuzki i metodę Zdolna, przyjech“ | 
MARYA DJA Przygotowuje sis Przy, w 

ы g do gimnazjum, wy- Obstalunki. Zgad: *milc; 
Ożyńskeśmolska jedzie ną wies. Ty- Na wyjazd. Olimusze b 
Plombowanie iusuwa Z hauzowską 16. -0 m. 5. (Rossaj. jeszcz 

nie zębów bez bėlu ——— zi S 
Porcelanowe i złote Infeligenfny 1.000-4 
korony. Sztuczne zę- wykwalifikowany szo- && ‚ 
by. Wojskowym, u- fer poszukuje posady, dola A 
rzędnikom i uczącym zgodzi się na wyjazd. rū 
się zniżka. Ofiarna 4 Adres: Krzywe-Koło Ulokujemy na 
m. 5. Przyjmuje: od Nr 6-2 m. 2, W. G. lidae hipote 
8—1 L ba 4-1. MaN „Żach 

ydz. Zdr. Nr. 3 ickiewiczą 1, . — —- ТАТАТАТ 550 — in 
R LOKAŁE @ КОРМ | ЗИМ poc sro 
Й оаа ока о 8 AWATAAA Hor: do vszysisie į, 

k $ pism niekrolów i; 
2—8 pė OiE >przedaje się Wuszeikie ogiotKOlic 
słoneczne, balkon, 8mio osobowa łódź JĄ nia od najdrobóest c 
łazienka, używalność motorowa. Dowie- |Ę szych do najw'' 

kuchni. Zakretowa 7dzieć się: ul. Zyg- Hszych po cef"— t 
m. 10, oglądać од g. muntowska 16 — 7, 4 BARDZO TAN „Sły: 
11—2, procz niedziel między +0d: 3-5. -0 d Gd BAC ų ko. i świąt. —0 ogodnych wa 

kach płatności łąc 
Pokój 1-2 Kupię dom łatwia Biuro 2 ze 

„ do 4 mieszkań. Zgło- |] klamowe STE''S0W 
elektryczność, wodo- szenia do adm. „Sło- MNA __ GRABGndec 
ciąg, ul. Gimnazjalna 6 wa* pod „Płatne na- Ą SKIEGO w 
m. 21, g. 9—12 rano. tychmiast gotówką”, 

I91£—0 SpIE—0 

    

                   

  

giełdy. Mówiono prędko, gesf'* 
lawano, podnoszono głos bez ża4ów t 

potrzeby, Szczególnie Gripari zła był 

trętnego plotkarza tak, jak on na to 
zasługuje. 

Gdyby go częściej spotykało podo- 
bne przyjęcie, nauczył by się prędko 
rozumu. 

— To jednak odwaga, pokazywać 
mii się na Oczy, po poczęstunku, jakie- 
go odemnie doznał. 

— Czasem głupota, dodaje odwa- 
gi. Zresztą om wiecznie nowin sprag- 
niony jak pijak wódki — to u niego 

nałóg. On i pod żmiję, po jajko siąg- 

nąć gotów do samego piekła pójść po 
nowiny. ; 

— Książe dobrze zrobił — ozwał 

się Gripari — że go w swoim czasie 

za obmowę ukarał — to była dobra 

dla niego nauka. Po za tem, ja go tak 

bardzo nie potępiam, on swojemi no- 

winami i anegdotami bawi całe mia- 

teczko. 
— Dla głupich ludzi, dobra głupia 

zabawa, — mruknął Łoknicki. 
— Niech mu tam moje baty słu- 

żą na zdrowie, lub niech go piorun 
trzaśnie. Wracajmy do roboty — po- 
wiedział książe. 

— Słusznie — powiedział Gripari, 
bo najważniesza sprawa jeszcze nie 
załatwiona: kwestja kredytów na ku- 
pno majątku. — Gołąbku mój, — Ada- 

Książe — rzekł — pewno kredyt znaj- 
dzie, szczególnie, jako plenipożent 

księżnej. 
— Ja sam to załatwię, o rady i po- 

móc nie proszę — przerwał Ginwiłł 
porywczo. 

— Ale pański kredyt Tertij Miko- 
łajewiczu w Morocznie wyczerpany. 

— Jak to? — oburzył się zagadnię- 
ty — ja nie posiadam kredytu? 

— Posiadasz pan i to bardzo zna- 
czny, ale wszystko na Świecie ma 
swoje granice. Nawet pański kredyt 

— Niema przykrzejszego w inte- 
resach człowieka od Adama Witoldo- 
wicza, on ci pomoże, lecz nim pomocy 
udzieli, musi klientowi. dopiec, doku 
czyć, choćby był, jak ja, najlepszym 

jego przyjacielem. . 
— Niestety to prawda: kto za kre- 

dytem goni, od tego kredyt ucieka, 
a szuka tego, kto od niego stroni. 

— Adamie Witoldowiczu — rzekł 
Gripari stanowczo — nie czas teraz 
na obstrukcję i wielkopostne kazania. 
Jeśli mi chcecie dokuczyć, ulżyjcie ser- 
cu swemu przy innej sposobności. Te- 
raz trzeba rozważyć, ile pieniędzy i od 
kogo dostać można. 

Rozmowa się ożywiła, Pokój księ- 
cia, jakby się zmienił w przedsionek 

wiał żywością ruchów, niespodzibne N 
nych, sprzy jego oci żałej postaci ni 
zwiska Goldgrubów, Giftmanów, : 
manów powtarzano, jak imioną $2€1 
tych Pańskich w litanii. Nareszcif"K 
tuacja się wyjaśniła. Tylko nikła; Wła: 
stka potrzebnej sumy nie znala”fę*%w 
szcze pokrycia. (iripari osut. 

ciężko na kanapę, pot perlisty ie Po 
stąpił mu na czoło. W dziwnej : 
czności do hałasu i ožywienia, į 
wrzało przed chwilą, zapanował 
raz cisza. Wreszcie przerwał ją 
ri, twarz mu się ożywiła, począłkckich 
pać, jak miech kowalski. 

— Czyście chorzy? — zag 
Loknicki troskliwie. | 

— Zdrów jestem — 'odrzekiW Fr. 
gadnięty pogodnie. Dobra myśl byłob 
szła mi do głowy. Zrobimy śliczn 'ура‹ 
nifestacyjkę polsko - rosyjskiej ю 
jaźni. pols 

Wyraz niepokoju zapanował ny 
spodziewanie na twarzy Łoknicki(w z 

— Reszta potrzebnych pienf z dr 
dacie mi panowie z polskiego toWikretn. 
stwa wzajemnego kredytu, jak | 17 
bank nazywają. E: Bi 

— Ależ zastanów się pan, pi? ы 
kredyt w banku do dna wyczerpDY M 

lityce 

_zisiaj 

      

    

   

   

          

Brukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23. torzy:


