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W CHINACH, 
Każdego musi zdziwić, że alarmu- 

Cjące wieści nadchodzące z terenu walk 

w Chinach przed dwoma miesiącami 

nagle się urwały i jakby nastąpiło tam 

całkowite uspokojenie. Ten zanik wia: 
domości był równie niespodziany jak 

i wybuch pierwszych walk, które nie- 
przerwanię toczą się w „Chinach na 

większą lub mniejszą skalę od paru 

lat. Prasa całego Świata, która przed- 

tem z wytężoną uwagą śledziła prze- 

bieg wypadków, obecnie poświęca wy- 

darzeniom nad rzeką Jan-Tse-Kiang 

o wiele mniej uwagi. Jedynie prasa 

sowiecka zamieszcza więcej wiado- 

mości i artykułów, mających na celu 
wytłomaczenie tego zwrotu, jaki w Sy: 

tuacji na terenie Chin nastąpił po 
utworzeniu się rządu w £Nankinie i 
represjach zastosowanych przez ge- 
nerała Czang-Kai-Szeka wobec ko- 
munistów. 

Sytuacja obećna przedstawia się 

mniejwięcej następująco: walki orężne 

prawie że ustały, jeżeli gdzieś są 
drobne potyczki, nie mogą one $ро- 
„wedować decydujących zmian. Na 

północy kierownictwo zarówio poli- 

tyczne jak wojskowe spoczywa nadal 

w ręku marszałka Czang-Tso-Lina i 
| wiernych mu generałów Czang-Tsu- 
| Czanga, Sun-Czuan-Fenga i innych. 
| Na południu natomiast mamy dwa 
|rządy, rząd w Nankinie, oparciem 
|którego jest armja gen. Czang-Kai- 
| Szeka i rząd w Hankou  reprezentu- 
jący partję Kuo-Ming-Tang jak wia+ 
-domo będącą pod wpływem . partji 
(| komunistycznej i polityki sowieckiej. 

Był czas, kiedy pomiędzy. Czang-Kai- 
JSzekiem, którego program polityczny 
połegdna dążeniu do emancypacji na- 
rodowej Chin zarównojz pod wpływów 

wielkich mocarstw jak Rosji Sowiec- 
kiej, a rządem w Hankou toczyły „się 

walki. Obecnie walki te ustały, a w 

składzie rządu południowców w Han. 
kou nastąpiły zmiany. Zmiany te wła- 
ściwie dotyczą partji Kuc-Ming-Tang, 

która ogłosiła zerwanie z partją ko- 

jmunistyczną. Zerwanie to. stanowi 

właśnie największą klęskę polityki so- 
'wieckiej na Dalekim Wschodzie, da- 

tychczas bowiem Kuo-Ming-Tang był 

narzędziem w rękach Moskwy. Bol- 
szewicy ogłosili, że wobec zerwania 
z nimi stosunków przez Kuc-Ming- 
Tang komunistyczna „kitpartja” od- 

chodzi w podziemia, czyli „podpolje*. 
Nieobyło się również bez. oskarżeń 
przez komunistów; przywódców Kuo»   Reo © zdradę interesów pro- 

е tarjatu it. p. Jako ostatniego środka 
Ol ityCy sowieccy chwycili się wyko- 

COna 

dł 
Bra ing-Tang. 

zystania wpływów i autorytetu wdowy 

Sun-Jat-Senie, twórcy partji Kuo- 

W taktyce i propagandzie komu- 
czynhistycznej wdowy  odegrywają niepo- 
Zeb: afładnią rolę. Po śmierci Lenina przez 
led gs dłuższy ogłaszano myśli i listy 

sari go żony, a teraz miejednokrotnie 
! dowa używana jest jako inierpreta* 

, gdórka tych „zawietów”, jakie w testa“ 
się 
ok 

cie politycznym przekazał partji 

Omunistycznej Lenin. Obecnie na 
idowni ukazała się "wdowa po Sun- 

czynat-Sznie, o dźwięcznem imieniu Sun- 

iro 

Dzin-Lin. Sun-DzineLin ogłosiła olbrzy- 
Phi list, w którym obecnych przywód- 
DS, Kuo-Min-Tangu nazywa zdrajca- 

Jilbefti i wzywa proletarjat chiński aby 

żmifsozostał wierny ideom Sun-Jat-Sena, 
ruSzORączej aby szedł na pasku mo- 

W tógjęwskim. 
drzwi List został skonfiskowany przez 

rywafekonstruowany rząd w Hankou, 
 kasyonfiskata listu i szereg represyj w 
miałjyunku do komunistów i tych 
bi know partji, ktėrzy zdradzają sym- 
vychc 
cańsk: le resyjskie, zbliża rząd w Hankou 
ło iu] pozycji gen. Czang-Kai-Szeka, z 

'$rym na płaszczyźnie walki z komu: 
FrEdĆ lnem i dążeniem do emancypacji 

In narodowych może z łatwością 
pi. 4ć do porozumienia, Z chwilą gdy 

vsui z porozumienie nastąpi, w Chi- 
nh będą dwa obozy, jeden na 

— «e z Czang-Kai-Szekiem, drugi z 

ng-Tso-Linem. Ponieważ generał 
jg-Kai-Szek po zajęciu Szanghaju 
wadził pertraktacje i stoi na sta 

Fiusho konferencji morskiej. 
Dlaczego Ameryka odrzuciła propozycje angielskie. 

WASZYNGTON, 30 7. PAT. Twierdzą tu, że prezydent 
Coolidge zwołał konferencję morską w celu zmniejszenia floty 
i poczynienia oszczędności i że uważa on propozycje angielskie, 
które musiałyby spowodować zwiększenie floty, za główną prze- 
szkodę do osiągnięcia pomyślnego wyniku konferencji. 

Stany Zjednoczone nie chcą zejść na drugie miejsce, 
RARID.CITY. 30 7. PAT. Prezydent Coolidge ma jeszcze 

nadzieję, że dalsza dyskusja doprowadzi do zmodytikowania 
propozycyj morskich Wielkiej Brytanji, jest jednak stanowczo 
zdecydowany nie przyjmować propozycji tych w ich formie obec- 
nej, gdyż zdaniem prezydenta trzeba ażeby Stany Zjednoczone 
wybudowały większą flotę niż same tego pragną, lub też ażeby 
zgodziły się na zajęcie drugiego miejsca w rzędzie potęg. mor. 
„skich. Prezydent Coolidge przemawiał w tym sensie na konfe- 
rencji dziennikarzy, nie dał jednak upoważnienia do uwažania 
tych wyjaśnień za oświadczenie urzędowe. 

Pesymistyczny ton prasy. 
LONDYN, 30.VII, PAT. Z dobrze poinformowanych kół genewskich 

komunikują, że-pesymistyczny ton prasy o ujemnych wynikach. konferencji 
morskiej jest nieusprawiedliwiony żadnym faktem, tembardziej, że główni 
delegaci na konferencję postanowili powstrzymać się z wypowiedzeniem 
się publicznem co do meritum spraw zasadniczych, Pozatem w tych Sa- 
mych kołach podkreślając zgodnie dążenie delegatów do osiągnięcia jak 
najszybciej trwałego porozumienia. O znaczeniu tych faktów zdają się za- 
pominać korespondenci pism, idący w swych pesymistycznych przypusz- 
czeniach tak dałeko, iż zdaniem ich poniedziałkowe płenarne posiedzenie 
konferencji ma być ostatnie przed zerwaniem obrad, Pod tym względem 
głos Timesa różni się od innych, bo przyznając decydujące znaczenie po- 
siedzenia poniedziałkowego nie sądzi on ażeby spotkanie to miało być 
ostatnie. 

Anschluss za cenę ewakuacji Nadrenii. 
BERLIN, 30 7. PAT. Poseł niemiecko narodowy do Reich- 

stagu Trewiranus w artykule o stosunku Niemiec do Austrji 
oświadcza na łamach „Гари“, 2е partja niemiecko narodowa 
nigdy nie zrzeknie się ,„Anschluss'u* za cenę ewakuacji Nadrenii. 
Niemcom potrzebny jest „„Anschluss“ jako podstawa do gwarancyj 
politycznych w stosunku do zagranicy. № 

Odsłonięcie pomnika pod Tannenbergiem. 
BERLIN, 30 Vil. PAT. Organizacja republikańska Reichsbanner ogła- 

Sza, że nie weźmie udziału w uroczystem odsłonięciu pomnika na polu 
bitwyspod: Tannenbergiem, ponieważ uroczystość ta będzie miała charakter 
manifestacji monarchistycznej, i ponieważ przewodniczący komitetu. odsło- 
nitcia pomnika gen. Kans zapowiedział, że postara się, żeby w czasie 
uroczystości nie powiewały chorągwie o kołorach republikańskich, Reichs- 
banner ogłasza nadto, że uważa za rzecz niezgodną z autorytetem repu- 
bliki,-ažeby przedstawiciele rządu niemieckiego brali udział w uroczysto- 
ściach 

Clemenceau powrócił do zdrowia. 
PARYŻ, 30 Vi. PAT. Clemenceau powrócił już zupełnie do zdrowia 

i.był dziś obecny 'w Louvtciens na ślubie swego wnuka Jerzego Clemen- 
ceau. Stąd Clemenceau, który zdradzał wielkie ożywienie, pojechał z po- 
wrotem do Paryża samochodem. 

Dla matek Nungessera i Coli'ego. 
NOWY JORK, 30.VII, PAT. Ambasadorowi francuskiemu w Waszyngtonie 

wręczono dzisiaj kwotę 31.186 dolarów zebranych w drodze dobrowolnych skła 
dek dla matek Nungessera i Coliego. 
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Burza w Radzie miejskiej w Wiedniu. 
Oświetlenie roli socjalistów w czasie rewolucji. 

WIEDEŃ, 30—VIi. PAT. Posiedzenie rady miejskej, które 
rozpoczęło się wczoraj popołudniu, trwało przez całą noc do 
godziny 7 rano. Głównym tematem „dyskusji była sprawa nowo 
utworzonej milicji miejskiej W/ czasie posiedzenia przychodziło 
kilkakrotnie do tumultów. Opozycyjni radni wołali, że burmistrz 
Wiednia jest przedstawicielem bolszewików, że policja uratowa- 
ła Wiedeń i t p. Mowca chrześcjańsko-społeczny Kruschak za- 
rzucił burmistrzowi Seitzowi, że ten nie dotrzymał słowa ponie- 
waż milicja miała być stworzona tylko na czas niebezpieczeń- 
stwa. Kruschak wywodził, że stworzenie tej milicji jest zbroje: 
niem się do wojny domowej. - Е 

Burm'strz Sejtz odpowiedział, že gmina nic može jeszcze 
rozwiązać tej milicji, ponieważ wzburzenie przeciw policji jest 
jeszcze zbyt wielkie tak, że w niektórych częściach miasta służbę 
pełnić musi milicja. Stworzenie mlicji miejskej nie sprzeciwia się 
według Seitza zasadom konstytucj, a celem mlicji jest ochrona 
budynków gminnych. Setz w swem przemówieniu Ostro wystą: 
pil przeciwko postępowaniu policjj podczas ostatnich zajść. 
Większość socjaldemokratyczna uchwaiła nad ranem pozostawić mi- 
licję, podczas gdy niesocjalstyczna mniejszość opuściła salężobrad 
wznosząc rozmaite okrzyk. jak „skandal”, „terror* i tp. 

Rola przedstawicielstwa handlowego sowieckiego w Wiedniu, 
WIEDEŃ, 30 Vil. PAT. Neue Fręu Presse donosi, że przedstawiciel- 

stwo sowieckie w Wiedniu zaprotestowało u rządu austrjackiego przeciwko 
kilku ustępom oncegdajszej mowy wice kancłerza Hartleba, które odnosiły 
się do. funkcjonarjuszów rosyjskiej delegacji handlowej Lengyela i Rappa- 
porta. Wice kancierz Hartleb oświadczył mianowicie 'w swem  przemówie- 
niu, że wprawdziecdochodzenia co do wyżej, wymienionych uie wykazały 
czynów podpadajątych kodeksowi karnemu, jednak prawdopodobnem jest, 
że obecność ich w Wiedniu miała mna celu przygotowanie nowej akcji 
komunistycznej, 
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metody oficjalnej polityki sowieckie 
w Chinach i teraz tryumfuje twier- 
dząc, iż jej przewidywania sprawdziły 
się co do joty. 

Oskarżenie opozycji o zaprzepasz- 
czenie sprawy Chin, wobec jej popu- 
larności w szeregach partyjnych, może 

mieć ważkie znaczenie w walce Troc- 
kiego, Zinowjewa ze Stalinem i Bu- 
charinem o władzę w partji komuni- 
stycznej. 

nowisku pokejowego załatwienia przy» 
szłego stosunku Chin do wislkich 
mocarstw, można przypuszczać, że 

dalszy przebieg wypadków „w Chi- 

nach będzie już pakojowy. 
Zerwanie Kuo-Min-Tangu z partją 

komunistyczną pozatem, że świadczy 

o kompletnem bankructwie polityki 

sowieckiej w Chinach, ma jeszcze 
pewne znaczenie dla polityki wewnętrz- 

nej Sowietów. Opozycja w pattji ke- 
munistycznej joddawna krytykowała Sz. 

ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE -- ai; Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE —-ul. Wileńska 1 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 
POSTAWY — ul, Rynek 19 

  

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
| Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

|. rozumiało... 

GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa 80 
GRODNO 4 — Pic Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemiau 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

BJ Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 

ŚWIR — ul 

Enuncjacje Litwina. 
Prof. J.A. Herbaczewski, który od 

paru tygodni bawi w Polsce, udzielił 
przedstawicielowi „Epoki* następują- 
cego wywiadu, który ze względu na 
aktualnošė  poruszonėį sprawy w 
skróceniu zamieszczamy. 

— Jaka jest wewnętrzna sytuacja 
Litwy — zadaliśmy mu pierwsze py- 
tanie. 

— Muszę wyznać szczere, że Sy- 
tuacja Litwy jest smutna. Zwłaszcza 
ekonomiczna. Nadużyto dobrej woli 
narodu. Troszczono się tylko e dobro 
partji -panującej, o samą Litwę mało. 
Wszystkie partje zdyskredytowały się 
w opinji masy ludowej. . Wstręt do 
pseudo-demokracji wzrasta. Nadużyto 
parlamentaryzmu _ częstokroć  bez- 
wstydnie — dla celów , spekulacji. 
Handlowano  Litwą..  Nierozżumnie 
przęprawadzona, choć w zasadzie ko- 
nieczna, reforma agrarna , zniszczyła 
kulturę rolną. Moc ziemi leży odło- 
giem. Produkcja z roku ,ną rok ma- 
leje, I eksport maleje również. 

— Jakież są środki ratunku? 
— Rząd obecny: jest ostatnią pró- 

bą ocalenia samej zasady niepodleg- 
łości Litwy. Rząd obecny — to żywa 
troska o Litwę. Lepszych, mędrszych, 
patrjotyczniejszych mężów Litwa nie 
znajdzie, Niema kim zastąpić ani 
prppydenia Smetony, ati prezesa' mi- 
nistrów  Waldemarasa... Naród to 
czuje, wige do rtowego rządu odnosi 
się z całem zaufaniem. — Że rząd 
obecny manifestuje wolę i siłę bez- 
względną, to jeno dowód, że pojmu- 
je grozę sytiłacji i ma odwagę wziąć 
na siebie odpowiedzialność historycz- 
rią, Jeżeli rząd obećny nie utrzyma 
się, należy oczekiwać tragicznych za- 
wikłań w Litwie. I dlatego tylko wróg 
Litwy może pragnąć obalenia obecne- 
go rządu. 

" — Сау rząd fest dostatecznie 
"ugruntowany? Czy nie grozi mu nie- 
bezpieczeństwo ze strony Ch. D.? 

| = Niema obawy. Chrześc.-demo- d 
kracja jest bezsilna, choć doskonale 
zorganizowana. Jej wodzowie są zdy- 
skredytowani w masach. Zwłaszcza 
kś. Krupowicza boją się nawet jego 
współwyznawcy. 80 proc. ludności 
Litwy boi się powrotu de władzy 
partji „Krikszczionisów*, Czynna ope- 
zycja chrz.-demokr. może być w je- 
dnym dniu zlikwidowana — i to z 
bezwzględną surowością... Partja chrz.- 
demokr, albo będzie zmuszena pod- 
porządkować się woli rządu (drogą 
mądrego kompromisu), albo będzie 
rozłożona na części i ulegnie dezor= 
ganizacji. 

— Jaki jest stosunek na Litwie 
do mniejszości, specjalnie do Pola 
ków? 

— jest lepszy, aniżeli był za po- 
przednich rządów. Przynajmniej w 
inteacjj — w usiłowaniu pozyskania 
sympatji konserwatywnego ziemiań- 
stwa. Konflikt trwa tylko z temi sfe- 
rami polskiemi, których: stanowisko 
wzgłędem państwowości litewskiej 
jest niewyraźae, dwuznaczne, Reformę 
agrarną wstrzymane. Na jak długo, 
nie wiadomo. Żydowska mniejszość 
zajrauje stanowisko niezwykle  lojal- 
ue — i może być wzorem zwłaszcza 
dla niemieckiej mniejszości, która w 
sprawie Kłajpedy sprytnie intryguje... 

Czy istnieją widoki porozumie- 
nia polsko-litewskiego? 

— Nie mam żadnych złudzeń, że 
sprawa jest niezwykle ciężka do rez- 
wiązania. Międzynarodowym intrygan- 
tom udało się wykopać przepaść 
między narodami polskim i litewskim, 
inteligencję litewską zaś zarazić ma- 
nją prześladowczą na punkcie poi- 
skiego imperjalizmu. Jako gościowi 
nie wypada mi wytykać błędów dy- 
plomacji pelskiej, Błędy dyplomacji 
litewskiej również przemiiczę... Stalo 
się wielkie nieszczęście historyczne, 
że zwyciężył szowinizm narodowy, 
że zapomniano o zagadniczej różnicy 
między ideą państwową a ideą naro- 
wą, Walka toczy. się nie o narodową 
(etniczną) przynależność Wilna, Iecz 
o państwową! Wilno zrzekając się 
prawa państwowości litewskiej, pe- 
pełniło wielki błąd polityczny... Gdyby 
Wilnu zestawiono autonomię z sej- 
mem, jestem przekonany, że Wilno 
jużby się z Kownem dogadałe, pe- 

A teraz — co? Wilno 
stanowi martwy punkt — pretekst do 
jątrzenia i Litwy i Polskil... Kierując 
się mądrością stanu, byłby wskaza- 
ny powrót do koncępcji Marszałka 
Piłsudskiego z lat 1919-20. Nie ja 
decyduję, czy taki: powrót jest możli- 
wy. Polska dyplomacja powinna zrc« 
zumieć, że musi dać Litwie jakieś 
koncesje. Czekać, aż Litwa padnie 
przed Polską na kolana...— to, mojem 
zdaniem, błędna polityka... Trzeba 
zrobić takie posunięcie, aby ułatwić 
Litwie wybrnięcie z ciężkiej sytuacji, 
dając możność Wilnu być przynaj- 

mniej wspólną własnością (przez na- 
danie «autonomji 6: charakterze kon- 
dominium. "Mogą być również i inne 
koncepcje, jeżeli działać pocznie do- 
bra wola... Trzeba działać, a nie cze» 
kać, aż Niemcy stworzą fatalne „fa: 
kty dokonane”, wyzyskując bezczyne 
nošė Polski... || 

— Ješli Litwa niczego dobrego nie 
spodziewa się ani od Rosji, ani od 
Niemiec, czemu odosabnia się od 
Polski? 

— Litwa już rozumie, że silna Pol- 
ska jest jej potrzebna, że bez polskiej 
pomocy nie utrzyma Wilna, gdyby je 
odzyskała, nie mówiąc już o Kłajpe- 
dzie. Litwa już rozumie, że jeżeli Pol- 
ska będzie zepchnięta na „linję Cur- 
zona“, to z państwa litewskiego tyl- 
ko legenda zostanie... Litwa to rozu- 
mie, a jednak... Wilno! Wiłno! Węzeł 
gordyjskil.., › 

— Czy istnieją przynajmniej wi“ 
doki nawiązania stosunków  kultural- 
no-gospodarczych między Polską a 
Litwą, wymiany intelektualnej?... 

" — lstnieją, według mnie. Czy rząd. 
litewski uzna je za konieczne, o tem Ww 
nic pewnego powiedzieć nie mogę. 
Znaczna część inteligencji litewskiej 
pragnie tego, lecz głośno za tem się 
nie wypowiada. Ludzie nauki i sztuki 
cierpią z tego powodu, że nie mogą 
korzystać z bogatych księgozbiorów 
polskich, gdzie leżą nieujawnione skar- 
by, dotyczące historji i kultury Litwy. 
Lecz, politycy ignerują tego rodzaju 
«sentymenty» i nawet wymianę inte- 
lektuałną z Polską uważają za nie: 
bezpieczną... Chcę się łudzić, że—być 
może—ja pierwszy zrobiłem wyłom 
w tym murze. 

— A stosunki ekonomiczne? 
— Wszystkim w Litwie już «па- 

dojadła» exonomiczna izolacja od 
Polski i zaieżność od. kugców  nie- 
mieckich oraz pośredników,  dostar- 
czających państwu za,drogie. pienią- 
1ze wybrakowaną  manufakturę—tan- 

detę... Koniecznošė nawiązania sto- 
sunkow. ekonomicznyčch,  komunika- 
cyjno-tranzytowych, pocztowych ete. 
rozumieją już wszyscy w Litwie. O. 
bliczają, że państwo litewskie mialo- 
by rocznie 20 miljonów litów zysku 
z-ruchu tranzytowego, pomijając już 
inne korzyści (znacznie tańszą manu- 
fakturę etc.). Ożywienie Kłajpedy rów- 
nież jest zależne od spławu drzewa 
Niemnem. Lecz trzeba znaleźć taką 
fermułę, aby honer Litwy odnośnie 
do sprawy Wijina nie ucierpiał. Ja 
sądzę, że nawiązanie prowizorycz- 
nych stosunków ekonomiczno-tranzy- 
towych Litwy z Polską może się do- 
konać tylko z pominięciem zagadnie- 
nia politycznego, Uzależnianie dob- 
rych stosunków ekonomicznych z 
Litwą od uznania przez nią uchwały 
konfer. ambasadorów, co do granic 
polsko-itewskich, byłoby ze strony 
połskiej przeszkodą nie do  przezwy- 
ciężenia. W tej sprawię mają dęcydu- 
jący głos kupcy, a nie dyplomaci... 
Inicjatywę ma Polska, Litwa boi się 
upokorzenia, 

— Czy poglądy, wyrażone iu 
przez pana profesora, znajdują jakiś 
odgłos w jego kraju? 

— Upewniam pana, że nie są one 
„halucynacją*—jak chcą redaktorzy 
niektórych dzienników — litewskich, 
facz prawdą, cicho wyznawaną, choć 
ze strachu nie ujawnianą przez naj- 
mniej 40 prec najlepszej inteligencji. 
Kończąc moje wywody, podkreślam, 
że nie należę do żadnej partji poli- 
tycznej i osobiście nie jestem zaanga* 
żowany w akcji nienawiści ani w sto: 
sunku do Niemiec, ani przeciwko 
Rosji. Myśli moje  wypowiedziałęm 
bez zašlepenia,—objektywnie, trosz- 
cząc się jedynie o dobre imię Litwy 
i jej przyszłość. 

* 

Profesor Herbaczewski złożył redacji 
<Vilniaus Aidas» oraz zakomunikował prasie 
wileńskiej w odpisie (ist następującej treści: 

Dzienniki kowieńskie <Lietuvis> i <Lie- 
tuva> ex officio napadły na mnie za moje 
wywiady z dziennikarzami. polskimi, przezy- 
wając mnie <Chlestakowym» i wymyślając 
od <durnia» poczynzjąc, lecz, zdaje się, na- 
umyślnie przemilczając moje wyjaśnienia w 
prasie polskiej i przekręcając intencję oraz 
sens wywiadów ze mną. Ja nie będę twier« 
dził, że <Lietnyis> i «Lietuva» potępiają mnie 
pod wpływemi złej woli. „Ją nie będę się 
usprawiedliwiał. Wróciwszy do Kowna ja 
sam osobiście złożę naszej władzy (którą w 
Warszawie ja reklamowałem) wszystkie do: 
kumenty, dotyczące inkrymminowanej mnie 
winy... na podstawie tych dokumentów wy- 
Jašni się: 1) że ja zawsze przemawiałem fyl- 
ko w mojem własnem imieniu i na moją wła- 
sną odpowiedzialność, przenigdy jako jawny, 
albo tajny <deiegat rządu litewskiego» (mo- 
je oświadczenie za pośrednictwem PAT 
opublikowane w całej prasie polskiej); 2) że 
ja o naszym rządzie mówiłem pięknie i do 
rzeczy; 3) że kulturalne życie Litwy w Kra- 
kowie i Warszawie zareklamowałem z pięk: 
nej i dobrej strony i wywolalem w spole- 
czeństwie polskiem wielkie zainteresowanie 
się młodą kujturą Litwy. Ja spełniłem to, 
co w liście do Prezydenta Ministrów Wolde- 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOW i—ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej, Zagraniczne o 
25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Sejm Ё Rząd. 

Narady poselskie. 

WARSZAWA 30-Vil (£el.wż.Słowa) 
'W (dniu wczorajszym w sejmie za- 
częli się już pokazywać posłowie, a 
na poniedziałek spodziewane jest przy- 
bycie wszystkich. We wtorek przy- 
wódcy klubów obradować będą w 
sprawie petycji do Pana Prezydenta o 
zwołanie sejmu. Sądząc z nastrojów 
spy" na zebraniu tem nie doj- 

e. 

Państwowa Rada Samorzą.- 
dowa, 

WARSZA WA, 30-VII. (£el.wł. Słowa) 
W pierwszej połowie sierpnia obrado- 
wać będzie po raz pierwszy państwo- 
wa Rada Samorządowa zwołana przez 
Ministra Składkewskiego. Obrady te 
odbędą się na podstawie regulaminu 
opracowanego już, a który na pierw- 
szem. posiedzeniu Rady Ministrów 
przedłożony zostanie de  zatwier- 
dzenia. ° 

Ustawa budowlana, 
WARSZAWA, 30-Vil (tel. wł Słowa) 

najbliższych dniach Ministrowie 
uzgodnią swoje stanowiska względem 
jednolitej dla calej Polski ustawy bu: 
dewlanej, która we wrześniu ma uka- 
zać się jako rozporządzenie Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. 

Nadwyżka w bilansie Banku 
Polskiego. 

WARSZAWA 30-VIl. (żel. wł. Słoway 
Bilans Banku Polskiego za lipiec, 
jak to można sądzić na podstawie 
prowizorycznych obliczeń, zamknięty 

- zostanie z kilkunasta miljonową zło- 
tych w złocie nadwyżką. Bank Polski 
z polecenia Skarbu Państwa dokonał 
szereg większych wypłat. _ 

Min. Składkowski nie zasię. 
puje Marszałka Piłsudskiego. 
WARSZAWA. 30 VII (żel. wł, Słowa) 

Wiadomość jaka ukazała się w pra- 
sie warszawskiej, że nieobecnego 
Premiera zastępuje Min. Składkowski 
okazała się nieprawdziwą, gdyż Pan 
Marszałek utrzymuje żywy «ontakt z 
Warszawą i wszystkie ważniejsze 
Sprawy wymagające decyzji Premjera 
załatwia telefonicznie lub przez spe- 
cjalnych kurjerów. 

Min. Dobrucki w Suwalszczy- 
źnie, 

WARSZAWA, 30 Vil. PAT. Pan 
minister Wyznań Rel. i Ośw. Publ. 
Dobrucki odbył w ciągu dnia 23 i 
24 b. m. podróż samochodem, mając 
na celu wizytację szkół powszech- 
nych, średnich zakładów i seminarjów 
nauczycielskich w Łomży, Szczuczy* 
nie, Grajewie, Augustowie i Suwał- 
kach, zapoznając się równocześnie z 
organizacją i trybem życia obozów 
harcesskich. Wreszcie __p.. minister 
zwiedził stację hydrobiologiczną nad 
jeziorem Wigierskiem. 

„Wielka burza pod Jabłonną 

WARSZAWA, 30.VII (żel, wł. Słowa) 
Nad. Jabienną. przeszła wczoraj wielka 
burza $ z huraganem przyczyniając 
ogromne szkody, 

miaąrasa przed samym wyjazdem napisałem: 
«Ja być może to sprawię, że o Litwie i Li- 
twinach prasa nolska zacznie piękniej pisać». 
Wszak to się już stało. Więc za co mnie 
szkalują <Lietuvis» t <Lietuva». Ja tego szka- 
lowania przyczyny narazie zrozumieć nie 
chcę, jeno się dziwię, że Prezes Ministrów 
Woldemaras—jako minister spraw zagranicz- 
nych dobrze poinformowany przez swcją 
kancelarję o wszystkich <przypadkach» mo 
jej gościny w Polsce—milczy i tem samem 
pozwala siebie samego dyskredytować w 
oczach myślącej Europy.. Jeżeli ja «marne 
indywiduum», to trzeba mnie ignorować. Je: 
żeli nie, to krytykować należy rzeczowo. 
Wszystkie zachodnio-europejskie rządy sza- 
nują osobiste przekonania swoich obywateli. 
Mój rząd uważam za kulturalny, więc przy- 
puszczam, iż moje osobiste przekonania nie 
będą na indeksie karnym. Wystarczyłoby 
oficjalnego oświadczenia, +e «przekonania p. 
Ferbączewskiego są sprzeczne z przekona- 
niami rządu»... lecz besztač i szkalować 
obyw.tela Litwy za to, że on pracuje dla 
dobra Litwy nie tak, jak ktoś sobie życzy — 
te rzecz brzydka. 

(>) J. A. Herbaczewski. 
Dia uwypuklenia sensu powyższego listu 

przesłał prof. Herbaczewski prasie wileń- 
skiej równocześnie następujący komentarz: 

W Polsce bawię za wiedzą i cichą 
zgodą Prezydenta Ministrów Woldema- 
rasa. Nietylko prof. Woldemaras' wie- 
dział o tem, lecz także Prezydent Sme- 
tona oraz inni ministrowie. Nikt nie 
sprzeciwił się mojemu zamiarowi. Sły- 
szałem tylko wciąż powtarzane te sło: 
wa: «jeżeli Pana w Polsce nie aresztu- 
ją, jedź Pan». 

W. dalszym ciągu prof, J. A. Herba- 
czewski zaznącza, iż o ile <Lietuva» nie 
przestanie w sposób żakowski bezcześcić je- 
go osobę, będzie zmuszony po powrocie do 
Kowna wytoczyć jej redakcji proces pra- 
SOwy,



ECHA KRAJOWE 
Postępy w rolnictwie. 

— Korespondencja Słowa — 

Niedawno odbyła się w Mielegia- 
nach uroczystość poświęcenia i ofi- 
cjalnego otwarcia Mleczarni Spółdziel- 
czej, która jest jedną z trzech zorgani: 
zowaną na terenie pow. Swięciańskie= 
go przez Okręgowy Zw. Kółek Rol- 
niczych. Ruch spółdzielczy zakreśla 
ma terenie powiatu coraz szersze ko- 
ła, dodatnio wpływając na rezwój ży - 
cia gospodarczego okolic. Mleczarnia 
w Tupalszczyźnie pierwsza zorganizo: 
wana przez Okr. Zw. Kół. Roln, po- 
wiatu Swięciańskiego jest największą 
na Wileńszczyźnie i wskutek zjedno- 
czonych wysiłków tamtejszych rolni- 
ków w roku przyszłym będzie prze- 
robioną na parową w budynku spe- 
cjalnie w tym celu postawionym. Mle- 
czarnia w Swirze została uruchomioną 
w dniu 20 kwietnia r. b.. mając w 
pierwsze dni dostawy do przerobu za- 
ledwie 200 litr. mleka, rozwija się 
nadspodziewanie szybko i w czerwcu 
fuż miała dzienną dostawę do 1300 
litr. mleka. 

Миесгап!а ta jest konkretnym 
przykładem, który budzi miejscowe 
życie rolnicze, wskazując na każdym 
kroku, że zbiorowy wysiłek bywa w 
wynikach korzystny i ewocny, byle 
znaleźli się uczciwi ludzie, którzy po- 
dołają temi sprawami pokierować. 
O:óż w roku bieżącym Kółko Rolni- 
czę w Świrze sprowadza bezpośred- 
nio lub za pośrednictwem miejscowej 
Kasy Stefczyka 4 wagony superfosia- 
tu, 2 kainitu i 1 tomasyny, przy Kół- 
ku Rolniczem zawiązują się jako auto“ 
nem czne sekcje 3 spółki maszynowe 
dla wykorzystania siewsików rzędo- 
wych i bron posiewnych, wspólnym 
wysiłkiem kółka z mleczamią powsta« 
je koło hodowców trzody rasy an- 
gielskiej,  najczynniejsi udziałowcy 
mleczarni otrzymują kredyt na kupno 
krów, dobitrając przytem miejscowe 
rasy, za pośrednictwem Kasy Stefczy- 
ka otrzymują miejstowi rolnicy kredyt 
na kupno nasion koniczyny, seradeli, 
łubinu, oraz innych roślin pastewnych 
i okopowych. Nowe rośliny dotych- 
czas nieznane zawitały do naszych 
gospodarstw i tak pomaleńku ewolu- 
cja i postęp kreślą swe drogi. 

Jeżeli powiemy, że samo miastecz- 
ko Świr komasuje się, co znów jest 
w dużej mierze wynikiem wysiłków 
wybitniejsżych członków Kółka i że 
za przykładem Swira podążać zaczy- 
nają okoliczne wsie, to staje się zro- 
zurmiałem, że i u nas na kresach bę- 
dzie z każdym rokiem lepiej dziać się 
na wsi i że my z biegiem czasu do- 
równamy rolnictwu zachodnich dzie!- 
nic. 

drobnych powprowadzało płodozmia- 
ny o typie hodowlanym i że w tych 
właśnie okolicach wykuwa się myśł i 
inicjatywa bardzo poważnego przed. 
sięwzięcia, mianowicie zmeljorowania 
błotnistych łąk obszarem około 2000 
ha. O szybkości urzeczywistnienia te- 
go ostatniego przedsięwzięcia zade- 
cyduje  przedewszystkiem Wydział 
Wodno-Pomiarowy. Dyrekcji Robót 
Publicznych przy Województwie Wi- 
leńskiem. 

Miejscowy Sejmik i Rada Gminna 
Swirska zrobiły wszystko, co do nich 
należy, wyasygnowując na wykończe- 
nie planów potrzebne fundusze. A 
należy stwierdzić, że to tylko począt- 
ki prac w rejonie Swira, że rolnicy 
tamtejsi myślą już o zorganizowaniu 

  

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawie- 

nia, zgadze. uderzeniach do głowy, bólach 

głowy i ogólnem niedomaganiu, zażywa się 
rano naczczo szklankę naturalnej wody 
gorzkiej <Franciszka-Józefa». Woda Fran- 
ciszka - Józefa jest skutecznym środkiem 

rzeczyszczający m. 
SBM W. Z. P. Nr 37- 
  

nn 

O radjostację wileńską, 
W Nr. 166 „Słowa* pod tytułem 

„O Radjostację wileńską* autor po- 
wyższego artykułu poruszył bardzo 
na czasie odwrotną stronę medalu 

projektu tej stacji. 
Niestety, nie wszystkie szczegóły 

obecnego projektu mogły być ujęte 
w wyżej wzmiankowanym artykule, ce- 
lem więc niniejszego jest dalsze cho* 
ciaż bardzo pobieżne uzupełnienie 
tego. Zaczniemy od miejsca, wybra- 
nego na stację. Jeden jeszcze szcze. 
gół techniczny, mogący jednak po- 
ciągnąć za sobą bardzo przykre i 
już nieusuwalne konsekwencje uszedł 
uwagi przy projektowaniu obecnega 
miejsca pod stację. Antena stacji ma 
przechodzić równolegle i w bliskiej 
odległości od gęstej linji przewodów 
telefonicznych, idących wzdłuż ulicy 
Mickiewicza; w wyniku powstanie 
silne sprzężenie anteny z linją, co po- 
chłonie w dużym stopniu i tak już 
nader oszczędnie obliczoną energję 
stacji, osłabiając znacznie promienio- 
wanie jej, a tem samem i odbiór w 
dalszych okolicach. Jednocześnie w 
pizewedach telefonicznych zostaną 
wzbudzone silne prądy wysokiej czę- 
stotliwośc, mogące przeszkadzać 
zwykłym rozmowom telefonicznym 
oraz wywoływać uszkodzenia, jak Sa- 
mych aparatów telefonicznych, tak i 
centrali miejskiej. 

Przechodząc do projektowanej mo- 

  

Należy dodać, że w okolicach 
Swira szereg gospodarstw średnich i * 

Święciany, 
spółdzielczej betoniarni, o uruchomie- 
niu na rok przyszły we własnym bu- 
dynku mleczarni i zbiornicy jaj. 

Kółko rolnicze w Mielegianach 
zakupuje dla swych członków 30 pu- 
dów koniczyny, 10 p. nasion bura- 
ków pastewnych, po kiłka kilogramów 
brukwi, marchwi i rzepy  pastewnej, 
sprowadza około ośmiu wagonów su- 
perfosfatu. Kredyt na krowy udzielo- 
ny przez Państwowy Bank Rolny, po- 
lepszy hodowle okolicy i zapewni 
rozwój mleczarni. й 

[NOWOGRÓDEK. 
— Pierwszy Marsz Strzelecki 

Szlakiem Switeziańskim. Zarząd i 
Komenda Okręgu Nowogródzkiego 
Związku Strzeleckiego urządza w 
dniach 6 i 7 sierpnia b. r „Pierwszy 
Marsz Strzelecki Szlakiem  Switeziań: 
skim* na przestrzeni Baranowicze-No- 
wogródek. Marsz ma na celu uczcze- 
nie Rocznicy wymarszu 1-ej Kadro- 
wej Kompanji Strzeleckiej w dniu 6 
sierpnia 1914 roku na walkę z Mo- 
skwą oraz propagandę idei wychowa- 
nia fizycznego i przysposobienia woj- 
skowego na naszych Kresach. 

W marszu wezmą udział drużyny 
strzeleckie, wojskowe, Korpusu Ochro- 
ny Pogranicza, Sokoła, Młodzieży 
Polskiej, Makabi, Szkolne i t. p. Spo+ . 
dziewany jest udział około 25 drużyn. 
Marsz ten jest pierwszą imprezą spor- 
tową urządzaną na terenie wojewódz- 
twa Nowogródzkiego. 

W organizacji marszu żywy udział 
bierze i społeczeństwo. W Baranowi- 
czach zawiązał się komitet obywatel. 
ski Marszu pod przewodnictwem Sta- 
rosty p. Kulwiecia, w Nowogródku 
komitet obywatelski pod przewod: 
nictwem honorowem Wojewody No- 
wogródzkiego p. Beczkowicza, przy- 
czem na czele komitetu stanęli pp. 
Vice- Wojewoda Parfjanowicz i Staro- 
sta Nowogrodzki Hryniewski. 

Sżereg osób oraz instytucyj zgło- 
siło nagrody przechodnie bądź też 
indywidualne. 

TROKI. 
— (a) 1-sze organizacyjne po- 

siedzenie rady miejskiej. Po za- 
twierdzeniu przez władze nadzorcze 
wyborów dokonanych do rady m. 
Trek, pierwsze organizacyjne posie- 
dzenie nowej rady zwołane zostało na 
2 sierpnia rb, 

„Na posiedzeniu tem wybrany bę- 
dzie magistrat Trok, składający się z 

% GMOŁO GAZOWA: zone i dyzenfekcji , 

Węgiel Drzewny 
do samowarów i żelazek 

Gazownia 
Wilno, ul. Cicha 5, tel. 713. 

AGRUMINA 
RYZ włoski ekstrakt cytrynowy, do 

lemoniad i t. p. znakomity środek orzeź- 
wiający w cząsie upałów 

ZNOWU DO NABYCIA! 

     
w aptekach, droguerjach, lepszych handlach 
kolonialnych: Gdzie zabraknie zwrócić się 
do Generalnej Reprezentacji <Tytany», 

Lwów, Rzeźnicka 6. Telefcn 36—52, 

Przeciwko komunizmowi 
RIO JANEIRO, 30 Vil. Pat.—Izba 

posłów 118 glosam; przeciw 18 przy+ 
jąła projekt ustawy w sprawie ener- 
gicznego zwalczania komunizmu. 

Wezuwjusz działa. 
NEAPOL, 30 Vl. Pat, — Wezu- 

wjusz ujawnia ostatnie wzmożoną 
ziałalność gwałtownemi wybuchami 

Sułtan Tangeru chory, 
PARYŻ, 30 VII. Pat. — Journal 

donosi z Tangeru na podstawie źró. 
deł angielskich, że sułłan ma być nie- 
bezpiecznie chory. 

cy stacji, można niestety stwierdzić 
kompletny brak ścisłych danych w 
tym względzie. Wszystkie informacje 
przeznaczone dla ogółu publiczności 
mówią początkowe o stacji 10 kilo- 
wattowej, kończą jednak aparaturą ty- 
pu amerykańskiego i wspominają o 
1/2--1 1/2 Kw. 

O ile stacje podobnej mocy mogą 
pracować w Ameryce i większe miasta 
posiadają często po КИКа ich, w wa: 
runkach polskich, a już specjalnie dla 
Wilna jest to moc absolutnie niewy- 
starczająca. Stacja o takiej sile nie 
tyłko, że nie będzie odbieralna środ- 
kami amatorskiermi na detektor jw 
promieniu 30—50 klm., jak mówi pro- 
jekt, lecz nie da pewnego odbioru 
na detektor w  samem _ nawet 
mieście. Nie należy  zapomi- 
nać o tem, iż przeciętny radjosłu- 
chacz, który nabył odbiornik detekto- 
rowy za 15—30 zł.,nie będzie w sta* 
nie ustawić na prowincji anteng typu 
wojskowego wysokości 30—40 mtr., 
a taki mieszkaniec tmiasta ustawiać 
normalną antenę dachową jak dla od- 
biorników lampowych, koszt której 
wynosi 40—60 zł, t. į. 3—4 razy ty- 
le, co sam odbiornik. 

Pod odbiorem detektorowym w 
znaczeniu korzystania z niego przez 
najszersze masy ludaości rozumieją 
na całym świecie odbiór: na prowin- 
cji za pemocą anteny-drulu, zawieszo- 
nego np. między kominem, a dachem, 
zaś w mieście wyłącznie za pomocą 

SSŁO WO 

Rontrieror © Rosji SoGiechiej 
Wysadzone w powietrze gmach z obradują” 

cymi komunistami. 
BERLIN, 30.V1l. PAT. Korespondent paryski ,„„Taegliche 

Rundschau“: depeszuje: Z Moskwy nadchodzą tu drogą po: 
średnią wiadomości, iż w Leningradzie nieznani sprawcy 
dokonali zamachu bombowego na gmach, w którym odby. 
wały się obrady wybitnych przedstawicieli partji komuni- 
stycznej. Skutkiem wybuchu miny podłożonej pod gmach 
miało zginąć pod gruzami 100 bolszewików. W obecnej 
chwili niemożliwą jest rzeczą przedostanie się do Lenin- 
gradu. Rząd sowiecki stara się usilnie zataić tę wiadomość, 

Z historji wojny Światowej. 
Debata między Paryżem a Berlinem w Sprawie okrucieństw 

wojennych. : 
BERLIN 30 VII PAT. <Vorwaerts> w artykule wstępnym występuje przeciwko 

opublikowaniu dokumentów z archiwum wojennego, dotyczących rzekomych okrucieństw 
i wykroczeń żołnierzy francuskich przeciw żołnierzom niemieckim w Orchies, Dziennik 
ten podkreśla, że o ile z jednej strony prawdą jest, że Poincare zupełnie niepotrzebnie 
podjął debatę nad tą sprawą, to z drugiej strony uważać należy za krok w wysokim 
stopniu niemądry, że rząd Rzeszy wzorując się na komunikatach głównej kwatery 
sztabu generalnego z lat 1914—1919 uważał za nieodzowne ogłosić swą oficjalną odpo- 
wiedź na wywody Poincare. Wynika z tego, że w 9 lat po wojnie Niemcy muszą być 
świadkami debaty publicznej prowadzonej między Paryżem a Berlinem w sprawie о- 
krucieństw popełnionych w okresie wojny, Ten stan rzeczy jest niemożliwy do utrzy- 
mania. 

W sprawie Orchies dyskusję rozpoczął wprawdzie Poincare, natomiast w sprawie 
deportacji ludności belgijskiej oraz w sprawie innych punktów spornych odnoszących się 
do naruszania przepisów prawa międzynarodowego w czasie wojny winę ponosi większość 
prawicowa komisji Reichstagu dla zbadania przyczyn katastrofy wojennej, gdyż ona wła- 
Śnie opublikowała przed kilku tygodniami 5:cio tomowy zbiór dokumentów badań, wy- 
stępując z jednostronnemi i nieaklualnemi rewelacjami. Dało to pretekst do odpowiedzi 
belgijskiej. Co do faktów przytoczonych w ogłoszonych obecnie protokułach archiwum 
niemieckiego, to zdaniem «Vorvaertsu» nie dowodzą one dokładnie, kto był prawdzi- 
wym sprawcą okrucieństw popełnionych nąd żołnierzami niemieckiemi w Orcies czy 
francuska ludność miejscowa, czy obca, czy wojsko francuskie, czy kolonjalne, 

Książe Walji w Kanadzie. 
QUEBECK, 30.ViI, PAT. Książe Walji, książe Jerzy oraz towarzyszą- 

cy im premjer Baldwin przybvłi wczoraj na pokładzie parowca Express of 
Australia do St. Lawrence. Dzis rano parowiec zarzucił kotwicę w porcie 
Quebeck. Goście królewscy po przyjęciach, które wydane zostaną na ich 
cześć udadzą się jutro do Monrealu a stamtąd do Oitawy, Broadwille, 
Kingstonu, Toronto i Niagary. 

Reorganizacja G P, U, 
MOSKWA, 29.7. Kierownictwo С. Р. Ц. na 5. S. R. ma ulec grun- 

townej reorganizacji. W skład kolegjum poza obecnym kierownikiem 
Mienżyńskim, wejść mają: głośny terrorysta jagoda, Trilisser, Messing, 
oraz jeden z najokrutniejszych inkwizytorów, b. prezes Czerezwyczajki 
ukraińskiej Łacis. 

BEST ОТЕНИРАЕ 

Nadużycia w Banku Rolnym we Lwowie. 
WARSZAWA. 30 VII. PAT. W uzupełnieniu poprzednich doniesień 

o oddziale Banku Rolnego we Lwowie donoszą: W wyniku rewizji, która 
ujawniła niewłaściwą, sprzeczną z programem  zwierzchnich władz banku, 
ze statutem i z odpowiedniemi  zarządzeniami organów kierowniczych 
centrali banku działalność lwowskiego oddziału Państwowego Banku Rol- 
nego w zakresie kredytu królkoterminowego i operacyj handlowych, zo- 
stał zawieszony przez ministra reform rolnych w czynnościach służbo- 
wych dyr. oddziału Kański, który w dniu zawieszenia złożył prośbę o dymisję. 
Przychylając się do tej prośby minister reform rolnych zwolnił Kańskiego 
z zajmowanego stanowiska i pełnienia obowiązków służbowych dyr. 
oddziału z dniem 30 b. m. Pełnienie obowiązków dyr. oddziału zostało zle- 
cone tymczasowo p. Kazimierzowi Chodorowskiemu. Szczegółowa inspekcja 
oddziału tego jest prowadzona w dalszym ciągu. Ponadto poczyniono 
niezbędne kroki celem zabezpieczenia prawidłowej działalności banku. 

Polacy na zawodach lotniczych w Szwajcarji. 
W sierpniu mają sięodbyć dwa popisy lotnicze międzynarodowe, z 

których pierwszy urządza Szwajcarja w dniu 15 sierpnia. 
Na konkurs ten z Polski wyruszy płk. Kosowski, d-ca 11 p. lotn. 

znany z zaszczytnego lotu do Tokio kap. Orliński i por. Cichocki z te- 
goż pułku. Dwaj ostatni staną do popisów akrobatycznych, zaś płk. Ko- 
OZ udział w jednodniowym międzynarodowym konkursie do- 
okola Alp. 

Drugi lot międzynarodowy t. zw. lot Małej Ententy odbędzie się w 
dniu 28 — 29 sierpnia z Belgradu przez Pragę Czeską, Warszawę, Buka- 
reszt i z powrotem do Belgradu. Przestrzeń powietrzna na tym szlaku 
wynosi 2700 kilm. Lot ma trwać dwa dni, przyczem 28 sierpnia przybędą 
do Warszawy wszyscy lotnicy, biorący udział w konkursie. 

Ze strony Polski będzie brało udział'w tym locie 7 oficerów pilotów. 

Tajna fabryka wódek. 
BIAŁA, 30,VI1I. PAT. Lotna brygada kontroli finansowej wykryła tajną f:- 

brykę wódek u miejscowego obywatela J. S, W czasie rewizji znaleziono 1500 
litrów wódki ponadto zaś spirytus, esencję, syrop i t, d. Wszystko szonfiskowa- 
no. Na podstawie dotychczasowych obliczeń Skarb Państwa poniósł 25 tysięcy 
złotych strat. 2 

Koszmar zbrodni. 
LWÓW. 29.—Vil. Odsiadujący karę w więzieniu na Brygidkach nie- 

jaki Kazimierz Peirolenko zażądał przesłuchania, w czasie którego zeznał, 
że w roku 1915 wespół z niejakim Maskalem i Marczukiem popełnił mor- 
derstwo i rabunek w jednym z majątków ziemskich pod Kołomyją. Petro- 
lenko nie pamięta ani nazwy wsi, ani nazwiska osoby, którą zamordował. 
Dalej zeznał wszelkie szczegóły morderstwa i rabunku Razem 
zę swoimi towarzyszami wtargnął nocą do dworu, gdzie zamordował 
śpiącą właścicielkę, poczem zrabował 3000 koron i biżuterję. Marczuk zo- 
stał schwytany i skazany na Śmierć, jemu zaś udało się zbiec. Obecnie po 
11 latach, dręczony wyrzutami sumienia przyznał się do zbrodni. Petro- 
lenko odsiaduje karą za zwykłą kradzież. 

t. zw, anteny świetlnej, t. j. dołącza- 
jąc się do przewodów oświetlenia 
elektrycznego, co mic nie kosztuje. 
Praktyka europejska ustaliła to już 
całkiem konkretnie i Wilno nie da nic 

stanowi a powodzeniu stacji; strona 
programowa jest czy nie najwaźniej- 
szą. O temijuż nie piszę, mam jed- 
nak wrażenie, iż ten szczegół projek- 
tu stacji wileńskiej spoczywa  jesz- 

nowego w tym względzie. 
Streszczając należy powiedzieć, iż 

dla Wilna pod względem odbioru 
detektorowegoe sprawa będzie się 
przedstawiała dość problematyczn e, 
zaś o dalszej prowincji lepiej wcale 
nie mówić. 

Przechodzimy teraz do aparatów 
lampowych. Z tymi rzecz ma się 
jeszcze gorzej. Stacja e mocy już 
znacznie słabszej od projektowanej 
zagłuszy w aparatach lampowych w 
Wilnie wszystkie inne stacje, zaś już 
w odległości około 30 klm. od Wil- 
na będzie słyszalna nie głośniej od 
Warszawy nie mówiąc już o takiem 
Kownie i Moskwie. 

W wyniku słuchacze wileńscy z 
mozołem z powodu  najrozmait- 
szych przeszkód korzystający z 
radja będą go pozbawieni w  zupeł- 
ności i oddani na pastwę nader 
emocjonujących informacji «o cenach 
kartofli w Trokach» lub produkcji 
artystycznych... od Czerwonego Sztra- 
la. Odbiorniki zaś na prowincji па 
plebanjach, we dworach, gminach, 
szkolach, miasteczkach itd. i nadał 
będą nastawiane na Warszawę, Ber- 
lin, Kowno no i Moskwę, wedłe u- 
podobania każdego. 

Trzeba pamietać, że nie jedna moc 

cze w nirwanie. Zgóry jednak pewnem 
jest, iż stacja wileńska nis mo- 
że i nie da prawie nic, mając bardzo 
trudną i kosztowną do uskutecznie- 
nia tranzlację z Warszawy i wobec nikłe- 
go pulsu życia artystycznego w Wilnie. 
Kraków będący starym, lecz pomimo 
to zawsze sercem Polski, walczy z true 
dnościami programowemi pomimo sy- 
zyfowych wprost wysiłków „Polskie 
go Radja“, cóż więc mówić o Wilnie. 

Szeroko się mówiło i pisało o 
stacji wileńskiej w Nr. Nr. 21, 29, 119 
„Słowa*; były to artykuły 0 charak- 
terze państwowo-społecznym, i tech- 
nicznym, wykazujące, iż celem stacji 
wileńskiej jest promieniowanie pań- 
stwowości, kultury i sztuki polskiej ma 
Kresach, i nawet w państwach ościen- 
nych. Tymezasem zaś projektowana 
stacja rozczaruje detektorowiczów, 
zniechęci wogóle do radjo lampowi- 
czów, bo nie wszystkich stać na nader 
czułe i sełekcyjne aparaty, kosztujące 
blisks 1000 złotych, słuchać zaś Wilno 
po 4:ch latach adbioru Paryża, Londy- 
nu, Wiednia, Berlina — słowem całej 
Europy—przyzna każden szkoda cza 
su, no i pieniędzy. Dia prowincji zaś 
stacja o projektowanej mocy nie da i 
dziesiątej części tego, czego się nale- 
ży spodziewać i wymagać od niej. 

Ekspedycja harcerzy polskich w Maroku, 
30 maja r. ub skauci polscy pp. 

J. Jeliński i H. Smosarski, wyjechali 
z Warszawy na specjalnym modelu 
Forda, zaopatrzonym w biało-amaran- 
tową chorągiem i napisy polskie: 
„Ekspedycja harcerzy polskich — Рог- 
dem naokoło świata*. Jako pierwsi 
skauci i _ automobiliści polscy 
sieją po drodze propagandę skautyzmu 
i zaznajamiają świat z Rzecząpospolitą 
za pomocą odczytów i przezroczy. 

Obecnie pp. J. i S. przebyli juź 
29.000 kim., poświadczonych przez 
Aute-kluby, a zwiedzili Czechosłowa- 
cję, Węgry, Jugosławię, Włochy, na- 
stępnie Tunisję, Algierję i Maroko. 

W Kasablanca, wielkiem porto” 
wem mieście egzotycznego Maroka 
„Ecloirens de France” — urządzili 
im owacyjae przyjęcie. Po mowie 
wygłoszonej przez prezesa miejsco- 
wych skautów, druh Smosarski dzię- 

kował braciom cudzoziemskim za 
przyjacielskie przyjęcie, poczem  dru- 
żyny manifestacvjnie odprowadzily 
ich do swego siedliska, ofiarując g0- 
Ścinę ma cały czas pobytu w Kasa- 
blance, 

Wszędzie po drodze, skauci nasi 
są witani entuzjastycznie, auto-kluby 
dekorują maszynę i jej właścicieli 
swymi znakami, a sam charakter 
ekspedycji pozwala na osobistą pre- 
zentację i konferencję z majwybitniej- 
szymi ludźmi naszej doby. W Cze- 
chach Prezydent Masaryk przyjął ich 
w swym pałacu, a po dłuższej roz- 
mowie sfotografował się wspólnie i 
wpisał się do księgi podróżniczej. 
We Włoszech druhowie ]. 1 5. uzy- 
skali audjencję u Papieża, a nastę- 
pnie byli przyjęci przez Mussoliniego, 
która to wizyta została utrwalona na 
przezroczu. 
  

    |CZRINEK 
Znowu ukazała się w sprzedaży 
ZNANA ze swej WYDAJNOŚCI i 

m H E R B AT A marki 

„Czajnik“ 
Žądajcie wszędzie! 
  

Pobytem swym w Maroku, przy- 
czynili drużynom miejscowym dużo 
korzyści, zyskując honorowych człon- 
ków i pobudzając publiczność do 
ofiarności. Zostali też mianowani ho- 
norowymi szefami drużyn, zorgani- 
zowanych na ich przyjazd w komea- 
dzie Kasablanki, a prasa podziwia 
ich przedsiębiorczość i energję w dłu- 
gich artykułach. 20 go b. m. w wiel- 
kiej sali Izby Handlowej Maroka pod 
horowem przewodnictwem Prezydenta 
Izby — odbyła się konferencja skau- 
towska, a demonsirowane przezrocza 
z Warszawy, Krakowa, Zakopanego 
it. p. wzbudziły powszechne zainte- 
resowanie. Dochód z biletów wejścia, 
J. i S$. przeznaczyli całkowicie na po- 
trzeby nowozorganizowanych drużyn, 
których są szefami, 

22-go lipca, na. pokładzie statku 
„Sinsiaawa”, śmiali podróżaicy ©d- 
plynęli do New Yorku, gdzie druży- 
ny skautowskie, miejscowy przedsta- 
wiciel firmy „Ford* i inai już anon- 
sowały ich przyby ie. 
i TTT 

Nowe nuncjatury apostolskie. 

Z Watykanu dochodzą wieści a 
utworzeniu 2 nowych apostolskich 
nuncjatur, z których jedna ma pow- 
stać we wschodniej Birmanji, a druga 
w polnocnem Borneo, O prefekturze 
birmańskiej wypada nadmienić, że 
pierwszych misjonarzy wysłało tam 
medjołańskie seminarjum misyjne w 
r. 1868. W 10 łat później było już 
"założonych 75 gmin chrześcijańskich 
(między niemi 16 przedtem protestan- 
ckich). Misja ta, przekształcona na* 
stępnie ma wikarjat, ma północy ma 
swe centrum w Kantonie, a na po- 
łudniu w Fungo, które jest siedzibą 
biskupa. Na Borneo tworzyły 2 bry- 
tyjskie okręgi nadmorskie Sarawak i 
Półaocne,: Borneo jedną prefskturę 
apostolską pod nazwą „Labuan i 
Północne Borneo* z siedzibą w mieś" 
cie Kuschiny м Sarawaku, General 
zakonu Braci św. Józefa z Mil Hill 
Msgr Bermian, który stoi na czele 
powyższej prefektury, zaprojektował 
nowy podział kościelny tego okręgu, 
który dla jednego kierownika stał się 
za dużym. Kongregacja de Propagan/ 
da Fide zatwierdziła projekt i wyjed- 
nała nań zgodę Papieża. Tak więc 
dotychczasowa prefektura Labuan i 
Półaocne Borneo zestanie podzielo- 
ne na 2, których granice pokrywać 

x 

się będą z granicami północnemi. ... 
Jedna otrzyma jurysdykcję w Sarawa-$* 
ku, druga w Północnem Borneo. Za- 
tem na tej dalekiej wyspie morza 
chińskiego południowego daje się 
zaznaczyć postęp katolickiej działał- 
ności misyjnej i jej ustalenie z ko», 
ścielno-administracyjnego punktu wi- 
dzenia. (KAP). 

  

Podaje się do wiadomości, że 

Rancelarja Notarjusza Seweryna Bohuszewicza 
od dnia 1-go Sierpnia r. b., zostaje przeniesioną do nowego lokalu przy ul. 

ielkiej Nr. 56 (obok Kościoła św. Kazimierza). K
O
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OGRÓDEK 

RESTAURACJA „OAZA* 
(przy hotelu Niszkowskiego) 

OD DNIA 1-go SIERPNIA R. B, 

WYSTĘPY 
nowopozyskanych 

ŚPIEW 

Nadzwyczajny Telegramil!! 

0 zł. 600.000 
do 5-ej klasy 15:ej Polskiej Państwowej Loterji 
w największej i 

H. MINKOWSKI 

* 
Ё 

Nie wspominam już o złośliwym trium- 
fie naszych sąsiadów, prześcigają: 
cych się w sile i doborze programo- 
wym swych stacji. 

Jako rezultat ogólne rozgorycze- 
nie, niesłuszne narzekanie na „Polskie 
Radjo* i deficyt stacji materjalny i 
moralny. 

Jeśli to ma być celem budowy 
stacji wileńskiej, w co trudno uwie- 
rzyć, należało już przed rokiem po- 
przeć projekt Centralnego Komitetu 
Zrzeszenia Przedsiębiorstw  Radjote- 
chnicznych w Polsce, ustawienia w 
Wilnie prowizorycznej stacji P, T. R. 
© mocy mało co słabszej od projek“ 
towanej. Kosztowałoby to jednak za- 
łedwie około 50000 zł. jednorazowe” 
go wydatku ma zakup i instalację i 
10000 zł. miesięcznie wydatków eks- 
pioatacyjnych, Obecnie zaś słyszymy 
o 500—600 tysiącach złotych na jed- 
ną instalację, Jeśli Wileńszczyzna ma 
płacić taką olbrzymią kwotę, ma pra- 
wo żądać czegoś lepszego" 

Trudno wymagać od «Polskiego 
Radja», które jak żadne inne podobne 
przedsiębiorstwo walczy Zz plagą 
»radjopajęczarstwa», z powodu nie- 
życiowej i nieprzemyślanej ustawy 
radjowej, by, powtarzamy, «Polskie 
Radjo» mogło w ciągu nie spelna 
dwóch lat uruchomić aż 5 stacji w 
Polsce. Zrobiło ono tak dużo, jak ma- 
ło kto inny—mamy przecie Warszawę, 
Kraków, Poznań, no i wkrótce Kaio- 
wiee. jeśli Wilno nie może odrazu 
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najszczęsliwszej 

WILNO, NIEMIECKA 35, 
tel. 13—17, konto P. K. O. Nr 80928. 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40, tel. 296—35, 195—81, P. K. O. 3553, 
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otrzymać stacji o odpowiedniej mocy 
i organizacji, lepiej chwilowo wcale 
nie zaczynać, niż zepsuć od początku, | 
opinję o radjofonji i tak jeszcze misy j 

mocną na terenie tutejszym. Wilno: 
czekało na stację przeszło 3 lata, może „й 
poczekać jeszcze rok. Bądźmy więc 
cierpliwi i nie wymagajmy cudów  fi- 
nansowych od «Polskiego Radja»; 

jeśli zaś aparatura jest już zakupiona, | į 
lepiej ją ustąpić np. Lwowowi, który 
mimo, iż jest znacznie bogatszy i 
ruchliwszy od Wilna, nie kwapi się ja- 
koś. Być może zrobi z niej lepszy 
użytek i więcej ją oceni od «litewskie- ‹ 
go» Wilna. 

Cały zaś ogół społeczeństwa, a ‚ 
specjalnie już wszyscy teraźniejsi ra- 
djosłuchacze, we własnym niesie 44 
winni żądać niezwłocznego zwołaaia **.. 
ególnego zebrania, składającego się 
z przedstawicieli władz, samorządów; 
świata artystycznego, technicznego; 
handlowego, no i... samych radjosłtx= 
chaczy dla szczegółowego zbadaśjy> 
projektu obecnego i po wylonieniu sp€- 
cjalnego komiteiu  opracowania mo* 
wego, bardziej dla Wilna odpowied 
niego: я 

Nie przyjmujmy bezkrytycznie tego» 
co nam ofiarowują, lecz bierzmy przy” 
kład z Poznanial 

Radjoamator.
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rganizacja przemysłu 
Iniarskiego. 

| 
t do ustalenia jednolitego 

programu pracy w Polsce dla podnie- 
sienia Iniarstwa, Warszawskie T-wo 
popierania przemysłu ludowego zorga- 
jzowało szereg konferencyj z przed- 
wicielami centralnych  instytucyj 
iczych i samorządowych, jak Zw. 

rganizacyj i kółek rolniczych, Zjed- 
moczenie związków kółek i organiza- 

! gyj rolniczych ziem wschodnich, Cen: 
| tralny związek kółek rolniczych, Cea- 

trajne towarzystwo rolnicze, Zrzesze- 
mie samorządów powiatowych, Cen- 
tralny związek osadników, Związek 
cęwizyjay polskich spółdzielni rolni- 

ych. 
M wyniku tych konferencyj, w 
 "Hórych udział brali przedstawiciele 
L di Przemysłu i Handlu i 

O 

Ministerstwa Rolnictwa i Państwowe- 
go Banku Rolnego, zarysowała się 
obiuja, że zagadnienie Iniarstwa Ww 
Polsce może być najlepiej rozwiązane 
ma drodze spółdzielczej, 

Opracowany plaa akcji Iniarskiej 
polega na tworzeniu spółdzielni pro- 

( ducentów lnu, Odnośny statut został 
| zatwierdzony przez Związek rewizyjny 
- polskich spółdzielni rolniczych. 

Pierwszem zadaniem Spółdzielni 
producentów lnu jest zakładanie 
przetwórni Iniarskich, obliczonych na 
przerób 100 tonn słomy Inianej rocz- 
nie (jako minimum). Koszt urządzenia 
takiej przetwórni wynosi do 9000 zł. 
Przetwórnia posiadać ma jedną uni- 
wersalną maszynę do miedlenia i 
trzepania Inu systemu „Hzisingen“ 
i može zmiešciė się w małej szopie. 
Na urządzenie i prowadzenie spól- 
dzielczych przetwórni Iniarskich został 
otwarty kredyt w Państwowym Ban- 

ku Rolnym. 
Dla wprowadzenia w życie powyž- 

szego płanu przy Towarzystwie po- 
pierania przemysłu ludowego w War- 
szawie Został utworzony Wydział 
Iniarski. T-wo sprowadziło ze Szwecji 
kilka kompletów uniwersalnych ma- 
szyn „Helsingen“. W ten sposób 
wszelka * inicjatywa ze strony 
producentów Inu już .może znaleźć 
poparcie techniczne ze strony T-wa 
w zakresie urządzenia przetwórni 

Ašgiarskiej i stałej opieki fachowej. 
$ Pierwsza spółdzielnia  produčen- 

tów Inu powstała w Horodźkach po- 
wiatu Woložynskiego (w-wo  Nowo- 
gródzkie). Urządzona przy tej spol- 
dzielni przetwórnia została urucho- 
miona 1 lutego br. Spółdzielnia roz- 
porządza do 180 ha zasiewu Inu. 

Wychodząc z założenia, że akcja 
fniarska, chociażby najleoiej obmyśla- 
na ze strony technicznej i organiza- 
cyjnej, wówczas tylko da należyte 
wyniki, jeżeli będzie prowadzone pla- 
owo i jeżeli nad zorganizowanemi 
spółdzielniami będzie roztoczona ©- 
pieka państwowa, zabezpieczająca im 
zdrowy rozwój — T-wo popierania 
przemysłu ludowego w Warszawie 
zwróciło się do wojewodów kresowych 
z wnioskiem zainicjowania kanfe- 
rencyj w powiatach przez zwołanie 
posiedzeń wydziałów powiatowych 
poświęconych zagadnieniom rozwoju 
i organizacji Iniarstwa w powiatach, — 
a następnie konferencji w wojewódz- 
twie, która na porządku dzieanym 
miałaby rozpatrzenie poszczególnych 
ogramów — pracy, opracowanych 

przez wydziały powiatowe i skoordy- 
mowanie tych programów w celu us- 
talenia ogólnego programu dla całe- 
go województwa. (h) 

INFORMACJE. 
Komercjalizacja kolei w Niem- 

czech. 

Od trzech blisko lat Niemcy skomercjali- 
zowały swe koleje, przekształcając je w tow. 
akcyjne kolei państwowych, Reforma ta wy- 
dała Si wkróice najlepsze skutki. i 

oleje niemieckie juž dwukrotnie obni- 
żały taryfy bezpośrednie z wszystkiemi pra- 
wie sąsiadami bezpośredniemi (prócz Polski) 
4 datszemi (Włochy) i mimo to wszystko da* 
ły jeszcze poważne dochody. 

Myślą przewodnią zarządu kolei nie- 
mieckich jest możliwie niski poziom sta- 
wek w celu zwiększenia gęstości ruchu i 
ogóle oparcie dochodu nie na wysokości 

taryf, lecz na intensywności ruchu. Jest to 
zasada, która najlepiej godzi interesy kolei 
z ogólnemi interesami sfer gospodarczych 
kraju. 

Eco + 
ITYDZIEŃ, 4 

CZYTA KAŽDY 

„PMUDĘ 
Tygodnik <PRA DA>», jest najwięk- 
szem i najwszechstronniejszem Cza- 

, sopismem w Polsce, prowadzonem 
w stylu europejskim  <PRAWDA» 

' daje czytelnikowi całokształt aktual ® 
" mych spraw ze wszystkich dziedzin 

życia państwa i społeczeństwa. 

| «PRAWDA» jest pismem dia lniteli- 
gencji polskiej. 

Należy natychmiast żądać 
egzemplarzy okazowych. 

j Redakcja i administracja: 

Warszawa, Wilcza 16. 

Łodź, Piotrkowska 85 

     
       

  

   

Jak wszędzie, tak i w Niemczech, oczy- 

  

     

     

    , muzyki, 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIERR WSCHODEICH. 
wiście, Iz współzawodnictwo wytwa- 
rza kolei samochód, a nawet, do pewnego 
stopnia—samolot. Dlatego też zarządy kole- 
jowe oddawna już zastanawiają się nad spo- 
sobami zwalczania tego groźnego współza- 
wodnictwa. Wiadomo jest, że w pewnych 
warunkach współzawodnictwo to ma prze- 
wagę poważną nad koleją. pod względem 
szybkości, wygody i t. p. To też przedmio- 
tem narad specjalnej komisji międzynarodo* 
wej dla spraw kormmiinikacyjnych i tranzyto- 
wych, w Londynie w roku 1926 była refor- 
ma zasadnicza przewozów kolejowych wo- 
góle i dostosowanie ich do potrzeb czasu. 

Główny nacisk komisja kładła na upro- 
szczenie dotychczasowej formalistyki w dzie- 
dzinie transportu kolejowego, wyeliminowa- 
nie zbędnego i kosztownego pośrednictwa, 
podrażającego zawsze, jak wiadomo, tran- 
sport i dążenie do wprowadzenia, w myśl 
przyjętych zasad w nowym układzie między- 
narodowej umowy berneńskiej o przewozach 
międzynarodowych, —komuntkacji berpošred- 
niej z innemi przedsiębiorstwami przewozo« 
wemi, jak samochody, żegluga morska, rzecz- 
na i t. p. 

Pierwsze bodaj urzeczywistniły te postu- 
laty Węgry, które, widząc grożne współza- 
wodnictwo przedsiębiorstw samochodowych 
w przewozie zarówno towarów, jak i po" 
dróżnych, wprowadziły u siebie takie komu 
nikacje bezpośrednie kolejowo-samochodowe, 
rzeczne i t. p 

W urzeczywistnieniu tej świeżej reformy 
transportu poszły jeszcze dalej koleje nie- 
mieckie, które niedawno zawarły ukłąd z to- 
warzystwem «Deutsche Lufthanza» i z całym 
szeregiem towarzystw transportowych lądo- 
wych i wodnych w celu stworzenia komuni- 
kacji bezpośredniej kolejowo-wodnej i kole- 
jowo-powietrznej. 

W myśl zawartych układów przewóz 
dokonywa się za jednym dowodem, sporzą- 
dzonym przez nadawcę przesyłki, bsz żad- 
nego udziału właściciela jej względnie jego 
zastępcy. 

Odpowiedzialność za całość przesyłki por 

LTEN TS DTS 

NIEDZIELĄ 

31 Dziś Wsch, sł. o g. 3 m. 55, 

Ignacego Zach. sł. o g.19 m. 31. 
Jutro 

Piotra Ap. 
  

Spostrzeźcnia eton OE EE Zakład 
Meteorologii U. $. В. 
z dnia 30—VII. 1927 r. 

Ciśnienie | 765 
šrednie 

Temperatura 
średnia 

Opad za do: | __ 
bę w mm, 

Wiatr | południowo.wschodni 
przeważający 

U wagi: pogodnie, 
Minimum za dobę -I-150C 
Maximum za dobę -|-280С 2 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA. 
— Pan wojewoda Raczkie- 

wicz zwiedził zakład w Wielu- 
cianach. W dniu wczorajszym Wo- 
jswoda Wileński p. Wł. Raczkiewicz 
w towarzystwie podprokuratora Sądu 
Najwyższego p. Moldenhawera oraz 
podprokuratora przy sądzie apelacyj- 
nym w Wilnie p. Przyłuskiego zwie» 
dził zakład poprawczo-wychowawczy 
w Wielucianach, informując się o do- 
konywanym obecnie remoncie, zdą. 
żającym do postawienia zakładu na 
odpowiednim poziomie, w myśl osta- 
taich wymogów penitencjarnych i wy- 
chowawczych. Przed wieczorem pan 
Wojewoda przybył do obozu instru- 
ktorskiego wychowania fizycznego 
DOK ill na Antokolu, gdzis przyglą- 
dał się ćwiczeniom sportowym po- 
czem wygłosił do uczestników ebo- 
zu mowę okolicznościową, nawołując 
ich do pracy na polu sportowem. 

— (o) Posiedzenie okręgowej 
komisji ziernskiej. Najbliższe po- 
siedzenie okręgowej komisji ziemskiej 
w Wilnie zostało wyznaczone na dz. 
9 sierpnia. Porządek dzienny jeszcze 
nie został ustałony. 

MIEJSKA. 
— Drožyzna w cukierniach. 

Cukiernie i kawiarnie wileńskie wy- 
śrubowały ceny na artykuły spożyw- 
cze pierwszej potrzeby, jak zsiadle 
mleko i jaja, na co bezwzględnie po- 
winny zwrócić uwagę czynniki kom- 
petentne aby ukrócić tę sztucznie 
wytworzoną drożyznę. Za pół litra 
zsiadłego mleka i pół kig. kartofli z 

odrobiną masła płacić trzeba 1 złoty 

40 groszy, a jaja po 40 groszy za 

sztukę, podczas gdy cena tych arty: 

kułów na rynku wynosi za litr mieka 

40 gr., za kig.. kartefli 20 gr., za jaja 

15 groszy za sztukę. W ten spesób 

porcja cukierniana dajmy nadto mle- 

ka zsiadłego kalkułuje się na 50 gro- 

szy,za co więc dochodzi jeszcze 90 

groszy? Rozumiemy, że cukiernia czy 
kawiarnie posiadają wydatki jak świat- 

ło, orkiestra, podatki, służba iip., suma 
jednak tych wszystkich wydatków 
przypadających na jedną porcję mle- 
ka nie może przekraczać ceny tego 
artykułu, 

SZKOLNA 

— (0) Muzyka w szkołach. 
Dotychczasowy system nauczania 
śpiewu w szkołach za pomocą cho- 

-1-250C 

) ralnego nucenia oklepanych piosenek 
wymaga stanowczej reformy. Dzieci 
nawet niemające materjału głosowego 
zmuszane były do uczestniczenia w 
chórach, gdzie właściwie nic nie ko- 
rzystały. Otóż obecnie z nowym ro- 

kiem szkolnym przewidywana jest re- 

forma tęgo przedmiotu nauki. Pole- 

gać ona ma na wprowadzeniu nauki 

przedmiotów muzycznych, ujętych w 

popularną formę. Chodzi 0 historję czypospolitej 
wiadomości Hymn Narodowy. podstawowe 

wierzonej do przewozu, ponoszą solidarnie 
wszystkie przedsiębiorstwa, związane umo- 
wą 0 komunikacji bezpośredniej. 

A u nas? 
Od łat trzech toczą się akademickie dy- 

skusje nąd reformą kolejnictwa bez wldocz- 
nych rezuitatów. 

(<Tyg handlowy»). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
30 lipca 1647 x. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Holandja 358,50 35940 — 357,60 
Londyn 43,44 43,55 43,33 
Nowy-York 8,93 8,95 8,97 
Paryž 35,00 3509 3491 
Praga 2651 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,25 172,68 172,82 
Wiedeń 125,90 126,21 125,59 
Włochy 48,71 48 83 48 89 

Kopenhaga 239,30 239,90 238,70 

iier5 Procentowa 

Dolarówka 54,25 54,— 
kolejowa 102,50 103-— 
5 proc, konwers. —,— 62,— —— 
5 proc. konwersyjna kolejowa 61— 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92.— 
Banku Rolnego 92,— — — 
4,5 proc. ziemskie 56,75 57,— 
8 proc. Warsz. 74,50 74,40 74,50 
45 proc, warszawskie 34,25 
10 proc. ziemskie 90.— 

GIEŁDA WILEŃSKA 

Wilno, dnia 29 lipca 1927 r. 

Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol, 54,80 
Listy zastawne. 

Wił. B. Ziemsk. zi, 49— 

  

EONIKA 
teoretyczne i t, p. Chory będą na- 
równi z orkiestrami traktowane jako 
OE zajęcia z dziedziny mu: 
zyki. 

POCZTOWA. 

— (©) Połączenie telefoniczne 
z Nową-Wilejką. W Nowa-Wilejce 
jest telefon z rozmównicą publiczną, 
z którego korzystać można tylko do 
godz. 4-ej po południu. Na wypadek 
jakiejś katastrofy żywiołowej niema 
możności po godz. 4-ej porozumienia 
się telefonicznego nawet z wojewódz* 
twem, zostało bowiem przed paru 
dniami stwierdzone, że z urzędu po- 
licyjnego w Nowo-Wilejce nie można kofft 
było połączyć się z urzędnikiem dy- 
žurnym w województwie. Należałoby 
uwzględnić, że Nowo-Wilejka jest 
zbyt poważnem skupieniem, położo- 
nem pod samem miastem, i że jest 
konieczne, aby posiadała ona lepiej 
zorgauizowane połączenie telefoniczne 
z Wilnem i władzami wileńskiemi. 

RÓŻNE. 
— Czytelnia im. T. Zana P.M, 

Sz. Wielka Pohulanka 14, w ciągu 
sierpnia br. będzie otwarta w  nastę- 
pujących godzinach: w poniedziałki. 
od 4—7, w inne dnie powszednie od 
10—1 i od 4—7 wiecz, 

— Wycieczka nad morze. Od- 
dział Ligi Morskiej i Rzecznej w Wił- 
nie urządza w drugiej połowie m-ca 
sierpnia b. r. zbiorową wycieczkę dla * 
człoaków i sympatyków Ligi. Wy- 
cieczka pojedzie specjalnym wagonem, 
korzystając z taryfy ulgowej, Biiższych 
informacyj i szczegułów udzielają 
członkowie Zarządu: W. Szumański— 
uł. Mickiewicza 1, tel. 12—78 i J. Ro- 
chowicz— Wielka 9, tel. 182. 

— Zabawa cyklistów. Mając 
na względzie rozwój sportu kołarskie- 
go, Wileński Klub Cyklistów i Łyż- 
wiarzy dokłada wszelkich możliwych 
starań, aby członkom Swoim zapew- 
nić choć na przyszłość urządzenie 
welodromu, brak którego tamuje ra- 
cjonalne rozwijanie się tej dziedziny 
życia sportowego, To też sympatyczni 
cykliści i łyżwiarze nie szczędząc pra- 
cy i zachodu organizują dzisiaj wyści- 
gi kolarskie połączone z zabawą w 
ogrodzie po-Beraardyńskim, 

Szereg niespodzianek i wyborny 
ram  korsa kwiatowego każą 

wróżyć, że zabawa będzie  najwspa- 
niałsza. 

Wilnianie! jeśli chcecie mile i we- 
soło spędzić dzisiejsze popołudnie, a 
przy tem okazać swą sympatję i ży” 
czliwość dla poczynań dzielnych 
sportsmenów, idźcie społem na zaba: 
wę w ogrodzie po-Bernardyńskim. 

Początek punktualnie o godzinie 
5-j p.p. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). O- 
statnie przedstawienia <Panny Flute». Dziś 
i jutro ostatnie dwa razy przezabawna «Рап- 
na Flute» — która codziennie ściąga do 
Teatru tłumy publiczności. 

Sztuka schodzi z repertuaru z powodu 
wyjazdu na urlopy niektórych artystów, 

Najbliższa premjera. Obecnie 
wchodzi na repertuar Teatru Sogo naj: 
nowsza sztuka modnego obecnie w Europie 
pisarza Verneuilla pod tytułem «Radość ko- 
chania». 

— Wil. Tow. FPilharmoniczne (ogród 
o-Bernardyński). We wtorek 2 sierpnia rb. 
oncert znanej pianistki Marji Barówny, 

uczęstniczki konkursu Chopinowskiego w 
Warszawie. 

RADJO. 
— Program audycji AE. 

Niedziela. Transmisja uroczystości z Byd- 
goszczy. 

10.15. Solenne nabożeństwo z kazaniem 
w kościele Farnym. Komunikat lotniczo-me- 
teorologiczny. 

1200. Przyjazd Pana Prezydenta Rze- 
na plac Kochanowskiego. 

wo 

Posiedzenie Rady miejskiej. 
Jak się dowiadujemy, kolejne po- 

siedzenie Rady miejskiej odbędzie się 
we czwartek dnia 4 sieronia. Na po- 
siedzeniu tem m. in. ogłoszone będą 

Wspólne posiedzenie starego zarządu miasta Z 
nowymi ławnikami, 

W dniu jutrzejszym odbędzie się 
w Magistracie posiedzenie wspólne 
nowoobranych ławników oraz starego 
zarządu miasta celem przekazania 
spraw i aktów oraz zapoznania no- 
wych ławników z wewnętrznemi po- 
rządkami poszczególnych agend ma- 

Wersje o kandydaturach 
Rządu, 

Wśród licznych wersji kursują 
cych na temat obsady stanowiska 
Komisarza Rządu na m. Wilno, ©- 
statnio coraz częściej mówi się o 
kandydaturze naczelnika wydziału 
bezpieczeństwa p. S. Kirtiklisa, który 

Jak się przedstawia ruch graniczny przy pomocy 
przepustek rolnych, 

Rozpoczynające się żniwa przy- 
sporzyły moc kłopotu rolnikom, któ- 
rych pola położone są po drugiej 
stronie granicy połsko-litewskiej. Jak 
wiadomo, na mocy odnośnych prze- 
pustek woino im chodzić przez gra- 
uicę, jednak ze względu na formalno- 
ści graniczne nie jest to wygodne. 
Ażeby dać obraz ile osób korzysta z 
przepustek rolnych podajemy garść 
cyfrowych danych z tej dziedziny. 

W dniu 29 bm. na odcinku Igna- 
lino (pow. Swięciański) przeszło z 
Polski do Litwy i z powrotem: 320 
osoby oraz 647 sztuk inwentarza žy- 
wego, na odcinku Niemenczyn (pow. 

Przytrzymanie przemytu. 
Pomimo ustawicznego wyłapywania 

szmuglu proceder ten, jako b. rentowny 
znajduje łatwo amatorów. 

Przed kilkoma dniami znów przytrzyma- 
no w okolicy Druskienik dwie osoby z ła- 
dunkiem manufaktury. Przemyt zatrzymany 

3 

Sensacyjne odkrycie 
archeologiczne 

na wybrzeżu bałtyckeim, 

Prace archeologiczne p. prof. uni- 
wersytetu dr. Józefa Kostrzewskiego 
na polskiem wvbrzeżu i odkrycie 
przez niego w Rzucewie szczątków 
życia człowieka z przed 4000 lat, w 
całym kraju wywołały zrozumiałą 
sensację, tembardziej, że pod wzglę- 
dem naukowym wykopaliska przed- 
stawiają niedoścignioną wartość, 

Tuż nad zatoką Pucką, na t. zw. 
Kępie puckiej, leży nieduża wioska 
kaszubska Rzucewo, a obok niej w 
ślicznym a la wilanowskim parkų, 
wznosi się neogotycki pałac obecne- 
go właściciela Rzucewa hr. von Ве- 
lowa. Ongiś w XVil-ym wieku rezy- 
dowali w tej miejscowości Weyhero- 
wie, pierwsi pionerzy polskiej polity- 
ki morskiej, główni realizatorzy pla- 
nów króla Władysława IV-go a po- 
tem — Sobiescy, po których pozo- 
stała jedyna tu wspaniała pamiątka: 
ów park z olbrzymiemi bukami oraz 
prześliczna czterorzędowa, ciągnąca 
Się na przestrzeni dwóch klm. aleja 
lipowa, zasadzona według podania— 
przez samego króla Jana Iil-go. 

W niewielkiej odległości od pała: 
cu i wsi, ma piaszczystym pagórku, 
tuż za laskiem nad zatoką, p. prof:- 
sor dr. Józef Kostrzewski z Pozna- 
nia, przed dwoma laty edszukał ślady 
życia człowieka pierwotnego i opra- 
cował plan, według którego dokony- 
wa obecnie bardzo ciekawych od- 
ktyć. 

Teren, na którym znajdują się 
szczątki osady człowieka epoki Ка- 
miennej, wynosi około 4 morgi i jest 
nadzwyczaj bogaty w wykopałiska. 

Wedlug informacyj udzielonych 
przez prof. Kostrzewskiego, w ciągu 
niespełna trzech tygodni udało mu się 
odnaleźć pięć szkieletów ludzkich w 
pozycji skurczonej z końca młodszej 
cpoki kamiennej i ustalić rzuty po 
ziome dwu chat o konstrukcji słupa - 
wej; w obrębie zaś chat na przestrze- 
ni 3 metrów kwadratowych odgrze- 

deklaracje poszczególnych ugrupowań 
Rady oraz dokonane zostaną wybory 
do komisyj miejskich. (o) 

gistrackich oraz trybem urzędowania. 
W poniedziałek też lub we wtorek 
dokonany zostanie podział resortów 
pomiędzy nowych ławników i vice- 
prezydenia, gdyż jak się dowiaduje- 
my pan prezydent nie obejmuje żad« 
nego specjalnego resoriu. 

na stanowisko Komisarza 

rzekomo miał wyrazić swoję zgodę. 
Diugą kandydaturą nie mniej oma- 
wianą jest kandydatura mec. Łuczyń- 
skiego, b. przewodniczącego głów- 
nego komitetu wyborczego do Rady 

miejskiej. > 

Wil. Troki) 22 osoby i 156 zwierząt» 
w okolicy Diuskienik—166 osób i 19 
zwierząt i w okolicy Szjn — 133 oso- 
by i 20 zwierząt domowych. W tym 
śamym dniu z Litwy przeszło do 
Polski i wróciło;z powrotem: odcinek 
Ignalino — 70 osób i 344 zwierząt, 
Niemenczyn—6 osób i 8 koni, Dru- 
skieniki — 105 osób i 36 zwierząt i 
Sejny—37 osób i 117 zwierząt. Wi- 
dać z tego, że nasi obywatele mają 
na terenie Litwy znacznie więcej te- 
renów niż Litwini u nas. Nic więc 
dziwnego, że władze litewskie robią 
na każdym kroku trudności rolnikom. 

przesłany został do Urzędu celnego w Ora* 
nach razem z paczką tytoniu odebranego od 
niejakiegoś Józefa Tamulanisa, który prze- 
mycał go z Litwy, 

Przemytnicy zostali aresztowani. 

555555 CO CA baĆ w dużej ilości kości zwierząt do- 

12,03. Ks. Gorczycki <Gaude Mater Po- 
lonia» Kantata,  odśpiewają Zjednoczone 
chóry <Harmonja» (Poznań). 

12.10. Przemówienia Prezesa Komitetu. 
1215. Odsłonięcie pomnika Henryka 

Sienkiewicza. Hymn <Bogarodzica» odśpie- 
wa 16 p. ułanów z towarzyszeniem  orkie- 
stry wojskowej. 

12.25. Przyjęcie pomnika przez Prezy- 
denta Miasta, 

1230. Przemówienie Józefa Weyssen- 
offa. 

12.55. Feliks Nowowiejski «Rota» odspię- 
wają: Zjednoczone chóry <Harmonjas. 

1300. Odjazd Pana Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej. 

13.45. Odczyt pt. <Czyszczenie ziarna i 
maszyny do czyszczenia» z działu <Rolnic- 
two» wygł. dr Wacław Wakar. 

14.10. Odczyt pt. <Najlepsze odmiany 
zbóż i skąd je brać» z działu <Rolnictwo», 
wygł. dr. M, Różański. 

14.35. Odczyt pt. <Najważniejsze wia- 
domości i wskazania rolnicze» z działu 
<Rolnictwo», wygł. dr. Wacław Wakar. Ko- 
munikat meteoralogiczny, 

15.00—19.00. Transmisja z międzynaro- 
dowych regat wioślarskich w Brdy ujściu 
w Bydgoszczy. * 

19.10—10.35. Odczyt pt, «Święto naro- 
dowe Szwajcarów», wygł. prof. WŁ Dzwon- 
kowski, 

19.35—2000. Odczyt pt. <Japonja—kra- 
ina przeciwieństw i żywiołów» z działu <Po- 
oe i przygody», wygł. p. Stefan Łubień- 

20.00. Transmisja z Bydgoszczy, Koncert 
symfoniczny w Teatrze M. pod batutą Fe- 
liksa Nowowiejskiego. 

- 2200. Komunikat lotniczo - meteorolo- 
glczny, sygnał czasu, komunikaty policji, 
komunikaty <"AT» i nadprogram. 

2230—2330. Transmisja muzyki tane- 
cznej z restauracji «Rydz». 

Poniedziałek. 12.00. Sygnał czasu, ko- 
munikat lotniczo-meteorologiczny, komunika- 
ty <PAT», nad program. 

1500. Komunikat gospodarczy i meteoro- 
logiczny, nad program. 

15 20—17.20. Przerwa. 
18.00. Transmisja muzyki tanecznej z ka- 

wiarni <Gastronomja». w wykonaniu orkie- 
stry Lewinsona i Stobodnika. 

19.00—i9.15. Komunikaty <PAT>». 
19.15—19 35. Rozmaitości 
19.35—20.00. 10«a lekcja kursu elemen- 

tarnego języka francuskiego według podręcz- 
nika prelegenta, prof. Lucien Roquigny. 

20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 
2030. Koncert wieczorny. Wykonawcy; 

1. Berta Crawford (śpiew), 2. Lucjan Budkie- 
wicz (wiolonczela), 3. W. Jakubczyk (klarnet) 
i St. Nawrocki (akomp.). 

22 00. Komunikat lotniczormeteorologicz- 
ny, sygnał czasu, komunikaty policji, komu- 
nikaty <PAT», nad program. 

WYPADKI i KRADZIEŻE: 
— Wściekły pies pokaleczył oficera 

KOP. W dniu wczorajszym do zakładu pa- 
steurowskiego w Wilnie przywieziono ofice- 
ra jednej z kompanji pełniących służbę w 
okolicy m. Troki por. K, który pokąsany 
został przez wściekłego psa. Stan zdrowa 
por. K. nie budzi obaw, Głowa zabitego psa 
przysłana została do analizy. 

Potworna zbrodnia. 
W kronikach przestępczych po- 

steruaku policyjnego w  Turgielach 
pow. Wileńsko-Trockiego zanotowano 
onegdaj potworną zbrodnię, popełnio- 
па przez mieszkańca wsi Widrańce, 
18 letniego Pawła Lisztrana. Młodzie- 
niec ten, napoły zbydłęcony typ za- 
płonął afsktem do 12-to letniej Hele* 
ny B. Dziewczynka nie zdając sobie 
zapewne sprawy z tego co może ją 
spotkać, nie wzbraniała się Lisztra 

nowi towarzyszyć jej w zbieraniu jagód, 
Onegdaj właśnie stało się to, co 

projektował +ddawna zwyrodniały typ. 
Korzystając z tego, że w lesie nie 
było nikogo przy pomocy siły doko- 
nał gwałtu. Dziewczynka opowiedzi: ła 
rodzicom, ci policji i w rezultacie Li- 
sztrana aresztowano i wraz z docho- 
dzeniem odesłano do sędziego śled- 

czego Il Okręgu. 

ы mowych, ości rybie, paciorki i ozdo” 

Z całej Polski. by bursztynowe, siedm toporków ka- 
miennych, mnóstwo krzemiennych na- 

— Dziekanat Wydziału Rol- rzędzi (w tem wiele krzemienia ba- 
niczego Uniwersytetu Jagie'loń- zaltowego) oraz glinianych naczyń, 
skiego zawiadamia, że podania o zdobnych w sznurowe ornamenty. 
przyjęcie na I rok Wydziału Roinicze- Szczątki wydobytych naczyń wskazu- 
go należy składać w kamcelarji Dzie- ją, że są pochodzenia prafińskiego, 
kapatu (Al.Mickiewicza 21 | p). jak również znać na nich ślady kul- 

Do podania należy  daołączyć: tury skandynawskiej, wschodniej oraz 
1. Metrykę chrztu lub urodzenia, 2. bałtyckiej. 
Świadectwo dojrzałości szkoły Śred- _ W b. tygodniu teren pracy p. 
niej ogólnokształcącej, 3. Ewentualnie prof. Kostrzewskiego zwiedził p. mi- 
dokument stwierdzający stosun-k do nister Strassburger w towarzystwie 
służby wojskowej, 4. Jeżeli kandydat rektora politechniki gdańskiej p. 
zaczyna studja nie bezpośrednio po Noe'go. 
uzyskaniu Świadectwa dojrzałości, żmudnych j dość uciążliwych 
także dowody na to, czem zajmował poszukiwaniach z całym zapałem po- 
się poprzednio, $. W razie jeżeli magali p. prof. Kostrzewskiemu trzej 

przybywa z innej szkoły akademic- jego słuchacze p.p. Tadeusz Bolesta- 
kiej-$wiadectwo odejścia, 6. Ewentuał- Waga, Konrad Jaźdżewski, Jan Socha 
nie świadectwo z odbytej praktyki. Oraz technik muzealny p. Władysław 

— Obn żenie opłat kuraeyj. Maciejewski. Obfity plon cennych 
nych w Gdyni. Ministerstwo spraw trudów (cztery. olbrzymie skrzynie) 

wewnętrznych odrzuciło protest mia: przewieziony został w b. tygodniu do 
sta Gdyni przeciwko zarządzeniu wo. Muzeum Wielkopolskiego w Pozna- 
jewody pomorskiego obniżającemu "il Dalsze prace wykopaliskowe w 
wysokość taksy kuracyjnej, pobiera- Rzucewie kontynuowane będą na 

nej w Gdyni od letników. Wojewódz. drugi rok. 
two pomorskie żądało parokrotnie 
obniżenia tych opłat i stosowania 
przy ich wymiarze ulg, przyznawa- 
a e ogół polskich pojawiać 
urzędnikom państwowym, oficerom, 2 K 
nauczycielstwu | t. p. zarząd jednak Ak onto Wydanie Maki Zakł, Nar. im, 
miasta Gdyni opierał się tym zarzą- Ossolińskicn str. 216, 125 rysunków w  te- 
dzeniom, wreszcie minister spraw kście, Cena zł. 5. Przed paru dniami opuści 

i i „ Hełm-Pirgo. wewnęirznych położył kres nadmier- ła druk książka kpt. inż go. 

nemu wykorzystywzniu Wypełnia ona lukę w naszem  facho- 

Nowości wydawnicze. 
Kpt. inż. Marjan Hetm-Pirge 

tego Źródła wem piśmiennictwie wojskowem z dziedziny 
dochodów. Zaznaczyć przy tem nale- karto- i terenoznawstwa. 
ży, że w sferach miarodajnych Skry- i» O kresy > 

я Е i ak należy posługiwać pą, į zy- Ra RA a pogląd, że c jak sporządzić szkice terenowe i perspe- 
ynia przestanie być uzdrowiskiem, ktywiczne, :poznaje czytelnika z zasadami 

a będzie miastem portowem i po tej kartografji oraz ze stanem polskiej kartogra- 
linji rozwoju musi kroczyć nadal. tji wojennej. : i 

Słusznie autor zaznacza, że nietylko ofi- 
S P O R T cer jak i podoficer muszą umieć posługiwać 

2 się mapą, wyzyskiwać należycie teren i spo- 
Reprezentacja Grodno — Pogoń rządzać różne szklce, ale że i dzisiejszy no- 

0:1 (0.0) woczesny system prowadzenia walki wyma- 
*° 22 „ ga umiejętnošci samodzielnego wyzyskiwa- 

Wczorajsze spotkanie reprezentacyjne na terenu nawet przez poszczególnego sze- 
drużyny grodzieńskiej i kombinowanej dru: regowca, który walcząc ogniem musi ko- 
żyny Pogoni (piszę kombinowanej gdyż niecznie umieć wykorzystywać teren potrze- 
Pogoń wystąpiła w zmienionym składzie z bny mu dła ruchu i do ochrony przed og- 
dwoma debjutującymi graczami) nie przy- niem przeciwnika. 
niosło nam zupełnie emocji. Obydwie dru- y umieć wykorzystać teren trzeba go 
żyny zlepione od huc nie wykazały zgrania przedewszystkiem poznać. 
ani nawet wielkiej chęci wygrania, Jak to Z tego powodu wskazane jest, by ksią- 
zawsze prawie bywa, drużyna gości przybyłą źka ta znalazła sią w rękach nietylko ofice- 
w składzie zgoła odmiennym od zapowie- rów i podoficerów, lecz wszystkich człon- 
dzianego, mimo to dobrym, jak na gro- ków organizacji przysposobienia wojskowe- 
dzieńską klasę, Przy niezuacznej przewadze go, którzy ma wypadek wojny uzupełniają 
Pogoni (aieznacznej) 1 dzięki wyraźnemu w szerokiej mierze naszą armję. 
szczęściu gości pierwsza połowa nie - przy» Piękne wydanie książki, bardzo liczne 
niosła rezultatu cyfrowego Po przerwie Oby- rysunki, popularny styl, oraz poprawną 
dwie drużyny przestawiły zleska składy leCz pojszczyzna sprawia to, że książkę bierze 
i to nie podniosło poziomu gry. Przed kofń- się do ręki z całą przyjemnością. 
Žana jed, gry pg uzyskała PE a: 

„jedyną w tym dniu bram: raży- 
na OE oai? to już zresztą mieliśmy ZE SWIATA. 
możność stwierdzić nieraz, brutalnością nad- 
rabiała braki techniczne i jedynym jet plu- —- Apokutadja Teteris" MMS 
sem było to, że chciała wygrać i starała kiej wojny. Bohaierzy, którzy w cza- 
się. O Pogoni tego niestety powiedzieć nie sie wielkiej wojny kładli się pokotem 
WE AA a. ga do gry na polach walk, nie przypuszczali na- 

znacznie |epszy. i i 

Przodował w ospałości Sao grający WEL 26 a is ich ofiarną 
do przerwy na centrze pomocy, sekundo: kcwią, staną się kiedyś przedmiotem 
wał mu dzielnie Pawłowski. Debjut młode- spekulacji parcelacyjnej. 

go za dka = o żer Chciwość ludzka nie zna jednak 
yP: wcale niezle, jak równie: mi i i 

na w obronie, który po wyzbyciu się swe- sentymentów. Dia zdobycia pieniędzy 
go ulubionego, a zgoła nieprawidłowego Czegoż się dziś nie robil — 
systemu kopania piłki będzie wraz ze Szwa- Olo pewien przedsiębiorczy typ 
wieza kenia Zd e mek powojeńny, z pochodzenia Anglik, za” 
ОМа į i i 

extra klasę, chociaż w jednym wypadku Cu- kapliai po bro- 
dem tylko obronił dolny strzał, Sędzia p. Mi Miskoryczne wzgórze » pod 
Katz zbyt słaby dla brutalnych gości. Ypres. Dodać należy, że na wzgórzu 

Dziś grodnianie grają z Makkabi.7. tem Niemcy w kwietniu 1915 r. po 
Wycieczka członków W.T.W. "az pierwszy przypuścili atak gazowy 

W dniu wczorajszym wyjechała wycie- ы oo >. h padl W ali ud aaa ES , pe. wych zapasach padły w obrębie tego 
Czka dwóch osad Wil. T-wa Wioślarskiego wzgórza całe bataljony żołnierzy an- 
na czwórkach. Progratn przewiduje spacer V“ Ч i | I 
aż do granicy litewskiej, © potrwa dwa dni. gielskich, francuskich i niemieckich.
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Spekulant angielski, mabywszy to 
wzgórze, rozparcelował je, a następ" 
nie zaczął sprzedawać po lichwiarskiej 
cenie działki różnym pułkom  fran- 
cuskim, które pragnięły tam wznieść 
pomniki połegłym swoim towarzyszom 
broni. 

Obecnie przedsiębiorstwo jest już 
w przededniu pomyślnej likwidacji. Z 
całego wzgórza pozostało jeszcze w 
ręku Anglika 15000 mtr. kwadr. te- 
renu. Aby się ich prędzej pozbyć, 
spekulant zamieścił w dziennikach 
angielskich następujące ogłoszenie: 

„Do sprzedania 15000 metrów 
kwadr. historycznego wzgórza „60“ 
pod Ypres”. 

— Osobliwi „bracia sjamscy”. 
Z Belgrodn denoszą: Pewien dzien- 
nikarz odkrył w tych dniach na 
jednem z przedmieść. Nowego Bazaru 
dwoje zrośniętych bliźniąt płci 
męskiej. Bliźnięta zdaleka czynią wra- 
żenie jednego człowieka o dwóch 
głowach, czterech nogach i czterech 
rękach, dopiero zbliska można roz- 
poznać, że jest to dwóch zrośniętych 
ludzi. Bliźaiaki są zrośnięte plecami, 
Rodzice ich już zie żyją, a opiekuje 
Się nimi ich wuj. Liczą oni po 19 
lat, jednak są niedorozwinigci, tak, 
że czynią wrażenie 8—9-letnich dzie: 
ci. Chodzą oni w szczególny sposób; 
mianowicie jdzie tylko jeden z „braci 
sjamskich“, niosąc drugiego na ple- 
cach, a gdy zmęczy się,. drugi obej- 
muje rolę idącego. 

Jeden z „braci sjamskich“ jest 
nieco wyższy i lepiej rozwinięty, ma 
jednak zupełnie sztywną szyję i musi 
głowę irzymać skierowaną stale ku 
górze, drugi mniejszy, ma ręce słabo 
rozwinięte i głowę skierowaną stale 
ku ziemi, Bliźniaki nigdy nie nosili 
obuwia i nie strzygli paznokci, tak, 
że palce ich wyglądają jak szpony o 
paznokciach długich na kilka centy- 
metrów. Na pytania reagują nieariy= 
kułowanemi dźwiękami. 

Wuj trzymał ich w domu, nie wy- 
puszczając na ulicę, Ludność miejs= 
towa nie zwraca na parę bliźniaków 
żadnej uwagi, ponieważ, jak donosi 
dziennikarz, w tamtejszej okolicy przy- 
chodzi na świat wiele potworów i 
kalek. 

— 25.000 dolarów za szczura. Taką 
sumę, równą nagrodzie, którą otrzymał Lind- 
bergh za przelot ponad Atlantykiem zaofia- 
rował pewien bogacz — czyż trzeba dodać, 
że amerykański?|—za szczura syberyjskiego. 
Działo się to przed kilkunastu dniami na 
specjalnej Tarimo gryzoniów, urządzonej 
w mieście Chicago. Wspomniany okaz, wiel- 
kości sporego żuka, otrzymał pierwszą na- 
grodę, co zaostrzyło żyłkę kolekcjonarską 
miljonera do tego stopnia, że zapragnął on 

siąść lilipuciego szczura za wozelką cenę. 
a dziwniejszym jest fakt, że szczęśli- 

wy właściciel premjowanego <Syberyjczyka» 
nie przyjął tak korzystnej propozycjii sprze- 
daży odmówił... Ach, ci Amerykanie! 

— Nowy sposób. fabrykacji cukru. 
We Włoszech prowadzone są obecnie do- 
świadczenia nad nową metodą wydobywania 
cukru z buraków. Rózni się ona tem od do- 
tychczasowych sposobów, że buraki krajane 
są w plastry i suszone, potem dopiero przy- 
stępuje się do ich przeróbki. Zalety tego 
nowego rodzaju febrykacji są bardzo wiel: 
kie, gdyż: po 1) cukrownie będą mogły pra- 
eować cały rok, a nie, jak dotychczas, 3 
miesiące, a po 2) przewóz buraków, które, 
wskutek suszenia, tracą do 70 proc. zawar- 
tości wody, jest znacznie łatwiejszy, i co 
najważniejsze, tańszy. 
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MAURYCY RENARD, 
41) 
Czy on? 

XXI 

Żmija w Luvercy. 
Jan Marenil nie przerywając po- 

szukiwań uspakajał Gilbertę. 
— Proszę się zbliżyć—mówił—bez 

obawy. Prawdziwa żmija z Luvercy 
nie żyje już obecnie 

Gilberta spojrzała mimoweli na 
okropne zwłoki, które Lionei przykry- 
wał ze czcią. 1 znów Oczy młodej 
dziewczyny skierowały się ku. ciemnej 
otchłani, skąd miała ukazać się ręka 
jej narzeczonego a w niej tajemnica 
zamkniętego; pokoju. 

Jar: Marenil szukał wciąż jeszcze. 
Najprzód wyjął on flaszkę. cięmną, 

małą, którą postawił na stole. Wresz- 
*cie w ręku jego ujrzała małą drewnia- 
ną gruszkę elektryczną, ze zwykłego 
biało 'lakierowanego drzewa. 

Trzymał ją ostrożnie za cienki 
koniec i zwrócił się do Gilbesty: 

— Niechże to uspokoi panią. Oto 
żmija, której nie mogłem pani przy- 
nieść, ani żywej ani martwej, jak to 
sobie przysiągłem... 

Co te znaczył. zapytała ze 
zdumieniem. 

— Przed chwilą, gdy ujrzała pani 
kroplę krwi na palcu zmarłej pani de 
Prasć, pani, krzyknęła: „Zupełnie jak 
u mamyl“ Ten sam okrzyk usłysze: 
liśmy przed paru dniami, w Luvercy, 
gdy ukłuła się pani kolcem róży w 
palec, Otóż matka pani umarła wsku. 

Mały syn wielkiego, ojca. 
Młody Conrad-Korzeniowski skaza- 

ny został na rok więzienia. Sławny nasz 
rodak Józef Conrad - Korzeniowski, 
autor ogromnej liczby dzieł, pisanych 
po angielsku, a tłomaczonych na ję- 
zyk polski, jak* „Lord Jim“, „Zwier- 
ciadło morza*, „Sześć opowieści" i 
% @., posiadał syna, Alfreda, Conrada, 
który w chwiii Śmierci ojca liczył lat 
27 i był ukończonym doktorem che- 
mji. Jeszcze za życia wielkiego pisa- 
rza, „synalek'* ten sprawiał ojcu wie- 
le kłopotów, uprawiał on różne ma- 
chinacje finansowe, zaciągał długi, 
które nieszczęśliwy ojciec dla ratowa- 
nia „ honoru nazwiska* musiał za 
nicge Mać, 

o śmierci sławnego pisarza, mło- 
dy Alfred Conrad wia upra- 
wiać swych ryzykownych sztuczek. 
Prasa londyńska rozbrzmiewała od 
czasu do czasu echem jego różnych 
malwersącyj, które znalazły w keńcu 
swój epilog na sali sądowej. Oto 
młodzieniec sprzeniewierzył ostatnio 
kwotę 1000 funtów szterlingów, które 
powierzył mu jeden z przyjaciół « na 
cele zakupna kilku manuskryptów, 
należących ongiś do Józefa Conrada- 
Korzeniowskiego, 
5 W związku z tą aferą, odbyła się 
onegdaj przed łondyńskim sądem kar- 
nym rozprawa, w wyniku której. sąd 
z Alfreda Conrada na rok wię- 

zienia. 
Wyrok ten wywołał. sensację w i 

literackich kcłach Londynu, w  któ- 
tych wielki ojciec małego syna cie- 
szył się wielką sławą i popularnością. 

e т e e ) e $ 
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wane „Viking = Anvika“ © 
4,76 stalowem kutem  kolem. biegowem ė 

2 i šlimakowymi trybami; doskonaly ė 

pod každym względem typ maszyny 

8 Zygmunt Nagrodzkł 
żniwnej poleca 

Wilno, ul Zawalna 1l-a 
a Vyiatkowo dogodne warunki wypłaty, 

Ządajcie katalogów opisowych. 

Oprócz powyższych posiadam Y* 
+ na składzie maszyny żniwne $ 

| Deeringa i Mąc Cormicka. $ 

ODCISKI 
II! 
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® Sala Miejska (ul., Ostrobramska 5) 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy e 
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FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

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

  

  

SOPCĘYPOCOOPOP 1 » 5 

Redakcja „Słowa'*: 39 $ 
) poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego | 

ję Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji * 
oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego, 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa  $ 

OGŁOSZENIE. 
Państwowy Bank Rolny, Oddział w Wilnie 

sprzedaje w drodze ograniczonego przetargu, poprze- 
dzonego konkursem ofert: 

działkę zabudowaną w maj. Krynica, pow. Woł- 
kowyskiego o obszarze około 25,0500 ha, odległość 
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Dziś będ: 66 
wyświetlane ay: „Zastępea Następey ska Baki 
Nad program: «WUJCIO — WARJAT» komedja w 2 aktach. Początek seansów: w 
niedzielę i święta od g. 4-ej, w soboty od g. 5:ej, w inne dnie od g. 6. Ceny 
biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. Ostatni seans o godz. 10-ej. 

  

/W dniach 8 1 9 sierpnia od 
Starostwa. Wileńsko-Trockiego 
Suboćz Nr. 3 odbędzie s'ę 

przetarg broni 

  

wanej na rzecz Skarbu, 
licytację można oglądać w Starost 

do przetargu stawać mogą osoby 

świadectwa przemysłowe. 

i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgii- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 

myśliwskiej oraz różnych przynależności. skonfisko- 

domu. sy, stoły, > szafy, 
viūrka, rzesła 

) D -POKOJOWE dębowe it, d. 
Przedmioty wystawione na MIESZKANIE, Dogodne warunki i 

możliwie w cent- 

targu w godzinach od 9 do 1130. Nadmienia się, iż 

łenia na broń oraz puszkarze, posiadający odneśne 

L, Witkowski 
Starosta Wi'eńsko-Trocki. 

(AIVA TA WAZON 

Bol poni 

    

DOKTOR 

© Meksander Libo 
Chor. by us u, gardła 

Da и 
®° W. Z. P. Nr 08. 

POWOZIK 
na gurnach sprzedam 
niedrogo. Ostrobram- 
ską 25, u właściciela 

M.Wilenkin 
i S-ka 
2 z ogr. odp. 
ilno,ul. Tatarska | 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: { 
jadalne, sypialif , 
salony, gabindy, 
łóżka niklowanł i 
angielskie, kreden- 

  

godz. 12 w lokalu 
w Wilnie przy ul. 

palnej 

   
   

    

    

  

wie w dniach prze- na raty. 
rum mias'ą poszuku 
Zgłoszenie sub. J 
do adm. «Słowa>. 

  

i 
+. LODY 

ABSOLWENT 
Panstwowej 

Szkoły Handlowej, z 
praktyką biurową, po- 
siadający gruntowną. 
znajomość księgowości, 

Do wynajęcia 

(system amerykański, 2 pokoje 5 
z korzystaniem kuchni, fąpryczny 

posiadające puzwo- 
    

FENNZTREBESZZTTO CA 

NIERUCHOMOŚCI 
ziemskich poszuku- 
jemy do kupna dia 
nabywców z Kon- 
gresówki za go- 
tówkę cłkowicie, 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we. Ad. Miekiewi- 

cza 21, tel. 152, 

wicza Nr 48 m. 3. szynie z szybkości” 
135 uderzeń na mi-- 

PIANIN nutę, usilnie prosi 
u W.P.P. o zaofiarowa-- 

fabr. A. Rauser, kon-nie jakiejkolwek posa- 
certowe, zagraniczne dy biurowej, może 
w dobrym stanie, do = pa wyiazd, Ła- 

ia: : Skawe załoszen. - SOBA MŁODA: PERO NE 1a > żę ukikkować dO WIM. 
(22 lat) nieza. : у <Słowa» pod 
ležna poszukuje —. <Zdolny 19». 

RZ EM naleziono dnia 24 T ESS 
lo małyc siec wo rs е iaci 

wychowawczyni, mo- tej PZ Do odnajęcia 
że również prowadzić portmonetkę, z sumą dwa pokoje zamotne: 
gospodarstwo domo- przeszło 40 zł. Ode- mu ze  wszystkiemi 
we, wymagania skrom- brać można w anto-. wygodamii telefonem. 

    

      
  

  

  

  

  

ne: Najchętniej w busie Nr 14,275 lub Kasztanowa 5 m, 7. 
Kn aina E konduktora  Ka- 
tyś a *weckiego w tymże POSZUK 
Posiada 4-klas. WY autobusie. 5 Ride alt 
kształcenie, oraz 2-letni Mob laida o ‚ :ст};%о i 
obyt w seminarjum — 

kie Lubi BAG KAMIENICA matematyki na lato 
a wieś dla ucznia dzieci i ź przyjem-| w centrum miasta 8 likes Mickiewicza 7 

  

  

    
    

    

    
    

  

nością zajmie się ich i 
od st. kol. Roš —5 klm, nia hemoroidalne są spowodowane wdowaBieh Area: = A © m, 5, od 5 — 6 godz. 
GRE: ` 5 złą przemianą materji i zanieczyszcze- Wilno, ul. Dobrej Śpiesznie za 3000 Warunki dogodne, 

Termin składaria ofert upływa dnia 15 sierpnia niem krwi w organizmie ludzkim Rady 7 m, 2, dolarów. - 1927 r. o godz. 12-tej. Zioła z gór Harcu dra Lawera OC SINE BIO Poszukuje ; а : teri, | ———— c 
Szczegółowe warunki sprzedażńe są do przejrze- Pia zają ooaej b, czorenajć Kewć DOKTOR °° „| Komisowo-Handlo- | się dwóch pokoi zy 

2 я $ L we. ul. Mickiewicza | kuchnią. Zgłoszenia nia w Wydziale Agratnym Państwowego Banku Rol. |] 2 przedewszystkiem uzdrawiają żołą- gw |] JE DOWIGZ 21, tel. 152. do_adm. <Słow»». 
nego Oddział w Wilnie, W. Pohulanka 24 oraz w Šai S regla Sai e WENÓEEYC ki A T 

, chor. - biono książecz= CTR Riogo, asi EE us a g Zu ЫЕ 8 Zap: Zioła z gór Harcu d-ra Lauera SKÓRNE wyd. przez P. 
ANNA, Vs a Aaaa || asa gale Piss pow „użytki Su pre ów ienają A DOKTÓR BEŻ RE m 

się osadów, następstwem których jes oe 
o g łoszenie ч reumatyzm i artretyzm. $.Zeldowiczowa lipcowy Baa EEE 

Intendent Urzędu Wojewódzkiego prosi ORO za cze AE ma d wą skiego, unieważnia ei 
pass s A : : i or, ca 1а TERE" P. P. Ziemian z RK Wilna (nie dalej Ą kamieni łółiowych. oraz zo DRÓG MOCZ, P s GUBIONO. Iegi- 

20—30 kl.) by zechcieli złożyć oferię na stalą dosta- cierpienia hemoroidalne. tz. 12. tod 46|M. Januszewicza Ż, tymację tymcza- 
wę siana, słomy i ewentualnie owsa dla 8 koni które Cena pół pudełka Zł. 1.50, ul.Mickiewicza24 | „| zamkowa 20. sową, wyd. prze, 
karmi Urząd Wojewódzki. podwójne pudełko Z4. 2.50 tel. 277. „Bgn z „giwostwo miast. 

Miesięczne zapotrzebowanie: Sprze daż w aptekach i składach „ Zdr. Nr. 31. Poszukuję 11 „pńska, książkę oł 
siana około 1800 klg. aptecznych. pas Woligon PSA?” PNY WE przez В. К Ц. 
słomy » Ur. 6. olison z szyciem do dzieci, Wilno, na imię Jewel 800 
owse 1200 

Bliższe wyjaśnienia udziela, oraz oferty przyjmuje 
Intendent Urzędu Wojewódzkiego w Gmachu Woje- 
wódzkim (Plac Magdaleny 2 pok. 53) w godzinach 

(—) Z. Kucharski 
Intendent Urzędu Wojewódzkiego. 

urzędowych. 

    

  

Niskoprocen- 
towe pożyczki 
załatwiamy szybko, 
dogodnie na różne 

terminy. 
Wiłeńskie Biuro 
Komisowe.Handlo- 
we Ad. Mickiewi- 

POSADĘ 
sięczna płaca zł. 100, 

przewozić towar. 
Informacje udziela 

  

  

ENY | ma etiams 
NE ZCZKA 

OBIADY domowe, smaczne, 
zdrowe, obfite od 

1 do 5 godz. 3 dania—2 zł. Jagielloń- 
ska 7 m. 1, parter. Weyssenhoffowa. 

LI 

      

0d Administracji. 
. Abonentów o łaskawe 

prenumerat, tudzież 
wnoszenie przedpłaty na SIERPIEŃ. 

ontt Czekowe Słowa PKO 

Nr. 80259 a 
BEI S SEIERTIIIKIKI 

tek ukłucia palca lewej ręki, którą to 
ręką zazwyczaj się posługiwała. 

— Umysł mój oświeciła nagła 
myśl. Od tej chwiti wiedziałeri już, że 
żadna żmija nie była w pokoju zmar- 
łej, domyśliłem się, że opuszczając 
chorą wieczorem 19-go sierpnia po 
całodziennem czuwaniu przy śpiącej, 
lub drzemiącej siostrze, pani de Pra- 
se zamiast niewinnego dzwonka, zwie 
sającego w pobliżu jej łóżka, pozo- 
stawiła drewnianą gruszkę zupełnie 
podobną do tamtej, która jednak była 
istotnie sztuczną źmiją. : 

— Podczas nocnych moich odwie 
dzin w Luvercy przekonałem się, iż 
podejrzenia moje były prawdziwe, bo- 
wiem dzwonek w pokoju p. Laval 
był najwidoczniej przymocowany w 
pośpiechu: 

— Oto ten drugi dzwonek. 
— Zbližcie sią wszyscy i spėjrzcie. 
— Oto mala dziurka, jest to otw6r 

kanału, który przechodzi przez całą 
długość dzwonka, w kanals tym mie- 
Ści się igła do zastrzyków bardzo 
ostra, łączy się, ena z małym worecz- 
kiem kauczukowym, który można za- 
pełnić płynem, powiedzmy—trucizną. 
Gdy się naciska dzwonek, z woreczka 
wypływa zawartość do igły, która, z 
kolei, rani pałec ofiary i sączy weń 
jad śmiertelny. Jeśli przypuścimy, że 
jad jest śmiertelny, wówczas człowiek 
kona, bez jęku, bez słowa. A rano 
pozostaje już jedynie zamienić gruszki. 

— Pani de Prase wiedziała, że sio” 
stra jej dzwoni na służącą w mocy: 
Wiedziała, że działanie jadu czarno- 

  = 
na twa! 4 Tbyteczny tłuszcz анна Ф 

t% zmarszczki, wągry, podbródek, usuwa .$, 
% TęCzny ONZ specjalny aparat $ 

« je > В Naila- Profilia» do samomasażu twa 6 
rzy. Zamierającą muskułaturę twarzy 

9, ożywie. Skutek zdumiewający. Cena 
*© zł. 18. (wraz z kosztami przesyłki). gh. 

Wysyła za zaliczeniem * pocztowem 
Q PH. LA BOR, Bydgoszcz, Ф 
A Gdańska 131. ф 

    
    

  

  

  

  

Czas pomyśleć o reklamie!!! 

a miesiqm SIERPNI 
Ogłoszenia i różne reklamy do wszystkich pism PRZYJMUJE z mieszkaniami гага 

na warunkach BARDZO ULGOWYCH. 

Kosztorysy i 

otrzyma kto" pożyczy 
zł. 500 do 1.000, mie- 

Makowski Zawalna 15 

  

  

weneryczne, _ moczo- Od lat 3. Mogę zająć Lewim, unieważnia się 
piciowe i skórne, ul 54 gospodaistwem. 
Wileńska 7, tel. 1067, Zgodzę się na wyjazd. 

EE ELO Wielka 23 m, 4, Zgubiono 
Akuszerka mieszk. por. Chrysto książeczkę wojskową 

"W. Smiałowska da J. W. rocznik 1901, wyd. 

przyjmuje od: godz. 9 poznam, PTZEZ 5 3 sc? 
do 19. Mickiewicza | Za 4.500 złotych k imię Lejby Błocha, 

  

  

46 m. 6. malowniczo poło- unieważnia się. 

  

    

    

cza 21, tel. 152. : PETE W! Z.P. Nr 63. | żony mająteczek й 

Bezinteresownie pad szeką, obsiaru | DO Odstąplenis, półtiikije > na. wieś 20 dziesięcin, dom Roe Modą 
7 pos! na wle Ę : i i „(we z. kuchnią. - '" CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 3 do 1-go września, Lekarz-Dentysta | mieszkalny ы R wiedzieć sig: "Sspital 

Musisz ukończyć kursa fachowe kore- Ё > dowania. Dom H.K, | 
m. spondencyjn го!, Sekułowicza, 2, nauczycielka, „zajęcia MARYA „ZACHĘTA"  |św. Jakóba, u p. Łap- 
- can, rawia 42. Kursa wyue 2 7 dziećmi, (Rak uh $ į Gdańska 6 — telef. |kowskiezo, od 8.30 
3 czają listownie: buchalterji, rachunko- Į Ma Ożyńska- mo ska 905, do 12-ej, i od 2—4 DP: 
© wości kupieckiej, korespondencji * Chorob: S sz Н 
& handiowej, stenografji, nauki handlu, : zał ac” i saa r ie. * ь p , и В 3 Paa dek Paki ez” I | leremy podania | wie sgbówkesbón. poszukuję Tanio sprzedaje 
* ADAICIE P ERTÓW! 12] „Dižebikūjamy na | Eomelanūme I slots Perfumerję i Kosme- 
® ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! * | maszynach i ttoma- korony. Sztuczne zęby. posady nauczycielki tykę zagranicznych i 

czymy na wszyst. | Wojskowym, urzędni- lub bony do dzieci od krajowych fabryk. 
kie języki. kom L LSgs m L Iš zi eż świa- ESR 

os zniżka. Ofiarna 4 m.3. dectwo szkolne i z ы 

zpleńskie Biuro |" уа 2а № 3 pracy, шь Wieika 27 Sprzedam folwark 
i we ul. Mickiewicza OSOBA m. 14. 29 ha nowo - zabudo- 

Biuro Reklamowe STEFANA 21, tel. 152. W ii any. nad - JóiGrekń 
GRABOWSKIEGO w Wilnie o esi, bez] Pożyczki |» js : 

najdują si e ‚ 2 al ‚ З- 
Garbarska 1, tel. 82. 2 SKLEPY оОО 6 A S na termin od jed- 

do wynajęcia 
ul. Szopena 3. 

oferty na żądanie wysyła natychmiast. Spytać u właściciela. 

  

białej żmii nie było jeszcze znane, 

wiadomem bylo jedynie to, że był on 

zabójczy. Podobną truciznę można 
było z łatwością dostać... A skoro 

żmija zniknęła, nie było już sposobu 

zbadania jej jadu, Pani de Prase ko- 
chała swego syna... Pani de „Prase 
pragnęła poślubić swego szwagra Guy 
Lavala... 

Rozległo się gwałtowne łkanie. Lio- 
nel zrozpaczony płakał, kryjąc twarz 

w dłoniach. 
— Fiaszka ta zawiera truciznę, 

którą poślemy jutro do laboratorjum— 

ciągnął dalej Jan Marenil. Ale będzie- 
my mogli zaraz... Freddy, idź no 
otwórz tym panom. 

Lionel podniósł głowę, z gestem 
przerażenia, Jan Marenil pošpieszy! go 
uspokoić, 

— To.nie policja. Są to šwiadko- 

wie, wezwani jedynie przez ostrożność. 

Uważam, że sprawiedliwość nie po- 

winna brać: w tem wszystkiem udziału. 
— Dziękuję—rzekł Lionel. Gilber= 

to przebacz/ Przebacz mojej biednej 

mamie... w imieniu swojej matki: 

— Wybacz jej i w swoim imienin, 
Gilberto, —dodat Marenil. Gdyż mu- 
sisz więdzieć o wszystkiem! Nalegała 
ona bowiem abyś powróciła do Lu- 

vercy, a nawet spała w pokoju twej 
matki... Gdybyś uległa jej prośbom... 

— O Bożel—jęknął Lionel, 
— Ależ to okropne, Janku, to 

okropne! 3 
— ..Nazajutrz znalezionoby cię 

martwą, wskutek ukąszenia legendar- 

nej žmii, której nie odnaleziono. Był- 

  

by to dowód, że żmija czarno biała czekać mnie na trofuarze, teraz, kiedy 
żyje jeszczel.. I oto pani de Prase widzisz, że mam do czynienia z temi 
odziedziczyłaby majątek, nie miałaby panami i paniami, możesz być spo- 
kłopotu ze zdawaniem rachunków z kojna, reszta do ciebie nie należy, 
opieki, a Janowi Marenil pozostawa: Prefekt policji, 
łoby jedynie opłakiwać stratę swej go pomocnik Fourcade rozglądali się 
ukochanej Gilberty.. To też rozumie: dyskretnie w sytuacji. 

Na widok prefekta niepokój uka- 
starałem się wpłynąć na Gilbertę, by zał się na twarzy Lionela. Ale Jan 
cie teraz, czemu ze wszystkich sił 

nie wracała do Luvercy, by nie zwal- Marenil rzekł: 
czała strachu swego. Jakież było mo- — Są to 
je przerażenie, gdy usłyszałem w Lu- Świadkowie, Nie 
vercy jej okrzyk, ujrzałem ją padają- charakterze oficjal 
cą na trawę, a nad nią jej ciotkę. By- 

jeśliby nie udało się jej doprowadzić widywaniami. 
minie—FreddyWęża do popełnienia istotnie znajdywał 
kradzieży na oczach Gilberty. 
trzeba się było śpieszyć. Trzeba było pani de Prase. 

panowie... - 
Gilberta złamana strasznem odkry: i ciągnął dalej: 

ciem szlochała głośno. Lionel był jak- 

ma nich z niechęcią, zazdroszcząc jm Rozumiejąc, że 
tego, 

wina, — Tak, panie. 
We drzwiach stał starzec i dwuch kazała mi zabić żmiję i pogrzebać ją 

młodych mężczyzn, z za ich ramion w tajemnicy, przytem miałam rozsze: 
ukazała się głowa kobieca w kasku z! rzyć jedną dziurkę w klatce, by uwie- 
czarnych włosów, z błyszczącemi w rzono hipotezie o jej ucieczce. Naza- 

jutrz słysząc o śmierci nich grzebieniami, była to Java. ys 
Freddy tłomaczył z dumą w zrozumiałem, że s 

głosie: 

Sama mną... ci panowie zatrzymałi ją przy, wszystko... 
bramie... zobaczyła, że biorę moje dzwonek, ze starej gruszki. Zamieniła 
narzędzia, przestraszyła się! | czego! dzwonki, podczas gdy chora spała... 
Myślała, że to naprawdęl.. Idźno po- Nie powiedziałem 

W>duwca Biamlaław śfasziewica Reuakior wiz Czesław Karwowaki Odpowiedzialny sa og'oszeula Zenon Ławióski, 

Przy tylko za utrzymanie i 

trzej moi 

— Proszę panów, wszystko odby: 
ło to postanowione, uczyniłaby tak, ło się zgodnie z moim planem i prze- 

Dzwonek 

Więc klucz od której nie opuszczał nigdy 
P. de Prase uczyniła 

ukraść. obraz, trzeba byłe.» Ale, oto zadość sprawiedliwości... 
To mówiąc wskazał na jej zwłoki 

— Aubry - potwierdza wszystko, 
by rażony piorunem. Aubry patrzył nieprawdaż Aubry? 

że na nich mie ciążyła żadna Aubry odzyskał dawny swój spokój, 

kiem zbrodni, chciałem wiedzieć... Pa- 
— Chciała koniecznie pójść za, ni hrabina zmuszona była wyznać mi 

nego miesiąca za* 
łatwiamy dogodnie. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we, Ad. Mickiewi- 
cza 21, tel. 152. 

prosi 6 łaskawe za- 
ofiarowanie      

   

    

Kupię fOl wark 
do 50 hk. zabudowa- 
ny, niedaleko Wilna. 
(Oferty: Portowa 1 

m. 1, god: „2—16,, 

pracy, 

mieszkanie. 
Łaskawe zaofiarowa- 
nie: Zawalna 5 m. 5. 

przywiązany do p. hrabiny, a wiedzia- 
łem, że to dla pana hrabiego... Nie 
wiedziałem, że ten przeklęty dzwonek. 
jeszcze istnieje... 

Nastało miłczenie. Wszyscy przy- 
glądali się wstrętnemu człowiekowi. 

Jan Marenil podszedł do . kasy i 
wyjął paczkę listów, oczyma zapyty- 
wał Lionela. 

Hrabia de Prase odrzekł: 
— Może pan oddać je Gilbercie.. 

Są one dowodem, jak wielkie i szla- 
chetne serce miała jej matka. Zawie- 
rają one rady, z których nie skorzy- 
stałem, niestety... 

— Więc proszę je wziąć teraz, 
joe pewien, że pan z nich skorzy= 
sta. 

— Przysięgam|-—-zawołął Lionel, 2 
usta jego zadrżały ze wzruszenia. 

Gilberta w milczeniu wyjęła Klucz 
z kasy i podała narzeczonemu, ze 
słabym uśmiechem, pełaym miłości i 
wdzięcziiości. 

Ale on odrzękł: 
— Nie, Gilberto, tym razem inny 

klucz nałeżący do Świata niewidzial- 
nego. Mam go, skoro zdobyłem cie- 
bie, ukochana moja. 

Objął serdecznie wzruszoną  dzie- 
wczynę. 4 

—Zdobyłem klucz od szczęścia— 
szepnął. 

pan Feuillard i je- 

przyjaciele, 
przychodzą tu w 
nym. 

zdradziecki 
się w tej oto kasie, 

nic mu nie grozi- 

Pani hrabina roz- 

pani Laval, 
tałem się wspólni- 

Koniec. 

DIE 

Drukarnia «Wyd.wnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23, 

sporządziła ten 

wtedy nic bo byłem 

› 
1 

komisowy, ) 
i i Tavlora) 

ze wszystkiemi  WY* korespondencji handio; 
godami, ul. Mickie- wej, piszący na 
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