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Po k 
Dlaczego wybuchła rewolucja 

„ w Wiedniu. 

Ostatnie krwawe wypadki w Wie- 
dniu poruszyły całą Europę. Nie ule: 
ga wątpliwości, że w dalszym rozwo- 
ju wypadków inicjatywę przejęli w 
swoje ręce bolszewicy. 

Nie wszyscy przypominają sobie 
dokładnie jakie było tło, powód wy: 
padków wiedeńskich, dlatego. podaje- 
my pokrótce genezę rewolucji wie- 
deńskiej. ! 

Dnia 30-g0 stycznia r.b. austrjacka 
organizacja bojowa „Republikanischer 
Schutzbund*, znajdująca się pod wpły- 
wami socjal - demokratów, urządziła 
zbiorową wycieczkę do miasteczka 
burgenlandzkiego Schattendori, gdzie 
odbyć miał się wiec zwolenników 
„Schutzbundu*. Przypadek(?) zrządził, 
że tego samego dnia w Schattendor= 
fie mieli swój wiec b. żołnierze fron- 
towi. t. zw. «Frontkaempfer», należący 
do obozu wielkoniemieckiego. Z nie- 
wiadomej przyczyny między uczestni- 
kami obu wieców doszło do bójki, w 
trakcie której padło też kilka strzałów. 
W rezultacie z pośród demonstrantów 
socjalistycznych zabite zostały dwie 
osoby, a mianowicie inwalida wojen- 
ny Csamarits i pewien 8-letni chlo- 
piec. Oprócz tego zraniono kilka osób, 
które brały udział w pochodzie 
«Schutzbundu». Jako sprawców za- 
bójstwa policja aresztowała braci Jó- 
zefa i Hieronima Tschakerman oraz 
towarzysza ich, jana Pintera. 

Dnia 6-go lipca rozpoczął się 
przed wiedeńskim sądem przysięgłych 
proces przeciwko wszystkim trzem: 
oskarżonym. Rozprawa sądowa, w 
której wystąpiło w charakterze świad- 
ków ponad 100 osób, trwała 10 dni, 
a w czwartek wieczór ogłoszony zo- 
stał wyrok uniewinniający. Wiadomość, 

, że sąd uniewinnił zabójców Csama- 
ritsa, wywołała niezwykłe podniecenie 
wśród robotników. wiedeńskich. „Pod- 
niecenie to rosło z godziny na godzi- 
nę, a szczytu swego osiągnęło po 
opublikowaniu sprawozdania z prze- 
biegu rozprawy sądowej, z którego 
robotnicy dowiedzieli się, że prokura- 
tor w swem przemówieniu winę mo: 
ralną za zabójstwo zwalił na socjal- 
demokratów. Pod naciskiem wzburzo- 
nych mas prezydjum partji socjal-de- 
mokratycznej postanowił w związku z 
wyrokiem sądu wiedeńskiego ogłosić 
strejk protestacyjny. Wedlug pierwot- 
nych planów praca miała być przer- 
wana na godzinę, a na ulicach miasta 
miała się odbyć jedynie demonstracja 
przeciwko wyrokowi ,uniewinniające= 
mu. Jednakże, jak tylko masy wyszły 
na ulicę, inicjatywa zaczęła szybko 
przechodzić wtęce komunistów, którzy 
już o godz. 12-tej (w piątek) „ogłosili 
strejk powszechny. Podburzane przez 
agentów komunistycznych masy zaczę- 
ły tym-czasem gorączkowo szykoweć 
się do bitwy, ustawiając na ulicach 
barykady i zajmując groźną postawę 
wobec policji. 

Dalszy rozwój wypadków znany 
jest już nam z depesz. 

* 

Sptcjalny sprawozdawca węgier- 
skiej agencj telegraficznej miał wywiad 
z kierownikiem oddziału politycznego 
prezydjum policji wiedeńskiej, który 
oświadczył inu, że dopiero popołud- 
niu w piątek zgromadzone wojsko w 
okolicach parlamentu. Wszelkie pogło- 
ski o odmówieniu posłuszeństwa ze 
strony wojska są bezpodstawne. Woj- 
sko oirzymało polecenie. strzeżenia 
budynków publicznych. 

Czeskie biuro korespondencyjne 
donosi pod datą 17 b, m. z Wiednia, 
że wysłane tam posiłki wojskowe z 
pobliskich garnizonów, podobnie jak 
załoga wiedeńska nie wystąpiły zbroj- 
nie w celu stłumienia demonstracyj. 
Wojsko obsadziło szereg gmachów 
publicznych a między innemi  parla- 
ment. 
i= Według otrzymanych w Pradze 
doniesień z Wiednia w niedzielę 
dzienniki również nie ukazały się. 
Przedstawiając przebieg dnia sacjal- 
demokratyczny organ informacyjny 
charakteryzuje dwa starcia, jakie mia- 
ły miejsce wczoraj po południu na 
przedmieściu i zaznacza, że wczoraj- 
szy dzień byłby minął zupełnie Spo- 
kojnie, gdyby nieodpowiedzialne ele- 
menty — młodzież komunistyczna i 
męty miejskie — nie rezpoczęły po* 
nownie strzelaniny. Jest rzeczą zna- 
mienną, że komuniści nietylko beze 
myślnie prowokowali policję, lecz na- 
padli również na oddział republikań- 
skiego Szutzbundu i dopuścili się 
gwałtu wobec towarzyszy przynależ. 
mych do tej samej klasy. Zestawiając 
liczbę strat organ informacyjny po: 
daje, że ilość zabitych wynosi 50а 
rannych 400 osób. 

przesyłką pocztową 4 zł. ł W sprzedaży 
r 80259. 

rwawych walkach. 
HEJMATSWEHRA WOBRONIEPORZĄDKU 

BERLIN, 18—VIi. PAT. Biuro Wolffa donosi z Insbruku, że 
zgodnie z wezwaniem rządu tyrolskiego dziś nad ranem odbyło 
się uroczyste zaprzysężen'e oddziałów Helmatswehry przez jej 
przywódcę dr. Sedia oraz przez starostę tyroiskiego dr. Stumpfa. 
Od tej chwiii Heimatswehra będzie pelnić służbę bezpieczeństwa, 
jako straż cywilna. 

Ultimatum Heitmatswehry do kolejarzy. 
BERLIN, 18.VII, PAT. Korespondent biura Wolffa donosi z Wied- 

nia, iż z prowincji nadchodzą wiadomości, że organizacja pod nazwą: 

Helmatswchra w Styrji wystosowała ultimatum, w którem żąda podjęcia 
ruchu kolejowego do dnia dzisiejszego godz. 12 w południe. Wrazie od- 

rzucenia tego żądania Heimatswchra grozi marszem na Grac. Spodziewa- 

ja się, że uda się skłonić Heimatswehrę do przedłużenia jterminu tego ul- 

timatum. W/ Karyntji socjaliści rozbroili Heitmatswehrę. 

Koleje tyrolskie obsadzone przez wojsko, 
BUDAPESZT, 18Vil, PAT. Węgierska agencja donosi z Tyrolu, że 

między godz, 2 a 4 w nocy rząd tyrolski zarządził obsadzenie dworca w 

Tyrolu wojskiem i żandarmerją. Wszyscy kolejarze opuścili dworzec, Do 

starć nie doszło. й 

Protest rządu włoskiego i węgierskiego. 
BERLIN, 18—VII. PAT. Korespondent wiedeński — „Ша- 

strierte Ztg* depeszuje, że poseł włoski oraz przedstawiciel 

dyplomatyczny innego jeszcze mocarstwa w Wiedniu zgłosili 

w imieniu swoich rządów u rządu austrjackiego oficjalny 

protest przeciw utworzeniu gminnej straży obywatelskiej, 
Poseł włoski oświadczył, iż utworzenie straży Obywatel- 
skiej sprzeciwia się traktatowi pokojowemu. : 

PRAGA, 18—Vił: Pat. jak donoszą do czeskiego biura koresponden- 
cyjnego z Wiednia, wczoraj rozpowszechniono tam pogłoskę, jako jy Wło- 

chy i Węgry zamierzały podjąć kroki, mające na celu interwencję w zabu- 
rzeniach wiedeńskich. Pogłoska ta wywołała w Wiedniu zaniepokojenie. 

Zamknięcie granicy włoskiej. 
BERLIN, 18 7. PAT. Z Insbruku donoszą, źe według oświadczenia poste 

runku żandarmerji w Brennerze na zarządzenie 
przekroczenie granicy włoskiej od dziś p: niem o godz. 11 min. 30 dla 
austrjackich obywateli zakazane, bez względu na to, czy posiadają wizy wyjazdowe, 
czy też nie., Osoby chcące przekroczyć granicę muszą zwracać się uprzednio 
z prośbą o zezwolenie do Rzymu. : 

REAL) 

W mieście panuje spokój 
„„BUDAPESZT, 18—VII. PAT. Pismo „Reggel“ donosi. z 

Wiednia: W mieście panuje spokój. Wczoraj około 10.000 wy- 
cieczkowiczów wyjechało ze stolicy celem spędzenia niedzieli za 
miastem. W godzinach wieczornych odbyły się przedstawienia we 
wszystkich teatrach. W Burgenlandzie natomiast trwają walki 
między członkami Schutzbundu i Frontkaempferu. Nikt nie wie 
co noc przyniesie. Dziś ukazała się ponownie „Arbeiter Ztg“. 

Niedziela w Wiedniu, — Odezwa kanclerza Seipla. 
PRAGA, 18. VIł. Pat. Otrzymane tu wiadomości z Wiednia podają, 

że noc z 17 na 18 b, m. upłynęła spokojnie. Wczoraj miasto miało wy- 
gląd normalny, tylko ruch był nieco mniejszy. Jedynie przy słupach i tabli- 
cach ogłoszeniowych gromadziły się większe grupy ludzi, czytając opu- 
blikowaną w nocy odezwę kanclerza do ludności. 

Odezwa ta w przeciwieństwie do innych doniesień stwierdza, že 
demonstranci, którzy wkroczyli 15 lipca rano do miasta zajęli natychmiast 
wrogie stanowisko wobec policji bezpieczeństwa, zarzucili ją kamieniami, 
a nawet strzelali do niej, tak że wreszcie policja zmuszona była w osobie 
stej obronie zrobić użytek z broni białej i ręcznej broni palnej. Ż kolei 
odezwa przedstawia przebieg dalszych zaburzeń, w toku których prócz 
zabitych dwóch policjantów i kilku zastrzelonych urzędników więziennych 
odniosło ciężkie przeważnie rany zgórą 100 urzędników _ policji  bezpie- 
czeństwa. Odezwa zeznacza jednak z ubslewaniem, że i po stronie de- 
monstrantów, a może i przygodnych przechodniów zanotować należy 
conajmniej 40 zabitych. Zgórą 300 rannych osób umieszczono w szpita- 
lach i udzielono im tamże pomocy. Za udział w wykroczeniach areszto- 
wano 252 osoby i wytoczono przeciwko nim dochodzenie sądowe. 

Rząd związkowy apeluje nakoniec do ludności Wiednia, ażeby udzie” 
liła wszelkiej pomocy władzom i jej organom, w dążeniu do przywrócenia 
spokoju, ładu i bezpieczeństwa. 

PONIEDZIAŁEK W WIEDNIU, 
WARSZAWA 18-VIL. PAT. P. Barciszewski, pilot polskiej linji lotni- 

czej Aerolet, który wyleciał dziś rano z Wiednia o godz. S'ej min. 30 i 
przybył do Warszawy o godz. 13 min. 30 udzielił Polskiej Agencji Tele- 
graficznej następujących informacyj: Dziś tj. w poniedziałek wszystkie 
sklepy są otwarte. Ruch ma mieście normalny, zwłaszcza w dzielnicach II, 
II i VI, gdzie nawet policjanci pełnią służbę już bez karabinów. Drożyzna 
artykułów pierwszej potrzeby nie odczuwa się. Daje się tylko dotkliwie 
we znaki brak telefonów: 

Co się tyczy odmówienia posłuszeństwa przez wojsko, to rzeczywi» 
ście 1 pułk piechoty a rzekomo i 3 pułk wiedeński odmówiły posłuszeń: 

stwa, Pułki te są rozbrojone i iaternowane w swoich koszarach, gdzie są 
pilnowane przez 5 pułk piechoty. Kompanja 5 p.p. znajduje” się też na 
lotnisku, gdzie utrzymuje porządek. Przybyło wiele wojska z prowincji. 

Przewidywane są zmiany w rządzie austrjackim. Obecnie największym 
wpływem cieszy się burmistrz m. Wiednia p. Szitz, który złożył przysięgę 

przed ratuszem na wierność gminie m. Wiednia, 
Wobec tego, że banki są nieczynne trudno jest dokonać zmiany 

obcych walut. Również i większe przedsiębiorstwa Są nieczynne. 

Starcia na peryferjach miasta. 

BERLIN. 18 7. PAT, Z Wiednia dcnoszą do <8-Uhr Abendblatt, że dziś 
rano doszło na peryferjach miasta do ponownych starć między komunistami 
a policją, Policja użyła broni palnej. Kilka osób zostało zranionych. Policja wie- 
deńska wdrożyła energiczną akcję przeciwko komunistom. Aresztowany został 

poseł komunistyczny do Reichstagu oraz trzej, inni komuniści niemieccy, którzy 
przybyli w niedzielę samolotem do Wiednia. 

Do Wiednia przybył przywódca komunistów. 
BUDAPESZT, 18—VII. PAT. Według doniesień z Wied- 

nia, wczoraj w nocy miał przybyć tam z Moskwy przy* 

wódca komunistów Pick. ' 

Zamach na kanclerza Seipla? 
BERLIN, 18 7. PAT. Na podstawie informacyj z wiedeńskich kół rządo- 

wych korespondent biura Wcifia w Wiedniu zaprzecza pogłosce o rzekomym 

zamachu na kanclerza Scipla. Zamach miał się przedstawiać jak następuje. 

W sobotę kilku młodocianych robotników zaatakowało auto, w którem przejeż- 

dżał Scipel. Dzięki tylko przytomneści umysłu agenta policyjnego, który wydał 

szcferowi rozkaz natychmiestowego cdjązdu, udało się usnnąć niebezpieczeńst- 

wo i rozproszyć atakujących. Wiedeńskie koła rządowe kategorycznie zaprze- 

czsją powyższej pogłosce. 

detaiicznej cena pojedynczego n—ru 20 groszy. ; 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | 

Redakcja rękopisów uiezamówionych nie zwraca. 

licji włoskiej w Brennerze ‚ 

50 proc. drožej. 

  

2 czerwca członkowie delegacji ło- 
tewskiej i pełnomocnicy Z.S.S.R. pod- 
pisali łotewsko-sowiecką umowę go- 
spodarczą na termin 5-letni. 

Umowa została zawartą ma mocy 
tak zwanej klauzuli rosyjskiej, pole- 
gejącej na tem, że Łotwa i Estonja 
mogą udzielić Rosji przywiłejów, nie 
rozpościerających się na inne państwa, 
którym została madana w umowie 
handlowej klauzula najwyższego u- 
przywilejowania. 

Łotwa zawierała traktaty z Anglją, 
Francją i Niemcami, wspominając w 
swych traktatach o powyższej klauzuli 
ie przywilejach, które mogą być. na- 
dane Rosji w traktacie handlowym z 
tem państwem. 

Socjaliści łotewscy są zwolennika- 
mi unji celnej z Rosją, jakkolwiek 
rozumieją, że unja celna jest podsta- 
wą unji realnej i toruje do niej drogę. 
„ Łotwa i Estonja ze względów ge- 
ograficznych zależą od Rosji gospo- 
darczo. Ruch portowy obu_ tych 
państw jest uwarunkowany tranzytem 
rosyjskim i oba te państwa przelicy+ 
towują się w ustępstwach dla Rosji 
dla skierowania tranzytu rosyjskiego 
do swych portów. 

Łotewski port Windawa ma naj- 
ostsze połączenie z Moskwą, która 

est głównym centrem sieci kolei że- 
laznych Rosji środkowej i wschodniej. 

' Rząd łotewski przeznacza Winda- 
wĘ na ośrodek . handlu rosyjskiego 
nad Bałtykiem; w porcie windawskim 

' wydzielono odpowiednie miejsce dla 
użytku Rosji i dano jej możność ро 
UE: w Windawie swych elewa- 
tów zbożowych. 
Łotwa przebudowała swe koleje 

"na szerokotorowe, z wąskotorowych, 
jakiemi stały się w okresie okupacji 

; niemieckiej, Łotwie bowiem chodzi, 
aby towary z Rosji i do Rosji mogły 
przechodzić bez przeładowania na 
terytorjum łotewskiem. Pomimo to 
tranzyt rosyjski przez Łotwę nie ma 
tęggiencji zwyżkowej i jest b. słab, 

AR žycia gospodarczego 2 
wy, 

Wynosił w 1922 r. — 374.6 tys. 
ton; wyj 1923 r. — 241,7 tys. ton, 
1924 r.—339,6 tys. ton, 1925—2168 
tys. ton, w 1926 r.—201,0 tys. ton. 

Rzecz  charakterystyczna, że w 
sprawie zbliżenia się gospodarczego 
Łotwy z Rosją łotewskie sfery go- 
spodarcze zachowywały i zachowują 
sceptycyzm, gdy entuzjastami zbliże- 
nia się gospodarczego z Rosją są 
socjaliści łotewscy. 

W drugiej połowie października 
1925 r. rząd łotewski zorganizował 
delegację dla udania się do Moskwy 
celem poinformowania się o możli- 
wościach ściślejszych stosunków go- 
spodarczych między Rosją, a Łotwą. 
W skład delegacji wchodzili poza 
przedstawicielami łotewskiego rządu 
przedstawiciele życia gospodarczego 
Łotwy, kupcy, przemysłowcy, ban- 
kierzy. | 

Po dwutygodniowym pobycie w 
Moskwie delegacja łotewska wróciła 
usposobiona bardzo sceptycznie. 
Wskazywała następnie, że monopol 
handlu zagranicznego, nienormalne 
warunki w handlu wewnętrznym, brak 
wszelkiego bezpieczeństwa, brak sta- 
łej waluty, niewypełnienie przez Rosję 
zobowiązań—wszystko to czyni sto- 
sunki handlowe z Rosją mało ko- 
rzystnemi, częstokroć zaś niebezpie- 
cznemi. 

W 1926 r. w stosunkach handlo- 
wych  rosyjsko-łotewskich panował 
zastój. Nie doszła do skutku umowa 
co do ustalenia wspólnych cen na 
len, oba te państwa są głównymi 
dostarczycielami Inu dla Europy i 

posby dyktowač ceny tego produ- 
u 

Została anułowana dawniej zawarta 
umowa między Rosją, a koncernem mły- 
narzy w Rydze, © przemiale zboża 
rosyjskiego. 

Rosja sowiecka dla zmuszenia 
Łotwy do zawarcia umowy doprowa- 
dziła do minimum tranzakcje handlo- 
we z Łotwą i przewidywane w „Oos- 
pianie" obstalunki dla Łotwy. rozdała 
innym państwom. 

Po przyjściu do władzy gabinetu 
lewićowego, sowiecko-filskiego, spra- 
wa umowy handiowej Łotwy z Rosją 
pozostała zdecydowaną. 

2 powodu odnośnego ošwiadcze- 
nia ministra Celensa, łotewski zwią: 
zek kupców oraz komitet giełdowy 
złożyły w Minist, Spraw Zagranicz- 
nych memorandum, w którem dowo- 
dzili, że umowa handlowa z Rosją 
nie przyniesie korzyści, o ile kuptom 

łotewskim w Rosji nie będą przyzna« 
ne prawa, przysługujące na Łotwie 
obcym kupcom, a szczególniej przed- 
stawicielstwom sowieckim, potrzebę 
gwarancji bezpieczeństwa dla siebie 
i dła swego mienia w Rosji podnosili 
kupcy jako główny postulat. 

BARANOWICZE -- al; Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 . 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska. I 
GŁĘBOKIE —- ul, Zamkowa 80 

Stosunki gospodarcze rosyjsko-łoteoshle. 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

POSTAWY — 

8 
šWIR — ul 

Łotewska organizacja gospodarcza 
zwracała się do rządu łotewskiego 
kilkakrotnie z memorandum, w którem 
wykazywała, iż sowieckie handlowe 
przedstawicielstwo korzysta z całego 
szeregu przywilejów (zwolnienia od 
podatku dochodowego i od obrotów), 
od różnych opłat, co przynosi szko- 
dę państwu oraz handlowi zewnętrz: 
nemu Łotwy. 

Na akcję agitacyjną sowietów, pod 
pokrywką akcji handlowej wskazywa- 
ły sfery gospodarcze Łotwy. 

Umowa z dn: 2 VI r, b. ogranicza 
przywiłeje sowieckiego handlowego 
przedstawicielstwa na Łotwie, dając 
korzystanie z prawa eksterytorjalności 
trzem osobom z personelu przedsta- 
wicielstwa handlowego (torgpredstwa). 
Przedstawicielstwo handlowe sowitc- 
kie ma być też poddane łotewskiej ju- 
rysdykcji co do firm zagranicznych 
oraz podlegać opodatkowaniu. 

Minister Celiens w wywiadach 
„swych, uzasadniających traktat z Ro- 
sją twierdzi, że Łotwa uzyska znaczne 
obstalunki, zwiększenie tranzytu rosyj- 
skiego oraz zniżkę cen na przedmioty 
importu z Łotwy do Rosji. 

Z.S.S R. zobowiązuje się zamawiać 
w-ciągu lat pięciu produktów  łotew- 
skich na 40 miljonów łatów. 

Z.S.S.R. obniża stawki celne na 
następujące towary: 

wagony—50 :proc., drut, żelazo, 
stal i wyroby z tych metalów, maszyny 
rolnicze i instrumenty, wyroby tryko- 
towe o 25 proc.; skóra, ryby, konser- 
wy rybne o 20 proc. 

Łotwa obowiązuje się obniżyć 
Stawki cełne na następujące wyroby 
sowieckie: 
-wody mineralne o 60; sól, porce- 

lanę, opony samochodowe o 50 proc., 
suszone owoce południowe (z wyjąte 
kiem jabłek i gruszek) orzechy, migda* 
ły o 331/s proc., naftę, benzynę, ele- 
ktromotory, lampki elektryczne o 
25 proc., perfumerję i pszenicę o 
20 proc, cukier i tytoń 0 15 proc. 

Prasa łotewska, z wyjątkiem orga- _ 
nów socjalistycznych, krytykuje rząd 
w zawarciu umowy, twierdząc, iż zniż- 
ka stawek celnych na towary sowiec- 
kie uczyni Łotwę składową częścią 
Rosji sowieckiej. Zawieranie umowy z 
Rosją w chwili zerwania stosunków 
handlowych Anglji z Rosją prasa ło- 
tewska uznaje za lekkomyślność, Ło- 
twa bowiem dotąd od chwili swego 
powstania cieszyła się poparciem 
Anglii. 

fery gospodarcze Łotwy wyrażają 
wątpliwości co do obstalunków  ro- 
syjskich. 

Obiecane obstalunki na kwotę 
40 milį, latow uważają za rzecz fan- 
tastyczną. 

Dotychczasowy bilans handlowy 
rosyjsko-łotewski był ujemny dla 
Łotwy: 

import eksport nadwyżka impor- 
4 tu nad eksportem 

1921 153tŁ 3679 tł. 3.526 tys. łat. 
1922 1611 „ 6.781 „ 5170 , 
1923 7568, 5.957 „ 1.611 s 
1924 16.417 „ 4.497 „ 11.920 ‚ 
1925 10 644 „ 7.493 „ 3.151 , 
1926 11.606 „10.240 „ 1.366 э 

Ustępstwa celne udzielone przez 
Rosję Łotwie mogą ujemnie wpłynąć 
na import polski odnośnie do nafty i 
produktów naftowych, 

W 1926 r. Łotwa otrzymała tych 
produktów za 1938 tys. łatów, w tem 
z Rosji za 537 tys., z Polski za 427, 
łatów, ze Stanów Zjedn. za 85 tys., z 
Anglji za 128 tys, łat. 

Współzawodnictwo z solą rosyj- 
ską zostanie też utrudnione. 

Łotwa nie jest poważnym rynkiem 
zbytu ani dla Rosji, ani dla Polski. 

Rosja forsowała umowę handlową 
z Łotwą ze względów politycznych. 

Politycznymi względami kierował 
się też lewicowy rząd łotewski. 

WŁ, Studnicki, 

Weterani amerykańscy w 
Krakowie, 

KRAKÓW, 18—Vl, PAT. . Dziś 
o godz. ll-ej przed południem przy- 
była do Krakowa wycieczka wetera* 
nów armji polskiej w Ameryce. Na 
dworcu powitali wycieczkę  reprezen- 
tanci komitetu przyjęcia, miasta, woj- 
skowości, delegacje hallerczyków, har- 
cerzy, Sokoła 1 Innych organizacyj. 
W chwlll przybycia pociągu orkiestra 
20 p. p: odegrała hymn państwowy. 
W imieniu miasta powitał gości wice- 
prezydent dr. Wielgusz, imieniem do: 
wództwa korpusu IV pułk. |Brzozow- 
ski. Odpowiedział w serdecznych sła- 
wach, prowadzący wycieczkę pułk. 
dr. Starzyński. Następnie goście udali 
się na kwatery, Popołudniu będą 
zwiedzali zabytki Krakowa a wieczo- 
rem opera katowicka urządza w te 
atrze im. Słowackiego przedstawienie 
gałowe dla gości amerykańskich. 

  

ul, Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 
STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 

„go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW + —vł Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne o 

Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeiu dowodowego 20 gr. 
zaw   

Śejm й В:айд 
„Wyzwolenie* w ostrej opo- 

zycji. 

W niedzielę odbyło się posiedzenie 
zarządu głównego „Wyzwolenia“, na 
którem referat polityczny wygłosił 
sen. J. Woźnicki. Po referacie uchwa= 
lono rezolucję, protestującą w niesły- 
chanie ostrej formie przeciwko * zam- 
knięciu sesji sejmowej przez * rząd. 

Rezolucja kończy się słowami: 
„Zarząd Główny poleca swemu 

Prezydjum i Klubowi: Parlamentarne- 
mu, aby w. dalszym ciągu prowadził 
o to energiczną i nieustępliiwą walkę 
z rządem, odwołując się śmiało o 
poparcie do szerokich mas ludowych, 
które w tej sprawie jaknajdalej idą- 
cego poparcia udzielą z pewnością”. 

Dokonano w końcu wyborów do 
prezydjum zarządu głównego „Wy- 
zwolenia". Prezesem został pos. M. 
Malinowski, wiceprezesatni sen. Wo- 
źnicki, pos. Putek i p. Wojda. Nadto 
do prezydjum weszli pp. Anusz, Ba- 
giński i Smoła, 

WARSZA WA, 18.VII. (żel. wł.Słowa) 
Zarząd stronnictwa „Wyzwolenie“ na 
ostatnim posiedzeniu opracował o- 
dezwę do członków stwierdzającą, że 
Rząd obecny nie ujawnia chęci do 
współpracy z Parlamentem, jakby 
umyślnie ignorując Sejm i że w tych. 
warunkach jedynem wyjściem jest 
rozwiązanie ciał ustawodawczych. Za- 

rząd stronnictwa poleca swemu  pre- 
zydjum i klubowi_prowadzenie ener- 
Su walki z rządem o rozwiązanie 

MU, 

Mar. Piłsudski przyjął min, 
Knolla. | 

WARSZAWA, 18—VII. PAT. Pre- 
zes Rady Ministrów marszałek Piłe 
sudski przyjął w dniu dzisiejszym | 
om rob publicznych Moraczew- 

skiego oraz posła skiego 
Kwirynale p. Knolla. p 

Powrót ze Lwowa. 
* WARSZAWA, 18—Vil. PAT. Dziś 

przed południem powrócili ze aoi id 
pp. min'strowie skarbu Czechowicz 
i przemysłu i handlu Kwiatkowski. 
Narady gospodarcze u v.pre- 

mjera Bartla. 
WARSZAWA 18 VII (żel, wł. Szowa) 

Dziś przed południem przybyli ze 
Lwowa Ministrowie Skarbu Czecho- 
wicz oraz Handlu i Przemysłu Kwiat- 
kowski. Wczoraj pp. Ministrowie ode 
byli całodzienną konferencję z vice- 
premjerem Bartlem, Na konferencji tej 
omówiono szereg aktualnych spraw 
gospodarczych, które będą przedmio- 
tem obrad posiedzenia komitetu eko- 
normicznego Rady Ministrów. Ponad- 
to miano ustalić wspólny wniosek w 
sprawie polityki handlowej, reglamen- 
T i uaktywnienia bilansu handlo- 

Powrót posła Rauschera. 
WARSZAWA 18.VII (żel. wł. Słowa) . Dziś powraca do Warszawy poseł 4 niemiecki Rauscher. Poseł Rauscher įst do Berlina po instrukcję od 

ządu Rzeszy w sprawie rokowań 
polsko-niemieckich w sprawie trakta- 
tu handlowego. 

„ Poseł Rauscher zamówił natych- 
miast audjencję u min. Knolla, który 
jak wiadomo zastępuje w czasie cho- 
roby ministra Zaleskiego, 

Zjazd konserwatorów. 

WARSZAWA, 18.VII (Żel. wł, Słowa) - 
Odbyło się dzisiaj inauguracyjne po- 
siedzenie li-go ogólnopolskiego zjaze 
du konserwatorów, programie 
obradów zjazdu jest opracowanie wy» 
tycznych dla konserwatorów w spra. 
wie prowadzenia akcji zapobiegania 

a się zabytków  historycze 
ych. 

Konferencja polsko sowiecka 
w Kijowie- 

KIJÓW, 18. Vil. Pat. Polsko- 
sowiecka konferencja kolejowa w Ki- 
łowie, której głównym przedmiotem 
obrad było ustalenie bezpośredniego 
transportu wagonów towarowych mię- 
dzy Polską a ZSSR bez przeładowa- 
nia na granicy, została pomyślnie za- 
kończona. Delegacja polska wyjecha- 
ła z Kijowa żegnana przez konsula 
Polski i delegację sowiecką, 

Książe Walji nie przyjeżdża do 
Zakopanego. 

WARSZAWA. 18.VII (żel. wł, słowa) 
Jedno z pism krakowskich w pogoni 
za sensacją podało wiadomość o rze- 
komym projekcie księcia Walji przy- 
bycia do Zakopanego. Rzecz oczy- 
wista, że poselstwo angielskie zaprze- 
cza tej kaczce.
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ECHA KRAJOWE 
III Zjazd Związku Akademików Województwa 

Nowogródzkiego i 

Wyjątkowo miłych gości mieliśmy 
w Nieświeżu przez dni kilka. Obrae 
dował w murach nieświeskiego gim- 
nazjum II] Zjazd Związku Akademi- 
ków Województwa Nowogródzkiego 
ib. Ziemi Mińskiej. Trzy dni praco- 
wała nasza młodzież z myślą nietylko 
o sobie, ale zakreślając sobie też 
znacznie rozleglejsze zadania i hory- 
zonty.—Widać było, że umysły tego 
kwiatn młodzieży nie zasklepiają się 
w ciasnych ramkach, a przeciwnie 
dążą do wznioślejszych celów, jak te 
poziome, o których niestety zbyt czę- 
sto dziś się mówi. 

Przeczuwając ducha obrad, odrazu 
doskonale scharakteryzował go ks. 
Grodis, przemawiając od ołtarza na 
inauguracyjnem nabożeństwie w nie- 
dzieję rano. Stwierdził, że Zjazd Zwią- 
zku jest żywem zaprzeczeniem twier- 
dzenia, iż dzisiejsza cała młodzież 
jest doszczętnie przepojona duchem 
materjalizmu: ideowość prac jego wi- 
doczna jest doskonale, to też z praw- 
dziwem przekonaniem życzenia Zjaz- 
dowi składać można. 

Po nabożeństwie z kościeła wszy« 
scy członkowie Zjazdu oraz zapro: 
szeni gości przeszli do sali gimnaz- 
jalnej.— Członków Zjazdu było około 
czterdziestu. 

Zagaił zebranie p. Petrusewlėz, 
proponując wybranie do prezydjum 
na przewodniczącego p. Romanowi- 
cza, dotychczasowego prezesa Związ- 
ku, na vice-przewodniczącego p. Si- 
korskiego, prezesa środowiska Wileń- 
skiego, oraz na sękretarzy p. Ostrow= 
ską i p. Strafinowicza. 

Dłuższe przemówienie wygłosił 
następnie prezes Romanowicz, kon- 
kretyzując cele Zjazdu. Jest ich czte- 
ry. Pierwszy to rachunek sumienia za 
czas ubiegły; drugi to opracowanie 
programu pracy na następny rok; 
trzeci zżycie się i porozumienie człon- 
ków Związku; wreszcie ostatni to 
wysłuchanie prelekcji dyrektora Pol. 
Macierzy S. p. Stemiera. Dalej p. Ro- 
manowicz mówił o ideologji Związku 
i o pracy społecznej, którą członko- 
wie prowadzić będą w. przyszłości 
stale, a obecnie Przygajjaniej w Cza- 
sie wakacji. Jako kwiffesencja calej 
przemowy może służyć wypowiedzia- 
nę zdanie: „jak żołnierz Korpusu 
Ochrony Pogranicza stoi z bronią U 
nogi na granicy Rzeczypospolitej, by 
bronić jej od wschodniego barbarzyń: 
cy, tak i my z ksiątką w ręku musi- 
my pracować, by, w inny sposób O|- 
czyzny nam od wschodu nie zatruta”. 
Zdanie to tak jest charakterystycznem 
i tak zarazem wybitnem świadectwem 
o stanie duchowym naszej młodzieży 
uniwersyteckiej, że naprawdę jakoś 
jaśniej na duszy. się zrobiło, wysłur. 
chawszy jej credo wypowiedziane 
przez usta przewodniczącego. 

Pierwszy z. zaproszonych gości za- 
brał głos p. starosta Jerzy Czarnocki. 
Drugi mówił dyrektor gimnazjum, ks. 
Grodis. Potem głos zabrał redaktor 
Domański. 

Sprawozdanie gruntowne z działal- 
ności Związku złężył pr.z s, p. Ro- 
manowicz. 

Na tem pierwsze posiedzenie zo- 
stało zamknięte. 

We wtorek rano uczestnicy Zjaz- 
du zwiedzili Nieśwież, szczególne do- 
kładnie Zamek i groby książąt Ra- 
dziwiłłów. 

Popołudniu odbyło się ostatnie 
plenarne posiedzenie Zjazdu. Dłuższe 
sprawozdanie żłożyła komisja rewizyj- 
na—Dyskusja, chwilami wpadająca w 
połzartobliwy fechtinek słów ciągnę- 
ja się dość długo, paczem uchwało- 

BIS DAT gUl CHTO DAT. 
Pod znakiem tej sentencji Publiju 

sza Syrusa znajdzie czytelnik wia: 
demość o uroczystościach w Byd: 
goszczy, w Tatrach i w Kocku tu: 
dzież o Towarzystwie im. Mickiewi 
cza opiekującem się rodakami naszy- 
mi przebywającymi: stale zagranicą. 

Uroczystości, cbchody, rocznice, 
jubileusze mają u nas w Polsce tę 
właściwość specjalną, że odradzają się 
jak grzyby po deszczu. : 

Wypływa to niewątpliwie z pew- 
nego nastroju specyficznego, który 
nastał po państvowem odrodzeniu 
się Polski w pełn:| wolności i swo- 
bodzie, a który to specyficzny nastrój 
psychiczny nie ustanie —- aż się wy- 
czerpie. 

Naród pozbewiony przez dlugie, 
dlugie lata możności jawnego i głoś: 
nego manifestowania swych np. 
wspomnień historycznych, swej chwa* 

ły, swej roli w kulturalnych dziejach 
ludzkości, zasobu swych sił ducho- 
wych i t. p. i t. p. potrzebuje wyko: 
Rnać cały szereg takich odruchów. Tak 
zupełnie jak się stężałą ręką lub  no- 
ga przez czas pewien machai macha 
aż zapanuje w ręce lub nedze stan 
normalny, 

Zanim wśród narodu naszego i 
społecz ństwa zapanuje nermal*v i 
sprawieańwy stosunek między dou0- 
nywaniem chwalebnych czynów a 
składaniem koidu dokonaiyia 
nim rzucimy się przedewszys 7 
żyć sami jaknajbujniejszem | siejintene 
sywniejszej życiem a polem dopiero 

  

   

b. Ziemi Mińskiej, 
Nieśwież. 

no udzielenie absolutorjum ustępują- 
cemu Zarządowi i przystąpiono do 
łosowania nad wnioskami komisji. 

Przyjęte zostały prawie bez zmian 
wszystkie. 

Tu tylko w streszczeniu część naj« 
ważniejszych podajemy. 

Między innemi uchwalono: człon- 
kowie powinni wygłaszać szereg od- 
czytów oświatowych i w miarę moż- 
ności zakładać czytelnie Pol. Macie- 
rzy Szkolnej. Związek organizować 
będzie odczyty profesorów wyższych 
uczelni oraz wybitnych sił nauko- 
wych na terenie województw Nowo- 
gródzkiego, jak również koncerty da- 
wane przez wybitniejszych artystów. — 
We własnem gronie mają być urzą: 
dzane zebrania dyskusyjne i towa: 
rzyskie.—Referat prasowy ma zajmo- 
wać się podawaniem do prasy sio- 
łecznej wiadomości zaczerpniętych z 
prasy województwa, a tej znowu da 
wać informacje z życia Związku. — 
Zjazd postanowił, by Zarząd zwró- 
cił się do Wojewódzkiego Komi: 
tetu Pomocy Połskiej Młodzieży 
Akademickiej w Nowogródku z 
prośbą o intensywniejszą pomoc ma- 
terjalną. 

Szereg innych uchwał należał do 
dziedziny organizacji. 

Ostatnim punktem porządku 
dziennego przed zamknułęciem Zjazdu 
był wybór nowego Zarządu. Skład 
jego jest mastępujący: p. J. Sikorski 
—prezes, p. Deręgowski — wicepre- 
zesętm, p. Walkiewicz — członek Za- 
rządu. (Reszta członków Zarządu w 
myśl powziętej uchwały zostanie wy- 
brana na zebraniu Środowiska Wileń- 
skiego.) Nadto do Zarządu” wchodzą 
jako przedstawiciele innych Środowisk 
p. Wańkowicz z Warszawy i p. Ku- 
likowski z Poznania. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrani 
zostali n.p. Szalewiczówna, Romano- 
wiez i Roszkowski, do Sądu Hlono- 
rowego pp. Dryżyńska, Romanowicz 
i Serafinowicz. 

Siędziba Zarządu znajdować się 
będzie w przyszłym rok akademic- 
kim w Wilnie; adres Sekretarjatu: 
Wilno—ul. Bakszta 11 m. 8. 

Zjazd zakończony został. balem 
wydanym przez Związek w salach ra- 
tuszowyth, — Ostatniego dnia człon 
kowie Związku urządzili wspólną wy- 
cieczkę do,Alby. 

Oby nowy Zarząd jak najlepiej 
pracował dla dobra Związku i nadal 
pielęgnował szczytne swoje cw 

LIDA. 
EJ — W dzień wyborów do Rady 
miejskiej. W  niedzieię odbyły się 
w Lidzie wybory do Rady, miejskiej. 
Normalnym trybem zgłoszone zosta- 
ły listy kandydatów w liczbie siedmiu. 

Dowiadujemy się obecnie, że ujaw- 
nione marazie zblokowanie się list 
Nr. 4 i Nr. 2 oraz Nr. 6 i Nr. T nie 
doszło do skutku z racji tego, że 
główny komitet wyborczy po spraw- | 
dzeniu list uznał jedynie listę Nr 1 
zamależycie upoważniającą swego peł- 
nomocnika do zawarcia bloku zgod. 
nie z przewidzianemi przepisami. Przy 
sporządzaniu spisu wyborców ujaw- 
niono, że ludność chrześcijańska li- 
czy 61 proc., niechrześcijańska 39 
proc. Biorąc pod uwagę, że ogólna 
ilość uprawnionych do głosowania 
wynosi około 20 tys. osób, zorgani- 
zowano osiem komitetów obwodo- 
wych. Przewodniczącym Głównego 
Komitetu ' Wyborczego naznaczony 
został p. Eugenjusz Łowicz-Barański. 

W nastąpnym numerze będziemy 
już mogli podać wyniki wyborów. 

«na grobowcach siadać i o minionych 
bohaterstwach gadać» — zanim, jak 
się rzekło, wyczerpie się w mas p0- 
trzeba rozprostowania stężałych funk- 
cyj i odruchów właściwych i przyro- 
dzonych każdemu narodowi,: musimy 
jeszcze odświęcić parę uroczystości 
narodowych, już zapowiedzianych i 
organizowanych i których nie godzi- 
łoby się zbagatelizować lub dać im 
przebrzmieć bez echa po naszej Od- 
zyskanej i odrodzonej Ratczypospo- 
litej. 

* 

Więc najpierw: zapowiedziana jest 
па dz, 31-szy lipca Uroczystość Ode 
stonięcia pomnika Henryka Sienkie: 
wicza w Bydgoszczy. 

Będzie to pierwszy w Polsce po- 
mnik twórcy „Tryłogji*, „Krzyżaków* 
i „Quo vadis?*, Odsłonięcie pomnika 
nastąpi w obecności pana prezydenta 
Rzeczypospolitej, Pomnik jest dziełem 
profesora Krakowskiej Akademji Sztuk 
Pięknych Konstantego Laszczki. Prze- 
mówi od stóp pomnika Józef Weys- 
senhoff, autor „Sobola i panny*, 
„Podfilipskiego”, „Sprawy Dolggi“. 
Odbędzie się wieczorem wielki kon- 
cert symfoniczny. Wykonane będą: 
wstęp do 3-go aktu „Krzyżaków* 
opery Adama Dołżyckiego, uwertura 
do opery Feliksa Nowowiejskiego 
„Legewda Baltyku”, rapsod na chór, 
dskiamację i orkiestrę p. t. „Testa- 
ment Bolesława Chrobrego” również 
skottponowany przez Nowowiejskie- 
go, wreszcie Nowówiefskiego fragment 
z oratorjum „Que vadis?, 

Potem oczywiście nastąpi raut wy- 

SŁ O W U 

Kanclerz Seipel przeciwko socjalistom. 
BERLIN. 18 Vil. PAT. Dziś w godzinach popołudniowych kanclerz 

Ssipel przyjął delegację partji socialno demokratycznej, która przedłożyła 
kanclerzowi uchwały wczorajszej konferencji mężów zaufania socjalistów* 

Według informacyj korespondenta biura Wolffa otrzymanych z kół zbliżo- 

nych do rządu austrjackiego kanclerz Ssipel miał delegacji odpowiedzieć, 

że prawo uchwalenia zarządzeń, dotyczących bezpieczeństwa publicznego, 
przysługuje wyłącznie parłamentowi i że socjaliści ze swemi wnioskami 
muszą się zwrócić do parlamentu. Następnie kanclerz Seipel zaprotestował 
energicznie przeciwko zrzucaniu z siebie odpowiedzialności za krwawe 

wypadki na policję i organy publiczne, oświadczając, że przedewszystkiem 

należy przywrócić komunikację kolejową, aby umożliwić parlamentowi jego 

zebranie się i podjęcie obrad. 

Strajk postanowiono zakończyć. 
Trwa nadal strajk kolejowy i pocztowy. 

BUDAPESZT, 18 VII. PAT. Z Wiednia donoszą: Wczoraj po- 
południu odbyła się konferencja mężów zaufania partji socjal: 
demokratycznej, na której postanowiono podjąć pracę w zu- 
pelnošci. Jednakże strajk kolejowy i pocztowo-telegraficzny 
trwać będzie nadal. Rokowania z kanclerzem Seiplem, ktėry 
żądał zupełnego zlikwidowania strajku spełzły na niczem. 

BERLIN, 18 Vil. PAT. Jak donoszą z Wiednia dziś w go: 
dzinach rannych praca w fabrykach wiedeńskich została podjęta. 

Socjaldemokraci zaniepokojeni sytuacją na prowincji, 
O północy ma zostać podjęty ruch kolejowy w ograniczonych  roz- 

miarach. Ogólnie spodziewają się, że wciągu dnia jutczejszego uda się 
przywrócić ruch kołejowy w pełnych rozmiarach, Na zmiąnę stanowiska 
socjalistów wpłynąć miały wiadomości madchodzące z prowincji, które 
wskazują na zaostrzenie sytuacji. - 

Popołudniu ukazały się dzienniki, 
BERLIN, 18 Vil PAT. Wszystkie dzieaniki wiedeńskie, które ukazały 

się dziś po południu po raz pierwszy omawiają w obszernych  artyku- 
łach osłatnie wypadki. Z wyjątkiem kilku dzienników prawicowych cała 
prasa mieszczańska zajmuje stanowisko spokojne, aczkolwiek ton artyku- 
łów jest poważny i zdradza przygnębienie. Dwa dzienniki: półkomu: 
nistyczny «Abendblatt» i 
fiskowane. 

radykalno-prawicowy «Sturm» zostały skon- 

Pogrzeb ofiar rozruchów, 
BERLIN, 18.VII, PAT. Pogrzeb ofiar rozruchów wiedeńskich odbę- 

dzie się we środę o godz. 2-ej popołudniu. Ciała efiar zostaną pogrzeba* 
ne na cmentarzu centraltym ma koszt gminy wiedeńskiej. W pogrzebie 
wezmą udział eprócz rodzin i krewnych delegaci i fumkcjonarjusze partji 
socjalistycznej, delegacje rad robotniczych i republikańskiego Schutzbua- 
du. Na znak żałoby podczas pogrzebu we wszystkich „fabrykach i przed- 
siębiorstwach wiedeńskich praca będzie przez 15 minut wstrzymana. 

„ Początkowo zamierzano pogrzebać ofiary zaburzeń w nocy celem 
uniknięcia ewentualnego starcia potem jednak tego zamiaru zaniechano 

82 osoby zabitych. 
BERLIN, 18—VII. PAT. Policja wydała dziś komunikat, z 

którego wynika, że ilość zabitych wynosi 77. osób. Do południa 
liczba ta wskutek śmierci kilku rannych wzrosła do 82. 

Komuniści Doriot i Cachin aresztowani, 
PARYŻ. 18—VII. PAT. Aresztowanu tu i uwięziono ko. 

munistów Doriota i Cachina którzy, dobrowolnie nie stawili 
się do więzienia, 

Borodin przybywa do Władywostoku, 
SZANGHAJ, 18—VII. PAT. Według informacyj koresponden- 

4a A pinys przybył tu dziś Boródin, który zamierza udać się do 
Władywostoku na pokładzie okrętu sowieckiego i w towarzy- 
stwie kilku osobistości sowieckich. 

Lotnicy połscy odłatują do Ameryki. 
WARSZAW A. 

ezawskich podsje depeszę 0. 
18-VII. (fel wł. Słowa). Jeden z południowych dzienników war- 

d własnego korespondenta 
<tycki kapitanów:pilotów Kubali i Idzikowskiego O 

z Paryża, że lot Atlan- 
dbędzie sięw terminie zapo- 

wiedzianym| z tą jednak zmianą, że w charakterze pilota pojedzie kpt. Idzikow- 
ski,z 1 OU idos kpt.-pilot Kubala poleci jako Gieižekioi ME" 

Obaj lotnicy wezwali najbliższe rodziny do przybycia do Paryża w celu 
pożegnania się. 

Upały w Warszawie. 
WARSZAWA, 18-VII. (fel, wł. Słowa). W dniu wczorajszym zaszedł w War- 

sząwie niebezpieczny wypadek porażenia słonecznego. Spacerujący w parku 
Skaryszewskim zauważyli leżącego na-ziemi mężczyznę. Zawezwane pogotowie 
ratunkowe stwierdziło porażenie słoneczne. Chorego jak się okazało, 30-to let- 
miego Józefa Byczka odwieziono do szpitala Przemienienia Pańskiego. 

Wczoraj z powodu okropnego upału nad brzegami Wisły zebrało się b. 
dużo amatorów kąpieli. Według otrzymanych informacyj na terenie całego pow. 
Warczawskiego zanotowano wczoraj 12 wypadków utonięć. 

Na południu Polski rozpoczęto żniwa. 
WARSZAWA, 18:VII. (fel. wł, Sfowa). Dowiadujemy się, że na południowe 

terytorjum koja S EEORESIS ae l. jwn zę 
„wskutek panujących upałów dojrzały już zupełnie. Ježeli pogod i 
nadal, w ciągu B eżącego tygodnia rozpoczną się PNE PALE 
nrodzaje zapowiadają się pomyślnie. 

yta, zwłaszcza na płaszczyznach 

żniwa w całej Polsce. Na ogół 

Orzeczenie sądu oby” 
watelskiego 

w sprawie p 
n iewicza. 

P. Stanisław Swianiewicz wobec nota- 
tek, które ukazały się w niektórych pismach 
w związku ze sprawą posła Sylwestra Wo- 
jewódzkiego i utworzonych w tej sprawie 
Sądem Marszałkowskim, zwrócił się dopp. I 
Ludwika Abramowicza, prof. Stefana Ehren- jest skrótem artykułu o Sokole białoruskim, <, _. 
kreutza, Jana Piłsudskiego, Jana Stankiewi- 
Cza, Kazimierza Weleckiego, „Aleksandra 
Własowa i prof. Władysława : Zawadzkiego 
z prośbą, by owe grono osób w  charakte- 
rze Sądu Obywatelskiegogrozpoznało zarzu- 
ty, które mogą być mu postawione na 
podstawie wspomnianych bezimiennych no: 
tatek i wzmianek prasowych. 

Na pierwszem posiedzeniu Sądu Oby- 
watejskiego w dn. 8 lutego 1927 r. pod 
przewodnictwem prof. St. Ehrenkreutza, p. 
Swianiewicz, konkretyzując swe postulaty, 
prosił A , by ten orzekł, czy on (Swianie- 
wicz) był współpracownikiem  deienzywy, 
oraz Czy działalność jego, jako autora refe- 
ratów o ruchu blałoruskim, dostarczanych 
Il Oddzlałowi Sztabu Generalnego za ро- 
średnictwem p. Wojewódzkiego, miała cha- 
raster dwulicowy | czy była powodowana 
chęcią szkodzenia temu ruchowi?» Wobec 
sformułowanego w ten sposób pytania Sąd 
wydelegował członków swych pp. L. Abra 
mowicza, J. Piłsudskiego i J. Stankiewicza 
do przejrzenia referatów, dostarczonych 
rzez St. Świaniewicza ll Oddziałowi Szta: 
u Gen. w Warszawie. į 

Po zapoznaniu się z treścią owych re- 
feratów i z wyrokiem Sądu Marszałkowskie- 

o z dn. 2 marcą 1927 r. w sprawie posła 
Šš Wojewódzkiego, Sąd Obywatelski stwier- 
dza: 

1) že, Jak to wyjaśnili funkcjonarjusze 
Il Oddziału Sztąbu Gen., wydziały įdefenzy- 
wy tegoż Oddziału zostały zwinięte z chwj: 
1ą pizejścia armji na stopę pokojową i že 
zatem w r. 1023 wydziały te nie istniały; 

2) że p. Świaniewicz natomiast praco- 
wał w 1921 i 1922r. w Wydziale Jl Na- 
czelnego Dowództwa Wojsk Litwy Środko- 
wej oraz w, Tymczasowej Komisji Rządzą- 
cej Litwy Środkowej w charakterze reteren- 
ta prasowego i narodowościowego, o Jczem 
społeczeństwn białoruskiemu było wiado- 
mem; 

3) że p. Świaniewicz w roku 1923 i 
później byt stałym współpracownikiem pism 
wileńskich, gdzie zamieszczał artykuły, ini 
formujące polskie społeczeństwo 6 politycz- 
nym ruchu białoruskim, co też było dobrze 
wiadomem społeczeństwu białoruskiemu; 

‚ 4) że rzekome odsłanianie pseudonimów 
działaczy białoruskich w reteratach; pisanych 
przez p. Swianiewicza dią Il Oddziału Szta- 
bu Gen., sądząc z treści tych referatów, 
mogło dotyczyć tylko dwuch pseudonimów: 
<A. Nowiny» oraz <Sulimy». 

Jednakże ten fakt, žė znany działacz 
biąło.uski Antoni Łackiewicz używa pseu 
donim <A. Nowina», był podany do pow* 
szechuej wiadomości w wydanej jeszcze 
przed wojną Encyklopedji rosyjskiej Granata, 
a takożi po wojnie w podręczniku historji li- 
ZR białoruskiej M. Horackiege w roku 

1920. Co się tyczy 248 rzekomego rozkonspi: 
rowania drugiego pseudonimu — <Sulimy>, 
to pseudonim ten również nie stanowi ściśle 
strzeżonej tajemnicy i był wymieniony obok 
nazwiska jego właściciela na łamach pism 
wileńskich, między innemi w «Przeglądzie 
Wileńskim». 

5) & uiema podstaw do posądzania p. 
Świaniewicza o zdradzanie poufnych mo» 

  

>< 

   

    

CZYTA KAŻDY 

| „PRAGĘ: 
* Tygodnik <PRAWDA>, jest najwięt- 

szem i najwszechstronniejszem cza- 
j sopismem w Polsce, prowadzonem 4 
„Ww stylu europejskim «PRAWDA» 4 

'2 daję czytelnikowi całokształt aktual- 
(| nych spraw ze wszystkich dziedzin 

życia państwa i społeczeństwa. 4 

) <PRAWDA» jest pismem dla iriteli- $, 
й gencji polskiej. 

Należy natychmiast żądać 
ь egzemplarzy  okazowych. 
) Redakcja i administracja: 

Warszawa, Wilcza 16. 

Łodź, Piotrkowska 85 

   

  

   

     

          
    

Stanisława Swia- 

   
   

) BACZEWSKI 

tywów, któremi się kierował białoruski 
klub posejski w swej taktyce w sprawie 
szkolnictwa, ponieważ plsany przez niego 
w tej materji referat nie zawiera żadnych 
szczegółów ponfnych, lecz jedynie pogląd 
autora, że pewne póstulaty posłów biało” 
ruskich stanowią minimum ich żądań, od 
których w żadnym razie nie odstąpią, inne 
zaś należą do programu maksymalnego; 

._. 6) że kilkowierszowa wzmianka o ruchu 
białoruskim sokolskim w Pradze Czeskiej w 
jednym z releratów p. St. Świaniewicza 

zamieszczonego w Nr. 2 — 3 miesięcznika 
„Biełaruski Student” z r. 1923, wychodzą. 
cego w Pradze i w swoim czasie znajdują: 
cego się w sprzedaży w Wilnie. Te same 
mniejwięcej wywody i wiadomości zostały 
powtórzone przez Wacława Łauskiego w 
Nr. 1 pisma „Studentskaja Dumka” które 
się ukazało w Wilnie w styczniu 1924 
TOKU; 

7) że wynagrodzenie, otrzymywane przez 
p. St. Świaniewicza za dostarczone referaty- 
nie mlało charakteru innego, niż honorarja, 
wypłacane przez redakcje pism; ; 

8) że wreszcie treść referatów, dostar- 
czanych Il Oddziałowi - Sztabu Gen., odpo- 
wiądała swym charakterem  artykułom 
publicystycznym i była owiana duchem 
pojednawczym w stosunku do ruchu biało- 
ruskiego. 

Przyjąwszy powyższe pod uwagę i nie 
znalazłszy w referatach, pisanych przez p. 
St. Świaniewicza, niczego, coby miało cha- 
rakter delatorski i mogło kompromitować 
poszczególnych działaczy białoruskich, Sąd 
orzeka: 

1) że p. Stanisław Świaniewicz nie był 
agentem defenzywy w latach 1923—24, 
gdyż instytucja ta w tym czasie już 
nie istniała; 

2) że działalność p. Stanisława Świa- 
niewicza, jako autora referatów, do- 
starczanych za pośrednictwem posła 
Wojewódzkiego Il Oddziałowi Sztabu 
Generalnego, mie miała intencyj szko- 
dzenia ruchowi białoruskiemu i nie 
posiadała żadnych cech  poufnego 
wywiadu. 

(7) Ludwik Abramowicz. (—) Prof. 
St. Ehrenkreutz. (—) Jan Piłsudski. 
(©) Dr. J. Staniewicz. (—) Kazimierz 
Walecki. (—) A. Własow. (—) Prof. 
iWładystaw Zawadzki. 

„ Pržypisek redakcji,  Zamieszczony 
dziś wyrok sądu obywatelskiego, który por 
wołany został przez p. Świaniewicza; który 
czuł się pokrzywdzony przez pewne zwroty 
w motywacjach do wyroku sądu Marszał- 
kowskiego. Cieszymy się, że sąd obywatel- 
ski, złożony z ludzi poważnych, nrzekreśtił 
możliwość wysuwania przeciw p, Ś wianiewi- 
czowi zarzutów, któreby mogły powstać z 
powodu nader |ekkomyślnej motywacji Zrė- 
dagowanej przez sąd Marsz:łka Rataja. 

BIRTEBIETAKZRZAS WB GEZOÓWIA V STS NSE 

Nota niemiecka do Belgji. 

BERLIN, 18 VII. PAT. Biuro Wolffa 
donosi z Brukseli, źe w dniu dzisiej- 
szym poseł niemiecki w Britkseli von 
Koeller wręczył rządowi belgijskiemu 
odpowiedź rządu niemieckiego na 
memorjał belgijski w Ssarawie prze- 
mówienia ministra spraw wojskowych 
Belgji de Brocqutvillea. Nota nie- 
miecka zostanie ogłoszona w dniu 
jutrzejszym. 

Dr med. ŁUKIEWiCZ 
..+ choroby skórne i weneryczne —— 

"powrócił 
Ul. Mickiewicza 9, wejście z ul. Śnia- 
deckich 1. Przyjm., od 1—2 i od 4—7 

AGRUMINA 
prawdziwy włoski ekstrakt cytrynowy, do 
lemoniad i t. p. znakomity środek orzeź- 

wiający w czasie upałów 

ZNOWU DO NABYCIA! 

  

| w aptekach, droguetjach, lepszych handlach 
koloniatnych: Gdzie zabraknie zwrócić się 
do Generalnej Reprezentacji <Tytany», 

Lwów, Rzeźnicka 6. Telefon 36—52. 
  

Pożyczkę Amerykański 
etrzymują tylko kraje posiadające 
ŚWIATOWE firmy, Taką firmą jest 

LIKIERY 
„Now WÓDKI 
w a R U M 

ZAWIADOMIENIE. W. cukierni Bolesława Sztralla, Mickiewicza róg Tatarskiej, gra nowy artystyczny zespół koncertowy : 

stawny, na którym już atoli p. 
zydenta Mościckiego nie będzie. 

Druga z kolei zapowiedziana uro- 
czystość dotyczy Adama Asnyka naj- 
większego poety polskiego na schyłku 
zeszłego stulecia, wielkiego twórcy- 
myśliciela, mistrza formy poetyckiej, 
wielkiego patrjoty, członka Rządu Na- 
rodowego w ostatniem powstaniu i 
wygnańca, jednego z ludzi najszla- 
chetniejszych i o najwyższej kulturze, 
jakich kiedy- Polska wydała, 

Upłynęło właśnie 30 lat od śmierci 
Asnyka, urodzonego w Kaliszu, zmar= 
łego w Krakowie (nie wolno mu było 
nawet na 24 godziny przejechać do 
Kongresówki). Aby oddać hołd jego 
pamięci zawiązał się Komitet złożony 
z przedstawicieli literatury,  uauki, 
szkolnictwa i postanowił — ze skła- 
dek zbieranych po całej Polsce — 
odsłonić w dn. 2-gim sierpnia r: b. 
w Tatrach tablicę pamiątkową. 

Asnyk, jak wiadomo, napisał cykl 
przepysznych poezyj lirycznych osnu- 
tych na motywach tatrzańskich. 

Komitet w Odezwie swojej odwo- 
łuje się o pomoc materjalną do wszyst* 
kich rodaków, do zrzeszeń, towa- 
rzystw, instytucyj, do rad miejskich, 
do wydziałów powiatowych, U każde- 
go członka Komitetu *) znajduje się 
Lista składek na uczczenie pamięci 
Adama Asnyka, Każda redakcja ofiarę 
przyjmie. 

Niech nikt nie wymawia się tem, 
że Tatry... tak daleko! Tatry i Asnyk 
nic nie mają w tym wypadku wspól- 

*) Jest nim pl te słowa (Zygmun- 
towska 4 m, 3). SA my 

pre- nego z jakąkolwiek „„regjónalnością*. 
Tatry i Asnyk należą tak akurat jak 
Wilno, i. Mickiewicz—do całej Polski: 

Trzecia zapowiedziana uroczystość 
jest na dalszym planie. 

W roku 1929:tym przypada setna 
dwudziesta rocznica zgonu pułkowni- 
ka Berka Joselowicza poległęgo za 
Ojczyznę w roku 1809-tym w bitwie 
pod Kockiem. 

Zawiązał się Komitet. Protektorat 
objął marszałek Piłsudski. Członkami 
Komitetu są senator Bolesław Lima- 
nowski, minister Oswiecenia Publicz- 
nego, kurator lubelski, wojewoda lu- 
belski, wice-marszałek Woźnieki, hr. 

e Edward, poseł Hartglas 
i inni. 

Komitet ma na celu: zbudowanie 
w Kacku Szkoży Zawodowej i Pow- 
szechnej imienia pułkownika Berka 
Joselowicza—z dobrowolnych  skla- 
dek wszystkich obywateli Rzeczype- 
spolitej. 
„Wzywa w gorącej odezwie do 
Składek, Wnosić je można do Pocz 
towej Kasy Oszczędnościowej na kon- 
to N-ru 64532, 

B 

Niech tu na ostatek położę ob- 
szerniejszą nieco niż kronikarską wia- 
domość o działalności Towarzystwa 
Opieki Kulturalnej nad Polakami za« 
mieszkałymi zagranicą. Towarzystwo 
obrałó sobie za patrona Adama Mic- 
kiewicza; jest Towarzystwem jego 
imienia, ; 

Bez mala 8 miijonow Polaków 
žyje po: za granicami Państwa Pol- 
skiego—w rozproszeniu, Zabezpieczyč 

te miljony rodakow od wynarodowie- 
nia, otoczyć je opieką kulturalną, a,o 
ile się da i w krytycznej chwili, po- 

» śpieszyć z materjalną pomocą — oto 
zadanie Towarzystwa, 

Przewodniczy mu tak ogromnie 
zasłużony, wielki patrjota Antoni O. 
suchowski, którego podziw budząca 
energja zdaje się,wprost urągać sę- 
dziwości wieku. Wśród członków za- 
rządu spotykamy nazwiska Leopolda 
Krenenberga, Adama hr. Czartoryskie= 
go, Bernarda Chrzanowskiego, księdza 
Szłagowskiego, Zdzisława Dębickiego, 
Piotra Drzewieckiego etc. 

Od samego początku swego istnie- 
nia szczególną troską głównego za- 
rządu Towarzystwa było podtrzymy« 
wanie samopoczucia narodowego i 
oświaty narodowej wśród rodaków 
naszych na czeskim dziś państwowo 
Śląsku Cieszyńskim, na Śląsku Opol- 
skim znajdującym się w granicach 
Niemiec, na Mazowszu Pruskiem, w 
Warmji a nawet wśród ludności pol- 
skiej w Republice Litewskiej. 

Dalej w ciągu ostatnich lat trzech 
opiekowało się Towarzystwo Polaka* 
w Harbinie (Chiny) podtrzymując w 
nich polskość, przywiązanie do dale- 
kiej Ojczyżny. Spieszył też zarząd 
Towarzystwa z pomocą polskim po- 
czynaniom oświatowym w Gdańsku; 
podtrzymywał polskie gimnazjum tam- 
tejsze, opiekował się studentami Po- 
lakami na politechnice gdańskiej, sub- 
sydjował, w książki polskie zaopatry- 
wał. jak widać z ogłoszonego Świeżo 
drukiem szczegółowego sprawozda- 
nia z działałności Towarzystwa od 
1 stycznia 1924 do 1 stycznia 1927, 

  

Znajdujemy w tern ciekawem spra” 
wozdaniu takie np. «pozycje» jak: ra 
budowę czytelńi polskiej w Jabłon- 
kowie, na koszty pobytu dzieci pol- 
skich przybyłych z Francji, na celė 
szkolnictwa polskiego w Rzymie, dia 
księży prześladowanych w Rosji, i t. p. 
Towarzystwo wydało Książkę do ną- 
bożeństwa „Bóg i Ojczyzna” specjale 
nie przeznaczoną dla rodaków zagra- 
nicą przebywających. . Książka starań- 
nie i ślicznie wydana zawiera nietylko 
zbiór modlitw ale i zarys dziejów na- 
rodu polskiego i polskiej kultury oraz 
mapkę Polski. 

Towarzystwo zakłada po miastach 
zagranicznych swoje Koła, np. w 
Rzymie, Tryeście, Rotterdamie, * Lon 
dynie i t. p. 

Fundusze czerpie Towarzystwo 
głównie z ofiarności publicznej, ze 
składek członków, z dochodu z od- 
czytów. Fundusz ten stoi pod kon- 
trolą Komisji Rewizyjnej; w której 
uczestniczą taty nasi współobywatele 
jak b. minister skarbu Klarner, prezes 
Antoni Rząd, kupcy i przemysłowcy 
pp. Fejst, Zieliński, Ocetkiewicz. 

A ziesztą—czyliž czcigodne imię 
i nazwisko: Antoni Osuchowski nie 
starczy za wszelką firmę i tarczę dla 
Towarzystwa, którego doniosłego zna: 
czenia chyba nie trzeba podkreślać, 

Adres Towarzystwa: Warszawa, 
ul. Senatorska 8. Mieszkanie Wp. c= 
cenasa Antoniego Osuchowskiego. 

Sapienti sat. 
Cz. J.
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KURIER GOSPODARCZY 
wiązań przypadających ffw rolnictwie 
w głównej masie na jesień, musieli 
fas nefąs sprzedawać zboże i sprze- 

Osnowa zdrowej polis 
tyki zbożowej. 

„ Ruchliwy «7ygodnik Handlowy», 

įedyne u nas pismo o szerszym Za- pół ceny spekulantom, którzy nie o- 

kresie zadań, zawsze aktualne i nad. Mieszkaliby rzecz prosta podnieść 

zwyczaj fachowo i umiejętnie redago- Ce1£ na rynku wewnętrznym do norm 

watie,—poświęca ostatni nr. (z dnia wszechświatowych. Drugą okoliczno. 

15 lipca) sprawom konsumcji. 

merze tym znajdujemy bardzo cenne 
zestawienia i uwagi dotyczące pro- bywczą rolnictwa, zwiększyła zapo- 
dukcji i spożycia ziemniaków, owo» trzebowanie wsi na wyroby przemy- 
ców i ich przetworów, mięsa, maślar- słowe _ zmniejszając / bezrobocie: 
stwa i jajczarstwa, soli, cukru, spiry- Wztmogła popyt na narzędzia rolnicze 
(usu i wyrobów wódczanych, octu i i nawozy sztuczne i przyczyniła się 
kwasu octowego, kawy, herbaty, ka- wogóle do podniesienia stanu rolnic- 

tao, warzyw i ich przetworów, wy* twa, zwiększając wytwórczość roślin= 

tobów tytoniowych i t.d. ną i zwierzęcą. 
Artykuł wstępny nad którym właś- Nie trzeba pozatem zapominać, 

nie chcemy zatrzymać się porusza ŻE właśnie rząd ebzeny program 
„jedną z aktualniejszych spraw jaką swój opiera na doświadczeniach lat 

jest eksport zboża, już w tytule swym ubiegłych. Zrozumienie przyczyn, dla 
(„Niespodzianki przednówkowe*) Czego po zbiorach w r. 1926 rolnicy 
uwiadoczniając zasadniczą myśl auto- Masowo wyrzucili zboże na sprzedaż» 

ta, która daje się streścić w następu- Spowodowało, że rząd obecny zasta- 
kcych słowach. nawia się mad szeroko pomyślaną 

Tegorocznym importem zboża ZKcią pemocy kredytowej dla rolni- 
szersze sfery konsumentów zostały KÓW przed zbiorami i po zbiorach, by 
wprost zaskoczone. Po zbiorach ub. W ten sposób — niezależnie od uro- 
roku, zarówno rząd, jak sfery rolni- dzaju czy nieurodzaju — dać produ- 
cze forsowały tezę, że utrzymanie centom możność eksportu czy sprze- 
równowagi bilansu handlowego po daży w okresach najlepiej ksztaltują- 
ustaniu strajku węglowego w Angiji cych się cen. H—ski, 
jest możliwe jedynie przy intensyw- INFORMACJE. 
mym tksporcie zboża. Slepa wiara w : 
zbawienną dla naszego bilansu po: RO. r r 
moc rolnictwa jest niebezpieczną. 4 Duliim żonie” klikokrośnie 

Koniecznem jest źachowanie pewiej ukazywały się. w prasie wiadomości 
ostróżności przy szacowaniu naszych © mających rzekamo nastąpić w nie- 
możliwości eksportowych w . dziedzi- dalekiej przyszłości spotkaniach po- 

mie zbóż chlebowych. Szacowaliśmy między przedstawicielami przemysłu 

zle—w konkluzji zmuszeni jesteśmy polskiego i niemieckiego. W sprawie 
wwozić po cenach tak wysokich, że tej, Jediia = poiniormowanych osobi- 

“ stošci podaje następujące szczegóły: 
plus osiągnięty z wywozu staje się Pertraktacje pomiędzy radka pd 
więcej niż problermatycznym. Ostróż- skim a niemieckim trwają już, z sze- 

ność ta podyktowana jest tak po- poz sz prad i pa iai 

zedniemi przykładami, jak zwykłem | to z rezu alem takim, że 2upenie 
Ie ii dia Rokk przewidzieć nie'mfbana,. czy „dopro- 

‚ у wadzą one wogóle do wyrównania 
fac na spożycie właściwe na głowę sprzecznych interesów i do porozu- 
(ludności 40 kg. pszenicy, 150 kg. ży- mienia. Prawie przez cały czas trwa 
ta, 39 kg. jęczmienia i 84 kg. owsa wojna gospodarcza polsko-niemiecka. 
oraz przyjęte u nas w naszych wa- o oki oba kraje niewątpliwie bye 

runkach normy wysiewu na ha— VVV sianie wyymać fiprowadi ją jeszcze przez czas dłuższy, tem 
/ otrzymujemy rozchód roczny w CENf- nie mniej .jaśremi jest, iż Szkody, 

1arach metrycznych pszenicy, żyta, które z takiego stanu rzeczy wy, 

įczmienia i owsa — 107770000, — wają:dla życia gospodarczego obu 
wczas gdy przy średnim urodzaju krajów są bardzo poważne. W szero- 
ruinty nasze dósiarczają (w. cenina- kich kołach społeczeństwa obu  kra- 

ы jów panuje jedńak przekonanie, że 
ch metrycznych) — pszenicy — poprawa wzajemnych stosunków go- 
'430000, żyta—49500000, jęczmienia spodarczych spowodowałaby „również 

14280000-i owsa—28250000, czyli Se э poprawę stęsuqków po- 
! „litycznych. 
За 19“60000 spa. tor po Na podstawie tych rozważań po: 
łuje się na zdańie znanego EKONO+ wątąłą równocześnie prawie i nieza- 
sty rolnika p. Gościckiego, že w leżnie od siebie w kołach gospodar- 
ich przeciętnych, gdy nie mamy czych Połski i Niemiec myśl, czyby 

wybitnego urodzaju, ani wyraź: Nie am Eo = 
Kost ; - resowane w zakoficzeni ojny go- 
je wormocałią a gar R spodarczej spotkały się, celem prze- 
przewidzieć dokładnie, czyjKoniec prowadzenia nieobowiązującej wymia- 

u gospodarczego wykaże nadwyż- ny zdań. 

czy też przeciwnie niedobór apro- _ Odbył się też rzeczywiście ostat- 
icyjny,—i przychodzi do wniosku, Mio z CL po- 

stnieja IDIĘdZY zczególnymi przedstawi: 
aaa O ią inieje cie!ami świata ola Pelski 
czas tylko, gdy ma miejste wYy- i Niemiec, które miały na ćelu przy- 
wwó pomyślny urodzaj. gotowanie kwestji wspólnej kofferencji, 
Jwagi swe kończy autor następu- W wyniku tych rozmów przewodni- 
n zdaniem: m zę Przem. ai 

= 78 mieckiej, p. Frowein, zwrócił” Się z 

Kująć inaczej: ay a eee polecenia i w imieniu szeregu przed- 
jest eksport zboża z Polski, jednak stawicieli przemysłu niemieckiego da 
zachowania całego szeregu ostroż- Prezydenta Żychiińskiego w Poznaniu 

у i Berlina z szeregiem 
io gle to jest ujemną stroną naszej go- © przybycie do B а : 
rki po y A w chwilach pómyśl- wybitnych osobistości z polskiego 
konjunktur  ėksporiujemy zagranicą świata gospodarczego, celem przepro- 

„e ogidjąc s ma enea fwcnt. wadzenia. pierwszej. nieobowiązującej ozowćj, lecz | = wymi - й 3 
okładnie naszych zasobów i potrzeb ly ao a m zagadnieniami go 
wych, że nie mamy w zwiążku z tem SPOdarczemi polsko-niemieckiemi. 
go określonego planu, jak rozstrzyg” Nie ulega wątpliwości, że zapro” 
iżdorocznie nasze trudności aprowiza- szenie to zostanie przyjęte i że po 
że, wreszcie, nie potrafimy zorgani- okresie wakacyjnym, prawdopodobnie 
i d i ч в 5 
owiRowa Ramnja Węgry) wa wa. W. pietwszych dniach października, ode 
ih, któreby gospodarczo usprawiedli- będzie się Spotkanie przedstawicieli 

opa SZ antowazarcapiePOlitiegO PrzEM. | Rolnictwa z mia« 
Mi S roc zjnsmi fosebistościami ze  strom 
rzeciež same plafów. kanić S „e I ;0S8 о5 y 

IZ SIE niemieckiej w Berlinie. Celem konty- achtowych przy grzewidująće: 30 Е а 
mogłoby nam dać Laikas i i nuowania rokowań przewidziana jest 
moi | "RÓ vok rewizyta przedstawicieli Przemysłu 
ioznańskieg: rachtem do i i i ec fliaport złoża z niedalekiej Ra- Rolnictwa Rzeszy Niemieckiej w Polsce. 

dla naszych kresów wschodnich. 
4 to wszystko zagadnienia, którym u 
tanowczo za mało poświęca się uwagi. 
ist planowej gospodarki prowadzimy 
kę zbożową oa wypadku do wypadku, 
sując niepomiernie eksport, to ucinając 

W przededniu ułatwień 
pedatkowych. 

W tych dniach Min. Skarbu ma 

,_ ptownie przez zarządzenia celno-admi- wydać rozporządzenie w sprawie po- 
| cyjne. Szkodzi to naszym producen. bierania rat na rachunek poszczegól- 
Pony 2 vie S nych podatków, w ten sposób, że 

"się , szkodzi to nasz Up: nobiciane raty nie będą zali bożowym, gdyż taka polityka pod p y PCE 
че %оупіфишуіігб‹і :дрд'огап{Ё:пурсЬ S rachunek procentu i kosztów egzeku- 
jów zboża, względem których bez wi: cyjnych, lecz na poczet samych kwot 
olei z Pra zobowiązań moż: podatkowych. 

ać się nie mogą; — nie przynosi to Dotychczas istniał zwyczaj, ż ž ści konsu: i zwyczaj, że po- Rey eaiegj ou Dewi do szczególne raty zaliczano stale na 
th i silne wahanie cen, procenta od zaległości i koszta egze- 
lutor niewątpliwie ma rację, Prze- 
ża jednak jedną okoliczność, a ra- 

dwie: pierwszą jest fakt, że rząd 
lał zezw-'ć na ekspott, "pomimo 

'alkich obliczeń stątystycznych, niezmiernie uciążliwy dla podatników, 
tem rolaiCY dyprowadzeni do u- (8 16% oczekiwane rozporządzenie 
va przeź Politykę p. Wł Grabskie- Min. Skarbu w sposób 

4 znajdując Się pod nożeta zoba- 

nietylko nie zmniejszały 

tów. 

dzinie panujące. 

KRONIKA MiEJSCO WA 
— (©) Nowy podział admini- 

5 + © w O 

bą w Karliszkach o dwóch obrębach. 
W roku 1930: nedleśnictwo Widze 

е dwóch obrębach, nadleśnictwo 
Twerecz (pod Hoduciszkami) Oo 
dwóch obrębach i nadłeśnictwo Kro- 
man z siedzibą w Budach o dwóch 
obrębach. 

W roku 1932: nadleśnictwo Koł- I ńsko-Trocki 

Z SĄDÓW. 

Sprawca kradzieży u starosty 
Łukaszewicza przed sądem. 

W/ nocy z 5 na 6 marca 1926 го- 
ku zastępca Starosty na powiat Wi- 

p. Łukaszewicz po 
stracyjny Dyrekcji Lasów Pań. tyniany (w Święciańskiem) o czterech powrocie do domu w Kazaciszkach 

daliby, w razie zakazu wywozu, za stwowych w Wilnie, Stosownie do obrębach. 
Rolnic: rozporządzenia Ministerstwa 

pow. Wileńsko-Treckiego zauważył, 
„ W roku 1935: nadleśnictwo Poru- że mieszkanie zamknięte jest na za- 

twa, Dyrekcja Lasów Państwowych e- domin z siedzibą w Wieczoryszkach suwkę z zewnętrznej strony. Po odemk- 
pracowała projekt nowego podziału 
administracyjnego. 

Rozwój bowiem gospodarki leśnej 

ich przegrupowania. Zmiany te będą 
dokonane według zgóry przemyślane: 
go planu. Obliczony na wykonanie w 
ciągu dziesięciu łat, plan da możność 
Dyrekcji opracować plany gospodar- 
cze dla przyszłych nadleśnictw, jak 
również uchroni od parcelacji obsza- 
ry niezbędne w przysłości na własne 
potrzeby. 

Na dziesięciolecie 1927—1937 r. 
opracowała Dyrekcja projekt, który 
wkróice przesłany zostanie do Mini- 
sterstwa. Projekt podziału administra- 
cyjnego Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Wilnie prócz istniejących uprzed - 
nio nadłeśnictw wprowadza cały вле- 
reg nowych, powstałych na obszarach 
dawniejszych, | tak projektuje się 
tworzyć w r. 1927: nadleśnictwo Kie- 
na o sześciu obrębach, nadleśnictwo 
Huby o dwuch obrębach,  lnkla- 
ryszki z siedzibą w  Wencenikach 
o dwóch obrębach, nadleśnictwo Sano- 
wo (koło Borszt) oraz nadleśnictwo 
Przełom (dawn. Hoża) z siedzibą w 
Sobolanach. 

W roku 1928 utworzone być mają: 
nadłeśnictwo w  Michaliszkach o 
dwóch obrębach, ERA Iwie- 

pieš o pięciu obrębach, na Bib 
astuny a ech obrębąch, rfadleśni- 

ctwo Marcinkańce o SĄ Sbióbach 
i nadleśnictwo Randomany z siedzibą 
w Ciuwchowie o trzech. obrębach 

W roku 1929 powstać mają: nad- 
leśnictwo Przebrodzie o trzech gobrę- 
bach i nadleśnictwo Głuche z siedzi- 
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Czesława 

! URZĘDOWA, 

— Vice-Wojewoda Wolynski 
bawi w Wilnie. Od kilku) dai bawi 
w Wilnie b. inspektor administracji 
woj. wileńskiego, a obecnie vice-wo- 
jewoda Wołyński p. Gintowt-Dziewiał 
towski* 

Pan wice-wojewoda przybył do 
Wilna w celu uregulowania swoich 
osobistych spraw. : 1 

. — Akt przekazania starostwa 
Swięciańskiego. W dniu 20 b. m. 
w obecności vice-wojewody.p: Olgier- 
da Malinowskiego i iaspektora admi- 
nistracji p. A. Żyłko odbędzie się w 
Swięcianach akt przękazania staro- 
stwa. jak wiadómo _dotychczasowy 
starosta pow. Święciańskiego p. Wi- 
told Żórawski został z zajmowanego 

stanowiska odwołany, a na miejsce 

jego obejmuje starostwo p. Stefan 
Mydlarz. 
ts: Pan inspektor Żyłko wyjedzie do 
Swięcian w. dniu dzisiejszym, aby 
przygotować grunt do przekazania 
zarządu starogtwem. 

— Inspekcja pow. Postaw: 
skiego wykazała pomyślny wy: 
nik wyborów. Inszektor admini 
stracji woj. wileńskiego p. A. Žylko 
przeprowadził inspekcję starostwa Po- 

stawskiego. Wyjaśniło się, że rezul- 
tat wyborów -do Rad Gminnych wy- 
padł na całym terenie powiatu po- 
myślnie pod. .względem państwowym. 

— (o) W sprawie borów 
do gmin wyznaniowych  żydow: 
skich. Jak nas informują, w dniach 
najbliższych ukaże się rozporządze- 
nie w sprawie terytarjalnego podziału 
gmin żydowskich. Rozporządzenie te 
dotyczyć będzie województw wschod- 

o dwóch obrębach i nadleśnictwo nięciu drzwi starosta Łukaszewicz 
Mereczanka z siedzibą w Żegarynie. zauważył,że szklanne drzwi oddzielające 

— (0) Wyjaśnienie min. skar- dwa pokoje są rozbite. Zrozumiał że 
W nu- Ścią jest fakt, że zwyžka cen nazbo- i jej intensyfikacja wymagają zwięk: bu. Min. skarbu w okólniku do izby został okradziony. 

że podniosła zdolność płatniczą i na- szenia ilości nadleśnictw, względnie skarbowej wyjaśniło, że osoby fizycz- Z początku starosta Łukaszewicz 
ne, trudniące się wypożyczaniem р!е- nie mógł sobie wyrobić konkretnego 
niędzy na procent nie podlcgają po- zdania, co do Sprawcy kradzieży. 
datkowi przemysłowemu. Czynność Fakt jednak, że kradzież ta nastąpiła 
tych osób nie stanowi w myśl prawa w stosunkowo niedługim czasie po 
„przedsiębiorstwa*, Natomiast osoby, potwornem _ morderstwie rodziny 
skupujące protestowane weksle, nie- Masłowskich, nasunął mu podejrzenie, 
pokryte długi i t. p. niezrealizowane że w jednym i w drugim wypadku 
należności winny być traktowane ja- działała jedna ręka. Podejrzenie to 
ko trudniący się skupem zawodowym jednak mie znalazło zupełnego po- 
i podlegają obowiązkowi wykupywa- twierdzenia w prowadzonem docho- 
nia świadectwa i opłacania podatku dzeniu policyjnem. Najwięcej było da- 
obrotowego. nych, źe kradzieży dopuścił się sė I 

7 niony niedawno przez starostę robot- 
PRAĆ var aki nik, Feliks Domaszewicz, który znał 

3 rozklad mieszkania i wiedział, gdzie 

Dewizy i waluty: się znajdują bardziej wartościowe 
br an a Kapao rzeczy. Wniossk ten oma AL 

й * 1 рение słusznym, gdyż w chwili 

siuskis KM T 8 aresztowania Domaszewicza znalezio* 

Nowy-York 8,93 8,95 891 no u niego skradzione palio, pocho- 

Paryż 35,02 3511 3494  dzące z mieszkania starosty. Wūbec 
AB by i A takiej wymowy faktu, Domaszewicz 
Wiedeń 125,75 _ 12606 12544 przyznał się do winy wskazując 
Włochy 48,62 48,74 48,50  skrytkę, gdzie się znajdowały pozo- 

stałe skradzione rzeczy j wskazując 
jako na wspólnika kradzieży na 
Milkutowicza. 

W dniu wczorajszym sprawa ta 
była przedmiotem rozpraw Sądu 
Okręgowego, w składzie przewodni- 
czącego sędziego Jodzewicza i sędziów. 

92. Jacewicza i Kontowta. 
Oskarżenie wnosi pprok. Sosnow- 

ski 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 55,— 54,75 
5 proc. konwersyjna kolejowa 61— 
Pożyczka dolarowa 82,— 82,25 
kolejowa 102,50 103— . 
5 proc. konwers. —,— 63,— — — 
8 proc. listy -Bauku Gosp. Kraj. i Banku 
Rolnego 92,— 
Obligacje komunalne Banku Gosp. Kr. 
4,5 proc. ziemskie —,— 53,25 59,50 
8 proc. Warsz. 1/,— 76,25 | 
5 proc. warsz. 68,25 68,50 68,10 
4,5 proc. warszawskie 64.25 68,50 68,10 
6 proc. obligacje Banku komunalnego 64,25 

W czasie przewodu sądowego 
między inhymi Świadkami zeznaje sta- 
rosta Łukaszewicz, który daje wyraz 
swym podejrzeniom, iż prawdopodob- 
nym wspólnikiem  Domaszewicza był 
sprawca zabójstwa rodziny Maslow 
skich. Wskazanie przez  Damaszewi- 
cza na Milkutowicza, jako' rzekomego 

  

współsprawcę kradzieży, może by! 
tylko sprytnym manewrem dla ukry« 
cia właściwego wspólnika. 

Oskarżony Domaszewicz zmienia 
swoje pierwotne zeznanie co do 
udziału w kradzieży, oświadczając, że 
dopuścił się jej sam. Sąd więc po 

zemówieniach stron wynosi wyrok, 

rządzenie, w którem wyraźnie zazna* 
cza, że w okresie upałów ulice Wil- 
na powinny być polewane trzy razy 
dziennie. Rozporządzenie to nie może 
być chyba niezrozumiałe, trudno też 
negować upały gnębiące mieszkań: 

w miasta, a. tymęzasem dozorcy 
ają się wykręcić ód tego słuszne- skazujący Feliksa Domaszewicza, z 

go nakazu. ropi. taki Kazimierz art BZI . К. па 1 гок 1 d siące 
czy inny 1 zrana chodnik i ka- domu poprawy, z zaliczeniem 4 mie- 
wałek jezdni"! na'tem kończy się je- sięcy areszta prewencyjnego, stosując 
go wysiłek, a tymcząsem obłoki ku- 

jako środek zapobiegawczy areszt 
bezwzględny. Drugi oskarżony Milku- 
towicz z braku dowodów został unie- 
winniony. 

Zagadkowa śmierć w gminie Ol- 
kienickiej wyjaśniona. 

W listopadzie 1926 roku poste- 
runkowy w Olkienikach powiatu Wi- 
leńsko-Trockiego Romuald Putro, bę- 
dąc w obchodzie służbowym, dowie- 
dział się przypadkowo o zagadkowej 
śmierci mieszkańca wsi Jurkiańce Mi- 
chała Molisa, pochowanego bez po- 
wiadomienia posterunku Policji Pań- 
stwuwej. 

Prowadząc w tej sprawie docho* 
dzenie post. Putro stwierdził, že Mo- 
lis miał na szyi ciętą, głęboką ranę i 
że śŚmieać nastąpiła w mieszkaniu | 
Józefa Wersockiego. Podejrzenie pad- 
ło na Wersockiego, którego areszto* 
wano. Wersocki nie przyznał się do 
winy, oświadczając, że w krytycznym 
dniu przyszedł do niego Molis i wy- 
grzewał się na piecu. Na uwagę, by 
się wyniósł z mieszkania, Molis od- 
powiedział groźbą, że podpali miesze 
kanie, wymyślając mu od „djablow 
it. d. W tym momencie Molis spadł 
z pieca brocząc we krwi, która Są: 
czyła mu się z szyi. Po kilkunastu 
minutach zmarł. Wersocki powoływał 
się na świadectwo swego robotnika 
Błażewicza. Ten jednak wypierał się, 
podkreślając, że tylko pomagał w 
ściągnięciu broczącego we «rwi Moli- 
Sa z pieca, ale co było przed tem i 
kto Molisowi zadał ciętą fanę w Sży- 
ję on nie wie, gdyż nie był w miesz- 
kaniu. 

Ponieważ Wersocki w zmienionem 
zeznaniu zwalał winę na Błażewicza, 
który według jego zeznania miał się 
szamotać z Molisem w ciągu 10 mie 
nut, Błażewicz został również areszto- 
wany. 

a wczorajszym sprawa ta 
znalazła si 

eg 

na wokandzie wydziału 
karnego Sądu .Okregowego. Sklad sę- 
dziówski tworzyli: przewodniczący sę* 
dzia Jodzewicz i sędziowie Kontowt i 
Jacewicz. Oskarżał pprokurator Sos- 
nowski. 

Bronili oskarżonych; Józefa Wer- 
sockiego mac. Szatkowski i Błażewi- 
cza mec. Florczak. 

W czasie rozprawy sądowej wy- 
ć jaśniło się, że Błażewicz udziału w 

zabójstwie nie brał. Uzyskany nało- 
miast materjał dowodowy wskazywał 
że zbrodni dopuścił się  Wersocki. 
Powodem zabójstwa był opór Molisa, 
który nie chciał na żądanie gospoda- 
rza ustąpić z mieszkania, co mogło 
Wersockiego wyprowadzić z równo- 
wagi i wprowadzić w stan afektu. 
Ze wig a skazany 

z art. na ata domu awy, 
a Blažewicz uniėwWinniony, LĄ 

rzy unoszą się po mieście, WZNIECANE IS I I T T IS INS 
przez automobile i pojazdy. Wina za- 
pewne spada na smkna policji, które 
niedostatecznie energicznie pilnują do- 
zorców. 

— (0) Potrzebny posterunek 
policji. Wobec bardzo często zda- 
rzających się w  Kolonji Kolejowej 

wypadków kradzieży, zarząd spółdziel- 
ni kolejowej stara się już oddawna u 
władz o umieszczenie w Kołonji po- 
sterunku policji państwowej i dla po- 
parcia tych starań przygotowuje de- 

legacją'do p. Wojewody. 
ciągu ostatnich kilku dni wy= 

padki kradzieży zdarzały się w Kolonji 
Kolejowej codziennie. 

— Zabronienie fotografowania 
na plażach kąpielowych. Policyj- 
ne władze wojewódzkie otrzymały 
rozkaz Komendy Głównej zwracać 
uwagę, aby organa policyjne nie ze- 

zwalały fotografom-amatorom doko- 
nywać, zdjęć fotograficznych na pla- 

żach. Zarządzenie te wywołane zo- 

stalo tem, że pewien typ „plażowi- 

czów* uprawia niemiły sport fotogra- 
fowania kąpiących się kobiet. Prócz 

tego zanotowano kilka wypadków, 

kiedy „amator* fotograf zdobywając 

podstępem fotografję damy dopusz- 

czał się -szantažu, domagając SiĘ oku- 

pu za zwrot negatywu. 

POCZTOWA 

— (0) Uigł w założeniu radjo- 

statyj odbiorczych. W ostatnim 
nich: Wileńskiego, Nowogródzkiego, nr. „Dz. Ustaw* ukazało gię rczpo- 
Poleskiego, Wołyńskiego, Jako też rządzenie min. poczt i telegrafów, w 
trzech powiatów województwa Biało- 
stockiego: Bielskiego, Białostockiego 
i Sokólskiego. W myśl tego rozpo- 
potządzenia cały teren województw 
powyższych zostanie podzielony na 
poszczególne punkty, w których od- 
będą się wkrótce wybory do gmin 
wyznaniowych żydowskich. 

MIEJSKA. 
— (6) W sprawie wyborów na 

stanowisko prezydenta m, Wil- 
na. W dniu wczorajszym Magistrat 
otrzymał od p. A. Lednickiego pi- 
semne zawiadomienie, że wyboru na 

stanowisko, prezydenta m. Wiłna przy= 
jąć nie może. : 

— (o) Sprawy sanitarne. Wła- 
dze sanitarne postanowiły w tych 
dniach zarządzić ogólną lustrację 
sklepików i straganów z sodową wo: 
dą, Chadzi o zbadanie, czy właści- 

kucyjne, zaś same sumy podatków, ciele, sodowiarń stosują się do prze- Landwarowa do Rudziszek poc. Nr. 

! „Się, lecz pisów o myciu naczyń i czy szklanki 1758A i ed Rudziszek do Landwaro- skiej emigracji osiadłej w Wilnie, jak Przed tygodniem pisaliśmy, że miesz- 
wzrastały w miarę wzrastania procen- myte są w bieżącej wodzie. Rondel- wa poc. Nr. 1759A według następu- Rosjan.Wilnian: Pierwsze miejsce za kaniec wsi Waka - kowieńska Kaspe- 

ki i miseczki, w których szklanki 
Dotychczasowy stan rzeczy był wraz z ręką się zanurza zostaną u- 

sunięte. 

— Rozporządzenie Komisarza 16 
radykalny Rządu a upór dozorców. Przed 

myśł którego zgłoszenia w sprawie 
założenia radjostacji odbiorczej, będą 

odtąd wolne od opłaty stempłowej. 

KOLEJOWA 

— Zmiany w rozkładzie jazdy. 

Dyrekcja K. P. w Wilnie zawiadamia, 

iż na skutek zezwolenia M. K. od 

dnia 24.VII r. b. zmienia się rozkład 
jazdy poc. Nr. 1758 na linji Landwa- 
row—Rudziszki i poc. Nr.Nr. 756 i 
757 na linji Landwarów—Zawiasy 

jak nasigpujė: 
Poc. Nr. 1758, Od Wilna do 

Landwarowa bez zmian. Qd Landwa- 
rowa do Rudziszek według obecne- 
go rozkładu zjazdy z kursowaniem 
nie codzierinem, a tylka „w ponie- 

działki, wtorki, czwartki i soboty, © 
ile w dni te nie przypada święto. 

W uiedziełe i dnie świąteczne oraz 
środy i. piątki będzie w biegu od 

jącego rozkładu jazdy: 
Poc. Nr. 1758A Landwarów odjazd 

g. 16 = 04. Rudziszki przyjazd g. 
m. 

sarz Rządu na m. Wilno wydał za- g. 17 m. 27, 

Poc. Nr.Nr. 756 i 757 według 
obecnego rozkładu jazdy z kursowa- 
niem nie codziennem, a tylko w pó- 
niedziałki, wtorki, czwartki i soboty, 
o ile w dni fe nie przypada święto. 

W niedziełe i dni świąteczne oraz 
środy i piątki będzie w biegu od 
Łandwarowa do Zawias poc. Nt. 
756A i od Zawias do Landwarowa 
poc. Nr. 757A wedlug następującego 
rozkładu jazdy: 

Poc. Nr. 756A Landwarów odjazd 
g. 17 m. 37. Zawiasy przyjazd g. 18 
m. 09, 

Pac. Nr. 757A Zawiasy odjazd 

Kūrešpondeiėja Redakoj 
— „Kurjerowi Lidzkiemu“ w 

odpowiedzi na jedną z jego odpo- 
wiedzi redakcji Proszeni jesteśmy o 
wydrukowanie następującego  wier- 
szyka: 
Posyłałam wierszyk... Czyliż fo grzech? 
Lecz Pan nie lubi wspomnień i ech. 
Pan bardzo mądry: zliczy do trzech. 
Chciał mi Pan dopiec? Ja tylko w śmiech: 

Jakże nieładnie mścić się i drwić! 
Nic po węzełku gdy pękła nić... 
Pan nie poźrafił urazy skryć 
O mój wierszyczku! Do kosza idź. 

g: 18 m. 21.  Landwarów przyjazd Mój wierszyk w koszu. Tymczasem On 
g 18 m. 57. R z areas wyssysa grom; 

Pozostałe pociągi na  linjach Taki sport lubim -ś m 
Wilno — Landwarów — Rudziszki i LELIWA e 
Landwarów — Zawiasy pozostają bez на ы 
zmiane sympatję aQ narodu poiskiegu. & 

i zaproszonych Polaków dziennikarz, 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA wjeńskich lobecni byli pp. Joze 

— Zarząd Kasy Chorych m. Mackiewicz i Stanisław Mackiewicz, 
Wilna na posiedzeniu w dniu 15 Bankiet skończył się dopiero o 2-iej . 
lipca br. załatwił m. in. następujące po północy. 
sprawy: no mozę konkurs na NADESŁANE, 
stanowisko dyrektora Kasy; ustosun= SE i 
kował się do, zarządzeń, wydanych kóBE Pa aaa: н 
Wr okręgowy urząd ubezpieczeń W gtał odznaczony jza swe prace zębów 

arszawie w wyniku inspekcji prze- siucznych i nagrodzony Grand = ix 
owadzonej w Kasie Chorych m. ge Medzilie db z 0 m s и г1]1 к 

Wilna; przeniósł posiedzenie Rady nik zębów sztucznych Łazarz Minkier 
Kasy BT 1 sierpnia bf.Z ul, Wileńska Ni. 21. ® 
poprzednim porządkiem obrad. — Podaje się do wiadomości 

RÓŻNE. P.p. Emerytów, iż biuro Zarządu 
— (a) Zwyżka cen piwa. Wo- Howszechnego Związku Emerytów 

bec znacznego podrożenia najwaźniej. Państwowych Oddziału Wileńskiego 
szego składnika piwa, jakim jest słód, zostało przeniesione do iokalu przy 
w Warszawie i innych miastach pod. U. Wiwulskiego Nr. 20 m. 8 i czyn- 
niesiono już od kilku miesięcy ceaq TE będzie w poniedziałki i czwartkł 
o 5 groszy na butelce. od godz. 10 do 12 oprócz dni świą: 

Browaty awe i zamiejscowe, tecznych. Zarząd. 
posiadające Swe rozlewnie w Wilnie, 
podwyżkę tę wprowadzają z dniem TEATR i MUZYKA, 
dzisiejszym. ka — Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi- 

Pożądanem by było aby różnica SEI I6 Teatr Polski po raz pierw. 
ta, zwłaszcza w porze masowej ko- stawia francuską satyrę "Szkola koki we 
sumcji tego napoju, nie wpłynęła na siadająca wszelkie zalety widowiskź lekkiego, 

podrożenie piwa w sprzedaży deta- Eo Edi szej premie! 

kuch czasową, 7 ogólną kalkulację „o wnedaie - мо ilkanmoniezne . С rr W r e ej » 

tokiai rosyjski. W niedzie- gačriaio oceń Wiieńękej Orkiestry 
ię ipca upływała pierwsza roczni- Symfonicznej, programie: Moniuszko, 

ca ukazania Się na gruncie wileńskim TZ "epgikożaj Salaicki. Po tek 
tygedkika Nowaja Rossija. Z tego o g. 8 wiecz, : 20208 
powodu miał miejsce w hotelu „Bri- 
stol* bankiet, w którym udział wzięli WYPADKI i KRADZIEZE, 
liczni przedstawiciele zarówno  rosyj- — Zgon ofiary nożownika. 

stołem zajęła pani Bielawska, prezeska rowicz K. podczas sprzeczki z Janem 
wil. Towarzystwa Rosyjskiego. Re- Wiszniewskim <sstał uderzony nożem 
daktor Nowej Rosiji_p. Jakowlew w głowę. Obecnie dowiadujemy sig, 
uniósł toast w języku polskim w Ż€ przewieziony wówczas do sznita!a 

M. : г Pac. Nr. 1750A. Rudziszki odjazd cześć Pana Prezydenta  Mošcickiego. $W- Jakoba Kasperowicz zmar! w Gniu 
zmieni na lepsze stosunki w tejdzie- kilkoma dniami p. Folejewski, Komi- g. 16 m. 51. Landwarow przyjazd Wogóle podczas przemówień mówcy Wczorajszym. Wiszniewski odp wia- 

Rosjanie starali się podkreślić swe dać będzie przed sądem ze zabojsiwo.
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Sercu> komedja w 1 akcie. 2) „Feiiks poprawia Darwina* komedja w 1 akcie. 
Ceny biletów: parter — 60 gr.. balkon — 30 gr. Początek n 

święta od g. 4-ej, w soboty od g. 5'ej, w inne dnie od g. 6. Ostatni seans o 

godz, 10-ej wiecz. 

seansów: w niedzielę i @ 
@ 

Р 21 & 19 lipca o godz. 8 m. 30 wiecz. zmiana programu artystycznego i dalszy ciąg walk. 

Dziś walczą; CZARNA MASKA — ORŁOW. Decydująca aż do rezultatu. 2) SZCZERBIŃSKI — 3 
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| Redakcja „Słowa: 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 4 
średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji © 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 

st Obwieszc 
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zenie. 
Dnia 5 sierpnia 1927 roku o godzinie 10-tej w Starostwie 

w Głębokiem w lokalu lużyniera Powiatowego pokój Nr 9, 
odbędzie się przetarg pisemny na roboty budowlane calkowi- 
tego wykończenia budynku dla p. Starosty w Głębokiem. 

Przed rozpoczęciem przetargu winne być złożone na 
ręce Przewodniczącego Komisji przetargowej wadjum w wyso- 
kości 5 proc. od kwoty oferowanej. 

UN, 3) SZTEKKER — WITMAJER. 

KONKURS. 
Magistrat m. Nowogródka ogłasza konkurs na opracowanie 

projektu murowanego piętrowego domu czynszowego. 
W projekcie należy pomieścić: 

1) 4 mieszkania, siładające się z 2 pokoi i kuchni, 
2) 4 pokoje kawalerskie, 

Sytuowanie dowolne. 
Kosztorys nie powinien przekraczać sumy 90.000 zł. 
Projekty opieczętowane z oznaczeniem godła wraz z 

podanem w osobnej kopercie nazwiskiem i adresem  projekto- 
dawcy będą przyjęte do czasn otwarcią konkursu w gmachu 
Magistratu, 

Otwarcie konkursu nastąpi 30 lipca 1927 r. o godz, 12 
w południe. 

Najlepszy projekt przejdzie na własność Magistratu, 
projestodawca będzie zobowiązany do dnia 3 sierpnia r. b. 
złożyć kosztorys, poczem otrzyma nagrodę 250 zł. 

(—) A. CZECHOWICZ. 
Burmistrz m. Nowogródka. 

Konkurs POTRZEBNA 

nu budodę domu luiocego : 
w Nowogródku. 

wyjazd do dwojga 
dzieci, lat 718, Ma 
przygotować dzieci do 
wstępnej klasy i opie- 
kow:ć się niemi, 

Magistrat m. Nowogródka ogłasza kon- 
kurs na opracowanie projektu budowy mu- 
rowanego gmachu domu ludowego. 

Pod budowlę przeznaczono  рагсе!е 35 
m. x 60 m. przy zaułku Ogrodowym, 

2 

Chcę osoby starszej. 
Zgłaszać się osobiście, 
Uniwersytecka 2 m. 1, 
lub listownie pod 
adresem  Oszmiana, 
Murowana Oszmianka 
Zahorska.  Pożądana 

Projekt winien zawierać: znajomość francuskiego 
1) Szię na 500 osób z małą sceną, ki- 

nooperatornią i przynależnościami, 
2) Salę gimnastyczną na 150 osób, 
3) Pokój sekretarjatu, 
4) 4 pokoje klubowe, 
5) 4 pokoje z przeznaczeniem na bib- 

Jjotekę, czytelnię i t. p. użytkowanie. 
6) Salę jadalną, bufet i kredens, 
1) Kuchnię z przynależnościami, 
8) Mieszkanie dla adrninistratora, skła- 

  o — zr 

Bezpłatnie. 
Młoda inteligentna 

panna wyjedzie ną 
wieś, mereżki, ręczne 
roboty, cerowanie, lub 

do dzieci. Adres: 
sklep p. Szumańscy 
s ul. Mickiewicza 1, 

  
  

dające się z 2 pokoi i kuchni, p. Zamecka. 

10) W obala tożlne, арр i 1 estybule, szatnię, tualetę i t. p. 
Kosztorys nie powinien przekroczyč BE 1 POTRZEBNY ы 

my 250.000 zł pal dla jednej 
Projekty opieczętowane z oznaczeniem 0500Y  umieblowany, 

godła wraz z podanem w osobnej kopercie * . Śródmieściu na 
przyjazdy ze wsi. nazwiskiem i adresem projektodawcy będą „lae listown : poczta 
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Bol głowy 
i WYCZERPANI 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgli- 

kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
wości wątroby, nerek, 
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korony. Sztuczne zęby. od 1 sierpnia 2 u 
Wojskowym, urzędni- blowane pokoje 
kom i uczącym się używainością kuchri 
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