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Przed odlotem Kabali i Idzikowskiego. 
ь Paryž, 9 lipca 

Prasa polska, a przynajmniej nie- 

które jej organy, wyrządziły majorom 
Kubali i Idzikowskiemu prawdziwą i 

niezasłuźoną krzywdę. Zamierzony lot 

polski przez Atlantyk wywołał w kraju 
zrozumiałe poruszenie. Aby być pierw- 
szym w podawaniu informacyj o przy 

gotowaniach do lotu, każdy z więk- 
szych dzienników polskich postarał się 
o własne telegramy i wywiady, których 
nasi lotnicy udzielali bardzo niechętnie 
Narobiwszy hałasu, dziwią się potem 
dzienniki, że Kubala i Idzikowski jesz- 
cze nie lecą, dziwią się rozgłosowi uczy 
nionemu lotnikom przed lotem i niemal 
że nie krytykują ich surowo za ...wła- 
sną gorliwość. 1 

Oczywišcie, niema Polaka, ktoryby 
nie myślał z mieszanem uczuciem du- 
my i niepokoju o tych dwu majorach, 
już chlubnie w dziejach naszego lotni- 
ctwa zapisanych. Myliłby się jednak 
ktoby myślał, że nasi powietrzni żegla 

, rze to jacyś ludzi wvniośli, o swej wa- 
żności przekonani. Przeciwnie są oni 
uprzejmi i serdeczni, ale zarazem bar- 
dzo skromni i małomówni. Kubala, Ma- 
łopolanin, ma oczy bardziej roześmia- 
ne, kiedy w wejrzeniu Idzikowskiego, 
z kresów wschodnich pochodzącego, 
widać jakby melancholję... 

Rzadko kiedy lot oceaniczny był tak 
dokładnie obmyślony i tak metodycznie 
przygotowany jak wyprawa naszych lo 
tników. Od roku już bawią w Paryżu. 
Śledzili za montażem aparatu, który 
jest własnością rządu polskiego. Przez 
długie potem tygodnie odbywali ioty 
próbne, zaprawiając się do nawigacji 
nad morzem. Dwupłat, na którym Ku- 
bala i Idzikowski z Paryża do Nowego- 
Yorku polecą zbudowany został przez 
fabrykę Socićtć d'Emboutissage et de 
Construction Mėcanigue (S. E. C. M.) 
według planów inż. Amiot'a. Jego sil- 
nik įest systemu Lorraine - Dietrich: 
650 koni parowych. Na sterze kierun- 
kowym i pod dolnemi platami wyma- 
lowane są biało - czerwone kokardy 
polskiego lotnictwa wojskowego, a na 
kadłubie widać po obu stronach duży 
napis: „Marszałek Piłsudski. 

Na próbach zużyli nasi lotnicy dwa 
silniki, których firma dostarczyła bez- 
płatnie. Najdłuższy lot próbny trwał 30 
godzin; nasi majorowie latali nad mo- 
rzem Środziemnem, a Kubala, nawiga- 

tor wyprawy, zaprawiał się do prowa- 
dzenia aparatu przy pomocy  bDusoli i 
sekstansa. Odlot odbył się z lotniska 
Istres, w południowej Francji. Idzikow- 
ski świetnie „poderwał'* maszynę # 
pełnym ładunkiem 6.000 litrów benzy- 
ny. Po próbach Kubala i idzikowski 
wrócili na lotnisko wojskowe w Villa- 
coublay, na południe od Paryża, gdzie 
do ich aparatu wbudowano trzeci świe 
ży motor, na którym polecą przez oce- 
an. Wykonawszy jeszcze parę lotów 
próbnych celem ostatecznego wypró- 
bowania wszystkich urządzeń, Kuba- 
ła i Idzikowski przeprowadzili ,„Mar- 
szałka Piłsudskiego* dnia l-go lipca 
na lotnisko w Le-Bourget, na północ 
od Paryża, skąd nastąpi odlot. 

Pewne zupełnie zrozumiałe pod- 
niecennie mogłoby pchnąć naszych lo- 
tników do odlotu nawet wówczas, kie- 
dy wiadomości meteorologiczne nie są 
dostatecznie pomyślne. Ale czuwają 
nad tem zarówno Polacy jak i Fran- 
cuzi w powodzeniu lotu zainteresowa- 
ni. Kubala i Idzikowski zadużo pracy 
i energji włożyli w przygotowanie zwy- 
cięstwa, aby szanse swe mieli zmar- 
nować. „Kubala i Idzikowski polecą, 
jak będziemy mieli pewną wiadomość, 
iż na Atlantyku niema mgły i że przy- 
najmniej z Europy ku Wyspom Azor- 
skim dmie pomyślny dla lotu wiatr“— 
mówił mi płk. jerzy Błeszyński, nasz 
„attachė“ wojskowy. 

Nikt dotychczas nie odbył lotu Pa- 
ryż —Nowy-York bez lądowania. Tyl- 
ko Niemcy Koehl i Hunenfeld, oraz Ir- 
landczyk Fitzmaurice cudem dolecieli 
z Irlandji do wybrzeży Labradoru. Mgły 
i przeciwne wiatryogromnie utrudniają 
loty z Europy do Ameryki na tej dro- 
dze. Dlatego też Kubala i Idzikowski 
wybrali drogę południową na Azory, 
drogę nieco dłuższą, ale drogę przy- 
szłości. Najkrótsza droga z Paryża do 
Nowego Yorku, t. zw. droga wielkiego 
łuku, wynosi 5.800 klm., kiedy droga 

łamana Paryż—Azory—Nowa Szkocja 

—Nowy York, wybrana przez naszych 

lotników, wynosi 6.750 klm. Ale nakła- 

dając drogi w kilometrach, Kubala i 
Idzikowski zyskuje na czasie, bo nie 
walczą z przeciwnym wiatrem. 

Szybkość średnia ich aparatu wy- 
nosi 180 klm. na godzinę. Pełny zapas 
benzyny pozwoli na wykonannie lotu 
7.400 klm. w ciągu 42 godzin. Jest to 
maximum. Gdyby Kubala i Idzikowski 
ani razu z wyznaczonej sobie linji nie 
zboczyli to powinniby wylądować w 
Nowym Yorku po 37 do 38 godzin lo- 
tu. jeśli start nastąpi np. w Le-Bour- 
get o 4-tej rano, to wylądowannie w 
Rooevelt-Fields nastąpiłoby nazajutrz 
między 5-tą a 6-tą popołudniu według 

  

"dza, że wywody dziennika sowieckiego są dowodem bardzo 

WILNO, Piątek 13 lipca 1926 r. 

| 
NOTA POLSKA DO LIGI NARODÓW. 

Stwierdza ona niemożliwość przyjęcia propozycji rządu lifewskiego. 
WARSZAWA. 12. 7. (PAT). Delegat rządu Rzeczypospolitej przy Li- 

dze Narodów min. Franciszek Sokał notyiikuje w dniu 1i b. m. treść doku- 
mentów dyplomatycznych, wymienionych między Polską a Litwą w dniach 
23 czerwca i 9 lipca b. r. wręczył sekretarzowi generalnemu Ligi Narodów 
notę następującą: 

Panie Sekretarzu Generalny, mam zaszczyt przy niniejszym wręczyć 
Waszej Ekscelencji odpis noty, wystosowanej 23 czerwca r. b. przez litewskie 
go posła Sidzikauskasa w Berlinie imieniem rządu litewskiego do posła Rze- 
czypospolitej Polskiej w Berlinie, odpis projektu traktatu, , zapropowanega 
rządowi polskiemu przez rząd litewski i załączonego do wyżej wzmiankowa- 
aej noty, następnie odpis odpowiedzi, wystosowanej z polecenia rządu pol- 
skiego przez posła Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie do posła litewskiego 
Sidzikauskasa. 

Byłbym bardzo zobowiązany Waszej Ekscełencji, gdyby zechciał pa- 
dać teksty do wiadomości członków Rady Ligi Narodów. Rząd polski przy 
tej okazji z naciskiem stwierdza że projekt litewski usiłuje zakwestjonować 
integralność terytorjum polskiego, kwestjonuje decyzję Ligi Narodów i Kon- 
lerencji Ambasadorów, jest jednoznaczny z odmową zawarcia z Polską trak- 
tatu o nieagresji i arbitrażu, zmierza natomiast do narzucenia Polsce wyrze- 
czenia się zbrojnej ochrony części jej granic, a co zatem idzie i do osłabie- 
nia bezpieczeństwa państwa, stwierdza nienrożność ustanowienia między obu 
państwami bezpośredniej koniunikacji kolejowej, pocztowej i telegraficznej, 
wyłącza wszelki kontakt pewnej znacznej części terytorjum polskiego z Lit- 
wą, żąda wreszcie wypłacenia Litwie przez państwo polskie odszkodowania 
bez uwzględnienia jakichkolwiek wzajetmnych pretensyj, które mogłyby być 
przedstawione później. 

Jest oczywistem, że projekt, w ten sposób skonstruowany, nie nioże sta 
nowić żadnej podstawy układu, przewidzianego w rezolucji Ligi Narodów z 
10 grudnia 1927 r., mającej na celu między Polską a Litwą osiągnięcie „do- 
brego porozumienia... od którego zależy pokój". 

Wobec powyższego rząd polski znalazł się w niemożności przyjęcia do 
wiadomości propozycji rządu litewskiego. Propozycja ta w samej rzeczy bę 
dąc daleką od dążenia do ustalenia między Polską a Litwą stosunków poko- 
jowych czego zrealizowania rząd litewski dotychczas świadomie odmawiał, 
ma przeciwnie na celu utrwalenie na przyszłość tej barykady, istniejącej do- 
tychczas między obu sąsiadującemi krajami. 

Pomimo wszystko rząd polski jest zdecydowany próbować wszystkich 
dróg, któreby mogły doprowadzić do układu z rządem litewskim. 

Właśnie zmierzając do tego celu rząd polski proponuje rządowi litew- 
skiemu kontynuowanie rokowań, nawiązanych w marcu r. b. Zechce Pan 
przyjąć wyrazy........ 

› (—) FRANCISZEK SOKAL, 
delegat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przy Lidze Narodów. 

Genewa, 11 lipca 1928 r. 

Urzędówka litewska o pertraktacjach pnłsko- 
litewskich. 

GDANSK, 12. VII. PAT. Z Kowna donoszą do pism tutejszych: * W 
litewskich kołach politycznych oceniają szanse podjęcia polsko-litewskich 
rokowań bardzo niekorzystnie. Organ rządowy „Lietuvos Aidas“ nazywa 
przedłożony przez Litwinów delegacji polskiej projekt traktatu o nieagresji 
posunięciem kompromisowem. 

Decyzja Rady Ambasadorów w sprawie wileńskiej jest, zdaniem tego 
dziennika, dla Litwy nieobowiązująca. 

Jeżeli Polacy nie są w stanie zrozumieć — kończy „Lietuvos Aidas" 
— że Litwa nigdy nie da się skłonić do rezygnacji z Wilna, to w takim 
razie porozumienie jest niemożliwe, | 

Dziennik opozycyjny „Lietuvos Žinios“ oświadcza, że Polacy. chcieli 
pertraktować z Litwą tylko w sprawie ustalenia obecnego status quo. 

oo maj 

Prasa niemiecka 6 rokowaniach polsko- 
lifewskich. 

Zdaniem „DB. Aligzmeine Zfg.* Kada bigi Narodów uzna złą 
: ‚ №016 Litwy. 

GDANSK, 12. VII. PAT. Tutejsza prasa niemiecka omawia od kilku 
dni z wielkiem zainteresowaniem stosunki polsko-litewskie, przyczem nie 
ukrywa swego zadowolenia z powodu niepowodzenia ostatnich rokowań 
polsko-litewskich. 

Nacjonalistyczny organ gdański „Danziger Allgemaine Ztg.* poświęca 
tej sprawie dzisiaj dłuższy artykuł i nawiązując do stanowiska, zajętego w 
sprawie polsko-litewskiej przez sowiecki organ oficjalny „Izwiestja”, stwier- 

trudnego ze- 
wnętrzno-politycznego położenia Sowietów. 

W dalszym ciągu „Danziger Allgemeine Ztg.* oświadcza, że w prze- 
ciwieństwie do położenia Rosji sytuacja Polska w dziedzinie zewnętrzno-- 
politycznej doznała w ostatniem półroczu znacznej poprawy, tak, że nie 
ulega wątpliwości, iż na wrześniowej sesji Rady Ligi Narodów, Polska 
przy poparciu mocarstw zdoła przeprowadzić rezolucję, stwierdzającą złą 
wolę Litwy. | 

„Danziger Allgemeine Ztg.* pisze, że interes Niemiec wymaga nie- 
tylko sprzeciwienia się rozszerzeniu potęgi polskiej, lecz wymaga także re- 
wizji granic państwa polskiego. 

Bezczynność Moskwy w kwestji polskiej staje się dlatego coraz więk- 
szem niebezpieczeństwem dla Niemiec. 

KDS ATI z й ži 

Przed rokowaniami krolewieckiemi 
GDANSK, 12—7. Pat. Z Kowna donoszą: Rządowy organ „Lietuvos 

Aidas“ wyraża nadzieję, że zbliżające się rokowania polsko-litewskie w 
Królewcu doprowadzą do porozumienia. 

Odpowiedź niemiecka na noię polską 
Pertrakfacje będą rozpoczęte niebawem. 

BERLIN, 12 7. Pat, Dzisiejsze poranne dzienniki niemiecko-narodo- 
we donoszą z powołaniem się na iniormacje „Ost-Expressu* o wręczeniu 
odpowiedzi niemieckiej na ostatnią notę polską w sprawie rokowań han- 

dlowych, podkreślając, że domysły na temat zmiany sytuacjj w rokowa- 

niach polsko-niemieckich wskutek utworzenia nowego rządu niemieckiego 

i udzielenia nowych instrukcyj posłowi niemieckiemu w Warszawie Rausche- 
rowi nie odpowiadają iaktom. Rząd niemiecki oświadczają dzienniki, nadal 
stoi na stanowisku, że miarodajnym dla obustronnych ustępstw gospodar- 
czych jest protokuł berliński, ustalony przez ministra Stresemanna i dyrek- 

tora Jackowskiego. Odpowiedź niemiecka, jak zapewniają dzienniki, utrzy- 
mana jest w tonie przychylnym, tak, iż należy się liczyć z podjęciem roz- 
mów między pełnomocnikami obu rządów już w najbliższym czasie. Ro- 
kowania delegacyjne przypuszczalnie rozpoczną się dopiero po ferjach 
letnich. 
ASA TENISAS TTT INS UTE SR SRITIS 

czasu zach.-europejskiego, a między tembardziej jakiemś „reklamiarstwem* 
Il-tą a 12-tą w południe według czasu Poprostu warunki atmosferyczne nie by 
amerykańskiego (między Paryżem a ły jeszcze w całem tego słowa znacze- 

Nowym Yorkiem jest 6 godzin różnicy niu odpowiednie. Lot Kubali i Idzikow- 

w czasie.) skiego powinien się udać. Najgoręt- 
Być może, iż Kubala i Idzikowski szem naszych dzielnych majorów prag 

będą już w locie kiedy list ten znajdzie nieniem jest zjawić się na niebie Nowe 

się przed oczyma czytelników. Może go-Yorku i rozsławić imię polskie. Ale 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. || 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-| 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

się również zdarzyć, że odlot jeszcze 

nie nastąpi. Niech nikt sobie jednak nie 

tłumaczy tego ani jakąś „intrygą”, ani 

polecą oni wtedy, kiedy będą mieli wrę 
ku maXimum szans przelotu. 

Kazimierz Smogorzewski. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. ;Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO—Księg. T-wa „Ruch“, GR 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
PfWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LiDA—"ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

POSTAWY—J. 

NOWOGROÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28, 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃNSK— Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojikiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŠWIECIANY POW.-—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—-Kiosk B. Gołembiowskiego. 

Victoribus spolia, 
Focgueville jasno przedstawia nie- 

przyjemną sytuacją prezydenta ame- 

rykańskiego: „W sprawowaniu wła- 

dzy wykonawczej prezydent Stanów 

Zjednoczonych jest ciągle poddany 

zazdrosnej kontroli. Przygotowuje on 

traktaty, ale nie są one jego dzie- 

łem; desygnuje na urzędy, ale nie 

mianuje na nie“. 

Bryce, autor słynnej książki „The 
american Commonwealth“, potwier- 

dza zdanie hr. de Focqueville, kon- 

statując, że można być doskonałym 

kandydatem na prezydenta republiki, 

a nie mieć żadnych danych na do- 

brego prezydenta i to do tego stop- 

nia, że nawet można powiedzieć, że 

dobry kandydat na prezydenta 

musi być złym prezydentem i 

odwrotnie. Tylko jeden raz znalazł 

się dobry kandydat, który był dob- 

rym prezydentem: to był Washington, 

stało się to bezwątpienia wyłącznie 

dlatego, że Washington był pierw- 

szym prezydentem, zawdzięczającym 

wybor zasiugom położonym .w cza- 

sie walk o niepodległość. 
Wszyscy następcy Washington'a 

byli tylko wodzami partyj — party 

ieaders. W tych warunkach nie mo- 

że mieć prezydent dostatecznej po- 

wagi, a nawet nie może rościć pre- 

tensji do szacunku i przychylności 

ogółu obywateli. 
Łudzie o charakterze „niezależnym 

nie kandydują na prezydenta, a jeśli 

się znajdą na tym urzędzie, to giną 

zamordowani jak Lincoln, Garfield i 

Mac-Kinley, lub doznają gorzkich za- 

wodów, jak Woodrow Wilson. Ten 
ostatni jako proiesor przewidywał 

zresztą, jaka jest w istocie rola pre- 
zydenta amerykańskiego, choć jeszcze 

nie wiedział, że jego własna prezy- 

dentura stanie się najlepszym przy- 

kładem dla potwierdzenia jego tez. 
Woodrow Wilson na wiele łat 

przed obraniem go na urząd prezy- 

denta Stanów napisał dzieło „The 

congressional governement“, w którem 

przez sam tytuł już wskazuje, że pre. 

zydent Stanów Zjednoczonych Am. 
Półn. jest niewolnikiem Izb ustawo- 

dawczych. 

Prezydent Stanów Zjedn. Am. 

Półn. jest niczem więcej, jak jed- 

nym 2 członków oligarchii 
kliki, do której prócz niego należą 

przewodniczący Izb oraz przewodni- 

czący paru komisji parlamentarnych. 
„Siłę* swoją ukazuje prezydent 

tylko, można powiedzieć, w dwóch 

momentach: 1) utrudniając pracę usta- 

wodawczą przez cgromnie często uży- 

wane veto zawieszające, dzięki czemu 

wprowadza się nastrój wrogi między 

prezydentem i lzbami, i 2) po tyrań- 
sku rozporządzając urzędnikami. Pre- 

zydent Jackson po wybraniu go na 

ten urząd zwolnił wszystkich urzędni- 

ków, aby dać miejsca członkom swo- 

jej partji. Takie rządy otrzymały na-* 

wet godność „systemu* i w Stanach 

Zjednoczonych kwitnie „spoils sy- 

stem“ — system łupów. 

Ten stan rzeczy dowodzi, że nie- 

bezpieczeństwa obieralności na- 

czelnika Państwa rosną propor- 
cjonalnie do zakresu posiada- 
nych przezeń uprawnień. Prezy- 
dent przychodzi do władzy po walce, 

jest wodzem zwycięskim, musi nagro- 

dzić swoich żołnierzy i oficerów, któ- 

rymi są masy, głosujące za nim i de- 

magodzy, którzy „robili* wybory za 

pieniądze „grubych ryb* partyjnych; 

zwyciężonymi nieprzyjaciółmi są oby- 

watele, którzy głosowali na innego 

kandydata. | poprostu trudno, po- 

prostu nie trzeba wymagać od 
prezydenta, żeby był nadpartyj- 
ny, bezstronny, bo prezydent jest 

przedstawicielem partji, bo jego 
wybór jest rezultatem zwycięstwa 

pewnego programu, a klęski innej 

partji i innego programu. Victoribus 
spolia — Łupy zwycięzcom!, jest 
to hasło każdej republiki a przede- 

wszystkiem republiki, „prezydenckiej*, 

Ciekawym objawem życia republi- 

kańskiego jest i odwrotny od powyż- 
szego skutek szerokiej władzy prezy- 
denta. O ile, mając nadzieję być obra- 

nym powtórnie, prezydent nadużywa 
swej władzy, to z drugiej strony, 

gdy nie ma nadziei być ponownie 
obranym, przestaje się intereso- 
wać sprawami swego urzędu. Bryce 
pisze: „An outgoing president is 
a weak president“. (Odchodzący 
prezydent jest słabym prezydentem), 
Na 4 miesiące przed opuszczeniem 
Białego domu prezydent Stanów Zjedn. 

Am. Półn. nie jest już zdolny do ni- 

czego, przyszłość go nie zajmuje. 

Tutaj dotykamy zasadniczej wady 

ustroju republikańskiego, a mianowi- 

cie braku ciągłości akcji. Choćby 

prezydent był dożywotni, jak król w 

dawnej Polsce, nie zmieniłoby to 

złych skutków ustroju republikańskie- 

go, który, nie związując losów kraju 

z losami rodziny panującej, poprostu 

nakazuje prezydentowi zachowywać 

się w myśl hasła: Apres nous le 

dėlioze. Im większe są atrybucje 

prezydenta, na tem większe wstrząś- 

nienia może narażać Państwo 

każda zmiana na stanowisku naczel- 

nika Państwa; tymczasem w prawdzi- 

wej, dziedzicznej monarchii w tym 

właśnie wypadku znajduje zastosowa- 

nie starożytna maksyma: Le roi ne 
meurt jamais Król jest nieśmier- 
telny. 

Wyliczając w kilku punktach cie- 

mne strony republiki prezydenckiej, 

Bryce w swojej „American Common- 

wealth" dodaje prócz wymienionych 

wyżej jeszcze dwie wady tego ustroju: 

1) prezydent nie może być mę- 

żem stanu, bo kto chce zostać pre- 

zydentem, ten musi unikać robienia 

sobie nieprzyjaciół, a mąż stanu mu- 

si mieć nieprzyjaciół, 2) wybory pre- 

zydenckie ogromnie dużo ko- 

sztują, a sumy użyte są niepro- 

duktywnie, a nawet wprost w Н 
złym celu, bo na przekupywanie, 

na ogłupiającą reklamę i na budzenie 

nienawiści politycznych, religijnych i 

społecznych. Zbliżające się wybory w 

Stanach Zjednoczonych Amer. Półn., 

gdzie współzawodnikami są Hoover 

i Smith sę właśnie doskonałym przy- 

kładem słuszności przytoczonego wy- 

żej twierdzenia: z Hooverem idą pro- 

testanci, konserwatyści i kapitaliści, a 

ze Smithem katolicy i indyierenci, po- 
stępowcy i radykałowie społeczni, 

prócz tego za Hoover'em kędą  gło- 

sowali zwolennicy Ameryki „suchej”, 

a za Smith'em „mokrej“, bitwa więc 

będzie generalna i zaciekła. 

Tak się przedstawia charakter rzą- 

dów „prezydenckich", Poza wadami, 

związanemi zasadniczo z republiką, 

ma on wady własne. Do  zaprowa- 

dzenia systemu prezydenckiego może 

skłaniać dziwny przesąd  republikań- 

ski, a przecież nie wolno zapominać, 

że chodzi o Polskę i dla Niej 
trzeba polskich rozwiązań, a nie 
stylu nowo-irancuskiego z republiką 

parlamentarno - demokratyczną, albo 

amerykańskiego z osławionym syste- 

mem prezydenckim — systemem łu- 

pów. Polską znajduje się w spe- 
cjalnej sytuacji, a Stany Zjedno- 
czone Am. Półn. są w innem i 
to bardzo odmiennem położeniu. 
Jest rzeczą więcej niż wątpliwą, aby 

prezydent o dużej władzy był u nas 

jednoczącym obywateli i powszechnie 

szanowanym reprezentantem Państwa; 

można przewidywać, że ten prezydent 

raczej będzie znienawidzonym przez 

swoich wrogów politycznych, repre- 

zentantem swojej partji. Tyle zaburzeń 

wywołali słabi prezydenci, jakież walki 

i tyranje zgotują prezydenci o wiel- 

kich uprawnieniach! 

Jedynie monarchia dziedziczna 

uleczy od nieszczęść, które sprowa- 

dziła republika parlamentarna i zapo- 

biegnie nieszczęściom, sprowadzonym 
przez republikę prezydencką. 

L. Gembarzewski. 
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50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Zą dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

12. Vit. 28. 
POSIEDZENIE REGJONALNEJ GRU- 
PY JEDYNKI W NOWOGRÓDKU. 
NOWOGRÓDEK. 12. 7. (PAT). W 

dniu dzisijszym odbyło się w urzędzie 
wojewódzkim posiedzenie wojewódz- 
kiej grupy regjonalnej posłów i senato- 
rów Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Pządem. Na posiedzeniu obecni byli 
wszyscy posłowie i senatorowie jedyn 
ki z ziemi Nowogródzkiej. Obradom 
przewodniczył sen. Kamieniecki. 

Załatwiono szereg spraw natury or- 
ganizacyjnej, uchwałono przystąpić do 
organizowania kół powiatowych oraz 
utrzymywać kontakt ze społeczeń- 
stwem za pośrednictwem mężów Zau- 
fania. Począwszy od 20 b. m. postano- 
wiono urządzać zebrania sprawozdaw- 
cze w poszczególnych miejscowościach 
wojew. Nowogródzkiego na których 
posłowie z grupy Jedynki wygłosza re- 
feraty sprawozdawcze o dotychczaso- 
wej pracy sejm. i o taktyce Bezp. Bloku 
na terenie sejmowym. Następne posie- 
dzenie regjonalnej grupy posłów i se- 
natorów Jedynki wojew. Nowogródz- 
kiego odbędzie się w dniu 20 lipca w 
Nowogródku. 

Dzisaj odbyły się tu posiedzenia 
trzech sekcyj wojewódzkiego komitetu 
regjonalinego. Na posiedzeniu sekcji o- 
gólno - gospodarczej został wygłoszo- 
ny przez inż. Smólskiego referat w spra 
wie budowy kolei normalno - torowej 
Słonim —Nowogródek — Mołodeczno. 
Na posiedzeniu sekcji kulturalno - oś- 
wiatowej starościna Hryniewska wygło 
siła referat p. t« „Uwagi w sprawie 
szkolnictwa na terenie wojew. Nowo- 
gródzkiego*. Na posiedzeniu sekcji rol- 
nej wygłoszony został referat p. t.: 
Przewidywany nieurodzaj ozimin i ko- 
niczyny na terenie województwa i e- 
wentualna pomoc dla ludności mało- 
rolnej". Nad wszystkiemi  referatami 
toczyła się dyskusja. a 

i 

triop min. B. Miedzińskiego. 
WARSZAWA, 12-VI PAT. Minister 

Poczt i telegraiów Bogusław Miedziń- 
ski rozpoczął 13 lipca utlop wypo- 
czynkowy. Ministra zastępuje dyrektor 
departamentu Henryk Heylman. 

P. Hoibwko u łofewskiego min. 
spraw zagranicznych. 

RYGA, 12.7 Tel. wł. Przewodni- 
czący polskiej delegacjj w Kownie 
ołówko w towarzystwie tutejszego 

posła Rzeczypospolitej Łukasiewicza 
złożył dzisiaj wizytę ministrowi sprąw 
zagranicznych Baludisowi, z którym 
miał dłuższą konierencję. P. Hołów- 
ko będzie jeszcze kilka dni w Rydze 
gościem posła Rzeczypospolitej. 

Usfawa amneSfyjna 
WARSZAWA,12 7. Pat. W zwią- 

zku. z oczekiwanern powrotem do 
Warszawy Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, który w myśl art. 44 Kon. 
stytucjj wraz z odpowiednimi mini- 
strami podpisuje ustawy i zarządze- 
ich ogłoszenie należy się spodzia 
wać w najbliższych dniach ukazania 
się w Dzienniku Ustaw Rzeczy pospo- 
litej ustawy amnestyjnej. Ze swej 
strony M-stwo Sprawiedliwości wyda- 
ło już zawczasu wszelkie niezbędne 
zarządzenia i instrukcje, ażeby posta- 
nowienia ustawy amnestyjnej megły 
być wprowadzone w życie natychmiast 
po jej ogłoszeniu. 

DOPUSZCZENIE DO ZASTAWU. 
WARSZAWA. 12. 7. (PAT). w 

dniu 12 b. m. odbyło się posiedzenie ra 
dy Banku Polskiego, na którym po wy- 
słuchaniu sprawozdania dyrekcji oraz 
trzech komisyj Rady na wniosek dy - 
rekcji Rada uchwaliła dopuścić do za- 
stawu w Banku Polskim 7% dólarowe 
listy zastawne Tow. Kred. Ziemskiego 
-Warszawy z roku 1928 oraz 7% zło- 
towe listy zastawne Banku Gospodar- 
stwa Krajowego. 

Eksportacja zwłok $. p. Okfawji 
Żeromskiej. 

WARSZAWA, 12. VII. Pat. Dzisiaj w 
godzinach porannych odbyła się eksporta- 
cja zwłok na Dworzec Wschodni $. p. Okia- 
wji Żeromskiej, Razi żony zmarłego 
pisarza Stefana Zeromskiego. Za trumną 
postępowała rodzina zmarłej z bratem jej 
dr. Radziwiłłowiczem na czele, przedstawi= 
ciele piśmiennictwa z sen. Strugiem, sfery 
dziennikarskie oraz przedstawiciele sfer 
wydawniczych z Jakėbem Mortkowiczem 
na czele. Žwtoki ś. p. Oktawji Żeromskiej 
spoczną w grobach rodzinnych w Mogilnicy 
pod Nałęczowem. 

BADEN SCT OWOCNE SKORY RZEKA 

Nowy poseł lifewski w Lon- 
dynie. 

RYGA, 12.7 Tel. wł. Litewski po- 
seł w Rydze Bizauskas, mianowany 
na stanowissko posła litewskiego w 
Lendynie, opuszcza Łotwę w  przy- 
szłym tygodniu.



ECHA KRAJOWE 
  

Wielki pożar w Starej Spisy, 
NOWOGRODEK 12 VII PAT. We 

wsi Stara Spusza gminy Dziembrów 
pow. Lidzkiego dzisiejszej nocy o godz. 
11 wybuchł groźny pożar, który w krót- 
kim czasie pochłonął 121 budynków. W 
ogniu spłonęło 30 sztuk inwentarzą ży- 

wego i 190 kwintali zboża. W czasie 
akcji ratunkowej pewna kobieta została 
ciężko poparzona, tak iż musiano od- 
wieść ją do szpitala. Straty wynoszą 

363 tys. złotych. 

DOKSZYCE (pow. Dziśnieński). 

— O Sąd Pokoju. Niczem piękna nie- 
wiasta doczekała się miejscowa Temida 
zalotów parafjanowskich wielbicieli, którzy, 
wysuwając całą litanję  napozór racjonal- 
nych wywodów, kuszą ją, aby porzuciła do- 
tychczasową swą siedzibę i przeniosła się 
do st. Parafjanowo, gdzie ją spotkać ma 
istny raj w ślicznej 17-o pokojowej ka- 
mienicy. ' ; 

W imię słuszności zatem edpowiem 
jednemu z 'tych szanownych wielbicieli, 
podpisanemu inicjałami „S. K.* pod artyku- 
łem „Parafjanów. Gdzie ma stanąć Sąd Po- 
koju“, drukowanym w Nr. 1 6 „Siowa“, ną 
wszystkie jego w tej materji motywy: 

1. Do obwodu Sądu Pokoju w Dok- 
szycach według danych statystycznych auto- 

ra „S. K.*, należy 5 gmin o łącznej ilości 
45.971 mieszkańców, a w tej liczbie 14.582 
z gm. prororockiej z Orzechownem. ;A po- 

nieważ ustalonem jest że, sąd każdomie- 

sięcznie będzie wyjeżdżał na wyjazdowe 

sesje do Prozorok, de facto sprawa siedzi- 

by sądu bezpośrednio interesować może 
tylko pozostałe 4 gminy o ogólnej ilości 
31.389 osób, tak że uchwała Rady Gminnej 
Prozorok o zmianie gsiedziby sądu jest dla 
sprawy obojętną. 

Według autora „S. K.“ 15088 miesz- 
kańców było za Dokszycami, pozostały 
więc kontra uchwały Rad Gminnych Para- 
fjanowa i Porpliszcz. Tymczasem zapytana 
bezpośrednio ludność tych gmin w liczbie 
3190 osób przez swych przedstawicieli, a 
nawet niektórych radnych tych gmin 30 
maja r. b. na posiedzeniu Wydziału Powia- 
towego w Głębokiem opowiedziała się Za 
pozostawieniem sądu, tak, że za Dokszyca- 
mi przemawia wola większości zaintereso- 
wanej ludności. ‚ 

Со га$ do raportu sędziego, pizychyl- 
nego przeniesieniu, to przypomnę, że sę- 
dzia jako taki i człowiek nawet przy wy- 
rokowaniu może się mylić. Zresztą nikt 
nie będzie przeczył że osobiście dla same- 
go sądu Parafiadów mógłby być wygod- 
niejszym. 

2. O dogodności środka komunikacyj- 
nego - kolei nie warto mówić, wobec wy- 
jazdowych sesyj sądu w Prozorokach, gdyż 
ludność pozostałych 4-ch gmin prawie wy- 
łącznie używa drogi kołowej, czegoby nie 
zaniechała nawet gdyby sąd był w Parafja- 
nowie. 
"73. Za gospodarką Państwa i gospodar- 

ka naszego powiatu rusza ku lepszemu. 
Droga Dokszyce-Parafjanowo za rządów 
zaborczych była rzeczywiście w bardzo 0- 
płakanym stanie, za rządów ojczystych stan 
jej poprawił się znacznie, a obecnie po- 
czyniono prace wstępne i w przeciągu roku 
będziemy mieli dobrą szosę. 

To samo nastąpi wkrótce z drogą na 
Królewszczyznę. 

Przeniesienie sądu do Parafjanowa го- 
zumie się, nie umniejszyłoby, a powiększy- 
łoby na tej drodze liczbę pielgrzymów, 
śpieszących do świątyni” Sprawiedliwości. 
Ludność, mimo chęci, nie mogłaby zasilić 
naszego skarbu kupowaniem biletów kole- 
jowych, gdyż z lokalnycn względów w 
większości swej korzystać z kolei nie po- 
trzebuje. 3 

Najwidoczniej tego samego zdanią był 
i Wydział Pow. Sejmiku Dziśnieńskiego 
pod przewodnictwem człowieka światłego i 
bezstronnego p. starosty Jankowskiego, dla 
którego, jako ojcu dzieci, wszystkie gminy 
powiatu są jednakowo drogie, i właśnie w 
imię tej bezstronności i logiki na posie- 
dzeniu Wydz. Pow. w dn. 30.V r. b. jedno- 
myślnie zalecono pozostawienie sądu w 
in i taką opinję przesłano do 

ilna. 

4. Zbyt surowo autor „S. K.*, przy 
okazji rozprawił się z samemi Dokszycami. 
Chociaż sięgał do danych siatystycznych, 
jednakże my tu mamy dane żywe, a te 
najwyraźniej mówią że w Dokszycach jest 
nie 3004, a jak to wiadomo Wydz. Pow. i 
Magistratowi wiele ponad 4000, a około 
5000 mieszkańców. 

Co do zarzutu apolskości miasta i po- 
woływaniu się na brak Polaka w Radzie 
Miejskiej, odpowiem: fa sowietgrad, na 
szczęście, nie wygłądamy, a nowoobrana 
R. M. w dn. 3 czerwca r. b. powołała Za- 
rząd w osobach patriotów Polaków: bur- 
mistrzą p. H. Węcławowicza i zastępcy p- 
Al. Zegoty, a na ławnika żyda p. Ałoja, 
ajorzychylniejszego polskości czem najle- 

nej stwierdziła polski charakter naszego 
piasta, 

Gi, co zgineli w Inilan- 
fach Polskich 

Uroczystoćś odsłonięcia pomni- 
ka žolniežy polskich w Krasławiu 

Dynaburg, II lipca. 

Był to pochmurny, wietrzny dzień 
8 lipca. 

„W każdym razie, pocieszamy się, 
deszcz nie pada, zjawisko, bądź co 
bądź, rzadkie w tych czasach”... 
Szybko mijamy cztery małe stacyjki, 
i pociąg nasz, którym w specjalnym 
wagonie jedzie p. Minister Wojny 
Kałnyń, p. Minister R. P. Łukasiewicz, 
p. generał Dankier, attache wojskowy 
p. major Tomczuk, p. konsul R. P. 
Świerzbiński, p. Minister Wierzbicki, 
p. poseł Wilpiszewski i wielu innych 
staje na stacji w Krasławiu. Tam o- 
czekują już nas: niesftudzeni działa- 
cze miejscowi pp. Łasiewicz i Pazauc 
i prowadzą przez jakoweś wertepy ku 
furmankom. Po drodze p. Minister 
Wojny robi przegląd dzielnej druży- 
ny harcerskiej, poczem udajemy się 
wszyscy do kościoła. 

W międzyczasie zbiera się ogrom- 
ny tłum miejscowych i przyjezdnych, 
który towarzyszy nam aż na cmen- 
taż. Wąska brama cmentarna nie mo- 

że przepuścić wszystkich uczestników. 
Tłum napiera, szturmuje do bramy i 
dopiero heroiczny wysiłek 4-ch po- 
licjantów zamyka bramę i zapobiega 
wypadkom, któreby niewątpliwie mia- 
ły miejsce w zbyt wąskiem przeįš- 

„_ Inne wywody autora „S. K.*, zresztą 
niezupełnie ścisłe, uważam za niepoważne, 
i na tem kończę dyskusję. 

Podane okoliczności, zdaje się, dosta- 
tecznie jasno wyświetlają sprawę siedziby 
Sądu, a słuszność, prawdą i interesy żywot- 
ne całej ludności głośno mówią: Sąd jest 
i winien nadal pozostać w PORA 

ze: 

ŚWIĘCIANY. 

Święciańskie refleksje regjonalne. 
Autor korespondencji z Komaj, w Nr. 131 
Słowa, używający podpisu „Miejscowy*, kry- 
tykuje Święciańskiego Starostę za nieza- 
twierdzenie na stanowisko wójtą p. Soroki, 
który przez komajską Radę Gminną na to 
stanowisko został wybrany. Wszelką kry- 
tyka rzeczowa i bezstronną jest nie tylko 
pożądaną, ale poprostu konieczną. Przy- 
czynia się ona do wyjaśnienia tych lub in- 
nych zagadnień, a nieraz wpływa dodatnio 
ną usunięcie sprzeczności i uzdrowienie 
stosunków. 

„W dalszym wypadku p. М., jak widać, 
niezupełnie orientuje się w stosunkach, 
jakie w gm. Komajskiej od dłuższego czą- 
su się wytwarzały. Nieodpowiedni dobór 
wójtów w przeszłości wywołał zupełne na 
terenie gminy rozprężenie, które doprowa- 
dziło do tego, że gmina stała się jedną z 
najgorszych w powiecie. Wyniki wyborów 
do ostatniego Sejmu wykazały, jak dalece 
posunęły się dążenia separatystyczne wśród 
komajskiej ludności, skoro w gminie tej 
ilość głosujących na osiemnastkę (w po- 
równaniu z wyborami do Sejmów poprze- 
dnich) najbardziej z całego powiatu pro- 
centowo wzrosła. Taki rezultat jest wyni- 
kiem niedołęstwa komajskich wójtów, któ- 
rzy nie potrafili zjednać ludności, wytwo- 
rzyć atmosfery zaufan a, co wszak w in- 
nych gminach dało się z lepszym, niż w 
Komajach, skutkiem osiągnąć. To też w 
gm. Komajskiej w większym stopniu, niż 
gdzieindziej potrzebne było uzdrowienie 
stosunków Oraz oddanie gminy w wytra- 
wne ręce. P S. aczkolwiek szanowany 
przez swoich gminniaków, nie posiada zu- 
pełnie warunków, których się zwykle od 
wójta wymaga, a ponadto nie zna p. S. do- 
ktadnie arkanów administrowania gminą, 
zwłaszcza zaś tąk zagrożoną, jak Komajska. 
Autor omawianej korespondencji wyszedł 
z błędnego założenia (P. S. byłby najod- 
powiedniejszy w roli wójtą w gm. Komaj- 
skiej), to też i ostateczną konkluzja — jak 
również i cały przebieg jego wywodów, 
obracających się zupełnie niepotrzebnie w 
płaszczyznie politycznych rozumowań — 
jest nierzeczowa. I zupełnie słusznie uczy- 
nił p. Starosta, mianując wójtem p. Pióre- 
wicza, człowieka uspołecznionego, dobrego 
Polaka, a przedewszystkiem doświadczone= 
go administratora gminnego, który nieje- 
dną z gmin, potrzebujących uzdrowienia 
do porządku już doprowadził. 

* 

W dalszym ciągu p. M. opisuje dzisiej- 
szy stan dróg w powiecie. Wszyscy o tem 
dobrze w emy. Niewszyscy jednak wiedzą 
o tem, że w p. Święciańskim pobiera się 
najniższy z całego województwa podatek 
drogowy. I czy nie lepiej p. Miejscowemu 
nie wywoływać wilka z lasu, a skoro już 
p. M. decyduje się ną to, to możnaby prze- 
prowadzić w kom. Radzie gminnej samo- 
opodatkowanie iudności na rzecz funduszu 
gminnych robót drogowych, względnie przez 
radnych gm. K. postawić na plenarnem Ze- 
braniu Sejmiku wniosek o podwyższenie 
podatku drogowego w powiecie, a wówczas 
może i w gm. K. drogi będą rychlej upo- 
rządkowane. Dalej i o tem  niewszyscy 
dobrze wiedzą, że nie we wszystkich po- 
wiatach drogi są lepsze niż nasze, jak 
również i o tem mało kto wie, że przy 
Sejmiku istnieje drogowa komisja, w której 
skład wchodzą przedstawiciele społeczeń- 
stwa, a mięczy innymi 2 inżynierów dro- 
gowców. Zostawmy więc komisji tej swo- 
bodę decydowania, gdzie, co i jak czynić 
należy i nie zapominajmy, że wprawdzie, 
dosyć rzadko zgłaszane były do Sejmiku 
pretensje za połamane nogi końskie, lecz 
z innych gmin, a nigdy z gm. K. Prawdo- 
podobnie więc w gminie tej nie jest je- 
szcze, w porównaniu z resztą powiatu, 
najgorzej. Co zaś do pokładu na drodze 
Komaje — Łyntupy, to czy winien On być 
usunięty zupełnie i tem samem odkryte 
dla przejązdu gliniaste trzęsawisko (obe- 
cne ulewy), czy też pozostawiony na miej- 
scu — w tej sprawie, jako nie specjalista, 
nie daję żadnej odpowiedzi, proponuję na- 
tomiast p. M. udać się do pow. wydziału 
drogowego, gdzie wszystkim interesującym 

iu. 
Ten drobny zgrzyt w doskonale 

zresztą funkcjonującej maszynie orga- 
nizacyjnej uroczystosci nie mąci o- 
gólnej harmonji. Wkrótce co ciekaw- 
si Krasławianie, którym niewątpliwie 
więcej, niż komu innemu należy się 
udział w uroczystości „biorą** cmen- 
tarz zajściem „od tylu“ i wszystko 
się uspakaja. 

Rozpoczyna uroczystość przemó- 
wienie p. posła Wilpiszewskiego, po- 
czem odsłonięcia pomnika dokonał p. 
Minister Wojny, gen. Kałnyń, który 
wygłosił następujące przemówienie: 

„Wielka wojna światowa przy- 
niosła w swoim rezultacie dar wol- 
ności dla całej Europy. Na gruzach 
Rosji powstaje szereg państw, oswo- 
bodzonych z jarzma rosyjskiego. Pol- 
ska organizuje się wcześniej. Łotwa 
dopiero pod koniec wojny Światowej 
zaczyna organizować bataljony strzel- 
ców, z wielkiemi trudnościami  wal- 
cząc jednocześnie na dwa ironty: prze- 
ciwko bolszewikom i Niemcom. | oto 
wielki wódz Marszałek Józef Piłsud- 
ski posyła w roku 1920 wojska swo- 
je na oswobodzenie Łotwy. 

I oto wśród mrozów i šniegow 
żołnierz polski walczy za wolność 
obu Narodów. Walczy w obronie no- 
wych idej i starych tradycyj, kieay Po- 
lacy stawali w obronie nietylko państw 
uciemiężonych w Europie, alei w da- 
lekiej Ameryce. = 

„ 1 my musimy pamiętać o tych żoł- 
nierzach, którzy walcząc w obronie 
niepodległości "łotewskiej, złożyli swo- 

o 

ЗОО МО 

Podróż premiera d-ra K. Barfla 
Zwiedzał Kraków, pojechał do bwowa. 

KRAKŃW, 12-VII PAT. Dzisiaj rano przybył do Krakowa prezes 
Rady Ministrów prof. dr. Kazimierz Bartel. Celem podróży premiera było 
zasięgnięcie porady lekarskiej u znanego lekarza tutejszego dr. Tadeusza 
Pisarskiego. W godzinach południowych Pan Premjer zwiedził budujący 
się odział ureologiczny szpitala Św. Łazarza, a po południu udał się do Vj- 
cowa i Pieskowej Skały, nową, prawie ukończoną drogą, która otwiera 
Krakowowi dostęp do Ojcowa i Pieskowej Skały, a zatem Staje się nową 
arterją komunikacyjną, łączącą trzy województwa Krakowskie, Kieleckie i 
Sląskie. Pan Premier wyraził uznanie Dyrekcji Robót Publicznych z powodu 
tej budowy. Wieczorem odjechał do Lwowa, a w sobotę powróci do War- 
szawy. 

Min. Moraczewski w Krakowie. 
KRAKÓW, 12.VII PAT. Dziś rano o godz. $ min. 52 przybył do 

Krakowa min. robót publicznych inż. Moraczewski. Na dworcu oczekiwał 
go dyrektor robót publicznych inż. Dudek, zaś w imieniu władz starosta 
Stańkowski i starosta grodzki dr. Styczeń. ; 

Z dworca udał się p. minister do Krzysztoiorow, gdzie odbyta się 
konferencja z dyrektorem Dudekiem. Następnie o 10 minister udał się na 
posiedzenie komitetu odbudowy Wawelu, do zamku królewskiego. © ; 

Po południu minister w towarzystwie wojewody  Darowskiego i 
dyrektora Dudeka pojechał sprawdzić stan drogi, prowadzącej z Krakowa 
do Ojcowa. 

Minisfer Briand o pokoju świafowym i rozbrojeniu 
co sfoi na przeszkodzie do ograniczenia zhrajeń? 

BERLIN, 12, VII. Pat. W prasie tutejszej pojawił się wywiad z fran- 
cuskim ministrem spraw zagranicznych Briandem na temat pokoju świato- 
wego i rozbrojenia.. i i 

Briand między innemi ošwiadczyt, że uważa za rzecz niezbędną, aże- 
by organizacja w kwestjj pokoju powszechnego uległa zasadniczej 
zmianie. 

Jeżeli narody, będące członkami Ligi Narodów do do dziś nie mogą 
się zdecydować na przeprowadzenie większych ograniczeń zbrojeń, to zda- 
niem min. Brianda przyczyny tego faktu należy w pewnej mierze szukać w 
tem iż wielkie mocarstwo leżące na wschód od Polski, aż nazbyt skrzętnie 
wspomniało o zbrojeniu i olbrzymiej siłe efektywnej swej armii. 

Briand oświadczył następnie, że protokuł genewski z roku 
waża za najważniejszy krok do zorganizowania pokoju 
iż dotąd nie 
sowane. 

1924 u- 
światowego mimo, 

podpisały go jeszcze wszystkie narody w tem zaintere- 

DBipawiedź niemiecka na nafę Kelloga, 
Niemicy godzą się podpisać paki. 

BERLIN, 12, VIl, PAT. Biuro Wolifa ogłasza tekst odpowiedzi nie- 
mieckieį na notę amerykańską w sprawie paktu antywojennego Kelloga. 

Odpowiedź Niemiec doręczona 11 bm. ambasadorowi amerykańskiemu 
w Berlinie Schumanowi ma brzmienie następujące: 

Panie Ambasadorze, potwierdzając Waszej Ekscelencji odbiór noty z 
dnia 23. VI. rb. w sprawie zawarcia międzynarodowego paktu potepiają- 
cego wojnę, mam zaszczyt z polecenia rządu niemieckiego udzielić na nią 
następującej odpowiedzi. 

Rząd niemiecki z największą skrupulatnością przeprowadził badania 
nad wywodami, zawartemi w nocie oraz nad załączonym do niej zrewido- 
wanym projektem paktu. Stwierdza on z zadowoleniem, że przedstawione 
w nocie stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych Am. Półn. odpowiada - 
zasadniczemu poglądowi niemieckiemu, wyrażonemu w nocie z 27 kwietnia 
roku bieżącego. : 

Rząd niemiecki godzi się również na zmiany, zawarte we wstępie 
do projektu paktu, rząd niemiecki wyraża radość, że danem mu jest oś- 
wiadczyć že przyjmuje do wiadomości oświadczenie rządu Stanów  Zjedn. 
Am. Półn. zawarte w nocie Waszej Ekselencji 23. VI. rb. że godzi się na 
interpelację, jaką nadano w nich postanowieniom paktu i że gotów jest 
podpisać ten pakt w formie obecnie projektowanej. ; 

Proszę przyjąć, Panie Ambasadorze, zapewnienia mego szczególne go 
szacunku (—) von Schubert. 

Huragan w bidzkiem. 
NOWOGROÓDEK 12 VII PAT. Dotychczasowe obliczenia spustoszeń, jakie 

uczynił huragan w pow. Lidzkim, wykazują, iż straty sięgają sumy trzech miljo- 
nów złotych. Straty w samych budynkach dochodzą do miljona złotych. W 
gminach Ostryńskiej, Nowodworskiej i Suczyńskiej niema prawie domu, w któ- 
rym nie byłby zerwany dach. W 10 wsiach z tych gmin wszystkie dachy zosta- 
ły zerwane nawet z wiązaniem. 

się sprawami drogowemi udzielane są wy- gownictwo tak świetnie zorganizowane przez 
czerpujące wyjaśnienia. nieodżałowanej pamięci pierwszego organi- 

zatora powiatu, starostę Zdanowicza), ma 
* największą liczbę pożarów w wojewódz- 

twach północno - wschodnich. Coprawda ma- 
W końcu słów parę o perspektywach my do zanotowania fakt pocieszający, bo 

zbiorów tegorocznych. Przewidywany nie- 
dobór żyta. 50—80 proc. wyjątki 30 proc. 
Jare zboża od zbytu wilgoci w ocząch mar- 
nieją. Z każdym dniem jest coraz gorzej. 
Nie chce się poprostu w tej materii głosu 
zabierać, bo głosy, te wysyłane z prowincji, — 
są głosami wołających na puszczy. 

P— ała. 

POW. LIDZKI. 
— Kiedy wreszcie powiat Lidzki 

odetchnie od grozy pożarów? 
Utarło się smutne przekonanie, że po- 

wiat lidzki, skądinąd pierwszy w wojewó- 
dztwie pod względem organizacji samorzą- 
dowej społecznej (weźmy choćby dla przy- 
kiadu spółdzielczość mleczarską, która iloś- 
ciowo pobiła. wszystkie powiaty wojewódz- 
twa nowogródzkiego, wzięte razem, lub dro 

je młode życia za wolność Łotwy 
Musimy o tem pamiętać i uczyć się 
od nich, ażeby nie utracić swojej nie- 
podległości i nie zapomnieć idei wol- 
ności. 

Niech spoczywają*w pokoju bo- 
haterowie polscy i niech im ziemia 
łotewska lekką będzie", 

Po mowie ministra zabrał głos 
poseł Łukasiewicz: 

„Stojąc nad mogiłą poległych, mó- 
wimy zazwyczaj, że spełnili swój obo- 
wiązek. Jakiż to obowiązek? Każdy 
człowiek pamięta nietylko o sobie, 
jest przecież i członkiem rodz iny, 
społeczeństw i narodów. Więc i obo- 
wiązek, który żołnierzy polskich tu 
przywiódł, obowiązek, jaki na tej zie- 
mi spełnili, był obowiązkiem  umilo- 
wania wolności, wyzwolenia uciemię- 
żonych z ciemności nocy. 

Historja dała im wielką nagrodę. 
Przyniosła spełnienie tego, za co wal- 
czyły i o czem marzyły pokolenia. 
Przyniosła wolność nietylko „Naszą”, 
ale i „Waszą“. Spoczywający tutaj 
stoczyli walkę wspólnie z bratnią ar- 
mją łotewską... stoczyli ją i zwycięży- 
li!!! Byli reprezentantami umiłowania 
Narodu, Wiary, Wolności i Poświę- 

cenia. х 
Wy Polacy, obywatele łotewscy, 

jesteście spadkobiercami tego, 0 co 
walczyli żołnierze tu polegli. Dziś w 
szarzyźnie znojnej pracy  winniście 
zachować to, co inni przynieśli. Mu- 
sicie przedewszystkiem być pełni wia- 
ry. Niech imię Polaka na Łotwie 
będzie tak samo cenione i poważane, 

od kilku dni zauważyć się daje w Lidzie ła- 
dnie umundurowany pan instruktor pożar- 
nictwa. Czy aby tylko mundur wystarczył? 
Czy zapobieże pożarom? Wszak przez dwa 
lata miał powiat instruktora pożarnictwa, 
też ładnie umundurowanego, a pożary jak 

< były, tak były, i są. 
Po pozarze w Poniemańcąch gminy Bie 

lickiej, gdzie spłonęło kilkadziesiąt budyn- 
ków, tylko z braku narzędzi ratowniczych, 
mamy pożar w Fiłonowcach, gdzie straty 
sięgają jednej czwartej miljona zł. 

W Fiłanowicach gm. Dokudowskiej 
buchł pożar. Spaliło się 22 domy mieszkal- 
ne, 48 budynków gospodarczych, kilkanaście 
sztuk inwentarza żywego. Z całej wsi z bra- 
ku narzędzi pożarniczych pozostał nowo bu- 
dujący się dom i 2 budynki SOC CK 

Z. M. 

"jak te mogiły wojowników, które świat 
cały otacza czcią i szacunkien:. 

Ceremonji odsłonięcia i poświęce- 
nia dokonał ks. dziekan Kisielis, wy- 
głaszając prześliczne kazanie. 

Ale oto nadchodzi moment  skła- 
dania wieńców. Pierwszy składa swój 
wianek p. Minister Wojny gen. Kałnyń, 
drugi p. Minister Łukasiewicz i idą 
tak jedne za drugą oznaki pamięci, 
aż tworzy się spory wzgórek wonne- 
go kwiecia u podnoża tablicy z na- 
zwiskami poległych. 

Oprócz wianków są i przemówie- 
nia. Więc w imieniu „Komitetu Brat- 
nich Mogił* krótko i energicznie po 
żołniersku przemawia gen. Dankier, 
zaznaczając „że w nieszczęściu po- 
znaje się prawdziwych przyjaciół. Mo- 
giły poległych tutaj żołnierzy -pol- 
skich Świadczą jaknajwymowniej o 
wartości polskiej przyjaźni, o tej idei 
WS 2 której służą i Polacy i Ło- 
tysi". 

W imieniu polskiej frakcji sejmo- 
wej składa wieniec i przemówienie 
wygłasza p. Minister Wierzbicki. 

W imieniu Centralnego Zarządu 
Związku Polaków w Łotwie p. poseł 
Wilpiszewski. W imieniu miasta Kra- 
sławia p. burmistrz Rabinowicz. 

W imieniu Towarzystwa Łotew- 
skiego w  Krasławiu przemówił p. 
Suran, podnosząc przyjacielskie sto- 
sunki, jakie łączą obecnie Polaków i 
Łotyszy w Państwie Łotewskiem. W 
imieniu Filjj Krasławskiej mówi p. 
Łasewicz, w pięknem głębokiem i 
treściwem przemówieniu kreśląc dzieje 

wy- * 

° &1ас w pięknej 

Prezydent Rzeczypospolifej we Włocławku. 
WŁOCŁAWEK, 12, VII Pat. W 

dniu wczorajszym Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościck w 
towarzystwie ministra _ Niezabytow- 
skiego i całego orszaku, towarzyszą- 
cego mu od Warszawy, zwiedził 
wszystkie tereny Centralnego Tow. 
Rolniczego, leżące na szlaku iego 
podróży, a znajdujące się po pra- 
wej stronie Wisły, 

Po wyjeździe z Płocka, który na- 
stąpił wczoraj o godz. 9 min. 15 га- 
no Pan Prezydent przybył o godz. 
10 min. 45 do Rypina, gdzie przy 
pierwszej bramie tryumialnej powitał 
go prezes Okręgowego Tow. Rolni- 
czego Chełmicki, przedstawiając na: 
stępnie wszystkie delegacje kółek 
rolniczych z całego powiatu  rypiń- 
skiego. 

Pan Prezydent przesiadł się nas- 
tępnie do powozu zaprzężonego w 
cztery konie. 

Przy drugiej bramie tryumialnej 
burmistrz miasta wręczył Panu Pre- 
zydentowi chleb i sól. 

Przy tejże bramie zgromadziła się 
rada miejska, deputacje organizacyj i 
oddział przysposobienia wojskowego, 
wznosząc długo niemilknące okrzyki 
na cześć Pana Prezydenta. 

Podczas przejazdu przez ulice 
miasta do miejscowego kościoła parai- 
jalnego, zbudowanego przed 600 laty 
wśród szpalerów straży pożarnych kil- 
ka orkiestr strażackich grało kolejno 
hymn narodowy. W kościele Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej wysłuchał 
mszy Św. Następnie cały orszak udał 
się na rynek, gdzie odbyło się po- 
święcenie sztandaru Okr. Tow. Rolni- 
czego. 

Po podpisaniu aktu pamiątkowego 
poświęcenia sztandaru, na którym to 
akcie złożyli swe podpisy Pan Prezy- 
dent Mościcki, rodzice chrzestni, min;- 
ster Niezabytowski, wojewoda Twar- 
do i inni, odbyło się dekorowanie 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej burmistrza Budzanowskiego sre- 
brnym krzyżem zasługi i Benjamina 
Parczewskiego bronzowym krzyżem 
zasługi. 

Następnie Pan Prezydent Mościcki , * 
zwiedził największą w Polsce spół- 
dzielczą mleczarnię parową Oraz no- 
woczesny młyn o napędzie elektrycz- 
nym. Następnie udał się do Banku 
Spółdzielczego, gdzie spożył Śniada- 
nie, na którem zebrało się około 80 
osób. W czasie Śniadania wygłosił 
przemówienie p. Chełmicki. prezes 
O.T.R., wznosząc toast na cześć Pana 
Prezydenta Mościckiego oraz jeden z 
gospodarzy małorolnych wznosząc 
okrzyk na cześć Marszałka Piłsud- 
skiego. : 

Z Rypina udał się Pan Prezydent 
Rzeczypo-politej do Wąpielska, do 
majątku p. Siemiątkowskiego i oglą- 
dał tam zabudowania gospodarcze i 
inwentarz żywy. Stąd udał się Pan 
Prezydent do Kikoła. W tym czasie 
nadjechał p. minister reiorm rolnych 
Staniewicz,który przybył z  War- 
szawy. Przyjazd do  Kikoła na- 
stąpił o 17 min. 50. Powitał Pana 
Prezydenta starosta Krzyżanowski, 
prezes O.T.R. Lisowski. Przy zacho- 
waniu zwykłego ceremonjału na ryn- 
ku miasta Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej przyjął raport od dowódcy 
1:go p. konnego przysposobienia woj- 
skowego, liczącego ponad 400 szabel, 
poczem nastąpiła defilada. Przyjazd 
do Lipna nastąpił o g. 18 min. 50. 
Pan Prezydent zatrzymał się tu około 
pół godziny, witany przez burmistrza 
i członków rady miejskiej, poczem 
udał się do Chełmicy, witany przy 
bramie tryumfalnej przez prezesa 
O.T.R. Lisowskiego i p. Dobrzeniec- 
kiego, który przedstawił delegacje kó- 
łek rolniczych. 

Pan Prezydent przeszedł przed 
irontem oddziału przysposobienia woj- 
skowego i straży pożarnej. Stąd Pan 
Prezydent udał się na zwiedzenie 
ogrodów w Fabjankach, poczem odje- 
chał do pałacu w Szpetalu, majątku 
Artura Rutkowskiego, na obiad i no- 
cleg. Dzisiaj po Śniadaniu o godz. 9 
min. 15 nastąpił wyjazd do Włocław- 
ka, skąd rozpocznie Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej objazd terenów na 
lewym brzegu Wisły. 

Nowy rzad Jugosławii tworzy dotychczasowy 
min. wojny 

składać się będzie z 
BIAŁOGRÓD, 

osóh niepolifycznych. 
12.VI PAT. Król powierzył misję utworzenia nowego 

rządu dotychczasowemu ministrowi wojny gen. Hadżicowi. Neutralny gabi- 
net ma się składać z osobistości niepolitycznych. 

W skład gabinetu wejdą w połowie Serbowie, w połowie Chorwaci. 

Zamachu na posła jugosłowiańskiego nie było. 
BIAŁOGRÓD, 12 7. PAT. Agencją Avala donosi: Według oficjalnych doniesień 

otrzymanych z Tirany, wszelkie pegłoski, dotyczące rzekomego zamachu ną posła ju- 
gosłowiańskiego w Tiranie, są zmyślone. | 

Krwawe sfarcia w Bułgarii 
6 osób zabitych, wielu rannych. 

WIEDEŃ, 12.VII PAT. Według nadeszłych tu wiadomości z Soiji do- 
szło tam w ciągu nocy ubiegłej do krwawego starcia między zwolennikami 
grupy Protogorowa, a zwolennikami szefa komitadży macedońskich 
chajłowa. 

Mi- 

W Petricy doszło między obu grupami do bitwy,-w ciągu której 
sześć osób zostało zabitych, a wiele odniosło rany. 

  

Reicbstag uchwalił obniżenie pu- 
dafku zarobkowego. 

BERLIN, 12—7. Pat. Reichstahy u- 
chwalił w trzeciem czytaniu 210. prze- 
ciw 188 głosami ustawę o obniżeniu 
podatku zarobkowego Za ustawą 
głosowali oprócz socjalistów centrum, 
demokraci i socjaliści narodowi, prze- 
ciwko zaś głosowali niem. narodowi. 
baw. partja lud., zw. chłopski i ko- 
munisci. 
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lat historycznych 1919—1920. 
imieniu Zjednoczenia Towa- 

rzystw Polskich w Rydze p. Arcichow- 
ski. W imieniu ryskiego „Towarzy- 
stwa Kooperatywnego Związek Pol- 
ski w Łotwie" p. Wł. Grabowski. W 
imieniu „Filji Dyneburskiego Związku 
Polaków w Łotwie* p. Ludmiła Jaku- 
bowiczowa. W imieniu Tow. Dobro- 
czynności p. Olechnowicz. W imieniu 
redakcji „Dzwonu” red. Leczycki. W 
imieniu Polskiej Sekcji Nauczycielskiej 
p. J. Baużykówna. W imieniu mu- 
zycznego i špiewackiego stowarzysze- 
nia Harfa p. B. Baužyk. W imieniu 
„Towarzystwa Kredytowego“, p. Bur- 
bo. W imieniu drużyn harcerskich w 
Rydze i Krasławiu p. Łasewicz. W 
imieni harcerstwa w  Dyneburgu p. 
W. Baużyk. 

Składanie wieńców od filij „Związ- 
ku Polaków w Łotwie" rozpoczyna 
delegat Rzeżycy p. Spryngowicz, kre- 

przemowie dzieje i 
psyche bohaterskiej oiiary żołnierza 
polskiego. W imieniu Filji Mitawskiej 
p. Bonk, łuksztańskiej p. E.Grodż, 
—Przystańskiej p. Orub = Swenteń- 
skiej p. M. Suciłło Kombulskiej 
p. Mickiewicz, — Józeiowskiej ks. 
Br. Wierzbicki Neu-Bornskiej p. 
J. Borkowski, — Grzywskiej p. Mar- 
cinkiewicz, — Juchnickiej p. J. Ко- 
złowski, —- Elernskiej p. Plisko- 
Węgrowicz, Borowskiej p. Wł. Ła- 
piński. lndryckiej p. Butnicki. 

Uroczystość skończona. Jeszcze 
krótki trzask aparatów fotograficznych, 
uwieczniających historyczny moment 

Skład hurtowy G. PITKOWSKI i M. JABŁOŃSKI 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły. naprzec. Hali Miejsk.) Tel. 12-13 

poleca Słoninę i Sszmałze ameryk. marki „Swifte. 
Ceny przystępne. Na prowincję wysyłamy za zalicz. 

otrzymaniu zadatku. 

ATEITIS OST ooo a 

kolejow. po 
6 | 

polsko-łotewskiej przyjaźni i ogromny 
tłum ludności, zebranej dokoła pom- 
nika zaczyna swój odpływ, 

Udajemy się do lokalu polskiej 
szkoły podstawowej, gdzie jesteśmy 
serdecznie podejmowani przez urocze 
krasławianki i gościnnych krasławia- 
ków. 

A więc przemówienia bankietowe 
rozpoczął delegat miejscowego To- 
warzystwa Łotewskiego p. Suran, 
wznosząc toast na cześć Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. Odpowiada mu p. 
Minister Łukasiewicz, wznosząc toast 
na cześć Łotwy. 

, Po każdem z tych przemówień or- 
kiestra gra hymny narodowe, których 
zebrani wysłuchują stojąc. 

Z kolei następują inne toasty. 
Więc delegat rzeżycki p. Spryngo- 
wicz wznosi toast na cześć Marszałka 
Piłsudskiego, jako tego, który wiódł 
Naród do zwycięstwa w tych latach 
przełomu 1919-20, p. Michał Szaw- 
dyn wznosi toast na cześć p. Ministra 
Łukasiewicza oraz p. Konsula Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Michała Świerzbiń- 
skiego. 

Cały szereg innych toastów i mów 
zakończył część oficjalną uroczystości. 
Gospodyniami tego niezwykle miłego 
i serdecznego bankietu były panie: 
Jerszewska, Sosnowska, Pozniakówna, 
Woronowiczówna Janina, Roszczew- 
ska, Maculewiczówna, Kurciszówna i 
Szarkowska. 

SIE
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° КОМЕ GOSPODARCZY ZE WYCHODNIH. 
Z zestawienia ilościowego bezro- 

bocia w Wilnie za ostatnie dwa i pół 

lata można wnioskować o stałej po: 

prawie sytuacji na rynku pracy. Nie 

licząc pracowników umysłowych, na 

poszczególne miesiące przypadało 

bezrobotnych: 
1 

Miesiące Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 

Styczeń 3564 3526 3061 
4 luty 4010 3950 3916 

| Marzec 4199 4115 3620 
Kwiecień 4422 4048 3487 
Maj 4300 3154 3678 
Czerwiec 4119 3485 3410 
Lipiec 3964 3154 A 
Sierpień 3691 2121 — 
Wrzesień 3456 2603 — 
Październik 3331 2463 — 
Listopad 3131 2681 — 
Grudzień 3201 2641 -- 

Przytoczona tabela jest z wielu 

względów bardzo pouczająca. Wska- 

zuje ona przedewszystkiem na stałe 

| 

NTRWALE USUWA 

zmniejszanie się największego napię- 

cia bezrobocia w poszczególnych la- 

tach i przesuwanie się tego napięcia 

'na miesiące, kiedy nie inne przyczy- 

ny, a tylko warunki klimatyczne (mro- 

zy) powodują zaprzestanie pewnych 

kategoryj robót. W roku 1926 naj- 

wieksze bezrobocie przypadało na 

iesiące marzec (4799 robotników), 

kwiecień „(4422 rob.) i nawet maj 

(4300 rob), W r. 1927 największe na- 

pięcie przesuwa się na miesiące luty, 

marzec i kwiecień (3950, 4115 i 4048 

rob.), zaś w roku bieżącym na luty 

(3916. rob.) „O ile jednak w r. 

1926 i 1927 bezrobocie wykazuje ten- 

dencję zniżkową, poczynając od mie- 

siąca marca o tyle w roku 1928 

widzimy pewne załamanie w miesiącu 

maju, kiedy liczba bezrobotnych 

wzrasta, zresztą nieznacznie, o 211 w 

porównaniu do kwietnia, by w  czer- 

wcu spaść znów o 268 osób. 

Również zestawienie według  mie- 

sięcy wykazuje wszędzie stałą popra- 

wę. Przyjmując bezrobocie w posz- 
czególnych miesiącach roku 1926 za 
100 otrzymamy dla następnych lat 
poniższe cyfry: 

w latach: 
Miesiące 1926 1927 1928 

Styczeń 100 98,9 85,8 
Luty 100 98,5 97,5 
Marzec 100 86,2 15,9 

Kwiecień 100 91,6 78,9 
Maj 100 87,3 85,6 
Czerwiec 100 83,4 81,4 
Lipiec 100 79,8 = 
Sierpień 100 73,7 Se 

_ „Wrzesień 100 25753 
| VPažuzieraik 100 14,0 214 

Listopad 100%. 85,4 = 
Grudzień 100 827 SE 

Należy tu zwrócić uwagę, że 
zmniejszenie się bezrobocia powodo- 
wane jest zatrudnieniem coraz  więk- 
Szej ilości robotników wykwalifiko- 
wanych, z czego wnioskować należy 
o lepszych konjunkturach w przemy- 
Śle, Natomiast — co jest bardzo cie- 
kawem zjawiskiem — pomimo ogėl- 
nego zmniejszenia się bezrobocia ilość 
bezrobotnych niewykwalifikowanych 
wykazuje raczej tendencję zwyżkową. 
W r. 1926 najmniejsza ilość tej kate- 
£orji bezrobotnych przypadła na sty- 
czeń (1000 osób), największa na 
czerwiec (1567 osób). W r. 1927 mi- 
nimum notowane jest w sierpniu (900), 
maximum — w kwietniu (!559). W 

roku bieżącym zarejestrowane bezro- 

botnych niewykwalifikowanych: w sty- 
czniu 1242, lutym 1535, marcu - 1532, 
kwietniu — 1417 — maju — 1480, 
czerwcu — 1632. 

Przypuszczać należy, że wymienio- 
na kategorja bezrobotnych rekrutuje 
Się przeważnie z uchodźców ze wsi, 
którzy skutkiem trwającego bez przer- 
wy trzy lata nieurodzaju zmuszeni 
żostali szukać ubocznego zajęcia w 
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mieście. Zdawałoby się, że przeczy 

temu fakt stałego zmniejszania się 

bezrobotnych zarejestrowanych jako 

rolnicy z zawodu. W roku 1926 ilość 

bezrobotnych rolników wahała się w 

granicach od 213 do 390, w r. 1927 

— od 71 do 310, w pierwszej poło- 

wie roku bieżącego — od 49 do 142. 

Sądzę jednak, że da się ta rzekoma 

sprzeczność objaśnić zupełnie zrozu- 

miałem dążeniem szerokich warstw 

rolnikow-bezrobotnych do zabezpie- 

czenia sobie jakiegokolwiek zajęcia 

przez podanie się za robotników nie- 

wykwalifikowanych. Nie trzeba bowiem 

zapominać, że nietylko nieurodzaje i 

ograniczenie wychodźtwa ale i refor- 

ma rolna siłą rzeczy zwiększa dopływ 

do miast pracowników na roli. 
Z- Harski, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (r) Stosowanie obrotów bezgo- 
tówkowych. Cełem zmniejszenia obrotów 
gotówkowych i osiągnięcia przez to osz- 
czędności oraz ułatwienia wierzycielom 
skarbu państwa. otrzymania należnych im 
sum, władze centralne poleciły dążyć do 
stosowania obrotów bezgotówkowych we 
wszystkich wypadkach, gdzie tylko to jest 
możliwe. 

W szczególności ma to znaleźć zasto- 
sowanie prz asygnowaniu należności do- 
stąwcom, przedsiębiorcom i wykonawcom 
robót przez przelewanie przypadających im 
sum pieniężnych na ich rachunki w ban- 
kach: Polskim i Gospodarstwa Krajowego 
względnie na konto czekowe w PKO. 

W związku z tem zalecono wezwać 
wszystkich stałych dostawców, którzy do- 
tychczas nie posiadają rachunków w insty- 
tucjach wymienionych, do otwarcia sobie 
takich rachunków. 

Przekazywanie należności klijentom na 
ich rachunki nie jest ograniczone wysoko- 
ścią kwoty. 

Jeszcze jedna katastrofa lotnicza. 
Samolot zniszczony.—Dwaj oficer. wie-piloci ocaleli. 
Na lotnisku w Porubanku znowuż mia- 

ła miejsce katastrofa lotnicza, która tym 
razem ną szczęście nie pociągnęła za sobą 
ofiar w ludziach. Ž 

©О godz. 4 popoł. kpt.-pilot 2 p. Iotni- 
czego w Krakowie usiłował wystartować z 
lotniska w Porubanku na samolocie typu 
„Potež“. 

Samolotem tym leciał płk.-pilot Mali- 
szewski. 

Wskutek powodów dotąd niezbadanych 
aeroplan w czasie startowania przewrócił 
się, wobec czego uległ uszkodzeniu. 

Siedzący w aparacie Obaj oticerowie 
szczęśliwie wyszli z opresji cało. 

Na miejsce wypadku wyjechała specjal- 
na komisja składająca się z rzeczoznawców 
i władz wojskowo-śledczych celem ustale- 
nia przyczyny katastrofy. (r) 

| Ddkrycie siaržytas) bibtjotoki na strychu. 
Przed kilku dniami w majątku rukowszczyzna pow. święciańskiego dokonywano 

remontu domu. Podczas przeróbki strychu robotnicy niespodziewanie natrafili na ukry- 
te wielkie skrzynie. Po otwarciu skrzyń znaleziono w nich wielką bibijotekę nesłycha- 
nie wartościowych zabytków bibljograiicznych. Wszystkie książki pochodzą przeważne 
z wieku 14 i 15. 

Charakterystycznem jest, że właścicieł majątku oświadczył, iż nic nie wiedział o ist- 
nieniu tych zabytków. Księgi przesłane zostaną zapewne dobibljoteki uniwersyteckiej w 

  

  

  

  

Wilnie. : a 

— (x) Oficerski Klub łowiecki w 
PIĄTEK Wilnie. Urząd Wojewódzki w Wilrie za- 

: ‚ : twierdził ostatnio statut nowego Klubu ło- 
+3 Dziś Wschód sł. g. 3 m. 30 wieckiego, zorganizowanego przez ofice- 

rów garnizonu wileńskiego. 
PREY Zach. sł. o g. 19 m. 51 — (0) Kuchnie oc im. Berka 

jutro Joselewicza. Komitet Wileński uczczenia 
'Bonawentury pamięci Berka Joselewicza postanowił 

wszcząć starania, aby przy poszczególnych 
Spostrzeżenia meteorologiczne oddziałach wojskowych w pobliżu koszar 
Zakładu Meteoroiogjł О. 5. В. 

z dnia — 12-Vil 1928 r. 

Ciśnienie J 166 
średnie w m. ] 

Temperatura J 
średnia Е 

Opad za do» / 
bę w mm. 

Wiatr | 
przeważający ] 

Uwagi: pogodnie. 
Minimum za dobę — OC. 
Maximum na dobę 18>C. 

—
 
—
 

Południowo-zachodni 

były uruchomione @а żołnierzy żydów 
"kuchni koszerne im. Berka Joselewicza. 
Żołnierz, trzymający się wiary swych przod- 
ków, będzie odpornym na agitację bolsze- 
wicką i przez to pożyteczniejszym dla 
Państwa. 

MIEJSKA. 
(o) Kontrola sanitatna piwiarni 

kawiarni. jak się dowiadujemy, z rozpo- 
rządzenia władz „wszystkie piwiarnie i tak 
zwane sodowiarnie powinny „posiadać spe- 
cjalne urządzenia do zmywania naczyń bie- 
żącą wodą. W wielu wypadkąch zastoso- 
wano się już do tego zarządzenia, lecz w 
prąktyce okazało się, iż efektowne napo- 
zór przyrządy są nader wątpliwej wartości. 
Woda tryska wprawdzie w głąb szklanki 
naciskającej taki przyrząd, lecz później 
wraca do rezerwuaru i służy do zmywania 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnie- nąstępnych szklanek. W najbliższym czasie 
nia. 

anna 

URZĘDOWA. 
— (0 Zniesienie świadectw kwalifi- 

kacyjnych przy paszportach zagranicz- 
ię dowiadujemy, projektowane 3 = ё 

= es ala BA mae rzałości. W związku z wykrytemi ostatnio 
tak malwersacjami 

nych. k 
jest obecnie prze nistr 
zniesienie obowiązku przedstawiania 

przeprowadzona będzie kontrola we wszyst- 
kich piwiarniach i sodowiarniach w celu 
stwierdzenia, © ile te aparaty naprawdę są 
celowe i pożyteczne. 

: SZKOLNA. 

— (o) Weryfikacja świadectw doj- 

na tle fałszowania świa- 
zwanych świadectw kwalifikacyjnych dla dectw dojrzałości, wydawanych przez pań- 
ubiegających się o paszporty zagraniczne. stwowe komisje egzaminacyjne, projekto- 

Zakończenie wykładów dla wane jest sprawdzanie tych dokumentów w 
ana Wczotdj Ron został Sękretarjatach wszystkich wyższych uczelni 

kurs wykładów dla urzędników I i II kate- i w archiwach urzędów, gdzie spoczywają 
gorji z ząkresu prawa administrącyjnego. dokumenty urzędników, dla których istnie- 

Na wykłady te uczęszczało około 70 I€ cenzus wykształceniowy. 
urzędników. 

Wykładowcami byli pp.. Żyłko, Pawli- 
kowski i Reis. 

UNIWERSYTECKA. 
— Z wydziału Teologicznego Uni- 

wersytetu Stefana Batorego. Wydział Te- 
Na tle wykładów rozwinęła się b. oży- ologiczny USB ukończyli ze stopniem Ma- 

wiona dyskusja, której. przebieg dowodził gistra św. Teologii po. przedstawieniu roz- 
© odniesionych przez słuchaczy korzyściach praw i złożeniu egzaminów ścisłych nastę- 
z wykładów. 

POCZTOWA. 

— (x) Do wiadomości kuracjuszom 

pujący studenci: X Józef Marcinowski, X 
Józef Zdanowicz, X Stanisław Wilk, X An- 
toni Kuczyński, X Kazimierz Mirynowski 
i X Aleksander Bebko. 

Po odbyciu przepisanych studjówi zło- 
w Czarnym Borze pod Wilnem. Dyrekcja żeniu egzaminów otrzymali absolutorja: X 
Poczt i Telegrafów w Wilnie, mając 
względzie potrzeby kuracjuszy, przebywają- 
cych w czasie wąkacyj letnich w uroczej 
podmiejskiej miejscowości Czarny Bór, u- 
ruchomiła ostatnio w tejże agencji obrót 
pieniężny w dziale przekazów pocztowych, _. > S paczek i listów wartościowych, oraz w osz- Sierdzia w Wilnie, 
czędnościowym i czekowym PKO. 

na Stanisław Siel uk, X Piotr Witold Stupkie- 
wicz, X józef Chomski, X Dobrowolski 
Stefan i jan Perkowski. 

KOMUNIKATY. 

— Grupa organizacyjna Sióstr Miło- 
zaprasza wszystkic” 

Sióstr byłej „Marininskiej Wileńskiej Obsz- 
(x) Nowe urzędy pocztowo-tele- CZYNY Sióstr Miłosierdzia* na posiedzenie 

graficzne. W myśl zarządzenia Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów w Wilnie z dniem 1 
lipca r. b. przemianowano agencje poczto- 
wo-telegraficzną I st. Krėlewszczyzna na 
urząd pocztowo-telegr. VI klasy, 
dniem 16 lipca r. b. agencję pocztową „Wil- 
no 9* przy ul. Zakretowej | — 15 na urząd 
pocztowo-telegr. „Wilno 9“ i agencję po- 
cztową „Wilno 4“ na Zwierzyńcu na urząd 
poczt.-telegr. „Wilno 4*. 

W tymże dniu uruchomiony został ró- SIS 
wnież urząd pocztowy w miejscowości Lu- 
dwikowe pow. Łuniniec województwa Po- 

będzie z 
ambulansem Wilno -—- Zdołbunowo 295 w 
leskiego. Urząd ten połączony 

obu kierunkach na stacji Hancewicze. 

WOJSKOWA. 

— (r) Wojskowi a policja. 
nieprzestrzegania rozkazu Min. Spr.Wojsk 

zonu, przypominając odnośny rozkaz, 
cił, by wszyscy dowódcy oddziałów, 
dów i zakładów wojskowych zarządzili 
co miesiąc wygłaszane były pogadanki, 

mające, się odbyć dnia 19 bm. przy ulicy 
3-go Maja 9 m. 13 o godz. 6 wiecz. Upra- 
szą się o przybycie z dokumentami świadczą- 
cemi o przynależności do Obszczyny. Obe- 

zaś z CNOŚĆ wszystkich pożądana. 
— (r) Z T-wa prawniczego im. Ign 

Daniłowicza. Wyznaczone na 7 bm. wal- 
ne zebranie członków T-wa prawniczego 
im. Ignacego Daniłowicza wobec przybycia 
zbyt małej grupki członków nie odbyła 

Zgromadzenie. to wyznaczone będz e 
dopiero po ferjach letnich. Я _ 

RÓŻNE. 

— Zarząd Koła Pol. Mac. Sz. im. 
T. Kościuszki, podając do ogólnej wiado- 
mości, że z odbytej w dn. 8 bm. kwesty 
na rzecz Koła przy nader niepomyślnej 
pogodzie, uzyskano 297 zł. 76 gr., składa 

Wobec niniejszem wszystkim, którzy z takiem po- 
-  święceniem się brali udział w kweście, regulującego stosunki między wojskowymi 

a iunkcionarjuszami policji, dowódca garni- 
staropolskie „Bóg zapłać”. 

— (x) Wysuwana kandydatury ks. 
pole- Kowsza na biskupa. Informują nas, iż 
urzę- pewna grupa Biąłorusinów w Wiluie posta- 
„ aby nowiła wysunąć kandydaturę znanego w 
któ- Wilnie z procesu „Hramady* ks. Kowsza 

reby wyczerpująco pouczały szeregowych na biskupa prawosławnego dla Biatoru- o zachowywaniu się w stosunku d 
cjonarjuszy policji: | 

Wszelkie zażalenia na nieodpowiednie 
postępowanie funkcjonarjuszy policji maj 

o funk- sinów. 
TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (Sala „Lutnia*). Dziś 
być przedstawione Komendantowi garnizo- Teatr Polski występuje z premierą orygi- 
nu w ciągu 24 godzin z podaniem świąd- nalnej sztuki 
ków i okoliczności, towarzyszących zajściu. 

Prócz tego zarządzono, by na miejsca, 
gdzie odbywają się większe zebrania o cha- 
rakterze publicznym, jak np. jarmarki, kier- 
masze odpustowe i t. p. do których mają 
dostęp szeregowi, byli wysyłani służbowi 

żandarmi. 

Molnara „Ułuda szczęścia*— 
czyli „Bajka o wilku*. 

Kulminacyjnym punktem sztuki jest 
groteskową sceną na bału z szeregiem wi- 
zyj sennych.+ 

. Cztery postacie ideału, wymarzone w 
śnie fantąstycznym, kierowane będą przez 
p. Stanisława Dąbrowskiego, który sztukę 
tę wyreżyserował. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (r) Tajemnicze samobójstwo. Na 

3-im klm. od Nowo-Święcian pod zdążą- 
jący do Wilna pociąg rzucił się 21-o letni 
Jan Szylkin, mieszkaniec N.-Święcian. 

Koła pociągu odcięły Sz. głowę od 
tułowia, wskutek czego nastąpiła śmierć 
natychmiastowa. 

Desperacki krok młodzieńca stanowi 
dla władz miejscowych zagadkę. Stwier- 
dzono bowiem, że Szylkin na trzy kwa- 
dranse przed wypadkiem przebywał w je- 
dnej z piwiarń miejscowych, gdzie grał w 
bilard, a pełne swobody jego zachowanie 
się niczem nie zdradzało zamiarów samo- 
bójczych. 

Desperat nie pozostawił żadnych &1а- 
dów, z których możnaby wnosić o przy- 
czynie targnięcia się na życie. 

Ciało tragicznie zmarłego wydano ro- 
dzinie. 

(r) Wstręt do pracy doprowadził 
do samobójstwa. W Duksztach 19-to le- 
tnia Aleksandra Matejkówna targnęła się 
na własne życie przez wypicie znącznej 
dozy esencji octowej. 

Mimo natychmiastowej pomocy lekar- 
skiej stan zdrowia desperatki jest groźny. 

Jak ustalono, przyczyną zamachu na 
życie jest niechęć do prący i brak z tego 
powodu środków do życia. 

— (x) W sprawie defraudanta Woj- 
ciechowskiego. W sprawie aresztowanego 
Jana Wojciechowskiego, który ostatnio 
zdefraudował przeszło 6000 zł., w notatce, 
podanej przez nas w numerze wczorajszym 
zaszła mała nieścisłość, a mianowicie: Woj- 
ciechowski  zdefraudował  zainkasowaną 
przez niego gotówkę tytułem zalegtosc 
podatkowych dla Izby Skarbowej w Wilnie 
a nie jak podano z Kasy Skarbowej. 

— (r) Kosztowne spodnie frunęły 
przez okno. W przykrej syluacji znalazł 
się p. Stanisław Bigodziński, zamieszkały 
przy ul. Antokolskiej Nr. 98, który, przebu- 
dziwszy się rano, spostrzegł brak obu par 
Spodni wraz z 465 złotymi, znajdującemi 
się w kieszeni jednych z nich. 

Złoczyńca uniósł dolne części gardero- 
by męskiej przez otwarte okna. Nie spo- 
dziewał się jednak pewnie znaleźć w nich 
taką kwotę pieniędzy. 

RADJO. 

Piątek dn. 13 lipca 1928 r. 
16,50 - 17,05: Chwilka litewska. 
17,05—17,20: Komunikat harcerski. 
17,45 17,50: „Wileński student medy- 

cyny przed 100 laty* odczyt. 
17,50 18,15: „O pracy* odczyt. 
18,15 19,00: Transmisja muzyki 

pularnej z ogrodu kawiarni B. Sztralla. 
19,00—19,25: Audycja dla dzieci star- 

szych. 
19,25—!9,50: Skrzynką pocztowa. 
19,50 - : Komunikaty. 
20,00 20,10: Pogadanka o wieczor- 

nym koncercie Beethovenowskim. 
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy 

LL LL LiL RATS 

Spiaszmų ор naszych sportowców 
i wyyrać ma 5 złotyth  pięcio-osobo- 

Wy choytolet 
Polski Komitet Igrzysk  Olimpij- 

skich, który prowadzi kampanję na 
rzecz funduszu potrzebnego na wy- 
słanie polskiej reprezentacji sporto- 
wej do Amsterdamu na międzynaro- 
dowe Igrzyska Olimpijskie, zorgani- 
zował w Łazienkach wystawę spórto- 
wo-samochodową. Wystawa ta tak 
pod względem ilości, jak i jakości 
eksponatów, przewyższa dotychczas 
urządzane tego rodzaju wystawy. 

Bardzo imponująco przedstawia 
się kiosk firmy „General Motors w 
Polsce, nowej iabryki samochodo- 
wej, otwartej przed kilkoma tygodnia- 
mi w Warszawie. Firma ta, odpowia- 
dając na apel Komitetu Olimpijskie- 
go, złożyła hojny dar na rzecz fundu- 
Szu, potrzebnego na wysłanie spor- 
towej drużyny do Amsterdamu, w 
postaci pięknego  piecio-osobowego 
Samochodu Chevrolet r. 1928. 

Samochód ten znajduje się w gu- 
stownie urządzonym kiosku General 
Motors, gdzię każdy może go obej- 
rzeć. | nie tylko obejrzeć, lecz mieć 
go na własność za jedne 5 złotych, 
albowiem Komitet Olimpijski piękny 
ten wóz puścił na loterję, by drogą 
tą zebrać fundusz na wysyłanie pol- 
skiej reprezentacji sportowej na 
Igrzyska Międzynarodowe. 

Sportowcy nasi już niejednokrot- 
nie rozsławili imię polskie poza gra- 
nicami Ojczyzny. Niewątpliwie roz- 
sławią je i tym razem, lecz musimy 
pomóc im pojechać do Amsterdamu! 
Musimy przyczynić sią do zebrania 
potrzebnego funduszu na ten cel. Je- 
żeli tego nie zrobimy, to nietylko 
zmniejszymy szanse sportu polskiego 
na terenie międzynarodowym, lecz 
skompromitujemy się wobec sz!achet- 
nych i szczodrych ofiarodawców ame- 
rykańskich. Obcy odezwali się na 
apel, nie możemy więc pozostać obo- 
jetni. Winniśmy tłumnie pošpieszyč 
na wystawę, obejrzeć piękny 5-cio 
osobowy Chevrolet i kupić bilet za 
pięć złotych. W ten sposób każdy 
przyczyni się do zebrania funduszu 
dla drużyny polskiej, a oprócz tego 
Sprobuje swego szczęścia. A nuż. za 
jedne pięć złotych stanie się właści- 
cielem elegackiego Chevroleta! Będzie 
miał poczucie dobrze spelnionego 
obowiązku oraz zadowolenie z racji 
posiadania pięknego wozu. 

Nadmienić należy, iż sposob ro- 
zegrania daru General Motors nie 
może budzić żadnych podejrzeń, albo- 
wiem Komitet Olimpijski w porozu- 
mieniu z Generalną Dyrekcją Loterji 
Państwowej określiwszy cenę biłetu 
na 5 złotych, ustalił, że bilet, którego 
numer będzie zgodny z ostatniemi 
czterema cyirami losu głównej wy- 
granej 4-ej klasy, wygra samochód 
Chevrolet, ofiarowany przez General 
Motors w Polsce. 

Że Wystawa Sportowo-Samocho- 
dowa jest wystawą o pierwszorzęd- 
nem znaczeniu, Świadczy o tem Oso- 
bisty udział Pana Prezydenta Rzplitej 
w jej otwarciu, które odbyło się we 
Środę, dnia 11 lipca. 

„Wystawa potrwa kilka dni. Należy 
pośŚpieszyć się z jej zwiedzeniem. 

po- 

ADA S DAMI DTS 

st P: 

Marja Sottohuboda 
po długiej i bardzo ciężkiej chorobie zmarła 12 lipca 

b. r. o godz. 4 m. 50 w wieku lat 56. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek o godz. 9 rano i 5 wieczór 
w mieszkaniu zmarłej przy ul. Miłej (Zwierzyniec) dom Nr 9. EkSporta- 
cja zwłok do cerkwi Znamieńskiej na Zwierzyńcu w sobotę 14 lipca o 
godz. 9 rano, skąd po ekzekwii odbędzie się pogrzeb na cmentarzu 

luterańskim na ul. W.-Pohulance. 
Pogrążen' w smutku mąż, córka i synowie. 

Drzewo „Liesheła , zakupione przez senatora Jewelowskiego, zatrzymane 
W Stołpcach. 

POGŁOSKI O TAJEMNICZYM SPŁAWIE DO KŁAJPEDY. 
Od dłuższego czasu pojawiają się w prasie wiadomości o większych transportach 

drzewa zakupionego przez senatora Jewelowskiego na Białorusi Sowieckiej i transpor- 
towanego nie tylko do Gdańska, ale rzekomo Niemnem do Kłajpedy. Wiadomości te u- 
kazywały się już przed kilku miesiącami. Jak wiadomo senator jewelowski zakupił znacz 
ne partje drzewa od sowieckiego urzędu „Lesbieł* w Mińsku. Pierwiastkowa wiadomość 
mówiła, że miał je spławić drogą wodną bądź na Rygę Dźwiną, częściowo zaś Wilją i 
Niemnem przez Litwę do Kłajpedy(?) Oczywiście rzecz cała wydała się niezrozumiała, 
ponieważ pomiędzy Polską i Litwą nie nastąpiło dotychczas porozumienie co do spławu 
drzewa po Niemnie, zarówno Polski jak też tranzytem z Rosji. 

Przed kilku dniami zamieściliśmy wiadomość, podana nam zpewnego źródła, że no 
wa partja lasu spławiona ma być do Kłajpedy. 

Celem wyjaśnienia sprawy spławu, zwróciliśmy się do źródeł najbardziej kompeten- 
tnych, które wszelako nie mogły nam dostarczyć wyczerpujących iniormacyj. Wiadoino 
jest jedynie, że Niemnem przybyła do Polski większa partja lasu sowieckiego zakupione- 
go przez senatora Jewelowskiego. Spław ten został zatrzymany w Stołpcach o jego naj- 
bliższym przeznaczeniu narazie nic niewiadomo. 

Natomiast podtwierdzono nam, iż pogłoski.o tajemniczym spławie do Kłajpedy 
rzeczywiście kursują. Sprawą tą zająć się już miał urząd województwa Nowogródzkie- 
go i Białostockiego, gdyż nieznane są bliżej czynniki, któreby na tego rodzaju spław 
do Kłajpedy zezwolić mogły. Charakterystycznem jest, że liczne ukazujące się w tej 
sprawie notatki, zarówno w prasie wileńskiej jak warszawskiej nie doczekały się żadne 
go dotychczas wyjaśnienia. Należy przypuszczać, że otrzymamy wyczerpujące initorma- 
cje od czynników miarodajnych. : 

Ucieczka policjanfa lifewskiego. 
Onegdaj na pograniczu polsko- cjaldemokratycznej uchodzi z Litwy w 

litewskiem koło wsi Bartele przekro- obawie przed represjami. Zbieg prze- 
czył granicę, oddając się w ręce władz kazany został władzom celem zbada- 
polskich, funkcjonarjusz litewskiej stra- nia rzeczywistej przyczyny jego ucie- 
ży granicznej Jan Bangonis, który czki“ 
oświadczył, że jako członek partji so- 

Wykrycie inagazym 2 przemytem zagranicznym. 
Onegdaj w pewnej miescowości koło 

Filipowa na pograniczu *polsko-litewskiem 
odnośne władze bezpieczeństwa publiczne- 
go wykryły tajny magazyn z rozmaitego ro- 
dzaju towarem, przeznaczonym do przemy- 
tu względnie już przemyconego z Litwy i 

Wyrafowanie grupy Malgróma. 
Odszukał ją lofnik Szuchnowski. 

RZYM 12 VII PAT. Rosyjski łamaez lodów „Krasin* zawiadomił radjote- 
legraficznie statek „Citta di Milano", że samolot, transportowany przez Krasina, 
odbył czterogodzinny lot wywiadowczy i zauważył na jednym z lodowców trzech 
ludzi. Gęsta mgła uniemożliwiła sąmolotowi powrót na pokład „Krasina*; zmu- 
szony on był przeto lądować koło Caplaten. W czasie lądowania aparat został 
uszkodzony. Załoga samolotu, składająca się z 5 osób, zdołała dotrzeć do wy- 
brzeża. jest ona zaopatrzona w telegraf bez drutu i żywność. „Krasin* posuwa 
się w kierunku, w którym znajduje się spostrzeżona przez lotników grupa 
trzech ludzi, | 

WIEDEŃ, 12. VII. Pat. W związku z odnalezieniem grupy Malgróma przez 
lotnika Szuchnowskiego zamieszczają dzienniki depeszę, jaką medjolański 
„Corriere della Serra* otrzymał od swego korespondenta, przebywającego na 
pokładzie okrętu „Krasin*. Według tej depeszy lotnik Szuchnowski znalazł 
grupę Malgróma na południowo-wschodniej części wyspy Karola XII. Ze wzglę- 
du na bardzo wąski obszar bryły lodowej, na której grupa przebywała, nie 
było możliwe zrzucić prowiantu i odzieży dla członków tej grupy, przebywą- 
jących tam już 41 dni. 

LUDZIE, KTÓRZY NIE JEDLI DWA TYGODNIE. 
MOSKWA, 12. VIL. PAT. Radjostacja moskiewska donosi, że 

dzisiaj o godz. 6 min. 40 sowiecki łamacz lodów „Krasin* za- 
brał na swój pokład grupę Malgróma, która znajdowała się pod 
80 st. 39 min. szerokości północnej, i 26,7 st. dług. wschodniej. 
Okazało się, że sam Malgróm nie żyje już od miesiąca. Z pozo- 
stałych członków grupy Zappi jest zdrów, natomiast Mariano 
odmroził sobie nogę. Od 13 dni rozbitkowie byli zupełnie po- 
zbawieni pożywienia, pomimo to jednak nie tracili hartu ducha. 

Po uratowaniu grupy Malgróma „Krasin* udał się w kie- 
runku grupy Higlieriego. Na poszukiwanie tej grupy wyleciał we 
środę o godz. 16 min. 30 piiot Szuchnowski, który nadesłał 
szczegółowy raport. Samolot jego odleciał w kierunku wyspy 
Karola, poczem zawrócił na południe ponad lodowcami wyspy 
Bismarka, o godz. 17 min. 30 samolot przeleciał nad wyspą 
Nreat, nie spostrzegając żadnych śladów grupy Higlieriego. Na- 
tomiast o godz. 18 min. 45 Szuchnowski dostrzegł niespodzie- 
wanie grupę Malgróma, znajdującą się na niewielkim spadzistym 
lodowcu. Samolot okrążył grupę pięć razy, poczem o godz. 19 
min. 59 odleciał, lecz z powodu gęstej mgły zmuszony był lądo- 
wać w odległości | mili od przyłądku Platten, przyczem doznał 
pewnych uszkodzeń. Załoga samolotu nie doznała żadnego 
szwanku i zaopatrzona jest w żywność na dwa tygodnie oraz 
wystarczającą ilość ciepłej odzieży. 

Szuchnowski zwrócił się do okrętu „Krasin* z prośbą, aby 
zabrał przedewszystkiem grupę Malgróma,; która znajduje a w 
bardzo ciężkiem położeniu. Życzeniu temu uczyniono już zadość. 
Dopiero potem Szuchnowski pragnie sam dostać się na pokład 
„Krasina* w celu zabrania nowych części składowych samolotu, 
które zastąpią części jego aparatu, uszkodzone przy przymuso- 
wem lądowaniu.* 

Straszny wypadek na wojskowych ćwiczeniach węgierskich. 
Eksplozja spowodowała Śmierć generała i poranienie wielu ofice- 

rów i żałnierzy. 
BUDAPESZT, 12.VII. PAT. Węgierskie biuro koresponden- 

cyjne komunikuje: Dzisiaj rano w obozie artylerii w Heimasten 
podczas ćwiczeń w strzelaniu nastąpił wybuch, spowodowany 
wadliwością konstrukcji armaty. 

Skutkiem wybuchu odniósł ciężkie rany w głowę gen. 
Csoergey, który wkrótce zmarł, ponadto został ranny w nogę 
pułk. Malczky, general dywizji Ferientcsic, kilku oficerów i kiłku 
szeregowych odniosło lżejsze rany. 

Za powyższą katastrofę nie można nikogo czynić odpowie- 
dzialnym, należy uważać ją za nieszczęśliwy wypadek. 

ies 

Zderzenie pociągu z aufobusem 
37 ofiar, w fem 9 zmarło. 

BERLIN, 12—7. Pat. Dziś popołudniu w pobliżu Wolkenriede w gó- 
rach Hartzu wydarzyła się straszna katastroia. Pociąg osobowy w  miej- 
scu, gdzie tor krzyżuje się z szosą, najechał na szczelnie przepełniony pa- 
sażerami autobus. Skutki zderzenia były straszne. Dziewięć osób poniosło 
śmierć na miejscu, a 28 zostało ciężko rannych. 

Katasfroia lofnicza w Rzymie. 
Trzej członkowie załogi ufanęli. 

RZYM 12 VII PAT. Podczas lotu ćwiczebnego spadł do morza aeroplan 
wojskowy. Pilot i dwaj obserwatorzy utonęli. 

Niemiec. 
Właścicielem tego towaru okazał się 

niejaki Mateusz Szumilis, którego areszto- 
wano. Skonfiskowany towar zaś przekąza* 
no do dyspozycji odnośnych władz.
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Posiedzenie Rady Miej- 
skiej. 

Wczoraj ostatnie przed ferjami 
letniemi posiedzenie Rady Miejskiej 
otworzył prezydent iniasta p. J. Fole- 
jewski. 

Po załatwieniu formalności i usta- 
leniu porządku dziennego przystąpio- 
no do reierowania wniosku magi- 
strackiego w Sprawie uruchomienia 
Banku miasta Wilna t. j. Komunalnej 
Kasy Oszczędnościowej. 

Opierając się na odnośnem roz- 
porządzeniu P. Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej o komunalnych kasach oszczęd- 
nościowych, Magistrat wystąpił z pro- 
jektem, by w celu ułatwienia ludno- 
ści gromadzenia oszczędności i uprzy- 
stępnienia taniego kredytu, a między 
innemi i dla umożliwienia właścicie- 
iom nieruchomości dogodnych poży- 
czek na przymusowe połączenia ka- 
nalizacyjne, powołać do życia Bank 
m. Wilna czyli Komunalną Kasę 
Oszczędności. 

Magistrat opracował statut Banku, 
stosownie do którego proponuje przy- 
>nanie Bankowi przez gminę miasta 
26.000 zł. na pokrycie wydatków, po- 
łączonych ze zorganizowaniem i uru- 
chomieniem instytucji oraz 100.000 zł. 
na kapitał zakładowy tytułem dotacji 
bezzwrotnej. A 

W związku z tem Magistrat wy- 
stąpił wczoraj do Rady Miejskiej z 
wnioskiem o _ utworzenie Banku 
wspomnianego, zaakceptowanie statu- 
ru Oraz wyasygnowanie sum na koszta 
i kapitał zakładowy z budzetu 1929/30 
r., czerpiąc narazie potrzebne fundu- 
sze z kapitału obrotowego. 

Sprawa ta była przedmiotem obrad 
komisji finansowej, która wniosek 
Magistratu akceptowała zasadniczo, 
zmniejszając jednak kredyt na wydat- 
ki organizacyjne do 10.000 zł., oraz 
żądając przedstawienia sobie prelimi- 
narza orjentacyjnego dochodów i wy- 
datków Banku. 

Po wyjaśnieniach prezyd. Folejew- 
skiego wywiązała się ożywiona dy- 
skusja, w której zabierali głos pp. 
Federowicz, Szabad, Stązowski, Koro- 
lec, Engiel, Piłsudski, Wygodzki i 
Rafes. 

Większość radnych, uważając, iż 
sprawa ta, zbyt pośpiesznie forsowa- 
na przez Magistrat, posiada wiele luk 
i powinna być odroczona celem do- 
«ładniejszego jej zbadania. 

W rezultacie głosowania postano- 
wiono załatwienie tej sprawy odro- 
czyć i przesłać do komisji prawnej, 
celem zbadania statutu Banku. 

Na skutek domagań się robotni- 
ków miejskich, zatrudnionych przy 
robotach kanalizacyjnych, podwyżki 
płac dotychczasowych o 35 proc. 
Magistrat, nie posiadając funduszy na 
„en cel w takiej kwocie, wystąpił o 
przyznanie podwyżki o 40 groszy 
dziennie. 

Przedstawiciele lewicy prześcigali 
się wzajemnie, by wykazać swą in- 
iensywną działalność vw kierunku 
obrony robotników. Niemało przyczy- 

miła się do tego obecność w koryta- 
fzu deiegacji robotników. 

Pierwszy wystąpił r, Dzidziul, 
który, jak zwykle, plótł demagogicz- 
йе frazesy bez sensu. 

R. Stążowski, oceniając trudności fi- 

aansowe, wnosił o podniesienie płac 

o 70 gr. dziennie. R. Kubilus do- 
magał się prowadzenie robót na 
akord. Przeciwko zaś temu wystąpił 
p. Zasztow. 

Mec. Engiel imieniem swego u- 
grupowania wypowiedział się za pod- 
wyżką 10 groszową wskazując źród- 
ła pokrycia wydatku. 

Wniosek ten rada uchwaliła. 
Na wniosek: Magistratu Rada bez 

dyskusji uchwa!iła darowanie gminie 
karaimskiej dwóch działek ziemi miej- 

       
m. BALFOUR. 

*(0ALKA 0 DOKUMENTY 
— Cóż chcesz, mój drogi, —od- 

odrzekł spokojnie złoczyńca, — musieli 

śmy się kiedyś spotkać. Czy mogę już 

opuścić ręce? AOR 

— Owszem, ale powiedź mi, 

kiedy zostałeś płatnym złodziejem? 

— Konieczność stwarza prawa! 

Moja sytuacja materjalna stała się nie 

możliwa. Nie mogłem więc odmówić 

łatwego zarobku,który mi ma przy- 

nieść pięćset funtów... zresztą doko- 

nałbym chętnie tego samego darmo. 

Jack opadł na krzesło i ręką potarł 

czoło. 3 

— Ta sprawa jest doprawdy najdzi 

wniejszą, jaką dotąd spotykałem. Jak 

mogłeś się zdecydować służyć podo- 
bnie ciemnej osobistości, jaką jest 

Fairleigh. 
Nick spojrzał hań ze zdumieniem. 

— Nie rozumiesz, co masz na my- 

śli? Nie znam żadnego Fairleigha. 
— Więc wytłomacz się na miłość 

Boską! 3 
Nick wyjął z kieszeni wycinek z ga 

zety „Timse“; podal go Jackowi, któ- 

ry przeczytał głośno, co następuje: 

„5. O. $. „Niech żyje Sport“. Jeżeli pan 

chce zasłużyć na wysoką nagrodę i 

wieczną wdzięczność, proszę napisać 

do redakcji „Timesa dla D. X.i podač 

swój adres. Zrozpaczona kobieta”. 

— Oczywiście odpowiedziałem na 

to wezwanie. 
— Ależ to mogła być zasadzka! | 

— Pomyślałem tak, gdy cię tu uj- 

rzałem! 

od 

skiej na Zwierzyńcu. Koszta sporzą 
dzenia aktu darowizny poniesie gmina 

Rada Miejska zgodnie z wnioskiem 
Magistratu powołała komisję do  zli- 
kwidowania 2-ej angielskiej pożyczki 
obligacyjnej m. Wilna. W skład ko- 
misji tej wejdą prezydent Folejewski, 
szei sekcji finansowej, przewodniczą- 
cy komisji finansowej, gospodarczej i 
prawnej oraz z pośród rady p. 
Spiro. 

Dalej Rada zatwierdziła projekty 
regulaminu komitetu rozbudowy m. 
Wilna. 

Rada oceniając długoletnią pracę 
członków komisji szacunkowej р.р. 
Makowskiego i Margowickiego wy- 
raziła im swe uznanie. 

Na skutek podania komitetu ro- 
dzicielskiego szkoły powszechnej Nr. 8 
Rada, prócz frakcji bundzistów, po- 
stanowiła ochrzcić tę szkołę im. płk. 
Berka Josielewicza. 

W końcu zebrania ogłoszono wy- 
nik wyborów uzupełniających do ko- 
misji bibljotekarskiej, przyjętej przez 
Magistrat od Stow. Nauczycielstwa 
Polskiego. Z ramienia Rady wybrano 
p.p. Kurana i Młodkowskiego. 

Kos. 

Na marginesie wystawy 
Kowieńskiej. 

Dzień IKowieński podkreśla m. in., 
że ksrdynalną bijącą w oczy dyspro- 
porcję na wystawie,gdzie jest znaczna 
przewaga części przemysłowej nad 
Ściśle rolniczą. W kraju o ludności 
w 90 proc. rolniczej powinno było 
być naodwrót. Działy uprawy rolii 
zbożowy prawie wcale nie były repre- 
zentowane. „Ta faktyczna nieobec- 

ność rolnictwa pisze dziennik — 
na rolniczej wystawie jednego z naj- 
bardziej rolniczych krajów w Europie 
jest jednak zrozumiała. Cóż bowiem 
może zademonstrować zniwelowana 
dzisiaj do poziomu 1 10 hektarowe- 
go gospodarstwa krajowa kultura 
rolna? Jedynie chyba precyzyjnie wy- 

konane wykresy Ministerstwa Rol- 
nictwa o wykonaniu na Litwie 'reior- 

my agrarnej, które to materjały rzu- 
cają zresztą dużo pouczającego w 
tej dziedzinie Światła". Ze statystyki 
wywłaszczonych na Litwie dworów 

wynika, że z ogólnej ilości 776,611. 

ha do 1928 r. rozparcelowano razem 

2.118 dworów ogólnego obszaru 

503.184 ha. 

Sądy na Litwie. 
20 LAT PRZYKUTY DO ŚCIANY PIWNI- 

CZNEJ. 

Jedno z pism kowieńskich podaje wiado- 

mość mrożącą krew w żyłach o straszliwej 

zbrodni pewnego włościanina. Rzecz cała 

miała się, jak następuje: 

Na początku bieżącego stulecia mieszka- 

niec wsi Ilje (pow. Telszewskiego) Józef Łu 

koszyski sprzedał swoje dosyć wielkie gospo- 

darstwo niejakiemu Janowi Sragowskiemu. 

Sprzedane gospodarstwo należało do dwuch. 

braci Łukoszysów: Józefa i Jana, człowieka 

nieńórnialnego. 

Razem z gospodarstwem Józef sprzedał 

i swego brata Jana. Sragowski przyrzekł u- 

trzymywać go przyzwoicie i kochać do śmier 

ci. Z początku wywiązywał się z obietnicy, 

później jednak postanowił pozbyć się go. 

Młodego jeszcze wówczas Jana Łukoszysa 

skuł w ciężkie (około 15 klg. wagi) łańcuchy 

wrzucił do ciemnej, zimnej i brudnej pwni- 

cy i przykuł do ściany. Jan, bardzo žie od- 

żywiany, nieczyszczony, gnębiony głódem i 

robactwem, przebył w piwnicy 20 lat. Przez 

ten czas nie widział ani słońca, ani innego 

żadnego światła. Zapomniał o Świecie i lu- 

dziach, nie wiedział, że była wojna, najmniej 

szego pojęcia nie miał o tem, co się dzieje 

na świecie. 

Tymczasem |. Sragowski żył zupełnie 

   
O, czyż mógłbyś posądzić mnie 

o coś podobnego, o tak niegodne na- 

stawianie sideł? : 

Nick uśmiechnął się ironicznie. 

— Nie wiem, o co chodzi, ale wi- 

dzę, że uważasz mnie za wielkiego wi- 

nowajcę. W każdym razie mogę przed- 

stawić ci list, który odebrałem. : 

To mówiąc, podał złożony papier, 

zapisany pięknym pismem kobiecem: 

„Drogi Niech żyje sport“. 

— Słyszałam o panu, że jest pan 

najzręczniejszym złodziejem i najbar- 

dziej rycerskim z ludzi. Udaję się więc 

do pana o pomoc. Żeby pan nie podej- 

rzewał, że chodzi tu o zastawienie pu- 

łapki na pana,nie naznaczam żadnego 

spotkania. jeśli pan zgodzi się dopro- 

módz mi, zaufam panu całkowicie. Nie 

mogę jednak wyjawić panu swego na- 

zwiska, gdyż jestono dosyć znane. Je- 

stem bogata. Czy zgodzi się pan wy- 

kraść pewne listy które należą do 

mnie? Ofiaruję panu wzamian pięćset 

funtów ; nie potrzebuję naturalnie pisać 

jakiego rodzaju są te listy, ani też jak 

bardzo ważnem jest dla mnie posiada- 

nie ich. Jeślipan zechce mi pomódz, na- 

piszę, gdzie się one znajdują, a wdzię- 

czność moja nie będzie miała granic! 

Proszę adresować odpowiedź dla Marji 

Clarce w restauracji Martello, plac Ro 

thorne. List pana zostanie mi natych- 

miast wręczony. 
— Wspaniałe, — mruknął Jack, — 

oczywiście, przyjąłeś ofertę. Jak widzę, 

pozostało ci się równie romantyczne 

usposobienie, jak dawniej! Wielka to 
dla mnie ulga! Jakaż była odpowiedź 
owej damy? ы 

Nick podat drugi list. ё 
„Drogi przyjacielu, wdzięcznośćmo 

   

spokojnnie i w dostatku. 

Tylko na wiosnę 1926 r. pewna dziew- 

czyna dowiedziała się o męczenniku Sragow- 

skiego. Zakomunikowano policji i 16 lipca 

wydobyto biedaka z celi inkwizytorskiej i po- 

dwudziestu latach żywcem  pogrzebanemu 

pokazano świat. 
]. Łukoszys był wówczas bardziej podobny 

do upiora, niż do człowieka: ubranie przegni- 

łe wisiały jeszcze na nim łachmany, cale 

ciało obroste włosami, czarne, brudne, pora- 

nione i wyschłe. Więzień był zupełnie bez 

sił, nie mógł nawet chodzić. Losem Łuko- 

szysa zajęli się lekarze, umieścili go w szpi- 

talu telszewskim . Sragowskiego zaś oddano 

pod sąd. Po długiem dochodzeniu 19 paź- 

dziernika 1927 r. dla braku świadków i ob- 

ciążających winę okoliczności, Szawelski sąd 

okręgowy skazał okrutnego Sragowskiego 

tylko na dwa tygodnie aresztu i 500 litów ka 

ry pieniężnej. Sragowski i zniego był nieza- 

dowolony i apelował. W tych dniach Najwyż 

szy Trybunał wyrok szawelskiego sądu 0- 

kręgowego zatwierdził. 

Sfarożytne pieniądze polskie w 
Poniewieżu. 

Z Kowna donoszą: w powiecie 
Poniewieskim koło wsi Miłajnie, pod- 
czasrobót polnych natraiiono na żelaz- 
ne skrzynie, w których znajdowały 
się srebrne monety starożytne pol- 
skie i szwedzkie. Znaieziony skarb 
waży 3 pudy. — Monety przewiezio- 
no do muzeum w Poniewieżu. 

Ofiary. 
Bezimiennie dla b. pracowniczki 

szkoły przem. handl. zł. 1o. 
Bezimiennie dla najbiedniejszych 

zł. 4.50. — 

  

Dyrektor 
(-) Inż. A. Żubelewicz. 
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Syn powstańcą 1863 r. Kazimierz 
Sobolewski znajduje się w bardzo 
ciężkich materialnych warunkach, z 
żoną chorą umysłowo, emerytury 
nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę 
miłosiernych ludzi. Łaskawe datki 
przyjmuje Adm. „Słowa* dla „syna 
powstańca. 

WOTEGT URZ) ULA CTAPYJI WEZRNNE KOIKGKA STAKROK 

Ogłoszenie. 

Dyrekcja Robót Publicznych w Nowo- 
gródku ogłasza przetarg ofertowy na do- 
stawę cegły w ilości miljona sztuk z do- 
stawą do stacji Nowojelnia. ; 

Cegta powinna byč normalnych wymia- 
rów, dobrze wypalona, niemarglowata, od- 
powiadająca obowiązującym warunkom te- 
chnicznym. || ; 

Wykonanie dostawy po 150 tysięcy ty- 
godniowo z zakończeniem nie później Žo 
września r.b. Wypłata należności . będzie 
dokonywana za każde przyjęte 100 tysię- 
cy cegieł. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach 
należy skłądać w Dyrekcji (ulica Grodzień- 
5Ка 6) do godziny 13-ej do dnia 20 lipca 
rb. Rezultat przetargu będzie ogłoszony 
tegoż dnia. 

Wadjum w wysokości 3.500 zł. należy 
złożyć w gotówce, kwitem Kasy Skarbo- 
wej lub odpowiednich papierach procento- 
wych. 

8 VII 1928. 

Nr 8-XI 

NIEZRÓWNANE 

oryg. Deeringa 
poleca 

Wileński Syndykaf Rolniczy 
w WILNIE 

ul. Zawalna Nr 9, tel. 323, 
adres tel. „Rolnicze“. 

  

     

    
  

ja nie ma granic. Listy znajdują się w 

w bibljotece w domu Nr 82 przy Gre- 
en Street, w szuiladzie szafki japoń- 

skiej. Załączam plan domu Proszę mieć 

się na baczności,gdyż wrogowie moi 

korzystają z usług zdolnych detekty- 

wów, by zdobyć owe listy. Proszę je 

zanieść do Martello i wręczyć Johnowi 

Long, który odda panu wzamian ozna- 

czoną sumę. Tylko proszę nie zwiekać. 
Wdzięczna Marja Clarke. 

Jack oddał list i rzekł: : 

— Doprawdy, wspaniale zorganizo 

wane! Mój poczciwy Nicku „wybacz mi, 

ale zrozumiesz, gdy ci wszystko wytło- 

maczę... х 
Tu opowiedział mu historję zniknię- 

cia Billa Boyda. 
Gdy skończył, Nick 

myśle: 
— Czy nie mógłbym ci w czem do- 

pomódz? Nie jestem przecież człowie- 

kiem niezręcznym. Ach, ale zapomnia- 

łem, że jestem aresztowany! 

— Ależ bynajmniej! —odrzekł ży- 

wo Jack.—Nikt sie nie dowie, że przy- 

łapałem cię tutaj. Mógłbyś być mi bar- 

dzo pomocnym, nie w odszukiwaniu do 

kumentów, gdyż mam je już,lecz przy 

wykonywaniu planu, który w tej chwi- 

li ułożyłem sobie. 
— Co zawierają owe dokumenty? 

— Między innemi pamiętnik, pisa- 

rzekł po na- 

ny przez człowieka, którego pozosta-' 

wiono samego na śmierć głodową. 

Wspólnik jego, któremu swego czasu 

uratował życie, porzucił go w chatce 

zimą gdzieś w dalekich krainach Ala- 

ski. : 

— Sliczny towarzysz! Przez mi- 

łość ludzkości powinniśmy się nim za- 

opiekować! 

Wydawca Stanl:Jaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 
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P. Konopacka pobiła własny rekord 
WARSZAWA, 12—7. Pat. W dniu dzisiejszym p. Konopacka 

wała pobić w rzucie dyskiem oburącz 
: usiło- 

swój własny rekord. Wynik był po- 
myślny. Konopacka uzyskała w rzucie prawą ręką 37 m. 67 -cm., lewą rę- 
ką 27 m. 71 cm., co razem daje 65 m. 38 cm. Dotychczasowy rekord 
Światowy, należący również do naszej doskonałej miotaczki wynosił 
64 m. 60 cm. 

Gwiaździsty lot francuskich lofników. 
Piąty efap na Lizbonę. 

PARYŻ, 12. VII. Pat. Lotnicy francuscy Lassale i Duroyon odlecieli o godz. 2 
min. 45 w nocy do Lizbony. 

W cienin wszechpotężnego dolara. 
Oskarżyciele cofnęli zarzuty prze- 
ciwko handlarzom żywym to- 

warem. 

Głośna sprawa handlarzy żywym towa- 
ram Abrama Marczyka, Moszka i Lejzora 
Aszerów oraz Chaima Brudasa znalazła już 
epilog w decyzji sędziego śledczego. W dniu 
wczorajszym zwolniono ich z więzienia 
prewencyjnego. _ ооы 

Powodem umorzenia śledztwa przeciw- 
ko członkom szajki było cofnięcie zarzu- 
tów przez oskarżycieli, którzy donieśli po- 
licji o sprawkach sutenerów. 

Władze śledcze oddawna wiedziały o 
hydnym procaderze rzekomych „przemy- 

słowców* amerykańskich, nie mając jednak 
dowodów winy, nie mogły ich aresztować, 

., Tymczasem do urzędu śledczego zgło- 
sił się niejaki Abirsztein, noszący w  sfe- 
rach kawalerów księżycą przezwisko „Wy- 
soki Herman* i zameldował, że Lejzor 
Aszer wywiózł jego żonę do domu rozpu- 
sty do Ameryki. 

Pozatem zameldowanie złożył również 
Lejba Parch, którego córka wySzła za mąź 
zą Chaima Brudasa. 

Brudas wyjechał wkrótce do Argentyny, 
gdzie otrzymał posadę szsajcara w domu 
rozpusty Marczaka. Wtedy wezwał do sie- 

bie swą żenę, kobietę nadzwyczaj piękną. 
Gdy cała szajka handlarzy a w 

Polski, na skutek tych zawiadomień poli- 
€ja zdecydowała Się aresztować ich. Pod- 
czas wstępnego śledztwa oskarżyciele jed- 
nak cofnęli swe zarzuty. Co wpłynęło na 
to, nie wiadomo, ale, jąk donosi jeden z 
dzienników, o tem zapewne mogłyby cos 
powiedzieć dolary, które Marczyk pizy- 
wiózł z Ameryki. : 

„Sprawcy wprowadzenia w błąd władz 
śledczych nie mogą ujść bezkarnie. Dopro- 
wadziłoby to do lego, że codziennie zsła- 
szałoby się do policji po kilkunastu ludzi 
którzyby rzucali na swych nieprzyjaciół cię- 
żkie oskarżenie, a ydy rzekomych prze- 
stępców osadzonoby już w więzieniu i 
przetrzymano kilka dni, niespodziewane 
zarzuty byłyby cofane. 

Fałszywi oskarżyciele muszą ponieść 
karę dla odstraszenia innych al dot 
nych poczynań. Ale z drugiej znów strony 
wydaje się nieprawdopodobnem, aby wła- 
dze śledcze tak łatwo uwierzyły gołosłow- 
nym oskarżeniom i aresztowały szajkę 
Marczyka bez żądnych podstaw. A ieśi 
podstąwy SĄ... ; 

W walce z handlem, w którym towar s'a- 
nowią białe niewolnice, nie można ustać ani 
na chwilę i mimo olbrzymich środków, ja- 
kiemi szajki ludzi wyzutych zeczci i sum e- 
nia rozporządzają, należy przeprowadzić ją 
aż t zatarcia tej ogromnej hańby XX 
wieku. o 
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Ud unią 13 iejski Kinematogra! ; 
Kulturalno-Ošwiatowy; 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

włącznie będą wyświetlane filmy: 
dai re ZO OE toi głównej: Tom Mix, jego 
najmłodszy cowboy letni Timy Brown. Nad program: „CUDOWNE PRZE 57 я 
kom w 2 aktach. Ostatni seans o godz. 10-ej. Orkiestra pod dyrekcją R WE ACE 
Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta od g. 3 m. T jos 
niedzielę i święta od g.4-ej. Cena hiletów: Parter 80 gr., 

„ŚMIERĆ BLADYM TWARZOM*. 

ao lo lipca 1448 roku a 
z „Uota Otchłań” 

  

Test „Kelios“ 
Wileńska 38.   

"Dziś! Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. Sensacja świata filmowego! 
publiczności, którezo nazwisko wywołuje entuzjazm Iwan Petrowicz i 
Albani w najnowszej kreacji p t. „KSIĄŻE czy BŁAZEN? podług sensacy 
Reżys. genjalny Aleksander Razumny. Fascynująca sztuka z życia współc 

wystawa! Ost. seans o god 10.15. 
T 

  

K Polonia“ 
A.Mickiewicza | 

Kino- 
Teatr „Wanda 

wielka 30. 

MAŚĆ GOJĄCA R 
wszelkie rany. szczególnie przesta- 
rzałe rany u nóg, jakoteż wyrzuty 
wszelkiego rodzaju, z doskonałym 
skutkiem używana i wypróbowana, 
dużo listów dziękczynnych do dy- 
spozycji. Słoik 3 zł., podwójny 5 zł. 
Do nabycia w aptekach lub wprost 
Apteka A. Jurkowskiego — Nakło, 

__ Wielkopolska. 89502 8 

Perlmutiera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perimuttera, 

„Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
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KOPIOWANIE 

  

  

potrzebny do sprze- 
daży maszyn. Pismien- 

|-H 

Eisra ASS 
g. POSADY "gygy is "re 
saunus о 
otrzebny wspólnik-2, in posady bo- 

? z kapitałem 5.000- Poszukuj ny, panny 

10.000 tys. można z do towarzystwa. Po- 

współpracą. Oferty w siadam szycie i krój, 
Biurze Reklamowem chętnie na wyjazd. 
St. Grabowskiego ala Antokol. Druga Polo- do c Ą ю 

o pod „garnitur*. z-060£ 1 sierpnia. —0 wa 11, Cichocka. 

— Naturalnie! Nicku, czy nie stra- 

ciłeś zdolności do naśladowania? 
— Nie, wystarczy mi półgodzinna 

rozmowa z kimś, bym mógł naślado- 

wać jego głos. Co chcesz żebym 2го- 

bił? 
-— Chcę, żebyś udał głos pewne- 

go człowieka i może dostał się io kasy 

ogniotrwałej. 
—- Możesz na mnie liczyć:—zape- 

wniał wesoło Ned. 

ROZDZIAŁ XXI. 
Nick rozpoczyna współpracę. 

Następnego dnia wieczorem jack 

Strickland spotkał się ze swym nowym 
przyjacielem przed Frascati i obaj udzli 
się do Mae Dougala. 

— No, cóż,rozmawiałeś z nius? — 
zapytał Jack. 

— Właśnie przychodzę od  uiego. 
Cóż za wstrętne bydle! Miałem przez 
chwilę wrażenie, że mnie zabije, gdyż 
wyjawiłem mu swe warunki. 

— Czy umówiliście się, że spotka- 

cie się jutro wieczór u Martella? 
— Tak. 
Mac Dougal czekał na nich. 

Dobry wieczór, — powitał ich 

serdecznie, — zrobiłem wszystko sto- 

sownie do wskazówek, ale udało mi się 

przyjąć tylko jeden krótki rozkaz, oto 

jest spisany. 
Jack przeczytał kartkę: 
„Wziąć prowizji i węgla na długą 

podróż. Przygotować dwie kajuty. Być 
w pogotowiu. 

— świetnie. Czy zna pan sygnał 
porozumiewawczy? 

— H. F. S. 
— Czy zechce pan mi dopomódz? 
— Chętnie. 

  

glowa 19, m. 

Akwizytor " 

precz, ja cię kocham, Nie kuś, Hajda troj 

| LETNISKA |RÓŻNE 

ładne letnisko żę 
odstąpię zaraz tanio, RONSZ BC NILEWICZ poszu- 
15 m.  autobusem.k ; у ja 
Informacje: Zawalna AR Z a m 
22-17. —0 dzinnej. Adres: 

Mickiewicza 4—3. 
3067 o 

ARWAWAWA 

KUPKO | SPRZEDAŻ Oszczędności 
WAWAAWA swoje ulokuj na 12 

proc. rocznie. Gotów- 
firmy Leitner ka twoja jest zabez- 

RoWer z lampką-dy- pieczona ztotem, sre- 
namo, szosowy, bar-brem i drogiemi ka- 
dzo mocny, w dobrym Mieniami, 
stanie okazyjnie do 
sprzedania. Obejrzeć 
w zakładzie mecha- 
nicznym Smejlisa, 
Dominikańska 13. -1 

Taksówka 
w pełnym ruchu do 
sprzedania. Ul. Wę* 

1, od 
-0 

    

Шимв Plac Kated- 
U ralny,Bisku- 

pia 12, wydaje po- 
życzki na zastaw zło- 
ta, srebra, brylantów; 

różnych to- 
9-100£ 

  

marki Foteżti 
„Chewrolet“!Uter | 

warów. 
  

  

Poszukuje 
SPÓLNIKA — CZKĘ 

12-5 po poł. 

ZĘBY SZTUCZNE 
KUPUJE 

L. MINKIER 
ul. Wileńska 21 m.1. 

  

resu wiadomość: Za- 
walna 15, Makowski. 

1 - 8Ł0€ 

  

powodu wyjazdu 
do odstąpienia 
jadłodajnia kre- 

l iq garnitur meblisowa, placówka przy 
UI salonowych  isali Žwiązku Polakėw 

pianino lub fortepian Zakordonowych. In- 

za gotówkę: Ofertyformacje: Zawalna |, 
redakcji „Słowa* od 10—3-ej pp. do 

2- 680€ 

— Jutro wieczorem zajmięmy sta- 
cję Londyńską. Proszę dopomódz nam 

przy nadawaniu rozkazów. 
— Ciekaw jestem, jak to się odbę- 

dzie. 
— A teraz do dzieła! 
Włożyli słuchawki na uszy, lecz 

minęło pół godziny zanim doleciał do 
nich dzwięk dzwonu, dającego sygnał 
do rozmowy. Wreszcie usłyszeli głos 
Fairleigha. 

— Czy to ty, Holtz? 
— Tak, panie. 
— (Co się stało? Czy ten człowiek 

znalazł dokumenty? ‚ 
— Tak, powstala nowa trudność, 

przyszedł dziś do mnie i oznajmił, że 

przejrzał te dokumenty i zrozumiał, że 
zakpiono z niego, to też, jeśli nie otrzy 

ma od nas tysiąca funtów sterlingów, 

odda papiery w ręce policji. 

Fairleigh zaklnął głośno i zapytał: 
— Dlaczego nie napadłeś na niego 

i nie odebrałeś papierów? 
— Nie miał ich przy sobie, to spry 

tny i ostrożny ptaszek. Przyniesie ich 
o północy wzamian za tysiąc funtów. 

— Dobrze więc, weź Piotra i Jo- 
e'go i załatw tak sprawę, aby pożało- 
wał, że nie przyjął pięciuset funtów. 
Gdy zdobędziesz dokumenty, wyjeż- 
dżaj natychmiast. Uprzedzę Henderso- 
na, by cię przyjął pojutrze o świcie i 
przywiózł tutaj. 

— Dobrze. Ale co mam zrobić z 
trupem? 

— Nie warto go zabijać. Zwiążcie 
go i zostawcie w piwnicy |oe'go; za 

dwa dni będziecie mogli zwrócić mu 
wolność. : : 

Wątpię, by zdecydował się pójść 

do Scotland Yardu bez papierów, gdyż 

do meblowego inte- 

ramat życiowo - sensacyjny w 8 aktach 
awanturniczego życia poszukiwączy złoia. 

wspaniały wierzchowiec „Tony“ i 

30. Początek seansów od g. Ó-ej, w 
Balkon 40 gr. Następny oka 

| Wirtuoz ekranu, ulubieniec ; 
„bogini ekranów europ. Marcella ; 
inej powieści Maurycego Dekobry. i 
zesnego. Atrakcyjna treść! Wspaniała į 

Dziś wstrząsający dramat życiowy, zaczerpnięty z mrocznych zaułków wielkiego miasta współ Gł 1 Wy» ) z m к с2е$ ; 
„GEHENNA UPADLYCH KOBIET“ (Tragedja ulicznic). W rolach StÓWSCHi Augusta; kobieta "ekkich 
obyczajów Asta Nielsen, Klaryssa, jej młoda przyjaciółka, uroczą Hilda Jennings, 

Oskar Fiomolka. Początek seansów o godz. 5.30, ostatni 10.25, 
Edward, alions Augusty 

Dzis! Niezrównana i najgłośniejsza popisowa kreacja Iwana Mozżuchina i Natalji Lisienko i 1 Nie n į а } odł 2 
powieści Lwa Tołstoja „OJCIEC SERGJUSZ* epokowy erotyczny dramat w 12 aktach z GA | 
Cara Mikołaja |. Uwaga! Podczas wyświetlenia ,jlmu będą wykonane tradycyjne cygańskie romanse: Odejdź | 

i 

PIGGRIF TERA 
ka i Ach ty dola. 

  

    

ER zma zs wz SA 

POTRZEBNE  MBMRWAWAE 
mieszkanie 3 pokojo- 
We ży : з(оі[ц- DOKTOR 
ane na ntokolu. į 

Zgloszenią do „Sło- D.ZELDOWIEZ | 
wa* pod „Mieszsanie” | chor. weneryczne, | 

Poszukuję syfilis, narządów į 
moczowych, od 9 
—1, od 5-8 wiecz. | 

p 

! 

| 
! 

mieszkania od 1 sier- 
pnia, 2 duże pokoje, 
lub 3 mniejsze z 
kuchnią.  Zgłoszeuią 
do „Słowa* pod M.P. 

) LENE Detrysc | 
Liza 

Kobieta-Lekarz 

Ar. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

—__ W. Zdr. Nr. 152. 

  

  

   

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

lombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote a 

odaje się do po- 
D wszechnej wia- 

rzędnikom i uczącym a 
się zniżka. Offarna 4 dany przez rosyjski 
m. 5. Przyjmuje: od Bank Państwowy — 

cmununzawa 1116 Непгука Dmo- 
СРОЖЕЕ аОЕ chowskiego za Nr 

349359 w przyjęciu na 

skiego na nominalną 
AKUSZERKA sumę 2.000 rubli, 

W Smiałowska jako zagubiony, unie- 

przyjmuje od godz. 9 

Ożyńska-Śmolska BBMBEKGEE 

korony. Sztuczne zę- 

11084 7 Oddział Petersburski 

BB MUSZERKI przechowanie listów 

ważnia Się. 0-160£ 

Choroby jamy ustnej. 

ZGUBY 

by. Wojskowym, u- 

Wydz. Zdr. Nr, 3 Kwit depozytowy na 

em LA 
EAS SAT 

GUBIONY KWIT do 7. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- lombardowy (Bi- 
nym ustępstwa. skupia 12) Nr 

„ Z. P. Nr 63.25354 unieważnia się 

      ma niejedną sprawkę na sumieniu! 
— Doskonale. Czy ma pan jeszcze 

jakiś rozkaz? 
Tylko jedną radę. Nie próbuj 

zręczności, gdyż, jeśli mnie zdradzisz, 
spotka cię los o wiele gorszy, niż to 
co spotkało tego człowieka... 

— Przecież nie zdradziłem pana 
nigdy, czemu pan mnie stale podejrze- 
wa? 

— Czyż nigdy, Holtz? Pamiętaj, 
że mam wszędzie oczy i uszy. Nie na- 
leży się bać niczego, prócz... mnie. 
Dobranoc. 

Na tem skończyła się rozmowa 
a słuchający spojrzeli na siebie poro- 
zumiewawczo. 

— Ten jegomość wysoce mi się 
niepodob a! rzekł poważnie Mac Dou-. 
gal. 

Jack uśmiechnął się. 
— Zgadzam się z panem najzupeł 

niej, — rzekł, — Dowidzenia panu i 
serdecznie dziękuję! 

W drodze Nick zapytał: 
— Kto jest ów Hinderson? Czy on 

nałeży do tej samej bandy? 
— Jeśli można wierzyć  informa- 

cjom policji, jest to bardzo porządny 
marynarz, właściciel statku, zwanego 
„Latająca Jaskółka”. Widocznie Fair- 
leigh najął ten statek i Henderson przy 
gotowuje się do odpłynięcia do Co- 
ombe, wczoraj złapałem rozkaz, wy- 
słany do niego przez naszego wroga. 
Dzięki Mac Dougalowi, znamy obec- 
nie sygnały i projekty, możemy więc 
działać. Przyjdź jutro wieczór do St. 
Gilles Circus o jedenastej godzinie pun 
ktualnie i przynieś swe instrumenty. 

  

° 

=“ 

Druk. „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23, 

domošci, že wy- , 
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