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Po wyroku w procesie 
szachfynskim, 

Glošny proces moskiewski prze- 
ciwko kontrrewolucjonistom  ekono- 
micznym z Zagłębia Donieckiego, — 
znany powszechnie pod nazwą „Spra- 
wy szachtyńskiej',—skończył się w 
tych dniach. Z ogólnej ilości 53 o- 
skarżonych, 11 skazano na karę 
śmierci. Wynik procesu moskiewskie- 
go nie zadowolnił jednak ani komu- 
nistycznei Moskwy, ani rosyjskich 
działaczy antykomunistycznych. 

Skrajni komuniści niezadowoleni 
są z powodu uniewinnienia oskarżo- 
nych cudzoziemców i wypowiadają 
przytem pogląd, że decyzja sądu na- 
stąpiła pod presją zagranicznej opi- 
nii publicznej. Nie bacząc na odizo- 
lowanie Rosji sowieckiej od otaczają- 
cego ją Świata kapitalistycznego, dzia- 
łacze sowieccy w chwili obecnej liczą 
się z głosami opinii europejskiej w 
daleko większej mierze, niż w pierw- 
szych latach rewolucji. Nie ulega wąt- 
pliwości, że o ileby proces szachtyń- 
ski miał miejsce przed 6—7 laty, to 
wyrok wypadłby dla oskarżonych da- 
leko mniej pomyślnie. Ale skrajnych 
komunistów okoliczność ta tylko 
drażni, wywołując w ich szeregach 
powszechne niezadowolenie z powo- 
du zbyt „łagodnego" wyroku. 

Fakt uniewinnienia oskarżonych 
cudzoziemców przypisać należy w 
wiełkiej mierze okoliczności, iż cho- 
dziło tu o obywateli niemieckich. Po- 
różnienie się z Niemcami nie leży w 
intencjach kierowników polityki $0- 
wieckiej, a fakt ten w związku z pro- 
cesem szachtyńskim już niejednokrot- 
nie doprowadzał do tarć w łonie. rzą- 
du moskiewskiego. Wydając wyrok 
uniewinniający na oskarżonych Niem- 
ców, komuniści znaleźli bardzo wy* 
godne wyjście z przykrej sytuacji, 
likwidując w tem sposób bez uszczerb- 
ku dla swego prestiżu konilikt z 
niemiecką opinją publiczną. 

Szczególnie wielkie rozgoryczenie 
wyrok moskiewski wywołał w rosyj- 
skiej opinii antykomunistycznej. Prze- 
ciwnicy obecnego kursu politycznego 
w Rosji wskazują na to, że wobec 
obywateli własnego państwa rząd 
moskiewski występuje z daleko więk- 
szą bezwzględnością, niż wobec cudzo- 
ziemców. Do tego dochodzi jeszcze 
okoliczność, że podczas gdy prasa 
zagraniczna na każdym kroku wystę- 
powała w obronie oskarżonych cudzo- 
ziemców, opinja antykomunistyczna w 
Rosji, nie posiadając swych własnych 
organów prasowych, nie miała moż- 
ności zajęcia jakiegokolwiek stano- 
wiska wobec procesu i oskarżonych 
Rosjan. 

Prasa sowiecka w dalszym ciągu 
spogląda na proces szachtyński, jako 
na sprawę międzynarodową. Tak na 
prz. „Prawda“ moskiswska pisze w 
jednym ze swych ostatnich numerów: 
Proces szachtyński nie był wyłącznie 
sprawą wewnętrzną sowietów. Olbrzy- 
mie znaczenie procesu szachtyńskiego 
polega właśnie na tem, że chodzi tu 
o sprawę międzynarodową, która 
odsłoniła we wszystkich detalach 
obraz nieustającej walki zjednoczone- 
go kapitału przeciwko pierwszemu 
państwu proletarjackiemu (tak nazywa 
„Prawda” współczesną Rosję. Przyp. 
red.), Ośrodkiem procesu było nie- 
tylko przestępstwo, popełnione przez 
53 techników, — pisze dalej dziennik 

sowiecki, — lecz równocześnie próba 
burżuazji międzynarodowej w kierun- 
ku realizacji w nowej formie starej 
polityki interwencji. Nie odważywszy 
się chwycić nas za gardło swą ręką 
stalową, nie mogąc zniszczyć nas 
przy pomocy blokady i finansowego 
bojkotu, kapitał międzynarodowy roz- 
począł ofenzywę na froncie wewnętrz- 
nym. Doniecka organizacja sabotażo- 
wa była jednym z oddziałów, pozo- 
stających pod komendą zwolenników 
interwencji. 

W taki to sposób z „klasowego 
punktu widzenia* ocenia znaczenie 
zakończonego w tych dniach procesu 
Szachtyńskiego centralny organ pra- 
sowy ogólnozwiązkowej partji komu- 

nistycznej. PK, 
UTENA О КО УНОНН ЕСОИ СА оТА 

Francja przystąpiła do paktu 
Kelloga. 

PARYŻ, 11—7. Pat. Rada Mini- 
strów zatwierdziła tekst pisma, wysto- 
sowanego przez ministra Spraw Za- 
granicznych Brianda do rządu Stanów 
Zjedn. w sprawie przystąpienia Fran- 
cji do paktu Kelloga przeciw wojnie. 

ATS УОНЕ Я ЗОСЕ К ЕН 

KTO MA KSIĄŻKI DO CZYTANIA, NA- 
DAJĄCE SIĘ DLA CZYTELNIKÓW WIEJ- 
SKICH A LEŻĄCE W DOMU BEZUZY- 
TECZNIE, NIECH JE ZŁOŻY W OFIERZE 
DLA WSI, KTÓRE TYCH KSIĄŻEK 
BARDZO POTRZEBUJĄ. KSIĄŻKI PRZYJ- 
MUJE RADA. OPIEKUŃCZA KRESOWA, 
WILNO ZYGMUNTOWSKA 22 w godz. 4-8 
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ROTA POLSKA DO LIGI NARODÓW. 
GENEWA, 11. VII. PAT. Delegat polski przy Lidze Narodów 

minister Sokal wręczył dzisiaj z polecenia rządu polskiego se- 

kretarzowi generalnemu przy Lidze Narodów notę, przedstawia- 

jącą stanowisko Polski wobec projektu układu, który rząd litew- 
ski przedłożył naszemu rządowi za pośrednictwem swego po- 

selstwa w Berlinie. 
Składając notę, delegat polski wskazał na prowokacyjny 

charakter propozycji litewskiej i uzasadniał jej niezgodność za- 

równo z dawniejszemi decyzjami Rady Ligi Narodów i Konfe- 
rencji Ambasadorów, jak również z decyzją Rady Ligi Narodów 

ż dnia 10 grudnia 1927. 

Zgodnie z naszemi żądaniami nota zostanie niezwłocznie 

zakomunikowana członkom Rady Ligi. 

W kołach Ligi Narodów propozycja litewska zrobiła wraże- 

nie ujemne i przyczyniła się do wzrostu przekonania, że wystą- 

pienia rządu litewskiego nie mogą być traktowane poważnie. 

Rokowania polsko-kowieńskie w Warszawie. 
Обгайу komisji ekonomiczno-komunikacyjnej. 

WARSZAWA. 11.VII PAT. W dniu dzisiejszym w godzinach od 11 

do 1 min. 30 odbyła się konierencja przewodniczących komisji polsko-li- 

tewskiej celem uzgodnienia raportu podkomisji. 

Jutro wieczorem ma się odbyć plenarne posiedzenie polsko-litewskiej 

komisji ekonomiczno-komunikacyjnej. 

Naczelnik Hołówko w Rydze. 
RYGA, 11.VI1 PAT. Dziś rano przybyli tu w drodze powrotnej z 

Kowna do Warszawy przewodniczący delegacji polskiej Hołówko oraz 
sekretarz Perkowski. Zabawią oni w Rydze kilka dni. 

Rozwój stosunków polsko-niemieckich. 
GŁOS HINDENBURGA Z POWODU AUDJENCJI MIN. KNOLLA. 

BERLIN. 11.7 (PAT). Dzisiaj o god. 12 miń. 15 w pałacu prezydenta Rzeszy Hin 

denburga odbyło się uroczyste wręczenie prezydentowi listów uwierzytelniających no- 

wego p..ła Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Romana Knolla. 

Pos. Knoll wręczając dokumenty uwierzytelniające wygłosii przemówienie w ję- 
zyku polskim, mówiąc między innemi: : 

PRZEMOWIENIE MIN. KNOLLA. 
Szersza współpraca narodów, dążąca do zapewnienia im swobodnego rozwoju w 

istniejących warunkach pokojowego współżycia jest dla rządu polskiego podstawą je- 

go poczynań w stosunkach z innemi państwami. 

Między obu sąsiadującemi państwami Polską a Rzeszą Niemiecką w ciągu Jat 

statnich dokonany był szereg wysiłków, uwieńczonych powodzeniem w kierunku unor- 

mowania wzajemnych stosunków w duchu łojałnej współpracy. Dalsze pogłebienie ist- 

niejących umów i rozszerzenie ich na te dziedziny, które niemi jeszcze nie zostały obję- 

te tworzyć będzie tę szeroką platformę, na której kooperacja zarówno przyniesie korzyść 

interesom obu krajów, jak też przyczyni się niezawodnie do ogólnej konsolidacji Europy 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA HINDENBURGA. 
W odpowiedzi na przemowę pos. Knolla prezydent Rzeszy Niemieckiej Hindenburg 

wygłosił w języku niemieckim przemówienie, w którem między innemi powiedział: że 
pokojowe współdziałanie między Niemcami a Polską w okresie łat ostatnich nad którem 
skutecznie współpracował poprzedni poseł Rzeczypospolitej w Berlinie doprowadziło do 

zawarcia szeregu ważnych umów między obu siąsiadującemi krajami. 

Niemcy i Polska dzielą wspólny los, który zniewala je do najwyższego zaintereso 

wania się koniecznością uzdrowienia stosunków gospodarczych Europy. Do tego po- 

wszechnego uzdrowienia, od którego Eeuropa w roku 1928 jest, niestety, jeszcze bardzo 

daleko, będą mogły oba kraje sąsiadujące Niemcy i Polska najlepiej się przyczynić w 

ten sposób, gdy traktatowo ułożą między sobą wzajemne swoje stosunki gospodarcze. 

Prezydent Hindenburg wyraził nadzieję, że trudności, jakie od tej pory istnieją w 

tej dziedzinie zostaną wkrótce usunięte, a porozumienie w sprawie wzajemnych stosun- 

ków gospodarczych będzie mogło wyrównać istniejące przeciwieństwa również w in- 

nych dziedzinach, a tem samem wpłynie na dalszą poprawę stosunków sąsiedzkich mię- 

dzy Niemcami i Polską. 

Warunki przyjęcia przez Niemcy pakfu Kelloga 
Podpis niemiecki uzałeżniony jest od pewnych „alę”. 

BERLIN, 11.VII. PAT. Biuro Wolifa dowiaduje się, że rząd Rzeszy 
dziś popołudniu wręczył ambasadorowi Stanów Zjedn. w Berlinie odpo- 
wiedź na ostatnią notę amerykańską w sprawie zawarcia międzynarodowe- 
go paktu, potępiającego wojnę. Nota ta ma być ogłoszona w piątek. 

„Vorwórts" w następujący sposób komentuje uchwałę komisji spraw 
zagranicznych Reichstagu, upoważniającą rząd niemiecki do zgody na pro- 
pozycję Kelloga co do paktu przeciwwojennego. 

. Aprobata ta nie oznacza jeszcze podpisania paktu. Kiedy to nastąpi, 
nie wiadomo. Termin zależy od usunięcia różnicy poglądów, istniejących 
między Stanami Zjednoczonemi a Francją. 

Francuskie zastrzeżenia będą prawdopodobnie umieszczone roto- 
kułach dodatkowych. 4 > ы 

Pakt zostanie podpisany wówczas, Е dy oprócz sześciu głównych mo- 
carstw podpiszą go również Belgja, gay opi £ ych m 

Polska i Czechosłowacja. 

"Trzeźwy głos niemiecki 0 Gdańsku 
Potępienie wystąpienia mistrza zakonu młodoniemieckieyo. 
GDANSK, 11. VIl. PAT. „Baltische Presse" ogłasza w dzisiejszem 

wydaniu list, nadesłany jej z kół ludności niemieckiej Gdańska, omawiają- 
cy bardzo krytycznie wygłoszone w ubiegłym tygodniu przez wielkiego mi- 
strza zakonu młodoniemieckiego przemówienie, propagujące ideę wojny 
odwetowej, skierowanej przeciwko korytarzowi. 

Autor listu oświadcza, że tego rodzaju przemówienia przynosz 
Gdańskowi i jego handlowi tylko wielkie szkody. BiokGFatuńa biaiska-po. 
winna była, zdaniem autora listu, wdrożyć dochodzenie, przeciwko organiza- 
torom zebrania młodoniemieckiego zakonu i wystąpić w ten sposób w obronie Konstytucji wolnego miasta Gdańska, 

Autor listu podkreśla, że ludność niemiecka Gdańska nie doznaje 
żadnych przeszkód w utrzymywaniu stosunków kulturalnych z Rzeszą 
Niemiecką i że Gdańsk posiada obecnie o wiele lepsze i szersze możliwo- 
ści rozwoju, aniżeli za czasów pruskich. 

Autor listu potępia akcję, skierowaną przeciwko korytarzo- 
wi pomorskiemu, powołując się przytem na statystykę niemieckiej dy- 
rekcji kolejowej w Królewcu, stwierdzającą, że ruch na linjach kolejowych, łączących, Prusy Wschodnie z Rzeszą Niemiecką, w porównaniu z latami po- 
przedniemi wzrósł obecnie bardzo znacznie, tak, że granica, oddzielająca 
Prusy Wschodnie od Rzeszy stała się prawie niewidoczna. 

W końcu autor listu apeluje do niemieckiej ludności Gdańska, ażeby 
nie kierowała się względami uczuciowemi i wstąpiła w ślady dawnego ku- 
piectwa gdańskiego, które doprowadziło Gdańsk do niebywałego rozkwitu.   
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Regime inhumain. 
Na jesieni Sejm i Senat wypowie- 

dzą się, czy chcą wyciągnąć należyte 

konsekwencje z doświadczeń życia 

konstytucyjnego, opartego na  Usta- 

wie z 17 marca 1921 roku. Zgroma- 

dzenia ustawodawcze mogą albo po- 

zostawić bez zmiany reguły tej Usta- 

wy, albo je poprawić, albo zastąpić 

je przez zupełnie nowe przepisy. Wy- 

daje się, że pierwsza z tych ewentu- 

alnośćj jest wykluczona, pomimo ży- 

czeń Silnych stronnictw lewicowych; 

Parlament nasz, nie będąc zdolnym 

do głębszej zmiany, jest jednak przy- 

„gotowany na „poprawienie“ Konstytu- 

cji Marcowej. Wywiad Marszałka Pil- 

sudskiego wskazał,że głębsza reforma 

polegająca na zastąpieniu Konsty- 

tucji Marcowej zupełnie  no- 
wą konstytucją, wchodzi również w 
rachubę i, według Marszałka, najbar- 
dziej się zaleca. Jest to rzeczywiście 

jedyne rozwiązanie kryzysu państwo- 

wego, bo „poprawienie“ jest tylko 

paljatywem. Nie chodzi nam 0 pod 

kreślenie, że ta gruntowna reforma 

nie może być dokonana z udziałem 

dzisiejszego Sejmu i Senatu; ta reior- 

ma zapewne przyjdzie w każdym ra- 

zie, a ważną jest rzeczą, w jakim pój- 

dzie ona kierunku. 

Nowa konstytucja będzie aktem 

naprawdę wprowadzającym Polskę na 

nowe tory, gdy dzięki niemu na- 

stąpi zmiana formy rządu w Pol- 
sce. 

Nowa konstytucja, to jeszcze nie 

wszystko. Nowa Konstytucja może 

być nawet taką, jak poprzednia, to 

znaczy utrzymać republikę demokra- 

tyczno+parlamentarną (tego nie będzie), 

z drugiej strony nowa Konstytucja 

może wprowadzić nowy ustrój (za- 

mieniając np. Polskę na Państwo 

związkowe), ale są jeszcze dwie moż- 
liwości i one właśnie nas obchodzą: 

wprowadzenie systemu t. zw. republi- 

ki prezydenckiej lub zmiana formy 

rządu przez ogłoszenie monarchii. 

Otóż jedynie Monarchja uzdrowi 

nasze życie polityczne, bo właśnie 
obieralność najwyższego dostoj- 

nika, obsadzanie przez wybory 

stanowiska naczelnika Państwa, 
wywołało wszystkie kryzysy, któ- 

re wstrząsają naszem Państwem i 

utrudniają jego rozwój. 

Nie jest to jeszcze dobrze rozu- 

miane i liczne rzesze politykujące 

uważają za pożądaną i dostateczną 

reformę polityczną zastąpienie repu- 

bliki na wzór francuski republiką na 

wzór amerykański, przyczem wyobra- 

żają sobie, że stosunki ułożyłyby się 

tak, jak w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki Północnej. Pomimo, że już 

nasza republika parlamentarna sunie 

się po torach południowo-amerykań- 

skich, a Konstytucja „prezydencka” 
napewno upodobniłabv Polskę do 

Wenezueli i Meksyku, warto jest w celu 

wyjaśnienia sytuacji zastanowić się nad 

republiką ,prezydencką w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Północnej i 
nad jej życiem politycznem. 

O prezydencie Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej trzeba wie- 
dzieć następujące fakty: 1-o odpowie- 

dzialność prezydenta St. Zj. Am. Р., 

mająca realizować zasadę republikań- 

ską, jest fikcją, 2-0 atrybucje prezy- 

denta są niejasne, bo oparto je na 

zasadzie „podziału władz”, która jest 
również fikcją, 3-0 na sytuację pre- 
zydenta wpływa silnie okoliczność, że 
jest on prezydentem Państwa związ- 

kowego, które w Polsce umożliwiła- 
by dopiero Monarchja i to po zespo- 
leniu z Polską krajów dziś jeszcze z 

nią niezespolonych (zob. p. red. 
Mackiewicza „Kropki nad i“), 4-0 
władza prezydenta amerykańskiego 
jest w istocie słaba, 5-0 władza re- 
publikańskiego naczelnika Państwa im 

jest siiniejsza, tem jest niebezpiecz- 
niejsza. 

Prezydent St.Zj.Am.P. jest nie- 
odpowiedzialny. Tak, to nie jest pa- 
radoks; dodamy jeszcze, że prezydent 
St. Zj. Am. P. jest nieodpowiedzialny, 
jak wszyscy prezydenci w innych re- 

publikach, o ile nie zostaną pocią- 

gnięci do (odpowiedzialności w tak 

tragiczny sposób, jak u nas w r. 1921 

iw r. 1926. 

Odpowiedziałność polityczna  pre- 

zydenta ma być urzeczywistniana przez 

to, że może ponownie nie być obrany; 

to ma być sankcją. Tymczasem życie 

obaliło tę sankcję: w Stanach Zjedno- 

czonych prezydent nigdy nie jest obie- 

rany trzykrotnie, w Ameryce polu- 

dniowej albo prezydent każe się obie- 

rać, dopóki mu się to podoba (Por- 

iirio Diaz w Meksyku, Guzman Blan- 

co w Wenezueli), albo wyznacza swe- 

go następcę (w ten sposób teraz 

Obregon zajął miejsce Calles'a); we 

Francji, po skandalu za prezydenta 

Grėvy, nie obiera się dwukrotnie pre- 

zydentem jednej osobistości. Życie 
Tobi realnošciami sentencje monar- 

chiczne, a ujawnia fikcyjność „zasad'* 

republikańskich; „„Krół nie może źle ro- 

bić'"mówi tradycyjna konstytucja angiel- 

ska i to jest prawdą, bo życie uwy- 

datnia konieczność istnienia nadpar- 

tyjnego, powszechnie szanowanego 

autorytetu, ale odpowiedzialność po- 

lityczna prezydenta republiki jest fikcją, 

co gorzej: pociąga ona za sobą w 

ustroju prezydenckim, gdy  ministro- 

wie politycznie odpowiadają tylko 

przed prezydentem, faktyczną nieod- 

powiedzialność polityczną nietylko 

prezydenta, lecz nawet ministrów. Na 

tem polega fałsz, obłuda ustrojów 

republikańskich. Zresztą choćby 

dana osobistość mogła być wybiera- 

na tyłe razy, ile ogółowi wyborców 

lub Parlamentowi wolno legalnie to 

uczynić, czy byłoby lepiej? czy wol- 

ność byłaby lepiej zabezpieczona? 

Wcale nie, nie. łudźmy się prze- 

ciež: to nie ogół zrównoważonych, 

wolnych, o dobrym załatwianiu spraw 

Państwa myślących obywateli, lecz 

partje i koterje są sędziami na wy- 

borach prezydenckich, a wyrokują 

wśród walki interesów, intryg i ape- 

tytów. 

Twórcy Konstytucji Stanów Zjed- 

noczonych Ameryki Północnej dali 

prezydentowi Stanów dość szerokie 

atrybucje, chcąc logicznie przeprowa: 

dzić zasadę;„podziału władz”. Wierzy- 

li oni, że są trzy „władze”*: ustawo- 

dawcza, wykonawcza i sądowa. Pre- 

zydenta postawiono na czele władzy 

wykonawczej w myśl teorji _Montes- 

quieu'go, że każda władza powinna 

mieć swój organ. Ministrowie są dzię- 

ki temu w St. Zj. Am. P. tylko agen- 

tami prezydenta, ale z drugiej strony 

federacyjność ustroju zmusiła do nie- 

słychanego ograniczenia prezydenta w 
sprawach nominacyjnych i zagranicz- 

nych na rzecz części organu ustawo- 

dawczego, a mianowicie na rzecz Se- 

natu, który jest reprezentantem Sta- 

nów, a z którym prezydent musi w 

powyższych sprawach współdziałać. 

W tworzeniu ustawy prezydent St. 

Zj. Am. P. nie bierze udziału w tem 
znaczeniu, żeby wola jego ;miała sta- 

nowić o losie ustaw, ale prezydent 

ma veto zawieszające i prawo wyda- 

wania odezw („message“). Te dwa 

uprawnienia wprowadzają prezydenta 

na teren ustawodawczy tylko w po- 

zie walczącej, co może być miłem 
dla licznych rzesz politykującej pu- 
bliczności, ale raczej osłabia to albo 

powagę prezydenta, albo Izb ustawo- 

dawczych. 

Prezydent Stanów Zjednoczo- 

nych Ameryki Półn. jest w grun- 

cie rzeczy słaby. Stwierdził to już 
autor pierwszego klasycznego dzieła 

o Ameryce Północnej, Alexis de 

Focqueville („De la dėmocratie en 

Amėrigue“). 

Chociaż w Stanach Zj. Am. P. pre- 
zydent obierany jest przez ogół wy- 

borców, a nie przez Izby, lecz w re- 
publice władza wykonawcza ma stą- 

łą tendencję do uchylania się przed 

władzą ustawodawczą; w republice 

równowaga jest niemożliwa. Focque- 

УШе wskazał na przyczynę istotną 

słabości prezydenckiej:  „Przedew- 

szystkiem, pisze on, władza królew- 
ska ma tę wyższeść nad władzą pre- 
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drożej. Za dostarczenie 

B. Gołembiowskiego. 
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Marsz. Piłsudski spędzi urlop w 
Bruskienikach. 

Jedna z ajencyj dzienikarskich do- 
nosi, iż na skutek zaniechania  pier- 
wotnie projektowanego odbycia kn- 
racji w miejscowości kłimatycznej w 
Rumunji spędzi p. Marszałek Piłsud- 
ski swój urlop w kraju. 

Najprawdopodobniej uda się p. 
Marszałek, jak rokrocznie, do ulubio- 
nych Druskienik. 

Raut na cześć Pana Prezydenfa. 

PŁOCK, 11—7. Pat. W dniu wczo- 
rajszym o godz. 22 min. 30 w apar- 
tamentach starostwa został wydany 
przez miasto Płock na cześć Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego 
Mościckiego raut, który zgromadził 
około 300 osób ze wszystkich sier 
mieszkańców Płocka i okolicy. O g. 
22 min. 45 przybył Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej z małżonką w oto- 
czeniu świty, powitany przy wejściu 
hymnem narodowym,  odegranym 
przez orkiestrę. 

Honory domu czynił starosta о- 
raz prezydent miasta Zbrożyna. Po 
przybyciu Pana Prezydenta odbył 
cercle, w czasie którego Pan  Prezy- 
dent Rzeczypospolitej rozmawiał z 
przedstawicielami rolnictwa, przemys- 
łu, rzemiosł, prasy i t.p. 

Potem nastąpiła część koncertowa. 
Przyjęcie w miłym i serdecznym  na- 
stroju przeciągnęło się poza północ. 
Pan Prezydent odjechał z Płocka dzi- 
siaj o godz. 9 rano. 

Min. Moraczewski w Krakowie. 
KRAKÓW, 11. VII. PAT. Jutro o 

godz. 5 min. 52 rano przybywa z 
Warszawy do Krakowa minister ro- 
bót publicznych Moraczewski. Wraz 
z p. ministrem przybywają inspektor 
Kudelski, inż. Wojciechowski i ,p. 
Wiśniewski z M-stwa Oświaty. 

Wyjazd Ministra Staniewicza. 

„ WARSZAWA 11 VII. Dziś popołudniu 
wyjechał z Warszawy minister reiorm rol- 
nych prof. dr. Witold Staniewicz. Minister 
uda się do Lipna, ażeby towarzyszyć Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej podczas 
objazdu ziemi Płockiej i Kujawskiej. 

Delegacja polskich pracowników 
kulturalnych w Pradze. 

PRAGA 11 VII PAT. Delegacja polskich 
pracowników kulturalnych z janem Korec- 
kim z Warszawy na czele po zwiedzeniu 
starego ratusza praskiego złożyła wieniec 
na grobie Nieznanego Żołnierza. 

Delegacja Hallerczyków 
w Verdun. 

VERDUN, 11 7. PAT. Delegacja Hal- 
lerczyków z gen. Hallerem na czele przy- 
była wczoraj do Verdun. Po śniadaniu, wy- 
danem na cześć gości w Ratuszu, udano 
się na cmentarz. Przed grobami nieznanych 
żołnierzy pochyliło się siedem chorągwi 
polskich. Gen. Haller złożył u stóp pom- 
nika wiązankę kwiatów i przemówił zazna- 
czając między innemi: Zwycięstwo francu- 
skie było „zarazem zwycięstwem Polski. 
Składam hołd pamięci wszystkich bohater- 
skich synów Francji. 

Następnie zabrał głos. gen. Bordleaux, 
który podkreślił, że zawsze w krytycznych 
momentach Francja znajdowała Polskę przy 
boku. Następnie członkowie delegacji uda- 
li się autobusami na zwiedzenie fortu, oko- 
pów i kostnicy. Po południu goście polscy 
byli podejmowani w Ratuszu przez mera 
miasta, o godz. 19 wiecz. odjechali z po- 
wrotem do Paryża. 

Pogłoski 6 zamachu na posła 
jugosławiańskiego Michajiowa. 

WIEDEŃ, 11, 7, Pat. Według na- 
deszłych wiadomości z Białogrodu u- 
ważać należy pogłoski o zamachu na 
posła jugosłowiańskiego w Tiranie 
Michajłowa za nieprawdziwe. 

Echa katastrofy okrętu ,Anga- 
mos“. 

ST. JAGO, 11—7. Pat. Uratowano 
jeszcze 8 oiiar katastrofy okrętu 
„Angamos*. Udało im się dotrzeć do 
brzegu w łódce. W ten sposób liczba 
m katastrofy zmniejszyła się do 

S + E Cynkografja „BRS” 
= Tatarska 1—13, ZOSTAEA URUCHO- 

[Ę" 1 przyjmuje wszelkie roboty 
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zydenta, że ma trwałość. Otóż trwa- 
łość jest głównym czynnikiem siły. 
Kocha się i obawia tego, kto ma 
trwać długo. 

Republika nie uwzględnia, jak 
widzimy, momentów psychologicznych 
i z tego względu zasługuje na mia- 
no ustroju nieludzkiego (regime 
inhumain), dane jej przez  dzisiej- 
szych monarchistów francuskich. 

L. Gembarzewski .
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GŁĘBOKIE. 

— Gimnazjum głębockie. Mało ko- 
mu wiadomo poza granicami naszego mia- 
steczka i jego najbliższych okolic, że Głę- 
bokie posiada gimnazjum polskie koeduka- 
kacyine (rozwojowe). Niechęć do rozgłosu 
i reklamy - to cecha charakterystyczna na- 
szych kresowców oraz ideowych pracow” 
ników na niwie społecznej. Tem się tłu- 
maczy to przysypanie popiołem niewiedzy 
ogółu ogniska, płonącego jasnym, įsilnym, 
płomieniem. 

Dziwnie zapoznawana jest wśród nas 
ofiarna praca jednostek oraz tłumiona 
szlachetna inicjatywa, którą gdzieindziej 
najżywszy oddźwiękby znalazła. 

Dlatego za swój obowiązek społeczny 
uważam podkreślić pełną zrozumienia po- 
trzeb obywatelskich inicjatywę założycieli 
gimnazjum, jak również pracę zespołu nau- 
czycielskiego pod wytrawnym kierunkiem 
p. Dyrektora Monkiewicza, pracę żmudną, 
prowadzoną w niezmiernie trudnych wa- 
runkach, temniemniej owocną pod każ- 
dym względem. 

Mimo pierwszego dopiero roku istnie- 
nia i konieczności zwalczania piętrzących 
się co rok przeszkód, potrafiono w młodej 
szkole dokonać scalenia bardzo różnorod- 
nego umysłowo i moralnie materiału mło- 
dziežy oraz dźwignąć ią do poziomu, umo- 
żliwiającego już zupełnie normalną pracę 
w roku przyszłym. Polrafiono w młodej 
szkołe: już w pierwszym roku inicjatywę 
i prągnienie czynu, wrodzone młodzieży, 
skierować na właściwe tory, tworząc kilka 
stowarzyszeń, w których wszelkie upodo- 
bania czy uzdolnienia mogły znaleźć dla 
siebie ujście w działaniu. 

Głosy zarówno rodziców wychowan- 
kow szkoły, jak też ludzi nic ze szkołą 
niemejących wspólnego, stwierdzają, że i 
pod względem wychowawczym szkoła rów- 
nież swe zadanie pełniła, czuwając pilnie 
nad powierzoną jej młodzieżą, mimo iż to 
zadanie _niezmienie utrudniał brak 
internatu. Brak ten już w roku nadcho- 
dzącym będzie usunięty, gdyż w sierpniu 
rozpocznie się organizowanie internatu, w 
którym 25 uczniów znajdzie odpowiednie 
pomieszczenie. Mało komu wiadomo, że 
gimnazjum, mimo usilnych starań nie otrzy- 
mawszy subsydjów od władz samorządo- 
wych, uczyło bezpłatnie lubį za! zniżoną 
opłatą wielu uczniów z miasteczka i po- 
wiatu, że zapoczątkowano bibljotekę szkol- 
ną i gabinet fizyczny oraz zaopatrzono się 
w niezbędne pomoce naukowe, mimo iż na 
pokrycie niedoborów, powstałych z zalega- 
iących lub niewpłąconych wogóle wpisów, 
musiały pójść pensje zespołu za 2-letnie 
miesiące. 

Reasumując dodatnie  zewszechmiar 
rezultaty jednorocznej pracy w Głębokiem 
gimnazjum, stwierdzić trzeba, że całą za-. 
sługę przypisać należy jedynie wytrwałej, a 
ofiarnej pracy grona nauczycielskiego z 
twórcami szkoły oraz znikomej garstki ro- 
dziców (dosłownie 2 - 3 oby): Ogół spo- 
łeczeństwa ustosunkował się do średniej 
szkoły polskiej biernie, a po części wręcz 
wrogo. Nie czas i nie miejsce rozwążąć tu 
pobudki tego stosunku, pobudki, których 
się ujawniła rezległa gama, począwszy od 

milej lub więcej uzasadnionych osobistych 
animozyj až do knowań na tle tych czy 
innych wyrachowań politycznych. 

Chodzi tu o sprawę doniosłą - o śred- 
nią szkołę polską w Głębokiem, którą do 
życia już powołano i którą należy utrzy- 
mać. 2 

Potrzeba istnienia Szkoły średniej w 

naszem miasteczku, będącem ośrodkiem 
życia gospodarczego i kulturalnego nietylko 
powiatu ale kilku powiatów, jest tak oczy- 
wista, že uzasadniać tego nie widzę racji. 

Jeśli chodzi o rodzaj szkoły, nie myśsię 
zwaiczać popularnego dziś hasła tworzenia 
szkół zawodowych, które teorytycznie ma 
wszelkie atuty za sobą, praktycznie jednak, 
wymaga dla zrealizowania wielkich zaso- 
bów pieniężnych, których nie mają ani na- 
sze władze samorządowe ani społeczeń- 
stwo, przynajmniej narazie. 

— Czyż nie jest więc poprostu naka- 
zem społecznym poprzeć moralnie i mater- 
jalnie podtrzymać placówkę, którą już ma- 
my, a przez współpracę z ideowem gro- 
nem nauczycielskiem utrwalić stanowisko 
średniej szkoły polskiej w Głębokiem, na 
mocnych a zdrowych podwalinach. 

Może przyimie te słowa pod uwagę ta 
część społeczeństwa głębockiego, która po- 
trafi ponad uprzedzeniami osobistemi doj- 
rzeć w poruszonej sprawie dobro mieszkań- 
ców naszego miasteczka i powiatu, a prze- 
dewszystkiem w rozwoju szkoły dostrzec 
interes państwowy i ogólnoludzki. 

BARANOWICZE. 

— Od słów do czynu. W jednym z 
numerów „Słowa” pisałem, iż Komitet Po- 
wiatowypostanowił zorganizować kursa prze: 
ciwgazowe LOPP. = | 

Obecnie marzenia zamieniły się w re- 
alność. W dniu 2 lipca rb. „zostały urucho- 
mione wojewódzkie kursa gazowe w Ba- 
ranowiczach dla całego województwa pod 
protektoratem p. Wojewody, które będą 
trwały 10 dni. Kierownikiem kursów Z0- 
stał wyznaczony p. major Strzelecki, 20-ej 
Piechotnej Dywizji. Każdy Komitet Powia- 
towy wyznacza po 2 kandydatów, - którzy 
ucząc się bezpłatnie, otrzymują zakwatero- 
wanie i wyżywienie bezpłatne. Każdy, kto 
skończy kurs, obowiązany będzie złożyć 
deklarację, iż zobowiązuje się do pracy 
instruktorskiej nąd przygotowaniem ludno- 
ści cywilnej do obrony przeciwgazowej. Po 
ukończeniu kursów, instruktorzy ci będą 
kształcili instruktorów dla Kół, ci zaś „dla 
wsi i tak o ile praca posunie się naprzód 
nie straszny nam będzie wróg: „Bo nie 
rzucim ziemi, skąd nasz rod“... 

— Roboty i kultura magistratu. Mu- 
Simy przyznać z dumą, iż obecny Zarząd 
magistratu w osobie p- burmistrza Dem- 
bińskiego dąży do tego, aby naprawdę Bara- 
nowicze moźna było nazwać miastem (cho- 
ciaż w jednym z numerów Słowa P.O. skry- 
tykował brak hotelu przyzwoitego, może to 
częściowo i prawda, ale musimy przyznać, 
iż miastem Baranowicze dopiero są od 8 
lata odrazu Krakowa nie zbudowano). 
Planowość robót przy brukowaniu ulic jest 
systematyczna i stopniowo bajory zamie- 
niane są ną bruki. й 

Obecnie są pokryte brukiem 3 ulice a 
najważniejsza do Kopernika, którą ani 
przejść, ani przejechać nie możną było, 
tembardziej, iż jest to ulica, prowadząca 
do koszar. Ale nietylko bruki, w. parze 
z tem idą i inne roboty; obecnie już na 

wszystkich rogach postawiono słupy do 
rozlepiania afiszów, a ostatnio (słuchajcie 
wszyscy) ustawiono kosze żelazne dla nie- 
dopałków i plucia (prawda, iż tylko na 
Szeptyckiego), które należy powitać z naj- 
większą przyjemnością. E 

Teraz policja będzie miała zadanie, by 
przyzwyczaić miejscową ludność do euro- 
pejskich porządków. ad 
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Za przykładem większych mias 

pokaz trwałości i odporności 

    

Wrażenia z marszu. 
Zorganizowany był dobrze. Tak 

twierdzą znający się na tem ludzie. 

Cala trasa od Konstantynowa do 
Wilna obsadzona była posterunkami 
odżywczemi i t. zw. pijalniami. Na 
wszystkich tych posterunkach czuwali 
lekarze, gotowi. nieść pomoc tym 
słabszym, co forsownego wysiłku 
wytrzymać nie mogli. Szczegółowe 
oględziny lekarskie na postoju w 
Słobódce, (w połowie drogi), a po 
przybyciu na miejsce zapewniony od- 
poczynek i posiłek. 

Propaganda zrobiła swoje. Pomi- 
mo wczesnej godziny i wiszącego w 
powietrzu deszczu, ttum dość liczny 
zebrał się na mecie. Znalazła się tuż 
i orkiestra, by przygrywać nadbiega- 
„jącym drużynom. 

Oczekiwanie trwało krótko. Już 
przed dziesiątą gońcy-harcerze, na 
rowerach wzdłuż trasy kursujący do- 

nieśli, że pierwsza drużyna jest już 

blisko. Ta zwycięska. Że jest nią 

drużyna piątego pułku legjonowego. 
Więc radość wielka wśród licznie ze- 

branych pułkowych kolegów. 
Jeszcze chwila i na tle zieleni Cie- 

ZL IAEA SEN BLK A 

dla z klęską poźań 
Radykalnym środkiem przeciwogniowym JEST FARBA „FENIX*. 

dniu 15 lipca r. b., w obecności władz wojewódzkich i administracyjnych 
wobec ognia 

„Fenix“, wynalazku Zjednoczonych Zakłądów Chemicznych "Zagożdżon". 
W interesie każdego posiadacza domu leży widzieć pokaz w Tro- 

kach, ażeby mieć możność uchronić swe mienie od klęski pożarowej i 
przekonać się o skuteczności farby „Fenix* w walce z ogniem. 0 - 9106 
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t Polski odbędzie się w Trokach w 

farb przeciwogniowych 
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lętnika ukazują się szare postacie 
biegnących zawodników. Dopadają 
mety. Zakurzone, spocone, umęczone 
twarze... ale zwyciężyli. Posługa Sa- 
nitarna odbiera im z rąk Karabiny i 

odprowadza na stronę, pod. Katedrę, 
gdzie przygotowane są nosze do le- 
żenia. Każdy zawodnik po kolosal- 
nym wysiłku, jakiego dokonał przed 
chwilą, poleżeć musi spokojnie od 15 
do 20 minut. 

Znowu oczekiwanie, 
napięcia. 

loto biegnie samotny strzelec. 
Zdyskwalitikowano wileńską drużynę 
strzelecką, została się gdzieś na dro- 
dze. Ale on nie dał za wygraną, po- 
stanowił sobie, że dojdzie do Wilna 
i doszedł. Sam szedł, opuszczony 
i bez żadnej podniety, juź poza kon- 
kursem, a uzyskał najlepszy czas. 
Nazywa się Garnysz. 

Drugie miejsce uzyskała drużyna 
strzelecka z Grodna. Przyszła w do- 
brej formie; to znaczy, że zawodnicy 
jakkolwiek zmęczeni, nie byli wyczer- 
pani i wszyscy szli o własnych siłach. 
Bowiem wzajemna pomoc w druży- 
nie jest dozwolona i często się zda- 
rza, że słabszego lub mniej wytrwa- 

długa chwila 

Francuzi nie tracą nadziei odnalezienia 
Amundsena. 

WIEDEŃ, 1LVII PAT. Do dzienników donoszą z Pa- 
ryża, że parowiec francuski „Pourquois pas* rozpoczął 
poszukiwania Amundsena. 

Jakkolwiek nadzieje uratowania słynnego podróżnika 
są małe, jednakże ekspedycja ratunkowa pragnie jeszcze 
spróbować szczęścia. 

AKCJA RATOWNICZA NA BIEGUNIE. 
Odnalezienie grupy Malgrema. 

STOKHOLM, 11.VII. PAT. jeden z lotników rosyjskich odna- 
iazł grupę Malgrema. Jeden z członków grupy leżał, dwaj po- 
zostali powiewali chorągwiami. 

Łamacz lodów „Małygin” również powrócił. 
WIEDEŃ, 11.VII, PAT. Z Oślo donoszą, że rosyjski łamącz lodów „Małygin* 

z powodu braku węgla powrócił do portu w Aleksandrowsku. 

Nobile odwołany przez Mussoliniego? 
RZYM, 11.VII. PAT. Agencja Stefaniego donosi, że dotychczas nic 

nie potwierdziło pogłosek, jakoby Mussolini miał postanowić natychniiasto- 
we odwołanie z powrotem gen. Nobile. 

ami dion к 
e piojette międzynarodowej konwencji W sprawie ograniczenia za” 

an: przywozi 1 WyWoZI. 
GENEWA, 11.VII. PAT. Konierencja w sprawie ograniczenia zakazu 

przywozu i wywozu przyjęła projekt konwencji w brzmieniu przedstawio- 
nem przez komisję. 

Dwa ważne podpisy polskie w Genewie. 
GENEWA, 11.VIL. PAT. Wiceminister Doleżal podpisał dziś w imie- 

niu rządu polskiego akt uzupełniający do konwencji w sprawie zniesienia - 

zakazu przywozu i wywozu oraz akt do konwencji w sprawie wywozu 

kości i skór. Pierwszy z tych aktów podpisała Polska w szeregu 27 państw 

europejskich i pozaeuropejskich, drugi akt podpisały łącznie z Polską 17 

państw europejskich. 

   

Przyjęci 

Sprawa usfałenia święfa narodowego w 
Niemczech 

przedmiofem namięfnych dyskusyj w Reichsfagu. 
BERLIN, 11, 7. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu Reichstagu w 

dyskusji nad projektem ustawy o ogłoszeniu dnia 11 sierpnia Świętem na- 
rodowem Niemiec zabrał głos minister spraw wewnętrznych Sewering, 
który w konkluzji zaznaczył, że świętem narodowem Niemiec powinien 
być ogłoszony dzień, w którym Nadrenja zostanie uwolniona od wojsk 
okupacyjnych. ° 

Minister podkrešlil przytem, že on sam w charakterze urzędowym 
podobnie jak cały naród niemiecki, życzy sobie gorąco, ażeby jaknajprę- 
dzej zniesiono okupację. Jednakowoż zaznaczyć musi, że termin ewakuacj 
jest obecnie sprawą dyplomatycznej konwencji i postanowień traktato* 
wych. s 

W dyskusji, jaka rozwinęła sią nad przemówieniem min. Seweringa, 
pierwszy przemawiał poseł socjalistyczny Stolman, który broniąc przedło- 
żenia rządowego, wystąpił przeciwko żądaniom komunistów, domagając się 
ogłoszenia świętem narodowem 1-go maja. 

Przedstawiciel niemieckich narodowców Schlange, krytykował ostro 
projekt święta republikańskiego, oświadczając, że niemiecko-narodowi ocze- 
kują z niezachwianą wiarą, iż naród niemiecki w przyszłości sam zniesie 
karykaturę demokracji i zaprowadzi ustrój monarchiczny. : 

Jak długo Niemcom nie da się uzyskać pełnego równouprawnienia i 
obalić traktatu wersalskiego, Święto narodowe powinno być obchodzone w 
Niemczech, jako dzień żałoby ogólno-narodowej pod hasłem odzyskania 
wszystkiego, co Niemcy wskutek przegranej wojny utracili. 

W wyniku głosowania Reichstag 214 głosami przeciwko 136 uchwalił 
odesłać projekt rządowy o ogłoszeniu Święta narodowego w dniu 11 sierp- 
nia z powrotem do komisji prawniczej. 

Amnesfja w Niemczech. 
BERLIN, 11.VII PAT. Komisja prawnicza Reichstagu na posiedzeniu 

dzisiejszem przyjęła wszystkiemi głosami przeciwko głosom przedstawicieli 
bawarskiej partji ludowej wspólny projekt ustawy o amnestji, obejmującej 
obszar całej Rzeszy Niemieckiej, wniesiony przez partje rządowe. Wniosek 
nacjonalistów, domagający się zupełnego uwolnienia od kary uczestników. 
t. zw. mordów kapturowych został odrzucony. 

Program najbliższego posiedzenia Reichstagu. 
BERLIN, 11.VII. PAT. Reichstag, który na posiedzeniu  dzisiejszem 

załatwił sprawe ustawy o ubezpieczeniu bezrobotnych, zbierze się w czwar- 
tek i piątek na ostatnie posiedzenia plenarne, na których ma być załatwio- 
na sprawa amnestji i ustawy o obniżeniu podatku zarobkowego. Potem 
sesja będzie zamknięta. : 

Sprawa uchwalonego przez radę państwa Rzeszy projektu ustawy o 
święcie narodowem nie wejdzie, zdaniem dzienników, na porządek obrad 
obecnej sesji. у 

B. dyktaior Grecji Pangalos na wolności. 
ĄTENY, 1i.VII. PAT. Były dyktator Pangalos został 

ubiegłej nocy wypuszczony na wolność, ponieważ rząd 
uznał za nieuzasadnione dalsze zatrzymywanie go w wię- 
zieniu po rozwiązaniu parlamentu. 

Zmiana systemu wyborczego w Grecji. 
ATENY, 11.VII. PAT. Prezydent Conduriotis ogłosił dekret, znoszą- 

cy system wyborczy, oparty na zasadzie proporcjonalności i wprowadzają- 
cy system większościowy, stosownie do propozycji Venizelosa. 

  

Głosy 0 stanowisku Toldiemaraga, 
Prasa europ. niema powodu do na- 

rzekania w obecnym sezonie na czasy 
ogórkowe. — jedna z gazet niemiec- 
kich wskazuje na to wyraznie gdyż... 
Voldemaras igra z ogniem przy beczce 
prochu. Niezmiernie charakterystyczne 
są wynurzenia „Frankturter Zeitung“, 
który pisze: 

„Marszałek Piłsudski zdecydowany jest za 
wszelką cenę trwać nadal na stanowisku bez- 
względnie pokojowym w stosunku do Litwy. 
Aczkolwiek zapewnienie to, jak zaznacza 
korespodent, nie dopuszcza wątpliwości, to 
powstaje pytanie jak długo temperament Mar 
szałka Piłsudskiego okaże się wytrzymałym 
na ustawiczne ataki ze strony p. Waldemara- 
sa, który nawet ostatnio uważał za wskaza- 
ne dotknąć w swoich oświadczeniach naj- 
dotkliwszej strony Polski a mianowicie kwe- 
stji korytarza, zamierzając widocznie prowo- 
kować Polskę do nieobliczalnych jakichś kro 
ków. 

„ Korespodent przytacza opinję według któ 
rej Waldemaras bardziej obawia się tego, iż 
Polska na podstawie traktatu w drodze poko- 
jowej i spokojnej zdoła wchłonąć w siebie 
Litwę niż marszem wojsk polskich, licząc na 
to że krok taki ze strony Polski wywolaiby 
sprzeciw w całym świecie i zmusiłby Sowie- 
ty do aktywnego wystąpienia. Według zape- 
wnień korespondenta, opartych na informa- 
cjachdobrych znawców stosunków  sowiec- 
kich ewentualność wystąpienia czynnego So 
wietow nieprawdopodobna“. 

Z bardziej znamiennych głosów za- 
notować by również wypadało łotew- 
ski dziennik „Pedeja Bridi*, który w os 
trej formie napada na politykę zagrani- 
czną Voldemarasa. Łotewski organ oś- 

, wiadcza wyraźnie, że sprawa wileńska 
o tyle interesuje Łotwę o ile jest ciągłą 
przeszkodą w kierunku stworzenia zwią 
zku państw bałtyckich, co wyzyskują 
najbliżsi sąsiedzi zainteresowani w nie- 
dojściu do skutku bloku bałtyckiego. 

„Kurjer Warszawski“ omawiając ar 
tykuł ten wysuwa go na czołowe mie- 
scegłosów bałtyckich o polityce Litwy, 
zaopatrując komentarzem, że jest o ty- 
le znamiennym o ile Łotwa stała raczej 
zawsze po stronie Litwy w sporze pol- 
sko-litewskim. Pogląd zupełnie niesłu- 
szny. Z niechęci Łotwy do Kowna zda 
ją sobie doskonale sprawę na Litwie. 
Rzecz w tem, że Łotwa obawia się bar- 
dzo wszelkich zmian obecnego stanu 

na Wschodzie Europy. Dbawia się bar- 
dzo powiększenia Litwy jako państwa, 
które swym obszarem, znaczeniem po- 
litpcznem i t. p. wyszłoby z ram maleń- 
kich nowotworów bałtyckich. Łotwa 
obawia się również wszelkiej ekspan- 
sji polskiej-na wschodzie Europy, jak 
również bynajmniej nie pragnie zbyt 
wielkiego zacieśnienia przyjaźni pol- 
sko-litewskiej, któraby łatwo przeisto- 
czyć się mogła w „widmo' dawnego 
mocarstwa polsko - litewskiego. Stąd 
w opinii łotewskiej powstaje to ciągie 
lawirowanie, to przerzucanie się z jed-T 
nej orjentacji w drugą. Dopóki jednak 
niebezpieczeństwo czerwonego imper- 
jalizmu Sowietów ciągłe jest na porząd 
ku dziennym, z przyjaźni Polski Łotwa 
zrezygnować nie może. 

   RZEEEB) GE 

Ehamberlain wobec projekfu 
Ketinga. 

LONDYN, 11-VII PAT. Odpowia- 
dając w lzbie Gmin na zapytanie, do- 
tyczące odpowiedzi na propozycje pa- 
ktu antywojennego Kelloga, sir Austin 
Chamberlain oświadczył, że ma na- 
dzieję, iż odpowiedź angielska zosta- 
nie wysłana przed końcem sesji par- 
lamentarnej. 

Pertraktacje w tej sprawie z do- 
minjami i lndjami są w toku, co po- 
ciąga za sobą pewną zwłokę, za któ- 
rą jednak nikogo nie można czynić 
odpowiedzialnym. 

Odpowiadając następnie na zapy- 
tanie innego deputowanego, który się 
chciał dowiedzieć, czy iminister spraw 
zagranicznych ma zamiar przeciwsta- 
wić się propozycjom Kelloga, trwając 
przy swoich zastrzeżeniach, minister 
Chamberlain oświadczył, że nie jest 
bynajmniej jego zamiarem przeciwsta- 
wić się propozycjom amerykańskim, 
że powitał te propozycje z radością 
i nie przestaje wierzyć, że zostaną 
one uwieńczone zupełnem powodze- 
niem. 
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< zdemaskowanie kolszewickiej afery szpiegowskiej. 
Sowiefy posiadły fajemnice konsfrukcii samolofów niemieckich. 

BERLIN, 11.VIi, PAT. Jak donosi „Vossische Ztg* policja berlińska aresztowała 
w tych dniach konstruktora państwowych zakładów lotniczych w Adlershofie pod 
Berlinem nazwiskiem Ludwig wraz z d*oma pomocnikami pod zarzutem zdrady ta- 
jemnic państwowych. i 

Ludwig w ostatnim czasie miał za wysokie wynagrodzenie odstąpić wysłanni- 
kom urzędowym rządu sowieckiego ważne dokumenty, dotyczące konstrukcji nie- 
mieckich samolotów, budowanych w zakładach w Adlershofie, *w zakładach Junkersa 
w Dessawie i Dorniera w Friedrichshafen. ` 

Ambasada sowiecka wypiera się współudziału w aferze. 
BERLIN, 11. VII. Pat. Tutejsza ambasada sowiecka zaprzecza wiadomości, jako- 

by aresztowany inź. Ludwig miał pozostać w kontakcie z urzędnikami tutejszej am- 
basady sowieckiej i działać z ich polecenia. Ambasada zaprzecza również wiadomo- 
ści, jakoby odwołanie b. attache wojskowego przy tutejszej ambasadzie sowieckiej 
Luniewa bezpośrednio przed aferą Ludwiga pozostawało w jakimkolwiek związku 
z aresztowaniem Ludwiga. 

Afera w związku z aresztowaniem konstruktora państwowych zakładów lotni- 
czych inż. Ludwiga zataczą coraz szersze kręgi. Prasa tutejsza poświęca dużo miejsca 
szczegółom, dotyczącym działalności Ludwiga przed objęciem przez niego stanowiska 
w zakładach lotniczych w Adlerhofie. Istnieją, zdaniem dzienników, posałaki, że Lu- 
dwig świadomie od samego początku działał w porozumieniu z urzędnikami sowie- 
ckimi, starając się o uzyskanie stanowisk, umożliwiających szpiegowanie niemieckiego 
przemysłu lotniczego. 

Gwiaździsta podróż por. Lassale. 
Paryż —Warszawa— Paryż. 

, WARSZAWA, I1.VII, PAT. Lotnicy francuscy Lassale i Le Doroyon, którzy wy- 
konują lot gwiaździsty, odbyli wczoraj lot Le Bourget—Warszawa Le Bourget. 

Wyłądowali oni w Warszawie na lotnisku Mokotowskiem 0 goćz. 13 min. 35 i 
zatrzymawszy się niespełna godzinę celem napełnienia zbiornika benzyną odlecieli z 
powrotem do Paryża. Lotnicy odbywali wczorajszy lot na aparacie Potez -5 z silni- 
kiem systemu Leurenz Dietrich o sile 450 koni. а 

ze 

PARYV, 11.VI, PAT. Lotnik Lassałe w drodze powrotnej z Warszawy wylądo- 
wał na lotnisku Le Bourget wczoraj o godz. 22-ej. Przeciętna szybkość lotu wyno- 
siła 195 klm. na godzinę. Dzisiaj o godz. 5 min. 30 lotnicy francuscy odlecieli od 
Rzymu. 

Pa czwartym efapie gwiaździstej jazdy. 
RZYM, 11 7. PAT. Dzisiaj o godz. 11 min. 45 wylądowali tu lotnicy francuscy 

Lassale i Duroyon, którzy wylecieli z Le Bouryet dzisiaj o godz. 5 min. 30 rano. Lo- 
tnicy odlecieli z powrotem do Le Bourget o godz. 15 min. 15. 

Raid dzisiejszy jest czwartym z rzędu etapem podróży gwiaździstej, 
przez wymienionych lotników. 

Antysemityzm w czerwonej armii. 
„  _MOSKWA, 11.VII, PAT. Tass donosi, że oficjalny organ czerwonej armji „Kras- 

naja Gazieta" przytacza liczne objawy antysemityzmu w czerwonej armii i żąda od 
dowódców okręgów podjęcia energicznych srodków celem zwałczanią tych objawów w 
czerwonej armji. 

Zairūie kule w palcach iedwabnej rękawicy. 
CHICAGO 11 VII Pąt. Tutejsze bandy nieprzyjacielskie toczą między sobą wał- 

kę za pomocą najnowszych rodzajów broni, mianowicie zatrutych kul. 
3 Wczoraj dokonano rewizji w mieszkaniu członka jednej z tych band i znale- 

ziono specjalną rękawicę jedwabną, która mieściła w każdym palcu kulę, wypełnio- 
ną trucizną. 

Według oświadczenia policji kule te są jeszcze straszniejsze w skutkach, aniżeli 
kule dum-dum. 

odbywanej 

  

łego kolegę inni zawodnicy prowadzą 
pod ręce, albo dosłownie wloką na 
pasach. 

Reszta drużyn nadchodzi kolejno 
w lepszym lub gorszym stanie. Ude- 
rza popielato-zielony kolor twarzy 
zawodników, tych nawet, o których 
się mówi, że „przyszli w dobrej 
formie". 

Mija to zresztą dosyć szybko i po 
upływie pół godziny zawodnicy, co 
przyszli wcześniej, poczynają się snuć 
tu i tam nawet dosyć raźno. | 

Przybiega jeszcze kilku luźnych 
rozbitków z tej  zdyskwalifikowanej 
drużyny wileńskiego strzelca. Z dysk- 
walifikowano ją dlatego, że dwóch 
zawodników zasłabło w drodze, a 
drużyna w komplecie musi przyjść 
na metę. Chodzi o wysiłek zbiorowy, 
zwycięstwo zespołu. Solidarność 

Prowadzi to w praktyce do tego, 
że wytrzymalsi zawodnicy gnębią nie- 
raz słabszych i upadających już ze 
znużenia kolegów, zmuszając ich do 
dalszego wysiłku. Ale z drugiej stro- 
ny prowadzi także do wzajemuej po- 
mocy, jaknajdalej posuniętej. 

"Na mnie osobiście, najsympatycz- 
niejsze wrażenie zrobiła drużyna 

strzelecka z Głębokiego. Nie ubiegała 
się ona o rekord szybkości. Chodziło 
jej o to, by przyjść w możliwie naj- 
lepszej formie, zdolnej do dalszego 
wysiłku i w ten sposób, by przez 
cały ciąg marszu ani jeden zawodnik, 
ani na jedną chwilkę nie przyjął ni- 
czyjej pomocy i nie przyzostał w 
drodze dalej, niż na pięćdziesiąt me- 
trów. 

Za dojście w takiej formie nale- 
żała się specjalna nagroda: Srebrny 
puhar kapitana Dąbrowskiego. Przy- 
jemnie było patrzeć na grużynę głę- 
bocką, jakkolwiek przyszła ona jed- 
na z ostatnich. Nadeszli zwartą kolu- 
menka, każdy z karabinem na ra- 
mieniu, sprężystym krokiem. Nie sko- 
rzystali z należnego wypoczynku, z 
miejsca zawrócili i poszli strzelać do 
strzelnicy. 

Mam wrażenie, że takie właśnie 
zawody o najlepszą formę mają za 
sobą najsłuszniejszą rację bytu. Za- 
wodnik przybiegający do mety w 
krótkim czasie, ale z twarzą pół trupa, 
padający z wysilenia sanitarjuszom 
na ręce, nie robi na bezstronnym 
widzu dobrego wrażenia. Odwrotnie, 
raczej  przygnębiające. Natomiast 

rzeźko i dziarsko przy maszerowująca 
drużyna budzi podziw i cześć dla 
swojego wysiłku. Dodaje otuchy 
swoją wytrwałą postawą spokojnemu, 
a zawsze trochę lękliwemu  cywilowi, 
który myśli sobie z dumą: do czego 
to zdolni są żołnierze nasi i obecni i 
przyszli, ci z przysposobienia woj- 
skowego. : 

Bardzo ładną jest chwila rozdania 
nagród. Zawodnicy uszeregowani pod 
portykiem Katedry, już wypoczęci i 
rczradowani, publiczność życzliwie ku 
nim uśmiechnięta, dygnitarze duchow- 
ni i świeccy, cywilni i wojskowi za 
stołem, kilimem okrytym. Stół dźwiga 
nagrody: przeważnie statuetki i kara- 
binki. Są także zegarki, ofiarowane 
przez województwo i miasto. Te 
ostatnie największą bodaj robią mło- 
docianym zawodnikom przyjemność. 

, Występują drużyny szeregiem, 
jedna za drugą. Faniara za każdym 
razem. 

Rozdawcy  ściskają ręce zwy- 
cięzcom. 

Po długim deszczu słońce teraz 
właśnie wychyla się zza skłębionych 
chmur: dodaje do przyjemnego na- 

stroju jeszcze swoich promieni. 
Po rozdaniu nagród zawodnicy | 

odmaszerowują do kina. Wyświetlany | 
jest obok zwykłego programu iilm z 
marszu Zadwórzańskiego, który miał 
miejsce we Lwowie w końcu maja.   Na zakończenie uwag kilka, mi- 
mowoli cisnących się pod pióro. Czy 
nie piękniej byłoby, gdyby wszystkie 
drużyny za przykładem tej jednej, 
strzelców z Głębokiego, ubiegały się 
raczej o pierwszeństwo wytrwałości i 
dobrej formy, niż © rekord w czasie. 
Może te niesłychane rekordy uzysku- 
je się kosztem zbyt wielkiego wysiłku, 
który to wysiłek nadwerężyć może 
młody organizm, a nawet go zrujno- 
wać? Czy słusznem jest hasło: do- 
biec mety w jaknajkrótszym czasie 
za jakąbądź cenę? — Na to pytanie 
widza odpowiedzieć mogą jedynie ia- 
chowcy sportowi. į 

Wanda Niedziałkowska- 
Dobaczewsks. 
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Ddżywianie u sąsiadów, 
a u nas. 

Nazwę: „Odżywianie* nadano ol- 
brzymiej wystawie, którą otworzono 
w Berlinie 5 maja i która ma trwać 
do 12 sierpnia 1928 r. Katalog jej 
zawiera wieleznaczące poglądy snini- 
strów oraz innych miarodajnych dzia- 
łaczów niemieckich na sprawy od- 
żywiania mas narodowych. 

Oto Senius, minister odżywiania i 
rolnictwa rzeszy niemieckiej, wyraża 

, się.Troska o odżywienie i stan żywno- 
šciowy musi być najelementarniejszą 
troską naszego narodu. Bez odpo- 
wiednie zapewnionego odżywiania mas 
ludowych we własnem mocarstwie 
niema drogi do gospodarczej nieza- 
wisłości i politycznej swobody. 
Wszystkie warstwy narodu winny 
wytworzyć jednolity front przeciw do- 
pływowi do kraju zagranicznych po- 
karmów i napojów. 

Von Keudell, minister spraw we- 
wnętrznych rzeszy, oświadcza: „Od- 
powiednie odżywianie jest najważ- 
niejszym z podstawowych warunków 
dobrobytu i zdrowia ludności i decy- 
duje o zdrowiu całego narodu. 

Hirtsiefer, dr. medycyny, pruski 
minister opieki społecznej, mówi: Tylko 
dostatecznie i celowo odżywiane ciało 
ma pełną sprawność oraz odporność 
przeciw chorobom i zniszczeniu. Woj- 
na i czasy powojenne pobudziły po- 
nowne gruntowne studjum naukowe 
i gospodarcze zagadnień odżywiania. 
Wiedza powinna doprowadzić do tego, 
ażeby naród odżywiał się doskonale 
bez dowozu obcych artykułów spo- 
żywczych. Dobre odżywianie ludu 
tworzy zdrowie narodu. 

Bóss, nadburmistrz Berlina, orze- 
ka: Pani domu, która się uczy ceło- 
wo i oszczędnie dobierać i przygoto- 
wywać pokarmy, pomaga nietylko so- 
bie i swojej rodzinie, lecz całemu swe- 
mu narodowi. Kultura jednostki i gro- 
mady przejawia się w umiejętności 
odżywiania. 

Hasłem wystawy są słowa finlan- 
dzkiego uczonego: „Przyszłość należy 
do tych narodów, które są w stanie 
z nowoczesnej nauki odżywiania wy- 
ciągnąć dla siebie  najszczęśliwsze 
wskazówki". 

Na wystawie urządzono wzorowe 
„przygotowywanie jadła dla mas, które 
w sposób próbny jest tam sprzeda- 
wane po 60 fenigów za litr. Zarządy 
miast Bielefeld, Forst, Lignicai Mann- 
heim zademonstrowały na wystawie, 
jak służą odżywianiu swego proleta- 
rjatu. 

Pojęcie o rozmiarach wystawy daje 
fakt, że główna hala mierzy * 16.500 
metrów kwadratowych, czyli około 
3 i pół morgi powierzchni, pokrytej 
budynkiem. Notabene, istniała komisja 
do usuwania zgłoszonych eksponatów, 
któreby zaciemniały przewodnią myśl 
wystawy. 

Żywiołowo rozwija się w Niem- 
4 czech kształcenie pań domu i specja- 
listek w kierunku 
boru i przyrządzania 
z potrzebami natury spożywcy i 
sobami kraju. 

W przeciwstawieniu do tego u nas 
panuje jeszcze przeświadczenie, że do 
tak bezmyślnego zajęcia, jak przepi- 
sywanie na maszynie, trzeba powo- 
ływać dziewczęta najinteligentniejsze, 
a do wymagającego pracy mózgu 

racjonalnego do- 
jadła zgodnie 
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gotowania wystarczą najtępsze. 
Nawet zawodowe  przygotowy- 

wanie najważniejszego z naszych po- 
karmów -- pieczywa — pozostawia 
się ludziom bardzo prymitywnie wy- 
szkolonym. To też w cieście piekarń 
naszych rozwija się pleśń i zgnilizna, 
jak to wiadomo oddawna i jak być 
musi wobec faktu, że warunki czy- 
stości , ustalone od lat dziesiątków 
dla gorzelń, jeszcze nie trafiły do na- 
szych piekarń, choć tu i tam. odby- 

wają się pokrewne procesy 'ermen- 
tacyjne. 

Trudno jest mówić o masowem 
nauczaniu kucharstwa tam, gdzie nie- 
ma szkół dla piekarzy, choć ich 
potrzeba w prasie stołecznej jest 
omawiana ustawicznie od początku 
wojny światowej. ; 

Pieczywo nasze po wyjałowieniu 
w piecach zakaża się po upieczeniu 
przez zetknięcie z brudem rąk i odzie- 
ży robotniczej, przez muchy, karalu- 

„<hy, prusaki, myszy, szczury, kro- 
pelki šliny, wiecznie zakatarzonych i 
kaszlących piekarzy, wreszcie przez 
ciecz, pryskającą nieraz z rynsztoków 
do otwartych okien Suterenowych 

,piekarń, jakiemi masowo kontentuje 
się Warszawa, Wilno, Łódź etc. 

Nowoczesne piekarnie nie pow- 
Stają, bo brak pewnych postanowień 
ramowych dla ułatwienia ich rozwoju, 
a w tej liczbie trzeba podkreślić nieu- 
jawnianie spożywcom, jakie piekarnie 
są oficjalnie uznane za antisanitarne, 
2zyli nie niebezpieczne dla zdrowia lud- 

ności, 
Sternicy Państwa dostarczają kre- 

dytów na zakładanie nowoczesnych 
piekarń, lecz siły społeczne dotych- 

„ czas źle się wywiązują z tego zada- 
nia. Zrobiła fiasco spółdzielczość w 
Krakowie przy organizowaniu w r. 
1926 kosztownej piekarni kooperaty- 

wy „Proletarjat', a w r. 1928 spół- 
dzielczość warszawska wykazała brak 
umiejętności rozplanowania urządzeń 
piekarni nabytych za grosz publiczny 
na ryzyko społeczne. 

W całej Polsce dotychczas nie 

jedna piekarnia, 
racjonalną kon- 

zaznaczyła się ani 
któraby prowadziła 
trolę zakupionego surowca zgodnie 
ze wskazaniami nauki fermentowala 
ciasto i zapełniała rynek wzorowem 
pieczywem. 

Przed półtora rokiem piszący te 
słowa brał udział w  konierencjach 
międzyministerjalnych i w łonie rady 
miejskiej warszawskiej, poświęconych 
sprawom chleba. Na każdej konieren- 
cji spotkał tkliwą troskę o ios ma- 
terjalny właścicieli prymitywnych pie- 
karń podczas kryzysu ekonomicznego 
w kraju. Świetny był to analityk ma- 
terjałów spożywczych, gdy w dniach 
zredukowania 700 urzędników  mini- 
sterstwą spraw wewnętrznych, jego 
własnych kołegów, postawił na kon- 
ferencji pytanie, co zrobi 600 pieka- 
rzy warszawskich, jeśli powstaną no- 
woczesne piekarnie w stolicy” Zbędne- 
go robotnika odprawia się po dwu- 
tygodniowem wymówieniu, niepotrze- 
bnego lub nieudolnego urzędnika wy- 
syła się w Świat po trzymiesięcznem 
uprzedzeniu, a tylko prymitywny pie- 
karz jest jakąś nietykalną Świętością! 
A dzieje się tak w kraju biednym, bo 
świeżo odrodzonym, który przeciętnie 
zbiera o 6 miłjonów kwintali pszenicy 
i żyta rocznie mniej, niż w r. 1927 - 28 
potrzebował na wysiew i spożycie. 
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URJER GOSPODARCZY ZIŃ WSCHODNICH. 
Mamy więc albo głodować dla braku 
marnotrawnie traktowanego ziarna, 
albo głodować z racji biedy, potęgo- 
wanej przez wydawanie w przeciętnej 
rocznej dziesiątków miljonów dolarów 
na zakup zboża chlebowego poza 
Polską. Nie osiągały skutku usiłowa- 
nia piszącego te słowa, ażeby na po- 
mienionych konferencjach ustalić po- 
gląd, iż łatwiej wybrnąć z kryzysu 
gospodarczego po naprawie dziedziny 
chleba, niż w trakcie produkowania 
go źłe i drogo. 

Skoro odpowiednie odżywianie two- 
rzy zdrowie narodu, a bez racjonal- 
nego odżywiania niema we własnem 
mocarstwie drogi do gospodarczej 
niezawisłości i politycznej swobody, 
to, zaiste, jeśli nasza nieudolność na- 
wet w stosunkowo łatwem organizo- 
waniu produkcji pieczywa ma się 
przeciągać, powinniśmy postawić py- 
tanie, jak zaołamy wytrzymywać kon- 
kurencję z naszym zachodnim sąsia- 
dem, który góruje nad nami zdołno- 
šciami organizacyjnemi, a przynaj- 
mniej nieprzerwanym ciągiem pracy 
państwowej, i postawił sobie za cel 
doskonale wyżywić swych obywateli 
środkami własnego kraju. 

Tadeusz Lewicki. 
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Deiraudani z lzhy Skarhowej 
Przyłapany w drodze do Gdańska. 

Dnia 7 bm. zaginął w sposób tajemniczy urzędnik Izby Skarbowej Jan 

Wojciechowski, zamieszkały przy ul. Za rzecze 17. Wszczęte natychmiast po- 

szukiwania nie dały żadnych wyników. Jednocześnie przeprowadzono docho- 

dzenie i rewizję ksiąg, które ujawniły, ż: 
skarbowej przeszło 6 tysięcy złotych 
sposób, że w przeciągu ostatnich trzech 
ległości podatkowych na terenie gminy 

e Wojciechowski zdefraudował z kasy 
gotówką. Defraudacje popełnił w ten 
tygodni przeprowadzał egzekutywę za- 
Niemenczyńskiej i pieniędzy tych do 

kasy nie zwrócił. Sprawę przekazano policji śledczej, która zarządziła poszuki” 

wania defraudanta. Dnia 10 bm. policja wpadła na trop Wojciechowskiego, te- 

goż dnia aresztowano go w Warszawie w hotelu „Royal*, w chwili gdy właśni e 

zamierzał udać się w podróż do Ggańska. Aresztowanego przewieziono do 

Wilna; znaleziono przy nim zaledwie 2 i pół tysiące złotych. 

Dekoracja ). E. ks. biskupa Bandurskiego. 
Dnia 9 lipca z okazji uroczystości 

Święta pułkowego 4 pułku ułanów 
Zaniemeńskich, J. E. ks. biskup Ban- 
durski odznaczony został przed iron- 
tem pułku znakiem pamiątkowym 

pułku. is. biskup Bandurski odpra- 
wił mszę Św. oraz wygłosił podniosłe 
kazanie z okazji ošmiolecia słynnej 
szarży 4 pułku uł. pod  Girebianką 
koło Mińska. 
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CZWARTEK 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S.B. 

z dnia — 11-VH! 1928 r. 

ciśnieńje? =) 
średnie w m. l 106 

Temperatura | ь я 
średnia 122 168C 

Opad za do- | 
bę w mm. ] 

Wiatr | zachodni 
przeważający \ 

Uwagi: pochmurno. 
Minimum za dobę — SC. 
Maximum na dobę 18-C. M 
Tendencja baroinetryczna: spadek ciśnie- 

nia. 

zuza 

URZĘDOWA. 

Prezes Izby Skarbowej, p. Jan 
Malecki, wyjechał w dniu dzisiejszym na 
lustrację powiatowych iKas, Urzędów Skar- 

bowych i Inspektoratów Akcyzowich. -- 
Inspekcja ta potrwa z przerwami od 2 do 
3 tygodni. 

(x) W sprawach służbowych w 
Wilnie. W dniu wczorajszym przybyli do 
Wilna w sprawach służbowych Starości po- 
wiatów Mołodeczańskiego i Wilejskiego. 

MIEJSKA. 

- (0) W sprawie miejskiego Banku 
komunalnego. Na wiorkowem posiedzeniu 

miejskiej Komisji Finansowej rozpatry : ano 

opracowany przez Magistrat projekt stątu- 

tu miejskiego Banku Komunainego i wnio- 

sek o asygnowanie 100000 zł. na fundusz 

zakładowy Banku oraz 30000 zł. na kosz- 

ta uruchomienia tego banku. | : 

Po dłuższej dyskusji komisja uchwali- 

ła wyasygnować 100000 zł. na fundusz 

zakładowy Banku Komunalnego, koszta 

zaś uruchomienia zniżyła do 15000 zł., 

wzywając Magistrat do jaknajwiększych 

oszczędności. 

— (x) Próby sikawki motorowej 
miejskiej straży ogniowej. W dniu wczo- 

rajszym w godzinach popołudniowych miej- 

ska Straż Ogniowa na czele z komendan- 

tem p. Waligórą i przy udziale przedstawi- 
cieli m. Wilna przeprowadzała nad rzeką 

Wilją pierwsze próby nowozakupionej przez 
miasto pierwszej sikawki motorowej. 

Sikawka ta, która zastosowaną została 

do pożarniczego wozu samochodowego, wy- 

kazała pierwszorzędne rezultaty. 

— (x) Subsydje miejskie dla instytucji 
dobroczynnych. Wydział Opieki Społecznej 
przy Magistracie m. Wilna wyasygnował 0- 

st 52026 zł. 71 gr. tytułem stałych sub- 
sydji za miesiąc czerwiec r. b. dla wszyst- 
kich instytucji dobroczynnych znajdujących 

się na terenie m. Wilna. я 

— (x)26.524 tanich obiadów wydano w 

kuchniach miejskich w m. czerwcu. W myśl 

cyfrowego zestawienia, wydział Opieki Spo- 

łecznej przy Magistracie wileńskim wydał 

w miesiącu czerwcu r. b. w poszcególnych 

kuchniach utrzymanych przez miasto ogółem 

26.524 obiady na sumę 10.690 zł. 50 gr. 

— (x) W sprawie kontroli w zakładach 

cukierniczo-piekarnianych. Inspektorat Pracy 

    

  

  

w Wilnie wydał ostatnio zarządzenie, doty- 
czące kontrolowania miejscowych zakładów 
cukierniczo - piekarnianych i uprzestrzeganie 
8-mio godzinnego dnia pracy. 

SAMORZĄDOWA 

— (x) O postępowaniu w urzędach 
administracyjnych, rządowych i samo- 
rządowych. Mając ną celu zaznajomienie 
szerszego ogółu obywateli z zasadami po- 
stępowania administracyjnego, obowiązują- 
cego od dnia 1 lipca r. b. na mocy rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
@та 22-Ш г. b. o postępowaniu admini- 
stracyjnym (Dz. Ust. R. P. Nr 36, poz. 341) 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało 
odpowiednie zarządzenia w formie Obwie- 
szczenia,grozplakatowanego we wszystkich 
urzędach państwowych i samorządowych. 

Obwieszczenie to zawierą wyczerpują- 
ce informacje o prawach i obowiązkach 
stron i osób interesowanych w postępowa- 
niu administracyjnem oraz o przysługują- 
cych i 
(orzeczeń 
cyjnych. 

W szczególności traktuje ono o trybie 
wnoszenia podań od osób interesowanych 
i peinomucnikėw, o sposobie informowa- 
nia się w urzędach co do biegu spraw, o 
wezwaniach i obowiązku stawiennictwa 
względnie udzielania wyjaśnień na żądanie 
władz, o skutkach niewłaściwego zechowa- 
nia się wobec władzy, *o kosztach i opła- 
tach oraz o odwołaniach i skargach. 

UNIWERSYTECKA. 

— Egzaminy magisterskie na Wy- 
dziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Stefana tżatorego. W trymestrze Il i III 
bieżącego roku akademickiego przystąpiło 
do egzaminów magisterskich 266 osób, 
skłądając 318 egzaminów, z których 285 
dało wynik pomyślny. 

i zarządzeń) władz administra- 

SZKOLNA. 

— (o) Sprawa budowy gmachu dla 
żydowskiej szkoły powszechnej. Komi- 
sja Finansowa przyjęła projekt Magistratu 
© przeznaczeniu placu przy ui. Sierakow- 
skiego pod budowę gmachu dla potrzeb 
żydowskiego szkolnictwa powszechnego. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (0) W sprawie podwyżki dla ro- 
botników miejskich. jak wiadomo, uchwa- 
ła Rady miejskiej o podwyższeniu płac ala 
robotników miejskich o 35 proc. została 
uchylona przez urząd wojewódzki wobec 
tego, że Magistrat nie wskazał źródeł po- 
krycia. Wobec tego Magistrat wystąpił do 
Komisji Finansowej z projektem o pod- 
wyższenie płac robotnikom z 4.60 do 5.00 
zł. dziennie. Większość Komisji Finanso- 
wej przyjęła wniosek Magistratu, mniej- 
szość zaś, składająca się z 15-ki i Bundu, 
postanowiła jeszcze raz wystąpić w tej 
Sprawie na posiedzenie Rady miejskiej. 

RÓŻNE. 

— Sekcja leśna wystawy rolniczo- 
przemysłowej w Wilnie (18-VIII — 9-IX 
1928) niniejszem przypomina, że ponieważ 
w budowanym dla Sekcji przez Dyrekcję 
Lasów Państwowych w Wilnie pawilonie 
leśnym jest ograniczona ilość miejsc, a ter- 
min Wystawy się zbliża, firmy i osoby pry- 
watne, zainteresowane w wystawieniu eks- 
ponatów czy to przemysłowych lub gospo- 
darczych, czy też naukowych z zakresu le- 
Śnictwa lub łowiectwa powinny w czasie 
jaknajprędszym, najpóźniej do 1 VIII zgłosić 
się do Sekcji Leśnej (Wiełka 66, Dyrekcja 
LP) celem porozumienia się co do warunków 
złożenia deklaracji. 

im środkach prawnych od decyzji . 

Ł O Ww O 

„ — (x) Dziennikarze francuscy w Wil- 
nie. Onegdaj odwiedzili nasze miasto ko- 
respondenci pism paryskich „Journal“, „Re- 
vue Hebdomadaire* i „La Vie de Paris“ 
PP: R. Pailleron, A. Therive i G; Oudurd Z 
żoną. 

Po złożeniu o godzinie 11 w Urzędzie 
Wojewódzkim wizyty w-z. wojewody p. 
Dworakowskiemu oraz zwiedzeniu miasta 
goście francuscy udali się autem na, grani- 
cę litewską i tegoż dnia wieczorem odje- 
chali do Warszawy. 

— (x) Sezon polowania na kaczki. 
Zarząd T-wa Łowieckiego Województwa 
Wileńskiego przypomina, że sezon polo- 
wania na kaczki rozpoczął się według no- 
wego prawa łowieckiego w dniu 11 bm. 

Istnieje wprawdzie projekt przedłuże- 
nia czasu ochronnego ną kaczki do dnia 
15 lipca, lecz dłuższy ten termin, o ile znaj- 
dzie realizację w drodze rozporządzenia 
p. wojewody wileńskiego, obowiązywać bę- 
dzie dopiero w r. 1929. 

— (x) Litwini budują pograniczne 
linje telefoniczne. Na terenie odcinków 
pogranicznych Koknary i Bujwidze woj- 
skowe władze litewskie przystąpiły w osta- 
tnich dniach do budowy nowej pogranicznej 
trasy telefonicznej. : 

— (x) Oczekiwany przyjazd państwo- 
wych geoiogów do Wilna, Informują nas, 
iż z ramienia państwowego instytutu geo- 
logicznego w Warszawie oczekiwany jest 
w najbliższych dniach przyjazd do Wilną 
kilku geologów, którym powierzone zosta- 
ło przeprowadzenie studjów geologicznych na 
terenie powiatów Dziśnieńskiego i Wilej- 
skiego. 

WOJSKOWA. 
(x) Generał Dąb-Biernacki w 

Wilnie. W związku z manewrami wojsko- 
wemi, które w najbliższym czasie mają się 
odbyć na terenie Województwa Wileńskie- 
go, w dniu wczorajszym przybył na kilku- 
dniowy pobyt do W Ina generał Dąb-Bier- 
nacki. 

W manewrach tych, które mają się 
odbyć pod kierownictwem generała Róme- 
ra, wezmą udział prawdopodobnie 4 pełne 
dywizje piechoty z kawalerją i artylerią. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (Sala „Lutnia*). Dziś 
grana będzie w dalszym ciągu satyryczna 
komedja Dav'sa „Magdalenki*, obfitująca w 
sceny pełne humoru i zabawnych sytuacyj. 

W rolach głównych: Kozłowska i S. 
Dąbrowski, który sztukę tą wyreżyserował. 
Komedja tą cieszy się niesłąbnącem powo- 
dzeniem. 

— „Ułuda szczęścia* Molnara. Naj- 
bliższą premjerą będzie doskonała Sztuka 
Molnara „Ułuda szczęścia” czyli „Bajka o 
wilku“, ilustrująca niespełnione fantazje 
kobiece w groteskowej zjawie sennej. 

Ciekawe ujęcie psychologiczne postaci, 
humor niepozbawiony ironji, oryginalna 
wielce koncepcja — oto zalety tej Sztuki, 
niegranej w Wilnie. ё Z 

Główną rolę oraz reżyserię powierzo- 

no p. Stanisławowi Dąbrowskiemu. 
Premjera zapowiedziana została ną 

piątek najbliższy. 

RADJO. 

Czwartek dn. 12 lipca 1928 r. 

17,00—17,15: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

17,15—17,30: Chwilka litewska. 
17,30—17,55: „Wrażenia z objazdu z 

Redutą* odczyt wygłosi Helena Markiewi- 
czówna. 

18,00—19,00: Transmisja z Warszawy: 
Audycja literacka. 

19,05- 19,30: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

19,30 — 19,55: 
czna. 

19,55—: Komunikaty. й 
20,05- 22,00: Transmisja z Poznania: 

Akademja ku uczczeniu święta narodowe- 
go Danii. > 

22,00 - 22,30: Transmisja z Warszawy. 
22,30—23,30: Transmisja muzyki tane- 

„cznej z cukierni „Gastronomja* w Warsza- 
wie. 

Pogadanka radjotechni- 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Otruła się. Dn. 11 b. m. w celu 
pozbawienia się życia otruła się esencją 
ectową 25-letnia Władysława  Jurgielówna 
(Nowoswiecka 21). Desperatkę dostawiono 
do szpitala św. Jakóba. 

Przyczyną usiłowania samobójstwa brak 
racy. 

A Podczas bójki. W nocy na 11 bm. 
podczas bójki rozbito głowę Romanowi 
Breszowi i Stanisławowi Szymkiewiczowi 

(Strycharska 39). Poszkodowanym lekarz 
pogotowia udzielił pomocy. 

— Skok z Zielonego Mostu. Dn. 11 
b. m. w celu pozbawienia się życia rzucił 
się z Zielonego Mostu do Wilji mężczyzna, 
który natychmiast utonął. 

Dochodzenie ustaliło, iż desperatem 

tym był Benedykt Kuleszo. 

— (x) Zatrzymanie policjanta litew- 

skiego, który przekroczył granicę polską. 

Onegdaj na odcinku Sejny pogranicza pol- 

sko-litewskiego odnośne władze bezpie- 

czeństwa publicznego zatrzymały policjanta 

litewskiego niejakiego Zdanowicza Józefa, 

który w pełnem umundurowaniu przeby- 

wał po stronie polskiej. 
Wobec tego jednak, że zatrzymany nie 

mógł dostatecznie wyjaśnić powodów swe- 
go pobytu na stronie polskiej, prze- 
kazano go do dyspozycji odnośnych włądz 
administracyjnych. 

—(x) Kradzież koni na pograniczu so- 
wieckiem. W rejonie Dubiejki gminy Sur- 
wskiej na pograniczu polsko - sowieckiem 
skradziono ostatnio 3 konie należących łdo 
miejscowych włościan. 

  

„ Zachodzi podejrzenie, że konie te które 
przeprowadzono na stronę sowiecką zostały 
skradzione przez pogranicznych żołnierzy 
sowieckich. 

KRONIKA TOWARZYSKA. 
— Zašlubiny. Dnia 10 b. m. o godz. 

7 wieczorem ks. proboszcz Kretowicz w 
kościele Bernardyńskim pobłogosławił zwią- 
zek małżeński między p. Haliną Nienartów- 
ną a kpt. 1 p. p. Leg. Michałem Gajińskim, 
b. adjutantem Marszałka Piłsudskiego. 

Tegež dnia wieczorem rodzice panny 
młodej podejmowali staropolską gościnno- 
ścią w salonach Hotelu St. Georges uczest- 
ników uczty weselnej. 

Państwo młodzi otrzymali wiele de- 
pesz z różnych stron kraju. Wśród bardzo 
miłego nastroju ucztę przeciągnięto do 
późna, 

ET ZZA OAZA AO PDST 
Opiece ludzi dobrego serca poleca 

się biedną wdowę, b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo—Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego Syna i nie 
posiadającą żadnych środków do R 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm: „Słowa* dla b. 
Pracowniczki Szkoły. 

  

SPORT. 
Mistrzostwa pływackie Wilna, 

„ W dniu 11 VII br. na basenie pływac- 
kim 3 p. sap. odbyło się dokończenie mi- 
strzostw pływackich Wilna. 

Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł Pol. 
Kl. Sportowy, który w sumie zdobył 34 
punktów przed ŻAKS-em i Wil. T. W. (po 
11 p-któw) i Pogonią (6 p-któw). 

„ Tem samem mistrzostwo pływackie 
Wilna przyznane zostało Pol. Kl. Sportow. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż PKS jest do- 
piero od niedawna członkiem Wil. Okr. 
Zw. Pływackiego. W zespole policyjnym, 
który otrzymał nagrodę wędrowną Miej- 
skiego Komitetu W. F.i P. W. wyróżnili 
się obaj Skorukowie, Kukliński i Skoruków- 
na najlepsza pływaczka Wilna. Najlepsze 
wyniki indywidualne uzyskali Bengis (Ż.A. 
K.S.) w biegu na 200 mtr. stylem klasycz- 
nym i Walier Scott (Wil. T. W.) w biegu 
1500 mtr. (minimum okręgowe przekro- 
czone). 

‚ Ze względu na to, iż zawody odbyły 
się pu raz pierwszy na wodzie stojącej, 
wszystkie wyniki, uzyskane w ciągu dwu- 
dniowych mistrzostw, stanowią rekordy 
okręgowe. 

Zawody pływackie dla niestowa- 
rzyszo ych. 

W niedzielę, dnia 15 VII na basenie 
pływackim 3 p. sap. odbędą się staraniem 
Wil. Okr. Związku Pływackiego zawody 
pływackie dla niestowarzyszonych na dy- 
stansach: 100 mtr. stylem dowolnym, 100 
mtr. na wznak, 200 mtr. stylem klasy- 
cznym i 400 mtr. stylem dowolnym. Po- 
nadto odbędą się mistrzostwa pływackie 1 
D. P. Leg. oraz pierwsze w Wilnie zawody 
w piłkę wodną. 

Termin zgłoszeń zawodników (niesto- 
warzyszonych) do dnia 14 VII godz. 12. 
Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat Wil. O. Z. 
P. (Dominikańska 13). 

Ze świafa. 
Starochrześcijańskie katakum:y 

w Tunisie. 

Odkrytym przed dwudziestoma laty w 
Tunisie pod Sousse licznym starochrześci- 
jańskim katakumbom grozi niebezpieczeń- 
stwo zniszczenia. 

Były proboszcz mgr. Leynayd uprosił 
francuskie Towarzystwo Archeologiczne o 
przeprowadzenie prac restauracyjnych i 
zorganizował zbieranie składek we Fran- 
cji, Tunisie i Algierze w celu doprowadze- 
nia katakumb do porządku jeszcze przed 
e PA AdO WYM kongresem w Kartaginie 
w r. Ё 

—
 

Kontrtorgedowiet „Micki“. 
W stoczni Blainville koło Cašn 

odbyło się dn. 11 b.m. uroczyste 
spuszczenie na wodę kontrtorpedowca 
„Wicher“. Przy ceremonii tej był obe- 
cny ambasador Chłapowski z małżon- 
ką, szei kierownictwa marynarki wo- 
jennej komandor Swirski, attache woj- 
skowy pułk. Błeszyński, konsul Sam- 
borski, komandor Czernicki, polskiej 
szef komisji nadzorczej budowy 
okrętów we Francji, admirał Chauvin, 
prefekt morski w Cherbourgueu, re- 
prezentujący ministra marynarki, oraz 
szereg osobistości ze sfer urzędowych 
polskich i francuskich. 

Po spuszczeniu torpędowca „Wi- 
cher odbyło się jeszcze umocowanie 
tablicy pamiątkowej na budującym 
się w tej samej stoczni kontrtorpe- 
dowcu „Burza* i wbicie pierwszego 
nitu do łodzi podwodnej „Žbik“. 
Pierwszy nit wbił ambasador Chla- 
powski. 

Poświęcenia obu statków dokonał 
ks. Szymbor, rektor polskiej misji ka- 
tolickiej we Francji. Po poświęceniu 
wygłosił przemówienie prezes rady 
zarządzającej stocznią w Blainville p. 
Dumesnil, który po oddaniu hołdu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Mościc- 
kiemu i Marszałkowi Piłsudskiemu 
podkreślił węzły, łączące młodą ma- 
rynarkę polską z marynarką fran- 
cuską, powracającą do dawniejszego 
swego Świetnego stanu po klęskach 
wojennych. Przy tej sposobności 
admirał Dumesnil, zwracając się do 
komandora Swirskiego, wyraził gorą- 
ce uznanie marynarce polskiej. 

Na przemówienie to odpowiedział 
ambasador Chłapowski, podkreślając 
doniosłość tej chwili dla marynarki 
polskiej, której kolebką stala się 
Francja. Ambasador wspomniał na- 
stępnie o znaczeniu bezpośredniej ko- 
munikacji wodnej dla wzajemnych 
stosunków między obu krajami, po- 
czem podziękował personelowi tech- 
nicznemu i robotnikom, którzy z 
pewnością pracę swą wykonywali z 
taką samą sumiennošcią, jakgdyby 
pracowali dla Francji. W zakończeniu 
uroczystości wysłano depesze oko- 
licznościowe do Prezydenta Mościckie- 
go i Marszałka Piłsudskiego. 
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Gdańsk. 
dostarcza wobec dużego zbytu po cenach najniższych udzielając najwyż- 
szego rabatu SIIniki elektryczne prądu stałego i trójfazowego. 

PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO. 
TRANSFORMATORY. 

Biuro własne: Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel. 99 
Skład nasz: Szloma Rudomiński, Wilno, Zawalna 28/30. 

lub bezpośrednio: STOCZNIA GDAŃSKA, GDAŃSK. 

OD ADMINISTRACJI. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 

przedpłaty za m-c 
LIPIEC. Konto Czekowe Słowa P.K.O. 

Ё 
GDAŃSKA 
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T-WO UBEZPIECZEŃ 

„VITA“ 
poszukuje ustosunkowanych inteligentnych osób dla współpracy na 

Nowogródzkiego, Polęskiego i Wo- 
K akwizytorów i inspektorów. 

Warunki — pensja i prowizja. 
Zgłoszenia przyjmuje Oddział T-wa w Wilnie, 

przy ul. Królewskiej Nr. 7 m. 6.           

   
    
    

terenie województw: Wileńskiego, 
łyńskiego w charakterze 

METAMORPHOSA 
BRAY KSK STD TONY EU LTR BB VATA SOS U ЗЛ ЯВ ЛАИ 

Dadybalnie USA pregi, 
|, ZAYDODSZCZKA | ITHIE LAU CET 

Dyrektor Wżadystaw Wysocki, 

Chiewnia zarodowa 
wielkiej białej rasy angielskiej 

6 nagrodzoną złotym medalem. posiada knurki i maciorki w wieku od 3 do 12 m. 
Materjał mateczny został dopełniony w roku zeszłym importem z Angiji. 

"BE Plecka Dąbrowa, st. kol. Žychiin, star. kutnowskie. 
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Przed sziuczną štianą 
rozdzielonych ziem 

Relacja gazefy żargonowej w 
Grodnie. 

Redaktor „Grodnaer Expressu" p. 
D. Berezowski opisuje scenę widze- 
nia się krewnych na granicy polsko- 
litewskiej. Oto kilka wyjątków, które 
za.pismem żydowskiem powtarzamy: 

„„Juž od lat znajduje się Polska 
w Stanie narzuconej wojny z Litwą. 
Chińską Ścianą odgrodzona została 
ludność Państwa polskiego od Litwy, 
tak że przez granicę nie można ani 
przejść, ani przejechać. 

Radość przeto byla nieopisana, 
gdy dowiedziano się, że na linji po- 
granicznej w Druskienikach pozwolo- 
no ostatnio na krótkie widzenia tuż 
na granicy. : 

P Berezowski udał się z grupą 
pielg zymów,—jak pisze—na granicę, 
gdzie! był Świadkiem wzruszających 
scen. 

..Dojeżdżamy autobusem do gra- 
nicy —opowiada autor swe  wraże- 
nia.—Z jednej strony wysoka brama, 
a na wzgórzu sztandar biało-amaran- 
towy. Stoimy koło wartowni nad gra- 
nicą litewską. 

„„.Gdyby nie żołnierz stojący tuż 
nad granicą, można byłoby raczej 
przypuścić, że stoimy przed majątecz- 
kiem jednego z ziemian okolicznych, 
który odgrodził się płotem. Z obu 
stron grupa ludzi. Padają słowa  po- 
witania. 

Nie można wprost 
wzruszających. Spotykali się starzy, 
siwi rodzice oderwani od swoich 
dzieci w ciągu 9 lat, dziadek, który 
ledwie poznaje wnuka, narzeczony 
spotyka swoją narzeczoną, której nie 

opisać scen, 

widział już 8 lat, jedno patrzy na 
drugiego. 

Widzenie skończone. Nastąpiła 
scena pożegnania. | niejedna łza pad- | 
ła poprzez barjerę na ziemię litew- 
ską..." 

To i 0wo0... 
(Z przechadzek urbanistycznych). 

1. „Status guo“ na Lukiszkach- 

Czego jak czego, ale charakteru to na- 
szemu Magistratowi nie brak, oj, nie! Wy- 
zna to każdy bezstronny, który miał oka- 
zję choć raz być na Łukiszkach (oczywi- 
sta na Łukiszkach — placu!) i oglądał miej- 
sce straceń powstąńców 1863-64 r. 

Otóż, mimo wszelkich protestów i gło- 
sów oburzenia, zarówno ze strony społe- 
czeństwa, jak i wyrazicielki jego nastrojów i 
żądań — prasy, skandaliczne status quo w 
tem czcigodnem miejscu trwa i nadal nie- 
zmienione: „kamuszek* (vel płyta) leży; za- 
gróćka drewniana dla kóz, zastępująca nor- 
malne sztachety, stoi z tą niewielką różni- 
cą, że przedtem była to zagrėdka na 1 ko- 
zę, obecnie zaś na 5 okazów tych skąd- 
nąd pożytecznych stworzeń! 

Zaiste trudno jest połapać się w przy- 
czynach tego dziwnego uporu czy też le- 
kceważenia całej tej sprawy przez naszych 

  

rajców, tembardziej, że postulaty, zgłaszane 
w tej sprawie są minimalne i realizacja ich 
nie pociągnie za sobą większych kosztów 
ze sirony miasta. 

Chodzi mianowicie o to, by dotychcza- 
sowy „kamuszek* zastąpić normalną płytą 
ze starannie obmyślonym nadpisem infor- 
macyjnym (lakoniczne: „1863 r.“, tak, jak 
jest obecnie, stanowczo nie wystarcza, zbyt 
wiele bowiem rzeczy działo się w tym cza- 
sie i zbyt mało wie o nich ogół ludności, 
by można tu było pominąć nastręczający 
się sam przez się moment patrjotyczno- 
wychowawczy!); zaś jeszcze pilniejszą spra- 
wą jest natychmiastowe zniesienie horendal- 
nej, kompromitującej miasto „zagrėdki“ i 
zastąpienie įeį sztachetami želaznemi! O ile 
„kamuszek* — w ostateczności może być 
jeszcze .przez pewien czas tolerowany, 
ta ostatnia kwestja jest wręcz palącą! 

Tymczasem—z braku ławek —piastunki 
rozsiadają się z pociechami przy „zagród 
ce*,stąwiając wewnątrz jej butelki z mle- 
kiem (tak!); robotnicy siadają na poręczach 
tejże „zagródki”,spożywając posiłek, dzięki 
zaś temu, że wobec braku sztachet miej- 
sce straceń jest zupełnie otwarte—pieski 
bezpańskie, których, mimo hyclėw, posia- 
damy jeszcze cełerum quanfum w Wilnie, 
mają wolny i nieograniczony w czasie do- 
stęp do płyty, ze wszelkiemi wynikającemi 
z takiego stanu rzeczy konsekwencjami! 

Bardziej częsty gość skweru mógź tu 
ostatnio zauważyć kilka niefortunnych usi- 
łowań „swojskiego* upiększania miejsca 
straceń, a więc pewnego dnia wykopano 
„kamuszek* i ustawiono pochyło, (dotych 
czas leżał on poziomo); nnym znowuż ra- 
zem posadzono nad p. 6. płyty „Kamusz- 

kiem* melancholijny krzaczek, jednak—z 
braku sztachet—rodzima chuliganerja zła- 
mała go już nazajutrz i „kalekę* usunięto, 
wreszcie któregoś jeszcze dnia obłożono 
„kamuszek* mocno przywiędłym wieńcem 
z kwiatów, ale i jego wypadło sprzątaąć 
niebawem, słowem robiono wszystko oprócz 
tego co trzeba było zrobić najpierwiej, 
mianowicie ustawić porządne sztachety! 

A propos ławek. . 
Komunikował przed paru tygodniami 

Magistrat, że w odnośnych pracowniach 
wykonywa się ich kilkaset (jeśli nie więcej) 
dla potrzeb miasta; chyba za ten czas cho- 
ciaż część obstalunku, została wykonaną, 
czyżby więc nie można było na razie, nie 
czekając na wykonanie całego odstalunku, 
ustawić choć kilka ławek na skwerze łu- 
kiskim lub też w ostateczności—o ile Ža- 
dnej jeszcze nie zrobionó, pożyczyć parę 
ławek z obfitującego w nie ogrodu Ber- 
nardyńskiego?! 

«Toż to na skwerze łukiskim z braku 
ławek łudzie siadają na poręczach, słup- 
kach, lepiej jeszcze—bo 'ha ziemi! 

Stanowczo, najwyższy już czas zrobić 
z tem wszystkiem porządek! 

Przechodzień. 

TEPEE CO UNI SESI UE 

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

i najnowsze rysunki obicia papier. 
(tapet.) z fabr. krajowych i zagra- R 

į kę i na raty, wyprzedaž resztek 
niżej kosztu. 0—0P0E 

Waza cam zzo zz Į 
LT I] 

a Tanio Najlepsze farby, po- 

B ki i t. p. oraz farba ochronną szara 
do mostów żelaznych 

poleca Skład Farb 

Franciszka Rymoszczewskiego 
Wilno, Mickiewicza 35, 

Po 

į D.-H. K. RYMKIEWICZ | 
a a 

nicznych po cenach niskich za gotów- 

kost, pendzie, szczot- 
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Z calej Polski. 
— Gmach urzędników Banku 

Rolnego w gruzach. Gazety war- 
szawskie donoszą: Jeszcze nie prze- 
brzmiały echa ostatnich katastrof bu- 
dowlanych na pl. Starynkiewicza oraz 
przy uł. Leszno nr. 65, gdy oto 
wczoraj wydarzyła się nowa katast- 
rofa, której szczegóły są następujące: 

Już od roku przy ul. Grójeckiej 
nr. 40 budowany jest 5-piętrowy 
gmach spółdzielni urzędników państ- 
wowych Banku Rolnego. 

Wczoraj okolo godz. 17-ej po 
opuszczeniu budowli przez robotni- 
ków gdzie pozostało tylko 2-ch ro- 

botników, pracujących poza godzina- 
mi pracy, rozległ się nagle głuchy 
trzask łamanego rusztowania i łomot 
spadających cegieł, a następnie ru- 
nęła część Ściany na wysokości 5 ciu 
pięter. 

Wspomniani robotnicy w porę 
zdołali umknąć. Ponieważ katastrofa 
wydarzyła się od strony podwórza, 
przeto nie było ofiar w ludziach. 

Wkrótce na miejsce katastrofy 
przybył kierownik XXIII-go komisar- 
jatu p.p. podkom. Wierzbicki wraz z 
z oddziałem policjantów, którzy Oto- 
czyli miejsce, nie dopuszczając niko- 
go do zagrożonego miejsca. Przybyli 
również inżynierowie miejskiej inspek- 
cji techniczno - budowlanej. Roboty 
wstrzymano. 

Dziś na miejsce katastrofy przy- 
będzie specjalna komisja, która wy- 
da _ orzeczenie © przyczynie kata- 
strofy. 

— Ossendowski znów pisze 
powieść. Niedawno bawił w Tczewie 
prof. Ossendowski. W rozmowie z 
przedstawicielem „Gońca Pomorskie- 
go" zapowiedział Ossendowski, iż 
wkrótce napisze powieść historyczną 
z 13 wieku z czasów Konrada Mazo- 
wieckiego i księcia pomorskiego Swię- 
topełka. ; 

S EDATKOTNIA EOS TEPEEIENKTS, CERKWI 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 lipca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. _ Kupno 

Holandja 359 10 360,— 358,20 
Kopenhaga 238,42 239,02 237,82 
Londyn 43,46 43,47 43,25 
Nowy-Yurk 8,90 . 8.92 8.88 
Oslo 238,40 239- 237,80 
Paryż 3491 35— 34.82 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcaria 171,77 172.20 171.34 
Stokholm 238,90 239,50 238,80 
Wiedeń 125,65 125.96 125.34 
Włochy 46,73 46,85 46,61 
Marka niem. 212,60 

KROJU SZYCIA i modelowa- R 
nia S$. Stefanowiczówny, ul. 

Wielka 56-3. Zapisy codziennie na 
kursa dzienne i wieczorowe. Uczeni- A 
ce kończące otrzymują świadectwa 
szkolne i cechowe. Uczą opraco- W 
wywać samodzielnie kroje według [i 
ostatnich mód. Mieszkanie dla przy- 
jezdnych zapewnione. 1—9682 

ow © 

  

Biejski Kirematogral 
Kulturalno-Ošwiatowy, 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

©Оа ата 9 do 12 lipca 1928 roku 
włącznie będą wyświetlane filmy: „Bohater Dzikiej Kanady” 
żar lasów, walki z Indjanami. W rolach głównych: Renće Adorće i Antonio Moreno. 
gram: „KOKO — KRÓL POWIETRZA* grot. w 1 akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę 
i świętą od g. 3 m. 30. Początek seansów od g.ó-ej, w niedzielę i święta od g. 4-ej. Ostątni seans 
o godz. 10-ej. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Ceny miejsc: Parter 80 gr., Balkon 

dramat w 9 aktąch z życia 
Dzikiego Zachodu, potężny po- 

Nad pro- 

=
 

40 gr. Następny program: „ZŁOTA OTCHŁAŃ*. 

  

  

Kino- Holigg" Dziś premiera! Parter od 1 zł. Balkon 70 gr. Sensacja świata filmowego! Wirtuoz ekranu, ulubieniec | 
Teatr К publiczności, którego nazwisko wywołuje entuzjazm Iwan Petrowicz i bogini ekranów ешор. Marcella į 
wileńska 38. Albani w najnowszej kreacji p t. „KSIĄŻE czy BŁAŻEN? podług sensacyjnej powieści Maurycego Dekobry. : 

Reżys. genjalny Aleksander Razumny. Fascynująca sztuka z życia współczesnego. Atrakcyjna treść! Wspaniała : 
wystawa! Ost. seans o god 10. 15 

  

* ear „Paloma“ | Dziś wstrząsający dramat życiowy, zaczerpnięty z mrocznych zaułków wielkiego miasta współcześnego, 
„Kul „GEHENNA UPADŁYCH KOBIET* (Tragedja 

A. Mickiewicza 22.j obyczajów Asta Nielsen, Klaryssa, jej młoda przyjaciółka, urocza Hilda Jennings, 
ulicznic). W  rolac| 

  

h kobieta lekkich 
alfons Augusty 

głównych: Augusta, 
Edward, 

Oskar Homolka. Początek seansów o godz. 5.30, ostatni 10.25, 

  

  

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

Wielka 30. Cara Mikołaja I. Uwagal Podczas wyświetlenia ilmu będą wykonane tradycyjne cygańskie romanse: Odejdź 
precz, ja cię kocham, Nie kuś, Hajda trojka i Ach ty dola. i 

| 
| 

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i 

     

   
* SPRZEDAŽ 

i WYNAJĘCIE 
1957 

1 

| 
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Pierwsza Wileńska Spółka Win | 
i Przetworów Owocowych B 

w Wilnie, ul. Piłsudskiego Nr 2, 
Wileńska Nr 36, tel. Nr 886 podaje 
do wiadomości, że w sezonie bieżą- i 
cym będzie potrzebowała: 50.000 kg. 
jabłek jesiennych, 5.000 kg. agrestu, 
10.000 kg. czernic (jagód czarnych). 8 
6.000 -kg. truskawek, prócz tego po- 
trzebne są większe ilości porzeczek @ 
białych, czarnych i czerwonych, dzi- 8 
„kich gruszek, jabłek oraz jarzębiny b 

i borówek. Oferty należy kierować 
pod adresem wyżej podanej firmy.-o B 

  

RPO O O 

g temenf, uwoździe, żelazo, g 
B BIachĘ poleca ze swoich składów В 

Wileński Syndykat Rolniczy B 
w Wilnie, Zawalna 9 i 

iw oddziałach: Głębokiem, Dziśnie, 
Smorgoniach i Gródku Wileńskim. B 

22 EMG SG CKE КЕ 6020 RZ СЕ BAZ BEA EO 

BWAWAWA;
 ы 

KUPNO | SPRZEDAŹ M. Wilenkin | $-ka 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 

  

WAEAABA|! dom własny. 
stnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

Hi POZGOYWET CK mebli; 
Piękny majątek į|jadalne, sypialne, 

ziemski lub ośro- fisałony, gabinety, 
dek, blisko kolei, |]łóżka niklowane i 
z budynkami, | | angielskie, kreden- 
sprzedamy zaraz. ||sy, stoły, Szafy, 
Ziemią i łąki 1-ej || biurka, krzesła 

dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

па raty. 

klasy Dom H.-K. 
„Zachęta*  Gdań- 
ska 6, tel. 9-05. 

m na 

  

ży pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych В 
fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości. й 

Ń. Dqbrowsh 
Wi:no, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

URALA LOS E GANEST В LLRA CD ANET 0 МС СУБ A NCR ACE 

mSPÓLNIKA — CZKĘ 

ZAGCEE 
1. |BEBEMME 
Z 

FISHARMONJE 

gubiono książkę 
wojskową i kar- 
tę mobilizacyjną, 

wyd. przez P. K. U. 
ROWEI firmy Leitner Grodno na imię 

z lampką-dy- Edwarda Zajchow- 
namo, szosowy, bar- skiego. O 180° 
dzo mocny, w dobrym 

stanie Ss do 
sprzedanią. Obejrzeć m + 

w zakładzie mecha- U portmonetki Z 
nicznym Smeilisa, popielatej skór- 
Dominikańska 13. -1 kj, zgubionej 10 lipca 

a ja „„ па ulicy Wileńskiej w 
Za 4.000 dolarów jokolicy  Dobroczyn- 
sprzedamy zaraz ; nego Zaułka, uprasza 
b. piękny folwar- ;się o zwrot za wyna- 
czek około 35 ha. | grodzeniem pod adre- 
Dom mieszkalny | sem: Bernardyński zą- 
ładny 0 7 poko- fułek 3 m.8, W. To- 
jach, budynki |czyłowskiej.  0-6L0€ 
kompletne b. do- | —— 

| bre, ogród i pięk- 
ne jezioro | 

D. H.-K. „Zacheta“ 

Goańska 6, tel 9-05 | 

RÓŻNE 

czciwego znalazcę 

  

ginął wyżeł 8 lip- 
ca po południu, 
biały z bronzo- 

wym, duży, z krótko 
obciętym _ ogonem. 
Wabi się „Rex“. Pro- 
szę o wskazanie za 
wynagrodzeniem. Za 

UE E USS B ESENS Zatrzymanie  prześla- 
dowanie sądowne. Wi- 

Poszuku ję toldowa 17, Kier- 
snowski. 0-080£ 

do meblowego inte- 
resu. wiadomość: Za- 
walna 15, Makowski.     

  

2- 8108 

'robów ga- š š 
Fab la unter n, c B 3 
z sė ceramicznej e POSADY = 

dzonych -przedstawi- SHRJYB ERA m nyc: r: awi- 

ciel, podróżijgcych i B 
na prowizję. Oferty z potrzebny wspólnik-a, 
powołaniem się naf z kapitałem 5.000- 
referencje składać 10.000 tys., można z 
pod: „Wazy* Ajencja współpracą. Oferty w 

Wschodnia, Grud- Biurze Reklamowem 
ziądz, Duży Rynek 10 St. Grabowskiego ola 

0—280eM. G. —1 

EKONOM 
z kilkoletnią prakty- 
ką, poszuknie posad, 

GWAWAWBE 

j LEKARZE 3     

  

Dow. list. Szyszkiń- 
ska 7 2, Wilno. 
Jackiewicz. 3051 - „MAWAWAE 

ROLNIK z ia- DOKTOR 
chowem  wykształce- | R, ZBLROWIEZ : 
niem wyžszem posZu- Šok S 
kuje administracji lub | Sys, S Й 
samodzielnego zarzą: 
du majątkiem. Znajo- 
mość lasu i parce- 
lacji. Referencje naj- 
solidniejsze. Zgłosze- 
nia do adm. „Słowa* 
pod N. K. o 

R LOKALE € 
MIESZKANIE 

3-4 pokoi na Zwie- 

Czynsz  "obojug. „DF. POPIŁSKI 
Olerty do pe choroby skórne i we 

pod „Wyplacainy, — neraeane:|„Rizvimuio) 
— 5—7 р.р. W. Pohulan- 

ka 2, róg Zawalnej 

moczowych, od 9 i 

—1, 0d 5-8 wiecz. | 

Kobieta-Lekarz 

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

tel. 277. ł 

TW Zdr_Ni. 152: 

  

    

  

„. POTRZEBNE 40 W.Z.P. 1 
mieszkanie 3 pokojo- NA 
ež kuchnią, kosę: DOKTOR 
ane na Antokolu. Zgloszenia do „sio: „K. BINSBERG 

«choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,: e- 
leion *567. Przyjmuje 
ой 8 40 1100 4 40 & 

wa“ pod „Mieszkanie 

2 pokoje 
z używalnością kuch- 
ni i !-n umeblowany, 
Ciasna 3 4. |-0109 

  

Dr. G. WOLFSOH 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

£ ARUSZERKI @8 s еа 

=== П 
choroby skėrne, 
neryczne i 

  

AKUSZERKA 

W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9pja, Słońce d godz. górskie 
do 7. Mickiewicza djatermja. Mickiewi- 
46 m. 6. Niezamoż: cza 12, róg Tatar- | 
nym ustępstwa. skiej 9-2i5 8. 

P. Nr. 63- W.ZP 43. | 

PIERAJCIE LOPP. 
Syndykat Banków Gwarancyjnych pod przewodnictwem P. K. O. 

ogłasza niniejszem PUBLICZNĄ SUBSKRYPCJĘ obligacyj 4 proe, państwowej premjowej pożyezki inwestycyjnej. 
ZAPISY NA OBŁIGACJE w cenie zł. 100 za jedną obligację wartości nominalnej 100 zł. w złocie z doliczeniem nałeżytości za kupon bieżący przyjmują 

  

we- 4 

M moczo- | 
płciowe. Elektrotera- 

Pocztowa Kasa Oszczędności (P. K. O.). 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Państwowy Bank Rolny. 
Bank Polski. 
Akcyjny Bank Hipoteczny—Lwów. 
Bank Angielsko-Volski Warszawa. 
Bank Cukrownictwa Poznan. 
Bank Dyskontowy Warszawski— Warszawa. 
Bank Francusko-Polski— Warszawa. 
Bank Handlowo-Przemysłowy—w Łodzi. 
Bank Handlowy—w Warszawie. 
Bank Komercjalny—Kraków. 

=
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DO DNIA 15 LIPCA B. R. 
NASTĘPUJĄCE INSTYTUCJE i ICH ODDZIAŁY: 

Bank Kwilecki, Potocki i S-ka—Poznań. 
Bank Ludowy—w Inowrocławiu. 
Bank Małopolski - Kraków. 
Bank Przemysłowców - w Poznaniu. 
Bank Przemysłowców Polskich — Warszawa. 
Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego—Poznań. 
Bank M. Stadthagen— Bydgoszcz. 
Bank Towarzystw Spółdzielczych -— Warszawa, 
Bank Unji w Polsce—Lwów. 
Bank Zachodni—w Warszawie. 
Bank Ziemiański—w Warszawie, 
Bank Związku Spółek Zarobkowych—Poznań. 

A
V
 Polski Bank Przemysłowy —Lwów. 

Pomorski Bank Rolniczy Toruń. 
Powszechny Bank Kredytowy— Warszawa. 
Powszechny Bank Związkowy w Polsce— Lwów. 
Poznański Bank Ziemian Poznań. 
Śląski Bank Eskontowy - Bielsko. 
Śląski Zakład Kredytowy—Bielsko. 
Ziemski Bank Kredytowy—Lwów. 
Kasa Oszczędności m. st. Warszawy. 
Dom Bankowy D. M. Szereszowski Warszawa. 
Dom Bankowy S. Natansohn i Synowie-- Warszawa. 
Dom Bankowy A. Holzer—Kraków. 

   

Bank Kratochwill i Pernaczyński Poznań. Polski Bank Komunalny — Warszawa. 

GRAZ WSZYSTKIE URZĘDY POCZTOWE W KRAJU. 
    

  

H. BALFOUR. 

* ФАККА 0 DOKUMENTY 
Jack zamilkł i zaczął zapalać papie- 

rosa. Młoda dziewczyna drżała z niepo- 

koju: 
—- Czyżby go aresztowano?—za- 

wcęłała z rozpaczą. ' 
— Posłuchaj-no Elsie, wyznaj mi 

wszystko, to ci pomogę wydobyć się z 

matni. 
Pokojówka opuściła oczy i mruk- 

nęła: 
— Nie wiem, o co panu chodzi? 
— Zaraz ci to wytłomaczę: tego 

wieczoru o którym mówimy, skradzio- 
no ważne papiery z japońskiej szatki, 
potrzebuję je mieć koniecznie. 

— Nie brałam ich! — Krzyknęla 
Elsie z pasją. — Nie będę odpowiadała 
na pańskie pytania, kiedy pan podej- 
rzewa mnie o kradzież! 

— Nie bądź nierozsądną! Nie wiesz 

na jak wielkie niebezpieczeństwo się 
narażasz: wpadłaś w sieci najwięk- 
szego w Anglji bandyty:i jeśli nie opa- 
miętasz się, poniesiesz za niego od- 
powiedzialnoś wspólnie ze swym przy- 
jacielem złodziejaszkiem( 

Nastała chwila milczenia... Nagle 
upadła na krzesło a łzy dwoma struga- 
„mi puściły się z jej oczu. 

— Na miłość Boską, panie Stricland, 
proszę nie aresztować Joe'go, on nie 
jest winien! On nie mógł postąpić ina- 
czej, on takby chciał być uczciwym 
człowiekiem, ale jest słabym  narzę- 
dziem w rękach tego potwora! Ach, 
jakże byłabym szczęśliwą, gdybym 
mu mogła skręcić głowę własnoręcz- 
nie!lZawsze mówiłam joe' mu, że on nas 
zgubi! Jack uczuł wielką ulgę. 

— Obawiam się, —rzekł, —że Joe 
Smith jest poważnie skompromitowany 
tym razem. Chciałbym jednak uchronić 
cię od więzienia. 

— Czy pan myśli, że mnie obchodzi, 
co się ze mną stanie, gdy Joe będzie 
aresztowany?—krzyknęła głosem tak 
tragicznym, że Jack był wzruszony. 

— Czy kochasz go tak bardzo?— 
Doprawdy jestem bardzo zmartwiony, 
ale Joe jest złodziejem! 

— Nie byłby nim, gdyby mógł się 
wydrzeć z rąk tego łotra. Pobraliby- 
śmy się i zamieszkali na wsi... O, panie 
Strickland, czy nie mógłby pan mu w 
tem dopomódz? Powiem panu wszy- 
stko. Ale jeśli pan aresztuje Joe'go, bę- 
ózie myślał, że go sprzedałam, a wolał- 
bym śmierć, niż to posądzenie! 

Jack zamyślił się( 
— Postaram się zrobić wszystko, 

co będzie w mojej mocy,—rzekł wresz- 
cie, jeśli wyznasz mi wszystko, ominę 
Jo'ego przy aresztowaniu całej bandy. 

Kto jest waszym szeiem? 
— Nie wiem, panie przysięgam, że 

mówię prawdę, nie wiem również w ja- 
ki sposób doszedł do takiej władzy 
nad joe'm. Ale Joe twierdzi, że on wie 
natychmiast o każdym naszym kroku, 
nawet gdy jest bardzo daleko i mści 
się zawsze za zdradę. 

Głos Elsie przeszedł w cichy szept i 
Jack przypomniał sobie Bloggsa. 

— Nie bój się,—odrzekł spokoj- 
nie,—nie trzeba jednak nikomu mówić 
o naszejt rozmowie nawet Smithowi. 
W jaki sposób dostał się tutaj? 

— Joe powiedzial mi, że potrzebu- 
ję pokojówki i dostarczył mi potrzebne 
świadectwa. W poniedziałek, po wy- 
jeździe p. Boyda ]oe poprosił, żebym 
go tu wpuściła w nocy. Szukał czegoś 
wszędzie, ale nie powiedział o co mu 
chodzi. Potem kazał mi po powrocie 
p. Grawleya podsłuchiwać pode drzwia 
mi rozmów jego z panem i zmurzynem, 
pozatem miałam odsyłać koresponden- 
cję p. Grawleya do Joe'go. 

Jack drgnął. 
— I.. udalo ci się uskutecznič wszy 

stkie te polecenia? 
— Tak, słyszałam rozmowę z mu- 

rzynem, który opowiadał o wrogu p. 
Boyda, Morgana i również z panem, 
gdy pan mówił o papierach. 

— Przypuszczam, że powtórzyłaś 
to wszystko Smithowi? 

  

Wydawca Stanisiaw Mackłewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyło. 
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— Tak, panie, ale list znalazłam 
tylko jeden, adresowany do panny Fa- 
irleigh. 

— Czy mówiłeś Smithowi, 
tu nocuję? 

— Tak, proszę pana. 
— A szaika japońska? 
— Przysięgam panu na moją duszę 

że nię zbliżałam się do niej! 
— Dobrze, wierzę ci Elsie. Możesz 

odejść, ale w interesie Joe'go jest abyś 
nikomu nic o naszej rozmowie nie mówi 
ła. 

— Czy pan go uratuje? 
— Zrobię wszystko, co będzie w 

mojej mocy. 
Na progu odwróciła się do niego i 

rzekła: 
— Pan jest porządnym 

kiem, panie Strickland! 
Gdy wyszła, Jackzamkną! za 

drzwi na klucz i szybkiemi krokami 
podbiegł do szaiki japońskiej. Przy- 
szła mu właśnie jasna myśl do głowy. 

Otworzył dolną szufladkę, wrzucił 
do niej kilka papierów i zamknął ją, po 
czem otworzył ją znowu: szutlada by- 
ła pusta; przypuszczenie więc jego spra 
wdziło się. 

Wówczas wyjął zupełnie szufladkę 
i zaczął badać wewnętrzny mechanizm. 
Dno szuflady było ruchome i przy 
naciśnięciu długiej metalowej listewki, 
usuwało się. 

że ja 

człowie- 

nią 

— Bardzo sprytnie zrobione, — 
mruknął Jack, wsuwając rękę do otwo 
ru pod szufladę, w którym natrafił je- 
szzce na jedną ruchomą przegródkę, 
która po naciśnięciu listewki ustąpiła. 
Jack swobodnie mógł teraz szukać. 
Najpierw wyjął papiery, które włożył 
ny przed chwiłą do szuflady, potem 
związany rulon, który ukryli tam z Ne- 
dem, wreszcie małą paczuszkę związa- 
ną.sznurkiem. Rozwiązał ją i wyjął trzy 
odzielne pliki papierów: pamiętnik, me 
trykę ślubu i jakieś świadectwo pod- 
pisane przez Johna Boyda. 

ROZDZIAŁ XX. 
„Niech žyje sport“! 

Jack dorzucił węgli na kominek, u- 
siadł w fotelu i zaczął czytać. Była już 
w wewnętrznej kieszeni swej marynar- 
w wewnętrznej kiesznei swej marynar- 
ki. W głębokiem zamyśleniu patrzał w 
ogień. 

— Teraz nie dziwię się, że tak bar- 
dzo chodzi mu o te papiery, — myślał. 
Cóż za niezwykła historja. Chciałbym 
módz pozostawić Izabellę w nieświado- 
mości tego wszystkiego, ale będzie to 
możliwe tylko wtedy, gdy Bill... Mój 
Boże! ŻZapewnie i on miał tą samą in- 

tencję. Jest to człowiek pełen poświę- 
cenia i szlachetności! Ale w jaki spo- 
sób Fairleigh domyślił się odkryć, kim 
on jest?.. A może to tłomaczy zaginio- 
ny portret?... Ten człowiek jest naj- 

          
     

  

   

    

    
   

straszniejszym bandytą, jakiego widział 
łem! : 

Strickland wstał, zadając sobie py: 
tanie, czy ma pójść położyć. Cały już 
tydzień spędzał noce na małym krze 
sełku, zasłonięty ciężką storą przy o 
knie... Niczego się jednak nie mógł do 

czekać, ale dziś!.. Zdawało się, że gwia 
zda jego błysnęła bardzo jano, mógł 
więc poświęcić jeszcze jedną noc! U: 
siądł więc na dawnem miejscu. 

Nagle wśród ciszy rozległ się jakiś 
szmer. Jack chwycił rewolwer. Lekkie 
mi krokami sunął ktoś po  posadce- 
Błysnęła długa smuga światła latarki 
Poprzez ciężką draperję, która go z: 
słaniała. ]ack ujrzał postać ludzką na 
chyloną nad japońską szatką. W jedne 
chwili wyprostował się i rzekł, głoser 
pełnym spokoju: 

— Ręce do góry! 
Latarka złodzieja zgasła nagle, lec 

Jack przewidział to i zapalił swoją 
Nieznajomy podniósł ręce do góry. 

Strickland położył latarkę na stole 
odebrał broń wrogowi, poczem zapali 
światło. Złodziej odwrócił się ku niem 
z dziwnym uśmiechem.  Zdziwion 
Strickland krzyknął: 

— Nick! Ależ to niemożliwe! 

RH 

Druk. „Wydawniztwo Wiłenskie* ul. Kwaszelna 23;


