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Najmniej Szczęśliwe rozwiązanie. 
Czas krakowski zastanawia się 

także nad sytuacją, wytworzoną przez 

wywiad Marsz. Piłsudskiego, reile- 

ksem którego był wywiad z marsz. 

Daszyńskim i dochodzi do następu- 

pujących wniosków O sytuacji w 

Polsce. 
I dlatego z trzech wyjść wskazanych 

przez marsz. Daszyńskiego uwažamy trzecie 

(zamach stanu) za niebezpieczne; drugie 

(ut *orzenie większości rządowej jedynki z 
lewicą) za utopię; a pierwsze (to jest roz- 

wiązanie sejmu i zarządzenie nowych wy” 
borów pod hasłem reformy ustroju) za 

stosunkowo najlepsze. Oczywiście wówczas, 
o ile w tym sejmie nie znalazłaby się dla 

rozumnej reformy ustroju większość, na co 
się, niestety, nie zanosi. 

Jako więc wyjście ze swej strony, 

Czas rekomenduje nowe wybory i 

próbowanie szczęścia, czy w przyszłym 

Sejmie nowa większość nie zaaprobu- 

je zmian konstytucji, przez Czas 

wskazywanych. 

Jest to wyjście najmniej prakty- 

czne ze wszystkich, które zapropono- 

wać można. Szczęściem, że w Warsza- 

wie nikomu ono do głowy nie przy- 

chodzi. Najprzód każde wybory w na- 

szych warunkach są rozsadnikiem de- 

magogji i każde wybory osłabiają 

państwo, nie mówiąc o tem, że na 

kilka miesięcy wprowadzają w państwo 

stan zamętu i zmuszają ludzi i pań- 

stwo do wydawania pieniędzy w spo- 

sób najmniej produktywny z nam zna- 

nych. Pieniądze te znajdują się na 
ulicy, a często przechodzą do kiesze- 

ni hjen wyborczych i innych wyrzut- 

ków społeczeństwa. 

Następnie skąd nietylko pewność, 
jakakolwiek szansa, że 

w tym przyszłym sejmie znajdzie się 

większość dla uchwalenia tych zmian 

w konstytucji, niewątpliwie bardzo 

zbawiennych, któreby Czas propono- 

wał? Sądzimy, że tu szansa nie ist- 
nieje. Popularność Marszałka jest 

ogromna, lecz wyborca polski nie 

identyfikuje osoby Marszałka z  blo- 

kiem jedynki, stąd nie widzimy możli- 

wości, aby w przyszłych jesiennych 

wyborach blok mógł zdobyć 2/3 man- 

datów w Sejmie. Zresztą zanadto ce- 

nimy ten kapitał polityczny, który w 

dziejach Polski stanowi osoba Mar- 

szałka, aby go używać na tego ro- 

dzaju operacje polityczne, jak wybo- 

ry. Chyba, że ktoś myśli, że  wię- 

kszość dla rządu da się zapewnić 

drogą odpowiedniego nacisku admi- 

nistracyjnego. Wątpię, czy można iść 

dalej, niż uczciwe oświadczenie rządu i 

administracji, że się solidaryzują z 

daną listą.To jednak było już zrobione 

przy przeszłych wyborach, dało dosko- 
nałe wyniki, niewątpliwie przy ewen- 

tualnych jesiennych wyborach dałoby 

wyniki jeszcze lepsze, ale wątpię, czy 

dałoby większość owych 2/3 Sejmu, 

które potrzebne są dla zmiany kon- 
Stytucji. Wszelki zaś nacisk admini- 

Sstracyjny nielegalny uważalibyśmy za 

zło o wiele gorsze, aniżeli zamach 
stanu. Można porównać zamach sta- 

nu do przesadzenia sadzonki owo- 

cowej z jednego gruntu na inny, fał- 
szowanie zaś urn wyborczych —z zaro* 
baczeniem drzewka. 

Skoro więc jest pewność, że nowe 
wybory owych 2/3 głosów,; potrzeb- 
nych dla zmiany konstytucji, nie da- 
dzą, to poco narażać Polskę raz je- 

szcze na wyborczy kryzys. Nieuchron- 

ne oktrojowanie konstytucji przez to 

się opóźni, lecz nie da się ominąć. 

A przecież dla takiego cięcia należy 

wybrać dobrą koniunkturę. Obecnie 
konjunktura jest doskonała. 

* 

W omawianym przez nas artykule 
Czasu na dwa jeszcze momenty chcie- 
libyśmy zwrócić uwagę. 

Pisze Czas. 
My następstwa zamachu stanu ocenia- 

my całkiem inaczej. Nie doprowadzi on 
wcale do monarchji, za to może stworzyć 
fatalny precedens w polityce wewnętrznej: 
zachwianie praworządności. 

W czasie swej 80 letniej publicy- 
stycznej działalności Czas często 
przewidywał nadchodzące wypadki. 
Często się jednak także mylił, zwła- 

szcza w dziesięcioleciach ostatnich. 

Stąd stanowcze twierdzenie Czasu, że 

„nie doprowadzi do monarchji* nie 

poczytujemy dla możliwości mo- 

narchji w Polsce za specjalnie złą 

wróżbę. 

Co zaś do praworządności, to wo- 

limy nawet otwarty zamach stanu, 

niż męczącą i poniżającą pseudo- 

praworządność, z którą dzięki błędom 

konstytucjj 17 marca obecnie żyć 

musimy. 

* 

Pos. Niedziałkowski w Robotniku 

biada nad upadkiem polskiego libera- 

lizmu. Twierdzi także, że socjalizm 

będzie owem dziecięciem, które ociem- 

niałego;ojca— liberalizm za rękę nadaĘ 

prowadzić będzie i kamienie mu z 

pod nóg usuwał. Piękne poświęcenie 

socjalizmu dla staruszka. Zdaniem na- 

szem, ciągle pos. Niedziałkowski, wy- 

nosząc zalety parlamentaryzmu, ma 

przed oczami klasyczny parlamenta- 

ryzm XIX w., a nie jego syna - dege- 

nerata, to jest to, co się dziś parla- 

mentaryzmem nazywa. Liberalizm XIX 

w. bronił praw jednostki, wywyższał 

jednostki. Parlament był trampoliną 

dla talentów poszczególnych indywi- 

dualności, Disraeli, Gladstone, Thiers, 

Gambetta, poczęści Bismarck, to są 

dzieci parlamentaryzmu. U nas parla- 

mentaryzm wyniósł takiego wincen- 

tego Witosa, inkarnację egoizmu kla- 

sowego i interesowności klasowej. 

Parlament nasz zwracał się przeciwko 

jednostce, obdzierał ją nietylko z 

praw materjalnych, lecz z praw kul- 

turalnych, duchowych, często nawet 

nie w imię egalitaryzmu czy społecz- 

nej niwelacji, lecz w imię egoistycz- 

nych interesów swojego koła wybor- 

ców. Parlament nasz walczył ze swo- 

bodą jednostki, walczył z prawem 

indywidualności do rozwoju. Historja 

naszego parlamentu, to gwałt nad 

indywidualnošciami. | dlatego, jeśli 
socjalizm ma być tem dziecięciem, co 

liberalizm za rękę ma prowadzić, to 

Sądzimy, że ten ociemniały staruszek- 

liberalizm pozna przy tej okazji całkiem 

nowe dla się drogi i ścieżki. Bo w 

istocie socjalizinu, jak i w istocie związ- 

ku zawodowego, leży walka z talentem 

na rzecz szarej przeciętności. Cat. 

Pogrzeb Ś. p. wojewody Mło- 
dziańowskiega 

WARSZAWA, 9-VII PAT. Dzisiaj 
o godz. 10 min. 30 rano w górnym 
kościele św. Krzyża biskup z Pełplinu 
Okuniewski odprawił nabożeństwo 
żałobne przy zwłokach ś.p. Wojewo- 
dy Młodzianowskiego, Na nabožen- 
stwie obecni byli członkowie rządu z 
premjerem  Bartlem, przedstawiciele 
korpusu dyplomatycznego z wicemi- 
nistrem Konarzewskim, szei sztabu 
Piskor, liczne delegacje stowarzyszeń. 

Wartę honorową przy trumnie 
pełnił oddział 21 p.p. Po przybyciu 
do Świątyni Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej ze świtą biskup Okuniew- 
ski odprawił egzekwie, poczem staro- 
stowie województwa Pomorskiego 
przenieśli trumnę na lawetę, zaprzę- 
żoną w sześć koni. Na trumnie zło- 
żono czapkę generalską zmarłego 
Wojewody i szablę. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej po 
złożeniu wyrazów współczucia rodzi- 
nie ś. p. Młodzianowskiego odjechał 
na zamek. { 

Trumnę nieśli do grobu wycho- 
wankowie zmarłego, uczniowie szko- 
ły podchorążych, a następnie towa- 
rzysze broni. е 

Nad otwartą mogiłą przemawiał 
pierwszy minister Składkowski, na- 
stępnie wicewojewoda pomorski Seyd- 
litz. W chwili spuszczenia trumny do 
grobu pochyliły się pokryte kirem 
sztandary przysposobienia wojskowe- 
go. a artylerja oddała przepisaną sal- 
wę honorową. 
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Rozważania prasy berlińskiej na femat rokowań 
w sprawie frakfafu handlowego polsko-niemieckiego. 

BERLIN, 9.VIL. PAT, Organ agrarjuszy niemiecko-narodowych Deutsche 

Tages Zeitung, omawiając sprawę zapowiedzianego wznowienia rokowań 
handlowych polsko-niemieckich, zaznacza, że rolnictwo niemieckie z wiel- 

kim. niepokojem oczekuje podjęcia tych rokowań, które przyniosą wyjaś- 
nienia co do kursu nowego rządu niemieckiego w polityce handlowej. 

Deutsche Tages Ztg. wskazuje, że Polska gotowa jest uczynić ustęp- 
stwa niemieckiemu przemysłowi, o ile uzyska wzamian za to ułatwienia 
dla importu polskich produktów rolnych do Niemiec. Jednakowoż rolnictwo 
niemieckie odrzuca a limine tego rodzaju żądania. 

Vossische Zeitung zamieściła obszerny artykuł swego korespondenta 
wrocławskiego p. t. „Nowy atak przeciwko traktatowi z Polską". Korespon- 
dent zaznacza, że podczas gdy Polska naogół optymistycznie przystępuje 
do rokowań, oczekując równocześnie od obecnego rządu Rzeszy, iż z 
większem zainteresowaniem, niż to miało dotychczas miejsce, odnosić się 
będzie do sprawy kontynuowania rokowań, po stronie niemieckiej przeciw. 
nicy traktatu podwajają obecnie swoje wysiłki, starając się o przedstawie- 
nie w jaknajbardziej niekorzystnem šwietle traktatu z Polską, zanim 
jeszcze rząd Rzeszy zdoła ustalić linję wytyczną dla przyszłych rokowań 
z Polską. 

Sprawa uznania Święfa konstytucji weimarskiej 
za niemieckie święfo narodowe. 

BERLIN 9 VII PAT. Reichstag po krótkiej przerwie podejmie w dniu jutrzej- 
Szym dalsze obrady plenarne, ażeby jeszcze przed rozejściem się na ferje letnie za- 
łatwić szereg ważnych przedłożeń, objętych programem prac obecnej sesji. Na czoło 
obrad wysuwa się przedewszystkiem sprawa uznania święta konstytucji weimarskiej 
za niemieckie święto narodowe. 

Poważne przesunięcie w rządzie Mussoliniego. 
RZYM. 9.VII. PAT. Ustąpili ministrowie finansów Volpi i oświaty Fedo- 

lo. Premjer Mussolinni zaproponował krółowi i uzyskał jego zgodę na zastą- 
pienie ustępujących ministrów przez sen. Mosconiego — jako ministra skarbu 
i dotychczasowego min. gospodarki Beliuto, jako ministra oświaty. 

Ministrem oświaty został Marcelli. 

Niepokój na Bałkanach | 
Zamordowaniz generała Profogorowa na fie akcji Macedonii 

: przeciwko Jugaslawji. 
WIEDEŃ, 9 7. PAT. Według doniesień dzienników z Bialo- 

grodu, zamordowanie generała Protogorowa wywołało w ca- 
lej Bułgarji wielką sensację. > 

Natychmiast po morderstwie policja wszczęła poszukiwania 
za sprawcą, jednak wszelkie dochodzenia pozostały dotychczas 
bez rezultatu. Szczególne przygnębienie panuje w szeregach ko- 
mitetu macedońskiego, który przygotowywał na jesieni akcję 
przeciwko Jugosławii. 

Ze względu na pomoc, udzieloną Bułgatji przez Jugosławię 
po ostatniem trzęsieniu ziemi, uproszono komitet macedoński, 
aby chwilowo wstrzywał tę akcję. Protogorow był za wstrzy- 
RE jei, podczas gdy dwaj inni przywódcy sprzeciwiali się 

Pomiędzy Protogorowym a jego towarzyszami 
bardzo zacięta walka, która trwała 
la "Roca gonerała. 
ь oniesienia, wedlug których generał Protogorow i jego ad- 
jutant mieli zostać zamordowani w Soiiji, poselstwo bułgarskie 
prostuje w tym kierunku, że wiadomości te tak długo należy 
przyjmować z największą rezerwą, jak długo nie nadejdzie po- 
twierdzenie tej wiadomości drogą urzędową z Sofii. 

Syfuacja w Jugosławii. 
Chorwaci nie dążą do rozbicia jedności państwa. 

WIEDEŃ, 9.7 PAT. Według doniesień dzienników z Białogrod dru- giej audjencji u króla oświadczył Pribicewicz w imieniu Hanzie tów jak również w imieniu Stefana Radicza i koalicli chłopsko-demokratycznej, że tylko 
złośliwe pogłoski mogą przedstawiać akcję tej koalicji, jako zw: o iw- kozjedności państwa. В js Ai P 

Koalicja dąży do zupełnego 
tem samem nie pracuje ona słe 
nia państwa. 

SET IIN DANTUKAI, RZN KI TADR OO DIT ОНУОИ ТщЕт: 

LOS ROZBITKÓW „ITALII”. 
Możliwość uratowania grupy Higlieriego, brak 

wiadomości 6 grupie Mariano. 
STOKHOLM, 9 VII, PAT. Szef ekspedycji szwedzkiej, która wyjechała do Spitzbergu donosi telegraficznie, że członkowie grupy Higlieriego są przygnębieni i chorzy, Posiadają oni zapa- 

sy, które pozwolą im wytrwać jeszcze czas dłuższy. 
Raport stwierdza, że lądowanie nawet lekkich samolotów 

w pobliżu miejsca gdzie znajduje się grupa Higlieriego jest 
możliwe tylko przy temperaturze poniżej zera według Celsjusza. 

Obecnie przy zachmurzonem niebie panuje tam pogoda 
dość ciepła. 

Grupy Mariano, która powinna była znajdować się na pły- 
wającej krze nie odnaleziono. Grupa ta posiada trochę prowizji, 
brakowało jej natomiast broni i obuwia. 

Rosyjski łamacz lodów „Krasin* 
wieczorem w odległości 35 mil od 
zwala mieć nadzieję, 

  

wybuchła 
już kilka miesięcy i zakończy- 

równouprawnienia wszystkich warstw narodu, 
mnie, lecz, przeciwnie, pracuje dla wzmocnie- 

znajdował się w niedzielę 
grupy Higlieriego, co po- 

że dotrzę on wkrótce do rozbitków. 

Leccioni żyje. 
„RZYM, 9-VII PAT. „Urzędowa Agencja Steianiego zaprzecza wiadomości o śmierci Ceccioniego, jednego z uczestników wyprawy generała Nobile. 

Okropna katastrofa pod Si. Jago. 
ltonęli wszyscy pasażerowie, prócz czterech. 

LONDYN, 9.9 PAT. Z St. Jago napływają szczegółowe wiadomości o 
okropnej katastrofie, jakiej uległ parowiec Ka Na RE siatka Eóak 
dowali się głównie, jako pasażerowie, robotnicy wraz z rodzinami. Przyczyną 
katastrofy było rozbicie się statku o skały. Dokładna liczba ofiar nie jest jesz- 
cze znana. Znajdujący się w niebezpieczeństwie parowiec przez dłuższy czaswysy- 
łał s ay: az z porūšių A ks zh ratunkowa była niemożliwa, w 
czasie, gdy były wysyłane sygnały, ziesiąt okrętów, znajdujących się u wy- 
brzeży Chili doznało uszkodzeń, a kilkanaście straciło o „= 8 2 

Z pośród pasażerów Angamosa uratowały się cztery osoby. 
Opowiadają one o okropnych scenach jakie do rozgrywały w chwili kata- 

strofy, kiedy pasażerowie tonącego statku walczyli o miejsce w łodziach ratun- 
a nawet o możność przyczepienia się do szcząt- 

ków rozbitego okrętu. 
Statki, które przybyły na miejsce katastrofy, stwierdziły, że wsz 

sażerowie z WIE Czterech zginęli, i że wszelkie dalsze poszakiNGKIA 05 
zupełnie bezcelowe. 

owych, o pasy ratunkowe, 

Zróżniczkowanie społeczne a Konsolidacja. 
Na podłożu walki o byt materjal- 

ny i zasady, na tle ścierania się ambicyj 
i dążeń indywidualnych narasta i coraz 
wyraźniej zarysowuje się zróżniczkowa 
nie społeczne. Proces ten jest zdrowym 
objawem żywotnej cyrkulacyj sił tkwią 
cych w organizmie społecznym, — 0 
ile tylko nie jest wytworem sztucznego 
lub przypadkowego układu ich. W Pel- 
sce, gdzie wybujały demokratyzm, opar 
ty o pięcio przymiotnikowe wybory, 
był właśnie jakby zastrzyk iem tego 
pierwiastku sztuczności i przypadko- 
wości, zróźniczkowanie społeczne po- 
sida cechy ujemne, ujawniające się 
przedewszystkiem w przewadze liczby 
nad treścią, hasła nad zrozumieniem 
skutków, chwili nad troską 0 przysz- 
łość. 

Wbrew utartym poglądom twierdzę 
że zróżniczkowanie społeczne nie jest 
antytezą konsolidacji, że wręcz przeciw 
nie zróżniczkowanie, jako wynik natu- 
ralnego procesu rozwojowego, przyczy 
nia się doprzeistoczenia społeczeństwa 
w organizm, w którym poszczególne 
komórki łączą się harmonijnie w silną 
i odporną całość pomimo różnicy wyko 
nywanych funkcyj. Warunkiem tego je- 
Gnak jest naturalny przebieg procesu, 
brak sztuczności i przypadkowości w 
układzie sił. Polskie społeczeństwo ma 
z tej przyczyny utrudnioną drogę; teren 
zdrowej rywalizacji ograniczony jest 
sztucznie trybuną sejmową, a przypad- 
kowe wyniki turnieju przy ulicy Wiej- 
skiej decydują rozstrzygająco o stosun- 
ku sił w społeczeństwie. Zróżniczkowa- 
nie nie wchodzi do Sejmu, lecz z Sejmu 
wychodzi, narzucając swe jednolite ce 
chy społeczeństwu tak różnolitemu w 
poszczególnych dzielnicach. 

Zróżniczkowanie społeczne w Pol- 
sce, zwłaszcza pod względem  partyj- 
nym, jest znaczne, — z drugiej stro- 
ny przysłowiową jest ćnasza biernoś, 
brak inicjatywy, niechęć do pracy, sło- 
miany oogień. Jedno z drugiem się nie 
godzi, jedno drugiemu przeczy, bo 
wszak zróżniczkowanie jest pochodn ą 
działania sił a nie bezsiły. W tem wtaś- 
nie ujawnia się zcałą jaskrawością sztu 
czność i przypadkowość zróżniczkowa 
nia społecznego w Polsce, jego niena- 
turalność, tem większa, że zróżniczko- 
wanie posiada wszędzie cechy jednoli- 
te pomimo różnolitości, odrębności i od 
mienności stosunków miejscowych. To 
też i konsolidacja społeczna ma u nas 
charakter sporadyczny — przejawia się 
tylko w chwilach przełomowych, w o- 
kresach wstrząsu — jak naprzykład za- 
grożenie bytu Państwu przez wojska 
bolszewickie, później po czynie majo- 
wym Marszałka Piłsudskiego. 

Droga do rozwoju i postępu prowa- 
dzi przez zróżniczkowanie naturałn e, 
to jest proces przejawu i rywalizacji 
wszystkich sił społecznych — wszyst- 
kich i wszędzie — w naturalnych wa- 
runkach miejscowych, niespaczonych 
narzuconym sztucznie kierunie 
ry bierność społeczną przeistacza 
chorobę chroniczną. 

Jak zneutralizować zgubny szkodli- 
wy wpływ nienaturalnego zróżniczko- 
wania społecznego, jak uchronnić i sce 
'mentować w konsolidacji siły tkwiące 
w społeczeństwie, biernością spętane? 

Polityka rządów poprzednich kie- 
rowała energję społeczną na manowce 
reformomanji, dla której zarzuconą zo- 
stała twórcza konstrukcyjna praca na 
miejscu a gwoli której ze społeczeń- 
stwa uczyniono objekt vivisekcyjny, po 
zbawiony swobody ruchu i działania w 
dziedzinach produkcyjnych. Dalej wy- 
paczono warunki pracy, stosując jedna- 
kową skalę do sztucznie zniwelowane- 
go reformami społeczeństwa. Technik, 
chcąc zmeljorować grunt, uprzednio 
bada szczegółowo każdą wyniosłość i 
wkięsłość, każdą różnicę w spadzie, stu 
djuje rodzaj uwarstwowienia gleby za- 
znajamia się z warunkami hydrologicz- 
nemi i hydrograficznemi i t. p., — za- 
leźnie od czego oznacza głębokość, roz 
stawę, kierunek i kaliber podziemnego 
systemu osuszającego celem osiągnię- 
cia najefektywniejszych zmian w fizycz 
nych i chemicznych właściwościach 
gleby. W okresie poprzedzającym wy- 
padki majowe polityka rządowa dąży- 
ła do zmeljoryzowania gruntu społecz- 
nego na zgoła innych zasadach — sto- 
sując wszędzie, wbrew logice ale w 
imię zasady, jeden system o jednako- 
wej rozpiętości, równomiernej głębokoś 
ci i o jednolitym kierunku, niezależnie 
od różnicy poziomu kulturalnego, stanu 
i rodzaju uwarstwowienia społeczne- 
go, warunków gospodarczych i t. p. W 
wyniku rzecz prosta ulepszenia gruntu 
społecznego nie osiągało się — raczej 
widocznem było coraz większe jego 
zabagnienie. 

Przytoczone porównanie daje nam 
możność zgębić istotę zła. Z drugiej 
strony zawiera ono w sobie jakby odpo 
wiedź na pierwszą część wyżej posta- 
wionego pytania. Rzeczywiście, zneu- 
tralizowanie ujemnego wpływu sztucz- 
nego zróżniczkowania społecznego naj- 
skuteczniej osiąga się przez zastosowa- 
nie antidotum w postaci umożliwienia 
zróżniczkowania naturalnego na tle 

w 

kulturalno-gospodarczym na pod- 
łożu zdrowej rywalizacji wszystkich sił 
społecznych czynnych w naturalnej a- 
tmosferze lokalnych odrębności. 

Inicjatywa w tym względzie musia- 
ła wyjść od sfer rządzących. 
Wyszła — gdy próba konsolidacji spo- 
łecznej w drodze bezpośredniej w zna- 
cznej mierze zawiodła. 

W myśl uchwały Rady Ministrów 
powołane zostały w województwach 
komitety regjonałne. Mają one na ce- 
lu dwa zadania: przełamanie bierności 
społecznej i pobudzanie do pracy kul- 
turalno-gospodarczej w granicach je- 
dnostek regjonalnych (danym wypad- 
ku — województw) ,z drugiej strony 
ułatwienie dokonania decentralizacji i 
dekoncetracji. Są to zdania wzajemnie 
wspierające się osnute na czynniku ku|- 
turalno-gospodarczym. Od administra- 
cji publicznej wymaga się dziś nietylko 
umiejętności stosowania przepisów 0- 
bowiązujących lecz przedewszystkiem 
umiejętności wpływania na kształtowa- 
nie się stosunków i rozwój sił twór- 
czych na danym terenie. W jednym z 
poprzednich artykułów pisałem już na 
tem miejscu, że zdania tego administra- 
cja nie może wykonać bez oparcia o 
społeczeństwo, bowiem chodzi tu o sko 
ordynowanie wysiłków poszczególnych 
czynników społecznych osnute na do- 
kładnej znajomości układu stosunków 
miejscowych — oparcie zaś o społe- 
czeństwo rozminie się z celem jeżeli 
napotka na bierność. Dalej są to zdania 
wykluczające politykę, a zwłaszcza su- 
premację polityczną. 

Dążenie separatyzmu zawsze pow- 
stawało jako odruch społeczeństwa 
przeciwko zaniedbaniu przez rząd lo- 
kalnych odrębnych potrzeb, przeciwko 
lekceważeniu swoistych cech danego te 
renu. Dlatego też zainicjowane przez 
rząd posunięcia Dędą miały doniosłe 
znaczenie w sensie bliższego zespole- 
nia interesów ogólno-państwowych z 
interesami poszczególnych rejonów i 
odwrotnie, — czyli,. że konsolidacja 
społeczeństwa będzie iść tak w kierun- 
ku scementowania wewnętrznego lokał 
nego jak zrozumienia wzajemnej łącz- 
ności i zależności regjonów a Państwa. 
W wyścigu pracy regjonalnie ujętej o- 
stateczną metą będzie konsolidacja spo 
łeczna. 

Zaznaczyć muszę, że artykuł ten 
pisałem przed ukazaniem się w druku 
„Głosów regjonalnych'* p. Cz. j. 

Z. H-ski. 

Przypisek Redakcji. Regjonalizm jako 
taki, w istocie swojej; zadania i cele pracy 
regjonalistycznej; wreszcie metody i sposo- 
by urzeczywistniania na regjonalnych tere- 
nach, szeroko poiętej inicjatywy rządu, © 
której doniosłości dla całego państwa dwóch 
zdań być nie może—wszystko to tworzy tak 

rozległą dziedzinę, że nie przebiec jej roz- 
machem jednego pióra choćby najbieglej- 
szego w rozwiązywaniu zagadnień publicy- 
stycznych na największą'skalę. 

Postanowiliśmy przeto otworzyć tę 
ogromną dziedzinę dla powołanych piór, 
nawet bez względu na te i owe przeciwień- 
stwa, które, rzecz prosta, muszą isię zna- 
leże w traktowaniu Sposzczególnych tema- 
tów. . 

Baczyć jedynie będziemy aby cała tą 
zbiorowa akcja publicystyczna wypływała z 
jednego źródła, z gorącego umiłowania re- 
gjonalnego terenu i, nie przekraczając ni- 
gdy granic sprawy publicznej, nacechowana 
była wysokiem dostojeństwem rzetelnej 
państwotwórczej roboty. 

P. Cz. Jankowski, na swoim „autono- 
micznym parterze”, jak Się kiedyś obrazo- 
wo sam wyraził o odcinku „Słowa”, gdzie 
czuje się, chcemy przypuśćić, jak u siebie, 
zapoczątkował już kilka dni temu dyskusję. 

Jego „Głosy Regjonalne* (nie: głosy, jak 
zrządził chochlik drukarski) których przy- 

puszczalnie cała serja powoli się zbierze, 

zaczynamy dziś przeplatać poruszaniem te- 

matów regjonalnych od innej strony, pozo- 
stawiając pełną swobodę autorom. 

Szczere i otwarte wypowiedzenie się 
w danej sprawie ma walor moralny niczem 
niezastąpiony. Tego waloru nie powinno 
wielkiej „Sprawie Regjonalnej* zabraknąć. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej 
zwiedzi ziemię Płocką i Kujawy. 
„WARSZAWA, 9. Vil. PAT. W 

dniach od 10 do 13 lipca r. b. P. 
Prezydent Rzeczypospolitej Mościcki 
odbędzie na zaproszenie Centralnego 
Towarzystwa Rolniczego podróż po 
ziemi Płockiej i Kujawach w celu za- 
poznania się z pracami gospodarcze- 
mi i społecznemi na terenie tamtej- 
szych wsi. ° 

Przyjęcie w Spale. 

WARSZAWA, 9. VIl. PAT. W, 
sobotę i niedzielę, 8 i 9 b. m. podej- 
mowane było w Spale przez p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej grono osób 
ze sfer dyplomatycznych, m. i. posło- 
wie angielski, amerykański, węgierski 
i włoski.



ECHA KRAJOWE 
NIEŠWIEŽ. 

— Zabójstwo polskiego żołnierza. 
Wielce pouczający wypadek dla tych, któ- 
rzy mają pewne grzechy jeszcze z czasów 
wojennych, miał miejsce w Nieświeżu. Oto 
przed rokiem prawie policja otrzymała 
anonim, zawiadamiający, że mieszkańce wsi 
Jaškiewicze, w pow. Nieświeskim zamordo- 
wali w 1920 roku zbłąkanego polskiego 
żołnierza. Sędzia śledczy zączął prowadzić 
dochodzenie, jednakże narazie nie dałylone do* 
datrich wyników. Z czasem jednak nastąpi- 
ły pewne nieporozumienia sąsiedzkie, dwóch 
gospodarzy procesowało się o jakieś kury 
i ten, który przegrał, poprzysiągł zemstę 
1 tak powoli zaczęło szydło wychodzić z 
worka. Resztę doprowadziła umiejętność 
sędziego. I oto przedwczoraj przed Nowo- 
gródzkim Sądem Okręgowym zasiadającym 
w Nieświeżu, stanęło siedem osób oskarżo- 
nych z zabójstwa polskiego żołnierza w 
1920 roku. 

W Sądzie zasiedli jako przewodniczący 
sędziowie: $. Murza-Murzicz, oraz sądziowie 
S. Pawluć i Z. Narkiewicz-Jodko; sekreta- 
rzował aplikant Lange. Oskarżał podproku- 
rator Dąbrowski. Bronili adwokaci Floren- 
tyński, Paliwodo i Szymanowski. 

Krótki przebieg zbrodni ustalony przez 
Sąd był taki: gdy w 1920 roku polskie woj- 
ska już wycofały się na zachód, jakiś 
zbłąkany żołnierz polski zaszedł do Ja- 
Skiewicz. Miejscowi chłopi rzucili się na 
biedaka, obrabowali, skatowali w okropny 
sposób i zamknęli w piwnicy. Następnie po 
naradzie postanowili oddać go w ręce bol- 
szewików. 

Dwaj chłopi, Michał Stefanowicz i Ste- 
fan Oleszkiewicz skrępowanego żołnierza 

poprowadzili i jakoby słuch o nim zaginął; 
mieli go niby zabrać bolszewiccy wywia- 
dowcy. jednąk szczegółowe badanią wyka- 
zały, że mordercami właśnie byli Stefano- 
wicz i Oleszkiewicz; po spełnieniu zbrodni 
zakopali oni w połu trupa i spokojnie wró- 
cili do domu, a po paru latach byli już 

głęboko przekonani, że czyn ich nigdy wy- 
kryty nie będzie. 

Gdy po otrzymaniu anonimu władze 
rozpoczęły poszukiwanią ciała, nie mogły 
nań natrafić i dopiero  pastuszek jakiś 
wskazał miejsce, gdzie kiedyś widział za- 
kopywanego człowieka. Wtedy ciało z bło- 
ta wydobyto i pochowano w suchej mogi- 
le, a zbrodniarze osiedli za kratą. 

Wreszcie przedwczoraj wybiła godzina 
sprawiedliwości: Sąd wydał wyrok skazujący 
wszystkich oskarżonych na karę ciężkiego 
więzienia; i tak Mikołaj Stefanowicz i Ste- 
fan Oleszkiewicz 12 lat, Szymon Kaczura 
6 lat, Anna Oleszkiewicz, Aleksander Uso= 
wicz, Szymon Pietuszak i Zachar Usowicz 

po 2 lata. Wszystkim zasądzonym na pod- 

stawie amnestji darowano jedną trzecią 
część kary i zaliczono areszt prewen- 
cyjny. 

Omawiany proces ma ogromne 

nie psychologiczne i wychowawcze: 
ty to zapewne nie jedna zbrodnia 
niona w czasie wojny nad polskim žolnie- 
rzem, to też wykrycie i ukaranie prawie 

zapomnianej zbrodni niejednemu zepsuje 
sen spokojny. Dzięki szczeremu wymiarowi 
kary niejeden człowiek o złych instynktach 
gruntownie zastanowi się, nim popełni 
zbrodnię, bojąc się, by kiedyś nie był 
ukarany. й 

Ponury dramat, jeden z wielu doczekał 
się smutnego epilogu. Dom. 

  

тпасте- 
nieste- 
popeł- 

pow. Wil.-Trocki. 

— (r) Pożyczka obrotowa dla sej- 
miku pow, Wil.-Trockiego. Na skutek 
zabiegów wydziału pow.  Wil.-Trockiego 

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał 
sejmikowi krótkoterminową pożyczkę obro- 
tową w kwocie 100000 zt: 

Ž kredytu tego wydział korzysta w 
miarę potrzeby, przeprowadzając  przewi- 
dziane przez budżet prace inwestycyjne, a 

głównie drogowe. A 
Pożyczka ta będzie spłacona na jesie- 

ni tj. kiedy zaczną wpływać do kasy Opła- 
ty podatkowe od ludności. 

Nowa Wilejka. 

—(r)Utworzenie notarjatu w Nowej 
Wilejce. Na zasadzie rozporządzenia min. 

sprawiedliwości utworzona zostałą Kance- 
larja notarjalna w Nowej Wilejce. 

Pierwszym notarjuszem w tem miejscu 
zamianowano dotychczasowego sekretarza 
wydziału karnego sądu okręgowego p. Bo- 
lesława Czyżewskiego. 

PIŃSK. 

— (x) Budowa gmachu pod urząd 
pocztowy w Pińsku. Dyrekcja ' oczti Tel. 
w Wilnie przystępuje w najbliźszych dniach 
w Pińsku do budowy nowego gmachu pod 
miejscowy urząd pocztowy, którego koszta 
wyniosą 50000 zł. 

STOŁPCE. 

-— (x) Nowy urząd pocztowo-celny 
na dworcu w Stołpcach. Z dniem 1 lip- 
ca rb. na dworcu w Stołpcach uruchomio- 
ny został Urząd wymiany i pocztowo-celny 
dla przesyłek pocztowych w obrocie mię- 
dzy Polską a ZSSR. 

Wszelka korespondencja, jak listowa, 
wartościowa i paczkowa przeznaczona, do 

północnej Rosji europejskiej i całej Rosji 
azjatyckiej oraz Chin i Japonji skierowy- 
waną będzie do tego urzędu, który ją da- 
lej przesyłać będzie przez  Niegorełoje 
względnie Mińsk. 

. Wobec tego też dotychczasowa Му- 
miana i clenie obrotu paczkowego z ZSSR 
w Warszawie i Wiłnie zostały zniesione. 

= BARANOWICZE. 

— Loterja tantowa. Towarzystwo gim- 
nastyczne Sokół urządza w dniu 5 sierpnia 
loterję fantową, dochód z której przeznacza 
się na budowę sokolni. Bioręc pod uwagę 
brak domu ludowego i zamiar f-wa urzą- 
dzenia w sokolni domu ludowego, impreza za 
sługuje na poparcie. 

— Muiemane samobójczynie. W numerze 
Słowa z dnia 19 czerwca Nr. 137 pisaliśmy 
o zaginionych dziewczynkach. Przypuszcze- 
nia nasze okazały się słuszne, gdyż „panny”* 
zostały przyłapane w Łunińcu i przywiezio- 
ne przez rodziców do domu. 2 wyjaśnień 
ich (0 ile możni. wierzyć) wynika, iż miały 
zamiar przejść do „raju sowieckiego". 

— Zakupienie prądu od P.K.K. Radą 
Miejska, wobec naamiernych cen  pobiera- 
nych przez PKP od miasta za prąd elektry- 
czny, postanowiła zbudować elektrownię 
miejską. Narazie jednak brak kredytów, gdyż 

(u którego zasiągnięto informacyj w tej spra- 
wie) nietylko nie można myśleć o budowie 
elektrowni. lecz magistrat zmuszony będzie 
przerwać niektóre już prowadzone roboty. 

Powstała wobec tego myśl zakupienia 
prądu od Zarządu Kolejowego dla potrzeb 
miasta, stosowna umowa została zawarta z 
Dyrekcją PKP i wchodzi w życie z dniem 
1 lipca. Miasto będzie opłacało po 33 gr. za 
kilowat, a zyska na tem, gdyż będzie mogła 
oświetlić, tak słabo obecnie oświetlane,uli- 
ce, do czego będzie przystąpiono w pierwszą 
kolejkę. 

POSTAWY. 

— (x) Strajk robotników budowia- 
nych w Postawach. informują nas, iż ro- 
botnicy, zatrudnieni przy robotach budowla- 
nych w Postawach ogłosili strajk ekono- 
miczny, żądając 15 proc. podwyżki dotych- 
czasowych płac. 

D naszej poczcie na Kresach. 

Jedno z miasteczek kresowych o ludnoś- 
ci przeszło 5000, mające za sobą historyczną 

szłość rodu założycieli Książąt Sapiehów 
wą Różana-Grodzieńska ma wiele 

życzenia i powiedzenia o stosunkach u- 
jemnych pod wzgledem normalnego i nale- 
żytego funkcjonowania poczty, której Dyre- 
kcja znajduje się w Wilnie. 

Poczta w Różanie Grodzieńskiej utrzy- 
muje kontakt pomiędzy ludnością miasta, a 
światem poniżej wszelkiej krytyki i urzęduje 
jak oderwana jednostka od całego aparatu 
w państwie, niedorzeczność tapolega na tem 
głównie, że pomimo bardzo dobrej szosowej 
drogi Słonim-Różana na przestrzeni 40 kilo- 
metrów, jeden dzień w tygodniu t.j. sobota 
jest wykluczona z kalendarza życiowego jak- 
bynie istniejący i ludność oderwanego miasta 
jest pozbawiona swych zwyczajów, jak kul- 
turalno-oświatowych tak i społecznych oraz 
handlowych i osobistych. 

Wykluczenie jednego dnia z tygodniowe- 
go życia ludności miasta kresowego nastąpi- 
ło wobec oficjalnego zarządzenia pominionej 
Dyrekcji Wileńskiej z którem to zarządze- 
niem opinia publiczna pogodzić się nie mo- 
że i uważa, że takie zarządzenie niema żad- 
nych podstaw i w dalszym ciągu należałoby 
oderwane miasto połączyć ze światem. 

   
   

Przyjęcie wycieczki rodaków z 
Ameryki w Warszawie. 

WARSZAWA, 9. Vil. Pat. Dzisiaj o godz. 
9.95 przybyła do stolicy wycieczka roda- 
ków z Ameryki, witana na dworcu przez 
przedstawicieli ciał parlamentarnych, władz 
rządowych i wojskowych. 

M. in. obecni byli na dwyrcu marsza- 
łek senatu prof. Szymański, dowódca okrę- 
gu korpusu gen. Wróblewski, zastępca ko- 
misarza rządu Pilecki, przedstawiciele ko- 
mitetu przyjęcia z prezesem Ponikowskim 
na czele i in. 

Po powitaniu uczestników wycieczki 
dziękował w jej imieniu za serdeczne przy- 
jęcie prezes Stęczyński. Goście przeszli do 
salonów recepcyjnych, a potem na plac 
przed dworcem, gdzie zgromadzona licznie 
publiczność powitała ich okrzykami. 

O godz. 10.30 goście udali się do ko- 
ścioła archikatedralnego św. jana, gdzie 
odprawiona została uroczystą msza Św, 
celebrowana przez biskupa polowego ks. 
Galla. 

Z katedry pochód ruszył na plac Sa- 
ski, gdzie prezydjum wycieczki, złożyło 
wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. 
Złożono również wieniec ustóp pomnika 
Mickiewicza. : 

W godzinach popołudniowych wycie- 
- czka złożyła hołd p. Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej na Zamku. Goście zabawić mają 
w Warszawie do czwartku. 

Pomnik ku czci bohaferskich na- 
szych żałnierzy. 

RYGA, 9-VII PAT. W miejscowo- 
ści Krasław w obecności ministra 
wojsk generała Kalinina i posła pol- 
skiego w Rydze Łukaszewicza odbyło 
się odsłonięcie pomnika 40 żołnierzy 
polskich, którzy polegli w walkach o 
niepodległość Łotwy w czasie wspól- 
nej ofenzywy polsko-łotewskiej w ro- 
ku 1926. 

Bypieraj (ie 

S-4500W 0 

Po bezowocnych rokowaniach w Kownie. 
Powróf p. Hołówki do kraju. 

KOWNO. 9.VHI. PAT. Przebywający tu jeszcze dla ustałe.ia i podpisa- 
nia protokułu ostatnich posiedzeń przewodniczący delegacji polskiej Hołówko 
opuszcza Kowno 
wracado Wars 

   
y drogą na Rygę. 

' "donoszą: Przewodniczący 
„delegacji polskiej Hołówko udzielił 
(wywiadu przedstawicielowi „Siegod- 

fa” w związku z zakończeniem  ro- 
kowań polsko-litewskich w Kownie. 
Na pytanie, jakie stanowisko zajmuje 
wobec oficjalnego oświadczenia rzą- 
du litewskiego, według którego odpo- 
wiedzialność za negatywny przebieg 
rokowań spada na delegację polską, 
p. Hołówko oświadczył: „Zadaniem 
delegacji polskiej było rozpatrzenie 
dwóch kwestyj: o odszkodowaniach i 
o pakcie o nieagresji. Polska delega- 
cja oświadczyła jeszcze w Królęwcu, 
że zgodzi się na rozpatrzenie preten- 
sji Litwy w związku z akcją generała 
Żeligowsktego tylko łącznie z kontr- 
pretensjami Polski z powodu naru- 
szenia przez Litwę neutralności w 
1920 r działalności odziałów  party- 
zanckich na lewem skrzydle armji pol- 
skiej na froncie suwalskim. Ponieważ 
delegacja litewska admówiła rozpatrze- 
nia tej pretensji, delegacja polska by- 
ła zmuszona odmówić rozpatrzenia 
litewskiego projektu, pomijającego na- 
sze kontrpropozycje. Co do zawarcia 
paktu bezpieczeństwa, uważam, że 
lepszą formą jest zawarcie paktu o 
nieagresji. Strona litewska odmówiła 
włączenia tego paktu do programu 
rokowań i obiecała przedłożyć swój 
kontrprojekt. Litewski projekt, przesła- 
ny do Warszawy 23 czerwca, jak się 
okazało, niema nic wspó nego z na- 
szym projektem. Zawiera on żądanie 
aby Polska uznała Wileńszczyznę za te- 

6 wraz z sekretarzem delegacji Perkowskim. P. Hoówko 
Aka- V įr 

WYWŁAD-Z P. HOŁÓWKO. w ye. al. 
rytorjium sporne, aby wyprowadziła 
stamtąd swoje wojska i wprowadziła o- 
sobną administrację. Projek, ten jest 
sprzeczny z rezolucjami Rady Ligi Naro- 
dów i dlatego też rząd polski nie mógł 
go nawet przyjąć do wiadomości. Rząd 
polski zaproponował w Królewcu na- 
wiązanie stosunku z Litwą, lecz nig- 
dy nie mówił, że może zgodzić się 
ną to za cenę rezygnacji z tego tery- 
torjum, i że przyzna Litwie prawo do 
mieszania się do wewnętrznych spraw 
polskich : : 

Na pytanie, czy w czasie rokowań 
kowieńskich rozstrzygnięcie kwestji 
posunęło się naprzód, p. Hołówko 
odpowiedział: „W rokowaniach po- 
stąpiliśmy naprzód, w szczególności 
w tem znaczeniu, że obie strony wy- 
jaśniły swe stanowisko i zapoznały 
się z argumentami strony drugiej, Są- 
dzę,*że wiele tych nieporozumień, wy- 
mysłów i jawnych insynuacyj, które 
kursowały na szkodę obu narodów, 
znikło lub straciło znacznie na popu- 
larności. Jestem przekonany, że już 
dzisiaj dla wielu ludzi na Litwie stało 

się jasnem, że ze strony polskiej 
Litwie nic nie grozi i że, przeciwnie, 
Polska w imię wspólnych interesów, 
ceniąc własną niepodległość pragnie 
rozwoju i rozkwitu niepodległej Litwy. 
Jestem przekonany, że nadejdzie go- 
dzina, w której cała Litwa to zrozu- 
mie, jak również to, że Polska nigdy 
nie była i nie będzie w szeregach 
wrogów Litwy. 

Wymiana nof rządu Kowieńskiego z warszaw- 
skim w sprawie przyszłego аат 

Mota ministra Sidzikauskasa. 
WARSZAWA, 9-VII PAT. Poseł 

litewski w Berlinie p. Sidzikauskas 

wystosował 23-VI r.b. do posła Rze- 

czypospolitej Polskiej Olszowskiego 

stępującą notę: 

p Berlin, 23-VI 1928 r. Panie Mini- 

strze, z polecenia mojego rządu mam 

zaszczyt przesłać Panu załączony pro- 

jekt traktatu między republiką litew- 

ską a republiką polską, w wykonaniu 

postanowień Rady Ligi Narodów z 

dn. 10: VII 1927. : 

Zdaniem mojego rządu projekt 

ten mógłby stanowić podstawę do 

narad przyszłego plenarnego posie- 

dzenia konferencji polsko-litewskiej, 

noszą się do prac komisyj, 
najbliższym czasie obradować będą 
w Kownie i Warszawie. 

Rząd litewski byłby szczęśliwy 
otrzymując możliwie przed najbliższem 
posiedzeniem konierencji polsko-litew- 
skiej i o ile zajdzie tego potrzeba, 
spostrzeżenia i uwagi rządu polskie- 
g0, dotyczące tego projektu. 

Prosząc Pana, ażeby pan zechciał 
przedstawić załączone przy niniejszem 
dokumenty rządowi Rzeczypospolitej 
Polskiej, proszę Pana, Panie Ministrze 
o przyjęcie wyrazów mego wysokiego 
poważania. 

Treść prajzkiu frakfafu, oprazuwanzgo przez rząd kawieński. 
Rząd Republiki Litewskiej i Rząd 

polski obustronnie pragnąc urzeczy- 

wistnienia uchwały Rady Ligi Naro- 

dów z dnia 10 lutego 1921 postano- 

wiły zawrzeć traktat i w tymo celu 

wyznaczyły swoich „pełnomocników, 

prezydent republiki litewskiej... „Pre- 

zydent Rzeczypospolitej Polskiej... 

którzy po wzajemnem przedstawieniu 

sobie swoich pełnomocnictw, uznanych 

za sporządzone” w należytej formie, 

zgodzili się na następujące pozycje: 

Art. 1. Wysokie układające się- 

strony zgadzają się na to, że tery- 

torjum, położone między granicą li. 

tewsko-rosyjską, wyznaczoną w art 

2 traktatu pokojowego moskiewskie- 

go z 12 lipca 1920 a linją demarka- 

cyjną, ustaloną przez Radę Ligi Na- 

rodów w dniu 3 lutego 1923 — sta- 

nowi terytorjum, uznane za Sporne 

pzez oba państwa. Ё 

"Art. 2. Tytuły prawne, na których 

opierają się wzajemne roszczenia Są: 

traktat pokojowy w Moskwie 12 lip- 
ca 1920, przyznający to terytorjum 

Litwie i postanowienie Konierencji 

Ambasadorów, przyznające to samo 

terytorjum Polsce. й 

Art. 3. Zgodnie ze stypulacjami 

traktatu w Suwałkach z 1. X, 1920 

wysokie układające się strony zobo- 
wiązuią się do załatwienia kwestyj 
ich granic wyłącznie za pomocą środ- 
ków pokojowych. 

Art. 4. Po ustaleniu granicy. mię- 
dzy Litwą a Polską między obydwo- 

ma państwami zostanie zawarty pakt 
o nieagresji i traktat arbitrażowy. 

Art. 5. Linja, dzieląca sporne te- 
rytorjium niepodległej Litwy, będzie 
uprzednio określona pod nazwą linji 
administracyjnej  litewsko-polskiej i 

pozostanie pod tą nazwą aż do osta- 
tecznego uregulowania granic obu 
państw. 

Art. 6. Ustrój, jakiemu zostanie 
poddana linja administracyjna litew- 
A jest ustalony w aneksie 

-ym. : 
Art. 7. Wysokie układające się 

strony stwierdzają, że dla zapewnie- 
nia pokoju pomiędzy Litwą a Polską 
i dla stworzenia warunków  koniecz- 
nych do szczerej współpracy należy 
w pierwszym rzędzie przystąpić na- 
tychmiast do częściowego zlikwidowa- 
nia roszczeń przeszłych, do dania 
gwarancyj wzajemnego bezpieczeństwa 
i otwarcia ruchu między obywatelami 
obu państw. 

Art. 8. Z zastrzeżeniem roszczeń 
za szkody wzajemne, wynikające z 
działań wojennych i innych aktów, 
Polska zobowiązuje się do zapłacenia 
Litwie sumy . . . miljonów dolarów 
amerykańskich, jako wynagrodzenia za 
Szkody, spowodowane akcją napastni- 
czą generała polskiego Żeligowskiego. 

Art. 9. Wysokie układające się 
strony obowiązują się nie wszczynać, 
ani nie tolerować żadnego rodzaju 
propagandy na terytorjum, znajdują- 
cem się pod ich administracją, a także 
nie tolerować żadnej organizacji zbroj- 
nej lub innej, wymierzonej przeciw 
istnieniu lub bezpieczeństwu państwa 
lub jego rządu. 

Art. 10. Na spornem  terytorjum 
zostanie stworzona wzdłuż linji admi- 
nistracyjnej polsko-litewskiej. szeroka 
na 50 km. strefa zdemilitaryzowana. 

Art. 11. Wprowadzenie lub utrzy- 
mywanie jakiejkolwiek siły zbrojnej, 
jako też wybudowanie obwarowań lub 
składów broni i amunicji będzie na 

terenie _ strefy 
wzbronione. 

Art. 12. Przekroczenia art. 9, 10, 
11 będą uważane za akty agresji 

zdemilitaryzowanej 

przeciwko drugiej  układającej się 
stronie. 

£4*- Art. 13. Ruch między Polską a 
Litwą, jak też i komunikacja poczto- 
wa i telegraficzna odbywać się będą 
przez stacje graniczne, przeznaczone 
do ruchu z innemi państwami. 

Ar. 13. Terytorjum sporne i je- 
go mieszkańcy nie mogą brać udzia- 

Odpowiedź i propozy 
W odpowiedzi na powyższą notę, 

wystosowana została do posła litew- 
skiego w Berlinie Sidzikauskasa nota 
następująca: 

Dnia 9 lipca 1928 roku. .Panie 
Ministrze, w odpowiedzi na notę pań- 
ską z dnia 23 czerwca 1928 r. i na 
projekt traktatu, mającego być zawar- 
tym między Polską a Litwą, który 
był przy nocie załączony, mam za- 
szczyt z polecenia swego rządu po- 
dać do Pańskiej wiadomości, co na- 
stępuje: 

Z głębokiem zdumieniem rząd 
polski zapoznał się z projektem trak- 
tatu, który rząd litewski mu  przed- 
stawił, projektem, który, zdaniem te- 
д0 rządu, powinien służyć za podsta- 
wę do ogólnego porozumienia mię- 
dzy obu państwami. Uważając, że z 
jednej strony projekt ten nie odpo- 
wiada uchwałom, powziętym przez 
Radę Ligi Narodów z 10 grudnia 

Król Aleksander adopiow 

łu w tym ruchu. Regulamin ruchu li- 
tewsko-polskiego jest zawarty w za- 
łączniku 2-gim. 

Art. 15. Traktat niniejszy nie 
sprzeciwia się w niczem traktatowi 
suwalskiemu z roku 1920. Traktat i 
jego załączniki stanowią jedną nie- 
rozdzielną całość. Będą one ratytiko- 
wane, skoro tylko zajdzie tego możli- 
wość, a wymiana ratyfikacji nastąpi 
.... . Sporządzony w dwóch eg- 
zempłarzach. Królewiec, dn.. . . 

cja naszego rządu. 
1921, do których rząd polski pragne 
się Ściśle zastosować i że z drugiej 
strony projekt ten usiłuje poddać pod 
dyskusję nienaruszalność terytorjum 
polskiego, dyskusję, w którą strona 
polska z nikim wdawać się nie mo- 
że, rząd polski żałuje, że nie może 
przyjąć do wiadomości propozycji 
rządu litewskiego. 

Jednakże rząd mój gotów jest do 
dalszego prowadzenia bezpośrednich 
rozmów z rządem litewskim, mają- 
cych na celu stworzenie między obu 
państwami „dobrego porozumienia, 
od którego zależy pokój”. Zgodnie z 
wyżej wymienioną uchwałą Rady Li- 
gi Narodów w tym celu proponuję 
rządowi litewskiemu prowadzenie w 
dalszym ciągu będących w toku ro- 
kowań w ramach ustalonych w mar- 
cu rb. na konferencji królewieckiej. 
Następuje podpis: (-) K. Wyszyń- 
ski, charge d “affaires. 

dzieci zabitego Pawła 
    

ai 
Radicza 

BIAŁOGRÓD, 8-VII. W związku z wypowiedzianem przez 
króla życzeniem adoptowania dwojga dzieci po Pawle Radiczu 
wdowa po Radiczu oddała monarsze 
Nadicę i -3-letniego chłopca Pa» 

10-letnią dziewczynkę 
ła. 

BAGAKCAAWAEKEE 

Podróż gwiazdzisia porucznika Lassale. 
Najbliższy efap Paryż Warszawa i z powrofem. 

> i SZ DAE LE BOURGET 9 VII PAT. Porucznik Lassale podjął dzisiaj o godz. 3 min. 30 
jakkolwiek niektóre jego klauzule od' tano drugą część swej podróży gwiazdzistej, mianowicie wyruszył z Paryża do Ma- 

które w drytu, „gdzie wylądował o 9 min. 25, a o 11 min. 15 wystartował z powrotem z Ma- 
drytu i wylądował w Le Bourget o godz. 17 1. 

W dniu jutrzejszym por. Lassale dokona podobnego lotu Paryż--Warszawa i z 
powrotem. W dniu wczorajszym dokonał,on jak wiadomo, 
z powrotem. 

lotu Paryż — Oslo 

ZOOTY SOS 
Dookoła fragicznego zgonu bankiera bówensfeina. 

4 BRUKSELA, 9.VII, PAT. Władze mianowały dwu sekwestratorów majątku ban- 
kiera Lówensteina, a sędziemu Della Riviera poleciły przeprowadzenie śledztwa i ze- 
stawienie aktu zejścia Lówensteina. 

ledztwo, przeprowadzone w Dunkier 
ryczny sposób gpogłoskom, 
żu francaskiem. 

ce, dało wyniki zaprzeczające w katego- 
że Lówenstein mógł wylądować wcześniej na wybrze- 

Z drugiej strony stwierdzono urzędowo, że w czasie przelotu do Dunkierki sa- 
molot, którym jechał Lówenstein, nigdzie nie lądował. 

  

SNIADANIA — OBIADY — KOLACJE 
Koncerty od godz. 5 p.p. 

SALA .— WERANDA. — CABINETY, 

Ko REMA EZ SE STEAMA ZZS OWA a) 

stąle na składzie 
posiadą 
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RESTAURACJA i KAWIARNIA T-wa K. Polek 
Ogr, Bernardyński 

CZYNNA NORMALNIE 

  

Motocykle Е. М. 
Warszawska Spółka Myśliwska 
Wilno, ul. Wileńska 10. 

WI UTI GSE IKOS EAS EILINIS NETA OBAJ PZA СОС AE 
ВЕ SE Ь КБ AG Е 23 КБ DES ТА ВЕ ETO SEN GA A AB KA CZ DĄ KOD. D GA E ESA VIS Ra 

Koedukacyjny zakład naukowy. Wstęp po 6-ciu klasach gimnazjum. 

  

wejscie od ul. Św. Anny 
obok rz. Wilenki 

  

0—9967 1 

Handiowo-Gospodarczyth 2 my 
wWilnie. = 

Wydziały: 1) Ogėlno-Handlowy, 2) Rolniczo-Handlowy. wą 
3-letni kurs nauki. = 

wą 
od godz. 8-mej do 14-tej. 8 

Adres: Wilno, ul. Jagiellońska Nr 2, [V piętro (Dom T-wa Akc. wą 
B-cia Jabikowscy). ga 
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Z PCECZENŃ 

„VITA“ 
poszukuje ustosunkowanych inteligentnych osób dla współpracy na 
terenie województw: Wileńskiego, Nowogródzkiego, Poleskiego i Wo- 

łyńskiego w charakterze akwizytorów i inspektorów. 
Warunki — pensja i prowizja, 

Zgłoszenia przyjmuje Oddział T-wa w Wilnie, 
skiej Nr. 7 m. 6. 

Dyrektor Władysław Wysocki. z 
WAZIE FREWOSSZSZOCROCEZCZRZAWSZTWWOSTOW 

  

Wrażenia feafralne. 
„Magdalenki“. 

Jest to tęga, korpulentna, pysko- 
wata, o gębie byle jak wyparzonej 
farsa niemiecka. Znamiona rasy naj- 
wyraźniejsze. Boki  poobijane po 
wszystkich scenach. Wieku, pod 
szminkami reżyserskiemi, nie odgad- 
niesz, widać jednak na oko, że leciwa. 
Ale trzyma się jeszcze nieź e... Wcale 
tłusta — co też ujmuje wieku, 

Jest atoli tłuszcz i tłuszcz. Jest 
tłuszcz ordynarny i delikatny tłuszcz. 
Lekkie francuskie frykasy, pasztety i 
wolowany (vol au vent) nie znoszą 
innego tłuszczu jak najdelikatniejszy, 
najprzedniejszy; z niemieckim klopsem 
nie trzeba robić tyle ceremonii. 

Prawda, ostry humor „Simplicissi- 

musa“ lub jowialny humor „Fliegende 

Blatter* jest w przednim gatunku 
ale „Magdalenki” nic nie mają wspól- 

nego z obiema temi odmianami nie- 

mieckiego humoru, 
Ciężki to kawał humoru... 
A zdawałoby się: wszystko w 

sztuce „jak wyrąbane“! Co tu może 
być ciężkostrawnego? 

Oto hrabina (może nie autentyczna, 
co?) dobroczynna hrabina (jaką każda 
jest hrabina, może nie?) stoi na 

czele zakładu dla podźwigania i umo- 

ralniania „upadłych* dziewcząt. Za- 

kład wyposażony jest w najświeższe 

metody nawracania zbłąkanych owie- 

czek. Wszystko jest — tylko  „Owie- 

czek* niema. Fatalnošė! Czem po- 

pisać się wobec wysokiego protekto- 
ra zakładu _ jakiegoś tam księcia 
Schaumbury— Lippe czy Reuss nie- 
wiedzieć której linji! Więc się... dla 
honoru domu... fabrykuje przed sa- 
mą inspekcyjną wizytą Jego Książę- 
cej Wysokości: dwie, trzy, cztery 
„Magdalenki“. Gdy zaś dodamy, že 
książę jest w kwiecie męskiego wieku, 
i że w mundurze wygląda jak: malo- 
wanie a temperament dopisuje mu 

bez zarzutu, będziemy. mieli wyobra- 
żenie, coby z takich ingredjencyj i 
motywów spreparowal... котефор!- 
sarz francuski. 

Coby się to za pikantny duet wy- 
wiązał z zagustowania . urodziwego 
księcia w spuszczającej oczki fałszy- 
wej magdalence, która też sama na 
księcia „leci*! Gotowe coś a la „Ni- 
touche“... 

Komu jednak pilno pośmiać się, 
może pofolgować sobie i na „Magda- 
lenkach* Davis'a. W którym akcie? 
To już rzecz obojętna. 

Stałych bywalców w Lutni cieka- 
wił bardziej niż sztuka, nienależąca 
do repertuarowych nowalijek, debiut 
reżyserski p. Stanisława Dąbrowskie- 
go, który też wystąpił w roli księcia. 
Dła reżyserskiego popisu sztuka nie 
daje pola. Bo dać premierę z rolami 
słabo opanowanemi pamięciowo... to 
się już i bez p. Dąbrowskiego u nas 
przytrafiało. Przyjemnie nam tylko było 
stwierdzić, że sam p. Dąbrowski już 

zdążył przystosować się do miej- 
scowych obyczajów. Mniejsza. Wiemy 
w jak ciężkich warunkach i jak ciężko 
pracuje Teatr Polski. Przeto podnieś- 
my bez zastrzeżeń to, co p. Dąbrow- 
ski wnosi na naszą scenę komedjo- 
wą: dobry, dystyngowany ten gry, 
czyli rzetelną kulturę aktorską przy 
wybornych warunkach zewnętrznych 
na amanta serjo. Rola księcia jest 
tak w  „Magdalenkach* zakuta w 
szablon, że p. Dąbrowski musiał iść 
ślepo po linji -- autora. Innym ra- 
zem pokaże nam, jak się chodzi wła- 
snemi drogami. Tymczasem zanotuj- 
my tylko nader dodatni rys: dobrego 
Smaku. Nie dał księciu wąsów a la 
Wilhelm Il-gi — do czego się nieraz 
w „Magdalenkach“ posuwano. 

Onegdajszą — samą w sobie nie- 
ciekawą premjerę — urozmaicił zacie- 
kawiający debiut na scenie Teatru 
Polskiego artystki scen toruńskiej i 
bydgoskiej p. Hanny Kozłowskiej w 
najbardziej odpowiedzialnej roli w ca- 

Jej sztuce, „ialszywej“  magdalenki 
Małgorzatki Gloom. P. Kozłowska 
ma „teatr“, aby się tak wyrazić, we 
krwi. Jest córką Stanisława Kozłow- 
skiego, zmarłego w 1922 r. nadzwy- 
czaj płodnego dramatopisarza, dosko- 
nałego znawcy sceny, autora „Turnie- 
ju“. „Esterki“ etc. którego „Albert, 
wójt krakowski“, odznaczony w 1886 
pierwszą nagrodą konkursową ucho- 
dził w oczach wielu za arcydzieło. 
P. Kozłowska jest zaś, po matce, 
wnuczką Władysława Bogusławskiego, 
znakomitego krytyka teatralnego, au- 
tora klasycznej książki „Siły i Środki 
naszej sceny", który, z piórem re- 
cenzenta :,IKurjera Warszawskiego" 
w dłoni, między rokiem 1880 a 1890 
trząsł teatrami warszawskiemi, a i 
wogóle sceną polską, gdzie tyl- 
ko wówczas była. Nie odrodziła 
się córka i wnuczka obu  najrzetel- 
niejszych „ludzi teatru", w teatrze 
rozmiłowanych. Od dziecka wpatrzo- 
na w scenę przy boku Władysława 

Bogusławskiego, sama Oto jest na 
niej. Jako skończona już obecnie 
artystka, obdarzona lotną inteligencją, 
pewna „sił swoich i środków, swo- 
bodna na scenie jak ryba w wodzie, 
wnosząca na scenę tchnienie kultury 
i wyższych aspiracyj, panująca nad 
dobrą dykcją o przyjemnem  brzmie- 
niu głosu, - zaczyna oto mierzyć się 
z karjerą, co, jak wiadomo, nietylko 
w „Trawjacie”, splata ciernie z kwia- 
tami. 

Publiczność nasza przyjęła ukaza- 
nie się p. Kozłowskiej z żywą sym- 
patją, a jej debiut (w sztuce, niestety, 
mało interesującej) ze szczerem za- 
dowoleniem. Jak się dalej ten stosu- 
nek ułoży, zależeć będzie oczywiście 
od tego przedewszystkiem, czy p. 
Kozłowska wejdzie do artystycznegoć 
zespołu Teatru Polskiego na zbliżają- 
cy się nowy sezon. Cz) 

ZI
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KURIER GOJPUDAKCLY ДЕЙ. МУСНОВНКЕ. 
Na ferenie przyszłych Tar- 

gów Północnych 
(Stan robót w dniu wczorajszym). 

Wilno żyje pod znakiem  oczeki- 
wania na „Targi Północne'. Sądzimy 
że nie od rzeczy będzie dać chociaż 
pobieżny szkic tego wszystkiego, co 
ną wcale rozległym terenie Targów 
Połnocnych zostało już wykonane. A 
dokonano niemało! Już teraz nawet 
ten, kto od dłuższego czasu nie był w 
ogrodzie Bernardyńskim, nie pozna go, 
zwłaszcza od strony głównego wej- 

ścia. р 
Pomijając już znaczenie 

samych, oddają one nieocenione dla 
nas usługę: zostanie dokonana tak 
niezbędna ze względów estetycznych 

i zdrowotnych unifikacja ogrodów 
miejskich: Cielętnika, Botanicznego 
(Vel „sportowy im. gen. Želigowskie- 
go“ i Bernardynskiego.) 

By ułatwić czytelnikowi orjentację 
w terenie, zacznijmy systematycznie 
od ogrodu Bernardyńskiego przy zbie- 
gu ulic Królewskiej i św. Anny. Od 
paru dni z racji robót ruch pieszy i 
kołowy jest tu wstrzymany całkowi- 
cie. Przy tym to właśnie zbiegu ulic 
stanie główna brama Targów Półno- 
cnych, która następnie będzie odegry- 
wała rolę głównego wejścia do zmo- 
dyfikowanego i rozszerzonego ogrodu 
Bernardyńskiego. 

Szpetna „budka' narożna ze skle- 

Targów 

f4pikiem i nieco dalej położona „strzel- 
nica" ewentualnie ulegną zagładzie, 
zaś w miejscu dzisiejszego parkanu 
wzniesione zostanie solidne ogrodze- 
nie. Ogrodzenie to, załamując się przy 
występie muru, tuż za strzelnicą, po- 
biegnie dalej w kierunku zajętych czę- 
ściowo przez Uniwersytet murów 
po-Bernacdyńskich, okalając zajmowa- 
ny dotychczas przez stajnie wojsko- 
we obszerny plac, graniczący z ko- 
ściołem Bernardyńskim i stacją wo- 
dociągów miejskich. 

W rezultacie rozszerzenia ogrodu, 
a zarazem terenu Targów w tym kie- 
runku, w granicach „Bernardynki" 
znalazł się bodaj najpiękniejszy z ca- 
łego kompleksu murów  po-Bernar- 
dyńskich gmach stylowy ze skarpami, 
wieżyczką narożną i t.d., który jest 
obecnie gruntownie, a zarazem Z ca- 
łym pietyzmem dla jego sylwetki za- 
sadniczej odrestaurowany. W podo- 
bny sposób odrestaurowuje się i po- 
łączona z nim dalsza kamienica; po- 
zatem poczynione są przygotowania 
do gruntownego remontu ogromnie 
podniszczonego budyneczku partero- 
wego O strukturze podłużnej, przyle- 
gającego do terenu wodociągów. 

Tuż za wspomnianem wyżej zała- 
maniem ogrodzenia w kierunku mu- 
rów po-Bernardyńskich po prawej 
stronie dotychczasowej ulicy, a obec- 
nie alei ogrodowej stanie parterowy 
budyneczek urzędu pocztowego Tar- 
gów. W ciągu paru dni ostatnich zdo- 
ano już dokonać pomiarow i zało- 
żyć fundamenty tej budowli. 

Najdonioślejszem wydarzeniem ro- 
bót, prowadzonych w tej części tere- 
nu wystawowego, jest jednak co inne- 
go, mianowicie w dniu wczorajszym 
zostały doszczętnie zburzone od sze- 
Tegu lat zatruwające spokój miłośni- 
ków Wiłna, stajnie wojskowe! Ten 
sam los spotkał lub spotka pomniej- 
Sze klitki drewniane i miejsca ustępo- 
we, znajdujące się w bezpośredniem 
ich sasiedztwie. 

Po lewej stronie byłej ulicy Kró- 
lewskiej na odcinku jej od zbiegu z 
ulicy św. Anny do dotychczasowego 
wejścia głównego w miejsce szka- 
radnych wojskowych garażów samo- 
chodowych wznosi się przebudowany 
Z nich Pawilon Główny Targów, a 
w znacznej swej części już  Otynko- 
wany. Przylega on bezpośrednio do 
gmachu b. warsztatów tkackich hr. 
Mohlėwny (obecnie żeńska szkoła 
premysł.-handlowa im. E. Dmochow- 
skiej), również oddanego do dyspo- 
zycji kierownictwa Targów. 

„ Dookoła obu gmachów zakładają 
SIĘ Obecnie rury wodociągowe dla za- 
silenia wodą kranów pożarowych, któ- 
re zostaną przy nich ustawione. 

Na całym tym odcinku, jak rów- 
nież i na sąsiednim między nieistnie- 
jącem już dotychczasowem wejściem 
głównem, a mostem przez Wilenkę, 
zostały usunięte bruki, chodniki i 
ogrodzenia, obecnie zaś dokonywa 
się niwelacja scalonych gruntów oraz 
wytykają się nowe aleje i ścieżki. 

Tyle co do ogredu Bernardyń- 
skiego. O Botanicznym pomówimy w 
astępnym artykule. 

Н w Przechodzeń, 

INFORMACJE. 
Monopo! spirytusowy. 

‚ W „Dzienniku Ustaw, Nr. 60 ukazało 
Się rozporządzenie Ministra Skarbu, wyda- 
ne w celu wykonania rozporządzenia p. 
Prezydenta Rzplitej o monopolu spirytuso- 
wym. 

Rozporządzenie to składa się 454 arty- 
kułów, 3-ch załączników i 48 wzorów, re- 
gulujących produkcję, nadzór i obrót spi- 
„Tytusem na całym obszarze Polski. 

Podzielone ono jest na 8 części. 
„Część I obejmuje przepisy ogólne włą- 

<znię lo artykułu 
„ Część II rozbita na działy, z których 

Pierwszy (67 do 158) reguluje produkcję 
Spirytusu, ustala formułę dla monopolowej 
<eny nabycia spirytusu oraz uprawnienia 
do kó$rzystania z bezpłatnej pomocy nau- 
kowyśj dla gorzelnictwa i technicznej kon- 

„ trolij, wykonywanej przez instytucje nauko- 
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we. W dziale tym znajdujemy prócz posta- 
nowień ogólnych przepisy, stanowiące o 
rolniczym charakterze gorzelni, o przero- 
bie w niej innych surowców podstawowych, 
aniżeli ziemniaki, o nowych powstających 
Pa prewia odpędu (z przykładem -- 
$ 116), zasadniczym i dodatkowym kontyn- 
gencie zakupu spirytusu, dostawie i wypłacie 
należności za spirytus. 

W artykułach o monopolowej cenie 
nabycia spirytusu przepisy ustanawiają za- 
sady obliczania kosztów: surowców, gorze- 
lanego, administracyjnych, robocizny, do- 
stawy spirytusu, amortyzacji i remontu, 
opału (z uwzględnieniem miejscowości we- 

dług województw), ubezpieczenia, podatków 
i opłat, smarów, światła, oprocentowania 
kapitału zakładowego, a wreszcie ubytki 
maszynowe i drogowe* 

Dział drugi zawiera przepisy o urzą- 
dzeniu i kontroli gorzelni (S$ 159 — 230). 

Dział trzeci obejmuje przedsiębiorstwa 
drożdżowo-gorzelnicze i drożdżowe oraz 
obrót z zagranicą ($$ 231 — 260). 

Część Ill poświęcona rektyfikacjom i 
składom spirytusu oiaz wyrobom wódcza- 
nym w swym dziale pierwszym (S$ 261 — 
292) traktuje o rektyfikacjach, w drugim 
($$ 293 — 310) o wolnych składach i wy- 
zoba zg + 

„W części IV znajdujemy przepisy o w 
robie i sprzedaży wódek satiniodych i » 
spirytusie pejsachowem ($$ 311 — 357). 

Część V-ta dotyczy urządzenia zakła- 
óów sprzedaży napojów alkoholowych, a 
więc ogólne warunki, którym winny odpo- 
wiadać wszelkiego rodzaju zakłady z ich 
sprzedażą, urządzeniem i prowadzeniem za- 
kładów z wyłączną sprzedażą wyrobów 
alkoholowych bez prawa wyszynku oraz z 
prawem wyszynku i sprzedaż napoi alko- 

wd o zawartości do 2 proc. (S$ 358— 

W części Vi-ej mieszczą się przepisy 
o kontroli nad przewozem pó R i WE 
oi w granicach państwa 

ywozem z zagranicy i yw (88.373488) S 
1 Część VII ustanawia porządek i warun- 

ki zkażania, przerobu i sprzedaży spirytusu, 
nieprzeznączonego do spożycia, urządzenia 
i kontroli fabryk octu ze spirytusu, a także 
2 eteru etylowego i estrów ($$ 438 

Część VIIl-a zawiera rzepis: rzej- 
ściowe i końcowe (S$ 483 ® 484) sj 

Załączona do tych przepisów instrukcja 
dla władz skarbowych 2-ej instancji o spo- 
sobie podziału wojewódzkiego prawa od- 
pędu pomiędzy poszczególne gorzelnie 
przemysłowe (melasowe, drożdżowe, owo- 
cowe i pejsachowe), 4 następnie normy 
stosowania środków skażających do ska- 
żania spirytusu, nieprzeznaczonego do picia 
i normy ilościowe próbek środków skaża- 
jących, przesyłanych do badania chemiczne- 
go - zamykają część ustawodawczą. Dalej 
idą wzory protokułów, patentów, wykazów, 
zaświadczeń, podań, ksiąg i t. p. 

(0) Ankieta podatkowa. Urzędy 
skarbowe otrzymały formularze ankietowe, 
dotyczące stosunków ekonomicznych, pa- 
nujących na terenie podległym urzędom. 
Kwestjenarjusze posiadają kilkaset pytań, 
rubryk statystycznych, wykresów i odpo- 
wiedzi. Mają one służyć, jako materjał or- 
jentacyjny, do zmiany obecnego systemu 
dodatkowego. 

  

WTOREK 
10 Dzis Wschód sł. g. 3 m. 30 

| 7 braci Zach. sł. o g. 19 m. 51 
jutro 

Piusa p. m. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji 0. 5. В. 

z dnia — 9-VII 1928 r. 

Ciśnienie J е 
średnie w m. | 192 

Temperatura J й kó= 
średnia | + 15% 

Opad za do- ! 
bę w mm. ] 

Wiatr J 2 przewažający 1 Zachodni 

Uwagi: półpochmurno. 
Minimum za dobę — AC. 
Maximum na dobę 18°С. 
Tendencja barometryczna: wziost ciśnie- 
nia. 

URZĘDOWA. 
‚ —- (x) Zatwierdzenie uchwał Rady 

Miejskiej. Urząd Wojewódzki w Wilnie, 
jako włądza nadzorcza, zatwierdził ostatnio 
uchwały: z ostatniego posiedzenia Rady 
Miejskiej, dotyczące 1) wypłacenia przez 
Magistrat Uniwersytetowi SB jednorazowe- 
go zasiłku w sumie 81,341 zł.i 2) sumy 
15.000 zł, wyasygnowanej przez miasto na 
uporządkowanie terenów, przeznaczonych 
na Targi Północne i Wystawę Rolniczo- 
Przemysłową w Wilnie. 

MIEJSKA. 
— (x) Posiedzenie Rady Miejskiej. 

We czwartek dnia 12 b. m. o godzinie 20 
odbędzie się w  Magistracie posiedzenie 
Rady Miejskiej. | : ! ы 

Na posiedzeniu tem między innemi roz- 
patrzone będą następujące Sprawy. 

1) Sprawaj uruchomienia Bąnku Komu- 
nalnego m. Wilna (Komunalna Kasa O- 
szczędności ). ‚ 

2) Projekt przeznaczenia placu pod bu- 
dowę gmachu dla potrzeb žydowskiego 
szkolnictwa powszechnego. Edas 

3) Sprawa darowizny działek ziemi 
miejskiej gminie karaimskiej na Kienesę i 
cmentarz. 

‚ 4) Wniosek w sprawie powołania spe- 
cjalnej Komisji dla likwidacji angielskiej 
pożyczki likwidacyjnej m. Wilna. 

5) Projekt regulaminu Komitetu Roz- 
budowy m. Wilna. 

„ 6) Sprawa uposażenia architekta miej- 
skiego. | 

1) Wniosek wyrażenia uznania czton- 
kom Komisji Szacunkowej p.p. Makowskie- 
mu i Morgowickiemu. 

— (x) Posiedzenie miejskiej Komi- 
sji finansowo-gospodarczej. We wtorek 
dnia 10 b. m. o godz. 8 wieczór odbędzie 
się w Magistracie posiedzenie miejskiej Ko- 

misji gospodarczo-finansowej. п 

Na posiedzeniu tem prócz szeregu 
spraw, podlegającychsakceptacji Rady Miej- 
skiej, rozpatrzony będzie wniosek przeka- 
zania zarządowi pracowników Miejskich 
załatwienia podań o zaliczki na pobory ze 
zdeponowania Kasie związku odnośnej sumy. 

— (x) Rejestracja zapasów zboża i 
mąki. Informują nas, iż Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych wydało ostatnio zarządze- 
nie, w myśl którego w najbliższym czasie do- 
konaną zostanie na terenie poszczególnych 
województw rejestrącja zboża i mąki. Re- 
jestracji tej podlegać będą zapasy zbożą w 
ilości od 50 kw., mąki zaś od 25 kw. 

— (a) Ceny w Wilnie 
lipca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjąch wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 51 52, owies 50—52, jęczmień bro- 
warowy 53—54, na kaszę 49—50, otręby ży- 
tnie 34 — 35 pszenne 35 -- 36. Ceny ryn- 
kowe: słoma żytnia 8 — 10, siano 10—15, 
ziemniaki 13—16.  Tendencja dla owsa 
mocna, dla reszty spokojna. Dowóz 
średni. 

Mąka pszenna krajowa | gat. 0000 A 
110—120, 0000 95—105, II gat. 0000 В 
90—100, 000 80—90, żytnia 65 proc. 78— 
82, 70 proc. 75— 78, razowa 60—65, kar- 
toflana 85—95, gryczana 75--85, įęczmien- 
na 60—65. 

Kasza manna amerykańską 140—150 gr' 
за 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 300 — 320 gr. za 1 kg., 
cielęce 160—200, baranie 260—280, wieprzo- 
we 300—350, schab 360--370, boczek 360 
— 376, szynka świeża -80—300, szynka wę- 
dzona 420—450. 

Tłaszcze: słoniną krajowa I gat. 380— 
380, szmalec amerykański I gat. 400—450, 
400, II gat. 350—380, amerykańska 350— 

z dnia 6-go 

II gat. 380—400, sadło 380—400, olej ro- 
ślinny 240—260. . 

Nabiai: mleko 25 — 30 gr. za 1 litr, 
śmietana 140—150, twaróg 80 — 100 za 1 
kg., ser twarogowy 123 — 150, masło nie- 
solone 450 — 500, solone 400 — 450, de- 
serowe 500 — 650. 

J ja; 140—150 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 

detalu), kostka [ gat. 180 -190, II gat. — 

Warzywa: kartofle 15—16 gr. za 1 kgr 
cebula 80—100, młoda 10—15 (pęczek) 

- marchew 60—80, pietruszka 5—10 (pęczek) 
buraki 50 — 60, młode 25 — 30 (pęczek) 
brukiew 50 60, szczaw 20 -25, sałata 15— 
20 (pęczek), ogórki 30—40 gr. za sztukę, 
groch 80 — 100, fasola 80 90, kapusią 
świeża 100—120, kwaszona 45—50, grzyby 
suszone 18—20 za 1 kg. 

Drób: kury 3,00 6,00 zł. za sztukę, 
kurczęta 140 -200, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe 
8,00 —12,00 bite 7.00—10.00, indyki żywe 
15.00 —1800, bite 12.00 — 15.00 zł, młode 
R" zł. za sztukę, borówki 5 zł. za 

g. 
Ryby: liny żywe 380 — 400, śnięte 

280 — 300, _ szczupaki żywe 350 — 38, 
Śnięte „00 50, okonie żywe 380 - 400, 
Snięte „40 , karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 320—400, Śnięte 
180—220, leszcze Żywe 380—400, śnięte 
250-280, sielawa 150 180, wąsacze żywe 
350-380, śnięte 80 300, sandacze (brak), 
sumy 200 — 250 miętuzy 120 - 150, jażie 
bywe 350 -380, śnięte 200 - 220, stynka 
brak), płocie 120 150, drobne 40— 60. 

KRONIKA 
— (x) Posiedzenie Komitctu Rozbu- 

dowy m. Wilna. We śródę dnią 11 b. m. 
o godz. 6 wiecz. w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komite- 
tu Rozbpdowy m. Wilna z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczplitej о rozbudowie miast z 
dnia 22-1V-27 r., rozporządzenia wykonaw- 
czego z dnia 3-XI-27 r., regulaminu dla 
Komitetów Rozbudowy, regulaminu Banku 
Gospodarstwa Krajowego dla pożyczek 
udzielanych z państwowego funduszu go- 
spodarczego, oraz pismu Wileńskiego Urzę- 
du Wojewódzkiego z dnia 24-1 г. Ъ. ' 

2) Ukonstytuowanie się Komitetu. 
3) Wybór zastępcy przewodniczącego 

Komitetu. 
4) Wybór Komisji trzech dla opraco- 

wania regulaminu Komitetu Rozbudowy. 
„5) Sprawozdanie liczbowe z działalnoś- 

dociomitetu. 
6) Przejrzenie wniosków, uchwalonych 

Kdrzednio przez Komitet. 
7) Sprawozdanie o stanie wniesionych 

podań o pożyczki i 
8) Wolne wnieś$ki. 

SAMORZĄDOWA 

-- (0) Przysposobienie rolnicze mło- 
dzieży wiejskiej Min. Rolnictwa przystą- 
piło do zorganizowania w dziedzinie oświa- 
ty pozaszkolnej akcji przysposobienia rol- 
niczego młodzieży wiejskiej. Urządzone zo- 
staną specjalne konkursy uprawy i hodo- 
wli rolniczej dla młodzieży wiejskiej, przy- 
czem uzyskujący najlepsze wyniki otrzy- 
mywać będzie nagrodę Min. Rolnictwa. 

POCZTOWA. 

‚ , — (o) Ubezpieczenie w PKO. Jak 
już donosiliśmy, z dniem 15 czerwca urzę- 
dy pocztowe przyjmują ubezpieczenia na 
życie bez bądania lekarskiego. W związku 
z ogólnym rozwojem tej akcji PKO w naj- 
bliższym czasie maximum stawki ubezpie- 
czeniowej, która obecnie wynosi 5000 zł. 
podniesie do 10000 zt. Przesunięta rów- 
nież będzie granica wieku  ubezpieczają- 
cych się z 50 lat na 55 lat. 

KOLEJOWA. 
— Wokoło budowy linji kolejowej 

Woropajewo—Druja. Jak już donosiliśmy, 
do Wilna zjechała specjalna komisja, dele- 
gowana przez ministerstwo komunikacji, ną 
której czele stoi inż. Rozwądowski, kie- 
rownik budowy linji kolejowej Woropaje- 

wo — Druja. 
Biura tego przedsięwzięcia pomieszcze- 

nie znalazły w domu Nr 5 przy ul. Tatar- 
skiej, gdzie praca wrze w całej pełni. 

Studja nad wytyczeniem samej linji, 
rozmieszczeniem stącyj są już na ukoń- 
czeniu. 

Budowę linji na przestrzeni od Woro- 
pajewa do Drui podzielono na dwie części, 
z których pierwsza rozpoczęta będzie już 
w połowie mb. i trwać będzie do wiosny 
1930 r. Druga część budowy ukończona 
będzię w kuńcu tegożjroku. 

„_ Długość linji wynosić będzie 95 klm. i 
biec będzie po jednej parze toru normal- 
ego. 

W tych dniach ogłoszony zostanie prze- 
targ na poszczególne roboty przy budowie 
tej linii. 

. Kredyty na koszta początkowe w kwo- 
cie 1.500.000 zł. już są przekazane do dy- 
spozycji komisji. 

WODŹWAJ 

WOJSKOWA. 
— (x) D-za OK III Generał Litwi- 

nowicz w Wilnie. Dowódca OK III gene- 
rał Litwinowicz, który onegdaj przybył do 
Wilna, po dokonaniu inspekcji w kilku od- 
działach wojskowych, stacjonowanych w 
Wilnie, odbył konferencję z w-z wojewodą 
p. Dworakowskim i prezydentem m. Wilna 
p. Folejewskim. Głównym tematem tych 
konferencyj była sprawa realizacji projektu 
budowy piekarni mechanicznej w Wilnie. 

W dniu wczorajszym wieczorem p. Ge- 
nerał Litwinowicz powrócił do Grodna. 

RÓŻNE. 

— Od redakcji. W Nr. 150 „Słowa 
z dnia 5 lipca omyłkowo zostało opusz- 
czono nazwisko p. Lewickiego pod artyku- 
łem jego pióra „Chleb i piekarstwo*. 

— (x) Komitet pomocy pogorzel- 
com. W związku z ostatnim pożarem, wsku- 
tek którego spłonęła niemal cała wieś Po- 
niemońce, gdzie 100 rodzin pozostało bez 
dachu, w ostątnich dniach na terenie gminy 
Bielickiej pow. Lidzkiego powstał komitet 
niesienia pomocy pogorzelcom. : 

W skład komitetu wchodzą przedstawi- 
ciele miejscowych władz rządowych, sa- 
morządowych oraz organizacyj społecznych. 

— (x) W sprawie walki z wścieklizną. 
W związku z panującą na terenie wojewódz- 
twa wścieklizną wśród psów, Starosta 
Grodzki na m. Wilno wydał ostatnio zarzą- 
dzenie, w myśl którego mieszkańce Wilna 
wyjeżdżający z psami do innych miejsco- 
wości winni posiadać odpowiednie zaświad- 
czenie, stwierdzające zdrowotność danego 
PSA. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Zjadła proszku od pluskiew. Dn. 
9 b. m. zjadła proszku od pluskiew So-let- 
nia Anna Jurdziełowa, poczem rozchorowa- 
ła się ciężko (Majowa 44). Poszkodowanej 
pogotowie udzieliło pomocy. 

— Walka z policjantem. Około zaśc. 
Cyganiszki gm, Turgielskiej Teodor Sankin 
usiłował wyrwać broń posterunkowemu 
Stanisławowi Stanisławkowi, który po uprze- 
dzeniu użył broni i zranił Sankina bagne- 
tem w rami3. 

— Zwłoki sierżanta 85 p. p. Około 
Nowej Wilejki po przejściu pociągu zdąża- 
jącego do Wilna znaleziono zwłoki sier- 
żanta 85 p. p. Władysława Kleszczyka. 

W jaki sposób Kleszczyk dostał się 
pod pociąg dotychczas nieustalono. 

W straszliwych uściskach buforu. 
Dn. 7 b. m. na kolei w uściskach bufo- 
rów wagonowych poniosła śmierć robotni- 
ca oczyszczania wagonów 35-letnią kielena 
Maszkowska (Oszmiańsa 1). 

Zastrzelił z rewolweru. W kolon. 
Czerniowice pow. Dziśnieńskiego podczas 
targu kapral 3 p. sap. Kosarz wystrzałem 
z rewolweru zastrzelił Szymona Płaskiego 
(w Ciemisowo). Kosarza aresztowano. Zaj- 
ście wynikło na tle porachunków osobis- 
tych. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (Sala „Lutnia*). Dziś 

Magdalenki, ną których rozbawiona publi- 
cznośc Śmieje się do łez. Bohaterem wie- 
czoru jest Wilhelm II, którego na naszej 
scenie kreuje pozyskany na krótko reży- 
ser i artysta Sceny Krakowskiej p. Stani- 
sław Dąbrowski. 

— Piątkowa premjera. W piątek na 
repertuar Teatru Polskiego wchodzi słynna 
sztuka Molnara, nigdy dotąd w Wilnie nie 
тап „Uluda szczęšcia“ z p. Stanisławem 
ąb wskim w roli głównej: „Utuda szczę- 

ści — ме wszystkich teatrach europejskich 
dzi „niezwykle zajmującej treści i niezwy- 
kł u tematowi, była wszędzie gwoździem 
S' nu. „Ułuda szczęścia* wymaga niezwy- 
kle sprawnego aparatu scenicznego, to też 
pracownie malarskie i krawieckie przygo- 
towują do piątkowej premjery nowe deko- 
racje i kostjumy. 

a> wee ES" 
Ё RADJO. 

Wtorek dn. 10 lipca 1928 r. 

13.00: Transmisja z Warszawy: ю 
17.00—17.20: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych. 
17.25—17.50: Transmisja z Poznania. 
17.55 19.10: Chwilka litewska. 
17.55-19.10: Koncert orkiestry man- 

dolinistów. 
19.05 — 19.30: Audycja literacka. 
19.30 — : Komunikaty. 
19.50—22.00: Transmisja z 

(Opera): i 
2.00 22.30: Transmisja z Warszawy: 
22.00—23.30: Transmisja muzyki ta- 

necznej z restauracji „Oaza* w Warszawie. 

Z calej Polski 
— Groźny pożar w Krakowie 
W nocy z 6 na 7 b. m. wybuchł, 

w zakładzie stolarskim Griinberga 
przy ul. Tatarskiej groźny pożar. 
Akcję ratunkową utrudniał niski po- 
ziom wody na Wiśle, brak wo- 
dy w wodociągach, a pozatem gęsty 
dym wydobywający się z płonącego 
zakładu. Niebezpieczeństwo było tem 
większe, że w pobliżu znajdował się 
garaż, w którem mieścił się zbiornik 
benzyny. Straty wynoszą od 120 do 
150 tys. złotych. 

— Sensacyjny proces trucicieli żoł- 
nierzy polskich. Dn. 9 b. m. we Lwowie 
rozpoczął się proces karny przeciw jedne- 
mu z największych masarzy lwowskich, Jó- 
zefowi Nowakowi, którego afera w swoim 
czasie byłą przedmiotem wielkiego zainte- 
resowania. 

Obok Nowaka, oskarżonego © zbrodnię 
oszustwa, zasiada b. kapitan, obecny apli- 
kant sądowy, dr. Zabłocki i kilku jego po- 
mocników. 

Bezpośrednim powodem aresztowania 
w sierpniu 1926 roku było dostarczanie 
przez niego czterem putkom Iwowskim 
mięsa, w którem znajdowało się białko 
końskie. 

Nowak czuł się dotknięty ekspertyzą 
weterynarską j zaskarżył dr. Hijolskiego o 
obraze czci, przyczem w charakterze świad- 
ków przedstawił swych czelądników, któ- 
rych poprzednio przekupił. 

W pierwszej instancji dr. Hijolski zo- 
stał zasądzony na 1 miesiąc aresztu, w dru- 
giej zaś uwolniono go od zarzutu oszczer- 
stwa. | 

„ W lipcu 1927 roku czeladnicy zgłosili 
się do włądz sądowych, gdzie stwierdzili, 
że kiełbasy, wyrabiane dla wojska składały 
się z najgorszego mięsa wołowego, głównie 
z odpadków z małą domieszką wieprzo- 
winy. 

Przy oddawaniu mięsa i wędlin Nowak 
urządzał się w ten sposób, że odrzucone 
przez komisję wędliny oddawał kapitanowi 
Zabłockiemu, który podrabianą pieczątką 
wyciskał odpowiednie znaki; w ten sposób 
części odrzucane dostarczano wojsku. 

. Aresztowany Nowak przesiedział w 
więzieniu trzy miesiące, poczem wypu- 
szczono go na wołność za kaucją 100.000 zł. 

Poznania 

  

W niedzielę 8-g0 lipca o godz. 8 wiecz. po długich i ciężkich 

cierpieniach zmarł w wieku lat 80 nasz ukochany OJCIEC 

IZAAK TROCKI 
o czem zawiadamia pozostąła w nieutulonym smutku stroskana RODZINA 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. SADOWEJ 4 odbędzie 

się DZIŚ we wtorek 10 lipca o GODZ. 11 RANO. 

Zasztylefowana z 
W nocy z dnia 7 na 8 bm. przy 

ul. Zakretowej 13 podczas libacji we 
własnem mieszkaniu, poraniona zos- 
tała ciężko sztyletem przez jednego z 
uczesników właścicielka tegoż domu 
niejaka Michałowska Weronika, która 
po przewiezieniu jej do szpitala ży- 
dowskiego niebawem zmarła. 

Sprawca zaś, którega nazwisko 
nie udało się narazie stwierdzić, ulot- 
nił się w niewiadomym kierunku. 

Przybyłe natychmiast na miejsce 
wypadku władze Śledcze ustaliły, że 

zemsty  kohiefa. 
Michałowska, jednocześnie właściciel- 
ka sklepu mięsnego napadnięta zos- 
tała z zemsty i namowy innych ludzi 
przez robotnika Pawlukiewicza Ada- 
ma, zatrudnionego u rzeźnika Pilnika 
zam. na Lipówce za to, że ujawniła 
ona przed odnośnemi władzami spra- 
wę stemplowania przez niektórych 
rzeźników mięsa fałszywemi pieczę- 
ciami. 

Ukrywającego się zbrodniarza u” 
jęto i osadzono w więzieniu na Łu. 
kiszkach. (x) 

Rozlane stawy zafopiły wioskę. Woda uszkodziła 

mosi kalejcwy. 
Komunikacja przerwana. Pasażerowie przeprawiają na łodziach. 

Wczoraj w godzinach popołudniowych 
między Bezdanami a Podbrodziem wskutek 
przerwania tamy rozłały, znajdujące się tu, 
stawy prywatne, co spowodowało zatopienie 
okolicznej wioski. 

Od parcia wody usunął się przepust pod 
mostem kolejowym, czego następstwem by- 
ło rozmycie nasypu wysokości 8 mtr. i bieg- 
nącego po nim toru kolejowego ma prze- 
strzeni 50 do 60 mtr. 

Katastrofa ta spowodowała przerwę w 
komunikacji bezpośredniej. 

Ruch towarowy wstrzymano do odwoła- 
nia. 

Odwołano wczoraj również pociągi: Nr. 
511, o dchodzący z Wilna o god. 22 m. 20 
na Królewszczyznę, Nr. 725 Miejscowy do 
N.-Święcian, odchodzący z Wilna o g. 0.05 m 
oraz Nr. 726, idący z Nowo-Święciąn do Wił 
na. 

Pociąg Nr. 713, odchodzący z Wilna o g. 
19 m. 20 doszedł wczoraj jedynie do Bezdan. 
Pasażerów z ręcznym bagażem przez 
miejsce wypadku przeprawiano wczoraj na 
łodziach, skad podstawionemi z przeciwnej 
strony pociągami wyprawiano w dalszą dro- 

5 Na miejsce wypadku niezwłocznie wyde- 
I ać z Wilna komisję na czele z naczel- 
nikiem wydziału CEE p. inż. Ła- 
guną i drogowego p. inż. Wilczewskim, któ- 
rzy poczynili odpowiednie zarządzenia. 

Przystąpiono energicznie do naprawy zna 
cznych uszkodzeń, tak, że dzisiaj pociągi bę 
dą mogły być przetaczane po jednym torze. 

Pociąg pośpieszny, idący z Zemgal 
do Warszawy zatrzymany został w Pod- 
brodziu. 

Ponieważ przetranzlokowywanie pa- 
sażerów przedłużało się zbyt długo, 
przeto w Wilnie sformowano inny skład 
pociągu pośpiesznego, który odszedł do- 
piero o godz. 23 t.j. z 25 minutowem 
opóźnieniem. 

Specjalny pociąg WSOĘ do Pod- 
brodzia po pasażerów dążących z Zem- 
gal, wrócił do W Ina o g. 0.50. Pasa- 
żerowie, jadący dałej zmuszeni byli w 
Wilnie przenocować 

# 

Jak się dowiadujemy, majątki, w któ- 
rych rozlały stawy i spowodowały katastro- 
tę, należą do p.Bohdana Dąbrowskiego, ppłk 
rezerwy i posła Marjana Kościałkowskiego. 

Zawdzięczając jedynie przytomności 
umysłu p. Dąbrowskiego, który, widząc nie- 
bezpieczeństwo, zdołał w porę powiadomić 
władze kolejowe o katastrofie, temu tylko 
należy zawdzięczać, iż pociąg, idący w tym 
czasie, nie wpadł na zrujnowany tor. 

Straty b. powaźne. 

Diwarcie kursu powszechnego uniwersyfefu 
regionalnego 

W dniu 9 lipca r. b. w sali Pań- 
stwowego Seminarjum Nauczycielskie- 
go Żeńskiego w Trokach nastąpiło 
otwarcie pierwszego na Wileńszczy- 
źnie kursu powszechnego Uniwersyte- 
tu Regjonalnego im. Adama Mickiewi- 
cza Związku Polskiego Nauczycielstwa 
Szkół powszechnych. 

Imieniem Zarządu Głównego 
Związku P.N.S.P. i Sekcji Powszech- 
nych Uniwersytetów  Regjonalnych 
otworzył kurs prof. Aleksander Pat 
kowski, witając na wstępie licznie 
przybyłych gości z zastępcą Wojewo- 
dy Wileńskiego i władz szkolnych na 
czele. 

Następnie mówca zobrazował do- 
tychczasową działalność Sekcji Powsz. 
Uniwersytetów Regjonaln. Z.P.N.S.P. 
w jej historycznym rozwoju od r. 
1922, podając wyniki pracy oraz na- 
wązując do ideowych założeń, inicja- 
ywę których dał Stefan Żeromski. 

Powszechny Uniwersytet Regjonal- 
ny im. Ad. Mickiewicza w Trokach 
jest dalszym w rozwoju tego ruchu, 
w któregoń propagowaniu Związek 
P.N.S.P. pierwszy w Polsce podjął 
pracę. 

Potem przemawiali: w zastępstwie 

im. Ad Mickiewicza w Trokach. 
Wojewody Wileńskiego p. W. Dwo- 
rakowski, wizytator Kuratorjum p. 
Szulczyński, imieniem Komisji Zarzą- 
du Gł. Z.P.N.S.P. w Wilnie p. Do- 
bosz i konserwator Remer. 

Po kilkuminutowej przerwie nastą- 
pił pierwszy wykład o „regjonalizmie* 
wygłoszony przez prof. Aleksandra 
Patkowskiego. 

Powszechny Uniwersytet Regio- 
nalny w Wilnie. 

10 b. m. przybywają do Wilna 
słuchacze Powszech. Uniwersytetu 
Regjonalnego z Trok z prof. Alek- 
sandrem Patkowskim na czele w celu 
zwiedzania miasta pod przewodnic- 
twem ks. kap. Piotra Sledziewskiego, 
proi. Ferdynanda Ruszczyca i konser- 
watora Jerzego Remera. Całodzienne 
zwiedzanie miasta w ciągu trzech dni 
zakończą każdego dnia wykłady, któ- 
re odbywać się będą dla kursistow 
wieczorem (m. 7 a 9-tą) w murach 
po-bernardyńskich w wielkiej sali 
wykładowej Wydziału Sztuk Pięknych 
U. S$. В. Prelegentami będą powyżej 
nazwani, którzy przedstawią synte- 
tyczny obraz sztuki w Wilnie i na 
Wileńszczyźnie. 

  

    

| r. G.GIECOW | 
wskutek wyjazdu tymczasowo 
przerwał przyjmowanie chorych. 

Świafowej sławy kurorty | domy 
zdrowia 

Pensjonaty, internaty dia dziewcząt i 
dla chłopców. Cena całego utrzymania 
dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcaiskich, 
dia dórosych 150 tr. szw., która jest 
stałą dla czterech uzdrowisk przy tygo- 
dniowej zamianie. Referencje przeszłe 
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie. 

(Zworotna portorium). 
Вигеац der Pensionnaten Pestalozzi 
(Fćdćration Internationale des Pension- 
nats Europćens) vudaąpest, V., Alkotma- 
ny Strasse 4. 1. (Telephon: Terez 242 —36). 

Kurorty i domy zdrowia: 
Na Węgrzech: Budapeszt, Siófok. W 
Szwajcarji: Genewa, *) Lozanna, *) Neu- 
chatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *) 
Lugano, St. Moritz, We Francji: Paryż, *) 
Deauvilie, Trouville, Biaritz, Aix-les-Bains, 

Grenoble, *) Evian (Genewskie Jezioro), 
Chamonix, Na Francuskiej Riwjerze: St. 
Raphael Cannes,Nizza, Juan-les-Pins, Monte- 
Carlo, Mentona, W Anglii. Londyn *), Cam- 
bridge, *) brigthon, Fołkstone, We Wło- 
szech: San-Remo, *) Nerwi,] Wenecja, Bor- 
dighera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, ) 
Palermo, Meran. W Austrji: Wiedeń, 
Zell-am-Zee, Linz,*) Insbruck,*) Salcburg,“) 
W Niemczech: Berlin, *) W Belgji: Osten- 

da, W Afryce: Algier, Tunis. 
W miejscowościach, zaznaczonych gwia- 

zdką, internaty dla chłopców i dziewcząt, 
oraz dla dorosłych są otwarte przez cały 
rok. Inne pensjonaty i kurorty otwarte są 
tylko w ciągu lipca, sierpnia i wrześnią. 

Wycieczki mają zniżki od 25 proc. do 
50 proc: orąz pullmanowskie wagony. Ce- 
na utrzymania w ciągu roku szkolnego (od 
15 września) wynosi 110 franków szwajc 

miesięcznie. 8—2221 

      

      KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

„ denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt taki usunąć 
PORARNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 3.50 z., Opra- 

wionego 5, — zł 

Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach oraz w AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

Mickiewicza 4—6. 

  

        
                        
              

    
    

  

BOtnny KODSOGĘSIOWEA 
Ateno Ska want A 

LJ Mickiewicza Nr 24. 

W.Z.P, Nr 

OSZEYKK: GATAZEG EST CAKJRKJ UZZYKA TRZY 

D.-H. K. RYMKIEWICZ 
Wilno 

ul. Ad. Mickiewicza Nr. 9. 
Poleca w największym wyborze i 

i najnowsze rysunki obicia papier. 
(tapet.) z fabr. krajowych i zagra- 
nicznych po cenach niskich za gotów- 
kę i na raty, wyprzedaż resztek 
niżej kosztu. 
СОИ ВМ USG KURRZW CWWNIESY EKSA KKI 
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Z ostainiei chwili. 
Podniosła uroczystości ku czci 
poległych żolnierzy polskich we 

Francji. 

PARYŻ, 9—7. Pat. W miejscowcś- 
ci St. Hilaire w okolicy Rheims odby- 
ło się uroczyste odsłonięcie pomnika 
ku czci żołnierzy armji polskiej we 
Francji, poległych w bitwach w Szam- 
panji. Przybyli z Paryża ambasador 
Chłapowski, Błeszyński, Iliński, kon- 
sul Samborski, gen. Archinard, sekre- 
taż stowarzyszenia irancusko-polskie- 
go Manabrenne i inni. 

Specjalnym pociągiem z Lille przy- 
była wycieczka, złożona z 450 b. oii- 
cerów i żołnierzy armii polskiej we 
Francji z gen. Hallerem na czele, po- 
witana na dworcu przez kompanię 
honorową i przedstawicieli władz. 

Po mszy w katedrze ruszył po- 
chód do st. Hilaire pod pomnik, 
gdzie zabrali głos: gen. Haller, gen. 
Archinard, organizator armji polskiej 
we Francji Nowakowski, który wraz 
z dr. Rakowskim złożył u stóp pom- 
nika tablicę pamiątkową. 

Pułk. Arciszewski odczytał szereg 
depesz, między innemi od Prezyden- 
ta Mościckiego, Marszałka Piłsudskie- 
go, ministrów Składkowskiego, Świ- 
talskiego, gen. Sikorskiego i innych. 

Dalej przemawiał poseł prezes 
Żw. Legjonistów Polakiewicz, pułk. 
Dienstl-Dąbrowa w imieniu oficerów 
rezerwy, mjr. Laskowski w imieniu 
1-go pułku armji polskiej we Francji. 
Wygłoszono jeszcze cały szereg prze- 
mówień, między innemi przemawiał 
sekretarz rady m. Paryża w imieniu 
premjera Poincarego. Ostatni zabrał 
głos ambasador Chłapowski, dzięku- 
jąc obecnym za udział w podniosłej 
manifestacji na cześć bohaterów, któ- 
rzy krwią swoją stwierdzili nierozer- 
walność węzłów, łączących Francję z 
Polską. . ' 

Po przemówieniach odbyło się 
poświęcenie pomnika przez kapelana 
Godlewskiego, poczem została wmu- 
rowana szkatułka, zawierająca ziemię 
z pola bitew ostatniej wojny. Nastą- 
piło składanie wieńców. Po skończo- 
nej uroczystości nastąpił odjazd do 
Paryża. 

Juź na mitjon zł. ubezpieczyli się 
warszawskie P. K. O. 

W pierwszym tygodniu  działał- 
ności nowootwartego działu ubezpie- 
czeń w Pocztowej Kasie Oszczędnoś- 
ci ubezpieczyło się przeszło 400 osób 
na sumę jednego miljona złotych. 

Asekuracje te pochodzą przeważ- 
nie ze stolicy, gdyż prowincja nie jest 
jeszcze dość obznajmiona z nową 
akcją ubezpieczeniową. 

PS ORAS EEEE 

„Nobile wszystkiemu wi- S 
М. 

Ekspedycja polarna generała Nobile 
nie przechodzi zwolna w zapomnienie, 
a raczej nabiera coraz więcej rozgło- 
su, ale w zupełnie innej płaszczyźnie. 
Los [towarzyszy Nobile jest ciągle 
niepewny, los porwanych przez aero- 
statrozbitków ekspedycji — niezna- 
ny, jeden z lotników szwedzkich omal 
nie zginął wśród polarnych lodów, 10 
samo niebezpieczeństwo groziło, a 
poniekąd jeszcze grozi ciągle człon- 
kom ratowniczych wypraw  sowiec- 
kich, wreszcie... zginął, jak  dotych- 
czas bez  Śladu sam Amundsen. 
Wszystko to się stało, zawdzięczając 
pośrednio ekspedycji generała Nobile. 
Naturalnie nie za jego sprawą bez- 
pośrednio — wystarcza to jednak, 
ażeby coraz więcej i więcej powsta- 
wało głosów przeciwko włoskiemu 
generałowi ze strony tych, którzy 
rozgoryczeni niepowodzeniami poszu- 
kiwań, stratami materjalnemi i mo- 
ralnemi mają poprostu dosyć — ge- 
nerała Nobile i jego fatalnej wy- 
prawy. 

Nadomiar złego sam Nobile znaj- 
duje się w bezpiecznein i „ciepłem'- 
w całem tego słowa na biegunie zna, 
czeniu, miejscu, zaś ci, którzy mu to- 
warzyszyli i ci, którzy mu szli z po- 
mocą, marzną gdzieś teraz na krach 
lodowych. | stała się rzecz prawie 
nie do wiary: ten, który przed kilku 
jeszcze dniami był jednym z najpo- 
pularniejszych ludzi na Świecie aktu- 
alnego sezonu, stał się naraz Osobi- 
stością zgoła negatywną, zewsząd 
niechęcią otoczoną. Już teraz prasa 
szwedzka i. norweska oskarża Nobile- 
go bezpośrednio o wszystkie nieszczę- 
Ścia i katastrofę. Do wszystkich za- 
rzutów, przeciwko mu _ dotychczas 
kierowanych, utrzymanych wtonie bar- 
dziej rzeczowem dołącza praca szwed 
zka jeszcze inn © 

Jedno z pism szwedzkich stwier- 
dza mianowicie, że Nobile nie był 
wcale odpowiednim do kierowania ta- 
ką poważną ekspedycią, jakiej się 
podjął. jest to rzekomo człowiek 
lekkomys!ny, roztargniony, nieobowią- 
zkowy, niepowažny i... pijak. Tak pi- 
jak. Korespondent pisma szwedzkie- 
go stwierdza, że naocznie przekonał 
się, jak Nobile upił się przed samym 
wyjazdem, a cała wyprawa wcale nie 
była przygotowana w ostatniej chwili 
do odlotu, 

Prawdopodobnie najbliższa  przy- 
szłość okaże, ile w tem jest prawdy... 

  

  

  

$TOCZNIA 
Gda 

dostarcza wobec dużego zbytu po c 

4 
4 

Informacji udzielają: 

A
A
A
 
A
 

lub bezpośrednio: STOCZNI 
  

szego rabatu Sllmiki ElektFySZNE prądu stałego i trójiazowego. 

PRĄDNICE PRĄDU STĄŁEGO. 

TRANSFORMATORY. 

Biuro własne: Warszawa, Jasna 11 m.5, tel. 99 18, 

Skład nasz: Szloma Rudomiński, Wilno, Zawalna 28/30. 
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GDAŃSKA 
nsk. 

enach najniższych udzielając najwyż- 

26
46
—2
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A GDAŃSKA, GDAŃSK. 
  

ski 
model > 
skrzydeł ani śmigła. utrzymuje się w po- 
wietrzu i rozwinąć może zawrotną szybkość 
1.100 ao 1.500 kim. na godzinę. 

menczynie podaje do wiadomości, iż 
dniu 19 lipca 1928 roku w 
Nadleśnictwa w Nadleśniczówce o godz. 
12-ej odbędzie się przetarg ustny i za po- 
mocą ofert pisemnych na sprzedaż mate- 
rjałów leśnych, wyrobionych sposobem go- 
spodarczym w y 
użytku 358,10 m. szešc. i opalu 416,20 mp. 
i Podbrzeskiem użytku 885,69 m. 
opału 2923,50 mp. i papierówki 416,63 m. 
sześciennych 

  

OD ADMINISTRACJI. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 
łaskawe wnoszenie przedpłaty za m-c 
LIPIEC. Konto Czekowe Słowa P.K.O. 

Nr 80259. 

SŁ 

Ze $wiafa. 
— Bohaterstwo księdza polskiego 

w czasie katastrofy w szybie Combes. 
Podaną przez przez prasę notatkę o boha- 
terstwie kapłana katolickiego w czasie 
strasznej katastrofy w dniu 30 czerwca br. 
w szybie Combes, w kopalni Roche-1a- 
Moliere, w zagłębiu Loary pod St. Etienne, 
katastrofy, która pociągnęła za sobą 48 
ofiar, w tem 12 robotników polskich, mo- 
żemy uzupełnić wiadomością, że ks. ka- 

płanem tym był Polak, ks. Spychalski, 
duszpasterz polski w Beaulien. Ks. Spychal- 
ski, dowiedziawszy się o katastrofie, przy- 
był natychmiast na miejsce wypadku i od- 
razu zażądał, by go spuszczono windą do 

szybu. Wynosząc do windy zatrutych i po- 

parzonych robotników, uratował Życie 30 

górnikom polskim, 
kańskim. 

francuskim i maro 

— Fantastyczny wynalazek. Franzu- 
inżynier Chappedelaine skonstruował 

samolotu, który, nie posiadając 

Wynalazca, który nazwał swój aparat 
„Gyropter* pokłąda w niem wielkie nadzie- 
je, uważając, iż wprowadzi on do lotnictwa 
zupełny przewrót. 

вОВОа SEMOSS 

Ogłoszenie. 
Nadleśnictwo Niemenczyńskie w Nie- 

w 

lokalu biura 

  

Leśnictwach:  Inturskiem 

SZeŚC., 

Wykaz jednostek licytacyjnych i warun- 
ki przetargowe są do przejrzenia w godzi- 
nach urzędowych w biurze Nadleśnictwa. 

Nadleśnictwo Niemenczyńskie. 

SENSE 
Fabryka masowego codziennego 

artykułu spożywczego odda przed- 
stawicielstwo na Kresy. Osoby lub 
przedsiębiorstwa; rozporządzające 
odpowiednim kapitałem, zechcą zło- 
żyć swe oferty: Grodno, Skrytka 
pocztowa 29. 0—0S0€ 

BEASASCASAEERE 

MAŚĆ GOJĄCA 
wszelkie rany. szczególnie przesta- 
rzałe rany u nóg, jakoteż wyrzuty 
wszelkiego rodzaju, z doskonałym 
skutkiem używaną i NOWA. 
dużo listów dziękczynnych do dy- 
spozycji. Słoik 3 zł., podwójny 521. 
Do nabycia w aptekach, lub. wprost 
Apteka A. Jurkowskiego — Nakło, 

Wielkopolska. 6— 9606 
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KROJU SZYCIA i modelowa- 

EN) nia S. Stefanowiczówny, A 
Wielka 56-3. Zapisy codziennie na W 

kursa dzienne i wieczorowe. Uczeni- A 
ce kończące otrzymują świadectwa 

W szkolne i cechowe. Uczą opraco- W 

Ava samodzielnie kroje według ph 
ostatnich mód. Mieszkanie dla przy- 

W jezdnych zapewnione. L-S682 

    nununazansaDzukunowakRzEna 

Numeratory automatycznie 

(paginery) gwarantowane, najnowszej 
konstrukcji. pracujące doskonale bez 
przeszkód, taśmy, aparaty szapiro- 
graficzne, stemple i pieczęcie wła- 
snej wytwórni, bilety wizytowe; wy- 
kwintne roboty drukarskie, papier 
kancelar. i wszelkie materiały kan- 
celaryjne i biurowe po cenach 
konkurencyjnych poleca drukarnia i 

sklep papieru 
p « Wilno, ul. Niemiecka Nr.3. 

15! Tata Firma istnieje od r. 1906. 

NZEBEKNORONEBUOZNSNZKNSNACHA 

ь 
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127329 

Uuica DOBRA 

KOPIOWANIE 
PLANOW. 

Ś wIĄTŁODRUKI 
ga KRUPOWIEŚ 
pilnas 

  

     
  

ow © 

  

Od dnia 9 do 12 lipca 1928 roku 
włącznie będą wyświetlane filmy: Miejski Kinematograf „Bohater Dzikiej Kanady” dramat w_ 9 aktach z Życia 

_ Dzikiego Zachodu, potężny po- 
Adorće i Antonio Moreno. Nad pro- 
Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę 

| i żar lasów, walki z Indjanami. W rolach głównych: Renće 
| A gram: „KÓKO — KROL POWIETRZA“ grot. w 1 akcie. 
1 i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów od g.6-ej, w niedzielę i święta od g. 4-ej. Ostątni seans 
| ul. Ostrobramska 5. o godz. 10-ej. Orkiestra pod dyrekcją p, Wł. Szczepańskiego. Ceny miejsc: Parter 80 gr., Balkon 

40 gr. Następny program: „ZŁOTA OTCHŁAŃ*. 
  

  

Teatr „POIODJĄ | 

farsa w 2 akt. 

Dzis ostatni dzień programu. Parter oa BU gr. DZIS, przea wysłaniem uo Kolonji 
tr „EU! się na żądanie publiczności po raz ostatni w Wilnie wielki film ze złotej serji polskiej produkcji—dramat łez 

A.Mickiewicza 22.|i krwi „O CZEM SIĘ NIE MÓWI...* w/g senjalnego utworu Gabryeli Zapolskiej. W rOli tytułowej ulubienica 
wileńskiej publicznosci Jadwiga Smosarska (Frania), Kazimierz Justian (Krajewski). Nad progiam: Arcywesola 

„PRÓBA OGNIOWA*, Początek o godz. 5.30, ostatni 10.25, 

Polskiej w Ameryce ukaze 

  
Kino- eligg" Dziś premiera! Parter od | zł., Balkon 70 gr. Sensacja ekranów Zagranicznych! Wielki film erotycznej treści 
Teatr ,, „KIEDY MĘŻCZYZNA MILCZEĆ MUSI?! Wspan. dramat współczesny. Film wydarty z tajemnic pożycia naj- 
Wileńska 38. piękniejszych kobiet i najprzystojn. mężczyzn. W rol. główn. kwiat aktorstwa, bogini ekranów Marcella 

Albani, Vivian Gibson Mary Kid, ulub. kobiet Bruno Kastner, Ang. Ferrari, Gustaw Frólich i Jack Trevor. 
Akcja filmu toczy się w Paryżu, na Rivierze i w Afryce. Początek seans. o godz. 6, 8 i 10.15. 
  

  

  
Kino- Wanda” Dzis! Niezrównana i najgłośniejsza popisowa kreacja iwana Mozżuchina i Natalji Lisienko podług głośnej 
Teatr »› powieści Lwa Tołstoja „OJCIEC SERGJUSZ* epokowy erotyczny dramat w 12 aktach z czasów panowania 

Wielka 30. Cara Mikołaja I. Uwaga! Podczas wyświetlenia „ilmu będą wykonane tradycyjne cygańskie romanse: Odejdź 

Rządca gosp. Francuska pw aaa a 
kaw., lat. 33ze szkołą 
roln. i kilko letnią rodowita cypiona. | LETNISKA | 
PRPIE: wek W pragnie wi ЧЕЛ ИВ ЗОУРЕ З КЕЕа 
an. oparty na do- įechač na wies na la- 
brych świadectwach i to, za umiarkowanem LETNISKA z utrzy- 
rekom. poszukuje po- _ wynagrodzeniem.  maniem w majątkach 
sady. Łask. zgł. ugra- Zgłaszać się do re-zemskich. Informacje 
szą Kazimierz Żak. dakcji dla Z. S. —o Jagiellońska 8 m. 12 
Racice, poczta Krusz- Biuro Techniczne, tel. 

POSADY =; 
EG DE 
POTRZEBNY do biu- 
ra handlowego ruty- 
nowany biuralista ną 

    

    

miejsce kasjera wica, pow. Strzelno: 2 5—60 6—9vŁZ rachmistras, wiek do o gejo © EKONOM 
at 50. erty wła- 4). Z kilkolEini rakty- 
snoręcžne z podaniem ką, So Alė Posady: Į nam a za 
życiorysu i odpisami  Rufynowany Dow. list. Szyszkiń-B LOKALE R 
świadectw składać do PEDAGOG germa- ska 7 2, Wilno; 
„Siowa“ pod „Kasjer“ nista udziela lekcji Jackiewicz. 3051-11 (Bam me 

(konwersacji) nie- — MIESZKANIE   

  

  

mieckiego oraz przy- por ECAM uczciwego, 3—4 pokoi na Zwie- 
gotowuje ao niższych zdolnego sona rzyńcu poszukuję. 

З klas gimnaz. WSZYSt- (20 1.) na posadę goń- Czynsz obojętny. umiejąca dobrze szyć kich _ przedmiotów. cą, woźnego lub kon- Oferty do  „Stowa“ 
poszukuje posady w Arsenalska 4 m. 9 juyktora autobusowe- pod „Wyplacalny“.- 0 domach za skromnem od 5 do 7 wieczorem go z kaucją. Zgłosić — 
wynagrodzeniem, Zy- 0—066Z sję: ui. Antokolska № — POTRZEBNE 
gmuntowska 4—5. AWAWAWA 22 do właściciela do- mieszkanie 3 pokojo- 

KRAWCOWA 

3053—1 

  

mu od 4 6. —|we z kuchnią, pożą- 
dane na Antokolu. 
Zgloszenia do „Sło- 
wa* pod „Mieszkanie* 
    

LNIOIARK 
oryginalne szwedzkie 

„BARVIKA-VIKING* 
ze stalowem kutem kołem biegowem i ślimakowemi trybami, | 

doskonały pod każdym względem typ maszyny żniwnej. 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 

KUPKO | SPRZEDAŹ 
VAVAAVA 

FOLWARK 
w Nowogrėdzkim 

8 | odl. od st. kol. 8 
klm Ziemi około 
75 ha. Budynki w 
dobrym stanie. 
Sprzedamy od za- 
raz Dom H.-K. 

Wilno, Zawalna 11-a. | sia 6 tel. (9-05. 
Wyjątkowo dogodne warunki wypłaty. 8 нн]аюк—п?;:гд;еіъа;ч 

Ządajcie katalogów opisowych. 20 kil. od Wilna, 2 
ZUREZKAGUDOZGZZCEZNRUDENZSRNSABNEBEMSENA | Kil. Od SZOSY na Sa- 

Opinje o żniwiarkach „ARVIKA-VIKING=H ВЬ Ziema ” orna, 
las, łąki (część zale- 
wnych), ogród owo- 
cowy, kompletne bu- 
dynki w dobrym sta- 

Do Pana ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 

2 w Wilnie, Zawalna 11-a. 

W odpowiedzi na list Sz. Firmy administracja majątku B 
Hanuta komunikuje, że kupiona u W. Pana w r. zeszłym żni-$ 
wiarka szwedzka „ARVIKA-VIKING* jest nadzwyczajnie do- 
brą maszyną. Bardzo lekka w pracy, żnie zboże nawet pole-f 
głe zupełnie czysto, a odkłada tak dobrze, że zbyteczne jest 
puszczanie grabiarki, х 

zwyczaj ładna. Adres: 
N. Wilejka, p. Micku- 
ny, maj. Krętogłówka 
  

Z pracy żniwiarki „ARVIKI-VIKING* jestem zupełnie do szycia 

zadowolony. ! 2 = Maszynę „Singerą 
Michał Boguszewski ; nożną, z aparatem 

Administrator. ų ręcznym, sprzedam, 
ul. ś-to Jańska N 8; 
sklep„Okazia“. 0-Z60£ 

KUPIĘ 
ś fortepian do nauki. 

5 Wielka Pohulanka 31 
m. 12, Szymańska. -0 

Majątek klanuta, Poczta Zalesie kISmorgoń. 
  

    Nabyta w składzie W. Pana żniwiarka szwedzka „AR- 
VIKA-VIKING* pracowała u mnie bardzo dobrze. 

Pomimo dużej pracy - przeszło 150 hektarów-i w po-f 
lach kamienistych ani razu się nie zepsuła, a jest tak lekką, 
że para średnich koni pracowała bez zmiany. Ё 

Zechce W. Pan przyjąč szczerze wyrazy podziękowania ® 

precz, ja cię kocham, Nie kuś, Hajda trojka i Ach ty dola. 

nie. Zagospodarowa- ; 
ny. Mejscowość nad- j 

| | 

BWAVAVĖ | 

5 LEKARZE Š 
ROWE! firmy Leitner 

z lampką-dy- 
namo, szosowy, bar 
dzo mocny, w dobrym 
stanie okazyjnie do 

  

  

  

  

sprzedania. Obejrzeč BAFTA YA 
w zakładzie mecha- SEA 
nicznym Smejlisa, DOKTOR 
Dominikańska 13. -1 B ZELDOWIEZ i 

chor. neryczne, ; 
SPRZEDAM 5 krów gyfiji, * naądów | 
rasowych, czarno-| moczowych, od 9 
graniatych,  sprowa- - | —1, od 5—8 wiecz. 
dzonych z Pomolza, S 
w tem cztery na ocie- 
leniu. Obejrzeć  mo- 
żna: folwark Marku- 
cie, Wilno. —o 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--21 Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

ос в ол о ан — 7аг Nr. 152. 

Dr. POPILSKI © 
szystkich, któ. 
rzy posiadają 
jakiebądź wia- choroby skórne i we 

domości o losie lub neryczne. Przyjmuje 
miejsc « zamieszkania god godz. 10 do li od 
Anieli z Downarów 5—7 p.p. W. Porulan- 
Okuliczowej, urodzo- ką 2, róg Zawalnej 
nej dnia 6 maja 1882 40 W.Z.P. 1 
te Mińsku Litew- “ Ё | 
skim, ostatnio zamie- 
szkałej w _ Mińsku DE: 
przy ul. Zacharzew- K. GINSEERG 
skiej, uprasza się o choroby wenerycz ® 
nadesłanie informacyj Syfilis i skórne. Wil- 
do Konsystorza Ewan- no, ul. Wileńska 3,' e- 
gielicko - Reformowa- lefon '567. Przyjm je 
nego w Wilnie, ul.Od 8 do 1 i od4 do8. 
Zawalna 11. 0 G608S£— _ 

Kilka uczących się Dr. G. WOLFSOR ! 
dziewczynek weneryczne, moczo- 

przyjmę na stancję. płciowe i skórne, ui. 
Troskliwa opieką. Wileńska 7, tel. 1067. 
Francuska  konwer- — L8L 
sacja. Fortepian na SSP 
miejscu, ul. Zakreto- Jgkfór.Medycyny 

A. GYMBLER © 
wa Sa, m. 10 (blisko 
gimnazjum Nazareta- 
nek). Zapisy od - 4choroby skórne, we- 
g., codziennie prócz neryczne i  moczo- 
niedziel i świąt,) płciowe. ' Elektrotera- 
Leonja Kontrymówna pia, słońce górskie | 

2746 3 djatermja. - Mickiewi- | 
cza 12, róg” Tatar- 
skiej 9 2i5 8. 

W.Z.P 43. 

wstępnych 
D. Hek Zachęta” | EAMRSERRARZE 

ECA NAN | 
— EI 

  

RÓŻNE 

  

  

  
  

  

GOTÓWKĘ 
lokujemy  najpe- 
wniej bez kosztów 

  

Nardiakiewinówny ora RyX 
ADELI Ak. Dżyńska-Smolska 
adres w jej własnym Choroby jamy ustnej. 
interesie proszę za- Plombowanie i usuwa | 
wiadomić, Warszawa, nie zębów bez bólu: 
Pawią 5, Broszkie-Porcelanowe i złote 
wicz. 3015—okorony. Sztuczne zę” 

by. Wojskowym, u* 
rzędnikom i uczącym 

  za tak dobrą maszynę. 
W. Zakrzewski. : 

| ROLNIK z fa- M. Miasota. Poczta Kraśne n/Uszą. 
chowem wyksztąłce-   

Ze żniwiarki „ARVIKA-VIKING“, którą u W. Pana na-$ 
byłem, zadowolony jestem najzupełniej. Para koni na terenie @ 
falistym pracuje w niej o wiele lżej, niż w źniwiarkach inne-$ 
go typu, a intensywna praca całego sezonu wykazała, że zro- 
biona jest z dobrego materjału. 

  
B. Sztyller. 

Majątek Piotrowszczyzna, 
Poczta Gródek k/Mołodeczna. 

W odpowiedzi na zapytania W. Pana komunikuję, iż 
žniwiarka „ARVIKA-VIKING“ jest o wiele lepsza od żniwia- 
rek innych firm, z któremi miałem do czynienia. Pracuje 

lekko i cicho, ujemnych stron e zauważyłem żadnych. | 
M. Filemonowicz. 

Majątek Bokszyszki, 
Poczta Juraciszki 

niem wyższem poszu- 
kuje administracji lub 
samodzielnego zarzą: 
du majątkiem. Znajo- 
mość lasu i parce- 
lacji. Referencje naj- 
solidniejsze. Zgłosze- 
nia do adm. „Słowa* 
pod N. K. 

Motor “23 
(siły 2 koni) do 
sprzedania z całem 
urządzeniem, Wilno, 
ul. Wileńska 16, cu- 
kiernia A. He mpla. -o 

  

się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: odj 
8—1i od 4 7. | 

Wydz. Zdr. Nr. 3, 

SRR DORR 1 EN 
ša IMSZEKKI BB 

ЗВВ ВЕНА а 
ZGUBY 
L IL) 

gubiono poświad- 
czenie z komisji 
poborowej, wyd. zzznzecza | 

przez P. k U. Wilno, оОАНЕ ЕНОЛ | 
a imię Józ S Ša, Ua aaa o AmusoRaką -В gała, unieważnia się. 

o... W. Smialowska 
przyjmuje od godz. 3 

jo. 7. _ Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamož“ 

agubioną  ksią- 
żeczkę wojskową, 
wyd. przez P. K. 

U. Wilno, na imię Ž 
Władysława Otręp: PYM RS 53 
skiego, unieważnia się ` : | 

  

H. BALFOUR. 

"ALKA 0 DOKUMENTŲ 
— Co się stalo, dlaczego pan to 

uczynił? 4 
— O, nie będziemy wchodzili w 

te szczegóły, — odrzekł Pairleigh, 
tonem, pełnym zdumienia, który do- 
dał Molly odwagi. 4 

Ciągnęła więc dalej. 
— Jeżeli pan się obawia, to zna- 

czy, że pana już podejrzewają, zre- 
sztą nie przypuszczałby pan, że mnie 
przysłał Jack, gdyby tak nie było w 
istocie. O, jakbym chciała, żeby się 
pańskie obawy. sprawdziły! 

Pani wie najlepiej, czy są one 
uzasadnione. 

— Nie, byłam pewna, że tylko ja 
pana podejrzewam. 

— Skądże w pani głowie mogło 
powstać to podejrzenie? 

— Nasunęło mi je wspomnienie 
pewnego zdania, które wypowiedział 
Bill. Teraz powiem panu wszystko 
szczerze, skoro wiem, że Bill jes 

tutaj, gdyż los mój nie interesuje 
mnie, bylebym tylko mogła wiedzieć, 
czy pan pozwoli mi się z nim widzieć. 

— Ho, ho! — mruknął łagodnie, 

lecz ironicznie Fairleigh. — Nie wie- 
działem, że rozdzieliłem dwoje za- 

kochanych! Przyrzekam, że go pani 

zobaczy, 
szczerze. 

— A więc opowiem panu: przede- 
wszystkiem nie mogłam uwierzyć w 
rzuconą przez policję hipotezę O 
rozstroju nerwowym Billa. 

Boyd mówił mi kiedyś, że pewien 
Anglik skrzywdził jego ojca i że gdy- 
by mu się udało spotkać towego 
zbrodniarza, musieliby stoczyć walkę. 
Nie powiedział mi nazwiska owego 
wroga, ale wiedziałam, że stało się 
to niegdyś w Alasce. Po zniknięciu 
Billa przypomniałam sobie, że Iza- 
bella opowiadała mi kiedyś o poby- 
cie pana w tym kraju. Zaczęłam snuć 
podejrzenia, z których zwierzyłam się 
przed Nedem. Oznajmił mi jednak, 
że to śmieszna myśl i pokłóciliśmy 
się nawet. Wreszcie oŚwiadczyłam 
mu, że skoro nikt nie chce szukać 
Billa, to sama się tem zajmę, nie 
prosząc nikogo o pomoc! Wiedziałam 
w jakiem biurze poszukuje pan zwy- 
kle służące, udałam się tam z  pro- 
śbą o posadę. Miałam szczęście, 
gdyż właśnie zdarzyła się wolna po- 
sada w pańskim domu, to też mo- 
głam przybyć tu w celu zrewidowa- 
nia całego zamku. Przypadkiem zna- 
lazłam ukryte przejście. Gdy któregoś 
wieczoru szukałam zgubionej broszki 
w gabinecie pana, zjawił się niespo- 
dziewanie Osborne. Postanowiłam 
więc zwiedzić podziemie zamku, a 

jeśli wyzna mi wszystko gdy się znalazłam przed zamkniętemi 
drzwiami w lochach byłam pewna, że 
za niemi mieści się więzienie Billa. 
Skąd pan .wie, że znalazłam spręży- 
nę, poruszającą skałę? 

— Byłam w gabinecie kiedy pani 
wróciła ze swej wycieczki. 

* — Dlaczego pan mnie odrazu nie 
zatrzymał? 

— Zniknięcie pani wywołałoby 
wówczas mnóstwo komentarzy. Pod- 
czas gdy teraz nikt nie może mnie 
podejrzewać o udział w  znikniąciu 
pani. W ciemną noc opuściła pani 
koncert, na stromem urwisku znajdzie 
polioja Ślady, które wzbudzą w niej 
podejrzenia, że pani ześlizgnęła się po 
wilgotnej i stromej pochyłości w prze- 
ašč. 

S Pani opowiadanie byłoby całkiem 
niezłe, gdyby nie to, że nie tłumaczy 
ono wcale, dlaczego otrzymanie poro- 
zumiewawczej kartki od Neda wyda- 
ło się pani rzeczą naturalną? 

— Ależ to jasne: podczas koncer- 
tu Ned odwrócił się w moją stronę 
i zdawało mi się, że poznał mnie i 
zechciał zakomunikować o wykryciu 
jakichś śladów, potwierdzających mo- 
ją hipotezę. 

Fairteigh przyglądał się młodej 
dziewczynie z wyrazem zamyślenia i 
wahania. 

Wszystko, co powiedziała, wyda- 
wało mu się tak prawdopodobnem, 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyło. 

ale jednocześnie bał się popełnić fał- 

szywy krok. 
— Pani wybaczy, rzekł spo- 

kojnie, — ale nie mogę pani uwie- 
rzyć. 

—- Zapewniam pana, że mówiłam 
prawdę—odrzekła nieco drżącym gło- 
Sem,— zresztą Jack nie korzystałby 
przecież z usług osoby tak niedo- 
świadczonej, jak ja? 

-- Nie mogę się zgodzić na to, 
by pani miała być osobą niedoświad- 

czoną, to też raz jeszcze proszę o 
wyjawienie mi całej prawdy... Pani 
milczy? Dobrze, będę więc musiał 
użyć innych argumentów. 

— Która to godzina, Samie. 
— Zbliża się północ, milofdzie. 

Doskonale, zaczyna się więc 

przypływ. : 
Zwiąż jej ręce z tyłu, weź sznur i 

prowadź ją za mną. 
To mówiąc, Fairleigh wyszedł z 

sali i skierował się ku wieżom. Sam 
pchnął za nim  skrępowaną Molly. 
Młoda dziewczyna drżała ze strachu, 
lecz powtarzała sobie bez przerwy: 
„Nie powiem nic, nic nie powiem!" 
Gdy weszli do pierwszej wieży, ode- 
zwała się głosem któremu usiłowała 
nadać ton spokoju: 

— Pan obiecał mi, że się zobaczę 
z Billem? 

— Tak, ale pod warunkiem, że 
pani powie mi prawdę! 

‚ - Powiedziałam wszystko, co 
wiem,, zresztą, skoro macie mnie za- 
bić, możecie pozwolić mi pożegnać 
się z nim przed śmiercią! 

Fairleigh zatrzymał się i chwilę 
ważył coś w głowie, uśmiech szatań- 
ski wykrzywił mu usta. Molli drgnęła. 
Bez słowa odpowiedzi okrutny  sta- 
rzec podążył na górę po schodach, 
wiodących na dziedziniec. Tam zatrzy- 
mał się przy studni. 

-— Czy widzi pani tę studnię? 
Morze wyżłobiło przejście. Podczas 
odpływu morza jest tutaj bardzo ma- 
ło wody. Ale za godzinę studnia na- 
pełni się i będzie przybywało w niej 
wody przez kilka długich godzin. 
Spuścimy panię do studni, a Sam po- 
zostanie tutaj całą godzinę. Jeśli w 
ciągu tego czasu pani zmieni zdanie, 
jeśli postanowi pani odpowiedzieć na 
moje pytania, proszę zawołać, a Sam 
wyciągnie panią: 

„ jeżeli się pani nie zdecyduje w 
ciągu tego czasu, Sam odejdzie. 

— Powiedziałem prawdę, westchnę- 
ła dziewczyna, — proszę mi wierzyć! 

Fairleigh uśmiechnął się. 

— Pewien jestem, że zostały za- 
pomniane pewne szczegóły, któreby 
mnie bardzo zaciekawiły, — rzekł. — 
Mam nadzieję, że pan je sobie przy- 
pomni w ciągu tej godziny. Samie, 
zaczynaj. 

Druk. „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23. 

Osborne przepasał Molły gruby 
pasem, do którego przymocowan 
był długi sznur, który podał Fair" 
leighowi. Nagłym ruchem podniósi 
przerażoną dziewczynę 
studni. 

W miarę, jak Moly zsuwała się 
coraz niżej, ogarniał ją przenikliw“ 
szy chłód. Wreszcie nogi jej dotknęły 
Skały i lodowata woda zmrozila jej 
stopy. Gdy po ruchu sznuru sia 

i pchnął di 

ne poznał, że dziewczyna stanęła n 
skale, zręcznym ruchem odczepił ha“ 
czyk przy pasku i wyciągnął sznuń 

Molly znalazła się w najgłębsz 
ciemnościach. Próbowała zorjentowół 
się, jakiej wielkości była grota, 
której stała. Zdawała sobie sprawė 
że w studni wody przybywa z kazdł 
chwilą. Nagle duża fala pchnęła ją 0 
jakąś kratę. Upadła przy niej i skr 
powanemi rękami usiłowała poznė 
kratę i jej przeznaczenie. Był to ró 
dzaj bramy, zamykającej wejście 
głębi groty. Molly posunęła się jak 
najdalej od studni, wszędzie jednė 
było już trochę wody, a przybywa 
jej coraz więcej. Biedna dziewczy” 
czuła dotkliwe zimno. Zrozumi 
że musi umrzeć. „Byle prędzejg” 
myślała. | 
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