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ul. Ad. Mickiewicza

miesięczna z odniesieniem do domu

lub z przesyłką

pocztowa

zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego
N-ru 20 groszy.*

Wśród lodów

Specjalnie wysłany
na
Spitzberg
korespondent Stokholm-Tidningen odbył wywiad z kapitanem Lundbergiem,
który przedstawił mu ponury
obraz
swego pobytu wśród
lodów
wraz z
rozbitkami sterowca „Italia“.
Gdy Łundberg wylądował poraz
wtóry po uratowaniu Nobile'go, aeroplan uległ
uszkodzeniu.
Rozbitkom
sprawiło wielką trudność
przeniesienie ciężko rannego
Cocioni'ego
do
miejsca lądowania. Musieli oni następnie przenieść na to miejsce cały namiot. Nastąpiły
wówczas
straszliwe
męczącego

okropnego

4 zł.

redakcji

|

oczekiwa-

nia w czasie którego
po chwilowej
gorączkowej nadziei nastąpiło całkowite zobojętnienie i znużenie.
Słońce
pokazywało się tylko na chwilę rano,

228,

pocztowa

drukarni

uiszczona

ryczałtem.

Powrót p. Hołówki

między

a Polską

Rzeszą

przebyłem

rozmowy, zmierzające

—

opowia-

Wczorajsza uchwała gabinetu zdaniem dziennika przyniosła tylko tyle, iż
nanowo

do porozumienia

w kwestjach

formalnych,

podjęte. Local Anzeiger wyraża niezadowolenie, że ze

zostaną

strony nie-

mieckiej podjęto nową inicjatywę w kierunku
wznowienia
rokowań
handlowych, mimo że Polska dotąd nie coinęła dekretu o granicach państwa,
co mogłoby wywołać wrażenie, że rząd niemiecki nie stoi na
stanowisku
nieustępliwem.

W końcu przyszłego tygodnia ukończone zostaną rokowania handlowe
niemiecko-[ifewskie.
BERLI. 10.7. (PAT). Zbliżony do ministra Stresemanna
Hamburger
Fremden blatt donosi, powołując się na informacje z politycznych kół berliń
skich, że rokowania handlowe

litewsko-niemieckie

mają zostać doprowadzone

do końca z początkiem przyszłego tygodnia.

Ludowcy niemieccy nie chcą uznać konstyfucji
weimarskieį za święto narodowe.
BERLIN,

10, VII. PAT.

Vossiche Zeitung dowiaduje się,

frakcja
jednomyniemieckiej partji ludowej na posiedzeniu dzisiejszem uchwaliła
ślnie głosować przeciwko ustawie, ogłaszającej
dzień 11
sierpnia, t. j.
rocznicę
uchwalenia
konstytucji
weimarskiej
—
świętem
ogėlnonarodowem.
Na uzasadnienie tego stanowiska frakcja
ma przytoczyć
jako argument, że wprowadzenie nowych świąt z przymusowym
wypoczynkiem w
okresie
żniw
przynieść
może
znaczne
straty interesom rolnictwa niemieckiego.
Jak twierdzi „8-h Abendblatt* w toku posiedzenia niemieckiej irakcji
ludowej dojść miało do ciekawego wynurzenia ze strony
przewodniczącego frakcji posła Scholza, który należy
do
prawicowego
odłamu frakcji
ludowej.
Scholz miał w ostrych słowach wystąpić przeciwko
nieobecnemu mi1 noc,
ażeby
umożliwić
lądowanie
nistrowi Streseniannowi, zaznaczając, że postara się o to, ażeby kierowniaparatu. Była to praca najcięższa, jactwo partji pozostało nadal w jego ręku.
ką

można

sobie

wyobrazić.

Dnia

Lundberg

— spowodowane

Poszukiwanie Amundsena

„ltalji“.

„KEasin * wraca.
WIEDEN

10. 7. PAT. Według doniesień dzienników z Kingsbay
powodu

Marszałek Piłsudski wygłosi prze-

urafowania

grupy

nistūw w Wilnie.

Higlierego posiada żywności na dwa miesiące, nie może

z powodu chorób większości rozbitków.

10.VII. PAT. Agencja

komitetu

stoją m. in. biskup.

opracowuje

wileńskie

honorowego

Bandurski,

Raczkiewicz i prez. m. Wilna,

woj.

Tass

komunikuje

zamach
na

podstawie

dn. 6 b. m. dwaj białogwardziści,

przybyli w ub. tygodniu z Paryża przez Bułgarję i Rumunię, rzucili w biurze paszportowem głównego kierownictwa politycznego
bombę własnej
Skutkiem

Doroczny zjazd Zw.
Legjonistów
odbędzie się 12 sierpnia r.b. z udziałem Marszałka Piłsudskiego.

czele

Higlieriego maleją.

PAT. Według doniesień z Kingsbay, kpt: Tornberg miał
uratowania załogi statku „„ltalia* staje się coraz mniejsza.

mówienie w czasie zjazdu legja- fabrykacji.

Na

ro-

atmosierycznych

›

dzienników moskiewskich, że wieczorem

przez

warunków

Byli oficerowie gen. Wrangla urządziłi
`°
na biuro paszportowe.
MOSKWA,

Program uroczystości

złych

Lundberga

ratunkową.

komitet, wyłoniony
społeczeństwo.

„Iialji”.

SZTOKHOLM, 10. VII. PAT. Rząd wydał zarządzenie,
ażeby wielki
wodnopłatowiec Upland, biorący udziałw ekspedycji ratunkowej na Szpitzbergu, powrócił do Szwecji, skoro tylko warunki
atmosieryczne
na
to
pozwolą.
ciągu
prowaPozostałe liczne samoloty szwedzkie będą w dalszym
rozbitków
dzić poszukiwania i podejmować wysiłki
w celu
uratowania

zostało "syjski łamacz lodu Krasin z

komunikacja radiotelegraficzna została przerwana, co utrudnia
ogromnie
prowadzoną
dalej z całą
energją
akcję

i rozbitków

Zarządzenie rządu szwzdzkiego.

przez rozmiękczenie lodu
i bardzo rozpoczął odwrót.
ostatnich
dwu
silny wiatr. W ciągu
Nadzieje
przezemnie wśród
dni, spądzonych
Silmiał
Biagi
radiotelegrafista
WIEDEŃ,
10.VII,
lodów,
ną gorączkę, lecz wstawał kilka razy stwierdzić, że nadzieja
Wprawdzie grupa
dziennie
dla
obsługiwania
aparatu 2
jednak z niej korzystać
radiotelegraiicznego.

Od chwili uratowania

że.

5

lipca rano panowała
piękna pogoda,
można było nawet
widzieć
kontury
przylądka Smith.
W oczekiwaniu nadejścia pomocy
niecierpliwość _ wzrastała.
Wreszcie
przybył hydroplan szwedzki
w celu
zbadania możliwości
lądowania.
Po
jego odlocie zjawił się jeszcze
drugi
hydroplan, większy, który zrzucił zapasy żywności. Wreszcie około 1-szej
w nocy nadleciał na aeroplanie
systemu Moth lotnik szwedzki Schyberg.
Łądowanie odbyło się pomyślnie
—
kończył Lundberg — i zostałem zabrany przez por. Schyberga.
Uszkodzenie mojego
samolotu — dodał

3

wybuchu

żołnierz ciężko ranny.

zabity został

Nie

stojący

na straży,

a drugi

Podczas pościgu jeden ze sprawców
zamachu,
były
oiicer armji
Wrangla Radkiewicz, został zabity, drugiego aresztowano po dłużsżej pogoni w miejscowości Podolsku gub. moskiewskiej.

Sowiety proszą o wydanie im ó-ch przestępców

natury kryminalnej.

p. Fo-

Onegdaj w rejonie Dokszyc na pograniczu władze sowieckie
zwróciły się do przedstawicieli pogranicznych władz polskich z prośbą o wydaProgram zjazdu przewiduje prze- nie sowietom 3-ch przestępców, którzy po dokonaniu napadu i ograbiemówienie Marsz.
Piłsudskiego,
ро- niu sowieckiego urzędu pocztowego uciekli ostatnio do Polski.
(x)
Święcenie sztandaru okręgowego Źw.
Legjonistów i uroczystą akademię.
Wieczorem w
teatrze
Wielkim
na
Pohulance
urządza _ przedstawienie
NOWY JORK, 10.VII. PAT. Panują tu szałone upały, dochodzące do
„Reduta“.
| Po teatrze odbędzie się raut, wy- 92 stopni Farenheita.
Zdarzają się liczne wypadki śmierci z powodu porażenia słonecznedany przez woj. Raczkiewicza.
J
Na zjazd przybędzie około 5 tys. go. Wiele osób mdleje na ulicach,
osób. Obrady delegatów odbędą się
W Chicago pewna młoda dziewczyna uwięzła w roztopionym asfalcie
pośrodku ulicy i o własnych siłach nie mogła się wydostać.
j popiero na jesieni.
lejewski.

Wielkie upały w New-Jorku.

WOŁKOWYSK—Kiosk

Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy

należy

się

łudzić: propaganda

niemiecka nie przestanie

agitować

o-

pinji światowej przeciw nam w sprawie tt zw. korytarza
pomorskiego.

też

denerwować.

W

sprawie tej jesteśmy
bardzo
mocni.
Mamy za sobą argumenty
historyczne, narodowościowe
i ekonomiczne.
Zdrowy rozsądek również przemawia

na stronie

B. Gołembiowskiego.

2-ej i 3-ej

30 gr.

nami,

bowiem

aczkolwiek

drukują

w

swe

ten

Bo czasem tralia ono do osobistości,
których niesposób posądzać
o 1епdencyjność czy nieszczerość. W czerwcowym np. zeszycie miesięcznika Revue des Vivants, redagowanego przez
byłego i przyszłego ministra, p. Henryka de Jouvenel'a, znajdujemy obszer-

ne studjum prof. Stefana

za

twory

francus-

wojnę.

Z książką Tourly'ego
polemizować nie warto.
Ten pan,
przeprowadzając swą „ankietę“ 0 „konilikcie
jutra“ wpadH tež do Warszawy między dwoma pociągami, ale tylko
po
to, aby sobie nadać pozory bezstronności.
W gruncie
rzeczy wiadomo
było, że musi napisać tak, jak
dyktują ci, co płacą.
Kłamie więc Tourly, twierdząc, że
to „fantazja
sztabów
generalnych
francuskiego i polskiego
podyktowała granicę polsko-niemiecką, gwałcąc
zasady wilsonowskie“ (s. 35);
każdy
wie, že „sztaby“ nie miały tu nic do
powiedzenia, że nie liczono się
wogóle z żądaniami polskiemi, że
Wil-

son, Lloyd

10 groszy.

George

i

ich

eksperci

zgodzili się na przyznanie Polsce tylko tego,
czego już doprawdy
nie
można było nie przyznać,
bo tak
oczywistemi były nasze prawa.
Kłamie Tourly, pisząc, że „Prusy
Wschodnie, dzięki korytarzowi, są ze
wszech stron otoczone barjerami celnemi“ (s. 41). Kłamie,
bo powinien
wiedzieć, że niemieckie towary
i niepasażerowie

mają

absolutnie

wyroków

historji.
Kazimierz

Smogorzewski,

—
Sprostowanie. Do wczorajszego artykułu mego p.t. „Zróżniczkowanie społecz
ne a konsolidacja" skutkiem przeoczenia korekty wkradło się kilka omyłek drukarskich.
Z poważniejszych wiem
„zmeljoryzowanie“ (zamiast „zmeljorowanie“,),
„zdania“
(dwukrotnie zamiast „zadania“) — co znieksztalcilo sens), „zgebič“
(zamiast „zgnębič“) i t. p.
Harski.

Sfypendja b.O.P.P. ® г. 5.
wynoszą

wWyno-

15 fys. zł.

Wzorem lat poprzednich
Komitet
stoł. LOPP w budżecie swym na rok
bieżący przeznaczył kwotę 15 tys. zł.
na stypendja dla niezamożnej
młodzieży,pragnącej poświęcić swe studja
lotnictwu,

a niemającej

na to odpo-

wiednich funduszów,
Stypendja te udzielone
są w wysokości od 120 - 200 zł. miesięcznie
na osobę i przyznanie ich jest
uzaleźnione od szczegółowego
zbadania
kwalifikacyj kandydatów i prac, wykonanych przez nich w dziedzinie
lotnictwa.

Stypendyści
studjowali
technicznych

Komitetu

w r. 1927
w

stołecznego
na

uczelniach

Warszawie

i Lwowie,

przyczem niektórzy z nich odbyli
praktykę w zakładach
lotniczych
kraju i zagranicą.
Płastycy

28.

Marsz. Piłsudski nie wyjedzie do
Rumunii Konfereneia w Prezydium Rady Ministrów | na Zamku.
Dowiadujemy
Piłsudski

w

się,

że

ostatniej

Marszałek

chwili

zaniechał

tymczasowo ze względów
nych wyjazdu do Rumunji
do Sulejówka.

klimatyczi wyjechał

Bougouin'a

p. t: „O Locarno północno-wschodnie: sprawa wileńska'.

punkt naj-

cy „defetyšci“ z czasu wojny, a dziś
zwolennicy niemieckiej teorji odpowiedzialności

Zą tekstem

10. Vit

Proi. Bougouin opowiada przebieg
bardziej uderzają Niemcy, wykazując sporu o Wilno.
Mniejsza o śŚcisłość
„abstrdalność" korytarza.
Ale bar- tego opowiadania. Widać w niem w
dziej absurdalną rzeczą byłoby
po- każdym razie wysiłek
bezstronności.
zbawić 30-miljonowy naród dostępu Ale zobaczmy,
jaka jest konkluzja
do morza i zabrać mu
przez Pola- szanownego proiesora: radzi on Polków zaludnioną prowincję dlatego, że sce i Litwie „powrócić do planu Hywściekty „Drang nach Osten“ spra- mans'a“, to znaczy załatwić spór o
wił, iż Prusy Wschodnie są dziś wy- Wilno na drodze iederacji.
Możnaby
spą Piemieckošci.
iw tej sprawie z nim
dyskutować,
Są wyspąi pozostać nią muszą. ale widać, że właściwie
nie tyle o
Polska daje Niemcom
wszelkie ułat- zgodę polsko-litewską mu chodzi, co
wienia w przedmiocie
komunikacjii o... „korytarz*. „Zwiększenie siły Poltranzytu, chętnie uwzględni dalsze na ski, wolne wyjście na
morze
przez
tej drodze niemieckie
dezyderata, ale Kłajpedę... pozwoliłyby zapewne Polo żadnych kombinacjach zmiany gra- sce zrezygnować z korytarza'
— pisze
nicy mowy być nie może. Żadne p. Bougouin.
wielkie mocarstwo
nie posiada dziś
Pomysł ten już kilka lat temu
swego terytorjum narodowego w iedpuściły w ruch Niemcy. 1 tu
znów
nym kawale: Niemcy nie są pod tym
mamy
obowiązek . wykazywania
na
względem wyjątkiem.
każdym kroku jego nonsensowności.
«Na argumentację niemieckiej pro„Rezygnacja” z korytarza—
to rezygnapagandy odpowiadać więc jest łatwo.
cja z Gdańska i z Gdyni. Otóż przez
Ostatnio postarali się Niemcy o wyGdańsk przewieźliśmy w 1926
roku
danie w Paryżu książeczki niejakiego
6.829.000 tonn towarów, a przez GdyRoberta Tourly p. t. Le conflit de de- nię—413.000. Te dwa porty zaledwie
main: Berlin-Varsovie-Dantzig. Autor
nam wystarczają, a pojemność
Kłajtej pisaniny jest jednym
z tysiąca
pedy, równa się tylko dzisiejszej
potrzeciorzędnych dziennikarzy paryskich. jemności Gdyni. Jak tu można
móOwoce
jego „ankiety*
ukazały się
wić.o jakiejkolwiek zamianie z punktu
przedięm w- dzienniku Le Soir, skrajwidzenia cyfr, nie mówiąc już o
nie radykalnym i socjalizującym, repotworności pomysłu z punktu widzedagowanym przez p. Roberta
Lazunia ludzkiego! Polska nie odstąpi prorick'a, a będącym na usługach
niewincji pomorskiej, w 81 proc. przez
mieckiej propagandy. Wyszła książeczPolaków zamieszkanej dlatego, że teka Tourly'ego u Delpeuch'a, wydawcy
go ' się domaga niemiecka pycha. Przez
wyspecjalizowanego
w
paszkwilach
tysiąc lat polskość ustępowała
teryskierowanych
przeciw
sojusznikom
torjalnie przed nie'mieckością, ale to
Francji, a nawet i Francji samej,
alsię już skończyło. Nie
zmienia
się
za

mieccy

żołnierz

13.

OGŁOSZEŃ:

9.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“,

Ratuszowa !

Paryż, 4 lipca.

Nie gależy się

KOWNO, 10.7 PAT. Pozostali w Kownie członkowie delegacji
polskiej do rokowań z Litwą, a mianowicie przewodniczący jej p. naczelnik
Hołówko i sekretarz Perkowski po ustaleniu
i podpisaniu
protokułów
ostatnich posiedzeń komisji polsko-litewskiej do
spraw
bezpieczeństwai
rozrachunków z przewodniczącym delegacji litewskiej opuścili dziś 0 11-ej
w nocy Kowno, wracając drogą na Rygę do Warszawy.

handlowego

„Jedność.

T-wa „Ruch“.

POW.—Rynek

Zawsze i ciągle: „Koryłtarz”...

WARSZAWA, 10.7 PAT. Dzisiaj o 11 rano odbyło
się posiedzenie
polsko-litewskiej podkomisji dla spraw gospodarczych i komunikacyjnych,
na którem delegacja litewska przedstawiła uwagi do
projektu polskiego.
Posiedzenie plenarne komisji spodziewane jest jutro.

frakfafu

STOŁPCE—Księg.

ŚWIĘCIANY

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr

Ghrady podkomisji dla spraw gospodarczych i komunikacyjnych.

Sprawa

i

Smarzyński.

Suwałska

CENY

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 4.dministra- |
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co ćo rozmieszczenia ogłoszeńi

Der Tag wyraża przypuszczenie, że pełnomocnik rządu niemieckiego
nie będzie mógł również w kwestjach formalnych zgodzić się na
większe
ustępstwa na rzecz Polski.

lodów,

į

Szeptyckiego

T-wa „Lot“.

Ossoling.

NIEŚWIEŻ—ul.

262

trzymane.

wśród

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.

LIDA—ul.

Najboleśniejszym zawodem
bylo
nieprzybycie spodziewanej pomucy ze
strony
rosyjskiego
łamacza
lodów
„łKrasina”*. W ciągu 13-tu dni, jakie
dał dalej Lundberg - sprawami wyżywienia zawiadywał Higlieri, wydając
każdemu ściśle obliczoną połowę racji dziennej. Sniadanie składało się z
czekolady i sucharów, zmoczonych w
wodzie morskiej przy upadku. Pozatem żywiliśmy się mięsem
zabitego
białego niedźwiedzia.
Na wieczerzę
były zwykłe konserwy
mięsne i suchary. Jedyną pociechą
był konjak,
przywieziony przezemnie, oraz papierosy, zrzucane z samolotów przez lotników. Stosunki między
rozbitkami
niezawsze
były serdeczne, gdyż zmęczenie i ogólne zdenerwowanie czasami doprowadzało do gwałtownej kłótni, które równie nagle ucichały, jak
wybuchały.
Wielką radość. sprawiałv. wiadomości otrzymywane z Rzymu
Oraz
rozmowy
radiotelegraficzne z kolegami, znajdującymi się na Spitzbergu.
W ciągu 6-ciu dni srożył się cyklon,
w czasie którego wszyscy
rozbitkowie zziębnięci i zdenerwowani musieli
pełnić 4-godzinną służbę wartowniczą.
' Wiadomość o przybyciu na Spitzberg
aeroplanu
systemu
Moth
powitana
została z entuzjazmem, jednakże miejsce lądowania było
zalane
wodą
i
rozbitkowie musieli pracować 2 dni i

|

KLECK—-Sklęp

BERLIN 40, 7. Pat. Prasa Huggengergowska, komentując wczorajszą
uchwałę
gabinetu w sprawie wznowienia rokowań handlowych
z Polską,
poczem szybko zakrywała widnokrąg
podnosi
z
naciskiem
jako
moment
szczególnie
ważny,
że
rząd
Rzeszy,
od
gęsta mgła, wśród której
dawał się
którego
Polska
oczekiwała
pewnych
ustępstw,
nie
zmienił
dotychczasowych
słyszeć tylko szmer
wody
i trzask
niemieckie,
lodów,
tworzących
niespodziewa- instrukcyj rzeczowych dla delegacji niemieckiej i że dezyderaty
dotyczące
taryf
celnych,
zostać
muszą
w
całej
swej
rozciągłości
unie kanały w miejscach
najbardziej
nieoczekiwanych.

DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
GR DNO—Księg. T-wa „Ruch*.
IWIENIEC—A.

243, administracji
Opłata

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego.
N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wileńska 28.

HORODZIEJ—K.

Rokowania rządu polskiego z kowieńskim
w Warszawie.

północy

Dpowiadanie kapitana Lundherga

dni

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

|

BRASŁAW—Księg.

- WILNO, Środa 11 lipca 1928 r.
Redakcja

A. Łaszuk

BARANOWICZE—ul.

polscy
w „Salon
Tuilleries“.

już
w
de

Wczoraj Marszałek Piłsudski
był do gmachu prezydjum rady
strów

i odbył

dłuższą

przymini-

konierencję

z

premjerem Bartlem. Następnie
MarSzałek udał się na Zamek, gdzie był
przyjęty przez Prezydenta Rzplitej.

EMinisfer Zaleski w drodze
Francji.
BERLIN,

10.VI1. PAT.

do

Wczoraj w

dniu 9 b. m. przejeżdżał przez Niemcy w drodze do Francji minister spraw
zagranicznych August Zaleski.
Poseł
Knol' wyjechał na jego spotkanie do
Frankiurtu nad Odrą, towarzyszył w
drodze do Berlina i odbył z p. ministrem

dwugodzinną

konierencję.

* Wsfrzymanie nominacji p. Kościałkowskiego.
Krążą pogłoski, że nominacja pos.
Kościałkowskiego
na
podsekretarza
Stanu w Prezydjum Rady
Ministrów
nie została załatwiona z tego względu, iż p. Kościałkowski nie chce zrezygnować z.pracy w stronnictwie Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast.

Rowy

Biskup a

Warszaw"

s
Ojciec św. zamianował ks. prałata
dr. prof. Szlagowskiego, rektora uniwersytetu warszawskiego,
biskapem
sufraganem warszawskim.

W Niemczech istnieje możliwość
poparcia projektu Kelloga.
"*BERŁIN 10, 7, Pat. Dziś przed południem
komisja
spraw
zagranicznych parlamentu niemieckiego. odbyła
pod przewcdnictwem posła
socjalistycznego Scheidemanna
przy udziale
kanclerza Hermana Miillera pierwsze
posiedzenie, na którem
podsekretarz
Stanu von Schubert
przedłożył
obszerne sprawozdanie o rokowaniach
dyplomatycznych w
sprawie
paktu
antywojennego Kelloga.
Komisja po wyczerpującej dyskusji większością głosów wypowiedziała się za tem, aby rząd Rzeszy w
jaknajbliżjszym czasie udzielił
przychylnej odpowiedzi na ostatnią
propozycję amerykańską.

Uchwała

seniorów sejmu3pruskiego.

BERLIN, 10.7 Pat.
Konwent senjorów sejmu pruskiego na posiedzeniu dzisiejszem uchwalił skreślić
z
porządku obrad sesji obecnej sprawę
rozporządzenia rządu pruskiego, dotyczącego dekorowania gmachów publicznych

flagami

republikańskiemi

oraz sprawę amnestji.
W
sprawach oczekiwana jest
decyzja Reichstagu.

obu tych
na
razie

Federacja Czechosiowackich Zwią-

zków

Zawodowych

usunęła

swego

łona komunistów.

PRAGA

10.VII

kongres

federacji

słowackich

PAT.

Czerwcowy

centralnej

związków

zg

czesko-

zawodowych

stał się terenem
politycznych
skrajnych wystąpień ze strony
zwolenników komunizmu.
W ubiegłą niedzielę
odbyło
się
posiedzenie rady związków
zawodona
wych przy udziale 52 delegatów,
którem 45 obecnych opowiedziało się
za wykluczeniem komunistów.
Uchwała powyższa
ma
doniosłe
znaczenie, gdyż federacja centralna

związków zawodowych obejmuje 1300
wolną
drogę
pomiędzy
Prusami
„W tegorocznej wystawie w Salon de związków, liczących ogółem 450
1уWschodniemi a resztą Niemiec,
że Tuilleries w Paryżu wystawia koło 40 masięcy członków i posiadających mająlarzy
i
rzeźbiarzy
polskich.
M.
in.
p.
Olga
tranzyt odbywa się tak, jakby „koryBoznańska ma tam 4 portrety, Pankiewicz— tek wartości 1.300.000 koron.
tarza“ wogóle nie bylo.
„Korytarz“ pejzaże i martwa natura, Mela Mutter kilistotnie nie istnieje gospodarczo
po- ka obrazów, Zamojski 2 rzeźby, p. Cheł- Porfugalia przyjęła 8-io
godzinmońska 3 płótna. Pozątem wystawiają Aleny izień pracy.
między Berlinem a Królewcem. Pol- ksandrowicz, Gottlieb, Hocht, Kisling, Kramska daje
Niemcom
tyle pociągów sztyk, Kuna, Makowski, Menkes, PiramoGENEWA, 10.VII. PAT. Międzywicz, Rafałowski i inni.
tranzytowych, ile zapragną, a w
tych
narodowe
Biuro
Pracy
otrzymało
oficjalne zawiadomienie, że Portugalja
pociągach nikt nie widzi ani polskiePosiedzenie przedstawicieli orga- formalnie przyjęła i ratylikowała kongo celnika, ani policjanta, proszącego
nizacyj w Rafuszu.
wencję waszyngtońską o ośmiogodzino paszporty, bo te są Niemcom
nienym dniu pracy.
POZNAN,
10-VII
PAT.
Wczoraj
potrzebne. Trudno doprawdy
być liberalniejszym.
$
Choć
propaganda
niemiecka
w
sprawie „korytarza“ jest ordynarna i
kłamliwa—lekceważyć jej nie należy.
Polska musi stale i przy każdej sposobności wysuwać swoje słuszne prawa i zbijać niemieckie
rozumowanie.

po południu odbyło się

w

Ratuszu

na zaproszenie prezydenta miasta Ratajskiego posiedzenie
przedstawicieli
organizacyj i towarzystw w celu usta-

lenia programu przyjęcia Pana Prezy-

„Opiece

ludzi

dobrego

się biedną wdowę,

b.

serca

RAA
poleca

pracowniczkę

Szkoły
Przemysłowo—Handlowej w
Wilnie, mającą
chorego
syna i nie

środków do Ё
denta Rzeczypospolitej, który w
dn, B posiadającą żadnych
życia, znajdującą
się w ostatecznej
17. b.m. przybyć ma wraz
z całym
nędzy. Łaskawe
datki uprasza się
domem cywilnym i wojskowym
składać do adm: „Słowa* dla b.
na 2
uu
Szkoły.
tygodnie do Poznania.
BSS USA CIKTER WZATTY MEZO

Poświęcenie

kamienia

znów

władze

kolejowe,

ŁUNINIEC.
wengielnego

zawdzięczając

staraniom miejscowego kontrolera drogowego p. Wierzbickiego i poparcia Naczelnika
Oddziału Drogowego p. inż. Laymana, przyszły z pomocą społeczeństwu, ustępując prze
dewszystkiem plac pod budowę i następnie
zezwalając na rozbiórkę byłej nasycaini na
cegłę do budowy. Dużo sił i starań dołożył
miejscowy proboszcz
Ks. D-r. Moniuszko,
oraz miejscowi kolejarze, którzy prawie ze
swych składek budują kościół. Podczas bytności w bieżącym miesiącu p. Ministra Skła
dkowskiego w Łunińcu
udała się delegacja
kołejarzy do p. Ministra, który obiecał poparcie, ofiarowując osobiście 500 zł. Miejmy
nadzieję, iż społeczeństwo uzyska zapomogę od rządu.
Ale przejdę do samej uroczystości. O g.
9-ej Ks. Biskup Łoziński w asyście kleru odprawił solenne nabożeństwo i dokonał poświęcenia. Był to moment rzewny, osobliwie
u ludzi starszych widzieliśmy łzy w oczach.
Następnie ks. Biskup udzielił bierzmowania,
poczem odprowadzony przez dzieci zwiedził
wystawę szkół powszechnych i szkoły kroju
i szycia Macierzy. Wystawą Ks. Biskup był
zachwycony i dziękował inicjatorom wystawy.

O

godzinie 13-ej odbył się w lokalu niższej szkoły technicznej wspólny obiad, urządzony
staraniem
miejscowych
Pań.
W
drzwiach spotkał Ks. Biskupa krótkiem przemówieniem Kierownik Szkoły inż. Fursewicz.
Podczas obiadu przemawiał inż. Layman, pod
kreślając znaczenie momentu i przewagę kultury chrześcijańskiej nad kulturą materjalistyczną ze Wsschodu.
Po obiedzie Ks. Biskup. Łoziński odprowadzony na peron przez dziatwę, odjechał
pociągiem warszawskim
bezpośrednio
do
Częstochowy.
Samo niebo jakby radowało się, gdyż cały dzień była świetna pogoda.
W uroczystości nie widzieliśmy przedsta
wiciela władz miejscowych.

MOSARZ

na który złożyły się śpiewi muzyka (skrzypce i gitara).
Po
koncercie
zaś zostały
odegrane

sztuczki p. t. „Gruba partja* i „Oświadczyny*.

Obie

udały

się doskonale

brennikow. Artyści byli dobrze
niektórzy, muszę przyznać, grali

talentem.

Po przedstawieniu,

rozpoczęła

się zabawa

jak

taneczna

snej orkiestrze smyczkowej,

zgrani,
wprost

a
z

zwykle,

przy

która

wła-

trwała

dniu w lokalu
Rady

odbyć

tutejszego Domu

Opiekuńczej

wienie w dniu tym

Kresowej.

i

pogoda

w

tym

i odczytów. A wszystko zawdzięczamy w
pierwszym rzędzie dzielności i zdolnościom
prezesa Zarządu.

Uczestniczka.

na zamó-

dopisała,

a

więc ludność miejscowa, jak teżz bliższych
i dalszych okolic Mosarza, wypełniła
salę

BARANOWICZE.

ży sądzić, iż to wywarło pożądany skutek,
gdyż rozpoczęta wiosną budowa łaźni postępuje szybko naprzód i jesienią zostanie
uruchomiona.

—

Ku

uwadze

magistratowi.

względzie.

Mir. Kubala oświadczył, że aparat „Marszałek Piłsudski" jest
całkowicie gotowy do drogi i że wszystkie
przygotowania są
ukończone. Aparat znajduje się na lotnisku w Le Bourget, ską:
nastąpi odlot do Nowego Yorku via Azory, skoro tylko pozwolą
na to warunki atmosferyczne, Mjr. Kubala
zaznaczył, że ani on,
ani towarzysz jego mir. Idzikowski
nie
oznaczali
nigdy
dnia
odlotu, jest to bowiem zupełnie niemożliwe. Start
zależny jest
jedynie od danych
meteorologicznych, które
w
każdej
chwili

komitetu centralnego organizacji macedońskiej
Iwana
bez zezwolenia drugiego członka zarządu
Christowa.

komitetu
za

domów
do polewanią ulic (o potrzebiei
korzyści tego mówić nie warto), a obecnie
zmusić właścicieli domów naprawić desz-

czane chodniki, po których obywatel stąpa jak po klawiszach,
a woda, wobec padających deszczów
nieraz dostaje
się do

miejsca niepotrzebnego.

— Posiedzenie pow. Komitetu LOPP.
zawczasu

być

przygotowanymi

do

zgromadzenie

przedstawicieli

Po debatąch

Kół

w celu

postanowiono

rozpocząć tydzień lotniczy 1 września wieczorem capstrzykiem. W debatach nad za-

sileniem

funduszów

zwykłej sprzedaży
no urządzać
bale,

Pow.

Kom.

oprócz

mareczek
postanowioprzedstąwienia, zabawy

it. p. w Kołach, jako najwięcej dochodową
stronę, a w Baranowicząch urządzić loterię

3

Celem wyboru Komitetu tygodnia, oraz
Komisji loteryjnej
zwołąć
posiedzenie w
w początku sierpnia r. b.
S. G.

$

GLEBOKIE.

na — przedstaw:enizch u nas nie jest
nowością.
№\ Przyznam się, że czytając afisze, wyraz
„rewja* trochę komicznym
mi się wydał.
W danej jednak chwili przyznaję
że Sza-

— Bazylika prawosławna. Z ramienia Po
litechniki Warszawskiej (wydział
architektury) wyjechali w tych dniach do Głębokiego
przedstawiciele tej uczelni w osobach p. p.
Bohdanowicza i Proszyńskiego w celu przeprowadzenia studjów nad miejscową Bazyliką prawosławną.
Zezwolenie na dokonanie
tych studjów udzielili Metropolita Dionizy i
Arcybiskup Fieodozjusz.

Ludowego

nic tu nie przesadził.

Przedstawienie poprzedził koncert muzykalno-wokalny o obszernym programie

każdą

uchwałę

naruszenie

statutu

Zmiana

na morzu

Letnie

wycieczki

FRANCUSKIE

и 5 GEM

Uprzystępnią

Wam

morskie,

organizowane

TOWARZYSTWO

zwiedzanie

na dogodnych

OKRĘTOWE,
pięknych

okolic

МОВА

Ё@@_р_швднв&@

BCEAKU

ATLANTYCKIEGO

CHARGEURS
Adr. Tel. Worms-Warszawa.
podróży

—

FABRE

Królewska
Telefon Nr 190-46.
Wagon Lit i Orbis w Polsce.

prospekty

na žądanie.

LINE
Nr 10 i biura
0—+Z0£

Н

a
A

Bezplatne

REUNIS

l znów słońce zachodzi
krwawo,
otulone szalem zczerwieniałych chmur,

urłopiki leci aż... nad polskie morze
by użyć tej rozreklamowanej i rozplakatowanej plaży z jej morskiemi wywczasami, a tu dzień po dniu jak w ze-

staje

psutym

Na polskim wybrzerzu.

tylko

zwolna

ciemno - czerwone,

członków

Michajłowa,
jednakże
Ponieważ
członkowie

jednomyślnie,

uważa

się

czyn

A

rządowego

w

Grecji

Opafrznościowy mąż stanu Balugdicz
ma zlikwidować przesilenie w Jugosławji.
WIEDEN,

10.7 PAT.

Według

doniesień

dzienników

z

Białogrodu,

biały jego zdolność myślenia i sprawiały, że
car coraz bardziej zaczął podlegać wpływowi
swego otoczenia. Lekarstwa przypisywane ca
rewiczowi przynosiły pewnego rodzaju poprawę jego zdrowiu. Poprawa ta mogła być
naturalna, mogła być jednak także uważana
za efekt hypnozy, czy też sugestji, stosowanej ze strony Rasputina. Zdrowie carewicza
poprawiało się najbardziej wówczas, kiedy
go Rasputin leczył „osobiście" (to znaczy,
był obecny przy podawaniu mu lekarstwa)
Wykorzystując zgrabnie fakt ten, przekonydE Rasputin carową o swej
„mocy
bos-

iej”.

:

tamtejsze koła polityczne oczekują powołania do Białogrodu
posła jugosłowiańskiego w Berlinie Balugdicza, który ma zlikwidować
panujące
od
dłuższego czasu przesilenie polityczne.
Amnesfja uwolni
około 4 fys. Pudzigkowanie? afganSkiej pary
Balugdicz posiada bardzo wielkie
wpływy
na dworze
królewskim
więźni.
królewskiej za przyjęcie w Polsce.
oraz wśród wszystkich stronnictw politycznych.
Ministerstwo sprawiedliwości zaZ tego powodu uważa się go za opatrznościowego
męża
stanu
i
Kró! Amanullah i królowa Suria
osobistość, mogącą doprowadzić do porozumienia między
stronnictwami. rządziło, by zarządy więzienne
prze- po powrocie
swym
do
Afganistanu
prowadziły dokładną
statystykę tych nadesłali na ręce p. Prezydenta
Mowięźniów, którzy uzyskają wolność na ścickiego podziękowania za serdeczne
podstawie ustawy amnestyjnej, uchwa- przyjęcie,
jakiego
doznali
podczas
Synowi Szang-Tso-bina nie dopisuje szczęście.
lonej z okazji rocznicy
10-lecia nie- swego pohytu w Holsce.
WIEDEŃ, 10.VII, PAT. Według doniesień dzienników z Szanghaju wojska podległości Polski.
W odpowiedzi na to p. Prezydent
południowe stłumiły powstanie w prowincji Szansi.
Powstanie to zostało wyJak można
sądzić z pobieżnych R. P., dziękując za nadesłaną depeszę,
wołane przez syna Czang-iso-Lina.
obliczeń, będzie około 4000 więźniów, przesłał im zapewnienia
swych
naj2.000 powstańców wzięto do niewoli.
którzy odzyskają wolność
zgodnie z serdeczniejszych życzeń.
ustawą amnestyjną.

Walka domowa

w Ghinach.

Japońskie trzy grosze w zatargi chińskim.

TOKIO. 10.7. (PAT). Rząd postanowił wycofać 7.000 żołnierzy japońskich z Szantungu. Ponadto rząd zamierza w najbliższej przyszłości przeprowadzić dalszą redukcję
garnizonów wojskowych w Szantungu i Mandżurji.
Gabinet przyjął projekt ministra spraw zagranicznych, dotyczący sprawy wypadków w Tsinan.
W myśl tego projektu rząd japoński zwrócić się ma do rządu chińskiego z żadaniem zadośćuczynienia w tormie przeproszenia,
zapłacenia
odszkodowania
ukarania
winnych wreszcie udzielenia gwarancyj na przyszłość.

Zafrzymanie samolofu prof. Junkersa
WIEDEŃ,

zamieniono

nie więzienie,
pozostałych

natomiast

5 skazanych.

Wyrok został

śmierci

w

MEKSYK
bitwa

10-VII

PAT.

pomiędzy

Pod

LUKSEMBURG,
stycznych

dobno ksiądz katolicki, a wojskiem
nierzy

i 24

na

których

związkowem.

stał

prawie nie słychać, Koniec lipca i sierpień, to okres letnich wywczasów Pomorza i Poznania. Inne dzielnice Polski

przemykają się mniej więcej równomier
nie przez te dwa sezony.
Kaszubi przez długie miesiące zizimowe na palcach niemal wyliczają
dnie, które ich dzielą od złotodajnych
czasów letnich. Nikt być może tak bardzo zainteresowańy nie jest w utrzymaniu tego morskiego
skwarka przy
Polsce jakwłaśnie sami Kaszubi .Należy im oddać sprawiedliwość, że wbrew
tym głosom „otrzeźwiającym', azarzucającym Kaszubom kompletne zniemczenie—mimo wszystko Polakami 20-

Niemieckie

zwyczaje

chem

a wskutek

wydobywały

wycięto

się

tego

1) Ogólno-Handlowy,

3-letni

drutów

przez

je, jako

bezużyteczne,_

monter

ZA STA ALA SE Bzy

2) Rolniczo-Handlowy.

kurs

nauki.

Koedukacyjny zakład naukowy. Wstęp po 6-ciu klasach gimnazjum.
Sekretarjat czynny codziennie od godz. 8-mej do 14-tej.
Adres:
LEA

Wilno,

ul. Jagiellońska

Nr

D ES ЧБ UEI UI UI US EI UV US

E VV ЧЕ

wiedzieć: wieś jak miasteczko, murowana i rozległa, oberża jest i restauracja i piekarnia i „rzeźnictwo” i Bóg wie
czego jesżcze, a... posterunku policji
niema. Albo — jedzisz godzin parę koleją i mijasz ż półtora tuzina stacyj , a
nigdzie policjanta choćby na fotograiji
nie zobaczyć. Pies co go u nas trzymają
by kąsał przechodniów po nogach tam
jest od machania ogonem dla byle włóczęgi, który do domu wlazł proszony
czy inie proszony. Drzwi się albo zamy-

ka na noc albo nie zamyka wcale. Dziw
dziw, wcale u nas nie słyszany! Jednem

złotodajną

pożonne

chwaląc,

i

żuli-

sobie i
a

wokół

ny i handlowy! — Jedni zwykli się pytać: „a jak tam teraz Gdynia wygląda,

przypłynęła, z Wisły. — Co było Gdin-

gen przed wojną, onegdaj jeszcze, a co

jest dzisiajGdynią polski port wajenprawda — zmieniła się do niepoznania“'? — Albo: „jakież wrażenie sprawi
ia na panu Gdynia?“ — Ba, jakie wra-

żenie... i co tu się mogło zmienić? —

Gdynia robi tylko jedno wrażenie: przy
szli ludzie i w pustem
skim piasku budują

2, IV piętro

(Dom

B-cia Jabikowscy).

miejscu, na morwielkie
miasto.

З

E VB KAY

T-wa

Akc.

S EI VI IB

wszystko

gorujące

założone

tundamenta

wapna

od

iskry.

wWilnie.
Wydziały:

do nich drzwia-

sadzie to pewny i solidny
człowiek.
Uczciwość mają jakąś wrodzoną, tak że
i złodziei u nich niema wcale. Żart po-

czasu

A GA SED EA ZM GA DIA PTA GA

polskie złote, które się

niech mu toidzie na zdrowie, bo w za-

do

Po obejrzeniu

my i oknamy cisną z kieszeni
„letników". Byle chałupa
to pensjonat,
byle buda to kawiarnia,byle flądra —
to się wymienia na grube pieniądze.
Marny pokoik w trzeciorzędnej miejscowości w chałupie rybackiej, kosztuje dwieście i więcej złotych miesięczjeszcze gmina ściągnie kurtaxy i płucze się nasz letnik jak ryba w sieci.
Zdziera bo zdziera kaszub,nigdy w
życiu tyle pieniędzy nie widziawszy, ale

krótkie spięcia,

cząsu

elektrowni,

Tak to oni tam żyją Boga

a

odniosto

Po zbadaniu okazało się, iż nad daprzebiegały druty starej sieci elektry-

wały

o bezpieczeństwo
Świątyni
straż ogniową, która wysłaswe
pógotowie
samocho-

miasta całe i kurort ywyrastają jakby
za jakieś syreny czarodziejskie; morskiej pociągnięciem. Z Wisły ta syrena

owo,

gimnastyków

cznej, które straciły izolację. Przy zetknięciu się z rynną, okalającą
dach
następo-

miarze tego piwa z Danziger Gesellchaft klną po niemiecku jak u nas często po rosyjsku, ale całą różnicę swoją
od Niemców uświadamiają. Dawnij nędzni rybacy, specjalnie przez rząd niemiecki zaniedbywani—obecnie łapią ta

nie, a jeszcze utrzymanie a toi

Dwu

instytut Nauk Hand:'000-Gospotlarczych

Polskę

w nad-

girana-

na dachu Katedry.

przechodnie przez

słowem:
„i ludzie
ków niama*.

przywarły

się tu zlotu towarzystw

tejże narodowości.

150 STA STA SSA DA CEA MB BB ZA (A EHA BA MIA SA

po-

Poległo 4 żoł-

do nich naturalnie, a wypiwszy

terysamolot

że na

którego

zbiegli.

wieczorem

W obawie
zaalarmowano
ła na miejsce
dowe.

MEKSYK, 10.VII PAT. W dniu wczorajszym tajna policja aresztowała
50 katolików z księdzem na czele, zgromadzonych w prywatnej rezydencji,
gdzie potajemnie odprawiano mszę św. Aresztowanych oskarżono
© роgwałcenie ustaw wyznaniowych.

stali.

Junkers,

„szereg strzałów rewolwerowych do bio-

jące się i gasnace.

Dręczenie kafolików w Meksyku.

kiemi czarnemi literami: „wzbronione,
„pod karą wzbronione”. Ciągle się tu

dało

pl. Katedralny zauważyli na skraju
dachu
Bazyliki Mniejszej jakieś płomyki zapala-

powstańców.

miejscu ciągną się białe tablice 'z obfitym tekstem, ż którego przebija wiel-

włoskich

Krótkie spięcie

stoczona

czele

10 7. W czasie odbywającego

komunistów

rany. Napastnicy

Wczoraj

stosunku

Leon

kilku

rących udział w zlocie gimnastyków
ciężkie

wykonany.

miejscowością

powstańcami,

z Akwisgranu,

profesor

Awantury komunistów włoskich w buksemburgu.

Krwawe rozruchy w Meksyku.
została

donoszą

wylądował tam bez uprzedzenia władz belgijskich. Samolot skonfiskowano.
Po wyjaśnieniach ptoi. Junkers został wypuszczony na wolność.

Karę na 10 laf więzienia.

potwierdził wyrok

10.7 PAT. Dzienniki

torjum belgijskiem został aresztowany

2 Il skazanych na smierć w procesie szachiyńskim6 zgładzono

zegarku naprzemian dmie wiatr czegoś zabrania—to chodzenia po łące,
od Westy czy Osty, a każdy nieuchron- to po piasku, to po lesie, to po drogach
nie przynosi ze sobą soczyste strugi to rzucanie niedopałków;to kąpania, że
usposabia
to znów w głowie się kręci,aż człowiek od nad„pod ciemna wisznia,,. —Czy pani wi- deszczowe—nie
działa coś podobnego?
Na wiatr tak zbyt przyjaźnie do polskiego wybrze- miaru tych rozkazów w końcu ręką maу
zachodzi
czy na deszcz?
— O, wiatr ża z jego całą armaturą portów, molów, chnie a swoje robi.
Bywa
jednak,
że
i
nad
połskiem moplaż
i
pensjonatów,
kochanych
kaszuidzie od Westy
— powiada kaszub—
będzie jutro deszcz. Zńowu? Na miłość bów i taksą za pokoje w chałupach ry- rzem słońce świeci; ho, ho! przeważBoską! Tak ciągle już od paru tygodini backich, z jego Gdynią, Puckiem i He- "nie nawet tak jest, jak powiadają stabez przerwy! — AA piasek staje się z lem razem wziętych. Jesonkę się wkła- rzy ludzie. A lipiec? Sam sezon, kąpieżółtego fioletowy, szary jak twarz cho- da nawet do łóżka, a co dopiero na le, powietrze morskie, plaża, panie w
raj na ziemi!—
rego człowieka, a morze gra nieskoń- plaże, kiedy obie ręce zajęte są trzy- kostjumach—słowem
czoną melodję szumu i białej piany.— maniem kapelusza, piasek zgrzyta po W takie to dnie morze zwykło sobie
„To trzeba mieć końskie zdrowie, — zębach i oczu od wiatru zgoła otwo- pluskać po piasku drobnemi falami, a
powiada
mój przyjaciel, patrząc na rzyć niepodobna, że tylko patrzeć jak w dali wydyma zlekka zieloną głębią,
niekończące się nigdy falowanie
mo- człowiek fiknie koziołka przez jaką jakby się chciało przed letnikami powycieczkę
szkolną
czy chwalić i swoje wdzięki wszystkie okarza—żeby tak ciągle i ciągle bić w pia- warszawską
sek bezmyślnie
i wywracać się
po dorosłą jakich się tu plącze bez liku. zać. Odcina wtedy na horyzoncie od
plaży jak
te głupie fałe*.
— Fale —Ot masz tobie wywczasy letnie nad lazurowej kopuły nieba, a daleko jak
okiem sięgnąć ciągnie się żółta ława
przeciągłe,
wyniosłe,
grzywiaste, to morzem:
Taki coz Wilna przyjechał, czuje piasku i ciemna ściana sosnowego lasu.
znów krótkie, pochyłe pluszczące, idą
‚
nowe i nowe. Przed nami bezmiar jak się tu obco i nieswojo. Draźni wów- Tak jest na Helu.
sprzeczność zjawisk:
okiem sięgnąć tylko można, wód, nad czas ta ciągła
Od strony Gdańska, gdy się minie
nami szare nudne obłoki deszczowe. błoto do nie przybycia we wsi 0 muI niemal nie widać gdzie dwa te bez- rowanych kamienicach, chłopskie twa- Sopoty, biegnie pociąg w górzyste okomiary wód i chmur, się rozdzielają, tak rze rybaków w brudnych melonikach, lice tuż prawie nad zatoką Pucką. Freie
zda się jedno z drugiego wyrasta i u- obdarty i z rok chyba nie myty pastuch Stadt Danzig, niema tu nic do gadania,
zupełnia i pochłania całkowicie i nie- co pasie gęsie z parasolem w ręku i ta to jest polskie wybrzeże zamieszkałe
ma dla nich krańca ni horyzontu. Tyl- słynna Zatoka Pucka o słonej wodzie, przez Kaszubów. Właściwy sezon roz'ko we mgłę ryczą syreny niewidocz- a wcale do morza niepodobna, o dnie poczyna się dopiero w lipcu. Na wynych okrętów, a gdy słońce przewali piasczystem, płytkiem jak nasza Wilen- brzeże zjeżdża Warszawa; jako stado
już hen za granicę niemiecką, błyska ka, a brudna, zdeptaną gdzieniegdzie pstrych kormoranów obsiadają ludzie
dworce,
co sekund kilka latarnia morska z Ja- łąką okolona, z wciąż gdzieś wyłażą- pensjonaty, domy rybackie,
no i
naturalnie
strzębiej Góry na piasczyste wybrzeże cym brzegiem jak jakie średniej wiel- kurhausy, kawiarnie
kości jezioro o wcałe miernej piękności plażę. Wówczas to wybitnie
akcenHelu.
Gdy się tak raz wyrwie człowiek z wybrzeża. Zaś po drogach i na wybrze- towana wymowa warszawska pokrywa
że jej
tego „zimnego Wilna na jaki cherlawy żu i koło stacji i płaży i na każdem całkowicie gwarę kaszubską,
się

purpurowe, bordo
..taką barwę nazwałby ten froter od podłóg z Wilna:

organizacji,
złagodzenia
wyjazdu zaco właśnie

Raspufina?

Feliksem Jusupowym).

Aby pozyskać zaufanie Rasputina, którego postanowiłem zamordować, zostałem jego
pacjentem i poprosiłem go o wyleczenie mnie
z rzekomej choroby, której objawy mu dokładnie opisałem.
Wtenczas rozpoczęła się
najstraszliwsza wałka między nami. Było to
podczas mej drugiej wizyty u „starca“. Piliśmy najpierw herbatę, a potem przeszlišmy do jego gabinetu. Tam dopiero poznałem
siłę jego hipnotyzmu. Była olbrzymia. Leżałem na leżaku, podczas kiedy on wpatrywał
mi się w oczy, zbliżając i oddalając na prze
mian odemnie swą twarz.
Podpadłem pod
władzę jakiejś tajemniczej siły. Członki moje
mnie Rasputin wrażenie ujemne. Spotkałem stawały się bezwładne, głosu nie mogłem z
go 'w domu swych przyjaciół, którzy dzięki siebie wydobyć, a oczy moje zachodziły jakswej religijności podlegli jego wpływom. Je- by mgłą. Jednakże oparłem się jego przewago pewność siebie nie harmonizowała abso- dze. Gdybym był podległ, byłby poznał molutnie z jego podstępnym i chytrem spojrze- je zamiary. Udawałem zupełny sen hypnoniem, którego nie mógł ukryć w swych nie- tyczny. Jego zadowolony uśmiech pod koniec
naturalnie małych, przenikliwych i jakby ba- tej ciężkiej walki między dwiema osobistośzyliszkowych oczach.
Instyktownie poczu- ciami, kiedy mówił „dobrze mój drogi, wyłem do niego głęboką nieuiność.
Patrzełem starczy na pierwszy raz”, przekonał mnie, że
na niego jak na złego. ducha, posiadającego nie odkrył mojego podstępu. Udało mi się
niebezpieczną moc, jak na wroga Rosji, któ- zdobyć jego zaufanie.
ry ma zniszczyć jej serce.
Od tego czasu będąc przekonany, że zaOd samego początku rozpętała się między panował nademną, — w czem starałem się
nami walka, walka, której zakończenie jest go jeszcze bardziej utwierdzić, —
odkrywał
wszystkim znane. Było to w czasie,
kiedy przedemną całe besjalstwo swej d
Opowiadał
wojska rosyjskie bez broni i amunicji utrzymi o swychorgjach z cygankami, o
swych praktykach religijnych
mywały tiront przeciwko Niemcom.
i o ludziach,
Tymczasem Rasputin pracował i zdoby- którzy żyją w Szwecji i popierają go finansowo. Opowiadał mi także, w jaki sposób ko
wał sobie zaufanie cara i carowej.
Carowa była jedna z najbardziej niesz- rzysta swych wpływów na carową, by wymu
częśliwych kobiet rosyjskich. Życie jej ptynę- SiĆ usunięci wysokich urzędników państwoło pod znakiem choroby jej dziecka — care- wych, na korzyść swych protegowanych. Zawicza. Na tej fantastycznej miłości matki do proponował mi nawet tekę ministra.
„Wtenczas nie miałem już najmniejszej wat
dziecka polegała cała tragedja. W straszliwej trosce o zdrowie dzieck popadała nieraz pliwości co do jego winy. Utwierdziłem się
w rozpacz, bowiem wszystkie sposoby zawo- jeszcze bardziej w swym postanowieniu: udziły, żaden środek nie przynosił poprawy w wolnić Rosję od jego djabelskiego
wpływu.
Ustalitem sobie także termin zgładzenia go.
jego zdrowiu.
Wówczas zaczęła odkrywać
„nadprzyrodzoną moc“ Rasputina. Były zło- Dnia 16 grudnia 1916, po gruntowych przydziej koni, jaki śBadmajew, rzekomy lama ty- gotowaniach pojechałem po „starca” i przybecki, razem z Rasputinym „leczyli* cara i wiozłem go do siebie, aby go otruć.
>
carewicza. Lekarstwa podawane carowi osła-

MOSKWA, 10-VII PAT. Centralny komitet wykonawczy ZSSR
na wniosek najwyższego trybunału zamienił karę śmierci skazanym w procesie sząchtyńskim Matowowi, Bratanowskiemu, Berezowskiemu, Bojarinowowi Kszarinowowi i Szadłunowi na 10-let-

przez

warunkach

powziąć

organizacji.

systemu

6 skazanym

Spedzajcie оХа

mogą

z księciem

Sprawa zabójstwa
Rasputina
stala się
niedawno znów aktualną, a to ze względu,
iż córka tajemniczego tego człowieka, znajdująca się w Paryżu wytoczyła powództwo
przeciwko zabójcy ks. Jusupowi, który zarówho w swej sensacyjnej broszurze, jak też
w licznych enuncjacjach prasowych przyznawał się kilkakrotnie do zabójstwa. Korzystając z aktualnej znów sprawy jedna z międzynarodowych ajencji prasowych
zamieszcza
z ks. jusupowym wywiad:
Przybycie Rasputina na dwór carski —
mówi ks. Jusupow — było jakgdyby powie
wem wiatru, zwiastującego burzę. Na licznych ludzi, którzy z nim spotkali si ęw Petesburgu, wywarł ten dziwny przybysz z Syberji wrażenie zupełnie różnorakie. U niektórych było to wrażenie dodatnie, u innych
ujemne, aie najczęściej była to mieszanina
wrażeń dodatnich i ujemnych. W każdym ra
zie było to wrażenie nieokreślone, dające się
bardzo trudno definiować. Było coś niezrozumiałego w tym szorstkim, ograniczonym i
niegramotnym chłopie, co wpływało w ten
sposób na najbliższe otoczenie carowej, że
otoczenie te tonęło w gęstej mgle mistycyzmu i iatalizmu.
Już przy pierwszym spotkaniu wywarł na

ATENY, 10. VIL. PAT. Rada Ministrów uchwaliła tekst dekretu zmieniającego system wyborczy. W załączonej do dekretu nocie rząd
oświadcza, że bierze na Siebie
całkowitą
odpowiedzialność
za projektowane
zmiany.

Aby

-

Zarząd tutejszego Domu

tym

ulepszyć zdrowotność miasta należałoby z
nastaniem dni gorących zmusić właścicieli

Domu Ludowego -po brzegi, chociaż coprawda w ostatnich czasach liczna frekwencja

nowny

z lofników.

PARYŻ, 9-VII PAT. Wobec błędnych wiadomości jakie
ukazały się w niektórych pismach krajowych o rzekomem odłożeniu
na koniec lipca odlotu majorów
Idzikowskiego i Kubali,
korespondent P.A.T. zwrócił się do tego ostatniego o wyjaśnienie w

ten

— Budwa łaźni. Kilkakrotnie pisaliśmy o braku łaźni w Baranowiczach, nale-

fantową.

Ludowego

Jak

jednego

pp. Ludwik Girstun i Justyn Zuk jako vice- gom w łonie organizacji macedońskiej.
prezesi, p. M. Tomaszewicz
- skarbnik i
Już przed dwoma miesiącami miał się odbyć
kongres
tej
p. Piotr Dulniec. W tym składzie zarząd którego term n był ustawicznie przesuwany celem
uprzedniego
pracuje zaledwie od kilku miesięcy, jednak
pracę tę widzimy tu wszyscy. Sprowadzo- zatargu. Protogorow oświadczył gotowośćustąpieniaz organizacji i
ny np. został do
Domu
Ludowego
5-cio granicę, jednakże w ostatniej chwili zrezygnował z tego zamiaru,
lampowy radjoodbiornik z głośnikiem, urzą- spowodowało zamach na jego osobę w celu unieszkodliwienia go.
dzono cały szereg przedstawień, obchodów
Zamordowanie generała Protogorowa
nastąpiło z polecenia

naradzenia się.

się

nie od nich

Dlaczego zasirzeliłem
(Wywiad

Zabójstwo generała Profogorowa miało podłoże
polityczne.

o życiu i pracy społecznej
to
w jednym,
to w drugim
zakątku
naszych
Kresów,

mającą

załeży

godz. 3 rano.
Wszyscyśmy się ubawili doskonale.
Kończąc,
nie mogę nie wspomnieć
o
mogą być pomyśl ne, w związku z czem nastąpić może natychtem,
czego
nie robili moi
poprzednicy,
powyższego moment odlotu
może być
komu mianowicie zawdzięczamy tyle przy- miastowy odlot. Wobec
jemności i to o charakterze artystycznym, określony zaledwie
na parę godzin przed startem.
a nie tandetę, jaką często spotyka się na
scenach amatorskich i jaka się, przyznam, i
u nas dawniej zdarzała. Otóż w skład obecnego
zarządu tutejszego
koła gminnego
Rady Opiekuńczej Kresowej wchodzą: jako
prezes
p.
Jan Brzozowski
kierownik
WIEDEŃ, 10 VII. PAT. Według doniesień dzienników z Sofji potwierdza
miejscowego urzędu pocztowego,
J. Brzosię
pogłoska,
że zamordowanie generała Protogorowa przypisaćgnależy zatarzowska -- nauczycielka,
jako
sekretarka,

— Dom
Ludowy R. O. K. Dosyć
często spotyka się w „Echach* wzmianki
między innemi i o Mosarzu.
Tym razem i ja postanowiłam podzielić się z Szanownymi czytelnikami naszego
pisma wrażeniami z dn. 29. VI r. b.
uż na tydzień przedtem afisze i zaproszeńia zapowiadały „wielką rewję przed-

i

do

Chcąc

(pow. Postawski).

sztuczki

wywołały dużo Śmiechu
i zadowolenia.
Brali udział w przedstawieniu p.p. |. Brzozowska, Gibowska A.i L. Laczkowska oraz
pp. St. Lebioda, J. Brzozowski
i W. Sere-

jaknajintensywniejszego $ przeprowadzenia
tygodnia lotniczego, Zarząd Powiatowego
omitetu zwołał w dniu 17 czerwca walne

stawieniową",

ocean idzikowskiego i Kubali
Wyjaśnienia

pod kościół. W ostatnich
dniach
czerwca
miasto Łuniniec święciło nadzwyczajną uroczystość, mianowicie w dniu tym odbyło się
poświęcenie kamienia wengielnego i winurowanie aktu budowy nowego kościoła. Miasto Łuniniec przed wojną dość ruchliwe miasto, leżące na szłaku
Wilno-Kijów-Odessa
nie posiadało kościoła, gdyż moskałom zależało na tem , by było jaknajmniej
kościołów na Kresach, aby mogli tem lepiej rusyfikować.
‚
Po objęciu Łunińca przez władze polskie
urządzono tymczasem kaplicę w domu kolejo
. wym, które dzięki wł. kol. ustąpiły dom, ale
wobec zwiększenia się rodzin polskich, zaszła potrzeba zbudowania większego kościoła.
"Tu

Ddlof za

ЕМЛ ЧЙа АЛа

—

ECHA KRAJOWE

YZAVAJAYJ

m

оОМО
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I UI TE

rozkopane

i stosy

przygotowane

do

place,

cegieł

dalszych

kie kamienice a dziś stoi tam pięć czy 6
Ruch miejski, autobusy, taxometry, au-

ta prywatne, ciężarowe, wielkie witryny sklepowe, reklamy kinoteatrów, kominy i maszty kilkudziesięciu okrętów,
jeden wielki „kran* w porcie,
a nad

i

nowych budowli — oto jest Gdynia dodać należy jeszcze Casino i małą płażę,

a tłok, nie taki wprawdzie jak na Promenade

des

Anglais

w

Niccy,

ale jak

przyzbiegu Marszałkowskiej i Jerozolimskich. Pozatem w Gdyni jest ciasno,
duszno i drogo, a najdrożej
kosztuje
prawdziwy wypoczynek, bo go tu jest
najmniej. jedziemy zatem dalej.
Puck. —

Małe, ale stare miasteczko

Tradycyjny pośrodku mieści się rynek
„wokół którego skupia się przeważnie
całe handlowe życie miasta. Puck robi
przyjemne wrażenie, powagą napełniają go stare domy starych rodzin mieszczańskich. Być może właśnie dla tego dominuje w samem mieście język
niemiecki. Zdarzyło mi się być w jednej
restauracji gdzie po polsku i to bardzo
słabo rozumiała tylko jedna jakaś kucharka. Puck jest dziś głównym portem rybackim całego wybrzeża i ogromne ma znaczenie dla biednego do niedawna przemysłu rybackiego kaszubów
który właściwie dopiero teraz nazwać
by się godzien przemysłem.
„.Reda, Swarzewo,

Hailerowo

dzieli

Puck od nasady wielkiej mierzei Helu
—Wielkiej Wsi. Odtąd już pociąg bie
gnie

wąziutkim

pasem

ziemi

pośród

Zmienia się Gdynia w ten sposób, że morza, piasku i lasu, aż utknie paro-

wczoraj było w jakiemś miejscu 3 wiel

1

wozem w ślepy tor z trzech stron wódami okolony.
I
Dalej już tylko fale i fale...

BIG

|.

SŁ

‚ № terenie Targów pół. Sfudentka U. S. B. kurjerem szpiegowskiej bandy.
LIKWIDACJA

nocnych.
-

(Sian

robół w dniu wczorajszym)

Il.
We wczorajszym
zowaliśmy
pokrótce

terenie

ogrodu

artykule zobrastan robót na

Bernardyńskiego

i

obszarów doń dołączonych, przyjrzymy się z kolei sytuacji w ogrodzie
Botanicznym.
Jakichkolwiek
budynków narazie tu nie wznoszono, natomiast sporo czasu
poświęcono
obsgernemu placowi
sportowemu tego
ogrodu. Ukończono tu nareszcie parę
lat

trwające

tego

prace

terenu,

nad

AFER MIŃSKIEGO G.P.U. — TAJNE DOKUMENTY
MASŁA. — TAJEMNICZE MORDERSTWO.

W

Ponieważ

BE-

uci tak ładnego
sit. go do

szpjegowską i centralą w Mińsku.

В

ogrodzie O właściwym,a narazie

niono

niewiele

—

częściowo

ь

uczy-

Należy

zniwelo-

Dość

że przed

niedawnym

czasem

zlikwidowano

również

inną

z beczułką masła, w której to beczułce wiózł

tajne

dokumenty.

ty Kaczanowski ze wsi

kowanej

komunistycznej,

za której prawdopodobnie

sprawą

w

checkiego

i

a zz

z Klubem

Uliczka

stanowiąca

ta

ma

od strony

z0-

brykacji wódki samogonki.
Po skonfiskowaniu towaru i przyrządów sprawę przekazano władzom sądowym.

zastąpić

skasowany

są

zapomocą

wykładania

apitalnie

poRciiE na całej tej

lenki, zajętej przez
czne

|,.

przestrzeni

a m.

Zakładu

т z dnia — 10-VII_

nie uliczki przy aleji Syrokomli ewenzadrzewiony

zostanie

skwerek,

teren.

Część

krzewów zarówno na

terenie

nardynki", jak i ogrodu

musiała być niestety,

drzew

„Ber-

i

Botanicznego

usunięta

wytykaniu nowych aleji
terenach scalonych.

Ciśnienie

J

165

Temperatura
srednia

J

+ 1990.

i
į średnie w m. . |
nizgorzej

temu

i Ścieżek

Dodajmy wreszcie że Aleja

bę w mm.
я

t

i
B

"vei

90.

przebycią..

2

Pożądanem

kałuże
i

dla.

też i

aleji od strony Góry
dzaljć to owien:

— (x)

"E
ciśnie-

leńskiego.

Rozpowszechnianie

sko-Trockiego, Święciańskiego
go rozrzucone zostały

PE

Na

stanie

zgoła

KAŻDY
defekt psuje odbióri
„ denerwuje słuchacza.
KAŻDY więc winien mieć pod
zawierającą

radyi

wskazówki, jak defekt taki usunąć

DLA

praca

RADJOAMA-

zbiorowa

wy-

bitnych fachowców wojskowych,
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest
właśnie tem, co jest
niezbędne
dla każdego Radjoamatara.
Cena egz. brosz. 3.50 z., opra*

wionego

5. —

zł

Poradnik dla Radjoamatorów
Do nabycia we wszystkich księAJ ENCJI

w

Oraz

garniach

ulica

Wilno,
WSCHODNIEJ,
Mickiewicza 4 —6.

| Sowa

many
%

ROAR iZOCE
mleczno-

CZEKOLADA

SMIETANKOWA

orzechowa

fabryki
°

r

A. Piagaoki wata

* :

°У‘; ;и_& 2
(x

nego Śląsku

zieci

z niemieckiego

RAKI OSO

powstańca

Sobolewski znajduje

te ulokowane

kolonji

ciągu

ZERO

SERA

1863 r. Kazimierz

się

w

bardzo

nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę
miłosiernych ludzi. Łaskawe datki
przyjmuje Adm. „Stowa“ dla „syna
| KOGO

GG

r-

6 tygodni.

miasta

w

\

— (4) Walka z żebractwem.
Komitet
wojewódzki w Wilnie do walki z żebractwem
przystąpi w najbliższycn dniach do rejestracji wszystkich żebraków i włóczęgów zamieszkałych na terenie Województwa Wileńskiego. Żebrakom tym wydane zostaną specjalne zaświadczenia z fotografjami, poczem ulokowani

zostaną

w

poszczegółnych

zakładach

względnie udzielane im będą pewne stałe zapomogi.
е
Tem samem uliczne lub domowe żebractwo zostanie całkowicie zniesione.

URZĘDOWA.
—

(x) Przedstawiciel

urzędu

woje-

wódzkiego na pogrzebie wojewody Ś. p.
Młodzianowskiego. W dniu 9. VII r. b. w
p. Wojewody PoWarszawie na ae
morskiego ś. p. Kazimierza Młodzianowskiego z ramienia Wojewody Wileńskiego
p. Wacław
był obecny Radca Wojewódzki
Makarow i złożył na trumnie wieniec w
„mieniu p. Wojewody Wł. Raczkiewicza,
3

r

naczelnika

wydziału

Krzyżą”*, mjr.

i Wacław Sławiński,

przemysłowego

jo Komisji rewizyjnej

P. na

Pietraszewskiego,

Okręgowej

Izby Kontroli, p. Kazimierza Świąteckiego,
dyrektora Banku Ziemskiego i p. Stanisława Lachowskiego, na zastępców: ks. prałata Olszańskiego i starostę Jana Nitosławskiego.
;

Grodzkiego

Na ćelegatów na ogólne zgromadzenie

połsko-sowiecka

W

Urzędu

wybrano: p. Ja-

prezesa

wybrano

pp.

B. Wińczą

i

chowskiego, na zastępców zaś

rolnych.

Jan

prof. Kazimierza Jantzena, mec. W Łuczyńskiego i „Jana Zieleckiego.

i Wilejskieulotki

„Czerwonego

wojewódzkiego.
Na zastępców powołano
pp. Jana Rodziewicza, oficera rezerwy wojsk lotniczych

szyńskiego

najbliższych

L. Unie-

prof.

Mu-

i p. Budkiewicza.

Po zamknięciu

obrad

część delegatów

dniach
na pograniczu
polsko-sowieckięm
koło Iwieńca między przedstawicielami odnośnych władz
polskich i sowieckich
ma

udała się na Porubanek celem
zwiedzenia
przeprowadzanych
tam
robót.
Przy tej
okazji uskuteczniono
szereg lotów
pasa-

miejscowym rolnikom,
zagranicą,
zezwoleń
poza stacją graniczną.

ЧЕЕЕЯ ROZA STONES ZAWRAOTORZNE

na przebywanie

w celu

uzgod ienia

žerskich.

IA

Szkoła prywatna a Państwo.

Wilnie.

Jerozolimce,

koszt

naczelnik

OPP.

(x) Konferencja

sprawach

10-ro dzieci

w

na

ostatnio

rewizyjnej.

Chromy z 1 pp. Leg.

skonfi-

Starostwa

się odbyć konferencja

zostały przez Ma-

letniej

gdzie spędzą wakacje

w dniu wczorajszym do Wilna.
. Tegoż dnią

wieczorem

towarzystwie

w-z

„Ściah

(x)

p.

PP. p. Konopki

rzy

do

Inspextora

Pracy.

Jeżeli chcemy mieć dobre,
ralne Państwo, musimy
mieć

Zawodowy

związek stolarzy w Wilnie zwrócił się ostatnio do

Inspektora

Pracy

z prośbą

o inter-

wencję w celu zawarcia że swemi
dawcami umowy zbiorowej.

praco-

е

3

mieszczenie

artykułu,

wyjechał

na

mu

Dziśnieńskiego.
biator.

Starostwa

4

Gr. pisma

odzkie-

go w Wilnie zarządził ostatnio konfiskatę
białoruskiego pisma „Ściah Pracy*
za uw którego

treści do-

patrzono się cech przestępstwa przewidziąnego w art. 129 KK.
ь
dnia zarządzono

również

orkiestra

miasta

Zbrożyna,

o-

Przemówieprezydent

wręczając

„

straży ogniowej i

ludności

Orszak

przesuwał

miejsco-

się

OPATOWIEC

10 VII PAT.

W

dalszym

Centralnego
ciągu podróży po terenach
Towarzystwa Rolniczego Pan Prezydent

chlebi

wej, która rzucała kwiaty.

Rzeczypospolitej Mościcki
z wszystkiemi
towarzyszącemi mu osobami przybył
@#siaj o godz. 1l-ej min. 30 na granicę
powiatu Płockiego. Tutaj powitał Pana Pre-

zydenta starosta Płocki.
Ustawione były delegacje kółek rolniczych orąz zastępy ludności miejscowej,
która wznosiła w czasie przyjazdu Pana
Prezydenta

je-

na

okrzyki

entuzjastyczne

go cześć.
.
W Opatowcu wysiadającego Pana Prezydenta powitał prezes Okręgowego Tow.

ulicami

kon-

|
szkówna.
Nn
ais a T
S SS

Prace przy

naprawie

Katastrofalny

rozlew

linji.—Częściowa zmiana
Tajemnicze wersje.

stawów,

godz. 3 m..10 pp. w majątku „Urwidowo*,

położonym w gm. niemeńczyńskiej na pograniczu
pow. Wil.-Trockiego i Święciańskiego, a należącym do posła na Sejm p.
Marjana Zyndram-Kościałkowskiego i płk.
rez. 13 p. uł. p. Bohdana Dąbrowskiego"
Wskutek wezbrania wód w stawach, co
spowodowały
prawie nieustanne w tym
roku ulewy, rozmyta została groblą stawów, a wody wraz z bogatym rybostanem
spłynęły w dolinę, po której! na wysokim,
bo 10 mtr.
nasypie
biegły dwa tory kolejowe.
Wody
w mgnieniu oka wypełniły płynący
tu strumyk
i wystąpiły sz brzegow,
zalewając szeroko okolicę
oraz uderzyły

w zaporę,

jaką

stanowił nasyp

nasypu
jąc b.

na przestrzeni 33 mtr., uszkadza”
poważnie
linję i przerywając jej

ciągłość.
Wskutek
tego
nastąpiłwa przerwa w
komunikacji. Pociągi nadchodzące od strony Wilna zatrzymywano
w Bezdanach, zaś
od strony N. Swięcian w Podbrodziu.

kultudobrą,

wyrwy

na

noweli

do

ustawy

o

oba,

powszechny

-

wojskowej, dotyczące
sprawy
osób podlegających obowiązko-

wi służby wojskowej

do rezerwy.

Przepisy

wysoki moralny

5

+

ży
b
lecz o

pracę

pad od
poglądu

pracę; ponauczyciela

poziom,

co

zale*

osoby
nauczyciela,
społeczeństwa
na

nauczycielską.

Wśród

t. zw. za-

te przewidywać mają przenoszenie do rezerwy akademików starszych roczników.

wodów inteligentnych
zawód nauczyciela
jest
najbardziej
upośledzony

TEATR
=

Wystarczy
powiedzieć, ze dziennie
nauczyciel zarabia ledwie tyle, ile prze-

I MUZYKA.

: М;…ЁЁ‘;‹‘{Ы'ЁЁ';";с(Ё;‘ЁЬ-е'Ё;Ё"ЁЁ;)—ГЁЁЁ‘
ciętny+ lekarz ° pobiera od jednej
wizy1
R
1e
$
tuarze Teatru Polskiego, cieszą się powodzeniem ogromnem, zaś ukazanie

V» NE mówiąc o honorarjach AA

się Wil- cenasów.

Szkoła

państwowa

Op: aca

helma II, za każdym razem powołuję bu- pracę nauczyciela wogóle nędznie.
6
kc" i jutro (po raz ostatn) jednak tutaj nauczyciel jest przede-

a PS егач REST: Gada Wagado peta zł

„Magdalenki*.

i

nia do piątkowej premiery „Ułuda szczęścia" Molnara pod sprężystą ręką Stanii

a

W

ią

ię należy,

EWY

^

OSODA
y
p
8
p
nia zaasekurowana od samowładstwa

as aż:cie

i fantazji
jego zwierzchnika;
i
i

a s

WYPADKI
I KRADZIEŻE.

— (r) Napad

i rabunek. Dwaj niezna-

Policja

zdołała

odszukać

jednego

RY ©

uńskiej,

zwrócono

dzący

a.rego At
SEEpa
odebrano

poszkodowanemu.

i

(r) Komu skradziono? Przechoprzez ul. Ponarską wywiadowca PP.

jazdy.—

ekspedjować pierwszy pociąg, który
przywiózł pasażerów do Wilna
o Pa
0.55.
Ci którzy jechali dałej za Wilno,
musie

nie

mając

połą-

Tymczasem przez
całą noc
i dzień
wczorajszy roboty prowadzono dalej.
Dziś pod wieczór prawdopodobnie skasowane będzie przesiądanie,
a wagony z
jednej na drugą stronę będą
przepychane,
a następnie wys,łane w dalszą drogę.
Narązie
wszystkie
pociągi
towarowe

oraz z osobowych

Nr.

odwołane.

511 i 512

zostały

Częściowej zmianie rozkładu jazdy uległy pociągi Nr. Nr. 725 i 726 na szlaku
Wilno — Dukszty oraz Nr. Nr. 729 i 730 -

Wilno — N.-Święciany.

Wczoraj pasażerów z pociągu
pośpiesznego Zemgale — Warszawa, przywiezio-

no dó Wilna dopiero o godz. 23 m. lo. Po
połączeniu wagonów
z oczekującym
na
stacji pociągiem

pośpiesznym

wyekspedjo-

wano go w dalszą drogę o godz. 23 m.
32 t. j. z epóźnieniem
57-io minutowem.
*

*

Według krążących
uporczywie wersyj
katastrofa, która wyrządziłą
właścicielom

państwo
z

z

natychmiast

Ze względu na to, że nie można
zasypać,

przeto

postanowiono

cnić jeden z torów, a m anowicie
Turmont.

Podparto

go

klatkami

było
umo-

lewy od

z podkła-

dów, ułożono pomosty z desek, zabezpieczono je poręczami i wreszcie © godz. 11
wiecz. poczęto przepuszcząć
jednej strony na drugą.
o

Dopiero około

północy

Hiowa

podrożnych

zdołano

z

samych

pos.

Kościałkowski

zdradzał

swe

obawy, na podstawie poufnych
doniesień,
co do zerwania grobli. Niestety nie miał
możności zająć się tą sprawą osobiście,
gdyż musiał wyjechać do Warszawy, gdzie
dotąd

pozostaje.

Na miejsce wypadku

raj

przełożone

:

wyjechały

wczo-

władze bezpieczeństwa

blicznego wraz z brygadą

ck

pu-

wy-

wymiana jeńców z Lifwą.

Jak się dowiadujemy, w
najbližszych dniach odbyć się ma w pewnej
miejscowości na pograniczu litewskopolskiem
konierencja przedstawicieli
Czerwonych Krzyży Litwy i Polski w
celu omówienia szczegółów nowej wy-

wymagają tych

dowie*

miany jeńców politycznych
Polską i Litwą.
Rząd kowieński wydać ma

Polsce

12

ludzi, w tem 5 kobiet. Osoby te znajdują się w ciężkiem więzieniu w Kownie.

kwalilikacyj, czom

surowo kontrolują go p. p.
niemniej
wizytatorzy.
nauczyPierwszym obowiązkiem
ciela szkoły tak prywatnej, jak pańobywateli
stwowej jest wychowanie

pomiędzy

Świadectw dojrzałości

możność

wstępu do wyższych uczelni, naturalnie musi mieć prawo względu w materjalne uposażenie nauczycieli, wyznaPieczy
go na starość. — _
czając
mu
uposażenie
i emeryturę
Cóż można powiedzieć o nauczyrównoważne państwowym,
albowiem
cjelu szkoły prywatnej? Jest to osoPaństwa. Rzecz jasna, że Państwo nauczyciel musi przedewszystkiem słunau- żyć interesom państwa, lecz nie swe:зиеп‹яіспк ргам. „Losy jego nie obcho- musi zaopiekować się losami
AŽ
go przedsiębiorcy i pracodawcy. Tak
Gzą an
uratorjum, ani ministerstwo. czyciela szkoły prywatnej.
Jest on całkowicie
zdany y na łaskę
W jaki sposób to urzeczywistnić? słusznie oraz bez nadzwyczajnych wyswegoIi pracodawcy.
Ten ostatni niko- в Niestety, szkoły prywatne posiadają siłków ze strony skarbu Państwa zo+
wogóle charakter par exellence przed- stałaby rozwiązana nader paląca kwemu nie jest obowiązany zdawačsprawo
materjalnego oraz
Zdania O swoim podwładnym.
Lada siębiorstwa; im więcej będzie wydano stja polepszenia
riauczycieli
szkoły
chwila może go
pozbawić
kawałka matur, tem bardziej rozszerza się re- moralnego bytu
chleba, A
przecież nauczyciel
pr wat. klama w danym zakładzie.
rywatnej.
rej szkoł P ata e og
bau
zki
ё
Nauczyciel,
Jednak Państwo, udzielając praw >
NEJ
y p
ązki,
co i nauczyciel państwowej. Od niegoszkołom prywatnym, dając
posiada-

kowicza
(ul. Belmont
2) a po połurbowa.
P3 Pozbawiona
'
niu go zrabowali płaszcz.
napastników,a mianowicie
Piotra й Łukiejko,
A
A

kolejowy,

zwłaszcza w miejscu, gdzie strumyk przepływał przez przepust kamienny pod torami. Gwałtowny
napór wód wyrwał część

tce

zku służby
przenoszeń

SKK

rozkładu

Wilno,
pomiędzy stacjami Podbrodzie i roc spędzić na dworcu,
Bezdany, miał miejsce
w poniedziałek o czenia właściwego.

SZe, dobrze opłacać jego
drugie, podnieść godność

> aną przepisy

który

był, jak doniosło wczorajsze „Słowo* przyczyną rozmycia toru na linji N. Swięciany—

— (0) Powinność wojskowa akademików. Władze wojskowe iniormują, że wkró
nę

E

Szczegóły katastrofalnego rozlewu stawów w „Urwidowie”,

dyrekcji wileńskiej, przystąpiła
do naprawy uszkodzenia.

spotkał się oko w oko ze znanym ztodziefiskatę ulotek, wydanych w Wilnie
przez jem Stanisławem Łankidrajem (zauł. Muskórach
białoruski klub poselski, których treść pod- rarski 1o), który niósł dywan na
wilczych.
GHREG GUIN GEGKU GMZKEŃ legła również art. 129 KK.
Tegoż

miasta,

kulturalny człowiek, należy: po-pierw-

WOJSKOWA.

Kirti-

wojewódzkiego

podwładnych

Konfiskata

Pracy". Urząd

maj.

do

majątku olbrzymie straty, spowodowana
została zbrodniczemi rękami.
Wersje te potwierdzałaby
ta okolikulturalną
szkołę. Jeżelimiećchcemy
mieć
Na miejsce wypadku przybyła brygada
taką szkołę, musimy
zdolnego ratownicza, która pod kierunkiem inż. Ła- czność, że podobne wypadki, a rączej próby zamachów, dokonywane były już dwu,
>
naczelnika wydz. eksploatacyjnego i krotnie w latach ubiegłych.
Aby
na а guny,
i kulturalnego nauczyciela.
inż. Wilczewskiego, nacz. wydz. drogowego
W ubiegłą niedzielę bawiący w „UrwiStanowisku nauczyciela był zdolny i

PAC
P
POLM
— (x) Prośba związku zawod. stola

— (x) Powrót i inspekcja
a:
woj. wydz. bezpieczeństwa publ. Naczel- będzie sensacją dnia dla Wilna, jak to mia- opiekuje się aaa
ło
miejsce
w
innych
teatrach,
gdzie
utwór
W
miarę
swoich
sił
i
możności,
w
p.
Publ.
Bezp.
nik Wojewódzkiego Wydz.
major Kirtiklis, który ostatnio w sprawach ten był wystawiany. „Ułuda szczęścia* ma perspektywie nauczyciel nie zostanie
służbowych bawił w Warszawie, powrócił inny tytuł „Bajka o wilku”.
wyrzucony na bruk: państwo zabez-

komendanta

ciężkich materjalnych
warunkach, z
żoną
chorą
umysłowo,
emerytury

powstańca”.

—

w

na terenie niemiec-

kiego Górnego Śląska.
gistratw

w

do Wilna

polskich, zamieszkałych

Dzieci

kiego

na wakacjach

Onegdaj przybyło

RI

Syn

S saa

=

kilkudniową inspekcję
Żądać wszędzie. mangągjį "rzędów
na terenie pow.
WARE SZESE

Rubinsztejna.

e, Us

klis w

Same się reklamują.

EA

miejsce

ono

KAŻDY Radjoamator wie, czem
jest defekt w aparacie odbiorczym

TORÓW,

pierwsze

aże- — dr. Wygodzkiegoi rabina

Przechodzeń.

PORARNIK

na

Kahału wi-

wysuwają rabina Grodzewskiego, rabina
Mendela Krakowskiego i Rudnika. Sjoniści

—

książkę,

Ortodoksi

ski, prezes

P. S. lewicy, skierowane do bezrobotnych,
małorolnych
i służby
folwarcznej,
oraz
chłopów i pracowników
umysłowo-pracujących.
Ulotki te, jak wiadomo zostały osta-

MIEJSKA.

do

prowadzącej

degrała hymn powitalny.
nie powitalne
wygłosił

stypend-

Polskiego, prof. jan Muszyński, Juljan Staszewski, prezes Dyrekcji Kolejowej,
Żółtówski, prezes '*yrekcji Poczt i Telegrafów
mjr. Sztabu Generalnego
Tomasz
Obertyński, Bronisław Wińcz, dyrektor Banku
= Handlu i Bremicalą,
dei Uniechow-

p

Zamkowej.
Ogro- zajmuje dr. Szabad, na liście kupców 1ro- arunków udzielania
wia de na ck, Rozeniai Ё Р'"е,&п'?."!е partje nie zło- =posiadającym
w
ziemię

niektórych miejscach w

ręką

zad

_ udzielanie

Do zarządu weszli:
pp. Stanisław Białas, oyrektor Wileńskiego
Oddziału Banku

skowanych ulotek P. P. S. lewicy. Iniormują nas, iż na terenie powiątów Wileń-

pieszych
R
„а.

byłoby również,

by odremontowano

i Poaczna is

dalsze

zarządu i komisji

— (4) Sezon na polowanie na kaczki.

na skutek braku Ścieku, wody sto— Wybory do Kahału wileńskiego. tnio przez Urząd
jące utworzyły na większej części jej W niedzielę ubiegłą nastąpił pierwszy dzień skonfiskowane.
przestrzeni niewysychające

dalszą rozbu-

Cały ten program
prac i preliminarz
budżetowy, zamykający
się tak po stronie

letnisk.
Na
Wewnętrz-

się z dniem 15 b. m.

czemu,

przewiduje

odczytowej, samolotowej i szkolnej, wreszcie zorganizowanie
dorocznej
imprezy dochodowej
„Tygodnia lotniczego* od 2 do 9 września.

W myśl odnaśnej ustawy myśliwskiej sezon
na polowanie na dzikie kaczki rozpoczyna

spadek

ten

Przed
katedrą
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, u- knącemi okrzykami.
odegrała hymn
dając się na objazd okręgów Central- orkiestra wojskowa
narodowy.
nego Towarzystwa Rolniczego.
W prastarej katedrze
płockiej, w
Panu Prezydentowi
towarzyszą w
zapodróży minister Rolnictwa
Niezaby- której w r. 1891 Pan Prezydent
towski, pułk. Zahorski, podpułk. Fy- warł związek małżeński, przemówił
suda, rtm. Jurgielewicz, prezes Central- do niego od ołtarza ks. biskup
Hermański
w
zastępstwie
nego Towarzystwa Rolniczego Fuda- iragan
kowski, wiceprezesi tegoż T-wa
maj. chorego ks, biskupa Nowowiejskiego
Rudowski, dyrektor Malcolm Morris. witając Pana Prezydenta na rodzinPrzy wjeździe do miasta przy pię- nej ziemi Mazowieckiej.
Po
odśpiewaniu
„Te Deum“
i
knie udekorowanej bramie tryumialzwiedzanej powitali Pana Prezydenta chlebem krótkich modłach nastąpiło
nie katedry, poczem
Pan
Prezydent
i solą starosta i burmistrz.
do ks. biskuPrzez całe
miasto,
udekorowane udał się w odwiedziny
|
flagami o barwach narodowych,
po- pa Nowowiejskiego.
O godz. 14 min. 30
w gmachu
między
szpalerami,
uformowanemi
przez straż pożarną i dziatwę szkol- Banku Ziemiańskiego odbyło się śniai krótkim odną,w otoczeniu konnej
banderji za- danie. Po śniadaniu
jechał Pan
Prezydent
do
Ogniska poczynku Pan Prezydent udał się na
zwiedzenie pobliskiego gmachu
Okr.
Kułtury Rolniczej w Poświętnem.
zaś do
Miejscowa ludność, ttumnie zgro- Tow. Rolniczego, następnie
madzona na ulicach miasta, wznosiła starostwa. To zgromadzili się przedmiejscowych,
rada
okrzyki na cześć Głowy Państwa. W stawiciele władz
oficeroPoświętnem przy drugiej
bramie try- miejska in corpore, wszyscy
umfalnej
powitał
Pana
Prezydenta wie garnizonu, delegacje organizacyj
prezes T-wa Rolniczego Fudakowski, społecznych.
Przemówił w podniosłych słowach
wręczając Panu Prezydentowi pamiątnauczyciel
gimnazjum miejskiego Makową teczkę Centralnego Towarzystwa Rolniczego,
poczem
nastąpiło ciejowski.
Po wyjściu ze starostwa
przyjął
przedstawienie
Panu
Prezydentowi
poszczególnych delegacyj Kółek
Rol- Pan Prezydent Rzeczypospolitej definiczych, ustawionych długim
szpale- ladę oddziałów przysposobienia wojrem wzdłuż ulic. Następnie Pan Pre- skowego, a następnie udał się wraz
zydent Mościcki udał się oprowadza- z otoczeniem do magistratu m. Płocny przez kierownika Ogniska p. Stur- ka, gdzie przyjął z rąk Prezydenta
obywama, na zwiedzenie budynków
gospo» miasta dyplom honorowego
telstwa miasta. Nad
wieczorem
Pan
darczych i inwentarza narodowego.
Wyjazd Pana Prezydenta z Poświę- Prezydent zwiedzał miasto, zachodząc
tego do Opatowca nastąpił dziś o g. m. in. do muzeum tow. Naukowego.
O godz. 20 min. 30 Pan Prezydent i
10-tej min. 40.
Pani Prezydentowa
Mościcka wraz z
*
min. Niezabytowskim i w ścisłym groPŁOCK, 10 —7. Pat. Wjazd
Pana nie członków domu wojskowego i cyPrezydenta z małżonką
do Płocka wilnego oraz kilku tylko przedstawinastąpił o godz. 13-ej. Przy wspania- cieli miejscowych władz spożyli obiad.
le udekorowanej bramie tryumialnej,
*

sól Panu Prezydentowi,
jum
p. Jerzemu
Sałątce
na
wykońPan Prezydent i p. Mościcka przeczenie studjów lotniczych w Paryżu; z dziedziny obrony przeciwgazowej zorganizowa- siedli się do powozu, zaprzężonego w
nie SR
SE:
ER na prowincji i cztery siwe konie, poczem orszak ruw
Wilnie; dalsze prowadzenie intensywnej szył do katedry wśród szpalerów odpropagandy ze szczególnem śwabłędnienićm działów przysposobienia wojskowego,
propagandy
logicznej,

— (0) Inspekcja sanitarna
podstawie okólnika Min. Spraw

Zachodni

między Pzeważający|

swój kształt wypukły, dzięki

Program

nych w połowie bieżącego miesiąca odbędzie
się przegląd na letniskach podmiejskich. W
wyniku tej ilustracji na winnych nieutrzymania porządku i czystości nałożone będą kary w drodze administracyjnej.
RÓŻNE.

Uw agi:
pogodnie.
ogrodem
Botanicznym,
górą Zamkową a Cielętnikiem i posiadająca Minimum za dobę — SC.
Maximum na dobę 22>C.
szosę zamiast jezdni brukowanej,
nić
Žo
nė“ Tendencja
barometryczna:
bawem zostanie również odremonto- nia.
wana. Chodzi o to, że od
kilku
lat
asd
niereperowana
tu szosa
zatraciła

b.

dowę
lotnisk i lądowisk, w szczególności
ukończenie przebudowy
hangaru na lotnisku w Porubanku i kupno terenu na lądowisko w Mołodecznie, prowadzenie
robót w związku
z rozszerzeniem dotychczasowych
prac Wileńskiej stacji aero-

1800zi.

1928 r.

„

|
j

Syro- Wiatr

<komli, biegnąca zygzakowato

U. S. B.

Opad za do- |

na

po-

Żurawski,

Mieszkańcy wylegli ttumnie na uPŁOŃSK, 10—7T. Pat. Dzisiaj dn.
10 b. m. przybył tu Pan Prezydent lice witając Pana. Prezydenta niemil-

miasta, które było pięknie udekoro- Rolniczego Grabowski, podając na srebrnej
uruchomienie
pływalni w Trokach 1000 zł. wpływów, jak i wydatków, sumą 166800 zł. wane flagami o barwach narodowych, tacy tradycyjny chleb i sól.
na zakup potrzebnych
sprzętów
2.500 zł. przyjęto»
balkony
przystrojone girlandami
i „ Piękne przemówienie w imieniu Koła
oraz organizacji zawodów i świąt sportowych
Ziemianek wygłosiła znana literatka MniPozatem zostały dokonane wydory do portretami Pana Prezydenta.

:

przy

komitety

p.

„Po wysłuchaniu
sprawozdania zą czas
ubiegły udzielono zarządowi absolutorjum.
Następnie został rozpatrzony program
prac na rok 1928.

P.W. na powiat Wileńsko-Trocki na r. b. w
sumie )0.360 zł. Z kwoty tej przypada na

meteorologiczne

Meteorologii

były wszystkie

„Przewodniczył

starosta Święciański.

— (x) Zatwierdzenie budżetu W. F. P.W
na KE
Wil. Trocki. Urząd wojewódzki
w
Wilnie zatwierdził ostatnio budżet W. F.

Zach. si. o g. 19 m. 51

analogi- Spostrzeżenia

roboty przeprowadzają saperzy.
W rozgałęzieniu budowanej obec-

tualnie urządzony
i
; sprzyjai
ponieważ

Wschód sł. g. 3 m. 30

stronie Wi-

wojsko,

prezentowane

wiatowe.

SAMORZĄDOWA.

kamieniami | jana G.

zbocza rzeki. Po drugiej

tetu wojewódzkiego wileńskiego LOPP. Re-

:

Brzegi Wilenki, które osunęły się w у ŚRODA
kilku miejscach podczas dowe
14 Das

W ubiegłą niedzielę odbyło się doroczogólne zgromadzenie
członków komi-

ne

KRONIKA

toczony barjerką żelazną
od
strony
rzeki, podobnie jak to jest przy aleji
Syrokomli.
deszczów

zgromadzenie
°

Granicę polsko-litewską na odcinku Zawiasy przekroczyło zatem 40 skautów- stałych mieszkańców Wilna, Powrócą oni za 6 tygodni.
Należy zaznaczyć, že władze kowieńskie, które ciągle podkreślają, że granica polsko-litewska zamknięta jest dia ruchu cywilnego, w tym właśnie wy-*
padku zupełnie oficjalnie przyjęła do wiadomości fakt przekroczenia litewskiej
drużyny skautowskiej przez granicę.

brukowana już więcej niż w połowie.
Wzdłuż jezdni biegnie chodniczek, o-

ulewnych

m.

iż ćwiczenia wojskowe szaulisów
i innych organizacyj w pobliżu
Kano polskiej oraz ogólna propaganda rządowa,
szerzona w tych obozach
etnich, nie jest wcale przychylna Polsce,
a raczej wręcz
odwro nie, władze
polskie posunęły swą tolerancję do tego, że zezwoliły ;litewskim skautom wileńskim na przekroczenie granicy.
Tolerancja ta nabiera tem większego znaczenia, jeżeli się zważy, że według pogłosek WADE
ćwiczebne kowieńskie obozy letnie odbywają również manewry
uałobrowaiae

dzięki rozszerzeniu
ogrodu Bernardyńskiego dostęp dotychczasowy
do
klubu, a także szkoły żeńskiej przemysłowo-handlowej
od
strony „ul.
Krolewskiej.
Jezdnia na tej uliczce zostałą za-

łotewskiego

Przeprowadzona rewizja w mieszkaniu
Osipowicza ujawniła większą ilość spirytusu i wszystkie przyrządy do fałszywej
fa-

Mimo,

Anto-

łotewskiego.

aresztowano Rochę
3), przy której zna-

wykryły tajną gorzelnię, prowądzoną na
szeroką skalę.
Właścicielem tej gorzelni okazał
się
S tejże
wsi niejaki Osipowicz
an. —-

tej nie przekroczenia granicy do Litwy,

najkrótsze

tytoniu

ostatnich dniach w miejscowości Rymnowo
gminy Radoszkowickiej pow. Mołodeczańskiego władze bezpieczeństwa publicznego

budyneczek byłej elektrowni (ostatnio
szatnie ogrodowe), również oddany do źródła, w pobliżu granicy polskiej po stronie litewsaiej odbywają się ćwiczenia
użytku Targów, narazie nie został ob- letnich obozów szaulisów, skautów kowieńskich i innych organizacyj litewskieskiego przysposobienia wojskowego.
jęty robotami.
;
Drużyna skautów litewskich zwróciła się do władz z prośbą o zezwole-

*lou robót prowadzonych

areszto-

pozbawienia się życia powiesił się na strychu 19-letni Abram Trokiński.
Ustalono, iż Trokiński zdradzał obiawy
choroby umysłowej.
— (x) Wykrycie tajnej gorzelni. W

Przed kilku dniami rozeszła się wiadomość, że granicę polsko-litewską
Pi
IOCZYŁ większy oddział skautów litewskich w Wilnie w pełnym rynsztunu i udał się do Kowna. Według wiadomości, zaczerpniętych
z miarodajnego

_ części terenu
Targów
stanowi
Sui
eneris uliczka,
biegnąca
brzegiem
llenki od ul. Syrokomli do mostu
przed letnią ręzydencją Klubu Szla-

gorzelniczych

leziono około 900 gr. tytoniu

Jak skausi lifewscy w Wilnie przekraczają
grani

ładny

gm. nie-

oraz papierosy pochodzące z przemytu.
— Powiesił się. Dn. 10 bm.
w celu

banda

zamordowany

samogonki.

Niepowołanych
wano.
— Przyłapanie

został podstępnie zamordowany. Władze zajęty się natychmiast sprawą wyśledzenia teroi

rystycznej bandy

Żukańce,

menczyńskiej
prowadzą
nielegalnie gorzelnię.
>
Na miejscu odnaleziono aparat do pędzenia spirytusu i 28 litrów już wyprodu-

ta pozostawała w kontakcie z poprzednią. — Do wykrycia tej afery przyczynił się znacznie niejaki Witold Dańkowicz. W daiu dzisiejszym nadeszła wiadomość,
że Dańkowicz

stał Dańkowicz.

zapro-

Przypuszczać

zmartwieniem z policją.
„— (r) Potajemna gorzelnia, Funkcjonarjusze posterunku polic.
w Santoce skonstatowali, że Alfons Borkowski i Konstan-

bandę

Prawdopodobnie

i objaposiada-

będzie rozplątana, gdyż jest pewność,
że
poszkodowany podzieli się niebawem swem

szpiegowską, którą ujawniono, zawdzięczając przyłapaniu na granicy ajenta sowieckiego

wano powierzchnię i zniesiono bramki
z cegły
ści
pozostałości
po Szumanie,
to też wygłąd tej części ogrodu
POzostawia dużo do życzenia
zarówno
dobrze
podniszczone ławeczki, jak i
malutki placyk
sportowy
młodzieży
szkolnej
nalewo od wejścia
prezentują się wcale nieszczególnie.
Plac główny został oddzielony od
reszty parku solidnem ogrodzeniem,
wzdłuż którego wznoszone są obec-

nie stoiska wystawowe.

zaznaczyć,

ten

śledczego.

W
nocy
na 10 bm.
» Szabad (zaułek Lidzki

oraz wyznaczono przy pomocy miału
Na podstawie materjału obciążającego, znalezionego przy aresztowanej, dokonano
węglowego miejsca dla stoisk
Oraz gajszych rewzji i a resztów wśród pozostałych członków afery i aresztowano w końcu
przejścia dla publiczności.
ogółem kilkudziesięciu lubzi. Obecnie należy uważać całą aferę za ostatecznie zlikwiW zadrzewionej części parku, czyli dowaną.
w

okazu, przeto

urzędu

Podróż inspekcyjna p. Prezydenfa.

nie umiał zaspo-

należy, że niebawem tajemnica Łankiedraja

Niedawno władze bezpieczeństwa publicznego wykryły wielką aierę szpiegowską na
rzecz Sowietów. Na ślad natrafiono jeszcze w czerwcu, ze względu jednak na toczące się
energiczne śledztwo nie podobna było podawać nawet pierwiastkowych wiadomości.
W ubiegłym więc miesiącu aresztowano na grtanicy polsko-sowieckiej studentkę Uniwersytetu S.B. w Wilnie, która usiłowała nielegalnie przekroczyć granicę do Rosji.
Aresztowana dawała wykrętne odpowiedzi. Rewizja osobista ujawniła posiadanie przez
nią szereg ważnych dokumentów tajnych.
Studentkę ową wraz obiitym materjałem szpiegowsko-wojskowym, który miała dostarczyć do Mińska, przewieziono do Wilna.
Wkrótce śledztwo ujawniło, że nałeży ono do dobrze zakonspirowanej szpigowskiej
organizacji, operującej głównie w Wilnie oraz w pow. pogranicznych Wilejskim i MoAresztowana była dosyć znaną w Wilnie i posiada szerokie znajomości prywatne; jak się
okazuje, pracowała już od dłuższego czasu w charakterze kurjera pomiędzy organizacją

staranie

zatrzymany

koić niedyskretnego wywiadowcy
śnia jakim sposobem doszedł do

todeczańskm.

zdrenowaniem

zniwelowano

NOWYCH
CZUŁCE

WSO

do pewnego stopnia
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4
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Wileński pies policyjny „„GnieW.

Świafowej siawy kurorty i domy

świala.

— Sowiecki
„Drang
nach
Osten* prze uparcie w kierunku
go dobermana,
oddał go
na edukację do Indyj. W czasie pobytu króla
Aigaszkoły psów policyjnych w Poznaniu.
„Gniew*, tak się bowiem wabi pies, skoń- nistanu w Moskwie podpisana zostaczył 7-mio miesięczny skomplikowany”
kurs ła umowa lotnicza sowiecko-aigańska,
wyszkolenia, a przy wybitnych zdolnościach, mocą której stworzono połączenie pointeligencji i innych zaletach psiego rodu wietrzne Kabul
Taszkient. „Morningwybił się na czoło swych towarzyszy.
post',
omawiając
zawarcie
umowy,
Tak wyedukowany
„Gniew*
powrócił
do rodzinnego Wilna i zaprzęgnięty został podkreśla, że jest ona wielce szkodlido odpowiedzialnej służby bezpieczeństwa wa dla interesów lotnictwa angielskiepublicznego. Dostał stałą służbową kwate- go, gdyż niweczy wielkobrytyjskie plarę, gdzie się nim opiekuje przodownik p.
Kolatowicz, zaprawiając go do coraz to no- ny stworzenia pierwszej linji komunikacji powietrznej między Europą
a
wych wysiłków.
W ciągu ostatniego kwartału '„Gniew* Indjami.
zdołał
się dać poznać już, jako zażarty
W swoim czasie Anglja zabiegała
wróg złoczyńców i, oile tylko jest užytylw
o
połączenie
swych kolonij linją poporę i w jako tako sprzyjających warunPersja jedkach nie pozwoli ujść bezkarnie złodziejo- wietrzną poprzez Persję,
Komendant wojewódzki p. p., p. Br.
Praszałowicz, posiadając młodego rasowe-

zrabowany

Pewnego dnia,

maja

łup.

a było

przebudzony

ze

to

snu

o świcie 27
p. Antoni

Ol-

szewski, komisarz akcyzowy, skonstantował, iż w chwili, gdy był pogrążony w objęciach Morfeusza,
złoczyńca
wyniósł jego garderobę.

przez

okno

Poszkodowany
natychmiast zawiadomił o wypadku policję, która jednakże po-

za skonstatowaniem
samego przestępstwa,
staią-bezradna.
Sprowadzono
na miejsce

czworonogiego.

wywiadowcę, który natych-

miast zwąchał ślad
i przez okno pomknął
ną ul. Koszykową, prowadząc za sobą swe-

go przodownika i innych
prowadził do domu Nr.
wpądł

do jednego

nie spał znany

policjantów. Do62 i bez wahania

z mieszkań, gdzie smącz-

policji

złodziej

Stanisław

Gryszkiewicz.
Do niego to „Gniew* zwrócił swą paszczę, uzbrojoną grožnemi zębami
i już zamierzał
dobrać
się do jego

łydki,
czął

kiedy przerażony

błagać

o powstrzymanie

w

rozgniewane-

mieszkaniu

i

nic

niema

wspólnego z kradzieżą u Olszewskiego.
Policja jednąk przeprowadziła rewizję mieszkania

i odnalazła

w

pozwolenia

całości

własność

odmówiła.

Zawarcie umowy lotniczej sowiecko-afgańskiej stanowi zatem już drugą porażkę polityki lotniczej angielskiej.
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dla dzieci.
z

Warszawy:

z Warsząwy.

ESEE
TI ISI
TOS
GIELDA WARSZAWSKA

p.

Kupno

164,06
358,35
43,30

8.88
34,86
26.36
171.37
125.39
46,67
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kradzież
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rym znalezionu skradzionę rzeczy,
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dalej
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sprawców
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Kos,

i Bibljoteka!
A G. SYRKINA,

Ё

Ę Ksiąśkiw jęz.:

B
Ё

Wielka 14

polskim, rosyjskim,
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Ktoś zaczął wołać Billa, nie mogła zrozumieć, kto to robił, nie pozna:
wała własnego głosu.

Byleby tylko Osborne

nie pomy-

Ślał, że woła na niego, że się poddała.
SA
Nagle wydało się jej, że skała: za

nię się rozsuwa,
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w Wilnie
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wania Kresslera.
—

Kierownika

nego Biura Statystycznego miasta Wilna.
Termin składania zgłoszeń do 20-g0
lipca 1928 r.
Iniormacyj szczegółowych o warunkach konkursu udziela Sekcja Techniczna Magistratu m. Wilna,

—

mruknął

głębokiej

Jack,

zadumie.

Tego wieczoru

Tak, proszę pana.
Powiedz mi teraz, w jakim
lu tu przychodziłaś?
— Przecież już powiedziałam!

pogrą—

Nie

chciałbym
na razie przedsiębrać jakichś stanowczych kroków.
Czy
są
listy
z
Putney?
Newi
a
Berlin
fotograije do Paryża,
— Tak, proszę
pana,
leżą na
o natychmiastową
prosząc
Yorku,
biurku.
Donania.
rozpoz
razie
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iedź
odpow
CraNeda
— A, jest list od
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tąd nie mam odpowiedzi.
:
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od
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— Czy masz wiado
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powtórzył
i
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:
i Molly?
у
biule- treść Karterowi.
№е, ргбсх сойжепперо
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się
mu
Dobrze
—
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się
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tynu Molly, — uśmie
zoCrawley
również.
tam
jest
— Przysłała mi wspaniałe wypraco- ridew
Mam
Fairleigha.
sekretarzem
staje
mi
ale nie może
wanie stylistyczne,
nadzieję, że będzie się zachowywał z
w nich nic napisać!
Zobaczymy, co
Ale, droga Jill, muszę już wracać. wielką ostrożnością.
nowego
jest
w
drugim
liście, jest to
Jakież to miłe święta!
zwykły
raport
p.
O'Brien...
Ho, ho,
biura,
do
ł
Gdy Strickland przyby
w
Coombe
zniknął
obraz!
To
ciekaktóry
a,
Karter
go
wierne
już
znalazł
we.
Jakżebym
chciał
być
z
niemi
tedobrowolnie poświęcił również świąraz!
Poczekam
jeszcze
dwa
dni,
by
jego
twarzy
Z
teczny odpoczynek.
przekonać
się,
czy
Holtz
przyjdzie
po
być
y
musiał
że
,
odrazu
ał
Jack wyczyt
dokumenty, potem pojadę do nich!
jakieś ważne nowiny.

— Co się stało, Karterze?
-- Mamy wiadomość z New-Yor-

=)

ogłasza konkurs na stanowisko

0 - 9908)

stanie,
po remoncie w doskonałym
SPREDANIA.
DO
wewnątrz
nowe obicia
Wiadomość w firmie
9.
„WARTAX* w Warszawie Rybaki 6, tel. 140—3

które udało
— Odciski palców,
iż były
zą,
Świadc
źć,
odnale
mi się
jedne — Hickera,
osoby:
tam dwie
— Holtza,
inne zaś prawdopodobnie
nych
podob
łem
znalaz
nie
— jednak
policyjnych. Wysłałem
zbiorach
w

e

możliwie

lokatorów;
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fabryki

em oko-
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ijej powodzenie u mężczyzn
0-6862
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Р . Domu,ę śro
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v a-

, zustety, poszlaki,jakie posiadamsą
pełnie nic nieznaczące; na tej podstawie nie śmiałbym rozpocząć akcji
przeciw Fairleighowi.

Jack udał się

—

Zastanów się i namyśl

ce-

się do-

brze!
— Doprawdy, powiedziałam prawdę! Posłyszałam jakiś hałas, opowiadałam 0 tem p. Crawley'owi, przyszłam więc, by zobaczyć, co się tu
dzieje, ale nikogo nie znalazłam i wyszłam.
1
‚ — А jednak
przestraszylaš
się,
widząc Crawley'a?
— O, naturalnie! .
Jack roześmiał się.
— Nie wiedziałem,
że jest taki

straszny.

— Nie spodziewałam się go
z
baczyć tutaj, odrzekła
z obrażon
miną dziewczyna.
Kogo więc spodziewałaś
się
tutaj spotkać? — zapytał żywo Jack.

do

mieszkania Boyda
nieco
wcześniej,
niż zwykle, i wezwał do siebie pokojówkę Elsie.

Zjawiła się natychmiast nieco zde-

nerwowana i niespokojna.
— Pan mnie wzywał?
3
— Tak Elsie, zamknij drzwi, proszę, i posłuchaj, 'co ci powiem. Czy
pamiętasz, jak to pewnej nocy p. Cra-

— Fotograiję zgadzają się z palŚciganego
Kresslera,
cami Ludwika
rozbój.
i
rstwo
morde
za
e
prawni
Okradł bank w 1914 r., zabił kasjesię w Niemczech na parę wley znalazł cię tutaj i oznajmiłaś mu,
Nie widziałam cię od czasu, kiedy ra. Ukrył
czy złodni
przed
rozpoczęciem się wojny. że przyszłaś, by sprawdzić,
zamieszkałeś u Boyda. Powiedz mi,
mieszkado
się
dobierają
0 extra- dzieje nie
Proszę przygotować papier
coś tam odkryć?

czy udało ci się,

Redaktor odpowiedz alny Witold Woydyło.
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Czyścii

(Dyrekcja

Ogólne warunki przetargu i ślepy Kosztorys otrzymać można w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, pokój
Nr 91 za zwrotem kosztów wykonania. Tam
również można codziennie od godziny 12-€j
przejrzeć

sprawie

EEE D GRETOS
S an. W pełnym

malny termin, w którym firma
podejmuje
się wykonać objętą niniejszym przetargiem
robotę.
`

13-ej
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być
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—
—.
DARONISŁAWA
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—wrzarny iz BMSRSREEGE

tymże dniu do godziny 9-ej i pół w Kancelarji Oddziału Budowlanego
Dyrekcji
pokój Nr 92, łącznie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetargowe

POLECAM uczciweżo
zdolnego
chłopca
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| 22 do właściciela domu od 4 6.
о
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ь
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2
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Dr. Zeldowiczówa
3067 I

wilgotnej
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Dyrekcja Lasów Państwowych
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, mimo że byłem bardzo ostAmerykanin Z pobładłą . twarzą bytności
chęcać zgóry, — uspakajala Jill. —
rożny.
ją

mężczyzn.

Odejdź

dramat
w
9 'aktąch
z życ
Dzikiego
Zachodu, potężny poAdorće i Antonio
Moreno.
Nad
roKasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę
Е
i Swieta Od g. 3 m. 30. Początek seansėw od g.6-ej, w niedzielęi święta od g. 4-ej. O statni seans
o godz. 10-ej. Orkiestrą
pod dyrekcją p, Wł. Szczepańskiego. Ceny miejsc: Parter 80 $r., Balkon

MIEJSKA

Ostrobramska

toczy się w

i

też odkryć, gdzie jest vwięziony. Otóż
odwagi opuścić
obecnie nie mam
więcych
dotyczą
ją za ra- żadnych wskazówek,
m się, że mieobawia
gdyż
Londynu,
bólu zienia Billa.

podniósł

i najprzystojn.

romanse:

„Bohater Dzikiej Kanady”

szwajc

sosnowe

Augusty

Od ama 9 do 12 lipca
1928 roku
włącznie będą
wyświetlane filmy:
żar lasów, walki z Indjanami. W rolach głównych: Renće
gram: „KOKO — KRÓL POWIETRZA* grot. w 1 akcie.

£—2221

i w kan-

i jakiś głos. Ktoś podnosił
2
przytomna
miona. Nawpół
Mimowoli byłem przyczyną zamor3
к
krzyknęła:
Przysięgam, že powiedzialam dowania niewinnego człowieka.
odrzekla
— Nie trać nadziei
prawd: ę!
Bloggs
że
pewien,
jesteś
się
czy
Jil,
rozległ
Przeklęci ludzie! —
S
owany?
zamord
został
nury
głos.
to

„ego, co się działo. Bill

filmu

25 proc. do

franków

alfons

z tajemnic pożycia naj-

DOKTOR

żadnych
jej dokonał, ale nie mam
w
ой
w.
d owodó
— Bill, — powtórzyła cicho.
epowini
nie
razie
m
każdy
W
—
przy— Tak, to ja, — odrzekł,
neś tracić nadziei, przedewszystkiem
tulając ją do siebie.
у
na jego rozmowa przez radio daje ci poważWtedy pochyliła głowę
>
ARE
Bill w ny atut w ręce.
łkaniem.
ramię i wybuchła
znie.
ironic
się
Jack uśmiechnął
milczeniu niósł ją w ramionach przez
— Czyż to może mieć jakieś znagrotę.
czenie? Gdybym uzyskał na tej zasaROZDZIAŁ XIX.
ы
Fairaresztowania
dzie pozwolenie
Oczy
w
mi
by
się
iał
Tajemnica pustej szuflady.
roześm
leigha,
żadnigdy
miał
nie
że
czył,
oŚwiad
i
— Opowiedź mi czego dokónałeś,
ponozapro
zem
przyc
tacji,
radios
nej
—zapytała brata Jill.

krępował
który
rozwiązywał SZNUr,
zdrętwiatak
byla
jej dłonie, ale ona
z śCzy
sprawy
sobie
zdawała
ła, że nie

kobiet

Albani, Vivian Gibson,

pullmanowskie wagony.
Cew ciągu roku szkolnego (od

110

Edward,

ekranów zagranicznych! Wielki fiim

chłupców i dziewcząt,

wynosi

10.25,

Ę LEKARZE @

Troc-

olbrzymia fala runęła na nią, pogrą|
żając ją w lodowatej wodzie.
Po chwili poczuła, że już nie jest šlami.
— Od dwuch tygodni pracuję bez
ale
w wodzie. Próbowała „usiąść,
enia, a jednak nie posunęłam
wytchni
o
jasneg
eń
strumi
,
upadła z jękiem
, nie mam żadnych dowonaprzód
się
światła oślepił ją.

odgłos kroków

piękniejszych

1 zł, Balkon 70 gr. Sensacja

Algier, Tunis.

od

Jennings,

MILCZEĆ MUSI?! Wspan. dramat współczesny. Film wydarty

Osten-

w godzinach urzędo-

znalazł
wolnych dla spędzenia
siostrą i podzielenia się

Hilda

Podczas wyświetlenia „ilmu będą wykonane tradycyjne cygańskie
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Dziś wstrząsający dramat życiowy, zaczerpnięty z mrocznych zaułków wielkiego miasta współcześnego,
„GEHENNA UPADŁYCH KOBIET* (Tragedja ulicznic). W
rolach głównych: Augusta, kobieta lekkich
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— 36).
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W innym wypadku sprowadzono „Gniewa* do mieszkania p. julji Rurczener (ul. Dolarówka 90,50 89,— 89,25
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ronki i obsłonki.
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19,30—19,55: Transmisja z Warszawy:
19,55—
: Komunikaty.

20,30—22,00: Transmisja
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Wycieczki mają zniżki

litewską.

10 lipca 1928 r.
Olszewskiego.
Й
Dewizy
i
waluty:
W tym czasie dano znać, że tejże nocy
Tranz.
Sprz.
okrądziony został p. Gustaw Stańczyk, za164.37
164.68
mieszkały przy Koszykowej 42. Na miejsce Belgja
359 25
360,15
wypadku poprowadzono psa, który ku zdu- Holandja
43,405
43,51
mieniu obecnych, po obwąchaniu
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złoczyńcy, popędził z powrotem do mie- Nowy-Yurk
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|
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dla dorosłych

stałą dla czterech uzdrowisk przy tygodniowej zamianie. Referencje przeszłe
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie.
(Zworotna portorjum).
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oraz dla dorosłych są otwarte przez cały
rok. Inne pensjonaty
i kurorty otwarte są
Warszawy: tylko w ciągu lipca, sierpnia i września.
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Pensjonaty,
internaty dla dziewcząt i
dla chłopców.
Cena całego utrzymania
dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich,

11 lipca 1928 roku.
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Druk. „Wydawnictwo

— Ja... myślałam, że to złodzieje!

Jack kiwnął głową przecząco.
— Takie tłomaczenie nie
wydaje
mi się prawdopobnem. Najlepiej zro”
bisz, gdy mi opowiesz całą prawdę:

Ja myślałam, że to, że... —
nagle Elsie wybuchnęła płaczem.
Jack zapalił papierosa.

— Oczywiście

było to ryzykowne

spotykać się z nim tutaj, ale nie wie”
działaś, że on był...
s
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