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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptychiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. Н 
KLECK — Sklep „Jednošė“. ! 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. i 
MOŁODECZNA — Księgarnia T-wa „Ruch“, i 

KIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczew=na 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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ANSCHLUSS, 
Argumenty o niemożli- 

wości Anschlussu 
O restauracyjnym programie Nie- 

miec wiemy napewno, że jest stopnio- 
wany. Niemcyżchcą odzyskać swoje 

wszystko, a w tem „wszystko“ mieš- 

ci się także prawo do wypowiadania 

haseł A la Wilhelm Il: „Niemcy na 

czele šwiata“—chcą to wszystko od- 

zyskać nie jednym skokiem, lecz idąc 

powoli i systematycznie, po stopniach 

przez siebie samych uszeregowanych. 

Wiemy oczywiście, że po wejściu do 

Ligi Narodów, takie sprawy jak ewa- 

knacja Nadrenji i zagłębia Saary, mu- 

szą Išč na ogień pierwszy. Potem po- 

lityka niemiecka uplanowała sobie od- 

zyskanie korytarza i Śląska, jakkol- 
wiek istnieje duża (dziś nie przewa- 

żająca) część opinii niemieckiej, która 

uważa, że jeszcze przed „odzyska- 

niem* Pomorza i Śląska trzeba zjed- 

noczyć Austrję z Niemcami. Polityk 1 

niemiecka stoi więc na rozdrożu: re: 

wizja traktatu wersalskiego w sprawie 

austryjackiej, czy też rewizja traktątu 

wersalskiego w sprawie granic za- 

chodnich Polski. 
Już więc tutaj zarysowuje się kc- 

lidowanie interesu Polski, a speł- 

nienia życzeń Niemców austryjackich. 

jednocześnie spełnione życzenia Pru- 

saków domagających się jaknajpręd- 

y szej rewizji zachodnich granic Niemiec. 
Oczywiście kalidowanie, które re- 

dukowałoby się tylko do tego, co 

pierwiej, a co później nie mogłoby 

być, żadnym punktem wyjścia dia 
programu polityki polskiej. Ale w 
naszem przekonaniu przeprowadzenie 

Anschlussu uaiemożliwi, jeśli nawet 

me zniechęci Niemców do rewizji 

granic wschodnich. | 

Mówi się czasem otem, że więk- 

ksza część opinji niemieckiej nie życzy 

sobie Anschlussu. Słyszałem to zda- 

nie od bardzo poważnych cudzoziem- 

skich publicystów. Jest to błąd meto- 

dyczny, ludzie którzy tak mówią sę 

zanadto dobrymi dziennikarzami, lecz 

za to upośledzeni pod względem zmy- 

słu historycznego. Prałatowi Seiplowi 

powiedziano jeszcze w 1920 r. „Po- 

możemy Panu ratować Twój kraj od 

Śmierci głodowej ale niech Pańscy 

Obywatelowie nie ośmielą się mówić 

O Anschlussie". Jeśli pod wpływem 

Angielski 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
mzdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej, 
€agraniczne 50 proc. drożej. € głoszenia cyfrowe i tanelaryczne o 50 proc. drożej. Administracį. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

min. skarbu zrywa konferencje 
Los spraw reparacyjnych w Hadze 

WYWIAD SNOWDENA W PRASIE LONDYŃSKIEJ. 

LONDYN. 10.8. (PAT). Dzisiejsza poranna prasa lóndyńska podaje wy- 
wiad ze Snowdenem, udzielony przez niego koło północy, po zapoznaniu się 
z wywiadem, udzielonym przez Brianda prasie francuskiej. Snowden ošwiad- 
czył, że 0 ile konierencja się rozbije, to odpowiedzialność za to nie może spaść 
na barki delegacji angielskiej. Snowden przytaczał, iż w kołach francuskich 
późniym wieczorem. — jak słyszał — miało panować wrażenie, że delegacja 
angielska tylko bluffuje. Na to odpowiada Snowden, że jeżeli Francja ma 
iluzję tego rodzaju, to lepiej niech zaczeka na dalszy rozwój sytuacji. | 

Na zapytanie o zamierzonym powrocie do Londynu, o ile nie dojdzie do 
porozumienia, odpowiedział Snowden, że gotów jest wrócić każdej chwili, 
gdy się okaże, że niema sensu dalej prowadzić rokowania. Snowden zakończył 
swój wywiad stwierdzeniem: „Mogą panowie to powiedzieć, że nie uważam 
sytuacji za beznadziejną”. — W związku z tym wywiadem Snowdena, niektó- 
re dzienniki londyńskie wyrażają przypuszczenie, że wczoraj późnym wieczo- 
rem odbyła się jeszcze tajne posiedzenie delegatów francuskich, belgijskich 
i włoskich, należących do komisji finansowej, na którem to posiedzeniu po- 
rozumiewali się oni co do ewentualnych koncesyj, jakie możnaby poczynić 

  

Anglį aby nie dopuścić da zerwania. 

  

ECHA STOLICY 
Minister Moraczewski na ferenie 

powodzi w Mazopolsce 

Bawiący na urlopie w Małopolsce 
Wschodniej minister robót publicz- 
nych, inż. Moraczewski, przerwał wy- 
poczynek i udał się na teren powia- 
tów, nawiedzonych przez powódź. Mi- 
nister Moraczewski przybył do Stani- 
sławowa, następnie zaś w towarzyst- 
wie wojewody Nakoniecznikowa-Klu- 
k wskiego wyjechał do powiatu Nad- 
wórna i Kosów. Minister i wojewoda 

Sesja synodu prawosławnego 

W końcu sierpnia r. b. odbędzie 
się w Warszawie zwyczajna sesja 5у- 
nodu cerkwi prawosławnej w Polsce. 
Przewodniczyć obradom,. w których 
wezmą udział wszyscy prawosławni 
biskupi djecezjalni, będzie metropolita 
Dyonizy. 

Urlopy, wyjazdy i przyjazdy 
W dn. 9 b. m. rano wyjechał do 

Berlina poseł przy rządzie niemieckini 

. Knoll. p. Kūno ы 

Prezes państwowego Banku "Rel- 

nego, p. Seweryn Ludkiewicz, wyje- 
chał dnia 9 b. m. na Pomorze. Celem 
podróży jest lustracja budowy chłod- 
ni portowej w Gdyni, zabudowy osad 
rybackich na Helu oraz parcelacji oko- 
licznych majątków banku. 

Nagroda P. Prezydenfa Rzplifej 
dła najlepszego automobilisty ta- 

: trzańskiego. 
ZAKOPANE. 10.9. (PAT). W s0- 

botę 10 bm. przybył do Zakopanego 
szet kancelarji cywilnej Pana Prezyden 

2 ZA KORDONOW 
Prof. Woldemaras znów zwraca się do 

Ligi Narodów 
Z Kowna donoszą: Urzędowe czyn- 

niki kowieńskie zakomunikowały iż o- 
trzymały wiadomość, jakoby od 8 bm. 
w pow. Olickim Polacy nie pozwalają 
przechodzić granicy rolnikom litew- 
skim, którzy mają ziemię ma polskiej 
stronie. W związku z tem prof. Wolde- 
maras zwrócił się do generalnego se- 

cyjną w Olickim rejonie, co stoi w ja- 
vmej sprzeczności z podpisanym 7 li- 
stopada w Królewcu i obowiązującym 
od kwietnia układem, zawartym po 
protektoratem Ligi Narodów. Każda go 
dzina przynosi niobliczalne straty, ni- 
szcząc zasiewy. Według prywatnych 
wiadomości, Polacy dlatego wydali ta 
kie zarządzenie, że odbywają się mane- 
wry wojenne. 

„Lietuvos Midas o odpowiedzi Polski 
Z powodu odpowiedzi Polski na 

skargę rządu litewskiego w Lidze Naro 
dów „Lietuvos Aidas* w artykule 
wstępnym wczorajszego numeru pisze, 
że wszystkie fakty, przytoczone w:no- 
cie litewskiej, adpowiadają rzeczywi- 
stości, i że odpowiedź Polski nie obala 
ich. Wedtug „Liet. Ridas'a“ ton noty 
polskiej jest usprawiedliwiający się, 
co zdaniem pisma, dowodzi, iż Polacy 
nie mają żadnych argumentów na po- 
parcie słuszności swego stanowiska. 
Dowody ich nie mogą być przekony- 
wującemi ani dla Ligi Narodów, ani dla 
opinii społecznej całego Świata. 

Jubileusz p. Rozenbauma 

Przeciw systemowi świadczeń w naturze. 

HAGA, 10 Vili. PAT. Dzisiejsze posiedzenie komisji 'inansowei roz- 
poczęło się o godzinie 10 ej. Delegat rumuński Titulescu wfłuśtczył pre- 
tensje swego kraju. Przedstawiciel Wielkiej Brytanjl Graham przedstawił 
powody, dla których nie może się przychylić do postanowień planu Youn- 
ga co do Świadczeń w naturze. Angielski handel zagraniczny, który przed 
wojną wynosił 15,9 proc. handlu Światowego, spadł obecnie do 11,2 proc. 
Pozornie mała ta zniżka ma dla Anglji ogromne znaczenie i powoduje, że 
Anglja ma 1250 tysięcy bezrobotnych przeważnie w przemysłach włókien- 
niczym, żelaznym, stalowym, budowy statków i węglowym. Graham musi 
podkreślić, że świadczenia w naturze sprowadzają czynnik sztuczny i na- 
turalny do międzynarodowej wymiany towarowej. Jakkolwiek plan Younga 
przewiduje ograniczenie tych Świadczeń do 10 lat, ze zmniejszającą się 
stopą, to jednak „rząd angielski zgłasza następujące zastrzeżenie: plan 
Younga przewiduje możność reeksportu Świadczeń. Powinno się bezwzglę- 
dnie ograniczyć dostawy w naturze tylko do konsumcji w kraju wierzyciela, 
gdyż przywileje, które w przeciwieństwie do klauzuli największego uprzy- 

wilejowania przyznane są artykułom. stanowiącym Świadczenia w naturze, 
stwarzają nenormalną konkurencję @а normalnego eksportu Wielkiej 
Brytanii. 

Następnie co do kwestji węgla -przemysł węglowy angielski wywozi 
obecnie tylko 50 milionów tonn, co jest znacznie niżej stanu przedwojen- 

nego. Francja i Włochy otrzymują węgiel na conto reparacyj. W szczegól- 
ności import włoski na podstawie Świadczeń, powoduje zmniejszenie pro- 
dukcji kopalń południowo walijskich w stosunku do 4 miljonów tonn rocz- 
nie. Plan Younga przewiduje wprawdzie zmniejszenie Świadczeń w naturze 
z 1050 miljonów do 540 miljonów, nie jest to jednak wystarczające, o ile 
Ochrona węgla angielskiego, przewidziana w traktacie wersalskim nie mia- 
łaby być stosowana i po roku 1930, kiedy to prawo traktatu wersalskiego 
wygasa, niezależnie od stabilizacji planu Younga. Niezależnie od tego Gra- 
pa podkreśla, że Anglja sprzeciwia się wogóle systemowi Świadczeń w 
naturze, 

Niebezpieczeństwo reeksportu nie jest realne 
я Francuski minister Cheron oznajmił co do Świadczeń w naturze, że 

w planie Younga suma Świadczeń w naturze została zmniejszona i że 
cyfra przeznaczona dla Francji nie pokrywa zapotrzebowania Francji. Wo- 

wość wprowadzenia uzupełnień do planu Younga w sprawie Świadczeń w 
naturze, o ile zasada planu wogóle zostanie nienaruszona: 

d.' Zrywające posiedzenie przemówieniem min. Snowdena 
W dalszym ciągu posiedzenła komisji na oświadczenie Che- 

rona zabrał głos Snowden, który oznajmił energicznie i stanow- 
czo, że nie przyjmuje żadnego argumentu Cherona, ani żadnej 
jego cyfry, ani też nie może przyjąć do wiadomości wyjaśnień 
trancuskiego ministra, przyczem dodał, że interpretacja Cherona 
jest całkowicie nie do p i że rząd angielski domaga się 
jaknajszybszego zastanowienia się komisji nad proponowaną 
przez delegację angielską rezolucją, gdyż dotychczasowa metoca 
ciągłego powtarzania przez dełegacje swego stanowiska nie 
doprowadzi do żadnego celu. Na tem zakończono obrady i odro 
czono posiedzenie do poniedziałku godziny 10-ej. 

Za planem Younga 
PARYŻ 10.8. Pat. „Petit Parisien* donosi z Hagi, iż w sie- 

dzibie delegacji belgijskiej odbyło się z udziałem Jaspara, Fy- 
mansa, Cherona, Loucheura, Tirelliego i Adatciego zebranie, na- 
którem postanowiono w imieniu 4 mocarstw nie dopuścić do 
narażenia na szwank planu Younga. Uczestnicy zebrania zgodzili 
się, jak zaznacza dziennik, na poczynienie Wielkiej Brytanii 
pewnych koncesyj—odrzucili jednak możliwość zmiany mecha- 
nizmu planu Younga. 

Zastrzeżenie Snowdena... będzie przyjęte 
LONDYN. 10.8. Pat. Korespondenci dzienników angielskich w Hadze 

donoszą. że z wyników wczorajszej konferencji / prywatnej delegatów Fran- 

tu Chronosem pożerającym własne 

dzieci. Albo idea samostanowienia 

jest nic nie warta, albo zakaz Ans- 

chlussu nie da się utrzymać. Albo 

Austrja przyłączy się do” Niemiec, 

albo stworzy się dla krainy podwie- 

deńskiej normalne dla państwa nie- 

podległego warunki ; bytowania. W 

tym ostatnim kierunku idą plany» 

rzucane, jak „balony próbne” od cza- 

su do czasu przez dyplomację wło- 

ską przedewszystkiem, względnie w 
ostatnim czasie przez sprzymierzony z 
tą dyplomacją Watykan, a także 
przez dyplomację francuską, Mówi 
się to o federacji naddunajskiej, to o 
restauracji Habsburgów, to o restau- 
racji Wittelsbachów nad  dominjum 
bawarsko austrjackim. “Wszystkie te 
plany wiodą żywot pięknych motyli, 
rodzą się na poranku i gasną wie- 
czorem, lecz właśnie fantastyczność 

tych planów jest dla mnie ciekawa, 

jest dla mnie charakterystyczna. Fan- 

tastycznošė ta jest tylko miarą, jak 

dalece nierealną jest dzisiejsza egzys- 

tencja Austrji, jak dalece możliwy 

jest Anschluss,—skoro dlatego, aby 

temu Anschlussowi przeszkodzić wy- 

Suwa się tak nierealne pomysły, jak 

restauracja Habsburgów nad Austrią, 

Bawarją i Czechami. 

Pisałem w poprzednim artykule o 

Anschlussie (patrz Słowo z 9 sierpnia), 

że jest cały regestr argumentów prze- 

ciw Anschlussowi. Czytelnik zapewnie 

zauważył, że dziś najważniejsze argu- Sac a i - bjekty i tereny kretarza Ligi Narodow 7 telegramem a ! 
Ješli žyczenia Niemcow austryjackich i ai Po sa o ias treści następującej: bec tego niebezpieczeństwo reeksportu którego obawia się Anglja, nie jest Tenty przeciw  Anschlussowi, jeśli 
mają być spełnione, to nie mogą być technicznych. „Polacy zamknęli linję administra- realne. Niemniej jednak minister uznaje ze strony Francji zupełną możli- chodzi o dziedzinę możliwości tego 

Anschlussu realizacji w tym artykule 

jużem omówił. Owszem, większość 

opinji niemieckiej z różnych względów, 

a przedewszystkiem ze względu na 

swój antypolski, pomorsko-Śląski kie- 

runek, nie nastaje na rychłem załat- 

wieniu Anschlussu, ale to nie zuaczy, 

aby społeczeństwo niemieckie napraw 

dę odrzucało ideję Anschlussu. Ow- 
szem i Francja i Włochy są przeciw- 
nikami Anschlussu. Włochy, bo mo- 
carstwowość państwa jest pojęciem 
relatywnem. Państwo mocarstwowe, 

to często państwo, mające słabych 

sąsiadów. Włochy stały się o wiele 
bardziej mocarstwem przez rozbicie 
Austrji na szereg drobnych państw. 
Zbliżenie do ltaljj granicy kolosa 
Niemiec zagraża młodemu imperjaliz- 
mowi Włoch. Francja przez całe wieki 
zwalczała Austrję, a Prusy uważała 
za sprzymierzeńca. Pamiętamy Ludwi- 
ka XIV, Prusy i Turcję w jednym 
obozie, a Papieża Inocentego Xl-ego, 
Austrję i Jana Sobieskiego w obo- 
zie przeciwnym. Dopiero Napoleono- 

takich czynników jak terror obcy po ta p. Lisiewicz, który przywiózł ze so- — z Kowna donoszą: Onegdaj w @ ° : : ОНО wie i Republika zaczyna systematycz- 
litycy avstryjaccy przestają mówić o bą oliarowaną przez Pana Prezydenta kiubje żydowskim Hills. 8 ak ło jl, Belgii, Włoch i Japonji można wnosić, iż zastrzeżenia Snowdena co P ” CZ ay y ą опа ; "2 klu y 8 i odby dd świade SGttcże zostan е - nie zwalczać także Prusy. Dopiero Anschlussie to nie dowodzi, aby idea wspaniałą nagrodę honorową dla naj się uroczyste posiedzenie, poświęco- do świadczeń w naturze: ‘а zapewne przyjęte. Również dość poucza- : AZER 

į : 3 jące wyniki dała dzisiejsza ranna konferencja w komisji finansowej. Ten Ces. Eugenja w swej willi na Cap zjednoczenia całych Niemiec nie była 
żywotną, tylko to znaczy że politycy 

austrjaccy prowadzą oportunistyczną 

politykę. Jeśli mi ktoś mówi, że pra- 
łat Seipel nie chce sam Anschlussu, 

bo w zjednoczonych Niemczech nie- 

odegrywałby tej roli Poincarego, któ 
га odegrywa we własnym kraju, jeśli 

lepszego zawodnika tatrzańskiego rai- 
du automobilowego. 

W przeddzień zjazdu legjonisfów 
w Nawym Sączu. 

NOWY SĄCZ. 10.8. (PAT). W przed- 

dzień święta legjonowego całe miasto przy- 

brało szaty odświętne. Wszystkie budynki 

udekorowano flagami o barwach państwo- 

ne 70-ej rocznicy urodzin i 50Qej rocz- 
nicy pracy społecznej p. Rozenbauma. 

P. Rozenbaum był członkiem Du- 
my rosyjskiej i podpisał odezwę w 
Wyborgu. W czasach odrodzenia nie- 
podległej Litwy wszedł do Taryby, 
byi wiceministrem spraw  zagranicz- 
nych, członkiem delegacji litewskiej na 
konferencji wersalskiej, ministrem do 
spraw żydowskich. Obecnie p. Rozen- 

optymiem potwierdza odpowiedź francuskiego ministra finansów Cherona 
na przemówiente brytyjskiego ministra przemysłu i handlu Grahama, do- 
tyczące Świadczeń w naturze. Jak wiadomo, minister francuski uznał, że 
st nowisko brytyjskie czyni kwestję otwartą, a tym samem daje možiošč 
wybrnięcia z trudnego położenia. Ę 

Nad czem pracuje delegacja niemiecka 

BERLIN, 10 8. Pat Biuro Wolfia potwierdza w depeszy z Hagi, że 
delegacja niemiecka opracowuje projekt załatwienia sprawy zagłębia Saary, 

Martin kiedy ma już lat dziewięćdzie- 
siąt opłakuje, że „dopuściliśmy do | 
Sadowy“. Dziś staje przed oczami 
Francuzów połączenie Prus i Austrii. 
Oczywiście, że tradycje ich polityki 
zwracają ich przeciw takiemu obroto- 
wi historji, Ałe jakże trudno jest te- 
mu przeszkodzić. Oto w wiedeńskich 

mi ktoś mówi, że przeważna część wych, w ORA RER baum mieszka w Palestynie w Tel który w najbliższym czasie zostanie wręczony delegacji francuskiej. muzeach nadpisy nad kasami głoszą, "_ frakcyj berlińskiego Reichstagu oba- Ka EE wód nosiowyń Awiwie będąc litewskim konsulem ^ że za wejście Niemcy z Rzeszy i oby- wia się wzmocnienia w razie Anschlus- (71010 Aly: Pociągi. przipydija pie A Sei as Kolis Sprawa uregulowania taryf przedmiotem rozmowy | watele ausirjaccy plac4 pob szyli у “ ruch niebywały. Pociągi przybywają i Na posiedzeniu odczytano _ depe- Bri Aj З Р y Inga, “Su katolickiego „Centrum“ i stronnict- Stresemanna z riandem cudzoziemcy jeden Šeišiė | = 

Ža ania / go Sław- i ь „ tyczne odpowiadam, że wszystkie t: Zwiazku Legjonistów pik. Walerego Slaw- lęcją, Życzę długie jeszcze lata pra- uregulowania kwestji tary. Briand miał zaakceptować podjęcie rokowań w festacją przeciw trak 2 i „ka. W ciągu dnia przybyli do Nowego Sącza cowąć dla swej Ojczyzny z taką sam i em, ż wani: Sodo wre 2 wersalskie- | 
į a da : SR SS ooo A gorliwością, nie zapominając o swój di i a Pa A kie 2 A Ro ił ps mu. Spróbój że umieszczeniu takiego 
— вар W RÓJ kiedy przyjdzie: moż: krany 2 a D drugiej ojczyznie — Litwie. W dniu przedłożona do zaakceptowania pozostałym mocarstwom. Decyzja ta miała szyldu przeszkodzić. Łatwiej jest bro- | 
) + Kledy Przyj A 1 tym w myślach jestem z Panem". zapaść w czwartek w końcu prywatnego posiedzenia przedstawicieli 6 nić napadnięte państwo od napastni- | 
; RZ 

wa socjal-demokratycznego—to na t. 

i na podobne skonstatowania poli- 

ność zrealizowania tak poważnej histo- 
rycznie idei jak zjednoczenie wszyst 
kich Niemców. O traktacie Wersalskim 
redagowanym przez człowieka chore- 
go umysłowo p. Woodrow Wilsona 
nie można powiedzieć, aby mieścił w 
Sobie iskry genjusza, natomiast łat. 
wo można powiedzieć, że ma 
drzazgi idjotyzmu. Jakże tol—specjai- 

ładowane uczestnikami zjazdu. W godzinach 

wieczornych odbyło się w salach Rady Po- 

wiatowej posiedzenie zarządu Głównego 

gen. Wróblewski, dyrektor dep. sztuki Ja- 
strzębowski, posłowie — legjoniści Birken- 
majer, Pochmūrski, Polakiewicz, Tomaszkie- 
wicz i td 

* * * 

WARSZAWA. 10.8. (PAT). Polskie Ra- 
djo zainicjowało w Nowym Sączu mikrofony 

sprawozdawcze, które transmitować będą 

przebieg uroczystego otwarcia dorocznego 
zjazdu legionistów. Transmisję z Nowego 

Sącza nadadzą wszystkie polskie stacje ra- 

szę. jaką prof. Woldemaras wysłał 
do Tel-Awiwu: „Pozdrawiam miłego 
współpracownika z jubileuszem 70: 

Na zebraniu ogłoszono również 
że za swą działalność na rzecz Litwy 
dr. Rozenbaum został udekorowany 
orderem Gedymina 2-go stopnia. 

Pożary W Kowre 
Z Kowna donoszą: Według da- 

nych Związku strażackiego w Kownie 
w pierwszem półroczu 1929 r. zano- 

i 
BERL N, 10—8. Pat. Prasa berlińska donosi z Paryża za „Echo de 

Paris“, že minister Stresemann zapowiedział Briandowi wręczenie projektu 

mocarstw, 

Kompromisowy projekt Hendersona w relacji „Germanji* 

BERLIN, 10—8. Pat. Korespondent haski katolickiej „Germanji* przy- 
tacza iniormacje prasy angielskiej o projekcie kompromisowym Henderso- 
na w sprawie kontroli. Projekt tea przewiduje utworzenie komitetn Ligi 
Narodów złożonego z 3 osób, przedstawicieli czynników  niezainteresowa- 
nych, mających się zebrać w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Ligi. 
W razie potrzeby komitet ten przeprowadziłby rokowania w sprawach 
spornych i przedkładał Radzie raporty w razie konfliktów poważniejszych. 

szyling. 
rzecz biorąc już ten napis w państwo- 
wych muzeach austrjackich jest mani- 

ka, jak przeszkodzić pokojowemu po- 
łączeniu dwuch państw. Użyjemy tu 
drażliwego porównania, że łatwiej jest 
obronić gwałconą kobietę, gdy woła 
o pomoc przed brutalem, niż przeszko: 
dzić niewieście, gdy chce dobrowolnie 
popełnić błąd prababki Ewy. 

Dochodzimy więc do trochę para- 

doksalnego zestawienia, że Anschluss .  Mym paragrafem  wzbrania traktat diowe. Najważniejsze uroczystości zjazdowe towano 1i2 pożarów, w tem w stycz- Korespondent „Germanji* podkreśla w tem miejscu, że Henderson nie ma wielkich i zawziętych wrogów. O $ „, odbędą się między godziną 1 a 13-tą oraz niu--23, lutym—29, marcu —21, kwiet- wyjaśnił kwestii decyduj cej, czy komitet trzech posiadałb: rawo docho- ZY ec Ё Mersalski | Austrji przyłączenia między godz. 18 a 19 dnia 11 bm. niu—18, maju—7 i czerwcu—14, St Gada Md Air, ; ИЙ Т 0610“ Wzglednie mato entuzjastów, lecz jest 

  

Się do Niemiec, a jednocześnie two- 
Tzy z tej Austrjj państwo do życia 
niezdojne. To człowiek może umrzeć, 
jak go zanudzą, lecz państwo coś z 
Sobą zrobić musi. Jakże to! traktat 
Wersalski cały owiany jest ideą sa- 

| 

TA IR INS IKI O T TI NS IT ISI PIT TIA PORTO JRWAEAI. 

mostanowienia narodów, samostano- mostanowienia Niemcom austryjac: i Łotyszy, a odmówić ich Nienicom. także naród zamieszkały w Europie 
wienie narodów uważa za wszechpo- kim. Dlaczego moralność międzyna- Nie trzeba mieć jakiejś specjalnej nad- i kto wie czy w historji częściej nie 
tężną regułę międzynarodowej moral- rodowa nakazuje uznać prawo samo" wrażliwości objektywizmu, aby przyz- cytowany, niż Ukraińcy lub Czesi, 
ności, a tu raptem zabrania tego sa- stanowienia dla Estończyków, Czechów nać, że bądźcobądź Niemiaszki to Traktat Wersalski okazał się więc 

realny, bo trudno jest jemu przeszko- 

dzić. Pozostaje nam do omówienia, 

iakie korzyści przyniesie Anschluss 

polskiej racji stanu I czy Polska mo- 
że wpłynąć na przyśpieszenie An- 

Schlussu w sposób decydujący. Сай * 
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BARANOWICZE 

— Dzień Propagandy L. O. P. P. w 
Horodyszczu. W dniach 3 i 4 sierpnia Za- 
rząd Komitetu Powiatowego L. O. P. P. 
urządził „Dzień Propagandy LOPP* w Ho- 
rodyszczu. 

W dniu 3 sierpnia w sali Straży Ognio- 
wej odbył się seans kino - ekspedycji Wo- 
jewódzkiego Komitetu, wyświetlano filmy: 
„Nie wytrują nas wrogowie* i „Dzień Ma- 
rynarza Polskiego“, w przerwach zostały 
wygłoczone odczyty, a mianowicie przez se- 
kretarza Powiatowego Komitetu p. Głąbiaka 
i przez członka Zarządu tegoż Komitetu p. 
Markowicza. 

W dniu 4 sierpnia o godz. ll-ej miej- 
scowy proboszcz ks. Olszewski odprawił na- 
bożeństwo na intencję „Dnia* i wygłosił 
stosowne kazanie. Po nabożeństwie przy 
dźwiękach orkiestry wyruszył pochód na 
rynek, gdzie odbyła się uroczysta akademia 
Trybunę urządzono zielenią i przybrano 
flagami narodowemi, oraz godłem państwo- 
wem. 

Tu odbył się koncert muzyki dętej, a 
w tym czasie nadleciały dwa samoloty woj- 
skowe, które urządziły inny, ale jak na miej- 
scowe stosunki, daleko ciekawszy - koncert. 
Samoloty obniżywszy się do granic możno- 
ści, rzuciły po Całem miasteczku 10.000 ulo- 
tek, zgromadzona około trybuny ludność 
zgórą 3000 rozbiegła się po miasteczku, 
chwytając ulotki. Samoloty szybowały nad 

miasteczkiem około pół godziny i odlecia- 
ły owacyjnie żegnane, w stronę Baranowicz. 
Po odłocie samolotów publiczność znów ze- 
brała się około trybuny . ы 

Na trybunę wszedł sekretarz Powiato- 
wego Komitetu p. Głąbik i przeszło w go- 
dzinnem przemówieniu wyjaśnił zebranym za 
dania i cele LOPP nawołując do popierania 
imprez, oraz zapisywanie się na członków. 
zakończył swe przemówienie okrzykiem na 
cześć 'Dostojników Państwai LOPP okrzyki 
te były z entuzjazmem powtarzane przez 
ludność, drugim mówcą był członek Zarzą- 
du Komitetu Powiatowego p. Markowicz, 
który nawoływał do popierania poczynań 
miejscowego Koła, ostatnim mówcą był se- 
kretarz miejscowego Koła, który dziękował 
władzom Komitetu za urządzenie „Dnia 
Propagandy LOPP* i tak wszechstronne 
uświadomienie. 

Po zakończeniu akademii wyruszono na 
teren loterji fantówej, która obfitowała w 
różnorodność fantów, podarowanych przez 
miejscową ludność, a dowodem tego, iż 

ofiary płyńęty ze wsi dobrowolnine, jest 
większa ilość fantów codziennego użytku 
jak to: żyto, jęczmień, owies, jaja, kurcza- 
ki, gęsi i t. p. 

Zbiórkę fantów należy zawdzięczać pra- 
cownikom urzędu gminnego, którzy nie szczę 
dząc trudów poza godzinami biurowemi sa- 
EAU ofiarowali swe usługi dla zbiór- 

1. 

W czasie rozgrywania loterii cały czas 
przygrywała orkiestra. Wieczorem w sali 
Straży Ogniowej odbyły się dwa seansy 
kino - ekspedycji i dwa odczyty. 

Rezultaty „Dnia Propagandy“ okazały 
się nadspodziewan e. 

Przedewszystkiem zostało w ten czy 
inny sposób  uświadomiono około 3.500 
osób, po przemówieniach na akademii do 
obok stojącego stolika gdzie przyjmowano 
zapisy na członków, podchodziłi wieśniacy 
i zapisywałi się na członków, zapisało się 
40 nowych członków, cyfra ta może nie jest 
imponującą na tak liczne zgromadzenie, ale 
fakt zrozumienia i dobrowolnego (bez przy- 
musu) zapisywania się na członków ma 
ogromne znaczenie, boć organizatorom cho- 
dziło narazie tylko o uświadomienie. 

Z różnych imprez, urządzanych w tym 
„Dniu* przez Koło uzyskano około 850 zł., 
a po potrąceniu wydatków czysty zysk oka- 
zał się około 650 złotych. , 

Czyż nie jest to imponuiącym. czyż 
wymaga jeszcze komentarzy? same cyfry 
świadczą o doniosłości .,Dnia'*. 

Nie od rzeczy będzie powiedzieć, iż 
cały ciężar urządzenia „Dnia Propagandy" 
spadł na pracowników Zarządu Gminy, a 
przedewszystkiem na sekretarza gminy p. 
Aleksę, to też mogą być dumni iż praca ich 
dała wyniki świetne, znaczna pomoc oka- 
zał takżewiceprzezes Koła p. Krasilszczyk. 

Nie można także przemilczeć pomocv 
okażanej przez D-cę 54 eskadry lotniczej 
który swym przylotem do Horodyszcza przv- 
czynił się do tak pomyślnego zrealizowania 
„Dnia”, 

— Wydzielenie miasta. Wiadomem, iż 
Baranowicze rozwijają się nader szybko, boć 
z malutkiego miasteczka liczącego około 
10000 ludności, za czas zaledwie dziesięcio- 
lecia Odrodzenia Kraju wzrosło do ogrom- 
nego miasta, liczącego dziś 30000 ludności, 
to też kwestja wydzielenia miasta była już 
poruszana niejednokrotnie, ale jakoś bez 
skutku, wobec ezego na ostatniem posie- 
dzeniu Rady Miejskiej zapadła uchwała, o 
stanowcze poczynieni tarań celem pręd- 
szego wydzielenia miasta. Wiadomem jest 
iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Urząd Wojewódzki przychylnie traktują spra- 
wę wydzielenia, to też należy się spodziewać 
iż wydzielenie nastąpi w krótkim czasie. 

Nadmienić wypada, iż Baranowicze tu 
na Wschodnich  Pałaciach Ziemi Polskiej 
mają ogromną przyszłość, jako węzeł kole- 
jowy i punkt handlowy, to też wydzielenie 
znacznie przyczyniłoby się do rozwoju mia- 
sta we wszystkich kierunkach 

   

  

  

  

    

   

Fabryka zdrowia 
(Medycyna dla wszystkich i dla 
każdego. — System Taylora w 
dentystyce. — Kino - Rentgen. — 
Sztuczne słońca i plaża pod 

ziemią). 

Jak niedawne jeszcze zdają sie 
nam być czasy, kiedy lekarz był je- 
dynie przywilejem klas posiadających, 
kiedy ranę „dezyniekowano”, przy- 
kładając do niej ziemię, kiedy zęby 
wyrywano prymitywnemi  obcengami, 
kiedy cały szereg chorób uważano za 
„niewyleczalne“. Niedawna przeszłość 
—zdawałoby sie,—a jednak jakżeż i- 
naczej przedstawia się Sytuacja pod 
tym względem dzisiaj. Ale choć wie- 
my, że czasy te już nazawsze minęły, 
choć tyle dziś słyszymy na temat 
rozwoju nauk lekarskich, choć nikt 
już dzisiaj nie zwraca się do lekarza 
tylko w obłiczu grożącej katastrofy, 
lecz stara się zawczasu rozwojowi 
choroby przeciwdziałać, —choć wszyst- 
ko to zdają się być dla każdego z 
nas rzeczy ogólnie znane, mało kto 
uświadamia sobie, jakiemi siedmio: 
milowemi krokami kroczył naprzód 
rozwój medycyny w latach ostatnich, 
szczególnie w latach powojennych. 
Mało kto wie, jak zgodnie współpa- 
cuje nowoczesną medycyna z techni- 
ką, jak szybko rozszerza Ona swą 

    

Na  temże posiedzeniu R. M. zaszedł 
drobny ale charakterystyczny szczegół mia- 
nowicie Radny Bundu Worobjowski zaczął 
przemawiać w języku żydowskim za co bur- 
mistrz p. Mackiewicz pozbawił go słowa. 

— W sprawie budowy kościoła. 
Że miasto posiadające 30000 ludności, 

szczególnie na kresach powinno mieć ko- 
Ściół, odpowiadający rozmiarom miasta, te- 
go nikt negować nie będzie, takiego właśnie 
kościoła brak w Baranowiczach, malutki, 
drewniany kościołek parafjalny nie odpowia- 
da swemu przeznaczeniu, to też dawno kieł- 
kowała myśl u ludzi dobrej woli, aby złe- 
mu zaradzić, sprawa ruszyła się z martwego 
punktu po przyjeździe do Baranowicz D-cy 
Dywizji p. Generała Pożerskiego, który zor- 
ganizował Komitet budowy kościoła, do któ- 
rego weszli przewodniczący p. Generał Po- 
żerski i członkowie Zarządu p. Starosta 
Emeryk, ks. Kan. Żoładkowski, ks. Wola- 
s ek, inż. Layman, pułkownik Skotnicki p. 
Dębiński. i 

Komitet rozwinął nader intensywnie swą 
działalność. Kościoł ma stanąć na placach 
wojskowych przy ul. Mickiewicza. у 

Projekt został wykonany przez architek- 
tów M. R. Publicznych, koszt projektu wy- 
niósł 13.000 złotych. Komitet wszczął stara- 
nia o przelggazagie terenu na własność, ewen- 

tualnie o sprzedaż takowego. 
Pan Generał Pożerski chcąc sprawę ru- 

szyć jaknajprędzej jeździł do Pana Marszał- 
ka Piłsudskiego, który obiecał zapomogę 
150.000 złotych, składając od siebie dar 
w sumie 250 zł. Nie zważając na nawał pracy 
w związku ze stanowiskiem, jakie zajmuje 
p. Gen. Pożerski, takowy nie szczędził sił 
i zdrowia by doprowadzić sprawę do po- 
myślnego końca, a znając jego energję wie- 
rzymy w powodzenie. 

oł oRcZiE wpłynęło dobrowolnych 
ofiar4069 zł., rozchodów na przygotowawcze 
roboty było 1320 zł., Komitet obecnie po- 
siada 2749 zł. z dobrowolnych ofiar 2000 
zł. dało M. W. R. i O.P. resztę to przewa- 
żnie ofiary urzędników, którzy dobrowolnie 
się opodatkowali, prócz tego wpłynęły ofiary 
w naturze, przyczem obiecano całkowicie 
materjał na ogrodzenie. 

Komitet Budowy kościoła, który ma być 
żywą pamiątką 10-lecia Niepodległości Pań- 
stwa, posiada konto czekowe Nr. 81400 i na 
za naszem pośrednictwem zwraca się do 
obywateli Kresowych o nadsyłanie ofiar. 

Sączki 
drenowe 

wyrobu maszynowego, z gliny 

całkowicie wolnej od marglu. 

FABRYKA: 
m. Rekliszki 

pocz. Bieniakonie. 

PRZEDSTAWICIELSTWO: 
Zygmunt Nagrodzki 

Wilno, Zawalna 11-a. 

Ludzie, cierpiący na zaparcie stolca i złą- 

czone z tem przekrwienie narządów trawie- 

nie, uderzenia do głowy, bóle głowy i bi- 

cie serca, jak również z cierpieniami błony 

śluzowej kiszek, na rozpadliny odbytu, he- 

moroidy i fistuły piją po ćwierć szklanki na- 

turalnej wody gorzkiej Franciszka - Józefa 

zrana i na wieczór. Kierownicy klinik chirur- 
gicznych wyjaśniają, iż przed i po opera- 

cjach brzusznych stosują wodę Franciszka 

Józeła z najlepszym skutkiem. 

> 

KUTY, pow. Kosów 
Wspaniale położone letnisko w 
górach (Beskidy Wschodnie). © 
Pokoje z całodziennem utrzymaniem 

i 

po 8 zł. od osoby. Dojazd z Koło- 
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i myi do Kut autobusami 
Kąpiele w Czeremoszu. Plaża. 

i Sezon do 1-go października. 

a KUTY. OTYLJA BIELECKA; 
Emi] 

Pamięć według metody prof. mne- 
moniki, Członka Akademii Paryskiej, 
S. Fainsztejna, opartej na psychol. 
prawach kojarzenia wyobrażeń, wzma- 
cnia i udoskonala u osób każdego 
wieku D. Fainsztejn, Wilno, Zawal- 
na 1%, tel. 12-73. Specjalny ku s dla 
maturzystów i eksternów Moje 
lekcje korespondencyjne dla zamiej- 
scowych w zupełności zastępują ustne 
wykładanie. Dla uczącej się młodzie- 
ży, urzędników i grup ulgowe warun 
ki. Informacje 5- 6 po poł. Prospekt 

wysyłam darmo. 

sferę działania wśród ludzi, potrzebu- 
iących jej pomocy. 

„Medycyna dla wszystkich *—sło- 
wa te nie są już dzisiaj pustym  fra- 
zesem, wiele mówiącem, ale mało 
znaczącem hasłem, —dziś są one naj- 
trainiejszą charakterystyką istotnego 
Stanu rzeczy, wiernem oddaniem rze- 
czywistości. 

Państwa kulturalne Europy pokry: 
te Są dzisiaj gęstą siecią kas chorych 
i leczniczych instytucyj ubezpieczenio- 
wych. Nieznaczne stawki miesięczne 
pozwalają członkom tych instytucyj 
korzystać ze wszystkich dobrodziejstw 
nowoczesnej medycyny. Nie wszędzie 
jednak organizacja instytucyj tych o- 
siągnęła najwyższy punkt swego roz- 
woju, nie wszędzie stoją kasy cho- 
rych i pokrewne im zakłady na wy- 
sokości zadania. Dlatego czemś cal- 
kiem nowem,—nawet w naszym  wie- 
ku techniki zdrowotnej, — czemš nieby- 
wałem i niedoścignionem zdaje się 
być wspaniały nowy gmach Praskiej 
Okręgowej Kasy Chorych, który właś- 
nie w tych dniach, w związku z ob- 
chodem dziesięciolecia republiki 
czeskosłowackiej, oddany został w 
sposób uroczysty do użytku spole- 
czeństwa czeskosłowackiego. 

Jest to prawdziwy „Pałac zdro- 
wia”. Nie, powiedzieliśmy raczej jesz- 
cze „Fabryka zdrowia”. Pałac pod 
względem swego wyglądu zewnętrzne- 
g0,—fabryka pod względem wewnę- 
trznego urządzenia i pod względem 

Przed zerwaniem konferencji w Hadze 
CHURCHILL SOLIDARYZUJE SIĘ ZE SNOWDENEM. 

QUEBEC. 10.8. (PAT). Przybył tu były kanclerz skarbu w gabinecie 
Baldwina Churchill. W wywiadzie Churchill oświadczył, że gorąco popiera 
stanowisko Snowdena, zaznaczając, iż gdy był ministrem, stał również na sta- 
nowisku, iż rząd angielski nie jest związany jakąkolwiek decyzją paryskiego 
komitetu rzeczoznawców i zastrzega sobie całkowitą swobodę działania: 

CZY MAC DONALD POMOŻE? 

NOWY YORK. 10.8. (PAT). Koła urzędowe i dyplomatyczne są zdania, 
że jedyną nadzieją na uniknięcie fiasca konferencji haskiej daje tylko Mac Do- 
nald. Sekretarz stanu par interim Cotton oświadczył wczoraj, że Stany Zjedno- 
czone pragnęłyby ostatecznego załatwienia sprawy odszkodowań, na podsta- 
wie planu, ustalonego przez mocarstwa europejskie. jednakże rząd Stanów 
Zjednoczonych nie popiera bezwzględnie planu Younga, lub jakiegokolwiek in 
nego. Cotton dodał, iż sprawa moralnego poparcia Ameryki dla stanowiska 
brytyjskiego w Hadze, poruszona przez Snowdena, nie wchodzi w grę i niema 
żadnych oznak, by rząd Stanów Zjednoczonych zmuszony był dezawuować 
delegatów amerykańskich, którzy brali udział w opracowaniu planu Younga. 

Zdementowanie pogłoski o pośrednictwie Hilierding mię- 
dzy Francją a Anglją 

BERLIN, 10 8. Pat. Koła urzędowe zaprzeczają z naciskiem pogłos: 
kom, twierdzącym, że niemiecki minister skarbu Hilierding podjął akcję 
pośredniczącą między Francją a Anglją. 

Nalšiai TNA 

Krwawa uwerfura do Konierencji w Hadze 
BERLIN. 10.8. (PAT). Dzisiejsze uroczystości 10-lecia konstytucji 

weimarskiej poprezdzone były krwawą uwerturą. W okolicy dworca śląskiego 

komuniści zorganizowali demonstrancję i zaatakowali patrol policji niemiec- 

kiej, przyczem trzech patrolujących policjantów zostało zranionych strzałami 

rewolwerowemi. jeden z zaatakowanych policjantów użył broni, zabijając 

jednego z napastników i raniąc ciężko dwóch innych. Ton prasy socjalisty- 

cznej i komunistycznej jest coraz bardziej podniecony. Koła polityczne przewi 

dują możliwość poważnych starć pomiędzy komunistami a t. zw. sztandarow- 

cami republikańskimi, którzy ze wszystkich stron przyjeżdżają do Berlina na 

uroczystości. 

Hugenbergowskie argdzie plebiszytowe 
BERLIN. 10.8. (PAT). W obszernym artykule ogfoszonym na iamach „Koelnische 

Zeitung“ z okazji 10-lecia konstytucji weimarskiej występuje minister Stresemann z ostrą 

krytyką akcji plebiscytowej zapowiadanej przez hugenbergowski t. zw. komitet obywatel- 

ski przeciwko planowi Younga. 24 с 

Minister podkreśla z naciskiem, że akcja Hugenberga zwraca się nie przeciw pla- 

nowi konferencji paryskiej, ani też przeciwko t. zw. „kłamstwu o winie Niemiec za wy- 

wołanie wojny”, lecz wyłącznie przeciwko rządowi niemieckiemu, który, świadom SWEJ 

odpowiedzialności wobec społeczeństwa, umiał poprzeć plan odszkodowań wojennych, 

przynoszący Niemcom ulgę w ciężarach reparacyjnych. Akcja Hugenberga zwraca się 

przeciwko Niemcom dzisiejszym i zmierza do zagarnięcia władzy przez grupę, przeciw- 

stawiającą się zasadniczo państwu. Nie należy się łudzić — zdaniem ministra — co do 

tego, że wchodzi tu w grę istnienie samego państwa i że walka potrwa bardzo długo. 

Orędzie hugenbergowskiego komitetu plebiscytowego jest zatem negacją całego dorob- 

ku politycznego wszystkich dotychczasowych rządów Rzeszy. 

DRS BEST RES TAR TEMINIAI RETAIL SS 

Prasa włoska o odnowiedzi polskiej 
NA ZARZUTY WOLDEMARASA. 

RZYM.<10.8. (PAT). Cała prasa włoska podaje wiadomość o nocie pol- 
skiej, złożonej w Lidze Narodów w odpowiedzi na natę Woldemarasa i za- 
znacza, że rząd polski nie byłby wcale reagował na oszczerstwa litewskie, 
gdyby nie to, że chciał dać dowód swego szacunku dla Ligi Narodów. Licz- 
ne poszlaki stwierdzają — podkreśla prasa włoska — bezpodstawność zarzu- 
tów litewskich. 

Zamach na syna Wnziwody 
W AFGANISTANIE WCIĄŻ WALKA DOMOWA. 

WIEDEŃ. 10.8. (PAT). Według doniesień dzienników z Allahabad do- 
konano zamachu na uzurpatora afgańskiego Habibullaha w Kabulu. Nieznany 
sprawca strzelił do niego, chybił jednak celu. 

„Skrzydła Sowiefów ' zakończyły lot po Europie 
MOSKWA, 10 8, PAT. Agencja „Tass* donosi, że samolot „Skrzydła So- 

wietów* odlec'ał dzisiaj o godzinie 11 min. 20 przed południem z Nowosybirska 
po Krasnojarska i że o godzinie 2 min. 15 po poł. wylądował w Krasnojarsku. 

Dyrektor Rzeszy dr. Schacht opuścił Hagę, gdyż przybył 
tam przedwcześnie 

BERLIN, 10 8: PAT. Biuro Wolffa donosi z klagi, że dyrektor Banku Rzeszy dr. 

Schacht odjechał dziś do Berlina. Wobec tego, że dyskusja zasadnicza między delega- 

tami wierzycielskimi nie została dotychczas zakończona, dr. Schacht oświadczył, że 
powinien czas swój poświęcić teraz zagadnieniom berlińskim. Do Hagi powróci, kiedy 

sprawy zasadnicze zostaną uregulowane i kiedy będzie mogło dojść do szczegółowej 
dyskusji nad planem Younga, w czasie której obecność p. Schachta byłaby pożądana. 

PIRATE DOERCE 

Konferencja polsko-rumuńska 
SPRAWA WSPÓŁŻYCIA GOSPODARCZEGO. 

WARSZAWA. 10.8. (PAT). Rozpoczęła się w Warszawie konierencja 
komunikacyjna polsko - rumuńska, będąca dalszym ciągiem konferencji, od- + 
bytej w majw w Bukareszcie. Ma ona na celu rozpatrzenie i uzgodnienie sta- 
nowisk obu rządów w kwestji kollaboracji na terenie gospodarczym, ze szcze- 
gólnem uwzględnieniem spraw komunikacyjnych i tranzytowych. Konferencja 
ta stworzy niewątpliwie podstawy do przyszłych rokowań 6 rewizję układu 
między Polską a Rumunją, która przewidziana jest w niedalekiej przyszłości. 
Pierwsze posiedzenie odbyło się dziś o godz. 13 w pałacu prezydjum Rady 
Ministrów. Otworzył je w zastępstwie p. ministra spraw zagranicznych Zale- 
skiega dyrektor dapartamentu Łukasiewicz. Z kolei zabrał głos charge d' af- 
faires Rumunji p. Davidescu. Po tych przemówieniach przystąpiono do wła- 
ściwych obrad. 4 

  

czesne kąpiele, oddziały dla chorób pracy, jaka będzie tam wykonywana 
infekcyjnych, pralnie, restaurację i t. w dziedzinie ratowania zdrowia setek 
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Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne 
z Polsko-Francuskim językiem nauczania 

N. Szepowainikawowei sock: 7 
Egzaminy do klas 1. 2, 3 oraz stąrszej wstępnej odbędą się 3-go 

Ч wsześ ia O godz. O reno. 
Kancelarja czynna od 16 sierpnia codziennie od godz. 11-14 

oprócz sobót i niedziel. DYREKCJA. 
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po z prawami szkół państwowych, ul. Wiwulskiego 13, gmach własny. m 
Typ humanistyczny z oddziałem matematyczno - przyrodn. EJ 

a Zapisy do wszystkich klas i klasy wstępnej przyjmuje kancelarją żm od godz. 1l- 1 i 4-5. W tychże godzinach można obejrzeć gmach, ogród 
i całą szkolną posesję. Egzamina wstępne 30 sierpnia o godz 10 rano. 
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Francuski ogródek dziecięcy 
М. Szerowainikowowej moca > 

Przyjmuje się dzieci od 4 lat Kancelarja czynna od 16 sierpnia 
codziennie od godz. 11—14 oprocz sobót i niedziel. REG 

Czy yti nóg blągalny gląr 2 GS Gaga 
  POLSKA — FRANCUSKA SZKOŁA POCZĄTKOWA 

N. SZEPOWALNIKOWOWEJ reocxa 7. 
Przyjmuje się podania do oddziałów 1-go, 2-go, 3-go i 4-go. 

Kancelarja czynna od 16 sierpnia r. b. codziennie od godz: 11—14 oprócz 
sobót i. niedziel. o 

WATT FRL W PATTY FATE PAT TNT 
KOMUNIKAT. 

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

go „CEDA* przeszło na wyłączną własność 
Fabryki Obuwia Mechaniczńego 

„CETANJA““. u. 
Fabryka pozostaje pod osobistem kierownictwem 

! p. B. Cetlina, byłego zarządcy fabryki „CEDA*. 
Żywimy nadzieję, że wyroby nasze zasługiwać będą i nadal na 

uznanie ze strony WPP. 
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Z poważaniem 
Fabryka Obuwia Mechanicznego 

„CETANJA* S. A. 
Przedstawicielstwo na Wileńszczyznę: 

= F-ma B. RIMINI i J. POSWIAŃSKI, Wilno, Rudnicka 6, tel. 12-20. 
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ce dentysty lekarza, bądź też chi- Sprzątanie odbywa się mechanicznie, 
rurga. mechanicznie odbywa się pranie bie. 

tysięcy ludzi, 
Praca ta jest racjonalizowana, stan- 

daryzowana, zawczasu cr ewidziana i 
odpowiednio rozdzielona, dzięki czemu 
okazywanie pomocy lekarskiej olbrzy- 
mim rzeszom chorych znacznie jest 
łatwiejsze, niż w starych instytucjach 
tego rodzaju 

„Fabrykę Zdrowia”, zajmującą ca- 
ły blok na wybrzeżu Piotra w Pradze, 
zwiedzili w tych dniach liczni przed- 
stawiciele prasy krajowej i zagranicz- 
nej. Rolę przewodników wzięły przy. 
tem na siebie osoby, które w reali- 
zacji planu budowy potężnej tej in- 
stytucji odegrały rolę dominującą, a 
więc przedewszystkiem prezes Okrę- 
gowej Kasy Corych w Pradze, dr. 
Najman i naczelny dyrektor instytucji, 
senator Jarosz. Przedstawili oni zwie- 
dzającym w krótkich słowach znako- 
mity rozwój organizacji, która w mia- 
rę wzrostu inicjatywy społecznej i w 
miarę rozwoju socjalnego narodu, 
zyskiwała stale na znaczeniu i w 
krótkim stosunkowo czasie, bo za- 
Jedwie w 30 lat po założeniu, była w 
stanie wybudować kosztem 35 miljo- 
nów koron czechosłowackich (ponad 
1.000.000 dolarów, wspaniały gmach, 
będący wzorem nowoczesnej techniki 
lekarskiej, a mieszczący w sobie obok 
rozległych ambulatorjów i lecznicy dla 
cbłożnie chorych, wspaniałe sale oje- 
racyjne, biura administracji, nowo- 

d.. przyczem rozmieszczenie poszcze- 
gólnych zakładów jest w ten sposób 
zarządzone, że są one od siebie zna- 
komicie izolowane, czyniąc zadość 
wszelkim wymaganiom nowoczesnej 
higjeny. 

Chcąc przejść tylko przez wszy- 
stkie oddziały tej nowej praskiej „Fa- 
bryki Zdrowia”, trzeba na to poświę- 
cić conajmniej trzy godziny. Nie wol- 
no przytem nigdzie zatrzymywać się, 
gdyż w przeciwnym razie zwiedzanie 
trwałoby daleko dłużej. 

Ale już przy takiem powierzchow- 
nem zwiedzaniu utrwalają się w na- 
szej pamięci najrozmaitsze obrazy, 
pozostawiające na zawsze wspomnie: 
nia, związane z oryginalnemi urzą- 
dzeniami tej potężnej instytueji spo- 
łecznej, 

System Taylora w dentystyce... Cóż 
to za dziwol4gi?—spyta z pewnością 
zainteresowany czytelnik. W „Fabryce 
Zdrowia“ tayloryzacja przeprowadzo- 
na została bardzo skrupulatnie, dając 
znakomite rezultaty. Pod kierownic- 
twem naczelnego lekarza pracuje tu 
23 dentystów, przycz-m zazwyczaj 
jeden pacjent przechodzi przez ręce 
3 -4 lekarzy. Najpierw więc lekarz- 
djagnostyk ogląda chory ząb, następ- 
nie rontgenolog fotografuje jamę ustną, 
a na podstawie dokonanego zdjęcia 
chory oddany zostaje bądź to w rę- 

Daleko idąca specjalizacja pomo- 
cy lekarskiej przeprowadzona jest 
również w innych oddziałach. Znako- 
micie urządzony jest oddział położni. 
czy z 80 łóżkami i licznemi salami 
operacyjnemi. W cały szereg najnow- 
szych wymogów techniki lekarskiej 
zaopatrzony jest oddział chirurgiczny, 
podobnie, jak oddział dla chorób 
gardła, nosa i krtani. Ale prawdziwą 
dumą „Domu Zdrowia" jest wspa- 
niały gabinet rentgenologiczny, gdzie 
zdjęcia rentgenowskie dokonywane 
są metodą kinematograficzną. Dwa- 

naście kolejnych obrazków na filmie 
umożliwia utrwatenie dynamiki wew- 
nętrznych organów człowieka. 

Zupełnie izolowane są w „Domu 
Zdrowia” oddziały dla chorób pier- 
siowych i wenerycznych. Oddziały te 
znajdują się w specjalnym budynku 
i żyją swem  własnem, od innych 
oddziałów niezależnem życiem. Wie- 
Ścia do obu tych izolowanych oddzia: 
łów prowadzą wprost z ulicy, a we- 
wnątrz potężne Ściany żelazo-betono- 
we tworzą jakgdyby mocne mury 
graniczne, hermetycznie odgradzające 
dostęp do innych oddziałów. 

Znaczenie czystości w życiu czlo- 
wieka jest niezaprzeczalne. Dlatego 
też dyrekcja praskiego „Domu Zdro- 
wia” problemowi temu specjalną po: 
šwięca uwagę. Wszystkie Ściany, 
drzwi i okna wymalowane są biało, 

lizny, łazienki robią wrażenie wspa- 
niałych salonów. A pod poziomem 
ulicy, pod poziomem rzeki Wełtawy, 
na której wybrzeżu znajduie się „Fab- 
tyka Zdrowia”, urządzono tu praw- 
dziwe „kąpiele morskie". Długi i sze- 
roki basen ciągnie się wzdłuż całego 

objektu, po obu jego stronach znaj- 
duje się sztuczna plaża, z jednej stro- 
ny widzimy restaurację, gdzie w 
kostjumach kąpielowych spożywać 
można obiady i kolacje. Wieczorami 
odbywają się tu ćwiczenia pływackie 
rozmaitych praskich związków 5рог- 
towych. 

Podobnie, jak urządzenia lekar- 
skie, stoją tu na wysokości zadania 
również wszelkie urządzenia technicz- 
ne. „Fabryka Zdrowia" ma swą włas- 
ną pocztę pneumatyczną, własną au- 
tomatyczną Stację telefoniczną, sze- 
reg specjalnie do przewożenia cho- 
rych przystosowanych wyciągów, po- 
tężne gabinety ze „sztucznym słoń- 
cem“ i t. d. Oddział maszynowy 
„Fabryki Zdrowia" wykonany jest 
tak wzorowo, że technicy i inżyniero- 
wie z całego państwa przyjeżdżają tu, 
by na własne Oczy obejrzeć ten 
„cud* nowoczesnej techniki mecha- 
nicznej. 

Twórcy praskiej „Fabryki Zdro- 
wia" mogą być dumni ze swego dzie- 
ła, przynoszącego tyle dobra  szero- 
kim warstwom cierpiących... 
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" Od połowy 1926 r. wzrost wkładów 
przybiera bardzo szybkie tempo, co 
miało bardzo dodatni wpływ na kształ- 
towanie się pomyślnych dla rozwoju 
życia gospodarczego konjunktur. Po- 

|czynając od połowy 1928 r. tempo 
1 p. słabnie. 

W organie kredytowym „Przemysł 
i Handel'* znajdujemy następujące cy-, 
iry dotyczące wkładów w pierwszym 
kwartale roku bieżącego: 

W ciągu I kwartału r. b. wkłady w in- 
stytucjach kredytowych zwiększyły się z zł. 
2.5534 miłljn, do zł. 2.656'5 miljn., czyli o 
4 proc. W tem samem mniej więcej tempie 
wzrastały wkłady w II półroczu 1928 r., ale 
w I połowie 1928 r. ruch zwyżkowy odby- 
wał się znacznie szybciej; mianowicie w I 
kwartale 1928 r. suma wkładów zwiększyła 
się z zł. 1.9053 miljn. do zł. 2.154'7 miljn. 
Czyli o 18 proc.W okresie od połowy 1926 r. t. 
j. w ciągu 2 trzy czwartych lat, wkłady 
zwiększyły się o zł. 1.910'7 miljn., t. j. o cir- 
ca 256 proc. 

Przytoczone dane nie obejmują 
wkładóww gminnych kasach oszczęd- 

Karier Oogpodarczy Ziom ychodnich 
Wkłady w instytocjoch kredytowych w I-szym kwartale 1928. 

  

nościowych oraz w części kas miej- 
skich i powiatowych i szeregu spół- 
dzielni kredytowych. Z drugiej strony 
ogólna suma wkładów w uwzględnio- 
nych instytucjach może być faktycznie 
niższa od uwidocznionej, gdyż przy su- 
mowaniu nie zostały potrącone, wobec 
braku odpowiednich danych, wzajemne 
wkłady jednych instytucyj kredyto- 
wych u drugich. 

Najsilniej wzrosły wkłady w ban- 
kach komunalnych oraz Centralnej Ka- 
sie Spółek Rolniczych, następnie w 
spółdzielniach kredytowych i kasach 
oszczędności, — natomiast bardzo nie- 
znacznie w bankach akcyjnych i Po- 
cztowej Kasie Oszczędności. Spadek 
wkładów wykazują oba banki pań- 
stwowe (Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego i Państwowy Bank Rolny) oraz 
oddziały zagranicznych banków akcyj- 
nych. ; 

Zmiany w stanie wkładów w po- 
szczególnych instytucjach czy grupach 
instytucyj kredytowych ilustruje poniż- 
sze zestawienie: 

  

  

Charkter wkładów zmienia się sta- 
le w tym kierunku, że na plan pierwszy 
wysuwają się wkłady kapitalizacyjne 
(oszczędnościowe i terminowe a zwła- 
szcza te pierwsze).Wzrost wkładów w 
kasach komunalnych i Centralnej Ka- 
sie Spółek Rolniczych świadczy a co- 
raz większem zainteresowaniu szero- 
kich warstw, zwłaszcza rolniczych. 

Rezerwy gotówkowe, aczkolwiek 
wzrastają również ale bardzo nieznacz- 

Wzrost (--) 
11 1929 ЗЦИ! 1929 lub zmniej- 

szenie (—) 

Banki akcyjne : 832:0 871:2 -|- 47 
Kasy oszczędności 5160 568 0 -1-10:1 
Poczt. Kasa Oszczędn. 315'8 3971 1 20 
Bank Gospod. Krajowego 3514 3202 — 89 
Spółdzielnie kredytowe 1749 1970 -I-13:2 
Oddziały zagraniczn. banków akc. 19:7 7110 — 08 
Państwowy Bank Rolny 58 8 547 - 70 
Banki Komunalne 40:6 50 1 -1-23:4 
Centr. Kasa Spółek Rolniczych 21. 31 -1 148 

nie i mają w ogólnej sumie wkładów 
mniejszy udział. Najsilniej wzrosły w 
pierwszym kwartale rb. Wkłady oszczę 
dnościowe, następnie bezterminowe i 
a'vista, w niewielkim stopniu wkłady 
terminowe, a bardzo nieznacznie ra- 
chunki bieżące. Wkłady czekawe wy- 
kazały w pierwszym kwartale spadek. 

Poniższa tabela obrazuje zmiany 
jakie zaszły w stanie poszczególnych 
rodzajów wkładów w ciągu pierwsze- 
go kwartału br.: 

  

  

Widać stąd, że wkłady kapitaliza- 
cyjne stanowią większość wkładów. 
Rachunki bieżące i żyrowe stanowiły 
па początku 1928 r. 26,8 proc. ogól- 
nej sumy wkładów, na początku rb. 
już tylko 20.9 proc., zaś w dn. 31 mar- 

ED 
NIEDZIELA 

11 Dziś 

Zuzanny. 
jutro 

Klary. 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

z dnia 10 \У!!. 1923 , 

| 
f Wiatr I 
przeważający | 

Wschód si. g. 3 m. 48 

Zach. sl. o g, 19 m. 01 

  

    

išnienie +61 
średnie w m 

Temperatura ) į 75 
średnia 

bę w mm. 

Zachodni. 

Uwagi:  Półoo mura» w nocy ueszcz. 
Maximum za dobę -- 180C, 
Minimum za dobę -- 29 C 
Tendencja barometryczna: bez zmian. 

  

—Osobiste. Prezes Sądu Apelacyjnego p. 
Lucjan Bochwic powrócił z urlopu i objął u- 
rzędowanie. 3 

URZĘDOWA 
— Min. Prystor w Wilnie. W dniu dzisiej- 

szym przybył do Wilna p. minister Prystor. 
Pobyt p. Ministra ma charakter prywatny. 

— (0) Nowa rata podatku majątkowego, 
Min. Skarbu zarządziło w drodze okólnika 
dalszy częściowy pobór p,odatku majątkowe. 
go. Ustalony został sposób następujący: 

Dla płatników I grupy kontyngensowej od 
5 stopnia wzwyż skali podatkowej wyznaczo 

Rae zą 
podstawę wymiaru, zaś od Il i Ill grupy 0,6 
proc. od takiej wartości majątku. 4 

Rata ta ma byč zaplacona do dnia 10 
grudnia rb. O wysokości płatnych kwot po- 
datkowych płatnicy będą na mocy okólnika 
zawiadamiani pisemnie. Jak się dowiadujemy 
urzędy skarbowe przystępują obecnie do wy- 

nakazów płatni- 
zych 

— — Konfiskata. Starostwo Grodzkie za- 
Tządziło konfiskatę Nr. 33 litewskiej gazety 
„Wilniaus Rytojus* zą umieszczenie w nim 
artykułów p.t. „Kwalifikacje nauczycieli" о- 
Taz „Na widnokręgu dziewiniskim* zawie- 
tających cechy przestępstw przewidzianych 
W art. 1 rozp. Prezydenta Rzplitej o prawie 
Prasowem. 

MIEJS” 
— (0) Urlopy członków Magistratu. Po- 

"Wrócili z urlopu wypoczynkowego szef se- 
Cji finansowej Magistratu p. J. Żejmo i szef 

sekcji rzeźni i rynków p. Łokuciewski, wy- 
leżdażają na urlop szef sekcji wydziału zdro- 

wia i opieki społecznej dr. Maleszewski i szef 
sekcji nieruchomości miejskich p. Kruk. 

. ,— (0) Wznowienie egzekucyj 
miejskich. Częściowo przerwane z po- 
wodu wyjazdów na urlopy egzekucje   
  

KRONI 

11 1929 ЗИ 1929 
miljn. zł. olo | miljr. zł. olo 

Wkłady ogółem 2553 4 1000 2.,656'5 100 0 
Wkłady oszczędnościowe 7948 311 8858 334 

„ terminowe 5100 200 5213 107 
Razem: 1304 + 511 1.4071 531 

Rachunki biežące i žyrowe 5333 209 5350 20'1 
Wkłady bezterminnowe i a vista 358-2 140 3918 147 
Wklady czekowe 357*5 140 3276 121 

Raz:m: 1 249:0 459 1.249'4 46:9 

ca 20,1 proc. Jeżeli uwzględnimy je- 
szcze rachunki bezterminowe i a'vista, 
to okaże się, że całą ta grupa rezerw 
stanowiła w dniu 1 stycznia 1928 r. 
53.8 proc., w dniu 1 stycznia br. 48.9 
proc., zaś w dniu 31 marca 46.9 proc 

EE 

KA 
wydziału finansowego Magistratu zo- 
staną wznowione w końcu przyszłego 
tygodnia. Wszyscy egzekutorzy miej- 
scy wyruszą na miasto do podatników, 
zalegających z wypłatami należnych 

' podatków. 
WOJSKOWA. 

— (0) Opóźnienie wcielenia do 
szeregów poborowych. Tegoroczny 
termin wcielenia do szeregów poboro- 
wych rocznika 1908 nie został jeszcze 
ustalony. Nie jest wykluczone, że sto- 
sowany corocznie termin (miesiąc pa- 
gździernik) ulegnie w roku bieżącym 
ze względów technicznych przesunię- 
ciu na miesiąc listopad. 

SZKOLNA 

— Liceum $.S. Wizytek ogłasza, że egza- 
miny wstępne do kl. wst. I. II, III, IV, V i 
VI odbędą się dn. 2-go i 3-go o godz. 9. Do 
kl. I mogą być dopuszczone tylko te uczeni- 
ce które w dniu 1 lipca 1929 r. skończyły 
9 APA lat, a nie przekroczyły lat 12-tu. 

o podania należy dołączyć: 1) metrykę 
urodzenia, 2) świadectwo szczepienia ospy, 
3), dwie fotografje oraz 4) świadectwo odej- 
ścia wystawione przez Dyrekcję szkoły, do 
której dotychczas uczenica uczęszczała. O 

ile wogóle dotąd do szkoły nie uczęszczała, 
należy przedstawić od opieki rodzicielękiej 
deklarację pisemną, stwierdzającą ten fakt. 
Termin składania podań o dopuszczenie 

do egzaminu wstępnego upływa z dn. 25 
sierpnia. A 

— Szkoła sztuki tańca w Wilnie. Minister 
WR i OP udzielił pp. Iwonowi Gallowi, Li- 
dji Winogradzkiej - Gregor i Eugenjuszowi 
Dziewulskiemu zezwolenia na otwarcie w 
Milnie „Szkoly Sztuki tańca", zatwierdzając 
na stanowisku kierowniczki w roku szkolnym 

9 — 30 panią Wingradzką. Zadaniem tej 
szkoły jest podniesienie tańca do wysokiego 
poziomu artystycznego przez programowe 

nauczanie umiejętności mających wpływ na 
rozwój wyrazu tanecznego. Jak słychać szko- 
ła uruchomiona zostanie we wrześniu rb. 

KOMUNIKATY 
—) Н 2 "R 5 

cieczki polskiej mło ek yk BE 
donosiliśmy, we wtorek dnia 13 sierpnia, o 
godz. 23 min. 15 przybywa do Wilna wy- 

cieczka polskiej młodzieży z Ameryki. Dla 

przyjęcia młodzieży zorganizował się komitet 

obywatelski, którego staraniem będzie uprzy 

jemnienie pobytu rodaków w prastarem Wil- 
nie oraz zaznajomienie ich z jego cennymi 
zabytkami. Program przyjęcia przedstawia 
się następująco: 3 i & ; 

Dzien |-вху — 13 sierpnia przyjazd i po- 

witanie na dworcu, odjazd na kwatery do 
ogrodu Bernardyńskiego. —. й 

Dzień Il-gi — 14 sierpnia, Śniadanie w 
kawiarni ogrodu Benrnardyńskiego, powita- 
nie przybyłych w ogrodzie Bernardyńskim 
przez delegacje stowarzyszeń ze sztandara- 
mi, orkiestrą, zwiedzanie miasta, obiad w 
ogrodzie Bernardyńskim, zwiedzanie miasta, 

Dalsze szczegóły nadużyć w Aptece Miejskiej 
Ujawnienie nadużyć w Aptece Miejskiej o czem podaliśmy w numerze wczoraj- 

szym wywołało zrozumiałe zainteresowanie i jest szeroko komentowane. 
„Jakkoiwiek śledztwa prowadzone pod osobistym kierownictwem jednego ze zdol- 

niejszych podprokuratorów przy Sądzie Okręgowym p. Hejberta zostało dopiero rozpo- 
częte i dotychczasowe wyniki jego trzymane są w tajemnicy, udało mam się uzyskać 
garść informacyj wyjaśniających sprawę. 

Przedstawia się ona następująco. Od dawien dawna praktykowany był system, mo- 
cą którego kierownik Apteki Miejskiej (p. Szutowicz) miesięczne saldo kasowe wpłacał 
do Kasy Miejskiej pozostawiając u siebie trzy tysiące złotych na wydatki. P. Szutowicz 
nie wpłacił pieniędzy jakie wpłynęły w czerwcu ponieważ jednak jest to okres urlupowy 
nie zrobiono z tego kwestji i dopiero kiedy i lipcowe wpływy nie zostały przekazane do 
kasy głównej, zarządano kategorycznie yi a Obu sum, 

Przyciśnięty do muru kierownik apteki oświadczył podobno p. prezydentowi, że 
chwilowo nie jest w stanie wpłacić pieniędzy gdyż... 

Skutek tego oświadczenia był dla p. Szutowicza niezwykle przykry. Zawiadomiona 
© tem na polecenie p. prezydenta, policja aresztowała go, a sprawa została przekazana 
władzom prokuratorskim. Przy osobistej rewizji znaleziono przy Szutowiczu zaaczną 
ilość weksli. W trakcie śledztwa wyjaśniono, że mając w swoich rękach znaczne sumy 
operował on niemi, a na wpłatę salda pożyczał pieniądze u osób prywatnych, przyczem 
pieniądze pożyczone zwracał za kilka dni z sum uzyskanych przez aptekę. 

Operacje te prowadzone były od 1924 roku, kiedy suma należności wzrosła stopnio- 
wo, sprawki uwidoczniły się. 

Jak wiadomo dotychczas wysokość nadużyć dochodzi do sumy 25.000 złotych. 
Dla całkowitego wyjaśnienia sprawy 

ksiąg kasowych oraz zwrócił się do szeia sekcji zdrowia dr. Maleszewskiego z żądaniem * 
prokurator zarządził szczegółowe zbadanie 

przeprowadzenia dokładnego remanentu apteki. To dopiero da możność ustalenia strat 
jakie poniosło miasto. 

Jak się dowiadujemy, ostatnia rewizja apteki (remanent) przeprowadzona była w 
? kwietniu. 

zawody sportowe na stadjonie na Pioromon- 

cie, kolacja w ogrodzie Bernardyńskim, kino. 

Dzień Ill — 15 sierpnia: śniadanie w ka- 

wiarni ogrodu Bernardyńskiego, wycieczka 

autobusami do Trok, łodzie, kąpiel, obiad 

na miejscu, powrót do sali Rady miejskiej, 

przemówienia, wręczenie upominków. | 

Dzień 4-ty — 16 sierpnia: rano obiad— 

pożegnanie na dworcu, ® : 

Pożądanem jest najlicznieszy „udział spo- 

łeczeństwa miejskiego podczas różnych mo- 

mentów wykonywania programu tak, aby 

zwiedzającej Wilno młodzieży pozostało się 

jaknajlepsze wrażenie i przekonanie o g0$- 

cinności i serdeczności wilnian. 
— Zarząd Bratniej Pomocy słuchaczy In- 

stytutu Nauk Handiowo - Gospodarczych w 
Wilnie, zwraca się z prośbą do osób, Ży- 

czących wynająć dla słuchaczy (czek) od 

1-go września rb., mieszkania z utrzymaniem 

lub bez utrzymania, o składanie ofert ze 
szczegółowem wymienieniem wszystkich wa 

runków, pod adresem Zarządu Bratniej Po- 

mocy Instytutu Nauk Handłowo - Gospodar- 

czych. w Wilnie przy ul. Mickiewicza 18 

(4-te piętro). ! AZ 

— Zjazd ogrodriiczy. W końcu września 

rb. przewidziane są na PWK w Poznaniu 

wielkie pokazy ogrodnicze w dniu zaś 2 

24 września rb. odbędzie się ogólno - pol- 

ski zjazd ogrodniczy, którego zadaniem bę- 

dzie rozpatrzenie najważniejszych spraw do- 

tyczących całokształtu życia ogrodniczego w 

olsce. - 

Niezależnie od powyższego zjazdu w dn. 

następujących, tj. 26 i 27 września odbę- 

dzie się w Poznaniu środkowo - europejski 

zjazd szkółkarzy i w tym czasie będzie de- 

monstrowany dział kwiaciarski i pomologi- 

czny. 

Jednocześnie dla uczestników zjazdu pro- 

jektowane jest zwiedzenie kilku większych 

gospodarstw ogrodniczych w okolicach Po- 

znania. 
Przyjmując powyższe pod uwagę w 

mniemaniu, iż niewątpliwie obecność prze- 

mysłowców ogrodników i właścicieli sadów 

handlowych z. Wileńskiej na tych zjazdach 

jest bardzo pożądane, a nawet konieczne. 

Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze, we- 

spół z Wileńskiem Towarzystwem Organi- 

zacji i Kółek Rolniczych organizuje wyciecz- 
kę ogrodników fachowców właścicieli sadów 

handlowych i miłośników ogrodnictwa na 

te zjazdy i pokazy. й 
W dobrze zrozumianym interesie wlas- 

nym nie wątpimy, że ogrodnicy przemysło- 

wcy posiadacze większych sadów i miło- 

śnicy wezmą udział w tei wycieczce i licz- 

nie reprezentować będą Wileńszczyznę. 
Wyjazd wycieczki nastąpi w dniu22 wrze 

śnia o godz. 9 m. 25. : 
Koszt wycieczki przy 5!ciu dniowem po- 

bycie w Poznaniu, po uwzględnieniu zniżek 
wynosić będzie po 70 zł. od osoby. 

W powyższej sumie mieści się: koszt 
przejazdu III kl. z Wilna do Poznania i z 

powrotem, biletu wstępu na wystawę, do 

ogrodu zoologicznego, muzeum, zamku, prze 

jazd autobusem do kwater i z powrotem, о- 
płata prezwodnika po wystawie, kwatery 

i koszta manipulacyjne. . i 

Koszt wyžywienia pokrywają wycieczko- 

wicze sami. 
Całodzienne utrzymanie wynosi 6 zł. Za- 

leca się dla zm enia kosztów wzięcia 
suchych produktów, nie ulegających łatwe- 

mu zepsuciu. 4 
Okres trwania wycieczki 

6 — 7 dni. 
Zapisujący się na listę wycieczkowiczów, 

winni jednocześnie wnieść zadatek w wyso- 
kości 20 zł. 

Zapisy do dnia 1. 9. rb. przyjmuje Wileń- 
skie Towarzystwo Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych, Wilno, W.Pohulanka 7. 

RÓŻNE 

      

      

przewidziany 

— Dwie wycieczki dziennikarzy zagrani- 
cznych bawią w Wilnie. W dniu dzisiej- 
szym przyjechał do Wilna dziennikarz fran- 
cuski p. de Ferrand - Perginier (przedsta- 

wiciel „Figara*) z żoną. Jednocześnie z tem 
przybyła wycieczka dziennikarzy niemieckich 
z Bawarii pod przewodnictwem przedstawi- 

ciela konsulatu polskiego w Monachium p. 
Kaplicy. W skład wycieczki wchodzą: Zofja 
Staerk - Stuttgart, „Katolisches  Sonntag- 
sblatt', Elga Kern — „Fuhrende Frauen 
Europas", dr. Manfred Buhlann — prof. Te- 
chnische Hochschule jako korespondent „Min 
chener Neuste Nachrichten“, Ks. dr. Georg 
Moenius — redaktor naczelny „Allgemeine 
Rundschau“, Walter Foitzik red. „Minchener 
Ilustrierte Prese“, Oskar Geller — jako ko- 
resp. „Illustrierter Sonntag“, „Neues Wiener 
Journal“ i „Pest Lloyd“, Josef Aumiiller — 
red. Regensburger Neuste Nachrichten“, о- 
set Kohlmeier — red. nacz. „Regensb 
Echo“, Friedrich Colbatzky — red na 
burger Tageblatt“, Anton Frev — red 
„Deutsches Volkasblatt“. dr. Alired Einstein 
— red. handl. „Neues Badische Landeszei- 
tung". 

Obydwie wycieczki zwiedzą Wilno i Tro- 
ki. Gości podejmować będzie Sydykat Dzien 
nikarzy Wileńskich. 

W następną niedzielę ma przybyć do Wil 
na wycieczka dziennikarzy rumuńskich. 

— Rewizja działalności Kasy Cho: 
rych. Specjalna komisja delegowana 
przez Główny Urzęd Ubezp. przeprowa 
dziła w przeciągu trzech dni rewizję 
działalności Kasy Chorych m. Wilna. 

Po zakończeniu prac komisja wyje- 
chała nie podając wyników swoich 
rac. 

Dotychczasowa praktyka wykazała, 
że zawsze przed wyznaczeniem Komi- 
sarza Kasy Gł. Urząd Ubezp. przysyła 
swoją komisję dla zbadania odnośnej 
Kasy. 

Kto wie, czy tajemnicza wizyta ko- 
misji wspomnianej nie jest potwierdze- 
niem wiadomości podawanej już przez 
prase wileńską o mianowaniu komisa- 
rza Wil. Kasy Chorych. 

— Przed wyborami do Kasy Chorych. 
Wobec zbliżających się wyborów do Kasy 

   
   

Z SĄDÓW 
KARA ZA BRATOBÓJSTWO. 

We wsi Wołczaki pow. lidzkiego zamie- 
szkiwali oddawna rodzina Jurewiczów,. któ- 
rej ostatni członkowie bracia Józef i Jan 
żyli niezgodnie. Nienawiść braci powstała na 
tle podziału majątkowego. Kłócili się zawzię 
cie, a nieraz dochodziło do bójek. 

Pewnego dnia, kiedy Jan ora! zagon oj- 
cowski, nadszedł Jóef. Bracia przymówili 
sobie do słuchu, a kiedy kłótnia przybrała 
charakter b. ostry Józef wyjął nóż i roz- 
pruł .nim brzuch bratu. 

Rana była śmiertelna.  Bratobójcę are- 
sztowano i osadzono w więzieniu. Sąd Okrę- 
gowy uznał winę jego za bardzo ciężką i 
skazał go na 8 lat ciężkiego więzienia. Sąd 
Apelacyjny zatwierdził ten wyrok. 

JESZCZE JEDEN RAZ. 
Niema w Wilnie policjanta, któryby nie 

wiedział kto to są dwaj wspólnicy Ž. Boce- 
wicz i Ad. Tyczyno. Nie wykupując patentu 
i nie płacąc podatków panowie ci prowa- 
dzili dobrze  rentujące przedsiębiorstwo. 
Wprawdzie policja nie aprobowała  działal- 
ności tego przedsiębiorstwa to też obydwaj 
wspólnicy kilkakrotnie już znalezli się „oko 
w oko z Temidą, a następnie na Łukisz- 
kach. Bocewiczowi przydarzyło się to czte- 
rokrotnie, a Tyczyno trzykrotnie. 

Ostatnio Sąd Okręgowy postanowił uwol- 
nić Wilno od obu ptaszków i skazał ich na 
osadzenie w domu poprawy: Bocewicza na 
4, a Tyczyno na 3 lata. 

Sąd Apelacyjny, do którego odwołali się 
„pracownicy” złodziejaszkowie wyrok ten za- 
tewierdził. 

Chorych wszczęte były starania (zo pośre- 
dnictwem lzby Przemysłowo - Handlowej) 
o stworzenie bloku polsko - żydowskiego 
pracodawców, celem wystawienia jednej li- 
sty. Obecnie dowiadujemy się, že „Bund“ po- 
stanowił wystawić swoją listę pracodawców 
wobec czego projektowany blok prawdopo- 
dobnie nie dojdzie do skutku. 

+ * * 

Dyrekcja Kasy Chorych czyni przygoto- 
wania do wyborów, których termin wyzna- 
czóny został na dzień 29 września. Kalendarz 
wyborczy jest już gotów, listy wyborców w 
opracowaniu. 

— „JItalja“ zostanie  wydezyniekowana. 
Na skutek wzmianki, jaka ukazała się w „Sło 
wie” o ujawnieniu w dniu 8 bm. robactwa 
w hotelu „Italja* Starostwo Grodzkie zarzą- 
dziło wczoraj oględziny sanitarne tego ho- 
telu. Komisja ta nie stwierdziła żadnych śla 
dów robactwa jednak w celach zapobiegaw- 
czych polecono przeprowadzenie w tym ho- 
telu dezynfekcji. 

TEATR I MUZYKA 

— Występy Marji  Balcerkiewiczowny. 
Dziś i jutro Marja  Balcerkiewiczówna na 
czele doskonale zgranego naszego zespołu 
wystąpi w pełnej uroku, poezji dowcipu i 
wdzięku komedji włoskiej „Dar poranku". 
Obok swietnego gościa w komedji tej bie- 
rze udział ulubieniec publiczności wileńskiej 
Stanisław Purzycki oraz p. Zygmunt Modze- 
lewski. Po jutrzejszem przedstawieniu we- 
sola i miła ta komedja schodzi zupełnie z re- 
pertuaru. 

— Premjera „Oczy ks. Fatmy*. Drugą 
sztuką w której podziwiać będziemy pospo- 
lity talent p. M. Balcerkiewiczówny będzie 
„Oczy ks. Fatmy“ znakomitego komedjopisa- 
rza St. Kiedrzyńskiego. Premjera z udziałem 
również St. Purzyckiego, w środę. 

—Hanka Ordonówna w Wilnie. Pamiętne 
mi są dobrze Wilnu te dwa ekscentryczne w 
swoim rodzaju wyjątkowe wieczory, któremi 
Hanka Ordonówna oczarowała wprost przed 
paroma miesiącami Wilno, Obecnie we wto- 
rek 13 bm. Hanka Ordonówna znowu zawi- 

ta do Wiłna aby przedstawić swe nowe zdo- 

bycze na polu sztuki. Indywidualność arty- 

styczna Hanki Ordonówny jest wprost feno- 

menałna. Bilety już są do nabycia 11 — 1 

i3— 9 w. 
CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Biała Pustynia. 
Lux — Przy kominku. 
CY, — E ek R Madame. 
gnisko — Drut kolc: z Polą Negri. 

Heljos — Biała Sonata. A 
Polonja — Puszka Pandory. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—Nowa aiera przemycanych futer. W dn. 
onegdajszym członkowie komisji  minister- 
stwa skarbu do walki z nielegalnym obrotem 
z zagranicą, dokonali rewizji towarów w 
sklepie futer Grzegorza Krasnera przy ulicy 

‚ Niemieckiej, 
Podczas rewizji ujawniono towary pocho- 

dzenia zagranicznego a przeważnie skóry 
niemieckie, handel któremi jest surowo wzbro 
niony a to ze względu mna wojnę celną z 
Rzeszą Niemiecką. 

Znalezione towary wagi około 400 kig. 
wartości 15 tysięcy zi. skonfiskowano i prze- 
wieziono do składów państwowych. Jak zdo- 
łano ustalić towary niemieckie szczególnie 
futra dostają się do Polski w sposób z da- 
wałoby się zupełnie legalny, bo są przewo- 
żone kaleją, lecz za deklaracją że ładunek 

ann ubranie. Ž 
a el firmy taksamo jak, każda 0s0- 

'ba wyjeżdżająca za granicę przed powrotem 
do kraju ma prawo przewiezienia bez cła no- 
szone już ubranie z tem, że nadany bagaż 
będzie wydany w miejscu stałego zamieszka- 

nia podróżnego. Handlarze futer wykorzy- 
stali to dla swoich celów i przeszwarcowują 
przez granicę całe transporty futer i innych 
towarów wwóz których jest zakazany. 

Naturalnie podobne kombinacje nie od- 
bywają się bez pomocy odnośnych urzędni-, 
ków celnych co udowodniła ujawniona nie- 
dawno afera celna. 

* # ® 

Dowiadujemy się, że zamieszany do spra- 
wy nieoclonego a sprowadzonego do Wilna 
jedwabiu przyłapanego na dworcu  kolejo- 
wym o czem przed rokiem donosiliśmy fun- 
„ijonarjusz celny Sienkiewicz po ucieczce z 

Polski dostał się do Afryki gdzie też teraz 
przebywa. (c) 

   

    

Na srebrnym ekranie 

„Biała Pustynia" w kinie Miej- 
skiem. 

Znowu na ekran Miejskiego kinema- 
tografu Kulturalno - Oświatowego wszedł 
obraz o niewielkiej wartości. 

„Biała Pustynia". 
Jest to film skandynawski. Świadczy o 

tem kawałek „fjorom* pokazany kilka razy 
w ciągu 10 aktów: Świadczą o tem nazwiska 
bohaterów, ich zajęcia poławiaczy fok, stro- 
je ludowe i t. d. i t. d. * 

Bogaty Jan jest cztowiekiem pozbawio- 
nych wszelkich zasad etycznych, jest spe- 
kulantem, jest niego dziwcem nie przebiera- 
Jacy w środkach dla osiągnięcia swego 
celu. 

Posiada żaglowiec rybacki. Wysyłając 
go na dalekie morza Półaocy, przedtem 
ubezpiecza na wysoką sumę, zgóry posta- 
nawiając okręcik zatopić. 

. Jest jednak ostrożny, sam na okręt 
nie wsiąda, a zniszczenie go pozostawia 
młodemu sterownikowi, obiecując za tę 
zbrodnię zapłacić. 

. Ale nie na tem się kończą nikczemno- 
ści Jana. Oto ma on gospodynię, która 
mu EE Ją też podstępnie wysyła na 
zgubę. 

I jeszcze nie wszystko. Jan kocha:mło - 
dą dziewczynę (sam jest już w podeszłym 
wieku), właściwie nie wiadomo czy ją ko- 
cha, czy też chce jej hańby. Dziewczyna 
ma jednak narzeczonego. 

Otóż Jana i tego narzeczonego i jego 
przyjaciela, znowuż podstępnie, wyekspedjo- 
wuje na zatracenie. 

„Zbrodnicze plany starego niegodziwca 
udają się o tyle, że okręcik jego zatopiony 
zostaje. 

Potem widzimy w ciągu nudnych i dłu- 
gich przeraźliwie, czy nie 7 aktów, brodze- 
nie rozbitków po śnieżnej pustyni. 

Stanowi moment atrakcyjny, że spraw 
ca zatopienia okrętu ginie, a osoby, przez 
Jana na zgubę przeznaczone, wracają. 

Kończy się wszystko o tyle dobrze, 
że świat pozbywa się zbrodniczego Jana, 
który ginie w spowodowanych przez same- 
go siebie osypaniu się kamieni z gór, a 
młodzież, aż w dwie pary, łączy się z sobą. 

Wartość „Białej Pustyni* polega chyba 
tylko na tem, że gdy się w .skwarny wie- 
czór letni „parzy* w kinie, a na ekranie 
wciąż śniegi, śniegi i jeszcze raz Śniegi, to 
się od tego widoku człowiekowi trochę 
chłodniej robi. 

Widać chęć ochłodzenia publiczności 
jest intencją kina, bo i na dodatek pokazy - 
wany „Tygodnik Pathe* jest także zimo- 
wym. , 

Mamy np. w nim „sporty zimowe w 
Szwajcarji*, których latem nikt tam oczy- 
wiście uprawiać nie jest w stanie. 

Muzyka charakterem dostosowana 
już nie tylko do całości obrazu, ale nawet 
do poszczególnych jego fragmentów, co z 
uznaniem podkreślić należy. Omega. 

— (c) Pożar. W domu Nr. 1 przy ulicy 
Garbarskiej zapaliły się sadze w kominie. 
Wezwane pogotowie straży ogniowej ogień 
w prędkim czasie stłumiło. 

— (c) Obława na żebraków. Wczoraj z 
racji soboty policja zatrzymała na mieście 
13 osób trudniących się żebraniną. Zatrzy- 
manych osadzono w areszcie. 

— (c) Aresztowanie fałszerza dokumen- 
tów kolejowych. Przed kilku tygodniami w 
jednej z firm w Warszawie na podstawie 
wtórników kolejowych przewozowych wpła- 
cono jakiemuś nieznajomemu 1400 zł. 

Gdy firma zwróciła się z otrzymanym 
wtórnikiem do kasy kolejowej okazało się 
że są one sfalłszowane. W wyniku dochodze- 
nia w tej sprawie został aresztowany w 
Wilnie sprawca fałszerstwa niejaki Ignacy 
Rawa (Podgórna 1-. Dochodzenie policyjne 
w tej sprawie toczy się w dalszym ciągu. 

— (c) Kradzież iutra. Do mieszkania Ada 
ma Nowickiego (Kalwaryjska 10) podczas 
jego nieobecności dostali się złodzieje i skra- 
dli walizkę w której znajdowało się futro 
męskie na tchórzach wartości 700 złotych. 
Sprawcy po splądrowaniu mieszkania wyszli 
przez nikogo nie zauważeni i zdołali ukryć 
się. 

— (c) Podrzutek. W posesji Nr. 15 przy 
ulicy Portowej Emila Wysocka zamieszkała 
w tym domu znalazła podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku około 2 tygodni. Przy pod- 
rzutku była kartka z napisem „Podrzucam 
dziecko z powodu ciężkich warunków ma- 
terjalnych, proszę o ochrzczenie imieniem 
Marja. Dziecko policja ulokowała w przytuł- 
ku „Dzieciątka Jezus“. 

RADIO: 
Niedziela, dnia 11 sierpnia 1929 r, 

. 9.30—: Transmisja wotywy z Kated 
Wileńskiej. 11.00—13.00: Transmisja Zlazdu 
Legjonistów z Nowego Sącza. 1600— 
16,20: Transmisja z Warszawy Odczyt 
z dz. „Rolnictwo“ p.t. „Znaczenie la- 
sów w ekonomicznem życiu kraju*—St 
Ruśkiewicz. 16,20—16,46, Tab z Wa 
Odczyt z dz. „Rolnictwo* p. t. „Uprawa 
pod oziminy* wvs?. inż. Zdzisław Krzyża- 
nowski. 16,40—17,00: Transm. z Warszawy. 
Odczyt Z dz. „Rolnictwo* p. t: „Uprawa 
pszenicy“ - Jan Mierzejewski. 17,00—18.00. 
Transm. z Warszawy Koncert popularny. 
18.00 —19.00: Transmisja Zjazdu Legjonistów 
z Nowego Sącza. 19,00—19.25: Opowiada- 
nia dla młodzieży wygł. Hanna Kozłowska. 
19.25- 19.50: Kukułka wileńska „Mówiony 
tygodnik humorystyczny. 19,55—20.05: Рго- 
gram na dzień następny i sygnał czasu z 
Warszawy. 20.05-20.30: Słuchowisko po- 
godne. „Koncert* Al. hr, Fredry. Wyk. 
Zesp. dram. rozg. Wileńskiej. Transmisja 
na inne stacje. 20.30-22.00: Transm. z 
Warsz. Koncert popularny z Doliny Szwaj- 
carskiej. 22.00—2? 45: Transm. z Warsz, 
Komunikaty: P. A. T. i inne. 22.45 - 23.45; 
Transm. z Warsz. Muzyka taneczna z 
„Oazy*. 
Poniedziałek, dn. 12 sierpnia 1929 r. 

„, 11.56—12.05: Sygnał czasu z Warsz. i 
hejnał. 12.05—17.50: Poranek muzyczny. 
Orkiestra pod dyr. Henryka Wynena. 12,50 

13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00—: 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
1655—17.15: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska. 17.15—17.25: Komuni- 
kat L. ©. P P. 17.25—17.50: Odczyt p. t, 
„Najnowsze wydawnictwa filmowe w Niem 
czech* wygł. Leszek Szeligowski. 17,50— 
18.00: Wystawa Poznańska mówi. 18.00— 
19.00:. Transm. z Warsz. Koncert muzyki 
lekkiej z Gastronomii. 19,00 -19,25: Ba- 

jeczki dla najmłodszych opowie Zofja To- 
karczykowa. 19,25—19,50: Audycja recyta- 
cyjna „Lato w poezji polskiej* wygł. Han- 
na Kozłowska i Wacław Ścibor. 19.50— 
20.00: Program na dzień następny i sygnał 
czasu z Warszawy. 20.05-20.30: Odczyt I 
„Z moich wspomnień muzycznych (Apolina- 
ry Kątski, Hans Biilow, Gustaw Frieman, 
Anna Esipowa i Pablo Sarasata)“ wygl. 
prcf. Michał Jėzefowicz. 20,30 — 22 00: 
Transm. z Warsz, Koncer popularny, 22.00 
E > kato, 53 ky Komunikaty 

+A. T. 1 inne. 22.45—23,45: Muzyk > 
na z Krakowa- "O" 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

NA DZIEDZIŃCU SKARGI. 
W tym roku w związku z jubileuszem 

naszego Uniwersytetu, przystąpiono do 

uporządkowania najbardziej reprezentacyj- 

nego i niewątpliwie najpiękniejszego z dzie- 

dzińców znajdujących się w obrębie murów 

Wszechnicy — dziedzińca Piotra Skargi. | 

Jak wiadomo, gospodarka Moskali znie- 

kształciła, zmieniła niemal całkowicie wy- 

gląd jego. Tezy { 3 
Skasowano  podcienia, biegnące wokół 

otaczających podwórzec murów, skasowano 

schody zewnętrzne z prawej strony od ko- 

ścioła św. Jana, pomalowano Bóg wie jak 

stare mury, odgrodzono kościół od Unniwer- 

sytetu, i t. d. i t. d. ! : 

Kilka lat temu część robót nad przywró- 

ceniem dziedzińcowi Skargi dawnego jego 

wyglądu wykonana została. Wyiuskano z 

murów część podcieni, zniesiono sztachety 

między dziedzińcem a Kościołem š-to Jań- 

skim, wreszcie otynkowano gmachy przy- 

legie. EA ° 
Juž to samo niezmiernie korzystnie dla 

estetyki, dla historyczności dziedzińca Skargi 

zaznaczyło się. й ER 

Ale w tym roku Uniwersytet wielkie 

święto swego 350-lecia obchodzi, słusznie 

więc się stało, że pomyślano, że postano- 

wiono, to co już zaczętem było na najgłó- 

wniejszym  podwórcu Uniwersyteckim, do- 
kończyć. к drżę 

Kierownictwo całości robót, pieczę nad 

ich stroną architektoniczno - artystyczną 

złożono w niezawodne ręce prof. Juljusza 

Kłosa. i BA ё 
Że dziedziniec Skargi wyjdzie z tej 

opieki w najpiękniejszej szacie, w to wątpić 

ani na chwilę nie można, o tem zresztą bę- 

dziemy mogli w niedługim czasie się przeko- 

nač. 

Ale poza robotami, które prowadzone 

są w murach | dziedziniec Skargi otaczają- 

cych, prowadzi się prace ku uporządkowa- 

niu samego dziedzińca zmierzające, inaczej 

mówiąc: roboty ziemne. 
Ma być dziedziniec podobno wyasfal- 

towany, pozatem jest intencją profesora Kło- 

sa wycięcie wszystkich drzew, które dotąd 

tutaj rosły. ! 
Postanowienie to zostało już zresztą czę- 

ściowo wykonane i kilkanaście największych 

właśnie egzemplarzy spiłowano. 
W tej właśnie materji swoje „trzy gro- 

sze* wtrącić pragnę. Ё 
Co przemawia za wytrzebieniem drzew 

na dziedziūcu Skargi? : 
Oto podobno psuły one całość architek- 

toniczą jego, to po pierwsze. Dalej: zasłania- 
ły frontom kościoła św. Jana, niezwykle jak 
wiadomo, z tej strony okazały, następnie: 
zaciemniały salę wykładową, wreszcie Uni- 
wersytetowi chodzi o odtworzenie starego, z 
dawnych czasów, wyglądu dziedzińca, a 
wiadomo, że w tych czasach omawiane drze- 
wa nie rosły na nim. 

Jesteśmy zasadniczemi przeciwnikami 
wyrąbywania starych drzew w Wilnie. Wy- 
EA założenia, że istotą  fizjonomiji 

starego Wilna są prócz dostojnych naszych 
starych murów, także i stare drzewa. Dodają 
one murom miasta naszego p;owagi i dosto- 
jeństwa, a z drugiej strony wprowadzają w 
te mury życie, świeżość, i swoisty urok. 

Nie zawsze i nie wszędzie można stare 
parki zamieniać  strzyżonemi na angielską 
modę trawnikami i kwietnikami. 

Wytnijmy np. park przy pałacu po- 
biskupim, załóżmy na. jego: miejsce. klomby. 

zy ładnie będzie się przedstawiać ca- 
łość zewnętrzna ogłądana przypuśćmy z rogu 
ul. Biskupiej i Skopówki? 

Ten wielki gmach pałacowy, obok rów- 
nego, wysokiego i przeraźliwie długiego mu- 
ru, z za którego nie wyjrzy już zieleń sta- 
rych drzew... 

Albo pozbawmy wieńca z zieleni Świa- 
tynię Piotra i Pawła na Antokolu. 

- To samo z dziedzińcem Skargi. Wycię- 
to no nim większość starych drzew. Dla- 
czego? 

Dziedziniec ten będzie, jak wyżej zazna- 

czyłem, majstersztykiem, architektonicznym. 
Niedarmo czuwa nad nim prof. Kłos. Ale 
dziedziniec ten cały w asfaltach, pozbawio» 
ny zieleni, będzie pięknym lecz martwym, 
będzie jak pokój jakiś cudowny, jak jakaś 
wspaniała sala, najzupełniej pusta, ogoło- 
cona z mebli z urządzeń. 

Dziedziniec Skargi będzie, jak piękna 
najpiękniejsza kobieta pozbawiona wdzięku, 
która właśnie z braku jego obok innej na- 
wet mniej pięknej, ale wdzięcznej, brzydszą 
się od tamtej wydaje. 

Mówi się, że drzew kiedyś na Skargi 
dziedzińcu nie było. Ale nie było także kie- 
dyś na nim i asfaltów. 

Kiedyś w sałach Wszechnicy wileńskiej 
od tych najmniejszych po przez sałę Śnia- 
deckich do Auli Kolumnowej nie paliła się 
nowoczesna elektryczność. Gorzały Świece. 
Czy ma to oznaczać, że Uniwersytet nasz 
zrezygnować musi z elektryczności i wrócić 
do świec? 

„ Nie czuję sie na siłach przeciwstawiać 
się panu prof. Kłosowi w jego fachowej 
opinji o nieskazitelności stylu dziedzińca 
Skargi po wyrąbaniu drzew dopiero dają- 
cej się osiągnąć, ale wydaje mi się że stara 
wiara litewska o „świętych drzewach* mó- 
wiąca, dużo miała w sobie pod tym wzglę- 
dem sympatycznego. 

A my przecież w Wilnie mieszkamy! 
Mik. 

SPORT 

Pięciobój pań o mistrzowstwo 
Wil. O. Z. L. A. 

W dniu 18 VIII br. na Stadjonie sp. 
Qkr. Ośr. W. F. Wilno odbędzie się pięcio- 
bój ań o mistrzowstwo Wil. O. Z. L. A. 

Termin zgłoszeń do dn. 14 bm. 

Program imprez sportowych z 
okazji przyjazdu młodzieży pol- 

skiej z Ameryki. 

Ustalony definitywnie „program imprez 
sportowych z okazji przyjązdu do Wilna 
młodzieży polskiej z Ameryki, przedstawią 
się jak niżej: 

Środa, dn. 14 sierpnia br. g. 17. 
W dniu tym na Stadjonie sp. Oš na Pióromoncie odbędą się macie piłki koż 

oc ADA męskiemi p wej Ogniskiem (mi: i 
11 г:‘ве-аі-ея- (mistrz” O. K. visi zw ednocześnie rozegrają mecz, drużya 
żeńskie koszykówki Ożuako i Makabi: a 

A tym samym czasie odbędzie się mecz 
siatkówki pomiędzy zespołami AZS i SMP. 

Po tych rozgrywkach rozegrane zosta- 
ną biegi 100 mtr. panów i 60 mtr. pań 

O godz. 17,45 rozegrają mecz towarzy- 
ski drużyny piłki nożnej: Pogoń - Makabi. 

W przerwie meczu odbędzie się bieg 
sztafetowy 4x100 mtr., w którym wezmą 
udział sztafety: Słucka, Sokoła, SMP., Zw. 
Mł. Wiejskiej, Makabi i ŻAKS:u. 

Czwartek, dn. 15 bm. g. 15. 

Na basenie „pływackim w N. Trokach 
odbędą się biegi 50 mtr. panów i pań, bieg 
Ari iugi "zes mtr. V i mecz woter- 
poło © mistrzowstwo Wilna mi ze- 
Społami Pogoni i Pol. KL. Sort V
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Od dnia 7 do 11 sierpnia 1929r. włącznie bęćzie wyświetlany film: 

ssBiata Pusfynia““ 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

10 sierpnia 1929 r. 
dewizy | waluty: 
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Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,88,5 8,905 8,86,5 Kultaralne-Oświatowy 
Belgia 143.96, 124.27. 123,85, SALA MIEJSKA Dramat z krainy nocy i lodów w 10 aktąch. W rolach głównych: KAROL de VOGT, EDWARD 
Kopenhaga 237,75, 238,35, 237,15, WINTERSZTEJN, DITA BORISOWA i DORINEA SHIRLEY przy współudziale zwierząt arche 

Budapeszt 155,48 155,88 155,08 ul. Ostrobramska 5. | NEI ac ASA ae wilków, fok i reniferów. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

5, » ь | z. seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od 
e SZ PLA PI g. 4-eį. Nastepny program: „CORKA ŠNIEGOW“. " 

ondyn „24, „205 „14, 
Howy-York || 8,90, 8.92 8.88 KINO-TEATR | Dziś! Wielka ś£ p/g powieści JNII 4 Wielk powieści „ TAJNIKI CARSKIEJ OCHRA- 
Paryś 34,90, 3499, 34.81, Atrakcja! Arcysensacyjny film „BIAŁA SDNATA NY". Zachwycający arai Anai, Ww zane 

Praga 26,3%,5 26.45 26.39, HELIOS" głównych: urocza VIVIAN GIBSON, przepiękna CARLA BARTHEEL i ulubieniec kobiet WERNER PITSCHAU 

Szwajcaria _ 171,52, 171.95, | 171.09 ы Film o wielkim napięciu sensacyjnym. Atrakcyjna treść! Seansy o godz. 6, 8. i 10,15. A 

Stokholm 239,06  239,66 238,48 д ж i 
Wiedeń 125,62, 125.93, 125,31, KINO-TEATR Dziś 19-letnia pięknosć amerykańska, zdobywczyni |-szej nagrody na konkursie piękności, pod nazw 

włochy 46,63,5 46,75 46.52, POLONIA” . „MIŚS LOS ANGELES* LUIZA BROOKS p USZ KA PANDOR v LULU 

Marka niemiecka 212.33, 
„RK pon a w W zed filmie p.t. i ; : . Y W roli „Lu 

Papiery procentowe: Mickiewicza 22. __lu*—młoda artystka odtwarza genialnie typ kobiety-demona, wczuwając się subtelnie w psychologje bohaterki 

Pożyczka inwestycyjna 113,75 — 114. Kino - Teatr Dziś wzruszający dramat TU ak ее оо ооа 3 

5 proc. požyczka  konwersyjna 47,25. Światowid “ miłości i bohaterstwa ST RZELEC CESARSK! aalus a © JAN 
5 KE Hogg Rana fat BD: PA kd : OTTO, MARY KID i WIERA MAKIŃSKAJA. Pierwsza miłość i pierwsze nieporozumienie... Rozpacz Qjca. 

„L. Z. B. . Я ul. Mickiewic Ь ga iz iężaj szieży я 
Rom ahlizasio B, Gokas Kraj. 9% Te wiczą : Intryga i zazdrość zwyciężają ( Dla młodzieży dozwolore. 

same 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie 
‹   

Ważna wiadomość dla zasiępców losowych. 
Wydajemy  Oryginalną Okbligację 

RUKOKUNADNNURABE ZNNZNNARSDRZOWEUDEZRENE 
Firma egz od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

dolarowe 86. 5 proc. warszawskie 53,50; 
8 proc. warsz. 67,75—68. 8 proc. Łodzi 
58,50. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 
10 proc. kolejowa 102,50. Dolarówka 60,25 PET" 

    : 5 
—65— 65,25. i K D b k Akcje: przed wypłaceniem raf. „DąDrowSskKa. z 

Bank Polski 166,—. Związek Spółek Zastępcy losowi zgłoście się we własnym interesie do Wilne, ul. Niemiecka 3, m. 6, 
3 naszego oddziału sprzedaży obligacyj, gdyż nowy dotąd nie- 
 praktykowany system ułatwia wam pracę, pozwala wam za- 
 dowolić klijentelę, zapewnia wam znaczne obroty wśród tych 
Ą samych klijenfów i daje wam wysoką prowizję—bo 

WYDAJEMY ORYGINALNĄ OBLIGACJĘ 
PRZED WYPŁACENIEM RAT. 

Zgłoszenia przyjmuje 

Powszechny Zakład Kredytowy 
Lwów, pl. Marjscki 6 7. 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 
jakości 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. — - 
ввовових ва вИ ою Эы от 615 03 6с 1300 2А 2 О НВ НО ( 1 УО 

UWADZE ROLNIKÓW! 
22) Zbliža się koniec Żniwa, przeto już czas zakupić małe й 

silniczki dla młocarni, sieczkarni, matych mlynkėw-i t. d. 

"Najlepsze SILNIKI NAFTOWE 

DEUTZ Mad. M.A.| 

Zar. 78,50. Firley 51,50. Węgiel 67. Ostro- 
wiec 82,50 — 83. Rudzki 35,50. Staracho- 
wiec 26,75 36,50. klaberbusch 237. Spiess 
130. Lilpop 31,50— 31,25. Modrzejów 44,50 

    

  

PRACOWNICY UMYSŁOWI — do 
poważnej instytucji potrzebni w cha- 
rakterze instruktorów i organizato- 
rów oraz propagatorów w dziale kul- 

turalno*oświatowy mi. 
Inteligeatni panie i panowie mają 

możność wysokich zarobków—pracu- 
iąc po zapoznaniu Się ż pracą — па 
wyznaczonych rejonach. 

Wolne są jeszcze rejony kliku 
powiatów województw: Wileńskiego, 
Nowogródzkiego i Białostockiego: Po- 

   
    

   

      

    

   

    

  

     
   

    

    

  REKSCEENSESKSCENE 
Er PART WRC оОЛЕ ООО БЕЛЕАДОРАЯ RAKTINIAI AREA BI 

Największy i najelegantniejszy magazyn konfekcji 

  

IEDNIEX 
żądani są pracownicy stałe zamiesz- męskiej i damskiej oraz skład futer S 1430 zł. | o 6 KM. 2790 zł. 
kujący w poszczególnych powiatach 

о 4 KM. 1950 zł. | о 8КМ- 3200 zł. 

i miastach. е I „an € an an loko skłąd w Wilnie 
fani luksusowy samochód sześciocylindrowy 

Limuzyną 2-drzwiowa w kolorze standardowym szarym dol. 
Limuzyna 4-drzwiowa w kolorze standardowym bronzowym dol. 

Limuzyna 4-drzwiowa 6-ciookienna w kol. stand. granatowym dol: 

LOCO GDAŃSK. 

Zgłoszenia osób solidnych z re- 
ferencjami i dowodami osobistemi w 
godz. 10 — 12, Kalwaryjska 15-3 w 
Wilnie. Zamiejscowi pisemnie załą- 
czając znaczek pocztowy na odpo- 
wiedź. Biuro P. Z. — Polskiego Inst. 
Wyd. 

- AAAA ARORZZZADYCETCZY KOPYTO РИКаНух 

OGŁOSZENIE 

na dogodnych waruntach spłaty po eca 

BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 

A. KAWENOKI, inżynier | 
w Wilnie, ul, Wielka 66, tel. 13-80. 

Wilno, ul. Wielka 56 (obok kościoła św. Kazimierza) 
Posiada na składzie wielki wybór galanterii futrza- 

nej, sukna i pluszu najmodniejszych de:eni i kolorów. 
Najnowsze model: Paryża, Wiednia i Londynu. 

Specjalna pracownia na miejscu. 
Obsługa fachowa i rzetelna. Ceny umiarkowane. 

1В вЕ УЕСБ OKAZY КЕУОАИ URATA WOW” © © В К5 RODK RRT ZANE IE 

Br. ©. WAŁESCA oz 
weneryczne,  moczo- i ? a 5 A D Y i 

1.465 
1.595 

1.690 

Zą nieznaczną dopłatą każdy może otrzymać samochód Essex 

w DOWOLNYM KOLORZE. 

Bliższe informacje: Przedstawicielstwo rejonowe ul. MICKIEWICZA 23. 

AAA A me 

2 pokóje 
do wynajęcia, 
muntowska 

      

  KUPIĘ 
wózek dziecięcy 
dobrym stanie. Ofert 4 bEKARZE 5 

razem lub pijani pierwszorzę 
pojedyńczo Piznina dnych iabryk 

i Zyg: sprzedaję na dogod- 
12.nych warunkach. W. 

Dyrekcja Lasów Państwowych podaje do 
wiadomości, iż na swych składach drewna płciowe i skórne, ul. 

i
 

: 
=
 

  

  

opałowego w Wilnie posiada materjały budo- ‘и GW WR ODWKA Wileńska T, Ке!. 1067. ооа оо х 10 ONW . aS składać do  admini* 
o a elis Was inta BEREKEKOREBZURKORNEDOARKEM Ep Ass ( аана ЗЕН 29 : Dowiadyvac się: w Pohulanka 15 m.23.-|siracji „Słowa” pod 
mącyj udziela referat opałowy Dyrekcji: Kobieta-Lekarz OZ arszawianka AEO niedalcie Ak "” literę B. 

: ; 
  wychowawczyni   Br. Zeldowiczowa | więika 66, pokój 11 w godz. urzędowych. Sprzedam Samockód > święta cały dzień. -o Dr. POPILSKI T ——1237/VL й uczycielka poszukuj 

KOBIĘCE, WENE- | choroby skórne I we- posady do młodszych 4 osobowy. Filarecka : 

нинининнинининининивиннян н ннинии RYGZNE, NARZĄ- adryćzne. Przyjmuje dzieci z całodzienną Do odstąpienia 40. —0 Sprzedaję 

‚ 
DOW MOCZOW. |gd godz. 10 do 1iod opieką. Posiada po- KAWIARNIA, punkt mmm 4 roczniki „Šwiata“, 

    

Inana Wróżka Chiromantka 
wyzdrowiałą wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

   

    
й инапонанинии пннонвннниля 

_.-.'......' 
Di "EC ‚ 

„ ZĄDAJCI 
5 we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow. A, PAKA 
Ei K B E E, 
na ———O———————-- 

_ Spólnika z kapitałem 
3,000 — 6.000 dolarów poszukuję do 
bardzo poważnego, dochodnego inte- 
resu obecnie prosperującego w. cent- 
rum miastą. Pośrednictwo wykluczo* 
ne, Oferty: Biuro Ogł. I. Karlin, Nie- 

miecka 22. | 

  

ROMUNT 

2) Ha ustronnym 
Powieść 
  

Adam zbiadł po tych słowach, któ 

re były dla niego wyrokiem, choć był . 

uradowany. 
— Proszę panienki — rzekł, — a 

co ksiądz na to powie? 
— Ksiądz ci odpuści, bo Bóg ci 

tego za winę nie poczyta. I święci Pań- 

scy szli na mękę dobrowolnie by się 

od podłego dzieła uchylić. — Byleś po- 

tem czynu swego nie żałował palce nie 
odrosną, kalectwa nie odrobisz. 

— Nie będę żałował, lepiej poci 
pieć niż nieść własną głowę na rynek, 
ginąć Bóg wie za co i dla kogo. A 
to, co panienka mówiła będę pamię- 

tać, w obronie wiary i ojczyzny, życia 

żałować nie wolno. 
—- Dobrze mówisz — rzekła Iwie- 

niecka, teraz rozważ i zapamiętaj, co 

powiem. Przed ważnym krokiem, do- 

brze namyślić się trzeba. Czyn do wy- 

konania ciężki, wymaga wielkiego wy- 

siłku woli. Gdyś się dobrze namyślał 
trzeba już działać, nie myśląc. Namysł 

w. chwili ostatniej, ramię osłabia, czę- 

sto czyn rozbija. I nie odkładaj sprawy, 

bo ci myśl o takim czynie będzie cią- 

żyć, jak dojrzały płód w łonie matki. 

Gdy palce utniesz przychodź tu co prę- 
dzej ktokolwiek się znajdzie, kto ci 

ranę dobrze opatrzy. ldź teraz i niech 
zię Bóg ma w swojej opiece. 

Ledwo Adam przestąpił próg ple- 

er- 

  

banji juž go zawierucha porwała w 

nieprzyjazne ramiona. Wybuchy złe- 

go humoru pogody były mu obojętne, 

nawet na chytkiej łodzi, po zdradli- 
wych szlakach wodnych, dawał sobie 

radę, z psotami wichru. Gdy czuł twar- 

dy grunt pod nogami, szał zawieruchy 

wywoływał w młodem sercu jego, tyl- 

ko echo wesołości. Dziś było trochę 

inaczej. Ciężkie bywają godziny po- 

przedzające czyn trudny, stanowczy. 

Szedł raźno, w głębokiej zadumie ku 

bramie pod dzwonnicą. Z nad bramy 
rozległo się przykre wołanie nocnego 
ptaka, głos ten był mu dobrze znanym 

i nic mu złego nigdy nie wywróżył. 
Dziś wolałby go nie słyszeć. Zwsó- 

cił kroki przez jadłowce i wydmę ku 
ścieżce mimo cmentarza. Nagle uczuł 
silne targnięcie za połę sukmany, zda 
ło mu się, że go dłoń z ziemi wyrosła 
zatrzymuje. Targnął silnie i kroku przy- 

spieszył. Zarośla jadłowcowe, które 
znał najdokładniej, nigdy mu w pręd- 
kim pochodzie przeszkody nie czyniły 

iziś gałęzie krzaków chwytały go ża 

nogi, zagradzały mu drogę. Plątał się 

potykał, zwrócił kroki ku wydmie, któ- 

ra wolną była od nieprzyjaznych po- 
rostów. 3 

Przeraženie g0 ogarnęto gdy zbli- 
żył się do cichego zazwyczaj przybytku 
tych co odeszli. Tam panował ruch 
zagadkowy, rozlegały się odgłosy nie 
pojęte, jakieś dziwne stukanie. Komu 
by mogło z żywych przyjść do głowy 
w straszną noc jesienną czynić roz- 

ruch na cmentarzu? Ten stuk przytłu- 

   

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

miony, ten trzask dziwny, nie mógł byc 
skutkiem dzieła rąk ludzkich. 

Niepokój ogarnął widocznie świat 
umarłych. odgłosy wojny mącą nawet 
spokój zaświata. Taki rozruch na 
cmertarzu największe wróży nieszczę 
ście. $ . 

Biegł teraz w stronę wsi z wichrem 
w zabiegi. Nagle kolana mu ‘айу- 
gotały, upadł. Od strony cmentarza го- 
zległ się silny trzask, huk, jak gdyby 
cały cmentarz w ziemię zapadł. Chwilę 
poleżał opamiętał się, pognał co tchu 
do wsi. Dopiero gdy ujrzał światło w 
oknie własnej chaty, ochłonął z prze- 
rażenia. 

   

ROZDZIAŁ XIV 

Zagadkowe wypadki 

Morowe powietrze nie odrazu ogar- 
nia szersze połacie kraju, który nawie- 
dza. Nim klęska się rozwielmożni, 
siedliska jej tworzą się w pojedyńczych 
miejscowościach. ‚ 

Z trwogą słuchają ludzie w głu- 
chych zakątkach, chwilowo przez zła 
pominiętych, żałośnych wieści z miejsc 
nawiedzonych. Nadzieja, puklerz w 
przeciwnościach, budzi w nich otuchę, 
że siły złowrogie naprzód dążyć będą, 
a to, co chwilowo pominniętem zosta- 
ło, ocaleje. 

I skłonni bywają do wesela, szuka- 
jąc zapomnienia groźnej rzeczywisto” 
ści i podniety dla płomyka złudnej otu- 
chy. Zło wszelkie, jak chwast, plen- 

  

06 I2-=Ź 1 Od 4--6, 5—7 p.p. W.Pohuian- waźne rekorrendacje; przy rynku. Adres w 
sl. Mickiewicza 24, | 

tel. 277, i 

DOKTÓR 

<horoby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy- 
jęcie: Od 9— 1 13—7. 

Wilno, 

ul. Wielka 21. 
tietet 921j. 

W.Z.P. 

ETNA 
BANER KRKA 

Lekarz- Dentysta 
MARYA 

а ЕЭУЬЗИа-Зтізиа 
г oroby jamy ustnej. 

DORTOR Plombowanie i s 
1. GIRSGEAG nie zębów bez bólu 

choroby weneryczne POrcelanowe i złote 
syfilis_i skórne. ul. Korony. Sztuczne zę” 

WILENSKA 3, te-by. Wojskowym, u- 
lefon 567. Przyjmuje rtędnikom i uczącym 
od 10do 1 iod 4 do 7%! Zniżka. Ofiarna 4 

m. 5. Przyjmuje: od 

Doktór.Medycyny Wydz. Zar. 

    

  
  

aeryczne |  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 

PE LP L Š 
й 3. gy 
_—.- Miszerkaśmiałowska 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

A. GYMELER : 

PRZE 
ja, słońce górskie, 
RATĄĆ górskie, BR 

Gabinet Kosme- DOKTÓR AR yczny usuwa Zmar- 
Witold Kieżun 

cboroby skórne, we- 

KKOSZERKI BA 
Mickiewicza 12, róg ES 

szczki, piegi, wągry, 
powrócił. 

  

12 
ska 5—3. —2 m. 6. 

nem bywa, na glebę nie wybrednem. 
Ogniska klęski szybko się mnożą; jej 
fale, jak wody potopu, ogarniają kraj 
cały. Tak i wojny pożoga posuwała 
się naprzód zwartym zwałem w głąb 
kraju gromiąc, niszcząc dobytek pracy 
pokoleń, tworząc coraz głębszy zamęt 
w umysłach ludzi patrzących na ogrom 
nieszczęścia bezradnie i bez głębszego 
zrozumienia. 

Księżna i książe Marek przyjechali 
złe były wieści, które przywozili z 
odległego Ćmienia. Mętne fale poto- 
ku zbiegów już tam dotarły, szerząc 
znisz czenie i zamieszanie. Goścince 
były zawalone na całej przestrzeni ta- 
borami uchodźców, roiło się tam od wo 
zów przeładowanych wszelką chudobą 
bydła, dzieci, ludzi. Nastrój ich byt 
złowrogi. Księżna z księciem Markiem 

doznali licznych przykrości, nim zje- 

chali na szlak spokojniejszy, zbacza- 

jąc ku Pohostowi. Burza nocna zatrzy” 

mała ich w drodze, znaleźli nocleg zno- 

šny blisko celu podróży, w jednym z 

folwarków ks. Hryczyńskiego. Ks. 

Aleksander stracił na humorze, chmur- 

ny słuchał powieści księżny. 
— Ona jak kruk ptak złowieszczy 

— myślał — zawsze złych wieści by- 
wa zwiastunem. To żywa zła wróżba 
Kassandra! 

Wichura, która w nocy szalała po 
okolicy w dzikiej swawoli, umknęła, 
jak złodziej przed brzaskiem, porywa” 
jąc za sobą zastępy chmur burych, na 
dalsze gonitwy. Powietrze ochłodło, 
bladym był niebios błękit, blaski 

  

ka 2, róg Zawalnej doskonałe 

Chorohy łupież, brodawki, ku-. 
wewnętrzne. Od godz. rzajki, wypadanie wło- trum 

+ i 4—7. Garbar- sów. Mickiewicza 46° 

świadec- adm. „Słowa" — —1 
twa, francuski i me- gwwmanzmaznwuww 

todę Frebla Przygo- 

| LETNISKA | towuje do gimnazjum, 
wyjedzie na wieś: Ta- 
tarska 17 3. 

) ая оо да | pfnisko-Pensjonat 

  

‚ ы lesistej i hej в БОКАЬЕ @а нуконок, © śm. 
Mim CHEWNE A W od miasta po szosie 

duży słoneczny Niemenczyńskiej. Ko- 
z balkonem, munikacja autobuso- Pokój 

elektrycznością, usłu- wa. Dowiedzieć się:| Mickiewi i r. Ža 

£3, sės byč z cało- Zygmuntowska 12—2, ią ice iii; mówienia przyjmuje 

aa U ARA WARE. мана ВНО niem. Tamże obiad aś 
zdrowe, niedrogie. WAWAWAW R © Wilnie przy ul. Kró- 

A. Wilekin | $-ka |ispzsie 03, tel S 17-3. —2 KUBKO | SPRZEDAŻ pokoi _ 
bez A 2 używal- AWAWŁŻAA 
nością łazienki na —užų 
piętrze poszukuje bez- D nz wybór 
dzietne  małżeństwo.| Maląlków ziem” 
Oierty składać do skich i folwarków 

posiada do spize- 
dania 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21 
tel 152  068£-0 

Sprzedaje się 

adm. „Słowa* dla M.J! 

Poszukuje 
3—5 pokoji z kucbnią 
inżynier. Oferty do 
adm.  „Słowa* pod 

—0 

  

H. M. — 
szukujemy większą D O M E K niedrogo, g 

Pics mieszkań od 2-4 Raduńska Nr 22/24 
2-ch do 6-ciu pożar z — 

wygodami, najchętniej M 

Zwierzyniec lub cen- Okazyinie 
miasta Zgłosze- 

  

nia 
lewska 3, telef. 

słońca jesiennego, choć siły twórczej 

pozbawione, podnosiły urok ciszy — 

po burzy. 
Całe towarzystwo siedziało na gan- 

ku plebanii. 
Tadzio Wissygen przyglądał się 

z ciekawością księżnej której dawno 
nie widział. W dramatach Shakespe- 
are'a spotykamy cały Szereg niewiast 
cokolwiek leciwych, nie pozbawionych 
pewnego uroku wiośnianego, jak kwiat 
nadobny, kwitnący u schyłku lata. 

Księżna należała niewątpliwie do rzę- 

du takich kobiet. Minął już jubileusz 
pięćdziesiątej rocznicy dnia jej urodzin 
którego zresztą nikt skwapliwie nie 
święci, ba radości nie przyczynia przy- 
pomnienie, bo że okres sił rozwoju, 
najczęściej należycie nie wyzyskany, 
minął, a życie ku schyłkowi się skłania. 

Wzrostu była słusznego, kibić nie- 
co wątła, doskonale była ukształtowa- 

ną, zdobił ją ciemny strój skromny, 
ale wytworny. Twarz nieco przywię- 
dłą ożywiała para oczu szarozielonych 
— mądrych, przenikliwych. Ciemny 
włos bujny, nad czołem wysokiem, 
zachował jeszcze blask świeżości. 

Srebrny głos sygnaturki, odezwał 
się z wieży, wołając do kościoła tych 
którzy w obcowaniu z Bogiem szukają 
pokrzepienia ducha lub ulgi dla cier- 
pień serdecznych. Ks. Marek podał ra- 
mie ks'ężnie, ks. Aleksander i panna 
Bukowska chcieli prowadzić pannę 
Iwieniecką, ale ona odmówiła wszelkiej 
pomocy, dowodząc że sama doskonale 
zajdzie do kościoła, opierając się na 

» 

— о ШМиНае В ИЧОНИНЮ 5 иОланя telei. 17—80. 

j KAMIENICĘ | 

oszukuje się kupna rok 1925—1928 włącz; 
domu (osobniak) znie. Adres w ad 

ogrodem, w cenie od „Słowa*. 
1.000 do 2000 dela- 
rów. Zgłoszenia „Pol- 

nóż van 

    

kres“, Królewska 3, 
—0 

dochodową w cen- 
trum o 23 mie- BATYAVE | 
szkaniach  sprze- 
damy zaraz za| Motorówka 
15.000 dolarów 

D. H.-K, „Zachęta“ do wynajęcia na wy” 
cieczki i spacery. Za- 

  

1761. Przystań cza- 
sowa przy ul. Zy- 
gmuntowskiej naprze- 
ciw domu Nr 20. -— @ 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

  

  

Fabryka k. skład 
mebli: 

м 2 

jadalnie, sypialnie, Biskupia 12, 

salony, | gabinety, Lombard tejeś: 14-10. 
wydaje pożyczki bez 
ograniczenia pod za-- 
staw różnych towa- 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden-     

sprzedają się meble.jako wyprawa 
„Polkres“, Kr6- Ogladač: g. 2—5, ul.narzeczonej, adres w z kuchnią do wynaż 

17-80 Mickiewiczą 37 m. 6.a4m. „Słowa", 

ESET TNT RITA STS NK 3 

Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23. o 

  

  

  

s 
pac A rów: brylantów, złota, 
dębowe i t. p. Do- | STEDI* » futer, mebli, 
godne warunki i| dywanów, pianin, sa- 

na raty. mocnodów, maszyn 
в! ® Р- — 

rebro ‚ 
dla M 

) ' 

A
 

—z jęcia. Lwowska 11 m. 

kiju. 
— Jeszczem 'Śilna mówiła na wpół 

żartem. W tem lament i płacz niewiel- 
kiej garstki ludzi, dążących od wsi ku 
plebanii, wstrzymał pochód. 

— Jakieś nieszczęście się stało, — 
rzekł Aleksander. — Gdzie ona przy” 
bywa tam zawsze nieszczęście, 
dodał w duchu. Iwieniecka zdradzała 
pewien niepokój. 

— Boże, co się stało, — zawołała: 
po chwili .panna Bukowska, przecież 
to cała rodzina naszych zacnych "We 
reniczów — ojciec, matka i Adam z rę- 
ką obwiązaną, okrwawiony, blady. 

* Chmurnie opowiadał stary, smutny. 
wypadek. Syn władał również dobrze 
lewą ręką, jak prawą, dziś rąbiąc ma* 
terjał na wozy, ujął drąg prawą ręką 
a lewą ciął tak nieszczęśliwie, że dwa 
palce odrąbał na miejscu, a trzeci zgri* 
chotał, krwi stracił wiele. 4 

Matka zawodziła żałośnie przy tel 
opowieści, kilka innych kobiet wtóro: 
wała jej gorliwie, czy to przez współ” 
czucie, czy też dla dopełnienia chórw 
by obrzęd lamentu wypadł godny @0° 
stojnego zgromadzenia, przed któryim 
się odbywał. Popisy głosowe płacze 
nie znalazły mależytego uznania. 

— (Cicho! — zawołała Iwienieck 
stanowczo, panno Marja — uspokuj 
kobiety i niech do domu wracają — 
matka także, my tu same zrobimy © 
trzeba. 3 

— Mam wszelkie przybory potrze” 
bne do opatrunku w walizce, — rzekła 
księżna, zaraz przystąpimy do roboty: 

+
       

  

    

    

   

  

  


