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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

sięgarnia K. Malinowskiego. DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. Ai 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksłęgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY: OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednos: 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa mi 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cy 
do miejsca. Terminy druku mogą b; 

  

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

jerte W. Księstwa Litewskiego Ostrożny powrót Briininga do Berlina 
Mądry władca i wybitny wódz, 

książę Giedymin nieprzypadkowo prze 

niósł stolicę książęcą z Trok do Wilna. 

Troki były -« doskonałym punktem 

obronnym i zamek na wyspie był 
wprost nie do zdobycia, ale z dru- 

giej strony Troki znajdowały się na 

uboczu od dróg wodnych, odgrywają- 

cych nieraz decydującą rolę w ruchach 

strategicznych i mających olbrzymie 

znaczenie, jako linja komunikacyjna i 

handlowa. 

Zamek na górze Turzej, nad Wilją 

mógł rywalizować z zamkiem  Troc- 

kim pod względem wartości obronnej, 

ale przewyższał go, jako punkt wy- 

padu. 

Uwzględniając potrzeby militarne i 
wymagania państwowe (co wówczas 

ściśle się łączyło), zbudował Giedymin 

strategiczny trójkąt, który mu pozwa- 

łał panować nad terenem, posiadają- 

cym szczególne znaczenie. 

W wierzchołku tego trójkąta znaj- 

dowało się stołeczne Wilno, podstawa 

zaś biegła od Grodna do Nowogródka, 

które miały łączność z Wilnem: pierw 

sze — drogą wodną przez Kowno, 

drugie — jedyną z większych wów- 

czas dróg przez Lidę. 

Niedość tego. 

Trójkąt miał zbyt szeroką podsta- 

wę, która otwierała drogę od połud- 

nia i wskutek tego mogła się przyczy- 

nić 'do katastrofy. 
I oto Giedymin — pierwszorzędny 

ówczesny strategik, zbudował inny 
strategiczny trójkąt, mający ię samą 

podstawę, lecz odwrócony wierzchoł- 

kiem wdół i zamknięty miastem  Sło- 
nimem. 

W Słonimie stolicę swą zało- 

żył najstarszy syn Giedymina, książę 

Montwid i w ten sposób ojciec i syn, 
Niem- 

na, Wilją i Szczarą, żelazną obręczą 

twierdz 'opasali środkowe ziemie Li- 
twy, tworząc organizm militarno - pań 

stwowo —.mocny i czujny. 
Teren znajdujący się w. granicach 

tych dwu połączonych trójkątów, jest 
najważniejszym i najwymowniejszym z 
pośród innych «obszarów b. W. Ks. Li- 
tewskiego. Daje on syntezę Wielkiej 
historycznej Litwy. 

W granicach pomiędzy Słonimem, 

Grodnem, Wilnem,  Nowogrėodkiem, 

Słonimem znajdziemy przedstawicieli 

wszystkich narodów, które zamieszki- 
wały dawne Księstwo Litewskie, spot- 

kamy wszystkie wyznania religijne, 
których wpływ zaznaczył się na ol- 

brzymich obszarach, zauważymy wiel 
ką rozmaitość przyrody i terenu; wre- 
szcie spostrzeżemy, że ten właśnie 

teren koncentruje wszystkie najwięk- 

sze wodne i lądowe drogi wojenne i 
handlowe i jest kluczem, otwierającym 
potężny szlak od morza i do mo- 
rzą... 

Gdyby więc ktoś zechciał naryso- 
wać na mapie geograficznej serce b. 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, mu- 

siałby kształt serca umieścić w grani- 

cach dwu połączonych giedyminow- 

skich trójkątów... 
* + * 

Mająca wkrótce nastąpić zmiana 

granic wojewódzkich i bodaj już prze- 

sądzona likwidacja województwa no- 

wogródzkiego może cieszyć każdego 

miłośnika naszego kraju. 

Granice województw nie są grani- 
<ami państw, ale bądź co bądź dają 
SIĘ we znaki, gdyż wytwarzają nowe 
Punkty centralne i nieco zniekształca- 
1464 naturalny bieg rozwojowy posz- 
czególnych ziem. 

Serce b. W. Ks. Litewskiego wsku 
tek zawiłych przeżyć politycznych 
Wilną —_ stolicy Litwy Środkowej, zo 
stało Pokawałkowane i podzielone po- 
między trzy województwa, przyczem 
dwa miąstą wojewódzkie pod wzglę- 
dem kulturalnym i historycznym ustę- 

powały „własnym miastom  powia- 
towym. 

Białystok niczem nie mógł impono- 

wać Grodnu, Nowogródek nie miał 

przewagi nad Słonimem... 

Nowe miasta wojewódzkie nie po- 

siadające należytego autorytetu histo- 

rycznego i kulturalnego zmuszały oś- 

rodki śilniejsze od siebie, do pewnego 

podporządkowania się, co.rzecz ja- 

sna, nieco tamowało rozwój życia kul- 

turalnego, i — to najważniejsze 

odrywały je od Wilna. 

„Worek* wileński podwójnie jest 

dotkliwy: tak ze względu na granice 

zewnętrzne jak i na granice wewnętrz- 

ne, wojewódzkie. 

Zmiana tych granic niezawodnie 

ułatwi Wilnu oddziaływanie na miasta 

prowincjonalne, zbliży je do niego, co 

pod względem kulturalnym będzie ko- 

rzystne dla obu stron. 

Cztery miasta, *które przedewszy- 

stkiem muszą się trzymać razem, bo 

od nich zależy oblicze całego kraju 
— Wilno, Grodno, Nowogródek, Sło- 

nim, — podzielone, nieraz powaśnio- 

ne, mają już dostateczne doświadcze- 

nie, aby zorjeńtować się w swem prze- 

znaczeniu i znaleźć właściwą dla sie- 

bie drogę. 
O Wilnie, czy trzeba mówić?... Jest 

to miasto świetnej przeszłości, miasto, 

mające przed sobą wielką przyszłość. 

Dziś'Wilno jeszcze nie znalazło siebie. 

Wilno ustosunkowanych „,galileńszy*; 

Wilno „tannych* „tutejszych*, węszą- 

cych wszędzie intrygę i niezdolnych do 

twórczego wysiłku, Wilno „idące“ — 

to jeszcze nia to Wilno, które nieg- 

dyś było, które będzie, i które zresz- 

tą jest —- stojące na uboczu, senne, nie 

ruchliwe, zamało ambitne, niezorgani- 

zowane. 
Zwiększenie obowiązków, które 

spadną na Wilno, wskutek rozszerze- 

nia granic wpływów, powinno wzbu- 

dzić energię Wilna, i przyczynić się 

do wydobycia nowych,  drzemiących 

jeszcze w jego łonie sił. 

Grodno, znajdujące się na ruchli- 

wej drodze komunikacyjnej, wyraźnie 

ogląda się na Warszawę, która nic 

mu dać nie może. 

Stąd. wielki wysiłek społeczeństwa 

grodzieńskiego, tworzącego nowe for- 

my życia kulturalnego, nie daje na- 

leżytych rezultatów, bo nie ma stałej 

podniety i zachęty ze strony ośrodka 

przodującego. 

Grodno jest albo 
czalne“, albo „warszawskie“; bližsza 

łączność z Wilnem niezawodnie roz- 

szerzyłaby horyzonty i wzmocniłaby 

ten stary gród. 

Dumny i ambitny Słonim wraca 

przeżyciami do czasów swego znako- 

mitego starosty, Lwa Sapiehy, które- 

go herbem się pieczętuje. 

Słonim już się stał ośrodkiem ru- 

chu religijnego, który przejdzie do hi 

storji — oby jako ruch zbawienny. 

Nie Żyrowice, lecz Albertyn, 

bazyljanie, lecz jezuici, nie swięty Jó- 
zefat, ale ktoś inny... 

Inny obrządek, inne metody, 

warunki, ale ta sama idea... 

Obrządek wschodni nie jest spra- 

wą prywatną kilkunastu księży, pro- 

wadzących pracę, jest dziełem, które- 
go powodzenie przyczyni się do chwa- 
ły całego narodu, którego klęska bę- 

dzie ciężko opłacona przez państwo 

polskie... 

Ściślejsza łączność Słonima z Wił 

nem byłaby konieczna chociażby dla 

tego, że wówczas bliższe stałyby się 

sprawy obrządku wschodniego 

Nowogródek już wyszedł na wła- 

ściwą drogę. Jest to miasto Mickie- 

wicza, ziemia kuitu Wieszcza. Nowo- 

gródek, jako miasto wojewódzkie 

przez dłuższy czas walczył z Wilnem, 

niemal sztucznie tworząc ruch kultu- 

„samowystar- 

nie 

inne 

Przyjazd do Berlina 
BERLIN. PAT. — Delegacja nie- 

miecka z kanclerzem Brueningiem i mi 
nistrem spraw zagranicznych Curtiu 
sem na czele powróciła dziś z konie- 
fencji londyńskiej do Berlina. 

W oczekiwaniu na członków dele- 
gacji zebrali się na dworcu na Frie- 
drichstrasse przedstawiciele urzędu 
spraw zagranicznych, członkowie ro- 
dziny dr. Curtiusa, przedstawiciele pra 
sy itd. 

Policja otoczyła dworzec silnym 

mu, gromadzącego się wokoło już na 

godzinę przed przybyciem pociągu. 
Wbrew zapowiedzi jednak ministrowie 

niemiecy wysiedli nieoczekiwanie wcze 
śniej na dworcu w Charlottenburgu, 
gdzie na powitanie przybyło tylko kil- 

ku urzędników kancelarji Rzeszy oraz 
naczelników  policji z prezydentem 

Grzesińskim na czele. 
Zmiana pierwotnego planu przyja- 

zdu podyktowana została, według do- 
niesień prasy, względami ostrożności. 
Nastąpiło to w tajemnicy nawet przed 
napróżno oczekującymi krewnymi de- 

kordonem, nie dopuszczając bliżej tłu- legatów. Chodzi o to, aby w obecnej 

  

Wizyta Stimsona w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Dzisiaj przybył 

tu sekretarz stanu Stimson, powitany 
na dworcu przez przedstawicieli rządu 
Rzeszy i ambasadora amerykańskiego. 

Oficjalnie komunikują, że przyjazd 
Stimsona ma charakter wizyty kurtua- 
zyjnej i cały czas pobytu sekretarza 
stanu w Berlinie wypełniony będzie 
przyjęciami, wydawanemi na jego 
cześć. 

Koła polityczne utrzymują jednak, 
że toczyć się będą przy udziale Stim- 
sora rozmowy polityczne, pozostające 
w związku, zwłaszcza z konierencją 
rozbrojeniową. Specjalnie koła prawi- 
cowe domagają się od kanclerza Brue- 
ninga, ażeby nie wiązał się żadnemi 
przyrzeczeniami w sprawie ogranicze- 
nia budowy pancerników niemieckich. 
Koła te wskazują z naciskiem, że budo 
wa pancerników jest konsekwencją 'te- 
rytorjalnego. stanu Niemiec, wykreślo- 
nego przez traktat wersalski, zwła- 

szczą przez stworzenie t. zw. koryta- 
1га pomorskiego. 

Wręcz przeciwnie Bruening wi- 
nien domagać się zwiększenia niemie- 
ckiej siły zbrojnej do poziomu, odpo- 
wiadającego stanowi zaludnienia Rze- 
szy Niemieckiej. 

W niektórych kołach niemieckich 
utrzymują, że Stimson poruszy kwe- 
stję porozumienia niemiecko - francu- 
skiego i kwestję unji celnej z Austrją. 
Szeroko komentowany jest również 
dzisiejszy artykuł „ Timesa”, w którym 
jest mowa, iż Stimson przed wyjazdem 
z Londynu miał otrzymać z Waszyn- 
gtonu instrukcje, ażeby popierał zbli- 
żenie niemiecko - francuskie wszelkie- 

mi siłami, jednakże z zachowaniem 
„dyskrecji koniecznej dla przedstawi- 

ciela państwa, które rzekomo nie chce 

się mieszać do stosunków  politycz- 

pych Europy“. 

  

Uroczystości zaślubin księżniczki Ileany 

z arcyksięciem Antonim Habsburgiem 
BUKARESZT. PAT. — W Sinaju 

rozpoczęły się uroczystości zaślubin 
księżniczki lleany z arcyksięciem An- 
tonim Habsburgiem. 

Wczoraj popołudniu narzeczeni w 
otoczeniu członków swych rodzin przy 
jęli w zamku Pelesz delgacie, składa- 
jące życzenia i podarki. Król Karol о- 
fiarował oblubieńcom samolot turysty 

czny, królowa Marja kolczyki, rząd na 
szyjnik z pereł, wojewodą Michał zro- 

biony przez siebie kałamarz drewnia- 

ny. Cały szereg instytucyj publicznych 

i prywatnych ofiarowało bardzo cen- 

ne i artystyczne dary. Wieczorem od- 

było się wielkie przyjęcie. Właściwa 

uroczystość ślubna odbyła się dziś ra- 

no. 

Straszny pożar przytułku dla starców 
PITTSBURG (Pensytwanja). PAT. — 

Pożar zniszczył tu gmach przytułku dla star 
cėw S. S. Szarytek. Zginęło 22 osoby, Zgó- 
та 100 funkcjonarjuszów odniosło rany i z0- 
stało umieszczonych w szpitalu. 

„Siostry i braciszkowie pomagali straży 
pożarnej i policji w gaszeniu pożaru, przy- 
czem niejednokrotnie rzucali się w płomie- 
nie, aby ratować pensjonarjuszy. Pożar 
trwa w dalszym ciągu. Pensjonarjusze w li- 
czbie 600 ratowali się, wyskakując z okien. 

Gęste kłęby dymu utrudniały niezwykl 
cję Ros, m 

PITTSBURG. PAT. W czasie pož w 
przytułku dla starców zginęło i gig 
nich danych 40 osób, 20 zaś brak. Pożar wy 
buchł w chwili gdy pensjonarjusze spali. 
Przełożoną zakładu musiano przemocą wy 
prowadzić z płonącego gmachu, dokąd po- 
wracała stale, niosąc pomoc  pensjonarju 
szom. 

  

Znowu dwie katastrofy lotnicze 
CZTEREJ LOTNICY ZABICI TRZY APARATY 

STRZASKANE 
. WARSZAWA. PAT. — W dniu 

dzisiejszym wydarzyły się na lotnisku 
wojskowym w Dęblinie dwie katastro 
fy lotnicze. O godz. 4 nad ranem zde- 
rzyły się dwa aparaty, ćwiczące wspól 
nie nad lotniskiem. Wskutek zderze- 
nia oba aparaty, straciwszy ródwnowa 
gę, spadły na ziemię, grzebiąc pod so0- 
bą kpt. lotnika Orłosia, por. lotnika 
Rogowskiego i kaprala podchorążego 
Rychłowskiego. 

Około godz. 7 nad ranem na tem 
samem lotnisku załoga samolotu, skła 
dająca się z kaprala-pilota Popławskie 
go i obserwatora podchorążego Bazy- 
lewicza ćwiczyła się w rzucaniu rakiet. 
Jedna z rakiet rozerwała się nad skrzy 
dłem samolotu, skutkiem czego samo- 

lot stanął w płomieniach i runął na 
ziemię. Podchorąży Bazylewicz po- 
niósł śmierć na miejscu, kapral - pilot 
p uległ ciężkim  obrażeniom 
ciała. 

Nowy rekord Nurmiego 
HELSINKI. PAT. W piątek odbył się w 

Helsinki bieg płaski na dwie mile angielskie, 
w którym wielki biegacz Nupmi miał zaata- 
kować rekord światowy. Atak Nurmiego po 
wiódł się w zupełności. Nurmi wpadł pierw- 
szy na metę w czasie 8 min. 59,6 sek., co 
stanowi nowy rekord światowy. Za Nurmim 
byli: Lehtinen 9 min. 5 sekund, — trzeci 
Virtanen (9 minut 1,1 sek.). Wszystkie trzy 
osiągnięte wyniki są lepsze od dotychcza- 
sowego rekordu światowego. 

  

ralny, aż wreszcie zorganizował im- 
ponujące „Dni Mickiewiczowskie* i... 
połączył się na zawsze z Wilnem 

Mickiewicz — student, Mickiewicz 
— kochanek Maryli — oto Mickiewicz 

Takiego Mic- 
kiewicza mamy w swych sercach, ta- 
kiego pragnęlibyśmy wciąż oglądać, 
odlanego w bronzie na placu Ratuszo- 
wym! 

Tradycje mickiewiczowskie nadają 
wyrazistości oblicza Nowogródka i 
zbliżają, łączą ściśle z Wilnem. 

* * * 

Jeżeli zmiany granic  administra- 
cyjnych doprowadzą do połączenia 

podzielonych części serca b. W. K. 
Litewskiego, będzie to miało wielkie 
znaczenie dla rozwoju kultury naszych 

ziem. W. Ch. 

sytuacji wewnętrznej uniknąć burzli- 

wych przyjęć, jakie mogłoby nastąpić 

na dworcu na Friedrichstrasse, gdzie 

zgromadził się wielki tłum. 

Narada w sprawie 
moratorjum 

BERLIN. PAT. — Jak donosi pra- 

sa, wczoraj w nocy odbyła się konie- 

rencja między przedstawicielami rzą- 

du Rzeszy, Banku Rzeszy i przedsta- 

wicielami życia gospodarczego. 

Na konferencji tej omawiane były 

zagadnienia, pozostające w związku z 

dotychczasowem  częściowem  mora- 

torjum wewnętrznem. Wedle informa- 

cyj „Frankturter Ztg.* ze strony rzą- 

du na konferencji tej oświadczono, iż 

wkrótce rząd zamierza znieść obowią- 

zujące dotychczas ograniczenia w 

obrocie płatniczym. 

W kołach Banku Rzeszy istnieje 

przekonanie, że częściowe moratorjum 

powinno być w jaknajkrótszym czasie 

zniesione. Również ograniczenia — Кте- 

dytowe Banku Rzeszy powinny być 

zmniejszone, a jednocześnie dyskonto 

podwyższone. W tej sprawie odbędzie 

jeszcze gabinet Rzeszy naradę. 

Kandydatura Schachta 
BERLIN, PAT. — Według infor- 

macyj jednej z agencyj berlińskich, ja- 

ko kandydata na stanowisko przyszłe- 

go prezydenta Banku Rzeszy wymie- 

niają obecnie dr. Schachta, dr. Kehla z 

Deutsche Bank - und Diskonto Gesell- 

schaft, oraz generalnego dyrektora ban 

ku dla obligacyj przemysłowych dr. 

Boeczkesa. 

Bezczelność prasy 
sowieckiej 

Prasa sowiecka, bardzo uważnie 
interesująca się wszystkiem, co się 
dzieje w Polsce, a już szczególnie nie 
pomijająca ani jednego aresztowania 
komunisty i rozdymająca drobne wy- 
padki zakłócenia spokoju publicznego 
do rozmiarów omal, że nie rewolucji, 
dziwnym nieco zbiegiem okoliczności 
nie została poinformowana przez 
swych czułych na wszystko korespon 
dentów o aferze szpiegowskiej Dem- 
kowski — Bogowoj — Staniszewski. 
„Prawda“ i „Izwiestja“ , jakby nabra 
Jy wody do ust i dopiero teraz, kiedy 
od szeregu dni cala prasa polska i za 
graniczna szeroko omawia „wyczyny“ 
attache sowieckiego w Warszawie, za 
mieściły króciutkie wzmianki, których 
tytuły świadczą, że bolszewikom nie 
brakuje tupetu. 

Czytamy więc w „Prawdzie'* pod 
tytułem: „Nowa antysowiecka kampa- 
nja prasy polskiej”, że „cała bulwaro 
wa i faszystowska prasa rozpoczęła 
prowokacyjną kampanję przeciwko po 
selstwu sowieckiemu w Warszawie, 
twierdząc, że Demkowski doręczał do 
kumenty wojskowe zastępcy sowieckie 
go wojennego attache tow. Bogowo- 
jowi. „Gazeta Warszawska pisze: 
„Ww istocie w tej sprawie nic nie wia 
domo, a wersje krążące należy uważać 
za 2upelnie fantastyczne.* Prowoka- 
cyjny charakter—dodaje dalej „Praw - 
da — jest zupełnie oczywisty”. Szczy 

_ tem. jednak nachalstwa jest komentarz 
„Prawdy*, dodany do powyższej wia 
domości, przesłanej przez sowiecką a- 
geńcję „Tass'. 

„Robotnicy i włościanie ZSSR. 0- 
czywista łatwo zrozumieją, że sprawa 
Demkowskiego jest potworną prowo- 
kacją polskich faszystów z osławione 
go II oddziału sztabu generalnego lub 
innego gniazda polskich iaszystow- 
skich „ochrannikow*, przeciwko 
ZS.5.R- ® 

Celem tej prowokacji jest ułatwić 
zerwanie awanturniczym kołom pol- 
skiej kliki wojskowej pokojowej poli 
tyki ZSSR. 

Biedaczek attachė Bogowoj! zo- 
stał niezrozumiany. Okazuje się, że 
kupując dokumenty wojskowe u Dem- 
kowskiego, awanturując się w Toru 
niu, wysyłając Staniszewskiego reali- 
zował ideały sowieckiego pacyfizmu, 
a tu przyczepscy Polacy powiedzieli, 
że to jest szpiegostwo i dwóch jego 
filarów aresztowali. Przykre nieporo- 
zumienie... Ё 

zpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za teksti 

limetr 60 gr. W numerach świątecznych. : 

frowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Admini. 

yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostart 

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

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. " 
POSTAWY — Księgarnia R Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ri Е 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WiLEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

CH“. 

em 15 gr. Komunikaty oraz 

oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
istracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
czenie numeru dowodowego 20 gr. 

„Jeszcze pogadamy" 
W przeglądzie prasowym jednej z 

gazet warszawskich czytamy wynio- 

słą uwagę pod adresem naszego arty- 

kułu: „Nurt bistorji*, że o porozumieniu 

niemiecko-francuskiem nie było sły- 

chać na konferencji w Londynie, „a 

słychać tylko w... Wilnie*, 

Takie jest ogólne przekonanie w 

Polsce. Porozumienie francusko-nie- 

mieckie wydaje się nam niemożliwe, 

dalekie, nieistniejące. Jest to skutek 

działalności naszej prasy. Każda an- 

tyniemiecka mowa Brianda jest roz- 

dymana, každy spór francusko - nie- 

miecki -- reklamowany. Ponieważ po- 

lityka nasza postawiła całą stawkę, 

którą rozporządza na nieporczu- 

mieniach pomiędzy Francją, a Niem- 

cami—wie prasa polska pieje zgodnym 

chórem „hymn pociechy". Wszystko 

to razem przypomina gracza w ruletę, 

który postawiwszy na czerwone nie 

patrzałby na krupjera, zamykał oczy, 

a tylko wołał „wychodzi czerwone, 

czerwone, czerwone*. 

Nieporozumienia, konflikty pomię- 

dzy Francją i Niemcami oczywiście 

są. Antagonizm zadawniony istnieje. 

Pieniądze są, i będą przedmiotami 

sporów i może nawet scen drama- 

tycznych. Bolszewicy twierdzą, że 

światem rządzi kilkunastu wielkich 

bankierów. Przed wojną na ucho tłó- 

maczyły ciotki swoim  siostrzeńcom, 

że wybuch wojny zależy od Rotszyl- 

da.— Wszystkie takie przeglądy trze- 

ba złożyć do rupieciarni w której już 
leżą naukowe teorje Marxa, O wiele 

bardziej skomplikowanem zjawiskiem 

jest to co nazywa się polityką. 

Nie polityka kierowana jest wzglę- 

dami gospodarczemi, lecz polityka, 

czyli walka o władzę, czyli zozgani- 

zowane sentymenta narodów, —stwa- 

rza takie lub inne konjunktury go- 
spodarcze. 

Dziesięć konierencji londyńskich 

może się nie udać,ministrowie niemieccy 

i francuscy mogą się jeszcze dziesięć 
razy pokłócić — nie przeszkodzi to 

jednak, że nurt historji płynie dziś 

w kierunku politycznego porozumie- 

nia się Francji i Niemiec. 

Przebieg i zakończenie konferen- 

cji londyńskiej nie wskazuje zresztą 

tak wyraźnie, na pogorszenie stosun- 

ków francusko-niemieckich, jak się to 

może komuś wydaje. Przeglądnijmy 

zgrubsza chronologję dni. ostatnich, 
W piątek 17 lipca zakańcza się kon- 

ferencja w Paryżu, gdzie Francja 
przedstawiła Niemcom swój plan ra- 

towania niemieckich finansów i po- 

stawiła im swoje polityczne warunki. 

Między innemi ten, tak niemile brzmią- 

cy dla naszego ucha, „rozejm* na lat 

dziesięć. Konferencja londyńska zwo- 

łana została bynajmniej nie z inicja- 

tywy francuskiej. Na konferencji tej 
wyjaśnia się jeszcze dobitniej, że is- 
totną pomoc może dać Niemcom tyl- 

ko Francja. Istotnie w Londynie Fran- 
cja nie obiecuje Niemcom nic specjal- 
nego.—Ale poco ma się tutaj angażo- 

wać. Jeśli ma dawać pomoc to chy- 

ba nie pod dyktandem Ameryki i 

Anglji. To też wywiady p. Laval, 

których udzielił  swoim i obcym 
dziennikarzom po powrocie z Londy- 

nu brzmią mniej więcej w ten spo- 

sób: „swoimi pieniądzmi potrafimy 

sami się rozporządzać. Z Niemcami 

jeszcze pogadamy". Cat. 

  

LOT DO BIEGUNA 
„Hr. Zeppelina“ 

STOKHOLM. PAT. — Sterowieč „Hr. 
Zeppelin“ przeleciał dziś około godz. 11 rano 
nad wyspą Gotland. 

BERLIN. PAT. — Sterowiec „Hr. Zeppe 
lin", który wystartował dziś z Berlina w po 
dróż do strefy pódbiegunowej, dotarł o godz. 
16,20 do Helsinki, skąd wziął dalej kurs na 
Leningrad. 

BERLIN. PAT. — Dziś o godzinie 4 rano 
wystartował sterowiec .Zeppelin* do swego 

raidu polarnego, odlatując w kierunku Lenin 
gradu.
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ECHA KRAJOWE 
| O ROBI NA TERENIE BARANOWICZ Z.P.0.K. 

(INFORMACJE UZYSKANE OD P. GENERAŁOWEJ STEFANII 
SKOTNICKIEJ) 

Istniejące na terenie powiatu ba- 
ranowickiego i przejawiające coraz ak- 
tywniejszą działalność humanitarno - 
społeczną Zrzeszenie Powiatowe Zw. 

Pracy Obywatelskiej Kobiet zasłużyło 
* sobie na ogólne uznanie. 

‚ Zasługi grona pań — działaczek 

* w najlepszem tego słowa znaczeniu, 

Żłobek jest obecnie w stadjum re- 
montu i dezyniekcji po grypie, która 
zakradła się. Z tego powodu nie zwie 
dzamy go ograniczając się do zazna- 
czenia, że jest w nim obecnie 50 dzie- 
ci. Niextóre chorują jeszcze. Nie wąt- 
pimy, że jest im tam dobrze i bezpie- 
cznie, nad czem czuwa p. Dr. Koma- 
równa, szczerze swej pracy oddana. _ grona, któremu przewodzi jako sprę- 

' żysta prezeska pani generałowa Stefa- 

 nja Skotnicka, są tu ogólnie znane 

i doprawdy nie zachodzi potrzeba 

* wzmiankowania o tem. 

Stacja opieki nad matką i dziec- 

kiem mieści się w malutkim  wpra- 

wdzie ale jakże schludnym domeczku. 

Pani doktór bada właśnie pacjen- 

|. Chodziło nam o niepodnoszenie ta niezbyt zadowolonego z tej ope- 

, zasług lecz o poinformawanie czytel- racji. : : 

ników z poza Baranowicz, na czem Wierzga nogami i ma zamiar ryk- 

polega praca tutejszego Zrzeszenia Z. nąć. ; 

ta EO, K. W poczekalni interesantek moc, in 

‚ * O tem poiniormowata nas taskawie iormują się U p. hygjenistki oczekując 

p: generałowa Skotnicka. Dowiaduje- na swoją kolejkę dolekarza. 

my się więc, że Związek liczy obec- Wracając ze stacji mijamy nowy 

„ nie 60 członkiń i znając ogrom biedy murowany dom. 

" fizycznej wśród najuboższych sfer —- Tu, mówi p. generałowa, bę- 

postanowił przyjść im z pomocą roz- dzie nasza Dursa _ dla dziwczynek. 
“ "taczając serdeczną opiekę nad dziec- Dwanaście pokoików z wygodami, 

„ kiem i matką. wanna, i ogródek. Będzie miejsca dla 
|| *+'W tym celu, przy wydatniej pomo- trzydziestu dziewcząt. | 8 

' cy Starostwa, Magistratu, Kasy Cho- Bursa taka była koniecznie po- 

* rych i władz wojewódzkich stworzono trzebną gdyż, niestety, brak „dozoru 

‹ na wielu t. zw. stacjach odbijał się 
|. szereg placówek 1 o 

i go Jest więc już stacja opieki nad ma- w sposób okropny na dzieciach zmu- 

tką i dzieckiem, Żłobek dla podrzut- szonych przyjeżdżać po make. Tu 

. (ków i sierot, pėtkolonje dla najbied- pod czujną opieką p. Ernestyny Staik 

‘° giejszych dzieci ze szkół powszech- man znajdą należytą opiekę. : 

4 nych i mniejszych, a obecnie powstaje — żłobek, kolonie, stacja, bursa 

L bursa — internat dla dziewczynek. tyle dobrego w tak krótkim zwi 

„Korzystając z uprzejmości p. ge- kiedy panie zdążyły, kto na to łoży: 

nerałowej maniy możność zwiedzić — Jest nas do pracy spora grupka 

«te instytucje. a przytem muszę podkreślić, niezwy- 

| Jedziemy przedewszystkiem za kła wprost ofiarność pracy pan. 
Pieniądze? Mamy subwencje, Za- 

miasto, gdzie w suchym sosnowym le- „Man 1b CE 

/sie rozbiła swe namioty (dosłownie) pomogi, wreszcie ofiarność. Jakoś się 

klei. " kólonja. Wita nas chór dziecinnych 

- "głosików, zadowolonych widać z przy 

bycia swojej dobrodziejki. ; 

. Roześmiane, opalone twarzyczki. 

| Bawią się pod nadzorem freblanki. | 

* Kolonja to dział pań Obrąpalskiej i 

* kapitanowej Kościukowej, która właś- 

„die jest „na posterunku”, i łaskawie 

- informuje nas. 
Jest tu apteczka podręczna, Sala 

do zabaw w dnie pochmurne (duży na 

miot) i co najgłówniejsze... dwie ku- 

- chnie połowe : 
8. Probujemy rosołu i momentalnie 

przychodzi na myśl, że kucharz jednej 

"z restauracyj baranowickich powinien 

_, by przyjść tu na przeszkolenie Takie- 

| go rosołu on nie daje swoim „pacjen- ; opieki społ. p. Osińskiego. Kasa 

| tom". A Chorych pomogła nam wydatnie, 

*. Słyszę cuda o tem, ile ta rozdo- Magistrat i Sejmik —- w miarę możli 
| kazywana dzieciarnia może zjeść. NiC wości swoich. : ' 

" dziwnego, cały dzień na powietrzu i Na tem kończymy indugację, tzię- 

(w ruchu. kując za łaskawe udostępnienie zwie- 

Wojskowe namioty... kuchnie po- dzenia agend Związku. у 

° Jowe... dwuszeregiem, do domu marsz Mało jest słyszeć o tem, co zrobio- 

- ..comme a la querre, zwłaszcza, ŻE no dla należytego ocenienia twórczego 

| z jednej strony druty kolczaste. Tylko wysiłku pań należy być na miejscu. A 

| że, „wojaki” niezbyt groźne. "to nam było dozwolone. 

'., —— Ciekawe, czy wszystkie matki P.S. Zaznaczyč naležy, że szano- 

umieją ocenić dobrodziejstwo jakie wna nasza informatorka nie ogranicza- 
*się robi dziatwie, zapytujemy p. gene iąc się do pracy w Z. P. O. K. prezy- 

djuje w Białym Krzyżu, Rodzinie Woj 

skowej, ° Т. О. D. (T-wo Opieki nad 

dziewczętami). 

ń 

może też nie wszyscy go znają? 

—. Wiceprezeską jest p. Halina 

Szalewiczowa oraz członkinie zarządu 

panie: Bieńkowska, ' Gachowska, Ney 

manowa, Kwiecińska, . Wieraszkówna, 

Zarzycka i Bojarska. 
Pracę podziliłyśmy: 

wa Szalewiczowa ma referat Opieki 

nad matką i dzieckiem, p. Bojarska 

—wychowania. obywatelskiego i pra- 

sowy, ja — sprawy kobiece. Pozatem 

pracujemy wspólnie i tu muszę zazna- 

czyć, że w pracy swojej spotykamy 

się zawsze z pomocą p. Starosty Prze- 

pałkowskiego, naczelnika wydz. pracy 

putkowniko- 

  

: 
— - таюма. 

— — Niestety, nie zawsze, ale nie o 
to chodzi, brzmi odpowiedž. 

З, 

  

Wściekły wilk w stadzie bydła. 
Niebywały wypadek na terenie 

Ba pow. baranowickiego. 
4 /W ubiegły piątek miał miejsce na terenie gm. mołczadzkiej 

pow. baranowickiego niebywały, a zarazem okropny wypadek. 

|. ,0to na stado krów pasące się na pastwisku © niedalekiej 
_ odległości od łasu napadł wilk — jak się następnie okazało — 

"wilk wściekły. 
У Rzucił się on śmiało na krowy (normalnie wilk nigdy nie 
rzuca się na stado, a porywa Sztuki, które oddaliły się nieco) 
kalecząc kilka mocno. 

'. Pastuch, na szczęście był nim dorosły człowiek, 
wał się odrazu w sytuacji I podniósł alarm. 

" . Nie wiele to pomogło, gdyż chore zwierzę zdążyło pokale- 
czyć kilka krów i dwa konie. 
_". ' Powiadomione o tem natychmiast władze zarządziły izola- 

cję pokąsanych sztuk dla przeprowadzenia kuracji zapobiegaw- 
"czej oraz obławę na wilka. 

: Obława dała, na szczęście, nik pozytywny, gdyż wiik za- 
bity został na ziemiach wsi Horyszki. SENSU 

‚ — Łeb zabitego wilka przesłany zostanie do zakładu pasteu- 
rowskiego jako materjał do badań. | 

„. (Całe to zdarzenie wywołało, zwłaszcza we wsiach okolicz- 
nych, ogromne poruszenie, co jest zupełnie zrozumiałe gdy 
weźmiemy pod uwagę, że nawet małointeligentny chłop wie już 

/. jaką klęską jest wścieklizna u zwierząt. » 
, Na szczęście, na ten raz nieszczęściu zapobieżono w zarodku. 

ь 

Bobry na Szczarze niszczone 
i _ przez chtopstwo 
| Na rzece Szczarze koło Słonima są osiedla bobrów, tej niesłychanie 
© rzadkiej s stas i w całej Europie zwierzyny. Bobry te nielitośnie. niszczonę 
"są przez ludność miejscową, która rztca w domki bobrów kamienie a 

czasami nawet poluje na bobry w barbarzyński sposób przez rzucanie gra- 
-. mudów ręcznych. 
|... Władze przystąpiły do ochrony bobrów, jednak starania władz małe 
_ odnoszą rezultaty, gdyż brzegi Szczaty w swoim czasie zostały wydzierża- 
_ wione okolicznym włościanom, którzy obecnie dzięki ochronie drobnych 
- dzierżawców nie dają się usunąć. ; k 

: : „| Opieka nad bobrami powinna interesować wszystkich miłośników ro- 
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— Prosilibyśmy o skład zarządu, 

"chadza z  wybitnemi 

U a 

Kto reprezentować 
będzie brygadę bara- 

nowicką 
NA MISTRZOSTWACH ARMII 

W WILNIE 
Za dwa dni rozpoczynają się w 

Wilnie hippiczne mistrzostwa Armii. 
Wezmą w nich udział reprezentacje po 
szczególnych brygad, wyznaczone na 
mocy wyników ekip pułkowych uzy- 
skanych podczas zawodów  elimina- 
cyjnych. 

9 brygada kawalerji w Baranowi- 
czach, dowodzona przez świetnego ka 
walerzystę gen. Grzmot-Skotnickiego, 
a składająca się z 25, 26 i 27 p. uła- 

nów, 3 p. strz. konnych oraz 9 DAK. 

reprezentowana będzie przez ekipę 3 p- 

strzelców konnych z Wołkowyska. 
Podczas zawodów elimnacyjnych 

ekipa tego pułku zajęła zdecydowanie 

pierwsze miejsce. Wyniki zwycięzców 

były następujące: por. Bazyli Nieczaj 

— 195 pkt. karnych, ppor. Andrzej 

Kossakowski — 448 pkt. i por. Wa- 

cław Totpew—597 pkt., przyczem por. 

Ni eczaj wysunął się na czoło, Zzwy- 

ciężając — indywidualnie wszystkich 

współzawodników. Zaznaczyć należy, 

że mimo odniesionego zwycięstwa eki- 

pa Strzelców Wołkowyskich  osłabio- 

na była brakiem czołowego swego 1 

wypróbowanego w wielu konkuren- 

cjach zawodnika por. Korzona, któ- 

ry przechodząc okres rekonwalescen- 

cji po złamaniu obojczyka nie mógł 

wziąć udziału w eliminacjach. Ё 

Ostateczny skład ekipy broniącej 

w Wilnie honoru brygady uległ zmia- 

nom i przedstawia się następująco: 

por. Korzon, por. Totjew, por. Nie- 

czaj i por. Zarębiński. 
Na ich barki składa brygada trud- 

ny i wieice zaszczytny obowiązek bro- 
nienia dobrej sławy brygady. 

Konferencja dla usta- 
lenia warunków pracy 

W dniu 23 bm. odbyła się w Ma- 

gistracie konierencja w sprawie wa- 

runków pracy robotników  zatrudnio- 

nych w różnych warsztatach pracy na 

terenie Baranowicz. 
Zwołana ona została na życzenie 

Starostwa, do którego wpłynął memo- 
rjał Zw. Robotników apelującego, zie- 
sztą zupełnie słusznie, do władz i przed 
siębiorców w sprawie poniechania za- 
trudnienia robotników ponad ustawo- 
wy 8-godzinny dzień pracy oraz za- 
trudniania robotników zamiejscowych. 

W wyniku długiej dyskusji, w trak- 

cie której cmówiono szczegółowo spra 

wę bezrobcia zebrani przyjęli do wia- 

domości następujące wnioski reprezen 

tanta Zw. Robotników p. Machay'a: 

Zebrani proszą Magistrat, aby po-_ 

czynił starania przed odnośnemi wła- - 

dzami o uzyskanie kredytów na budo- 

wę rzeźni miejskiej, szkoły powszech- 

nej i brukowanie ulic. 
Ustalenie cen na robociznę, co by- 

łoby zadaniem specjalnie w tym. celu 
powołanej do życia Komisji Cenniko- 
wej, oraz zwołanie następnej Konie- 
rencji z udziałem absolutnie wszyst- 
kich większych przedsiębiorców. 

W konferencji wzięli udział pp.: Bur 
mistrz Baranowicz p. Senkowski (prze 
wodniczący), Starosta Zarzycki, Insp. 
Pracy Rusiecki, oraz przedstawiciele: 
garnizonu, władz policyjnych, P.U.P.P, 
Zw. Robotników i Przedsiębiorstw. 

Dnia 25-go odbyły się ponowne 
konferencje, ale wobec obstrukcji p. 
Machaja żadnych pozytywnych u- 
chwał nie powzięto. 

w o 

Przemówienie delegata Francji 
HAGA. PAT. Paul-Boncour, 

przemawiając na posiedzeniu Najwyż- 
szego Trybunału Sprawiedliwości Mię- 
dzynarodowej jako rzecznik Francji, 
zauważył, iż austrjacko - niemiecka 
unja celna jest sprzeczna z duchem 
projektowanej unji paneuropejskiej i 
żę Austrja lub Niemcy winne były u- 
przednio zwrócić się w tej sprawie z 
zapytaniem o zgodę do Rady Ligi Na- 
rodów. 

Protokół wiedeński — mówił 
nie da pogodzić się z zawartem w 
art. 88 z St. Germain, postanowie- 
niem, zabraniającem narażania na 
szwank niezależności ekonomicznej Au 
strji. Niezależność ta została istotnie 
narażona na szwank przez postanowie 
nie wzmiankowanego protokółu, prze- 
widujące ujednostajnienie ustawodaw- 
stwa celnego oraz ustawodawstwa 
skarbowego pomiędzy Niemcami a Au 
strją oraz przez fakt, że porozumienie 
między obu państwami jest nieodzow- 
nym warunkiem zawarcia przez które- 
kolwiek z nich traktatu handlowego z 
państwem trzeciem. 

Niezależność Austrji zostałaby na- 
rażona również na szwank przez utwo 
szenie mieszanego komitetu  arbitra- 
żowego, którego postanowienia  mia- 
łaby charaketr obowiązujący dla Au- 
strji. 
W dalszych swych wywodach 

Paul-Boncour wystąpił przeciwko do- 
wodzeniu, jakoby Austrji nie wolno by 

ło jedynie wyrzekać się niezależności 
bez zgody Ligi Narodów. Austrja nie 
ma prawa narażać na szwank swej nie 
zależności. Narażać mna szwank nie 
jest synoniem wyrzekania się i ozna- 
cza: narażać ma  niebezpieczeństwo. 
Pozatem art. 88 traktatu z St. Germain 
dotyczy nietylko niezależności polity- 
cznej, lecz również niezależności go- 
spodarczej. Protokół genewski z roku 
1922 potwierdził tę interpretację, na- 
kładając na Austrję nowe zobowiąza- 
nie nienarażania na szwank swej nie- 
zależności gospodarczej. 

W dniu dzisiejszym  Paul-Boncour 
będzie przemawiał w dalszym ciągu. 

HAGA. PAT. — Paul - Boncour 
zakończył dziś rozpoczęte wczoraj 
przed Międzynarodowym Trybunałem 
w Hadze wywody w sprawie unji cel- 
nej austrjacko - niemieckiej. 

Unja celna austrjacko - niemiecka 
— dowodził Pau-Bancour—jest sprze- 
czna z postanowieniami protokółu ge- 
newskiego z roku 1922, ,przewidujące- 
mi, że Austrji nie wolno pozbywać się 
swej niepodległości w drodze jakiego- 
kolwiek aktu, przyznającego  specjal- 
ne traktowania lub wyłączne korzyści 
na rzecz jakiegokolwiek państwa. Jest 
głęboka różnica pomiędzy unją celną 
a traktatem handlowym, udzielającym 
obu stronom klauzulę narodu najbar- 

dziej  uprzywilejowanego, a nawet 

traktowanie uprzywilejowane według 
systemu preferencyjnego. 

PRESS TT CER OIS D I K TAI OT NES TAKE 

ROKOWANIA NIEMIECKO-LITEWSKIE 
BERLIN. PAT. — Toczące się od 

tygodnia w Kownie rokowania niemie- 
cko-litewskie o zmianę postanowień u- 
mowy o małej komunikacji granicznej 
między Niemcami a Litwą zostały ze- 
rwane. Przedstawiciel Niemiec odje- 

chał z Kowna. Według iniormacyj Te- 
legraphen Union, Litwa odrzuciła żą- 
dania niemieckie, domagając się 
zmniejszenia wolnego od cła kontyn- 
gentu importowanego mięsa. 

Rozgrywki o puhar Davisa 
FRANCJA BIJE ANGLJĘ. 

PARYŻ. PAT. — W drugim dniu 
iinałowych rozgrywek o Puhar Davisa 
imiędzy reprezntacjami Francji i Anglji 
w grze podwójnej para francuska Co- 
chet i Brugnon zwyciężyły Anglików 

  

Jak już poprzednio donosiliśmy, do 
roczne zawody konne 0 mistrzostwo 
armj, które się odbywały dotychczas 
stale w Warszawie, w tym roku orga- 
nizują się w Wilnie celem dania moż- 
ności szerszej masie publiczności wi- 
leńskiej do bliższego zaznajomienia 
się z postępami i sprawnością kawa- 
lerji Polskiej. 

Do zawodów stają wyeliminowane 

zespoły po 4-ch jeźdźców z poszcze- 

gólnych wielkich jednostek kawalerji 
na podstawie zawodów  eliminacyj- 
nych w miejscu postoju tych jedno- 
stek. 

W ten sposób ujrzymy najwybitniej 
szych jeźdźców 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 

Zatarg między wioskami na tle wypasania łąk 
SŁONIM (Tel. wł. „Słowa”*). Pomiędzy 

mieszkańcami wsi Łyski i Parclucki, pow. 
słonimskiego, na tie wypasania tak powstał 
spór. Obywatele wsi Łyski postanowili zli- 
kwidować sprawę na własną rękę. : 

Wczoraj, kiedy bydło z obcej wsi wy. 
pasało się na łąkach, należących do Łysek, 
prawni właściciele łąk zajęli bydło i zażądali 
tytułem wykupu 15 zł. od sztuki. 

W sprawie tej zainterwenjowała policja, 
która zatarg zlikwidowała. 

Analogiczny wypadek miał miejsce mię- 

dzy mieszkańcami wsi Kazanowszczyzny i 
Wódrobjewicze. Przyłapani na gorącym uczyn 
ku wypasania koniczyny, mieszkańcy wsi 
Worobjewicze zostali dolkliwie pobici przez 
mieszkańców Kazanowszczyzny uzbrojonych 
w kije. Pozateni bydło, pasące się na łące, 
zostało przepędzone do obór Kazanowszczy- 
zny. 

Ponieważ na miejscu bójki pozostało kil- 
ku rannych, przeto wyjechał tam komendant 
policji i wiceprokurator. 

Spór narazie zlikwidowano. 

Hughesa i Kingsley w czterech setach 
6:1, 5:7, 6:3 i 8:6. Ogólny stan spot- 
kania po drugim dniu rozgrywek jest 
2:1 na korzyść Francji. Pozostają je- 
szcze do rozegrania dwie gry podwój- 
ne. 

  

DOROCZNE ZAWODY KONNE 
o mistrzostwo armii w Wilnie 

15, 19 pułku ułanów, 2-go pułku szwo 
leżerów, 3 i 10 pułku strzelców kon- 
nych, którzy rozegrają w dniach 28, ; 
29, 30 i 31 lipca rb. na ujeżdżalni 4-go 
pułku ułanów i torze wyścigowym Po 
śpieszka pierwszeństwo o mistrzostw 
armii. < 

Dn. 28 i 29 przed południem 0 g. 
8-ej na placu 4 pułku ułanów — ujeż- 
dżalnia i po południu — na torze wy- 
ścigowym Pośpieszka — władanie bia 
łą bronią i palną. 

Dn. 30 — na torze wyścigowym 
Pośpieszka — próba wytrzymałości. 

Punktem kulminacyjnym tych za- 
wodów będzie dzień 31 lipca r. b., w 
którym to dniu o godzinie 15.30 na 

torze Pośpieszka odbędzie się ostatnia 

i najciekawsza próba „Zawody w sko- 

kach“, po „których zostaną wręczone 
zwycięzcom b. wartościowe nagrody, 
które już obecnie są do obejrzenia na 
wystawie Dom Handl. „Braci Jabłkow 

skich”. 
Podczas każdej próby przygrywa- 

ją trębacze, bufet itp. 
W ostatnim dniu ceny biletów na- 

stępujące: kupon do loży — 3 zł., try- 
buna — 2 zł., wejściowe — I zł. 

Machiny przed Więdzynarodowym Trybunale w Made 
„Unja celna powoduje zanik granic 

faktycznych i kończy się wreszcie 
wcieleniem gospodarczem. Natomiast 
nic podobnego nie zachodzi w wypad- 
ku normalnych traktatów handlowych. 
Unja celna austrjacko - niemiecką jest 
tylko pozornie otwarta dla przystępo- 
wania do niej innych państw. To przy- 
stępowanie jest uzależnione od zgody 
Austrji i Niemiec i wymaga podporząd 
kowanią się. wszystkim  postanowie- 
niom, przyjętym już przez Austrję i 
Niemcy. 

Następne posiedzenie Trybunału 
odbędzie się w poniedziałek. 

mins aa WEZYR PORZ DOTOPOE OPRESS 

W_WIRZE STOLICY 
NOWY KAWAŁ ZŁODZIEJSKI 

Mile był zdziwiony rabin Silberman, gdy 
wracając do domu, ujrzał ną stole duży 
tort. 

Już chwycił nóż i zamierzał 
sobie spory kęs, gdy spostrzegł, 
pokój jest zawalony. я 

Kosze pięknych owoców, butle z dro- 
giemi winami i końjakami, stosy konserw, 
pasztety, konfekcja męska i nawet eleganc- 
ki garnitur. 

odkrajać 

że cały 

— To być nie może, bym ja potrzebo- 
wał dostać tyle prezentów, rozumował rabin, 
trzeba poczekać na wyjaśnienie. 

Służba nic nie umiała powiedzieć — od 
rana różni posłańcy znosili te rzeczy i 
wynosili się bez żadnych tłumaczeń. 

Puk, puk. 

Akurat rabin zdejmował pantofle, gdy 
weszli jacyś dwaj mężczyźni i dalej wyjaś- 
niać, iż są kupcami, którzy się posprze- 

czali o te wszystkie rzeczy — ich wspólna 

własność. Nie wiedząc jak je pomiędzy 

siebie rozdzielić, postanowili udać się po 

światły sąd rebego. 

W tym cełu przysłali wszystkie 
czy do niego. 

Tymczasem, przed sądem, sami dogzli 
do ładu, przepraszają rebego za fatygę i 
dziękując za przechowanie, w prezencie 
ofiarują mu butelkę konjaku. 

Rozzłościł się rabin i wyrzucił na pysk 
kupców, wraz z ich towarami i konjakiem. . 

Nazajutrz od rana zaczęli się schodzić 
do Silbermana kupcy z rachunkami za po- 
brane rzeczy. Co się okazało. : 

Dwaj nieznani mężczyzni obchodzili 
sklepy żydowskie, czyniąc zamówienia na 
wesele, które miało' się odbyć u rabina.* 
Polecali wszystko odnosić do jego miesz- 
kania. 

Rabin jest tak znany i szanowany, * 2е 
kupcy nie mieli cienia podejrzenia. Towar ' 
przecie nie zginie u niego. * 

Niezwykle pomystowy trick. 

szcze nie notowala nic 

rze- 

Policja je- 

podobnego. 

PECH CZYj SZCZĘŚCIE 

Samuel Babuła miał często zatargi ze 

swą połowicą, która mu obrzydzała syste- 

matycznie życie. Besztaniom, strofowaniom | 

wymyś!aniom, nie było końca. Gdy jed- 

nak po ostatniej wstawie przyszedł zlekka 

nietrzeźwy do domu, pani Babulina zasto- 
sowała nową metodę argumentacyjną i 
sprała Samuela wałkiem od ciasta. я 

— Moja godność męska przepadła, za- 

wołał dramatycznie Babuła, — nic po mnie. .- 

na tym świecie! : 

I nim zdziwiona žona zdolala — харто!е- 

stować, otworzył okno i bez namysłu sko- 
czył z czwartego piętra. 

Krzyk, lament, Wiedźma popędziła na | 
dół i jakaż była jej konsternacja, gdy - 
spotkała gramolącego się po schodach męża 

Okazałą się że honorny pan Samuel wpadł 
prosto wi otwartą naoścież pakę od: śmieci. 

Ponieważ była pełna odpadków — plusnął 

jak w pierzynę. Wyłazł nawet nie zadra- | 

śnięty 
— A ty łobuzie, krzyknęła  Babulina, 

dam ja ci w samobójstwa się bawić! Ale 
już nie odważyła się szturchnąć męża. 3 

Karol 

Na jałowych wyżynach 
(WSPOMNIENIA Z LAT SIEDEMDZIESIĘCIU H. K. MILEWSKIEGO) 

; III 
Powtórzmy raz już przytoczone, 

zwrócone do siebie samego, zapytanie 
Milewskiego: czy należał do rzędu 
dziwaków, którzy nie umieją z ludźmi 
żyć? Dziwactwo nie jest przywilejem 
ludzi przeciętnych, chętnie pod rękę 

zdolnościami. 
Przywary, jakie jego obciążały, psuły 
nieraz karjerę ludzi wybitnych — na- 
wet najwybitniejszych, jak widzimy z 
przykładu Clemanceau. Szczęśliwa 
gwiazda, która temu ikonoklaście za 
światła, błyska rzadziej niż kometa 
Halley'a, raz na lat setki. 

Żywą i czynną była żyłka ikono- 
klasty i w Milewskim, drażniły go sta 
le wszelkie Olimpki i Olimpy i nie ży 
wił uczuć przyjaznych do ich miesz- 
kańców. Ze strzelnicy pierwszych roz 
działów swego dzieła śle strzały ostre 
(ma się rozumieć, nieszkodliwe) w 
postać śpiżową Mickiewicza, łucznik 
zawołany. Nieprzychylna odezwa Klu- 
cznika w ks. 7-ej „Pana Tadeusza*, o 
Wołłku - Łaniewskim, pradziadku au 
tora, po matce, jest tu kamieniem о- 
brazy. Że wzmianka ta gniewa wnuka 
— można się nie dziwić, świadczy to 
© mocnych uczuciach rodzinnych, któ- 
re do załet duszy ludzkiej zaliczyć na 
leży. ! 

Dač wyraz gniewowi przeciw nie- 
żyjącemu dziś Wieszczowi narodowe- 
mu, w odpowiedniej formie, nie jest 
rzeczą łatwą. Spór podobny winien 
być utrzymany na odpowiednim po- 
ziomie, jeśli nie ma wywołać wraże- 
nia groteski, „Wyrok Mickiewicza na 
nieboszczyka Wołłka — powiada au- 
tor — zawiera dwie bajki: jedno ogól 
nikowe grubjaństwo i wkońcu jedno- 
stronną prawdę.'. „Mickiewicz, które- 
go ojciec żadnego chłopa nie posiadał, 
ani domyślał się, że Wołłk, który ich 
posiadał niemniej, niż 4000, wszelkiej 
płci i wieku, musiał chcąc nie chcąc, 
nimi rządzić i że oni nietylko stanowili 
jego roboczy inwentarz, którego jako 

dobry gospodarz musiał razem uży- 
wać i mieć pieczę nad nim, tak, jak 

sumieny fornal, razem karmi, czyści 

swoją czwórkę koni i batem ją popę- 

dza... P. Adam Mickiewicz, jako nau 
czyciel etatowy w gimnazjum kowień 

skiem, był przez dwa lata rosyjskim 
płatnym „czynownikiem*. W tym sa- 
mym rozdziale i w dalszych znajdzie- 
my jeszcze szereg uwag, utrzymanych 
w podobnym tonie. Polemika ta nie 
czyni wrażenia sporu człowieka o wy jeśli wierzyć słowom autora w 
sokiej kulturze — to błędne jakoby o- 
rzeczenia Olimpijczyka, lecz niełaska- 
wej reprymendy, udzielonej przez but 

й 

nego możnowładcę — chudopachołko- 
wi. Pamięci wieszcza nie przynosi 0- 
na żadnej ujmy — autorowi „Wspom- 
nień'* wawrzynów nie przysparza. 

Dygresja o Mickiewiczu należy do 

najnieudatniejszych ustępów całej ksią 

żki. To samo powiedzieć wypada 0 

związanych z nią błędnych uwagach, 

o stosowaniu chłosty przed reformą 

w 1861-ym roku: „Siekli w  całem 
państwie, siekli wszyscy i wszędzie. 
Samuel Wołłk siekł obficie, po wielko- 
pańsku. Lecz nie siekł tylko na swoją 
korzyść, lecz i dla samego chtopa...“. 
W Ługomowiczach, majątku jego, by 
ła ustalona następująca praktyka: 
„chłop niedbale zaorał lub schował 
garść nasienia za pazuchę: 10 bizu- 
nów bez dodatku; upiwszy się, stracił 
worek sprzedanego zboża: 20 bizu- 
nów bez dodatku. Ten sam chłop za- 
snął na noclegu“ i pozwolił ukraść 
datkiem darmowego konia z dworu” i 
własnego konia: — 25 bizunów z do- 
td. do stu bizunów z dodatkiem* 
(str. 14 i 15). Hojność dodatku w 
tym wypadku tak bardzo wzruszająca 
nie jest, jeśli sobie przypomnimy, że 
podług ówczesnych praw i pojęć za- 
równo skradziony, jak i „dodany” koń 
stanowił własność dziedzica. 

_ Nietęgo miała się i młodzież —- 
jego 

dziwacznem capriccio o bizunie. Bito 
dzieci od urodzenia w domu, potem w 

szkołach i sam wielki Adam w czę- 

stych jakoby bywał opałach. Nie z. ży 
ciorysów  więszcza, nie z Chmielew- 
skiego, Kallenbacha i in. zaczerpnął 
on te wiadomości, bo oni nic podobne * 
go nie wspominają. Są zapewne wy- 
padki, w których rózga pożytecznie 
zastosowana być może. Ho me dareis * 
anthropos u paideuetai 
staro-greckie przysłowie: człowiek, . 
któremu nie wygarbowano skóry, nie 
wychowa się. Należy przypuszczać, że 
sam autor nadmiarów cięgów nie do- 
znał i nie z własnego doświadczenia | 
zaczerpnął te ponure wiadomości jeno 
tylko z legend, opowiadanych przez 
stare piastunki — rodem z Ługomo- 
wicz. + 

Ten kawalerski dyskurs o stosowa 
niu chłosty wzbudza cały szereg za- 
strzeżeń. Autor „Wspomnien“ "często 

mówi, co mu się spodoba, a co mu się | 
podoba, , uznaje za słuszne i prawdzi-- 
we, dlatego obrazy w jego odbiciu 
przyjmują czasem kształty potworne, 
jak w krzywem  źwierciadle. Przeciw. 
praktykom niegodziwym burzyły się 
umysły światlejsze nawet w odległej 
przeszłości, jak Lew Sapieha, sprze- 
ciw wzmagał się z biegiem czasu i roz 
wojem kultury. Autor artykułu o chło- 
pach w encyklopedji „Starożytności 
polskiej* (Poznań 1842 r.) maluje w 
czarnych barwach byt włościan i daw- 
ny stosunek do nich szlachty, powiada 
jednak, co następuje: „Wielu pisarzy, 
broniąc szlachtę przeciw zarzutowi ty- 

— powiada ^ -



"W Sejmie łotewskim 
Ostatnią sprawą przed zamknięciem 

sesji sejmowej łotewskiej. było wy- 
* niesienie na plenum kwestji poloniza- 

- cji powiatu Hłuksztańskiego. Jak już 
donosiłiśmy kilkakrotnie na podstawie 
zażałeń miejscowych szowinistów ło- 
tewskich oskarżających polaków w 
rzekomej antypaństwowej pracy. w 
iłłuksztańskim, Sejm wyłonił ze siebie 

| komisję śledczą, celem zbadania tych 
spraw na miejscu. Do komisji powyż- 
szej nie zaproszono posłów mniejszo- 
ściowych co spowodowało natychmia 
i stowe wystąpienie naszych posłów z 
koalicji rządowej, która większością 
swych głosów powołała wspomnianą 
komisję z pominięciem przedstawicie- 
lą mniejszościowego. | tak komisja 
składająca się z przedstawicieli więk- 

szości wyjechała badać sprawy mniej- 

szości narodowej, w tym wypadku 

polskiej. 
‚ Śledztwa trwały kilka miesięcy, ob- 
jechano niemal cały powiat Iłłuksztań- 
Ski i część Łatgalji, przepytano cały 
szereg świadków i w rezultacie komi- 
sja mniejwięcej opracowała swe spra 
wozdanie łącznie z rezolucją, którą 
przedłożyła Sejmowi do zatwierdzenia. 

Jako referent komisji śledczej wy- 
stąpił przed plenum Sejmu poseł Łu- 
kin. 

w swoim sprawozdaniu Łukin 
streszcza, że na mocy materjałów uz- 

Ls bieranych przez komisję na miejscu ba 
7 dania komisji skonstatowała w powie- 

, cie Hłłuksztańskim polonizowanie Ło- 
tyszów i Białorusinów, że w tem bio- 
rą udział księża katoliccy, polscy na- 
uczycielowie, wreszcie związek Pola- 
ków w Łotwie i poszczególni Polacy, 
że w kościołach nabożeństwa są od- 
bywane nie w języku łotewskim lecz 
w polskim, że księża katoliccy nie po- 
siadają i nie rozumieją państwowego 

‚ języka, że w kościele w Waranowi- 
czach wmurowana jest tablica połeg- 
łym żołnierzom wojsk polskich (padły 
tutaj w obronie Łotwy przed bolszewi- 
kami Przyp. Red.), że księża mówią, 
iż Bóg lepiej rozumie, gdy wierni mo- 
dlą się po polsku, że księżą w swych 
modlitwach nie wspominają ani o  ło- 
tewskim rządzie ani o Sejmie, a mod- 

"lą się, tylko za polskich patronów, 
że w wielkiej iłości pootwierane pol- 

, skie szkoły uczą wiele dzieci nie pol- 
, skich, że w tych szkołach używane 
|; są podręczniki polskie, że dziatwie w 
- szkołach polskich wmawia się, że ich 
T ojczyzna to Polska, i że żyją w pol- 

1 

| 
| 

skiej ziemi, że w podręcznikach do 
. geografji liłuksztański powiat jest 
włączony do Polski, że w kalenda- 

| rząch polskich. mówi się wciąż o Pols- 
| "sce ao Łotwie nic, że w szkołach pol- 
| skich hymn łotewski słabo jest śpie- 

wany, polski zaś doskonale, że ucznio- 
|, wie szkół polskich znają doskonale 
, święta narodowe polskie, a gorzej pa- 

miętają święta łotewskie państwowe, 

że członkowie Związku Polaków w Ło 

twie przeszkadzają odprawiać w ko- 

ściołach nabożeństwa po łotewsku, że 

| Związek Polaków prowadzi agitację, 
| by wszyscy którzy modlą się po pol- 
|. sku głosowali za polską listą, że księ- 
| ża katoliccy wymagają od swych para 
/_ tjan by się modlili po polsku, że wre- 
( szcie wieśniacy — łotysze z powiatu 

| ilłuksztańskiego ze łzami w oczach bła 

| gali komisję, by ich uwolnić ód pol- 
. skiego terroru i te rzeczy, jak twierdzi 

komisja dzieją się w kraju, gdzie je- 

.szcze tylko Starzy ludzie mówią po 

łotewska — młodzież wyłącznie po 

| polsku. Komisja stwierdza, następnie, 
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Žniwiarki Massey" Harris 

najpraktyczniejszem nsoliwianiem, na 

` м%;уш warunkach pole ca 

"Į Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, uj. Zawalna 11-a. 

„ Baranowicze, ul. Senatorska Nr 13. 

  

rani. względem chłopów, 'twierdzi, że 
mimo tak nieograniczonej władzy, wię 

ksza część obchodziła się zawsze po 

ludzku ze swymi poddanymi. My nie 
_ €hwalimy przeszłości co do tego punk- 

tu, ale przynajmniej o tyle słuszność 
*" Owym pisarzom, że szlachta w znacz- 

j. mej większości oglądała się na sumie- 
nie i odpowiedzialność przed Bogiem, 
Religii podziękować należy, że przy 
owej wyuzdanej władzy, a małem rozu 

„ mieniu własnego interesu, lud chłopski 
całkiem nie wyginął". 

Gniewny głos Klucznika w „Panu 
Tadeuszu', wywołany prawdopodobnie 

* tabelą obowiązującą w  Ługomowi- 
czach, nie był głosem wołającego na 

© 

puszczy. : к 
| ‚ MW roku 1856-tym pisał Seweryn 

Uruski (w pracy swojej p. t. „Spra- 
й włościańska”), pragnąc, by Zie- 

, Mia Warszawska dała inicjatywę do 
, uwłaszczenia włościan: „Cóż jest szla 
| „ chetmiejszego, jak pracować nad dopi 

Sańiem tak zaszczytnej karty do na- 
szych. dziejów? Cóż może przynieść 
krajowi opfitsze korzyści, nad ulepsze- 

- nie bytu kilku miljonów ubogich współ 
ziomków ; skierowanie naszych prze- 
znaczeń ną drogę, którą z woli Opa- 

. trzności przebyły już wszystkie pobra 
tymcze prowincje, które nas otaczają? 

“str. VI). 
: Cesarz Aleksander I pragnął, by 

zaszczyt ten stął się udziałem guber- 
nii moskiewskiej, macierzy: Rosji, lecz 
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že tego co przytoczyta dziač się nie 
może i wymaga by: w najbliższym 
czasie została wyznaczona łotewsko - 
polska granica, by został _ zmieniony 
Konkordat z Watykanem i by w po- 
granicznym pasie księży  naznaczano 
do paraiji jedynie tylko za zgodą rzą- 
du i wyznaczeni na żądanie rządu 
byli zwalniani, by nauczycielowie po- 
siadali język państwowy i dobrze byli 
ustosunkowani do państwa, dalej ko 
misja domaga się ażeby natychmiast 
zwolnić nauczycieli i duchownych, któ 
rzy brali udział w polonizacji, a ob- 
cokrajowców którzy w Łotwie okaza- 
li się nie lojalnymi — wysiedlić. Jak 
twierdzi referent komisji Łukin wszy- 
stkie te wnioski w łonie komisji były 
przyjęte jednomyślnie. 

Następnie wystąpił Dukurs pos. part. 
socj.-dem. w mowie swej za rezolu- 
cjami komisji podkreślił, opierając się 
na politycznych poglądach wyraził na 
wet swe zdziwienie, że Łotysze do- 
tąd patrzali przez palce na rozwijają- 
ce się mniejszości. 

Milberg zaś stwierdził, że socj. - 
dem. w komisji śledczej  dopytywali 
tylko tych świadków, którzy im  do- 
starczali potrzebnego materjału 
zaś świadkowie wcale nie byli przepy- 
tani i że socj.-dem. przeprowadzali ca- 
łą pracę komisji w ten sposób, by 
się porachować z niewygodnymi prze- 
ciwnikami politycznymi i by osłabić 
ich wpływ w раг . 

Po wypowiedzeniu się jeszcze kil- 
ku posłów na trybunę sejmową wszedł 
pos. Wilpiszewski i odpowiedział na 
wszystkie zarzuty, oszczerstwa i ka- 
lumje rzucane przez komisję pod ad- 
resem mniejszości polskiej na Łotwie 

— Wszystko to, co się tutaj dzieje 
— mówił p. ]. Wilpiszewski — samo 
przez się stwierdza na ile sprawa jest 
nie poważnie ujętą i w jaki sposób 
robione są starania by.ja wyolbrzy- 
mić i rozdmuchać. 

W. samej rzeczy nic niema, a jed- 
nakże są usiłowania by z tego nic 
zrobić coś. Oświadczenia  Milberga 
jeszcze bardziej Świadczą o tem, że 
w podobnym stanie komisja stworzy- 
ła nie państwową lecz partyjną pra- 
cę. Nas Polaków oskarżają, że jesteś- 
my agentami rządu polskiego, z takim 
samem powodzeniem możemy stwier- 

dzić, że Dukurs jest agentem Sowie- 
tów. Przytaczano tutaj dane statysty- 
czne, mówiono o liczebności ludności 
polskiej, która się zwiększyła, lecz sta- 
tystyka jest rzeczą wątpliwą, z chwilą 
kiedy się ona staje auto - statystyką, 
to znaczy kiedy wiadomość o sobie 
podaje nie sam obywatel państwa lecz 
je zapisuje osoba trzecia. 

Ostatni spis ludności stwierdził, że 
przedostatni spis ludności wykazał 
znacznie mniejszą liczbę Polaków niż 
było w rzeczywistości i dlatego spis 
jest bardziej zbliżony do prawdy niż 
pierwszy. 

W wielu polskich szkołach ucznio- 
wie posiadają język państwowy do- 
skonale. Stoimy na tym gruncie, ° 2е 
posiadanie języka państwowego jest 
konieczne. Jeżeli są szkoły, w których 
nauczycielowie słabo posiadają język 
państwowy, to świadczy. o tem, że 
do szkół polskich wysyła się złych na- 
uczycieli. Opowiadają tutaj, że Łoty- 
si płaczą kiedy się przy nich mówi o 
warunkach życia w powiecie Hłłuksz- 
tańskim, ale komisja nie pofatygowa- 
ła się stwierdzić, jak płaczą kobiety 
i dzieci polskie osadzone w powiecie 
iłłuksztańskim, gdyby komisja tem 
się zainteresowała przyszłaby do wnio 
sku, że nie Polacy uciskają Łotyszy, 

łecz że właśnie Polacy są pod pręgie- 

rzem. Że socjal - demokraci wykazali 
tyle jednomyślności z  burżuaznymi 

członkami komisji, ci właśnie  Socj-- 

dem., którzy we wszystkich kwestjach 
występują przeciwko burżuazji — to 
stwierdza wybitnie, że w tym wypad- 

szlachta tamtejsza, zaślepiona egoiz- 
mem, okazała się zbyt zacofaną. Pięk 
ną inicjatywę podniosła wierna dob- 
rym tradycjom szlachta t. zw. gubernij 

litewskich, ziemi ojczystej autora 

„Wspomnień*. Cesarz rosyjski w prze 
mowie, zamykającej prace głównego 
komitetu redakcyjnego do spraw refor 
my włościańskiej (w r. 1861-ym) nie 
omieszkał .to podkreślić w słowach: 
„Zacznę od tego, że podziękuję szlach 
cie gubernij litewskich za przykład, 
Który dała całej Rosji'*) ^ ^ 

Słowa te zostały pominięte w 
drukowanym tekście urzędowym, ce- 
sarskiej przemowy, jako zbyt dotkliwe 
dla miłości własnej dworzaństwa ro- 
syjskiego. Stanowią one chlubne świa- 
dectwo dla kresowego ziemiaństwa о- 
wej epoki, 

Mówiąc o średniowieczu lub jego 
zabytkach, musimy je sądzić inaczej, 
niż stosunki chwili obecnej, nie może 
my doń stosować miary i wagi nowo 
czesnej. Należy umieć wmyśleć się w 

psychologję odległej epoki i warunki 
jej bytu, lecz wchłaniać w siebie jej 
ducha, nowoczesnemu człowiekowi nie 

wolno. Podwójnie błądzi, kto prze- 

szłość odleglejszą sam sądzi, jak u- 
piór średniowiecza. 

Wolno przypuszczać, że cały ten 

  

*) Słowa te powtarzał Aleksander Skir- 
muntt (1830 — 1909), który sam je słyszał 

feta). cesarskich, jako członek owego komi- 

inni ® 
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Wciąž o przesileniu 
teatralnem 
W związku z przesileniem na 

stanowisku dyrektora teatrów wileńskich, w 
dniu 25 b. m. przedstawicel ZASP p. Buja- 
nowski zakomunikował oficjalnie, iż dyr. Zel 
werowicz ostatecznie i nieodwołalnie zrezy- 
gnował ze stanowiska dyrektora. Jednocześ- 
nie p. Bujanowski zakomunikował, że Z. A. 
S. P. wysuwa kandydaturę Janusza Warne- 
ckiego byłego reżysera Teatru Narodowego 
w Warszawie. Stan ten, jaki się obecnie za- 
rysował, potrwa niewiadomo jak długo. Do- 
chodzą jednak do nas pogłoski, że poza sta- 
nem oficjalnym wre praca zakulisowa i na 
stanowisko dyrektora ubiegają się różni 
kandydaci nie ogłoszeni jeszcze  oiicjalnie, 
ale mogący każdej chwili stać się poważ- 
nymi konkurentami oficjalnego kandydata, 
a konkurentów tych jest sporo. Wymienia- 
ja Adwentowicza, spółkę Rychłowski i Li- 
manowski, drugą spółkę Dziewulski i Gallo- 
wie i najwięcej trafiającą nam do przeko- 
nania spółkę d. Zełwerowicz i reżyser Wasi- 
lewski. 

i Walerjan Charkiewicz | 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałoruslszkice historyczne zł, 6.-— 
Placyd Jankowski (John oi Dycalp)— 

życie i twórczość ‚ Zł. 10.— 

Bez steru I busoll (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
plesklego w Wilnie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Plerwsze trudy | walki wi- 

ieńskich kolejarzy $ ‚ 0.80 

ku socj. - dem. przyłączyli się do tej 

A gė ze zgóry przewidzianym ce- 
em. 

Nas oskarża się o nieposzanowanie 

państwa, a tymczasem w Sejmie i ło- 
tewskiej prasie czy mniema takich fak- 
tów, które podrywają autorytet pań- 
stwa? Podrabiane dokumenty i toto- 
grafje na to nie wpływają? 

Wszystkie mniejszości mają pra- 
wo pracować w swych ekonomicznych 
towarzystwach, a gdy Polacy w podo- 

bny sposób organizują to, to się nazy 
wa polonizacją. Będąc od sześciu lat 
prezesem Związku Polaków w Łotwie 
stwierdzam, że ten Związek nigdy nie 
był nie lojalnym w swej pracy wobec 
państwa i nie wychodzi poza ramy 
prawa i Konstytucji. Zaznaczam, że 
w sprawozdaniu komisji śledczej nie- 
ma nic, prócz subjektywnego zapatry- 
wania się na sprawę, brak nawet ma- 
terjałów opartych na faktach. Niema 
konkretnych wniosków, a te znowu 
daleko idące wnioski zaprzeczają fak- 
tom. Że nie wyznaczona dotychczas 
granica łotewsko - polska, winni są 
nie Polacy, nie polscy obywatelowie w 
Łotwie i nie Polska jako państwo. Tu 
są inne przyczyny. Granica niewyzna- 
czona była dotychczas z chęci dogo- 
dzenia drugim bardziej zainteresowa- 
nym. Te warunki komisja skrywa 
przed wszystkiemi ugrupowaniami sej- 
mu, dla których faktyczny stan rzeczy 

jest niewiadomy. Co się tyczy Kon- 

kordatu z Watykanem bronić go: będą 

ci, którzy do tego są powołani. W 

kwestjach katolicyzmu Polacy zawsze 

staną w obronie swej wiary. Wyzna- 

czać lub wydalač urzędników i na- 

uczycieli według widzimisię p.p. Du- 

kursów i Łukinów tyle samo będzie 

znaczyć, co dochodzenie osobistych po 

rachunków. 
Katygorycznie protestuję co do wy- 

suwania sprawy polonizacji, gdyż obe- 
cnie można mówić o denacjonalizacji, 
i te określenia stosować można nie 
tylko do mniejszości, lecz i samych 

Łotyszów. Praca komisji która nic 
nie zrobiła pociągając za sobą jedy- 
nie wielkie koszta jest samo przez się 
szkodliwą, gdyż bardzo źle wpływa 
na ideologję urzędników,  rozjątrza 
szowinizm i uniemożliwia współżycie 

miejscowej ludności, która w masie 

żyła dotąd w najlepszym ustosunkowa 
niu się do siebie... 

Po przeszło dwugodzinnem | przė- 

mówieniu posła Jarosława Wilpiszew- 

skiego, sprawę przyjęcia wniosków ko 

misji śledczej większością głosów od- 
łożono na jesienną sesję sejmu. 

dyskurs niefortunny, wywołany rodzin 
ną urazą do wielkiego wieszcza, nie 
odpowiada kierunkowi myśli i usposo 
bieniu autora. W sądach jego, o rołni- 
kach, pracujących z kosą w ręku lub 
pługiem na roli, brzmi nuta trzeźwej 
życzliwości, a dawni jego pracowni- 
cy — jak wieść niesie — wspomina- 
ją go z uznaniem i uszanowaniem. 

Znać w tych wspomnieniach rękę 
architekta, który myśl w kształty ka- 
mienne wcielać umie, materjał z dob- 
rej jest gliny, lecz. cegła źle wypalona, 
zadużo w niej marglu, kruszy się, pę- 
ka. Język jest zły — roi się nietylko 
od prowincjonalizmów, lecz i rusycyz- 
mów czystej krwi. 

Skąd one się wzięły? Bo przecie 
szkół rosyjskich autor nie przechodził. 
Przykłady: „ks. Mrski (jenerał-guber- 
nator wileński, potem min. spr. wewn.) 
żywił wstręt do miar stanowczych'* 
(str. 187). „Podobne krachy zachwy- 
ciły banki ziemskie w Charkowie i in. 
(str. 168). Krachem, od którego u- 
cierpiał, napewno żaden bank zachwy 
cony nie był. 

Wspomnienia są cenne, jako wyraz 
myśli i spostrzeżeń wybitnej jedno- 
stki, to zawsze ciekawe, lecz jako ma- 
terjał historyczny mogą być użyte tyl 
ko z wielką ostrożnością. Czasem pa 
mięć autora zawodzi — często oko. 

Zimą 1876 — 77 r. poznał we Flo- 
rencji cesarską parę brazylijską. Kilka 
tygodni potem — opowiada — w nie- 

ъ) 

Przyjazd do Wilna D. premjera Prystora 
W niedzielę dnia 26 bm. rano war- 

szawskim pociągiem pośpiesznym przy 
bywa do Wilna pan prezes Rady mini- 

strów Aleksander Prystor z małżon- 
ką. Pan premjer uda się z Wilna bez- 
pośrednio do Borek, gdzie spędzi ur- 
lop wypoczynkowy. (S) 

Były dowódca eskadry Kościuszkowskiej 
przyjechał z Ameryki. 

W Wilnie przebywa od paru dni p. Edward Charles Corsi, kapitan 
pilot armji amerykańskiej, były dowódca eskadry Kościuszkowskiej. Es- 
kadra ta jak wiadomo brała udział w wałkach w obronie Lwowa. Kapitan 
Corsi przybył z ramienia eskadry do Polski, aby złożyć wieniec na grobie 
poległych obrońców Lwowa. 

Obecnie zwiedza on w towarzystwie swego przyjaciela, profesora 
Karl Thomsona Polskę przyczem specjalnie interesuje się byłemi pobojo- 
wiskami. Należy również wspomnić, iż prof. Thomson zbiera materjały dla 
historji i geografji Polski popularnych podręczników dla szkół amerykań- 
skich. Towarzyszy amerykańskim gościom z ramienia ministerstwa spraw 
zagranicznych dr. Jan Sliwiūski. Po zwiedzeniu Wileńszczyzny goście uda- 
dzą się do Lwowa w towarzystwie szefa lotnictwa pułkownika Rayskiego. (s) 

Po pożarze na 
Dziś dowiedzieliśmy się, że przyczyną po 

żaru przy ulicy Mickiewicza była wadliwa 
budowa kominów, w których zapaliły się sa- 
dze a stamtąd ogień przerzucił się na strych. 

Ogień został zauważony przez  prze- 
chodni, którzy zaalarmowali mieszkańców 
domów. W nieopisanym zamęcie poczęła się 
ucieczka zaspanych lokatorów. Ogień  za- 
czął bardzo szybko rozszerzać się dzięki 
drewnianej nadbudówce na kamienicy. 

Straż pożarna poczęła zalewać płomie- 

ulicy Mickiewicza 
nie morzem wody. W tym wypadku nie prze 
sadzamy, bo straż pożarna za noc wylała 
80,000 litrów wody. Ewakuowano zostało 
przeszło 20 mieszkańców z 8 mieszkań. 

Straty przypuszczalnie wynoszą około 
75,000 złotych. Pożar jednak nie został cał- 
kowicie ugaszony, bo w dniu wczorajszym 
popołudniu ogień wybuchł znowu lecz zo- 
stał umiejscowiony przez przebywający tam 
posterunek straży pożarnej. (S) 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 25 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 763 

Temperatura średnia 4-21 

Temperatura najwyższa --25 

Temperatura najniższa +-11 

Opad w mm. — 
Wiatr północno-wschodni 

Tend. bar.: spadek. 
Uwagi: pogodnie. 

    

NABOŻEŃSTWA 
Nabożeństwo żałobne za 

duszę š. p. ks. Anastazji Gruziń- 
skiej. W kościele OO. jezuitów, pod we- 
zwaniem św. Kazimierza, odbędzie się we 
środę, dn. 29 lipca, o godz. 9 rano nabożeń- 
stwo żał. z egzekwiami za duszę ś.p. Księżn. 
Anastazji Gruzińskiej, która w ciężkich 
dniach bolszewickiego najazdu, w obronie 
kościoła i O. Muckermanna Т. J. przez 3 dni 
i noce, przebywając z ludem w świątyni, 
utrudniała akcję wrogów, wreszcie areszto- 
wana, miała życiem świadczyć o przywią- 
zaniu do wiary Św., którą tajemnie za cza- 
sów srogiego prześladowania Kościoła przez 
carat, przyjęła. Akcja Wojsk polskich i Li- 
gi wyzwoliła ją z więzienia łukiskiego. 

W piątek w tymże kościele odpust zu- 
pełny „toties guoties“, jako w uroczystość 
św. Ignacego Loyoli, założycieła zakonu 
00. jezuitów.  Całodzienne wystawienie 
Najśw. Sakramentu. O godzinie 10 Suma z 
kazaniem a o 5,30 nieszpory z kazaniem i 

procesją. 

W frazie przeziębienia, kataru, zapalenia 

gardzieli, przy bólach nerwowych i łamaniu 

w kościach, należy dbać o codzienne, regu- 

lerne wypróżnienie, i w tym celu używać 

pół szklanki naturalnej wody: gorzkiej 

  

„Franciszka - Józefa". Żądać w aptekach i 

drogerjach. 

    

  

    
Japoński proszek 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 

pb. PLUSKWY, PRUSAKI, 

mszyce na kwiatach i wszelkie 

„, inne robactwo. KATOL sprze- 
$.ą daje się w Skład. Aptecz. i Apt. 

a” „Przedstawiciel Katolu H. Woj- 
tkiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21*, 

obecności tej godnej pary monarszej, 
jakiś „miecz**) (aluzja do innego u- 
stępu), generał rzekł: „„poszoł won”, 

monarcha odrzekł: i pojdu i wszystko 
najlepiej w najlepszej Brazylji* (str. 
125). Nie w kilka tygodni lecz we dwa 
naście lat potem, w roku . 1889, na- 

stąpił upadek cesarstwa w Brazylji, 
pod obecność Don Pedra II w Rio - 

Janeiro, który istotnie bez czynnego 

sprzeciwu, jak za dni naszych Alfons 
XIII, kraj swój opóscił — bezpowrot- 

nie. ‘ 

W latach 70-tych wieku przeszłe- 
go, spędzając zimę na „Maderze, po- 

znał tam autor między innymi, wybit- 

nego marynarza angielskiego. „Otrzy- 

małem bilet wizytowy — mówi 

kontradmirała.. Beauchamp - Seymour, 
a pokazało się, że rozmawiałem z p. 

Biczem-Simer (osobliwości pisowni 

nazwisk angielskich). Ten marynarz 
pięknie zakończył swój żywot. W kil- 

ka lat później, jako wice-admirał do- 

wodził całą flotą środziemną, mając 

swoją flagę na ozdobie marynarki an- 

gielskiej, pancerniku „Wiktorja”. Oso- 

biście kazał jednemu z krążowników 
zmienić linję, przepływającą przed 

„Wiktorją“ i źle rozrachował się z 

szybkością chodów i krążownik wbił 

się w środek pancernika. Admirał z 

najzimniejszą krwią przewodniczył e- 
wakuacji załogi... nie wsiadł do łodzi, 
wyszedł na najwyższą galeryjkę, skrzy 
żował ramiona na piersiach i ze stat- 

KA 
URZĘDOWA 

— Lustracja kolonij letnich. Naczel 
nik wydziału zdrowia urzędu woje- 
wódzkiego p. dr Rudziński i naczelnik 
wydziału pracy i opieki społecznej p. 
Konrad ]ocz przeprowadzili lustrację 
kolonji letniej dla dzieci w Druskieni- 
kach, prowadzonej przez profesora Wa 
cława Jasińskiego. Jest to kolonja, któ 
ra powinna służyć za typ pod wzglę- 
dem ładu i umiejętności prowadzenia 
tego rodzaju zakładów. Zdrowa okoli- 
ca, czystość, dobre odżywianie i ra- 
cjonalny tryb życia składają się na 
warunki nie pozostawiające nic wię- 
cej do życzenia. 

Pozatem zlustrowano kolonję letnią 
dla uczni szkół średnich w Kazimie- 
rzowie powiatu oszmiańskiego, przy- 
czem stwierdzono, że warunki na tej 
kolonji są również całkowicie zada- 
walniające. (S) 

MIEJSKA 
— Wydział kontroli magistra- 

tu będzie rewidować kino miej- 
skie. W związku z nadużyciami w kinie 
miejskiem, o których chodzą od dość dawna 
pogłoski, p. wicepjirezydent Czyż polecił wy- 
działowi kontroli magistratu przeprowadzić 
dochodzenie w trybie przyśpieszonym. Stwo 
rzona w tym celu komisja rozpocznie swe 
prace niezwłocznie. (S) ® 

— Likwidacja robót drogowych na 
terenie Wilna. W dniach najbliższych 
zostaną zlikwidowane roboty drogowe, 
prowadzone ostatniemi czasy przez 
magistrat m. Wilna. Wstrzymane zo- 
staną remonty bruków, układanie chod 
ników itd. Na ulicy Zawalnej roboty 
równeż zostaną wstrzymane i tylko od 
W. Pohulanki do szpitala żydowskie- 
go na rozkopanym terenie roboty bę- 
dą zakończone. Postanowienie to zo- 
staje w ścisłym związku z wykonaniem 

KONFERENCJA w KURATORJUM 
W SPRAWACH SZKOLNICTWĄ 

LITEWSKIEGO 
Onegdaj w Kuratorjum  Szkolnem 

odbyła się konferencja z udziałem de- 
legacji litewskiej, w skład której wcho. 
dzili: prezes tymczasowego komitetu 
litewskiego K. Staszys, prezesi towa- 
rzystw Rytas wileńskiego i święciań- 
skiego ks. Kraujalis i K. Pietrajtis 0- 
raz dyrektor gimnazjum litewskiego, w 
Wilnie Szyksznis. 

Delegacja litewska w ciągu prze-- 
szło godziny konferowała z Kurato- 
rem szkolnym w sprawach  szkolnie- 
twa litewskiego w Wileńszczyźnie. 

W czasie konferencji delegacja za- 
znaczyła, że w wielu miejscowościach 
zamieszkałych przez Litwinów, w szko 
łach państwowych nauczyciele nie zna 
ją języka litewskiego, co się ujemnie 
odbija na nauce. 

Kurator uznał słuszność stanowiska 
delegacji i podkreślił, że ze stanowi- 
ska pedagogicznego jest rzeczą konie- 
czną, aby: nauczyciel posiadał znajo- 
mość języka dzieci, powierzonych je- 
go opiece. Kuratorjum już od dłuższe- 
go czasu czyni starania, aby we wszy 
stkich miejscowościach zamieszkałych 
przez ludność litewską stanowiska na- 
uczycielskie były obsadzone przez na- 
uczycieli, znających język litewski. 

Liczba tych nauczycieli stale wzra- 
sta i w miarę napływu kandydatów ze 
znajomością tego języka, nauczyciele 
nie znający języka swego otoczenia zo 
staną przeniesieni. 

Jedynym zakładem państwowym 
przygotowującym nauczycieli ze zna 
jomością języka litewskiego jest obec- - 
nie seminarjum nauczycielskie w Świę 
cianach. Urządzane są pozatem rok 
rocznie dla nauczycieli kursy „języka 
litewskiego. Większy napływ młodzie- . 
ży litewskiej do seminarjów państwo- 
wych mógłby w szybkiem tempie 
istniejące jeszcze braki usunąć. 

Dalej delegacja skarżyła się, że na 
kursy nauczycielskie przyjęto zaledwie 
2/3 kandydatów Litwinów. Kurator о-, 
biecał uwzględnić podania jeszcze kil- 
ku kandydatów maturzystów. 

Poruszono również sprawę. kursów 
dokształcających dla obecnie czyn- 
nych, niewykwalifikowanych  nauczy- 
cieli prywatnych szkół litewskich oraz 
sprawy dotyczące gimnazjów 
skich. 

Głównym tematem konferencji by- ` 
ła sprawa podręczników używanych w :: 
szkołach litewskich. Kurator oświad-. 
Czył, że większość tych podręczników. 
nieodpowiada swemu przeznaczeniu i 
nie będą mogły być dopuszczone do“ | 
użytku w szkołach. Podręczniki te wy” 
dane w Kownie lub pržedrukowywa- 
ne w Wilnie z wydawnictw przedwo- 
jennych nie uwzględniają obecnych 
warunków, 'a przeto nie przyczyniają . 
się do wychowania obywateli Państwa 
Polskiego. Jako przykład kurator wska 
zał ną podręczniki z rachunków operu 
jące dotąd systemem monetarnym ro- 
syjskim i litewskim (lity, centy, ruble- 
i kopiejki). н 

W konkluzji kurator zaproponował 
dełgacji zorganizowanie wydawnictwa 
nowych podręczników . uwzględniają- 
cych regjonalizm wileński 
wość polską. (S) 

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
WŁODZIMIERZ BORO. 

Wilno, ul. Beliny 16, m. 5, tel. 15—43. 
(obok mostu kolejowego) 

Konto czek. w P, K. O. 82008   
uchwały powziętej na posiedzeniu ko- 
misji oszczędnościowej, jaka miała 
miejsce przed paru dniami w magistra 
cie. (S) 

ZEBRANIA I ODCZYYY 
— Zjazd nadleśniczych w D.L.P.N. Wilno. 

Przed paru dniami oo się zjazd nadlešni- 
czych Dyrekcji Lasów: Państwowych w Wi!- 
nie pod przewodnictwem dyrektora E. Sze- 
miotha. Zjazd poświęcony był. całkowicie 

debatom nad opracowaniem planu finanso- 

wo - gospodarczego na rok 1931—32 i prze- 

prowadzony pod znakiem  jaknajwiekszej 

oszczędności po stronie wydatków. Ponadto 

kiem zatonął”. (str. 118). Admirał 

Seymour w r. 1882 bombardował A- 
leksandrję, w r. 1886 jako Lord Alce- 

ster- (czytaj Oster), przeszedł w stan 

spoczynku. Fakt opisany miał istotnie 

miejsce w roku 1893-ym, z 4dmirałem 
Sir George Tryon. 

Opowiadając o wyborach do l-ej 
Dumy państwowej w roku 1906-ym pi 
sze autor: „W Wilnie dzięki pomocy 
wyborców prawosławnych, a mimo sil 
nej organizacji żydowskiej, przeszedł 
z łatwością poseł Polak (jeśli mię pa- 
mięć nie myli) mecenas Węsławski". 
Posłem miasta Wilna w pierwszej był 
sjonista Szmarja Lewin. 

A teraz 'tylko jeden przykład licz- 
nych pomyłek wzrokowych. W czasie 
trwania 3-ej Dumy wypowiedział Mi- 
lewski w izbie wyższej wielką mowę o 
finansowem położeniu Rosji. „Przera- | 
chowałem się — mówi — z marnemi 
mojemi siłami fizycznemi; w chwili, 
kiedym schodził z mównicy, chwyciło 

mnie tak gwałtowne duszenie i bicie 
serca, że się schroniłem i wyciągną- 

łem na kanapce za oddzielnem siedze- 

niem sekretarza państwa bar. Uks- 

kiilla. Poczciwy baron opuścił swoje 

miejsce, aby mnie ratować. Wystar- 

czył półgodzinny odpoczynek, lecz 
wówczas powstał między nim a mną 
projekt zbudowania w' naszym Maryj- 

skim własnym pałacu na części bardzo 

obszernego dziedzińca, naszej własnej 
sali dla posiedzeń plenarnych... mini- 

Godz przyjęcia: od 9 —2 16 — 7 р:р. 

szczegółowo została omówiona sprawa u- 
proszczenia i znormalizowania pracy biuro 
wej w nadleśnictwach na zasadach meto- 
dy naukowej organizacji pracy. (S) 

Walne zebranie Sekcji Drzewnej 
Związku Przemysłowców. Dnia 3 sierpnia 
rb. o godzinie 18 i pół w pierwszym termi- 
nie a o godz. 19 w drugim —. ważne: przy - 
wszelkiej ilości obecnych — odbędzie się 
Ogólne Zebranie Członków Sekcji Drzew- › 
nej Związku Przemysłowców Polskich w 

1 райзбмо- , 

Wilnie (ul. Dominikahska 1) z następują- | 

(dokończenie kroniki na stronie 4-ej) 

POPEYE ASTA TOTO OPORY AD NA WOZY SE ROZA WOZIE IO III NETIKS ITS * 

ster finansów Kokowcem chętnie się 
na to zgodził... następnej jesieni 1908 
r. już zasiadaliśmy w 
zdolnej pomieścić wygodnie 250 sztuk 
ekscelencyj, z doskonałą  akustyką.... 
a zgraja bolszewików, która prawdó- 
podobnie teraz tam zasiada, nie domy 
śla się, że memu niedomaganiu za- 

   

SE
 

litew-'.. 

swojej sali... + 

wdzięcza swe wygody“. (str. 279, 80) ; 
Człowiek o egocentrycznej naturze by- 
wa skłonny do widzenia w sobie sprę- 
żyny lub ośrodka wielu działań, które: 
mogły powstać i istnieć zupełnie od- 
niego niezależnie. Ta szczególna skłon 
ność była już znana staro-greckim 
rzymskim bajkarzom. Projekt budowy 
odpowiedniej sali posiedzeń dla Rady 
Państwa istniał już, bodaj w czasie 
sesji 1-ej Dumy. Dla zasobnego skar- 
bu rosyjskiego wydatek na jej urządze 
nie był fraszką. Wykonanie projektu. 
byłoby napewno uskuttecznione, nieza-, 
leżnie od zasłabnięcia naszej ekscelen- 
cji. Prawdopdobnie Kokowcew i Uks- || 
kiil oomyśleliby o umieszczeniu odpo- 
wiedniej tablicy w sali, jeśliby, myśl 
jej budowy powstała istotnie zopisane. 
go wypadku. Tablicy tej niema. 

Roman Skirmuntt. 

BOW.



st 
  

Kleska požarėw 
WILEJKA. Ostatnio powiat wilejski na- 

wiedziła fala pożarów, które powstały z róż 
nych powodów i przyczyniły mieszkańcom 
większe lub mniejsze, ale zawsze dotkliwe 
straty. 

We wsi Pasieki — Mikulińskie gm. doł- 
hinowskiej spalił się dom mieszkalny i zabu 
dowania gospodarcze, należące do Chasie- 
niewicza Bronisława. Straty wynoszą 7000 
złotych. 

We wsi Chołmie- gm. krzywickiej spłonął 
dom i zabudowania gospodarcze, należące 
do Rapanowicza Teodora. Pożar powstał 
'vskutek wadliwej budowy komina. 

We wsi Wybołowicze na szkodę Durej- 

ko Stefana spłonęły budowle gospodarcze. 
Straty 2000 złotych. W tejże wsi spłonęły 
zabudowania Sadowskiego Antoniego. Przy- 
czyną pożaru u tego ostatniego było ude- 
zzenie pioruna. 

+ We wsi Szczaxowszczyzna gm. chocien- 
czyskiej spłonęły od uderzenia pioruna zabu- 
dowania Pinczuka Józefa, przyczyniając wła 
ścicielowi strat na 10,000 złotych. Również 
od uderzenia pioruna spłoneły zabudowania 
należące do Basłyk Emilji, zamieszkałej we 
wsi Wyholowicze. 

MOŁODECZNO. We wsi Siemierniki 
wskutek uderzenia pioruna spaliły się zabu- 
dowania należące do Student Marji. (S) 

BURZA Z PIORUNAMI NAD POW.OSZMIAŃSKIM 
Przed paru dniami na terenie gmin hol- 

szańskiej, krewskiej i solskiej szalata burza, 
połączona z piorunami, która przyczyniła 
mnóstwo strat mieszkańcom tych gmiin. Naj 
większe straty poczyniły pożary powstałe od 
uderzeń piorunów. 

We wsiach Gniłucha i Smonin gm. hol- 
szańskiej na szkodę Wajnickiego Kazimierza 
i Raczkowskiej Tatjany ogień strawił zabu- 
dowania gospodarcze i domy mieszkalne, 
przyczyniając właścicielom strat na sumę о- 
koło 5000 zł.; we wsi Mikulewszczyzna spło 

uęły zabudowania gospodarcze należące do 
Durko Jana. Straty poniesione przez niego 
sięgają 5000 złotych. Najwięcej pożarów od 
piorunów powstało na terenie gminy solskiej, 
bowiem straty poniesione przez  mieszkań- 
ców wsi Lipówki i Trykole przekraczają 
20000 złotych. Jednocześnie należy wziąć 
pod uwagę, że burza poniszczyła piony na 
polach i te straty chyba najdotkliwiej dały 
się we znaki mieszkańcom wspomnianych 
gmin. Ogółem straty sięgają 100,000 zło- 

tych. (S) 

cym porządkiem dziennym: 
1. Sprawozdanie z działalności Sekcji za 

ubiegły okres; 2. Sprawa powstania Komi- 
tetów Eksportowych Materjałów  Iglastych 
Tartych i Papierówki w Warszawie i od-. 
nośnych Sekcyj Regjonalnych w Wilnie: a) 
sprawa kandydatów z ramienia  Sekcyj 
Związku do Komiteów i Sekcyj Eksporto- 
wych; b) Wybór wirylistów do Sekcyj Eks- 
portowych w Wilnie; 

3. Wydzielenie Sekcji Tektury; 
4. Wybór przewodniczących; 
5. Przyjęcie przez Sekcję Tektury regu- 

laminu; 
6. Wyznaczenie kandydata z ramienia 

Sekcji Tektury na Radcę do Izby Przemysło 
wo-Handlowej w Wilnie; 

7, Wolne wnioski. 

WOJSKOWA 

— święto pułkowe w 6 p.p. Leg. 

W dniu 28 bm. 6 pułk piechoty Legjo 

nów obchodzi 16,tą rocznicę swego 

istnienia. Wprzeddzień, tj. 27 bm. 
wieczorem na Antokolu na boisku spor 
towem pułku odbędzie się apel poleg- 
łych. Punktualnie o godz. 21,00 zap.o 
ną na stokach gór Antokolskich ognie, 
poczem po odebraniu raportu i doko- 
naniu przeglądu zebranych oddziałów, 
nastąpi odczytanie nazwisk oficerów 
i szeregowych, poległych w obronie 
granic Rzeczypospolitej. Po odegraniu 
okolicznościowych utworów przez or- 
kiestrę pułkową odbędzie się cap- 
strzyk na ulicach m. Wilna. Wstęp dla 
publiczności w dniu 27 bm. wieczorem 
na boisko sportowe wolny. 

W dniu 28 bm. poi przeglądzie 
pułku o godz. 9,45 na placu Piotra i 
Pawła, którego dokona p. inspektor 
Armji, gen. dyw. Konarzewski Daniel, 
odbędzie się uroczyste nabożeństwo w 
w kościele Piotra i Pawła, celebrowa 
ne przez JE. ks. biskupa Bandurskie- 
go Władysława. Po nabożeństwie od- 
będzie się defilada na ul. Kościuszki, 
którą odbierze p. gen. Konarzewski. 

Wspólny obiad žotnierski odbę- 
dzie się w koszarach 6 p. p. Leg. o 

godz. 12-tej z udziałem dostojników 
cywilnych i wojskowych, poczem o go 

dzinie 13-tej w kasynie  oficerskiem 
koleżeńskie śniadanie. Wieczorem te- 
goż dnia odbędzie się w salonach ka- 
syna oficerskiego przy ul. Kościuszki 
18 zabawa taneczna. 

POCZTOWA 
— Odebranie debitu pocztowego pismom. 

Ministerstwo Spr. Wewn. odebrało debit ni- 
żej wymienionym pismom i drukom: $ 

„Wistnyk Ukraiskaho robotniczoho  uni- 
wersytetu“, wyd. w Pradze, " 

„Ukrainskij Skitalec“, wyd. w Wiedniu. 
„Ukrainskij Prapor“, wyd. w Berlinie. 
„Kampf un Ofboj“ myd. w Charkowie“. 
„Atrbetsztul“ wyd. w Kijowie. 
„Imperjalizm“ Lenina wyd. w Moskwie. 
„Hirsz Lekert* wyd. w Kijowie. A 
„Korotka Istorja Ukrainy" wyd. w Kijo- 

wie. 
„lnternacjonał _ miżnarodnij 

himn" wyd. w Charkowie, ' 
„Śpiwanyk ukraińskich siczowych stril- 

cėw“ wyd. w Wiedniu. (S) 

SPORTOWA 
— Organizacja P. W. wśród leśników. W 

dniu 18 bm. odbyło się organizacyjne ze- 

branie urzędników Dyrekcji Lasów Państwo 

wych w Wilnie. Na zebraniu byli obecni u- 

rzędnicy centrali i z ternu. Na zebraniu tem 

poruszono sprawę organizacji leśnego przy- 

sposobienia wojskowego. Po  wygłoszeniu 

przez nadleśniczego p. Kuboka odczytu na 

temat leśnego przysposobienia wojskawie- 

go i jego zadań uchwalono przystąpić do 

utworzenia organizacji leśnego  przysposo- 

robotniczij 

     
    
    JOHN HUNTER 

e JENNY—DETEKTYW 
— Zrozumiałem, — uśmiechnął się 

Hogan. — Będę tam nocować. Rozu- 
miesz? Tak będzie najlepiej. Czy wia 
a Lewińskiego są zupełnie pew 
ne? 

— Lewiński pracuje bardzo dob- 
rze, a wie dobrze, co mu grozi za о- 
myłkę. Jeżeli sprawa się uda, podzieli 
my się miljonami funtów sterlingów. 
To ładny pieniadz, co? No, czas już 
na ciebie! — dodał, spoglą. dając 11 
zegarek. R: 

OLBRZYMIE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

Hogan wyszedł i wsiadł do stare 

go dwuosobowego auta, które zosta- 
ło kupione zupełnie uczciwie i jaknaj 
oficjalniej zarejestrowane, to też nie 
było nigdy używane do  przedsię- 
wzięć bandyckich. 

Pierwszym celem jego podróży był 
duży garaż w nadrzecznej dzielnicy 
Londynu. 

Na rozległym dziedzińcu, przed ga 
rażem stało tuzin „chorych* maszyn. 
a w garażu sześć pięknych autobusów 

Włydawca Stanisław Mackiewic: 

bienia wojskowego na terenach podległych 
Dyrekcji Lasów Państwowych. Dla przepro- 
wadzenia wstępnych prac i opracowania sta 
tutu został wybrany komitet wykonawczy z 
dyrektorem E. Szemiothem na czele. W 
związku z tem w dniu 24 bm. odbyło się 
pierwsze zebranie komitetu 'wykonawczego 
w Wilnie. (S) 

TEATR I MUZYKA 
— Teafr Miejski w „Lutni*. Dziś, o go- 

dzinie 8,15 wiecz. po raz drugi niezwykłe cie 
kawa sztuka B. Atherton'a „A Zuzanna nie 
chce*, w pierwszorzędnej obsadzie z: pp. 
Eichlerówną, Jasińską-Detkowską, Wasilew- 
skim i Wyrwiczeni w rolach głównych. 

Reżyserja R. Wasilewskiego. Dekoracje 
J. Hawirytkiewicza, 

— Teatr Letni w ogrodzie no-berndrdyń 
skim. Dziś o godzinie 3,30 pp. na ogólne 
żądanie nieodwołalnie po raz ostatni wybor- 
na krotochwila Hennequina „Szukam dziec- 

ka* z Kamińską, Sawicką, Balcerzakiem i 

Wyrwiczem na czele. 
Q, godzinie 6,30, oraz 8,30 wiecz. odbę- 

dą się w Teatrze Letnim. dwa przedstawie- 
nia Rewji pt. „Tylko walczyk jest najsłod- 
szy", z udziałem pp. Kozłowskiej, Carnero, 
Osińskiego, Sempolińskiego, Klimaszewskie- 
go, pary tancerzy Wierzyńskich, oraz zespo 
łu girls. 

Kierownictwo artystyczne Sempolińskie- 

go. Tańce układu baletmistrza Wierzyńskie- 

sę — Muszla koncertowa w ogrodzie po- 

bernardyńskim. Dziś, o godzinie 8,30 wiecz. 

w muszli koncertowej odbędzie się koncert, 

w którym udział wezmą — orkiestra 5 pp. 

Legjonów pod dyrekcją por. Kościeszy, oraz 

artyści Teatrów Miejskich pp. Niwińska, 

Sawicka, Milecki, Balcerzak i Łaciński. 
— Drugi poranek muzyki popularnej. W 

niedzieię dnia 26 lipca rb. o godzinie 12-ej. 
w Parku Sportowym im. gen. Żeligowskie- 
go (wejście z ulicy Syrokomli) odbędzie isię 
długi poranek muzyki popularnej pod batu- 
tą Władysława Szczepańskiego, wieczorem 
o godzinie 8,30 bardzo ciekawy koncert z 
współudziałem ulubieńca publiczności wiileń- 
skiej Leona Wołejko, recitacje „Swat”, Mej- 
szagolskie pogaduszki — słynny śpiewak 
Eugenjusza Olszewski odśpiewa szereg pie- 
śni. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
" Miejskie — Graziella. 

Helios — Mąż—kochanek. 
Hollywood — Ulica potępionych dusz. 
Casino — Atlantic. 

Stylowy — Pogarda śmierci. 
Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— 24 bm. Radomski Franciszek zamiesz- 

kały w majątku Landwarowo zameldował, 
że skradziono mu magazyn z nabojami od 
rewolweru. Kradzieży tej dakonał Frantkow 
ski Stanisław (Połocka 4), którego zatrzy- 
mano. Magazynek z nabojami odebrano i 
zwrócono właściciejowi. у 

— 2 bm. powiesił się Romanowski Mi- 
kołaj (Raduńska 36). Przyczyna samobój- 
stwa brak środków do życia. 

— 24 bm. Domnieszewiczówna Irena (Za 
walna 25) wypiła esencji octowej. Pogoto- 
wie ratunkowe po udzieleniu pomocy od- 
wiozło desperatkę do szpitala Sawicz w sta- 
nie niezagrażący życiu. Przyczyna narazie 
nieustalona. 

— 24 bm. w bramie domu 29 przy ul. 
Wileńskiej został znaleziony podrzutek płci 
męskiej w wieku około 4 dni, którego umie- 
szczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA DN. 26 LIPCA 

10,15 Transm. nabożeństwa 

Władysława Kalinowskiego. 
11,35 Odczyt misyjny z Warsz. 
12,00 Bicie dzwonów i hejnał z wieży 

katedralnej w Wilnie. 
12,05 koncert popularny. 
15,20 pogadanki i muzyka z Warsz. 
15.05 „O sporcie wędkarskim* — 

wygłosi Jan Kostrowicki. 
15,25 Aud. rołnicze z Warsz, 
1,600 Aud. żołnierska z Warsz. 
10.40 Aud. dla dzieci z Warsz. 
17,40 Koncert popularny z Warsz. 
19.00 „Kukułka wileńska* — mówiony 

dwutygodnik humorystyczny. 
19,40 skrzynka techniczna z Warsz. 
20,15 koncert wieczorny. 
22,00 „Urok i beztroska campingu” 

feljeton z Warszawy wygłosi dr. M. Jaro- 
stamwski. 

22,15 kom. z Warsz. 
22,30 koncert solisty z Warsz. 
23,00 muzyka lekka z Warsz. 

PONIEDZIAŁEK DN. 27 LIPCA 
11,58 czas. 
12,05 muzyka operowa. 
16,,40 kom. dla żeglugi z Warsz. 
16.45 pogadanka literacka w języku 

francuskim z. Warsz. 
17,10 muzyka popularna (płyty). 
17,45 „Praktyki gospodarskie w wierze 

niach ludu polskiego" — odczyt z Warsz. 
wygłosi dr. K. Zawistowski. 

18,00 muzyka lekka z Warsz. 
19,00 wileński kom. sportowy. 
19,15 „„W' świetle rampy* — nowości 

teatralne omówi Tadeusz Łopaławski. 
19,30 program na wtorek i rozmaitości. 
19,40 kom. z Warsz. 
20,15 skrzynka radjotechniczna z Warsz. 
20,30 koncert, rewja i kom. z Warsz. 

Z SĄDÓW. 
UNIEWINNIENIE ZNACHORKI 

30-go stycznia ub. roku gruchnęła 
w Wiszniewie wieść o tem, że w prze 
pływającej przez miasto rzece znale- 
ziono poćwiartowanego trupa kobiety. 
Poszczególne części ciała były umie- 
szczone w workach. 

Z początku trudno było ustalić toż 
samość zabitej. 

Wszczęte przez władze bezpieczeń 
stwa publicznego dochodzenie ustaliło, 

że była to mieszkanka pobliskiej wsi, 

Aleksandra Bobrykowa. 
W toku dalszego śledztwa zdoła- 

no ustalić, że Bobrykowa przyjecha- 
ła do Wiszniewa w celu dokonania 
zabiegu spędzenia płodu. 

W 'tym celu udała się ona do znanej 
w  Wiszniewie  Zofji  Awižynowej, 
która tego zabiegu dokonywała, ale 
nie zastała jej w domu. Nie załatwiw- 
szy tej sprawy, udała się Bobrykowa 

do innej kobiety, nazwiska jej nie zdo 

łano ustalić i poddała się operacji. 

Nieszczęście chciało, że operacja się 

nie udała, i wskutek obfitego krwoto- 
ku chora po czterdziestu minutach 
zmarła. : : 

Całe jednakże podejrzenie padło 
na Awiżynową, którą też pociągnięto 
do odpowiedzialności. 

Na przewodzie sądowym Awiżyno 
wa wyjaśniła, że krytycznego dnia nie 
była w domu że Bobrykowej nie zna 
ła. 

Sąd jednakże nie dał wiary zezna 
niom oskarżonej i oparł swój wyrok 
na zeznaniach świadków dowodowych 
— którzy jednogłośnie stwierdzili, że 
w Wiszniewie nikt oprócz Awiżynowej 
nie trudnił się spędzaniem płodu. 

Na tej podstawie Awiżynowa zo- 
stała skazana na zamknięcie w więzie 
niu, zamieniającem dom poprawy, 
przez 6 lat. 

Od tego wyroku skazana założyła 
apelację. 

Na przewodzie drugiej instancji ob- 
rońcy oskarżonej, adw. P. Andrejewo- 
wi udało się ustalić, że dowody winy 
Awiżynowej są bezpodstawne, a prze 
to prosił on o uniewinnienie oskarżo- 
nej. 

Po dłuższej naradzie sąd przychy- 
lił się do wniosku obrony i uchyliw- 
szy wyrok pierwszej instancji, zwolnił 
oskarżoną od winy i kary. R. 

  

Ucieczka złodzieja po dachach domów 
Do mieszkania posterunkowego Lawly- 

nowicza przy ulicy Rydza Śmigłego zakradł 
się po rynie deszczowej na drugie piętro zło 
dziej, który zaczął plądrować mieszkanie. * 

Żona posterunkowego spłoszyła |rabusia 
i wszczęła alarm. Wówczas złodziej rzucił 
się do ucieczki, a widząc, że po opuszcze- 
niu się na ziemię zostanie ujęty obrał kieru- 

doskonałej marki, z sześciocylindrowe 
mi motorami i komiortowem urządze- 
«iiem wewnątrz karetki. Obok garażu 
znajdowała się szopa, w której napra 
wiano auta. Porozrzucane wszędzie 
części maszyn, duży piec i gorączko- 
wy stukot młotków świadczyły o tem, 
że nie zbywało tu na robocie. 

Nad bramą widniał duży biały 
szyld, Oznajmiający, że „autobusy 
Maybanka odbywają codziennie dłuż- 
sze ekskursje na zachód. Szczegóły i 
informacje w kancelarji*. 

Codziennie, od sześciu tygodni, ele 
ganckie autobusy wywoziły skrom- 
nych pasażerów, z podwórza Mayban 
ka i po przez zachodnią część Londy 
nu, wyjeżdżały na drogę, otoczoną 
polami. Maszyny były nowe, doskona 
łe, przybywały na stację punktualnie. 
Policjanci przy przystankach przyzwy 
czaili się już do widoku pięknych aut, 
znali ściśle minuty ich nadejścia i 
wiedzieli że się nigdy nie późnią. Zaga 
dywal przyjaźnie z szoferami, ieśli mu 
sieli stosownie do wymogów ruchu u- 
licznego zatrzymać auta na skrzyżo- 
waniu ulic. Co wieczór cicho i spokoj 
nie o tej samej porze autobusy wraca 

nek przeciwny i po rynnie deszczowej wspiął 
się na dach. Tam skacząc z podziwu godną 
zręcznością znikł wkrótce z oczu pogoni. 

. Lecz wydała złodzieja czapka  pozosta- 
wiona przez niego w mieszkaniu, gdzie 
chciał dokonać kradzieży. Po zostawionej 
czapce poznano złodzieja Wajsborda, kto- 
rego wczoraj aresztowano. (S) 

PY TOO ROWY A 

W do garażu, po gładkim asfalcie u- 
ic. 

Nad ustaleniem alibi dla autobu- 
sów Maybanka pracowano dwa miesią 
ce. Obecnie było to alibi bardzo po- 
ważne i nie podlegające wątpliwości. 

W dniu, na który wyznaczono 
„wielką operację”, jak mówił Hogan, 
autobusy miały wyjechać o zwykłej 
porze, czyli o dziewiątej, ale pasaże- 
rami nie mili być zwykli mieszkańcy 
miasta. Amatorowie przejażdżki mieli 
usłyszeć, że wszystkie bilety są roz- 
przedane. 

Autobusy będą wiozły bandytów i 
ich żony, a podwójna podłoga ukry- 
je miljonową zdobycz. 

Maybank oznajmił Hoganowi, że 
jest zupełnie przygotowany i czeka na 
odwiedziny wodza. 

Z garażu Hogan udał się do miesz 
kania Billi Tretano. Tretano mieszkał 
w kilkopiętrowym domu nad brzegiem 
rzeki. Bandyta zaprowadził Hogana 
do piwnicy i pokazał mu bomby. 

Były to bomby w rodzaju 
które używane Są na morzu dla otocze 
nia się zasłoną gazów. 

— Zrobimy taką mgłę, że sam 

„1015 z Bazyliki 
wilenskiej. Chor katedralny pod dyrž. prof. 

odcz. 
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KINO Od dnia 25 do 28 lipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

MIEJSKIE @ (Treść filmu zawiera historję miłosną młodego poety „GRAZIELLĄ: 
W rolaach głównych: Nina Vanna I Jean 

2) Wilanów—w 1 akcie. Kasa 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

Alfonsa de Lamartine z roku 1808 w Sorrento. Aktów 8. 
1) Tygodnik filmowy Nr. 8. W 1 akcie. Dehelly. Nad program: 

czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej w. 

  

  

  
  

  

Dźwiękowy z ь 
Przebój R й K © i i p KINO-TEATR dźwiękowy! Z-K© мНАМЕ E aid ааа оара 

„HELIOS“ W rol. gł. premjowana piękność Catherine Daie Owen i pełen temper. Warner Baxter. 
ul. WILEŃSKA 38 Przebój ten demonstr. jednocześnie w Warszawie, Berlinie i Paryżu. Dodatki dźwiękowe 

Tel $ Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 sł. 
el. 926. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. W niedziele od g. 2-ej. 

Dziś! Swietny triumf naszej 2 :ЁЁ:_.‘;'\;ОКЗЁ znakomitej rodaczki! POLA NEGRI w przebojowym filmie dźwiękowymi p. t. 
э 4 Miekiewicza 22 „WLICA POTĘPIORYCH DUSZ 

tel. 15-28 

Dziś! Wznowienie DŹWIĘKOWE KINO 

CGIING „BTLANTIG 

Dzieje kobiety upadłej, która miłość wznosi z otchłani ku światu. Role pozost. Jan Rehmenn i Warwick Word. 
Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramountu*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

Super—przeboju genjalnego A. Duponta! 100 proc. dźwiękowiei — 
(Pływający pałac miljarderów). Potężny dramat 
ludzi, rzuc. na bezkres oceanu. Tego nie widziało się 
ani w filmie ani na scenie. Każdy musi widzieć ten 

  

  

cud techniki i sztuki. Nad program: Wszechświatowy przegląd filmowy „Foxa*, Początek 
WIELKA 47. tal. 15-41 o godz. 4,6,8 i 10.15 .W dnie świąt. og. Ż-ej. Ceny zniżon» 

Dźwiękowy: DZIŚ! Wielkie dwa dźwiękowe rewelacyjne przeboje 1931 r. w jednym rc ie po a wszy) w Wilnie! 
PASY, przepiękūa pieśń miłości owiana mimbem 

Kino-Teatr 1) POGARDA ŠA ERC subtelnego czaru. W rol. gł. 
„STYLOWY“ 3 8 в 3 іМ?ёу Вгіаіп i A Arien. 

Н į Sensacyjny dramat w roli głównej ulubiony bohater 
Wielka 36 Złoto Kalifornii ken Maynard i cudowny tok Taran, 
  

OSTRZEŻENIE! 
Pewna Firma w Wilnie rozlewa swoje 

małowartościowe piwo w używane butelki 

„Patent* _ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
= w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 

Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed talsytikatami i 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykletę I korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

  

Nowy transport 
najmodniejszej i praktycznej bielizny damskiej już 

otrzymaliśmy 
Polska Składnica Galanteryjna 

Franciszek Friiczka 
Zamkowa 9 tel. 6—46. 

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WVNAJĘCIE 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

    
  

     

      

  

„Czy wiecłe już, że światowej sławy 

ORJENT — HENNA — SHAMPOONEM 

każdy może sobie bez trudu przez zwykłe mycie doskonale 

ułarbować włosy na dowolny kolor, lub siwym pierwotny kolor 

przywrócić? Wszystkie kolory od naijaśniejszego do najciemniej- 

szego łącznie z najmodniejszemi: 

Złoty — blond dla blondynek, Tycjan I Mahonlowy — 

dla brunetek. Żądać w skład. apteczn. perfumer. iu fryzjerów. 

Gdzie jeszcze niema w sprzedaży, prosimy nadesłać znaczkami 

zł. 2—i podać żądany kolor, poczem prześlemy kopertę próbną. 

Przedstawiciel na województwa Wileńskie, Białostockie i Poles- 

kie firma: SEGAŁ i LEBENDIGER. Warszawa, ul. Leszno 48. 

Generalny przedstawiciel na Polskę: F R. BOGACZ, 

Bydgoszcz, Dworcowa 93.   
  

  LEKARZE DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ DOKTOR 
WILNO, UL. A. MICKIEWICZA 9. | Zeldowicz 

Wielka okazjal! chor. skórne, wene- 
Tania wyprzedaż 

obić papier. (Tapet). 

ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

  

  

Rabat od 5 do 25 proc. 5—8 wiecz, 

— 
DOKTOR 

Sprzedaje sie plac |žELDOWICzOWA 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. ©О warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

Okazyjnie i tanio 
przy minimalnej gotówce poleca do 
sprzepaży piękne majątki ziemskie, 

ośrodki, działki, place, letniska. 
Kamienice dochodowe, domy mu- 
rowane i drewniane 2  egródkami, 

Mieszkania wolne, 
Dom H.-Komisowy „Zachęta 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

KOBIECE, | WENE- 
RYCZNE NARZĄDOW 

MOCZOWYCH 
ed 12—21 ой 4—6 
ul. Micklowicza 24. 

tel 77,7 

A. Cymbler 
Choroby weneryczne, 
skórne i marządn mo” 
szewego, Mickiewicza 
14, róg Tatarskiej przyj- 

majs 9—2 i 5—8. 
Tel. 15-64. 

DOKTOR 

 S$zyrwindt 
djabeł złamie nogę, — zaśmiał się Tre choroby weneryczne, 

  

      
  

| 3 S . skórne i moczopłciowe tano. — Pyszna zasłona. Będzie CIEM tyjelka 19, od 9 do 1 
no, jak w piekle. możecie być zupełnie 3—7 ь 

  

spokojni. : ` p DOKTOR 
Zapalił papierosa. Jego znajomość 

Blumowicz 

  

  

I kuszerk į Ustosunkowane 
HRARANEEN RASTI OS 

Akuszerka osob y. 
Zankowicz- urzędni.y lub emeryci, przy małej 

Ostryńska stracie czasu, mogą mieć poboczny do- 

chód pracując w  pierwszorzędnym przyjmuje 10 —12 i 
ubezpieczeniowym interesie. 3—5. Do położnic u- 
  

daje się w każdej 
chwili. Królewska 

35M. 
W.Z.P. 22—VII.31 L. 23. 

  

Tylko u Głowińskiege 
dostać można płótna Iniane surowe da 
robót ręcznych we wszystkich szera- 
kościach, oraz wielki wybór kreponėw, 
muślinów, jedwabi, markizet desenio- 
wych oraz crepe meteor, georgetie, 

mengel i jedwabie surowe 
—WiLEŃSKA 27. 

ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach ‹ 
składach aptecznych zusueg» 

šrodsa od odcisków 

Prow. A. PAKA 

    

    
    Mieszkanie 

3-pokojowe z wygo- 
dami do wynajęcia 
ul. kamienna, 5 (od 
Małej Pohulanki 15). 
4—5 ppł. (telef. 146). 

Mieszkania 
2,5,617 pokojowe 
przy ul. Ofiarnej Ne 4. 
i 3 pokojowe przy ul. 
Krakowskiej Ne 51, do 
wynajęcia. Informacje 
u dozorców. 

  

    

  

   

     

   
      

  

   
iSBARK 

Fabryka i skład mebli 

2 pokoje |-W. Wilenkin i 5-Ка 
słoneczne z balkonem S Št półka z ogr. odp. 
do wynajęcia. Zakre-Ś swing, uł, Tatarska 20, dom wissuy, 
dd 5—7 od 3-ej do Istnieje od 1843. 
-ej. 

  

Paie žo ощ Jodalnie, sypialnie, salony, gabinóty, 
nie duży jj łóżka niklowane | angielskie, kreden- 

Pokój umeblo- [g sy, stoły, szsły, binrka, krzesła dęba» 

wany może być z u- 
trzymaniem dla panów. 
Portowa 23 m. 24, 

Poszukuję 
pokoju 1 lub 2 dobrze 

we i t. p. Dogodne warunki i ua sty. 
  

  

  LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wilno, uł. Wileńska 28, tel. 846 

umeblowanych, przy Е 
samotnej osobie względ Przyjęcia 10—3 pp. 

nie małej rodzinie, GABINET RENTGENOWSKI 
Zgłoszenia do Redakcji ы czynny 11—6 pp. 

> AS Podst Opłata za leczenie i utrzymanie w 

[LETNISKA lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 

LETNISK A skie i rentgenowskie zostałaobniżona 

SWZ ZSNENENKNISSEIE EURAS TA UAB RM EIKA KOS 
Dwór wiejski 
przyjmie p. po Ogłoszenie. 

5 zł, dziennie Wiado- Średnia Szkoła Techniczna Imie- 
mošė Tatarska 17 m. 3, nią Marszałka Józefa Piłsudskie- 

SEI go w Brześciu N-Bugiem otwiera 
B R 0 Ž й Е'оа 1-go Września 1931 roku Wy- 
| RAL AA 1712: Ekspioatacyjny - kolejowy 

(ruchowo - handlowy) oparty © 

Plac niedrogi, ład- 6 klas gimnazjum. 
ny na Zwie- Wydzi ь > 3 ydział ma na celu teoretyczne i prak- 

AZ 2 tyczne wykształcenie pracowników kolejo- 
wych w dziedzinie ruchowo-przewozowej. 

Ko, mó Na kurs 1-szy mogą być przyjmowani 
kandydaci którzy: 

Fabryczka a) mają die wieć niż 19 lat życia, 
z koncesją w Wilnie b) przedstawią Świadectwo roczne 6-ej 
do odstąpienia w ca-klasy państwowej, lub posiadającej prawa 

łości lub częściowo na szkół państwowych, szkoły średniej ogėlno- 
dogodnych warunkach. kształcącej z promocją do klasy 7-ej, albo 
Kapitał 1—5 tys. zło- świadectwo złożenia egzaminu dla eksternów 

tych, wpłaty dogodne. w tym zakresie, ewentualnie Świadectwo u- 

Zysk 100 proc. Zgło- kończenia 2-ch kursów jednego z wydziałów 
szenia rzutkich hand- Szkoły Technicznej 

lowców kierować do Kurs nauki na Wydziale trwa 2 łata. 
Biura Reklamowego St. Absolwentom przysługuje prawo używa- 
Grabowskiego, Wilno nia tytułu: „Technik ruchu kolejowego”. 
Garbarska Nr. 1. Opłata za naukę wynosi 50 zł. miesięcz- 

о8 nie i jednorazowa kaucja zwrotna 25 zł. Za 

dzieci pracowników kolejowych, urzędników 

państwowych i wojskowych Skarb Państwa 
zwraca 45 zł. miesięcznie. 

Przy Szkole jest internat, w którym <cał- 
kowite utrzymanie wynosi 75 zł. miesięzcnie. 

Taksa wstępna zł. 30. 
Podania przyjmuje Sekretarjat Szkoły do 

20 sierpnia r. b. włącznie. 

  

Gotówkę 
bez żadnych kosz- 
tów lokuje na do- 

bre oprocentowanie 
d zabezpiecza naj- 
lepszą gwarancją. 
Dom H.-K. „Za- 

  

      cheta“ Mickiewl- Na żądanie wysyła się szczegółowe 
cza 1, tel. 9-05. | prospekty, 

> Dyrekcja. 

  

Chcesz otrzymać po- EASA BAE! 
sadę? Musisz ukończyć 
kursy Ifachowo - kores (UJ WW A GA 
pondencyjne im. prołe- 3 
sora Sekdłowicza Wa SPSS panos dami 

    

2 х > К kie i męskie, różne ansiglskich. Šio ostani- szawa Żurawia, 42, Kar- ? >: х 
dak w była bardzo ograni” choroby. wener czne, sy wyuczają listownie: materiały ponų 

PA ° skórne i moczopłciowe buhalterji, rachunkowo- OWCA dei 
— A jakże my będziemy praco- | WIELKA 21 ści kupieckiej, kore. | męskie: SZ wetry 

wać? — zapytał Hogan. tel. 921, 0d9—113—9 spondencji handlowej, "ivy, taże, letnie pai- Planina I fortepiany 
SANTA latarki, doskonałe W_ Z. P. 26 stenografji, nauki han- skie! i imęskie,nowe i używane па 

reflektor 3 Zob. я M ` akumula Eo PERYO: ZRISCAÓA garnitury, różne futraraty. . Kijowska 4—10 : y. Zobaczysz. Mamy KOSMETYKA pisania na maszynach, ? <k6rki futrzane, dy- M. Abelow 
tory, šwiatla wystarczy. Wszystko to towaroznawstwa, — at any perskie, różne 
jest w sklepie koło Maybanka. Chodž- gielskiego, trancuskie- moje stołowe i salo- 
my, pokażę ci to. GABINET 

Hogan był zadowolony. Wszystko RACJONALNĘJ 

było w porządku. Zadał jeszcze kilka KOSMETYKI 

pytań. Tretano oświadczył ponadto, LĘCZNICZEJ 
В nio WILNO, MICKIEWI- 
že ma na oku osiem dobrych samo- | CZA 'g1 m. 4. 

chodów, które stały całą noc przed roz 

maitemi klubami arystokratycznemi. Z 

łatwością ukradną te- maszyny, jeżeli 

nie wszystkie to choć połowę. Samocho 
dy te będą potrzebne przy „wielkiej o- 

kobiecą 
rod konserwn- 

je, dosko- 
mali, odświeża, asaw» 
jej zkary i braki, Massż 
twsrzy i ciała (panie. 

„Ligę, Tu- 
nowe, elektroluxy, kasy Białe 0 lipany, 

ognio-trwałe, serwis an- Narcyzy i" krzewy ta- 
gielski, - maszyny doniej jak Za * cery 
Szycia i pisania, piani- u. . Legionowa 41 

„nai fortepjany, młynek M.Jakóbczyk. 
śrutownik, turbiny, Sa- Se" ceram 
mochody, motocykle, Sprzedaje się 

N brylanty, zegarki i wie- 14 bardzo młecznych i le różnych pozostałych wysoko-cielnych krów, 
z licytacji fantów sprze” stądnin szwyc. Dowie- 
daje LOMBARD Bisku- gzjęć się u p. Bialo- 

X pia 12. miejskiego, Sierakow- 

go, niemieckiego, piso- 
wni, gramatyki polskiej 

ekonomji. Po @- 
kończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 
a 

      

Srukarnia 

( ) 
4 B 

  

RAM Szteczne opalanie cery) MS skiego 4. Wiłeńsk. St. 

PESO (D. C. N.) Wypadasje ZEM Szczenięta Or. i K. Rolniczych. 

tych, ABEC fopież. Najnowsze zdo- irlandzkie settery do - 2 

bycze kosmetyki racjo- sprzedania, Wilno, Le- „Aisprzedaje 
| 

№м nalnej. onowa 1. Obejrzeć M się 

Codziennie od g. 10—8, / codziennie po południu ul. Sapieżyńska 9. 

WITT W. Z. P. 63. WYAMUMAMANUUMAICIEŃ mere S WA (0 

Wydawnictwa uSłowo'' Zamkowa 2 Redaktor w.z. Witołd Tatarzyścij, 

 


