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Konterewolucyjny ruch na Białorusi Sowieckiej, 
Wiadomości z Mińska, które 

otrzymujemy od dłuższego czasu, 
zmuszają nas oceniać tamtejszą sytu- 
ację bardzo poważnie. O ile w latach 
ubiegłych bardzo silnie przejawiał się 
antykomunistyczny ruch bojowy po- 
szczególnych organizacyj kontrrewolu- 
cyjnych, o tyle notujemy obecnie sto- 
kroć razy grożniejszy dla władz ko- 
munistycznych ruch całego narodu 
białoruskiego, który zwolna poczyna 
uświadamiać sobie niewolę, w jakiej 
się znajduje. 

Najbardziej miarodajnym jest dla 
nas fakt ogłaszania w urzędowej pra- 
sie mińskiej wypadków, których wo- 
bec nastrojów panujących w kraju, 
już nawet sowieckie gazety nie mogą 
ukryć, a cenzura skreślić. 

Analizując potężny ruch kontrre- 
wolucyjny, jak urzędowo mianuje go 
prasa sowiecka, należy stwierdzić, że 
podkład jego głęboko ukryty jest w 
dwuch czynnikach: nadmierne podatki 

- religijność kraju, który nie może 
znieść zohydzania Świętej wiary. Dalej 
Oczywiście wzrasta z tego antysemi- 

) tyzm, a agitacja, poparta przykładami 
wybujałego systemu  protekcyjnego, 
straszliwej, biurokracji, panującej w 
Sowietach i t. d. trafia na grunt bar- 
dzo podatny. 

Nie dawno urzędowa „Zwiezda* 
całą kolumnę poświęciła utyskiwaniom 
nad zupełnie bezowocną walką z reli- 
gią. Cały system zmierzający do prze- 
śladowania religji, „ušwiadamiania“ 
włościan, wydawania pism odpowie- 
dnich, organizowania jaczejek i t.d. 
Okazał się błędny. Nie kontrolowany 
dostatecznie przeistoczył się w jałowy 
biurokratyzm, nad którym życie prze- 
szło do porządku dziennego. Z  sa- 
mych gazet sowieckich wynika, że 
wszystkie te „sielsowiety”, „schody”, 
„zbory*”, „jaczejki* wiejskie i t.d. ró- 
wnie dobrze wysłuchują nawpół spiąc 
„dokładów* przyjezdnych agitatorów, 
jak nazajutrz uchwalają kredyty na 
remont cerkwi, piszą zbiorowe poda- 
nia o przysłanie popa i t.p. Że nie 
są to gołosłowne twierdzenia, wiemy 
z niezliczonych faktów, przytoczonych 
w tychże gazetach sowieckich, które 
przez system  szpiegowsko-sielkorski 
i rabkorski (sielskije i raboczije ko- 
respondenty) usiłują w ten sposób 
zastraszyć ludność. W każdym wy- 
padku należy stwierdzić na pod- 
stawie najbardziej miarodajnych 
informacyj z Mińska, że cała 

* praca kilku lat propagandy anty- 
religijnej poniosła wielką klęskę. 

Obecnie wybuchła silna fala anty- 
semityzmu, który z natury rzeczy, ja- 
ko zjawisko zupełnie zrozumiałe, mu- 
Si poprzedzić każdy ruch kontrewolu- 
cyjny w Rosji. Hasło, wypisane, jak 
przytaczamy w wiadomości, przez ro- 
botników fabryki w Nowym Boryso- 
wie „Biej żydow, spasaj Rosiju”, w 
mgnieniu oka pociągnąć może naj- 
szersze tłumy do rewolucji. 

m. 
 ORJŁEDZOROPWODCZZZYOWJENWE НЕЗДВОМНРЕЧОДНСНИНИННЕ 

Dalsze efapy podróży inspekcyj- 
nej p. Prezydenta Mościckiego 
WŁOCŁAWSK, 13—17. Pat. W 

dalszym ciągu swych podróży Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki w towarzystwie ministrów 
Niezabytowskiego i Staniewicza oraz 
całego orszaku przybył dziś do Włoc- 
ławska, witany tu z wielką uroczy- 
stością. 

Następnie Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej zwiedził Czerniowce, wieś 
Grabkowo, Bilno, Bzówkę w pow. 
Kutnowskim, zatrzymał się w Kona- 
rach w domu pp. Chełchowskich, po 
czem po krótkim odpoczynku  odje- 
chał przez Łęki do majątku Czarnow- 
skich, a stamtąd do Kutna, gdzie 

zgotowano Panu Prezydentowi — зег- 
deczne przyjęcie. 

Następnie Pan Prezydent zwiedził 
Gołębiów p. Marczaka, poczem udał 
się do Suchodębia. 

W miejscowym kościele w Sucho- 
dębiu po uroczystem „Te Deum“ 
odbyło się w obecności Pana Prezy. 
denta Rzecypospolitej odsłonięcie cu- 
downego obrazu Matki Boskiej. | 

Pan prezydent w czasie nabożeń 
stwa aż do chwili odsłonięcia obrazu 
wysłuchał modłów klęcząc. Następnie 
Pan Prezydent odjechał do pałacu 
sen. Kiniorskiego na obiad i nocleg. 

GZRIRSK SUŁEK POREDA: PELI GCHA WUWYTY SZARA 

į Syn powstańca 1863 r. Kazimierz 
Sobolewski znajduje się w bardzo 

| ciężkich materjalnych warunkach, z 

przyjmuje Adm. „Słowa* dla „syna 
powstańca". 

żoną chorą umysłowo, emerytury 
nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę 

UKE RESORT INR TSS TTK 

miłosiernych ludzi. Łaskawe datki 

POGROMOWE NASTROJE I ZASTRASZAJĄCY POSTĘP ANTYSE - 
MITYZMU. 

Z Mińska donoszą o niepokojącym dla władz sowieckich ruchu kontr- 
rewolucyjnym, który szerzy się w sposób dotychczas nienotowany. Gazety 
sow. pełne są ałarmujących wiadomości, które przestrzegają ludność przed 
agitacią nieznanych bliżej czynników kontrewolucyjnych. Jednocześnie z tem 
wybuchła fala antysemityzmu, która stwarza wśród robotników i włościan 
nastroje, jak stwierdza sama prasa komunistyczna, wręcz pogromowe. 

Według doniesień na Polesiu operuje kilka band, które utrzymują się 
głównie wprawdzie z rabunku wszelako napadają przeważnie na sowieckie 
kooperatywy, sielsowiety, urzędy leśne i t. d. „Zwiezda* donosi, że w rejonie 
Chłopienickim banda pod wodza niejakiego Siemiona Rabcewicza posiada 
taki wpływ wśród okolicznych wsi, że młodzież tych wsi obawia się zapisy- 
wać do organizacji „Komsomołu* ponieważ Rabcewicz nie lubi komunistów. 

W samym Mińsku panuje nastrój wybitnie pagromowy. Antysemityzm 
szerzy się wsposób zastraszający. W fabryce „Czerwona  Biarezina* i 
„Wschód'* robotnicy pozwalają sobie głośno krytykować ustrój sowiecki, 
twierdząc, że dopomaga on jedynie żydom, którzy eksploatują ludność chrze- 
ściańską. Wybitną rolę w tej agitacji antysowieckiej odgrywają kobiety ro- 
botnice. Urzędowa „Zwiezda'* zaznacza iż nastroje panujące w tych fabrykach 
przypominają czasy Machno i Petlury. Ta sama gazeta przytacza fakty prze- 
śladowania żydów przez urzędników państwowego urzędu handlu w Mińsku. 

W fabrykach w Nowym Borysowie rozrzucono odezwy antykomunistycz 
ne. Na jednej z fabryk gdzie pracują 100 robotników, a w tem 300 żydów, pe- 
wnej nocy robotnicy wywiesili transparent z nadpisem „Biej żydów żydów, 
spasaj Rossiju*'. — Gazety sowieckie wymieniają nawet nazwiska najwięk- 
szych podżegczy, z oburzeniem stwierdzając, że władze obawiają się re- 
agować. 

„Zwiezda'* notuje wypadek, że w fabryce „Wschód* w Mińsku dwaj 
robotnicy nazwiskiem Parnikiel i Markiejczyk podczas ogólnego zebrania ro 
botników poczęli wygłaszać mowy, że komuniści to jes żydowska maija, że 
czerwona armja broni jedynie interesów żydów, że obecnie jest gorzej, niż 
było nawet przy caracie. Mowy te robotnicy wysłuchują z przyjemnością, 
zarząd zaś fabryki obawia się reagować. 

Z Mozyrza na Polesiu donoszą, że w tamtejszym teatrze, mieszczącym 
się w klubie im. Tomskiego omał nie pobitę artystę, który ośmielił się śpie- 
wać ze sceny rewolucyjne piosenki po żydowsku. 

Wrażenie wizyty dyplomatycznej gen. be Ron- 
de w Sowdepii 

Z.8.8.R. boi Się konsolidacji państw haltyckich i Malej Enfenfy 
z Polską. 

MOSKWA, 13-53, Pat. Komentując wizytę gen. Le Ronde w Buka- 

reszcie, „lzwiestja” wskazują, że Le Ronde należy do grupy generałów 

irancuskich, którzy w ostatnich czasach ukazali się na arenie dyploma- 
tycznej. 

Wizyta jego w krajach bałtyckich była jednym z wysiłków, „zmierza: 

jących do utworzenia bałtyckiego b!oku antysowieckiego. Obecna jego wi- 

zyta w Bukareszcie ma zapewne na celu z jednej strony skonsolidowanie 

rozpadającej się Małej Ententy, z drugiej doprowadzenie do zbliżenia 

między Małą Ententą a Polską. Tego rodzaju blok byłby jednocześnie 

skierowany przeciwko ZSRR.i Niemcom oraz wzmocniłby znacznie stano- 
wisko Francji w południowo-wschodniej Europie. 

Reichstag uchwalił amnestję 
Przeciwnikami jej byli socjaliści. 

BERLIN, 13. VII. PAT. Reichstag uchwalił dzisiaj kwaliiikowaną więk- 
szością głosów w tajnem głos. ustawy o amnestji. Przeciwko ustawie gło- 
sowała jedynie bawarska partja ludowa i grupa hannowerczyków. 

Uchwałę. poprzedziła burzliwa dyskusja. Komunista Gesch w ostrych 
słowach zaatakował przedstawicieli socjalistów, poczem socjalista Dietmann 
zażądał półgodzinnej przerwy, gdyż skutkiem ataku komunistów  irakcja 
socjalistyczna zamierzała coinąć podpis swój pod projektem amnestji. 

W czasie przerwy powiodło się przewodniczącemu Reichstagu Loebe- 
mu skłonić socjalistów do zaniechania tego zamiaru. Parlament nie- 
miecki rozpoczął w dniu dzisiejszym ferje letnie. 

Głodówka w więzieniu Sonnenberg. 
: BERLIN, 13 7. PAT. Głodówka więźniów w więzieniu Sonnenberg rozszerzyła 

się na dalsze grupy przestępców. Ogółem strajkuje 300 na ogólną liczbę 482. Żądają 
oni rozszerzenia amnestji na wszystkie kategorje przestępców. Również w twierdzy 
Golnow więźniowie polityczni rozpoczęli strajk głodowy. 

Spisek na życe króla hiszpańskiego. 
PARYŻ, 13. VII. PAT. „Le Journal" donosi z Madrytu; Rząd 

zakomunikował prasie o wykryciu spisku na życie królai Prim 
de Rivery. W związku z tem aresztowano 100 osób. 

WIEDEŃ, 12. VII. PAT. Według doniesień dziennikarskich z 
Madrytu władze wykryły spisek, który miał na celu obalenie 
obecnego rządu z okazji wyjazdu króla i gen. Primo de Rivery 
do Canfranc celem wzięcia udziału w ceniu międz, - 
dowej linji kolejowej. * BOA > 

Od kilku dni władze zauważyły w całej Hiszpanji ruch 
zmierzający do obalenia monarchii. 

"Liczba aresztowanych należących do komunistów 
kalistów w Madrycie, Barcelonie 
100 osób. 

i syndy- 
i Saragossie wynosi przeszło 

-Niezadowolenie rojalistów greckich z Gonduriofisa 

WIEDEŃ, 13. VII. PAT. Według doniesień dzienników z Aten pisma 
rojalistyczne atakują Conduriotisa i Venizelosa z powodu planowanych 
zmian systemu wyborczego i obwiniają ich O naruszenie konstytucji. Kilka 
pism ostrzega przed wybuchem powstania. 

Przesilenie rządowe w Jugosławii. 
Król powierzył misję utworzenia rządu gen. Hadżiczawi, 

WIEDEŃ, 13. Vi, PAT. Według nadeszłych tu wiadomości z Biało- 
grodu rokowania w Sprawie utworzenia nowego rządu są w pełnym toku. 
Wczoraj w późnych goozinach wieczornych gen. Hadżicz został. ponownie 

przyjęty. przez króla na dłuższej audjencji. Stanowisko Chorwatów w spra- 
wie projektowanego gabinetu pracy nie zostało jeszcze określone. 

Przewidują, że rząd jeszcze w ciągu dnia dzisiejszego, a  najpóźnie! 
jutro zostanie utworzony. Powierzenie misji utworzenia nowego gabinetu 
gen. Hadżiczowi wywołało w kołach chorwackich oraz partji chłopskiej 
niezadowolenie. Prawdopodobnem jest, że gen. Hadżicz utworzy tylko gabi- 
net wyborczy, który rozwiąże Skupczynę i przeprowadzi nowe wybory. 

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

IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK— Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa I 

Maximum i minimum ryzyka. 
Sztuka retoryki kwitła u nas w Pol- 

sce. W XVII np. wieku konieczne było, 

aby na weselu wypowiedział ktoś za 

stołem mowę, w której zmieściłyby się 

aluzje nietylko do państwa młodych i 

ich rodziców, ale także do herbów oby- 

dwu rodzin. Wobec rozmaitości rysun- 

kowej naszych herbów, sztuka retory- 

ki miała wdzięczne zadanie, gdy np. 

trzeba było wyciągnąć wnioski z połą- 

czenia Korczaka, gdzie jest psia gło- 

wa na czaszy, z Rawiczem, który przed 

stawia, jak wiadomo pannę na niedźwie 

dziu. ©О ile pojmować sztukę retoryki 

jako sztukę wypowiadania pewnych 

słów, które pięknie brzmią użyte obok 

siebie, to musiała ona na takich biesia- 

dach ślubnych prawdziwe świecić try- 

umiy. Może było piękne to schyłkowe 

w stosunku do renesansu, przedbaro- 

kowe rozpasanie słów, użytych tylko 

dla ich dźwięku. Ale pozostało u nas 

zamiłowanie do pięknych słów, pozo- 

stał brak kontroli, czy aby tak pięknie 

użyty irazes, na który właśnie sobie 

pozwolił pan prezes, czy pan dygnitarz, 

czy nawef znany publicysta, czy inny 

orator cieszący się szacunkiem roda- 

ków, czy frazes ten ma jakie zastoso- 

warie w rzeczywistości, czy nie. 

Prof. Stroński zna doskonale tę sła- 

bostkę naszego społeczeństwa do pię- 

knych słów, wie dobrze, że u nas za- 

wsze popłaca użyć taki wyraz, jak 

„iednomyślność*, „powaga“, spokój, 

„powszechny szacunek* przeważnie, 

oględnie i z zimną krwią* i wiele in- 

nych. Zaszczyca mnie. prof. Stroński 

repliką na moje artykuły, w których 

brzmią tezy o konieczności oktrojowa- 

nia konstytucji. W replice tej spotyka- 

my. takie. wskazania. 

Żądanie naprawy ustroju, jeśli ma być 
Ona dobra i trwała,: jest znacznie trudniej- 
sze i poważniejsze... 

albo te zdanie końcowe 
Spokojne i rzeczowe dążenie do zmia- 

ny ustroju wzmacnia państwo nawewnątrz 

i nazewnątrz. 

Jednem słowem, w dyskusji, czy kon 

stytucja ma być zmieniona przez obec- 

ny Seim większością 3/5 głosów, czy 

przez przyszły większością 2/3, czy 

też przez oktrojowanie konstytucji zgó- 

ry, zabiera głos prof. Stroński i po- 
wiada: 

Konstytucja powinna być zmienio- 
na poważnie. 

Ależ niewątpliwie, że powinna być 

zmieniona „poważnie*, a nie -naprzy- 

kład „figlarnie **,lecz dyskusja się toczy 

przecieź nad tem, czy uchwalenie zmian 

w konstytucji przez Seim może dać do- 

bre i pożyteczne rezultaty, czy mo- 

że dać Polsce silną władzę. Zdaniem 

naszem — nie. Ani dzisiejszy, ani ju- 

trzejszy Seim nie znajdzie większości, 

któraby w spfawie konstytucji poszła 

według jednego, zdecydowanego i ar- 

chitektonicznie konsekwentnego pla- 

nu. Ponieważ nie możemy utrwalić na 
dziesiątki lat systemu krypto - dykta- 

tury, obecnie u nas obowiązującego, a 

związanego  najistotniej z talentami i 

popularnością jednego człowieka, więc 

z dwuch poprzednich stanów faktycz- 

nych wynika dla nas konsekwencja, że 

trzeba konstytucję nadać z góry. 

Odkładanie zmiany konstytucji do no- 
wych wyborów sprawy nie załatwia, 
tylko ją odwleka i przeciąga jeszcze 
stan niepewności szkodliwy dla pań- 
stwa. Taka jest dyskusja, w której 
stronę przeciwną reprezentują Czas, 

mający nadzieję, że Sejm przyszły na- 
prawi konstytucję, posuwając ją na 
prawo, a na czem swe nadzieje opie- 
ra, tego nie potrafimy sformułować, i 
Robotnik, chcący zasadniczo utrzy- 
mać konstytucję 17 marca, a może zmie 

nić ją tyłko nieznacznie i to w kierun- 
ku na lewo. W takich warunkach 
wskazanie prof. Strońskiego, że kon- 
stytucja powinna być zmieniona „,po- 
ważnie' nic nie mówi, a jest tylko wy- 
zyskaniem tei polskiej barokowej sła- 
bostki do słów, które choś nie mają ża- 
dnego zastosowania w rzeczywistości 
i nie odpowiadają na żadne pytanie, 
temniemniej brzmią przyzwoicie, a na- 

wet uroczyście i dostojnie. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
BRASLAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“, 
DUKSZTY— ui. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ui. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GROUNO - Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wiłeńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
PO>TAWY—|. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE-—-Księg. T-wa „Ruch“, 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 0. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

13. Vii. 28. 
Dekrefy nominacyjne P. Prezyden- 

+ ta Rzeczypospolitej. Hr. Wojciech 
Redaktor Stroński powtarza także Gołuchowski wojewodą lwowskim. 

WARSZAWA, 13.VII. PAT. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej postano- 

Zarzut ten jest często spotykany po ró- laka AZ via ana 
żnych pismach. W historji tak było: w M.stwie Spraw Wewnętrznych  je- 
zamachy stanu niuchronnie prowadzi- rzego Paciorkowskiego dyrektorem 

ły do zmiany ustroju. Przykładów moż- departamentu w IV st. służb. w tem- 
na cytować dużo. Podręczniki historji Z€ Z ‚ : sz 

przepenione są a przykładami. > wojciech Ciotackūnikings RER 

też w tym zarzucie, stawianym Marszał- | wowskim, zaś szefa gabinetu Preze- 
kowi,że nie zmienił konstytucji za są Rady Ministrów Henryka  Józef- 
raz w maju 1926 r.strasznie dużo jest skiego wojewodą Wołyńskim. Wresz- 
z tego podręcznika historji. Metoda aż dw Rzeczypospolitej 

wszystkich dotychczasowych zamacho- ki "estońskiej Franciszka Chorwata 
wców stanu, jeśli się można tak wyra- posłem przy rządzie republiki find 
zić, ich wskazówki, ich szablon wska- landzkiej. 
zywałyby istotnie na to, że tak nale- 

żałoby postąpić i że proi. Stroński, a Min. Czechowicz w Karlsbadzie. 
z nim razem inni profesorowie mają ra: _ PRAGA, 13.VII. PAT. Minister 
cję. Mówi co innego jednak obserwacja skarbu Czechowicz przybył dziś do 

KI s : ; „ Karlsbadu na kurację. życia polskiego bezpośrednia, a nie zgó 

ry powzięta decyzja, że metodyka do- Zwiększenie się sfanu liczebne- 
tychczasowych zamachów stanu jest go szkolnictwa polskiego na Gór- 
drogą jedynie dostojną i wskazaną. nym Śląsku. 
Będziemy mówić przykładami: Zgodzi KATOWICE, 13.VII. PAT. Jakłsię 
się z nami prof. Stroński, żę gdyby dowiadujemy, z nowym rokiem szko|- 
Marszałek Piłsudski w r. 1926 dnia TYT zamkniętych zostanie wskutek a : : braku zgłoszeń przy ostatnich i- 16 maja, a więc nazajutrz po doko- sach w województwie Śląskiem "RT nanym zamachu, oktrojował konstytu- szkół mniejszościowych. Szkoły ie 
cję, zawierającą np. powiększenie znajdowały się przeważnie w czysto 
uprawnień Senatu, toby nie znalazł Polskich miejscowościach. 
ludzi, którzyby byli z tego zadowole- 2 się tyczy wpisów szkolnych, to 
ni. Ludzie bowiem, którzy wtedy szli p) CPIEJ P rzedstawia się dla Polaków stan w pow. iniecki i 
z Marszałkiem,! przyjęliby taką reior- polskich Szkół zapisała ię gaje „dO 
mę ze zdziwieniem, a ludzie prawicy dzieci w wieku szkolnym. Natomiast 
byli wtedy w Poznaniu i żadna reior- w Bielsku, który był najwięcej zniem- 
'ma nie mogła ich wtedy przejednać. 700» do szkół polskich zapisało się 2 SOLER ' 
Nie mówię tu o konserwatystach, bo kolo 52 proc., do niemieckich — 48 

pod adresem Marszałka zarzut, że nie 

zmienił konstytucji po zamachu stanu. 

PP M RO „PROC: 
wtedy byli o wiele mniej liczni, niż Zeb 5 * i 

obecnie. ebranie regjonalne w Kiel- 
Dzisiaj powiększenie uprawnień cach 

Senatu ie zdziwi już nikogo w obo- _ KIELCE, 12-VIl PAT. Wczoraj od- 
zie ludzi, którzy politycznie idą za Pe op bardzo liczne zeb- 
Marszałkiem. Dlaczego? anie regjonalnej grupy posłów i 

Bo mimo wszystko, co się mówi senatorów BBWR oraz mężów zauta- Ё » ania Bloku z całego j te dwa lata, które nas dzielą od za- Kieleckiego. Główną, dar 
machu, dały nam jednak spore zastę- przemowa prezesa BBWR pułk. Sław- 
py ludzi, myślących serjo o dobrze Ka, po której wywiązała się dyskusja 
państwa i sile państwa i nie patrzą- Magistrat Krakowa rokuje 0 po- cych na świat przez szkla doktryn. žytzkę 4—5 miljonów dolarów. Pierwszy pisałem, że klub jedynki to KRAKÓW 13 VII PAT. Prasa donosi tylko instrument polityki rządu, to że a przybył do Krakowa  przedsta- 
tylko klub urzędniczy. Oczywiście Maughi a <mu bankowego Bleir et Co p. : L З 2 ю sekretarzem na k j indywidualność członka klubu jedynki przedstawicielami Krakowa w aa 

3 żę Й życzki. MA Eno: Zenie OYnImaIOS, DOH: tatry" "a zokciĄbiEŚiA: she przy udziale pełnia on tylko zlecenia, płynące ze wiceprezydenta Wielgusa, który powrócił w źródła najsilniejszej w Polsce indywi- ©” ge, z urlopu a EA z + Aaa iai + I dualności. Lecz temniemniej istnienie łudnie, omawiane były ryb nóg 
tego zespołu, ten „język wspólny" Pożyczki. : Jak stychač, gmin i 
konserwatystów i radykałów, zgrupo- obecnie o pożyczkę 4 > aa 

Р В larów. wanych w jedynce, ten „język wspól- TW jesieni prawdopodobnie pożyczka 
ny'* dobra państwa nastawia całe spo- dojdzie do skutku i będzie w październiku 
łeczeństwo w kierunku dobra pań- "realizowana. 
stwa. Dlatego już dzisiaj Marszałek Echa wizyfy amhasadora nie- 
Piłsudski znajdzie wykonawców dla mieckiego u Poinearego 
takich reform, dla których nie miałby PARYŻ, 14.7 Pat. Excelsior" wy. 
tych wykonawców w maju 1926 r. raża przypuszczenie, że wczorajsza 
Trzeba pamiętać, że w charakterze wizyta ambasadora niemieckiego u 
zamachu stanu już dużo się mieści z Poincarego pozostawała w związku 
brzmieniu konstytucji, do której ten * rai a ibis Piesi : 

: c r zamach stanu prowadzi. : Paryža Parkera Gillierte p Excelsior" Zwlekanie więc z ogłoszeniem no- oświadcza, że Francja powinna nie- 
wej dla Polski konstytucjj ma głęb- zwłocznie zastanowić się nad warun- 
szą przyczynę. Piłsudski jest człowie- kami możliwości rewizji planu Dave- 
kiem dyskontującym znaczenie czasu. 5% Związanej Ściśle z ogólnem  ure- 
Przewiduje zmiany w _ psychologii a. sprawy długów wojen- 
społeczeństw i oblicza swe plany nie ' 
na nastroje dzisiejsze, lecz požniej- Hughes w Wiedniu. 
sze. Być może, że i dzisiejsze nasze _ WIEDEŃ, 13.VII. PAT. Były ame- 
wołanie o prędkie oktrojowanie kon- rykański sekretarz stanu Hughes 
stytucji jest małodusznością, obawą Przybył dziś do Wiednia. 
przed przedłużaniem stanu nienormal- US UK PE I a S 
nego, w którym żyjemy. W każdym 
razie wbrew temu, co się może ko- bezpieczeństwa iryzyka dla Polski —to 
mu zdaje, stanowisko Słowa zawiera Pozostawienie nam nadal konstytucj: 
w sobie nie maximum ryzyka, lecz !1 marca. 
minimum ryzyka. Możeby lepiej było 

ryzykować i jeszcze czekać z oktrojowa- + 
niem konstytucji, powodując się takiem Jeszcze jeden moment z artykułu 
rozumowaniem: „konstytucja oktrojo- Prof, Strońskiego. Pisze on: 
wana w maju 1926 r. byłaby napewno Ale zadania tego (naprawy konstytucji 
gorszą Od tej, którą już dziś może Tokai Fo NEC St) nie Podjęto. lecz 
Piłsudski proklamować. Poczekajmy Sa oe ae Bao JEWC na” 
więc jeszcze czas jakiś". Ale my wła- nienia. A 
śnie nie jesteśmy ryzykantami. Ryzy. To jest pospolita nieprawda. Cy- 
ko dla Polski mieści się dziś nie w tujemy te wyrazy tylko dlatego, aby 
możliwości oktrojowania ;przez Mar- wyrazić ubolewanie, że w Polsce na- 
szałka nowej dla Polski konstytucji dal fałsz nie przestaje być argumen- 
lecz w zostawieniu tej sprawy fluktom tem, z dużą swobodą używanym w 
wyborów partyjnych. Maximum nie- publicystyce, Cat.



SLO WM-0O 
  

ECHA KRAJOWE 
  

Uniwersalne wymagania. 
Chciałbym, by ta notatka w „Echach* 

drukowana była jako echo,prawdziwe, to jest 
głosem skądś płynącym, bez wiadomego 
jednak pochodzenia. Chciałbym, «żeby tak 
było dla tego, żeby nie zdetonować tych 
poczciwotek, o których będę mówić; nai«- 
ność ich bowiem jest wprost wzbiegająca! 

A swoją drogą, jak bardzo charaktery- 
styczna! 

l jak bardzo dosądnie świądczy o cięż- 
kich warunkach pracy społecznej, o ile ją 
ziemianin, lub ziemianka prowadzą! 

W pewnej miejscowości, bynajmniej nie 
zą górami i nie za lasami mieszka ziemian- 
ka, właścicielka pewnego majątku. Pracuje 
ona społecznie dużo, nawet więcej niż fak- 
tycznie może. Pracuje pod nakazem głosu 
wewnętrznego, mówiącego, że wielkie obo- 
wią ryzciążą na ziemiaństwie, że sprostać 
im więc trzeba nawet wtenczas, gdy się to 
wydaje niemożiiwem. ;Ujęcie sprawy słusz- 
ne, choć, przyznać trzeba, niezbyt pow- 
szechne! 

Otóż owa ziemianka oddaje na usługi 
społeczne nietylko swój czas i swoją prą- ja 
cę, ale i niejedną ofiarę materjalną już po- 
święciła zupełnie bezinteresownie, jedynie 
w przekonaniu, że trzebą myśleć i o innych. 
Jej zasługi społeczne doceniane są mniej 
lub więcej należycie nietylko przez najbliż- 
szych współpracowników, ale i przez ko- 
rzystających, a czasami nawet wyzyskują- 
cych jej ofiarność; i najbliżsi sąsiedzi z 
wioski są też z zupełnem uznaniem! 

Uznanie uznaniem, a interes, coprawda 
swoiście pojęty, interesem! 

Otóż włościanie z tej najbliższej wio- 
ski pocichutku porozumieli się i doszli do 
przekonania, że wszelkie tłumaczone im 
hasła o kulurze, oświacie, dobrobycie i td. 
będą znacznie łatwiejsze do zrealizowania, 
gdy będą mieli więcej... ziemi. 

Jasnem jest, iż przedewszystkiem oczy 
kmiotków zwróciły się na dwór owej pra- 
cownicy społecznej! Znowu więc pocichu- 
tku napisali piękne podanie do władz, że 
postanowili podnieść swój stan gospodar- 
czy, że wogóle gotowi słuchać i stosować 
wszystkie dobre rady kulturalne z jedy- 
nym małym warunkiem, by rząd odebrał 
ziemię właśnie ich opiekuna i oddał im!!! 

Obrazek wysoce charakterystyczny! 
Przypomniał mi się wypadek, gdy w 

1918 w pewnym dworze kresowym, do 
trwającej mimo wszelkich komitetów bol- 
szewickich-na miejscu właścicielki przyszła 
jei własna służąca i zalewając się łzami 
współczucia z powodu zagrabienia dworu, 
zażądała wśród szlochów, lecz bardzo ka- 
tegorycznie, by dziedziczka zdjeła z siebie 
i oddałą jej ostatni pozostawiony jei ko- 
żuch dlątego, że „takie czasy nastały*! 

Psychologia chłopa naszego pod nie- 
któremi względami widzi, że się niewiele 
zmieniło! ° 

Nie podaję powyższego faktu jako ja- 
kieś curiosum. Do wielu podobnych zie- 
miaństwa kresowe przywykło i nie zważa 
się nimi, kładąc to jedynie na karb cie- 
mnoty, a nie złej woli. Wprawdzie praca 
w tych warunkach jest ciężka, temniemniej 
trzeba ją prowadzić. 

Najlepszy dowód, że podobny system 
jest stosowany, jest to, że zainteresowani 
opowiadali mi o tym fakcie ze śmiechem, 
bez najmniejszej dozy rozgoryczenia. 

Jeżeli o tem piszę, to dlatego, by wy- 
kazać z jednej strony dobrą wołę i nadzwy- 
czaj usilną choć trudną pracę, z drugiej 
zaś strony dlatego, by wskazać niebezpie- 
czeństwo z rzucanych nieraz dość lekko- 
myślnie haseł demagogicznych. | 7 

(Nadmienić jeszcze muszę, iż majątek 
omawiany, to nie źadne wielkie dobro, a 
obszar bynaimniej nie kwalifikuje do re- 
formy rolnej!) — | : ; 

Jeszcze dużo czasu upłynie, zanim się 
wpoi w nasz lud przekonanie, że do do- 
brobytu iść musi przez podniesienie pozio- 
mu własnego gospodarstwa, a nie przez 
ząchłanne sięganie po cudze dobro. 3 

Zgodzę, że przytoczona prawdziwa 
„historyjka* nie wywoła bynajmniej rozgo- 
ryczenia wśród ziemiaństwa, a przeci» nie 
da im moralną satysfakcję, że pracują spo” 
łecznie naprawdę bezinteresownie! 

Poczucie spełnionego obowiązku tem- 
większą daje satystakcję wewnętrzną, o ile 
nie spotkało się z oceną i nagrodą wze- 
wnątrz. Dan. 

DZISNA. 

— (0) Z posiedzenia dziśnieńskiego 
sejmiku powiatowego. W Głębokiem od- 
było się posiedzenie sejmiku powiatowego, 
na którem poza załatwieniem szeregu spraw 
bieżących uchwalono dodatkowy budżet 
i postanowiono zaciągnąć pożyczke w Po- 
wszechnym Zakłądzie Ubezpieczeń Wzajem- 
nych na uruchomienie i prowadzenie 3 be- 
toniarni w powiecie. 

Z pozycyj, uchwalonych w dodatkowym 
budżecie, zasługują na szczególną uwagę 
kredyty na popieranie mleczarń spółdziel- 
czych, subsydjum dla powstającej spółki 
Iniarskiej w Prozorokach na klasyfikację 
plantacyj Iniarskich, na organizację kursów 
pszczelniczych, zapomogi drobnym roini- 

kom na przewiezienie eksponatów na wy- 
stawę w Wilnie, na organizację wystawy 
wyrobów przemysłu ludowego w  Głębo- 
kiem i td. 

„Dodatkowy preliminarz zwyczajny obej- 
muje wydatki w kwocie 48000 zł. Na do- 
chody składają się pozostałości z ubiegłe- 
go roku budżetowego. 

‚ Nadzwyczajny budżet obejmuje wydat- 
ki w kwocie 370000 zł. na uruchomienie 
betonniari i budowę szosy  Prozoroki— 
Jazno Królewską Karczma. Pokrycie, prze- 
widziane z pożyczki w PZUW 20000 zł. i 
z dotacji rządowej na budowę szosy w 
kwocie 350000 zł. 

Pozatem sejmik uchwalił zaciągnąć po- 
życzkę w kwocie 900000 zł. na budowę 
szosy Królewską Karczma -Dzisną na od- 
cinku drogi powiatowej z tem, że Państwo 
zapewni sejmikowi dotację w wysokości 
rat amortyzacyjnych zaciągniętej ną powyż- 
szy cel pożyczki. 

— Sprawa szosy Wilno -Lida. W dniu 
wczorajszem p. Wojewoda przyjął delegację 
ludności zamieszkałej w pobliżu nowobudu- 

i na szlaku Wilno - Lida. De- 
legacja ta zwróciła się do p. Wojewody z 
prośbą o uwzględnienie żywotnych intere- 
sów ludności przy prowadzeniu wzmianko- 
wanej szosy ze względu na to, że wydział 
Drogowy budujący szosę nie bierze często- 
kroć pod uwagę lokalnych interesów ekono- 
micznych, prostując kierunek szosy, omija- 
jąc stary odwieczny trakt, przy którym życie 

„siłą czasu skupiło osiedla ludzkie i wytworzy 
ło całą sieć dróg dojazdowych nie dających 
się tak łatwo zmienić bez naruszenia logiki 
komunikacji. 

Pan wojewoda po zaznajomieniu się z ma 
terjałami dostarczonemi przez delegację uz- 
nał motywy jej za słuszne i obiecał sprawę 
przychyłnie potraktować gdyż interesy go- 
spodarcze ludności zawsze mu będą le- 
żały najbliżej serca. 

  

    

  

   

  

— Raid wzdłuż granicy polnocno-wschod 
dniej. Trudnego raidu konnego podjął się 
niedawno pułk. Dziewicki, inspektor Korpu- 
su Ochrony Pogranicza. Pragnąc dokonać in 
spekcji oddziałów kawaleryjskich, rozmiesz- 
czonych przy poszczególnych bataljonach 
Bo wzdłuż granicy wschodniej, pułk. 
ziewicki wybrał się na tę inspekcję konno 

nie bacząc na to, że wypadnnie mu przet 
w bardzo trudnych warunkach około 2 tysię- 
cy kilometrów. 

Pułk. Dziewicki raid swój rozpoczął z 
końcem ubiegłego miesiąca z miejscowości 
Olkieniki na pograniczu polsko - litewskim, 
skąd podążył dalej wzdłuż granicy łotewskiej 
Obecnie pułk. Dziewicki znajduje się w Wi- 
leńszczyźnie, na pograniczu polsko - sowiec 
kiem. 

Zakończenie raidu ma nastąpić koło O- 
kopów Św. Trójcy, na przecięciu się grani- 
cy sowieckiej z rumuńską, czego należy się 
spodziewać w pierwszych dniach sierpnia 
GD. 

      

  

    

Z całej Polski. 
— Odbudowa arsenału Władysława IV 

w Krakowie. Przed rokiem wstrzymano re- 
staurację dawnego arsenału Władysława IV 
w Krakowie przy ul. Grodzkiej, w którym 
pomieszczono obecnie Instytyt Geograficzny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie po u- 
zyskaniu odpowiednich funduszów budżetu 
państwowego przystąpiono do wykończenia 
1 odnowienia gmachu, tak że za kilka tygod 
ni zewnętrznaczęść gmachu będzie odresta- 
urowana, a prace wewnątrz potrwają do je- 
sieni. 

— llu jest w Polsce nauczycieli? Do I 
czerwca r.b. ministerstwo oświaty wydało 
ogółem 4999 dyplomów nauczycielskich, w 
tejliczbie 2597 dla nauczycieli, którzy ukoń- 
czyli studja w wyższych zakładach nauko- 
wych zgodnie z przepisanemi egzaminami. 

Ponadto ministerstwo wydało około 1000 
dyplomów nprawniających do nauczania re- 
ligji wszystkich wyznań. 

Nauczycieli, którzy posiadają dyplomy u- 
niwersytetów: Lwowskiego i Krakowskiego 
z przed 1918r. jest 1920. Normalne egzaminy 
nauczycielskie przed polskiemi komisjami 
egzaminacyjnemi złożyło do końca 1927 r. 
około 1000 nauczycieli. 

Prócz tego około 1500 nauczycieli złoży- 
ło uproszczony egzamin nauczycielski. 

Ogółem więc mamy w szkolnictwie śred 
niem ogólnokształcącem i seminarjach nau- 
czycielskich około 10.000 nauczycieli, posia- 
dających przepisane ustawowo kwalifikacje. 

ы serca poleca 
się biedną wdowę, į 

Wilnie, mającą chorego syna i nie 

Łaskawe datki uprasza się 

Opiece ludzi dobrego 
b. pracowniczkę 

Szkoły Przemysłowo—Handlowej w 

posiadającą żadnych środków do B 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
Po 
składać do adm: „Słowa* dla b. 
RSS Szkoły. 

РОУ ПЕУ TPA UEI 

Uratowanie rozbitków „Italji” 
Ezego nie dokonały samoloty—tdokonał potężny 

łamacz lodów. 
RZYM, 13.7 PAT. „Citta di Milano* otrzymał depeszę 

iskrową, iż po uratowaniu Mariano i Zacciego sowiecki 
łamacz lodów „Krasin* posuwał się w dalszym ciągu ku 
grupie Higlieriego według wskazówek otrzymanych ze 
statku „Citta di Milano* na podstawie radjotelegramu Hi- 
gliriego. Ostatecznie o godz. 21 „Krasiń* dotarł do 
grupy  Higliriego i wziął wszystkich rozbitków na 
pokład. 3 

Szczegóły urafowania rozhifków. 

Krwawy zamach w biurach jugosławiańskiego 
ministerstwa spraw wewnętrznych. 

WIEDEŃ, 18.VII, PAT. Do dzienników donoszą z Białogrodu o zamachu, jakie- 
50 ЧоКопапо м jugosłowiańskiem ministerstwie spraw wewnętrznych na szefa sekcji 
Lazicza, kierownika policji politycznej. Do biura jego przybył pewien mężczyzna i dał 

do Lączicą kilka strzałów, Lazicz padł ciężko ranny, zaś sprawca zamachu popełnił 

samobójstwo. Lazicza przewieziono do szpitala. Przy sprawcy zamąchu nie znalezio- 

no żadnych dokumentów. Chodzi tu prawdopodobnie o akt zemsty politycznej, doko- 

nanej przez organizację macedońską ponieważ Lazicz podczas swego /urzędowania 

zajmował stanowisko wrogie wobec organizacji macedońskiej. 

Prasa francuska po przyjęciu pakfu Kelloga. 
PARYŻ, 12-VII PAT. Pisma, omawiając fakt zaaprobowania przez 

rade ministrów paktu Kelloga, podkreślają zgodnie, iż fakt ten ma znaczer 
nie wielkiej manifestacji pokojowej; dzienniki naogół jednak ubolewają, iž 
projekt amerykański nie zawiera sankcyj przeciwko napastnikom. 

MOSKWA, 13-VII PAT. Moskiewska radjostacja ogłasza na- 
stępujące szczegóły uratowania grupy Higlieriego: 
sygnały syren „Krasina”, członkowie grupy Higlieriego rozpalili 
ognie. 

Usłyszawszy 

Podpłynąwszy do samej kry, na której znajdowalifsię roz- 
bitkowie, kapitan „Krasina Samojłowicz przeszedł ku nim wraz 
z kilku towarzyszami po drabinie sznurowej. Włosi dziękowali 
gorąco przybyłym za ich uratowanie, oświadczając, iż pokładali 
nadzieje wyłącznie w „Krasinie“, 
szybkiego jego przybycia. 

nie spodziewali się jednak tak 

Czterech członków grupy iest zupełnie zdrowych, jedynie 5-ty 
Ceceoni ma złamanę nogę. Powraca już jednak do zdrowia. 

Na pokład „Krasina' zabrano cały bagaż rozbiików oraz 
uszkodzony samolot kpt. Lundborga. Na krze pozostały jedynie 
szczątki gondoli sterowca „Italia“. 

W chwili, gdy „Krasin“ zbliżył się do kry, opadła gęsta 
mgła, skutkiem czego okręt musiał się zatrzymać, dopiero gdy 
mgła zrzednie będzie on mógł kierować się ku wyspie Foyn, 
gdzie znajduje Się 

Następnie „Krasin" zabierze 
grupa alpinistów, dostrzeżona wczoraj. 

lotnika Czuchnowskiego i jego 
towarzyszy, znajdujących się w pobliżu przylądka „Platen'. 

A co 2 Amundsenem? 
MOSKWA 13-VI PAT. Okręt „Krasin* otrzymał rozkaz wyru- 

szenia w drogę w celu zabrania 
skiego i jego towarzyszy. 

na pokład lotnika Czuchnow- 

Następnie Czuchnowski ma podjąć poszukiwania grupy Ale- 
ksandriego i Amundsena. Okręt 
wrotu do Archangielska. 

„„Małygin* otrzymał rozkaz po- 

„Krasin* wyruszył na poszukiwania Amundsena. 
MOSKWA, 13 7. PAT. Łamacz lodów „Krasin* rozpoczął poszukiwania Amund- 

sena i Guilbauda oraz grupy Alexandriego. 

Przyczyna śmierci dr. Malgróna. 
Relacje współfowarzyszy niedoli. 

WIEDEŃ, 13. VII. Pat Do dzienników donoszą z Kingsbay, że według оро- 
wiądań dwu uratowanych lotników Mariano i Zacchi dr. Malgrón doznał podczas 

przymusowego lądowania „italii* złamania ręki, zaś potem odmroził sobie obie nogi. 

Zmarł on w dniu 15 czerwca w 33 roku życią. 

Rozkaz odszukania zwłok Malgróna. 
STOKHOLM 13 VII PAT. Szwedzki minister wojny przesłał telegraficznie do 

szwedzkiej ekspedycji, znajdującej się na Spitzbergu, rozkaz odszukania ciała Malgróna: 

Prócz tego minister zażądał zawiadomienia, jaka liczba ludzi oraz ile materja- 
łów mogą być odesłane z powrotem, jako niepotrzebne w dalszych pracach 

pedycji. 

eks- 

"Žaloha w Szwecji po Śmierci Malgróna. 
STOKHOLM, 13.VII. PAT. Wiadomość o šmierci 

w kołach meteorologa, została 
smutkiem. 

przyjęta 
dr. Malgrona* 

szwedzkich z głębokim 

Król przesłał kondolencje matce Malgróna, oraz towarzystwu anrtopo- 

logicznemu i geograficznemu, podnosząc bohaterstwo Malgróna oraz znacze 
nie jego badańnaukowych. 

Pati so a i i si] 

Areszfowanie komunistów na bifwie. | 
Z Kowna donoszą: 9 lipca o godz. 1 w nocy na dworcu szawelskim 

przytrzymano kurjera partji komunistycznej, Girszowicza Wolfa, powraca- 

jącego z Worń. 
Podczas rewizji znaleziono u niego wiezione z obozu koncentracyj- 

nego rozmaite notatki partyjne C. Kom. partji komunistycznej, spisy inter- 

nowanych, również kilka listów do mieszkańców Szawel, między in. do 

Wolpa Ajzyk-Dawida. Po przeprowadzeniu rewizjj u Wolpa znaleziono 

wielką walizę i kilkapudowy kosz z rozmaitym  materjałem komunistycz- 

nym i literaturą, kilka pakietów z komunistycznemi i agitacyjnemi ulotka- 

mi. Oprócz tego znaleziono okólniki i instrukcje centralnego komitetu 

litewskiej partji komunistycznej i sekretarjatu centralnego komitetu związku 

E S Po, młodzieży komunistycznej Litwy, wiele rękopisów, jak to „artykułów i ko- 

respondencyj do pism komunistycznych, hasła partyjne, taśmy od szapiro- 

grafu, narjrozmaitsze broszurki i listy o charakterze partyjnym. : 

Podczas rewizji u Konstantego Korsaka również znaleziono materjał 

kompromitujący. l 

Po zatrzymaniu tych trzech osób przeprowadzono jeszcze kilka re- 

wizyj. Dotychczas zatrzymano 6 osób. Oprócz tego, podczas rewizji u Le- 

winó wny Simy znaleziono program partji komunistycznej, lecz sama ona 

cmumsó zbiegła. Dochodzenie w toku. 

Lof gwiaździsty lofników francuskich. › 
. Bsfafnim zwycięskim etapem byla Lizbona. 

PARYZ, 13. VII. Pat. Wczoraj o godz. 21 min. 30 wylądowali w Le Bourget w 

powrocie z Lizbony por. Lassale i chorąży Duroyon. W ciągu 5 dri przebyli oni 16 

tys. km. dokonawszy raidu gwiaździstego Paryż — Oslo, Paryż — Madryt, Paryż — 

W arszawa, Paryż — Rzym, Paryż — Lizbona. 

Groźba większego strajku robof- 
„ „ników łódzkich. 

ŁODŹ, 13.VI1. PAT. W ostatnich 
dniach wybuchło w przemyśle włó- 
kienniczym kilka strajków o charakte- 
rze lokalnym na tle sporów o stoso- 
wanie cennika przy poszczególnych 
rodzajach pracy. 

Między innymi strajkowało około 
1000 robotników w fabryce Poznań- 
skiego i kilkuset robotników Schles- 
serowskiej manufaktury w Ozorkowie. 

W fabryce Poznańskiego przyszło 
wczoraj po południu do burzliwych 
zajść, w czasie których . poturbowa- 
nych zostało 2 wyższych iunkcjona- 
rjuszy administracji fabrycznej. 

Od kilku dni trwa w Łodzi strajk 
budowlany. Strajk ten objął wszystkie 
roboty przy budynkach. Pracują na- 
tomiast robotnicy przy sezonowych 
robotach budowlanych miejskich. 

Panuje przekonanie, że strajk z 
powodu trudności, na jakie napotkały 
rokowania między robotnikami, a 
Przedsiębiorcami, potrwa przez czas 

strajkuje dłuższy. W obecnej chwili 
około 1000 robotników. 

      
      

NAJLEPS 

SPOKOJNE SPĘDZENIE 

WAKACJI 
ZAPEWNIA 

FLY-TOX 
ZY ŚRODEK NISZCZĄCY 

Głos włoski o sfosunku Niemiec 
do Polski. 

RZYM, 13. VIL. PAT. Czasopismo 
„Stato” publikule artykuł poświęcony 
stosunkom polsko-niemieckim, w któ- 
rym stwierdza, że Niemcy nie mogą 
znieść spokojnie faktu istnienia nieza- 
leżnego państwa polskiego, które 
uniemożliwia ich hegemonię na wscho- 
dzie Europy. 

Niemcy dążą do uniemożliwienia 
Polsce dostępu do morza. 

Czy chodzi o sprawę państw bał- 
tyckich i kwestję Prus Wschodnich, 
czy o spór litewsko-polski zewsze w 
zasadzie jest to jedno wielkie zagad- 
nienie ekspansji niemieckiej — па 
wschód. 
a 

Mówić o powrocie Pomorza do 
Niemiec znaczy to samo, co oczekiwać 
wojny, gdyż Polska nigdy nie wyrze- 
knie się dobrowolnie prowincji etnicz- 
nie polskiej, stanowiącej przytem 
jedyną dla Polski możliwość dostępu 
do morza. 

  

    

  

NIEZAWODNIE: MUCHY, KOMARY, 

PLUSKWY, MOLE, ORAZ WSZEL= 

KIE INNE SZKODLIWE LUB DO= 
KUCZLIWE OWADY I ROBACTWO. 

    
  ы 
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Bajkał wzdycha. 
— Nie, tak dalej być nie może,— 

powiedział z uniesieniem. naczelnik 
urzędu celnego, ci przemytnicy 
wkrótce siądą nam na głowę. Wyo- 
bfaźcie sobie, panowie, że wczoraj 
przewieźli tuż pod naszym nosem 
cztery wozy z herbatą i jeden z cyga- 
rami manilskiemi. Mam o tem wia- 
domość od policji. | gdzież ich zła 
pano? Pod samym Irkuckiem!*) O 
pięćdziesiąt wiorst od granicy porto- 
franco! Co teraz o nas powie „na- 
czalstwo!?“ 

To nas nie obchodzi, — Od- 
parł jeden z urzędników celnych — 
od tego jest straż graniczna— Kozacy. 
I nie my, lecz sotnik Szarapow otrzy- 
ma naganę od Jego Excellencji! 

— Mówisz pan, jak urzędnik for- 
malista, - żachnął się naczelnik Ro- 
gowski, — nie moja, nie twoja, nie 
ich, nie nasza to sprawa... A coż ro- 
bić kiedy taki sotnik umie tylko chla- 
pać wópkę i raz tylko na tydzień by- 
wa trzeźwy? Chyba odkryć granicę 
przemytnikom, nim on nie wytrzeź- 
wieje. Zadługo na to czekać! 

— Możeby podesłać kogo do pa- 
ni Szarapowowej,—odezwał się drugi 
urzędnik, — to energiczna kobieta i 
trzyma go pod pantoilem. Może 
ona potraii go nakłonić do peł- 

nienia swych powinności Służbo- 

*) Rzecz się miała w 1897 r. gdy cała 
Wschodnia Syberja nie opłacała cła ха ла- 
graniczne towary. Wówczas granica celną 
dyła rad Bajkałem. 

wych. 
— Próbowałem już — odparł pierw- 

szy urzędnik, ale nic z tego nie 
wyszło oprócz dzikiej sceny  familij- 
nej; wódka przemogła wpływ kobiety, 
więc nawymyślał jej od ostatnich 
słów, a potem oboje się rozpłakali i 
zaczęli zawodzić swoim zwyczajem, 
ona po francusku „oh mon Dieu, 
mon Dieu“, a on po rusku—„oj Ko- 
zacze, Kozacze, życie twoje sobacze!” 
Istna para warjatów! 

Kiedy tak, — rzekł Rogowski, 
— to nic nam nie pozostaje, jak uiać 
własnym siłom. Ne, panowie, na 
ochotnika, kto chce ścigać przemytni- 
ków? Niedawno otrzymałem wiado- 
mość, że przekroczyli oni koło Maj- 
maczynu granicę chińską na 40 wo- 
zach i posuwają się na północ ku 
wielkiej drodze sybirskiej. Można do- 
stać kulą w łeb, ale można i zarobić 
z 10.000 rubli w ciągu kiłku dni, nie 
mówiąc już o awansie służbowym, za 
który ja ręczę. 

Koledzy moi, jako ludzie żonaci, 
ociągali się, ja znów nie chciałem za- 
biegać im drogę przez proste poczu- 
cie delikatności. | widząc nasze wa- 
hanie, Rogowski uznał za lepsze po- 
zostawić sobie prawo wyboru i, przy- 
stępując do mnie, rzekł krótko i węz- 
łowato: 

— Pana naznaczam naczelnikiem 
wyprawy... pana, bo jesteś młodszym 
od swych kolegów i, co najważniejsze, 
nie żonatym. A to grunt! Wybieraj 
pan podoficera i dwóch żołnierzy i 
staraj się zrobić wywiad, jakiemi to 
drogami przemytnicy wiozą swe to- 

wary z Mongolji. 

Musiałem się spieszyć, żeby prze- 

mytnicy nie wyprzedzili nas i zacho- 

wać incognito, żeby ludność miejsco- 
wa, ciągnąca zyski z kontrabandy, nie 

zawiadomiła ich o naszej wyprawie, 

A robi się to w sposób bardzo pro- 

sty: gdy celnicy lub Kozacy  wyjeż- 

dżają na pościg przemytników, oko- 

liczni włościanie zapalają stosy drze- 
wa na szczytach wysokich gór, okala- 

jących Bajkał. Jest to sygnał: „bacz- 

ność! miejcie się na ostrożności, bo 
straż graniczna was Ściga!" Sygnał 
się podaje z góry na górę i wkrótce 
cała ludność o 100 wiorst dokoła, 
patrząc na dymiące się szczyty, ukry- 
wa przemytników i ich towary w głę- 
bokich jarach, w rozpadlinach skał, 
lub w ciemnym lesie. 

Wyjechaliśmy przebrani po cywil- 
nemu, starannie ukrywszy broń w 
słomie, wyściełającej dno sań. 

— Możebyś pan zajechał do 
Czerkiesa Machmetki',—rzekł mi na 
pożegnanie Rogowski, — ten człowiek 
obcuje z przemytnikami i zna ich 
wszystkie wybiegi... on mógłby najle- 
piej poinformować straż celną, którą 
drogą pójdzie kontrabanda. 

— Ale nie zechce! 
— Obiecaj mu pan trzecią część 

nagrody, to wszelkie skrupuły: będą 
przełamane. Pomyśl pan sobie, co 
znaczy 3000 rubli dla człowieka, któ- 
ry jest goły, jak Święty turecki. No, 
szczęśliwej drogi! 

Podoficer Kurejew, przebrany za 
furmana, trzasnął z bicza i konie wy- 
niosły nas na łód Bajkału. Noc była 

cudna, jaka bywa tylko o tej porze 

we Wschodniej Syberji. Na niebie ani 

chmurki, każda gwiazda, jak odpie- 

czętowana, a w powietrzu cisza, jak 

w pierwszym dniu stworzenia. W ta- 

kiej atmosferze człowiek oddycha ca- 
łą piersią tem cudnem powietrzem 
gór, które dla nas, mieszczuchów, jest 
prawdziwym ożywiającym  balzamem. 
Dusza się korzy przed majestatem 

Natury, odlatują myśle i troski, a pa- 
mięć nabiera dziwnej siły i sięga da- 
leko. Przypominają się drobne takta 
z lat dziecinnych, o których się dawno 
zapomniało; przypominają się i ludzie, 
których się niegdyś znało i kochało, 
a których już się więcej nie zobaczy... 

Wtem dał się słyszeć jakiś przy- 
tłumiony dźwięk „e -och* jakby 
westchnienie olbrzymiej piersi. Drgną- 
łem i obudziłem się z zamyślenia. 

— Co to jest? › 
— Nic, wasze błagorodije! —odez- 

wał się żołnierz Rudomiotow: „to 
Bajkał wzdycha”. 

Wiedziałem o tem, że woda w 
Bajkale porusza się pod lodem i wy- 
daje dziwne dźwięki, podobne do 
westchnienia. Jednakże zapytałem od 
niechcenia: 

— Czegoż tak wzdycha Bajkał? 
— Wiadomo czego,—rzekł cicho 

iKurejew, zdejmując czapkę i pobož- 
nie się żegnając. — Święte to morze 
ten nasz Bajkał, a na jakież rzeczy 
musi patrzeć: niema zgody w ro- 
dzinie, niema prawdy i na Świecie. 
Ludzie się gryzą jak psy, a on, Świę- 
ty i czysty Bajkał, patrzy na te rze- 

— Et, głupstwa gadacie! — odezwał 
się drugi żołnierz, Sokołow, którego 
cała kompanja uważała za wolno- 
myśliciela i bezbożnika: „niedlatego 
wzdycha Bajkał, 

— A dla czegoż? Gadaj ty „stre- 
kulisto!“ *) —rzekł od niechcenia Kure- 
jew, spluwając na stronę. 

— Wszak wiadomo, że 330 rze- 
czek i rzeczułek wpada do Bajkału z 
okolicznych gór. A wszystkie . niosą 
mu wraz z wodą zimną jak lód, a 
czystą jak kryształ, i złoty piasek z 
rozmytych gór; i jedna tylko Angara, 
nadobna córka-jedynaczka, przerywa 
jąc góry, wynosi te bogactwa swemu 
oblubieńcowi Jenisiejowi. Otóż tych 
skarbów żałuje Bajkał stary sknera i 
wzdycha. wieczorami, gdy je rachuje... 

Gadaj zdrów! odparł Zz nie- 
chęcią Kurejew, pykając z krótkiej fa- 
jeczki „nosogrejki”; a pomilczawszy 
chwilę, dodał: 

— Ot mi się wciąż zdaje, że ta 
nasza wyprawa nie będzie miała po- 
wodzenia! 

— A to dlaczego? 
— Wiele już lat ja tu mieszkam 

nad Świętem morzem, a nie pamię- 
tam, żeby kiedy Bajkał wzdychał tak 
długo i żałośnie, jak dzisiaj. 

Nagle potężny huk wstrząsnął ca- 
łą okolicą. Zadrżały nadbrzeżne ska- 
ły i kamienie posypały się na lód. 
Konie stanęły jak wryte. 

— Co tam takiego?; czemu konie 
nie idą? 

— Рек! 164 na Bajkale, wasze 
  

nazwa   *) Strekulist — „pogardliwa 
czy i wzdycha. Czeka sądu Bożego! socjałistów u prostego ludu w Rosji. 

błagorodje! Teraz trzeba objeżdżać 
szczelinę i nakładać conajmniej 2 
wiorsty drogi! 

— A czy nie możnaby 
konie i przesadzić tę 
dową? 

— Nie można, bo konie zmęczo- 
ne, a szpara szeroka! — burknął z 
niechęcią podolicer, spoglądając z 
podełba na Sokołowa, który teraz 
siedział cicho jak trusia. A po chwili 
dodał, spluwając z pogardą: : 

— Hej ty, strekulisto-filozofie! A 
wyłaż-no z sań i pomóż zawrócić ko- 
nie: wszak widzisz, durniu, jak oni 
się przestraszyli. „Ot tobie i Bajkał 
stary sknera...“ 

rozpędzić 
szparę lo- 

) 

| 

| 
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Księżyc już stał wysoko, gdyśmy - 
dojechali do samotnej chatki starego 
Czerkiesa Machmeta, która; stała na 
brzegu jeziora, przysłonięta do wy- 
sokiej skały. Kurejew kilka razy po- 
stukał w drzwi. 

— Hej, kto tam? Przyjaciel czy 
wróg?—dał się słyszeć głos z chatki. 

— Swoi ludzie, Machmetko, przy- 
jaciele! 

— Aha, swoi ludzie! Niby to ja 
nie widzę waszych karabinów pod 
sianem? Nie „swoi“ wy ludzie, lecz 
celnicy. 

Może chcecie aresztować starego 
Machmeta? Inszallach *) — nie dam 
się! ю 

I wnet otworzył się luicik małego 
okienka, a lula sybirskiej „gwintow- 
ki" wysunęła się groźnie ku nam. 

— Nie bój się, Machmetka, — 

*) Inszallach — Dalibėg.
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- KARIER GOSPODARCZY 
Stan i pofrzeky rolnictwa 
na terenie województwa 

wileńskiego. 
Warunkiem jednoczesnego, harmo- 

nijnego współdziałania trzech głów- 
nych czynników decydujących o wy- 
twórczości w rolnictwie, t.j. ziemi, ka- 

itału i pracy, jest odpowiedni układ 
stosunków ekonomicznych i prawnych. 
Najżyźniejsze grunty pozostają odło- 
giem, jeżeli plon wydany przez nie 
będzie miał prawo zebrać kto inny. 
Nie znajdzie zastosowania kapitał, 
jeżeli zwiększa np. zawdzieczając jemu, 
wytwórczość nie będzie miała wido- 
ków zbytu lub wogóle realizacji. 

Unormowanie stosunków prawnych 
jest prezdmiotemigłębokiej troski rzą- 
du obecnego. Należy uznać, iż w tej 
dziedzinie w ciągu niespełna dwu lat 
uczyniono wielki krok naprzód. Tru- 
dniejszą jest rzeczą naprawa stosun- 
ków ekonomicznych — wymaga ona 
i czasu dłuższego i dużych wkładów 
pieniężnych. I jakkolwiek również w 
tej dziedzinie widzimy energiczne za- 
początkowania, jednak by dojść do 
ziszczenia całkowitego celów  rol- 
nictwa przed nami jeszcze długa i 
trudna do przebycia droga. 

Unormowanie stosunków  ekono- 
micznych winno być oparte na pozna- 
niu faktycznego stanu i właściwych 
potrzeb. Nim jednak przejdę do tej 
kwestji, stanowiącej temat niniejszego 
szkicu w specjalnem odniesieniu do 
Województwa wileńskiego —niezbęd- 
nem jest zaznajomienie się z warun- 
kami naturalnemi, jak klimat i gleba, 
które w znacznej mierze decydują o 
możliwościach i kierunkach rozwojo- 
wych w rolnictwie. 

Pod względem warunków natural- 
nych rolnictwo na terenie Wojewódz- 
twa wileńskiego znajduje się w sy- 
tuacji stosunkowo niezbyt pomyślnej. 
Mamy tu na względzie klimat i glebę. 
(względnie). 

Długoletnie spostrzeżenia wykazu- 
ją dla Wilna następujące krańce tem- 
peratury z oddzielnych miesięcy (w 
stopniach skali C): 

  

Mies. Maximum Minimum Amplituda 

Ь 6.6 33.8 40.4 
li, 10.4 32.7 43.1 
t. 16.1 29,4 45,5 
1v. 24.4 17.5 41.9 
V. 30.0 2.5 32.5 
VI. 32.5 1.2 31.3 

VII. 33.0 1.5 25.5 
VIII. 32.6 4,4 28.2 
1X. 29.8 1.9 31.7 
X. 227 1.0 29.7 
XI. 146 20.4 35.0 

XII. 11.2 29.4 40.6 

Rok 32.0 33.8 66.8 

Mięszany  lądowo-morski klimat 
w-wa powoduje urozmaiconą i częstą 
zmienność stanšw pogody. Według 
B. Mereckiego („Klimatologja ziem 
polskich“) daty por roku są nastę- 
pujące: 

< 

= 
< „AV 

е — 

Zima 20.XI 125 
Przedwiosna 25.11 118 
Wiosna wlašciwa 12.1V 52 
Lato 3.VI 91 
Jesień właściwa 2.1X 56 
Późna jesień 28.4 23 

Odchylenia od przytoczonych prze- 
ciętnych dat w poszczególnych latach 
są nieraz bardzo znaczne. Ostatnie 
przymrózki możliwe są jeszcze do 
15.V, a nieraz mają miejsce nawet w 
połowie czerwca (rok 1911 i 1923). 
Pierwsze przymrózki możliwe Są już 
w ostatniej dekadzie września. 

Okres wegetacyjny według Sspo- 
strzeżeń stacji doświadczalnej w Bie- 
niakoniach trwa od 7 kwietnia do 10 
istopada, jest więc krótszy niż w za- 

| odnich i południowych wojewódz- 

twach. : [il 
Odpowiednio do _ klimatycznych 

warunków daty robót polowych i sie- 
wu są następujące: 

początek robót wiosennych 5.IV. 
pełnia robót wiosennych  12.IV. 
początek siewu wiosennego —o- 

statnia dekada kwietnia, 
pełnia siewu wiosennego —pierw- 

sza dekada maja, 
początek siewu jesiennego—ostat- 

nia dekada sierpnia, 
koniec robót jesiennych —ostatnia 

dekada listopada. 
Daty zbioru zbóż przypadają 

przeważnie na sierpień, kiedy 
opady atmosieryczue osiągają maxi- 
mum, jak to widać z poniższego ze 
stawienia: 

Miesięczne sumy opadów: 

    

$ 2 К A 

@ = = ZR 38 
= = = т = 

в 33 29 31 29 
Il. 28 26 27 29 
Lil. 27 24 28 27 
V. 38 36 37 40 
v. 47 46 45 54 
VI. 7 83 83 83 
VII. 82 76 76 95 
VIII. 96 103 99 85 
x 46 50 51 44 
X 40 43 44 39 
XI. 44 43 45 39 
XII. 36 38 38 31 

Roczna suma 592 597 603 596 

Co do terytorjalnego rozkładu 
opadów, stwierdzić można, iż suma 
ich wzrasta w kierunku zachodnim. 

Kształtowanie się warunków kli- 
matycznych w poszczególnych latach 
bywa nieraz bardzo niepomyślne. Fa- 
talne pod tym względem były ostatnie 
trzy lata. 

Nadmienić tu należy, że warunki 
klimatyczne sprzyjają powstawaniu 
pewnych charakterystycznych szkodni- 
ków roślinnych i zwierzęcych. Jeżeli 
Śnieg wypada na niedostatecznie za- 
marznięty lub całkowicie niezamarž- 
nięty grunt, grzybek fusarium nivale 
(pleśń śniegowa) powoduje wyprze- 
wanie żyta. Dość znaczna wilgotność 
w końcu lata i początku jesieni sprzy- 
ja rozwojowi grzybka' photopntora 
infestans, który, przyczyniając się do 
przedwczesnego  obumierania naci 
ziemniaczanej, obniża plon ziemnia- 
ków o 20—30 procent. Zaraza ziem- 
niaczana występuje corocznie, a w la- 
tach bardziej wilgotnych powoduje 
zupełny nieurodzaj wczesnych odmian, 
Również na owies ma wpływ ujemny 
nadmiar wilgoci, skutkiem powstawa- 
nia rdzy koronowej. Ze szkodników 
zwierzęcych wymienić przedewszyst- 
kiem należy niezmiarkę paskowaną, 
występującą na jęczmieniu, muchę 
szwedzką na owsie i pszenicy, oprzę- 
dek paskowany na grochu. Szkodniki 
te występują w latach wilgotnych. Su- 
cha jesień, o ile ma miejsce kilka lat 
z rzędu, Sprzyja powstawaniu maso- 
wemu błyszczki, kłóra niszczy prze- 
dewszystkiem len i groch, zanie- 
czyszczone ognichą, oprócz tego sa- 
radelę, łubin, ogrodowiznę i ziemniaki. 

Powyżej zatrzymałem się nieco 
dłużej nad charakterystyką warunków 
klimatycznych iich wpływu ze wzglę- 
du na niezmiernie doniosłe znaczenie 
tego czynnika w rozwoju rolnictwa, a 
przedewszystkiem celem zwrócenia 
uwagi nate trudności, które pietrzą się 
przed rolnikiem w jego żmudnej pra- 
cy nad podniesieniem wydajności gle- 
by. Naturalna bowiem wydajność 
gleby nie jest wysoka. 

Teren województwa wileńskiego 
pokryty jest formacjami lodowcowe- 
mi. Tegoż pochodzenia narzutowego 
lodowcowego są wyżyny przecinające 
powierzchnię w-wa w kilku kierun- 
kach (północna grupa Swięciany 
Dokszyce o wyniosłości 275 m. w 

оСОМО 

MYCHONICA. 
pobliżu Swięcian, Środkowa grupa 
wileńska o wyniosłości 197 w Pona- 
rach i poprzeczna Smorgońska 255 m). 

Z typowych gleb przeważają krze- 
mianowe, mianowicie: żwir, piaski, 
gliniaste i gliny piaszczyste. Glina w 
bardziej czystej postaci występuje 
zrzadka i do typowych gleb nigdzie 
zaliczoną być nie może. 

Pod względem dyslokacji gleb 
W-wo nie jest jednolite. W powiecie 
Wileńsko-Trockim, zachodniej części 
powiatu Oszmiańskiego i poludnio- 
wej Swięciańskiego spotykamy — ргхе- 
ważnie grunta piaszczyste, które w mia- 
rę posuwania się w kierunku północ- 
no-wschodnim ustępują miejsce @- 
nie piaszczystej, o podglebiu przeważ- 
nie  nieprzepuszczalnem lub mało 
przepuszczalnem. W pewnej zależnoś- 
ci od tego znajduje się stosunek pize- 
strzeni uprawianych w oddzielnych 
powiatach pod poszczególne rodzaje 
zbóż. 

Przechodząc do rolniczych właści- 
wości gleb, stwierdzić można, iż po- 
siadają one cechy wspólne dla tego 
rodzaju utworów lodowcowych: prze- 
ciętna zamożność potasu, azotu i 
względnie kwasu fosiorowego — tem 
mniejsza, im większa jest zawartość 
piasku. Stopień wilgotności nie jest 
przeważnie sprzyjający i nasuwa po- 
trzebę obniżenia poziomu wody za- 
skórnej. Ubóstwo gleb  gliniasto-pia- 
szczystych w węglan wapienny, a gleb 
piaszczystych i w inne składniki — 
stawia wysokość urodzajów w zale- 
żność od intensywności nawożenia. 
Naogół biorąc, gleby wileńskie pod 
względem ich wilgotności, oporności 
i mechanicznej i chemicznej i zaso- 
bnośći w składniki odżywcze, zali- 
czyć należy przeważnie do klasy III 
(grunty żytnie). Grunty klasy Il (psze- 
niczno-żytnie) spotykane są nadzwy- 
czaj rzadko, l-ej zaś — nie istnieją tu 
wogóle. 

Znaczną przestrzeń zajmują w 
W-wie nieużytki: piaski i przedewszy- 
stkiem bagna, które łącznie stanowią 
przeszło 18 procent ogólnego obsza- 
ru W-wa. 

Przechodząc do warunków ekono- 
micznych, należy stwierdzić, że układ 
ich w wysokim stopniu krępuje roz- 

wójrolnict wa. 

Województwo Wileńskie, stano- 
wiące pograniczny północno-wschod- 
ni odcinek Rzeczypospolitej, na prze- 
strzeni 630 klm. sąsiaduje z obcemi 
państwami, zaś łączność z macierzą 
zachowuje na przestrzeni 240 klm. 
Z tych 630 klm., pozostaje nieczynną 
granica z Litwą —- 240 klm. i Rosją 
310 klm., czyli że tylko w 38 proc. 
obwód jest otwarty dla celów wymia- 
ny gospodarczej, wymiany — trzeba 
zaznaczyć —  utrudnionej skutkiem 
odcięcia tego odcinku od naturalnych 
portów. Zróżniczkowanie taryf przy- 
czyniło się do zbliżeniaW-wa do Gdań- 
ska i innych portów, jak również 
ośrodków przemysłowych Państwa, 
temniemniej handlowe koszty wy- 
miany są jeszcze dość znaczne, na 
co wskazuje rozpiętość cen poszcze- 
gólnych artykułów w W-wie. 

Łącznie z nieczynnością granic ko- 
leje żelazne, przecinające w-wo w kil- 
ku kierunkach, a stanowiące przeważ- 
nie arterje tranzytowe znaczenia pań- 
stwowego i międzynarodowego, to 
znaczenie utraciły. Z drugiej strony 
nie mogą one sprostać swemu zada- 
niu w sensie zaspokojenia potrzeb 
komunikacji miejscowej, jakkolwiek 
posiadają znaczną gęstość, nieustę- 
pującą Średniej gęstości sieci kolejo- 
wej we Włoszech (0.0378 klm. dłu- 
gości na klm. kw., 0,89 klm. dług, 
na 1000 mieszk.). Czynnikiem, który 
oddala osiedla od kolei, jest stan ko- 
munikacji kołowej. Stosunek gęstości 

sieci drogowej do kolejowej wyraża 
się w w-wie cyirą 0,35, przy odwrot- 
nym stosunku w krajach gospodar- 
czo postępowych. By dojść do tego 
stanu, jaki pod względem zasobności 
w drogi bite cechuje Poznańskie, 
gdzie na 1 klm. kw. przypada 0,299. 

Fatalny tak pod względem jakości, 
jak ilości stan dróg oddala produ- 
centów od rynków zbytu i miejsca 
zakupu, co niewątpliwie ujemnie 
wpływa na rozwój produkcji. Do te- 
go dochodzą straty bezpośrednie, po- 
wodowane bezdrożem, które inż. L. 
Borowski obłicza dla w-wa Wileńskie- 
go na 10,4 zł. rocznie na głowę lud- 
ności, czyli drugie tyle, co obciążenia 
podatkowe. 

O idrogach wodnych w tem miej- 
Scu nie mówimy. Są one wykorzy* 
Stywane wyłącznie dla spławu drze- 
wa. Przewóz niemi produktów rolni- 
ctwa nie odbywa się. Zresztą szlaki 
wodne, skutkiem odcięcia ich od na- 
turalnej arterji tranzytowej, jaką jest 
Niemen nie posiadają obecnie cech 
przedwojennych, t. j. tranzytu dla ce- 
lów eksportu zagranicznego. 

(d. c. n.) 
Z. Harski. 

"KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wiinie z dnia 13-go 
lipca r. b. 

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

* Mąka pszenna krajowa [ gat. 0000 A 
110—120, 0000 95-105, II gat. 0000 B 
90—100, 000 80—90, żytnia 65 proc. 78— 
82, 70 proc. 75 — 78, razowa 60—65, kar- 
toilana 85—95, gryczana 75--85, jęczmien- 
na 60—65. 

Kasza manna amerykańska 140—150 gr* 
za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana całą 
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80-90, ja- 
glana 80—90. 

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

Tluszcze: stonina krajowa I gat. 380— 
380, szmałec amerykański I gat. 400—450, 
„400, II gat. 320—380, amerykańska 350— 
Il gat. 380—400, sadło 380—400, olej ro- 
ślinny 240—260. 

Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za 1 litr, 
śmietana 220—250, twaróg 80 — 100 za 1 
kg., ser twarogowy 12) -- 150, masło nie- 
solone 450 — 500, solone 400 — 450, de- 
serowe 500 — 650. 

Jeja: 180 —200 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 

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

Warzywa: kartofle 15 — 18 gr.. młode 
25-30 za 1 kg, cebula 80—100, młoda 
10—15 (pęczek) marchew 25—30, pietrusz- 
ka 5—10 f jęczek ), szczaw, 15 20, sałata 5— 
10 (pęcżek), ogórki 20—25 gr. za sztukę, 
groch 80 100, fasola 80 90, kapusta 
świeża 100—120, kwaszona 45—50, grzyby 
suszone 18—20 za 1 kg. 

Drób: kury 3,00 6,00 zł. za sztukę, 
kurczęta 140 -200, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 400 600, młode 3.00 —4.00, gesi żywe 
8,00 12,00 bite 7.00—10.00, indyki żywe 
15.00—1800, bite 12.00 — 15.00 zł., młode 
8.00 -1200 zł. za sztukę. 

Ryby: liny żywe 380 — 400, śnięte 
280 — 300, szczupaki żywe 350 — 38, 
Śnięte 200 250, okonie żywe 380 — 400, 
Śnięte 240 280, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 320—400, šnięte 
180—220, leszcze żywe 380—400, śnięte 
250-280, sielawa 1 180, wąsacze żywe 
350 380, śnięte 80 300, sandacze (brak), 
sumy 200 — 250 miętusy 120 — 150, jazie 
żywe 350 - 380, śnięte 200 — 220, stynka 
brak), płocie 120 150, drobne 40—60, 

— (x) Większa partja papierówki z 
województwa Wil. przeznączona na wy- 
wóz z Polski. Informują nas, iż na stację 
kolejową Soły pod Wilnem zwieziono osta- 
tnio przeszło 30000 m.3 papierówki, prze- 
znączonej na wywóz zagranicę. 

Tego rodzaju większe transporty drze- 
wa przeznaczonego na wywóz, znajdują się 
również i na innych stącjach Dyrekcji Wi- 
leńskiej. 

Pnierajdie LOPP. 

Dookoła Targów Północnych. 
Zjazd przedstawicieli komitetów 
rolnych Wystawy Rolniczo-Prze- 

mysłowej. 
Dn. 16 m. b. odbędzie się zjazd przed- 

stawicieli kom tetów rolnych dla realizacji 
Wystawy Rolniczo-Przemysłowej przy I-ych 
Targach Północnych z terenu ziem półno- 
cno-wschodnich. 

Porządek dnia przewiduje: od godz. 
1o do 12 w poł. zwiedzanie terenu Targów 
Wystawy zaś od godz. 12 do 2 pp. posie- 
dzenie informacyjne w magistracie, w cza- 
sie którego szczegółowo poiformują ze- 
branych o stanie prac organizacyjnych i 
inwestycyjnych kierownicy działów poszcze- 
gólnych komitetu wykonawczego. 

W . tymże dniu ustalona mniejwięcej 
zostanie ilość zgłoszeń na eksponaty w 
dziale rolniczym z terenu wszystkich po- 
wiatów województw północno-wschodnich, 
zainteresowanych wystawą. 

Udział powiatów ziem  półn.- 
wschodnich w Wystawie Wileń- 

skiej. 

„W ostatnich dniach odbyło się szereg 
posiedzeń w poszczególnych powiatąch woj. 
Nowogrodzkiego pod przewodnictwem p. 
Edw. Bokuną — przewodniczącego komi- 
tetu rolniczego w Nowogródku. 

Na posiedzeniach tych zdefinjowano 
udział każdego powiatu w dziale rolniczym 
Wystawy w Wilnie. 

Z pośród powiatów woj. Wileńskiego 
pierwszy złożył zgłoszenie ną 14 sztuk by- 
dała, 2 konie i lo sztuk owiec powiat Bra- 

sławski. Żywe przygotowania prowadz 
pow.: Oszmiańskim, Dziśnieńskim 
ciańskim. 

Natomiast nieznany dotąd jest udział 
pow.: Wil.-Trockiego, Postawskiego, Wilej- 
skiego i Mołodeczańskiego. 

Z pośród większych wystawców wymie- 
nić można: maj. „Roś* — 25 szt. bydła, 30 
szt. trzody chlewnej; p. Cybulski z Poznań- 
skiego — 8 szt. bydła; Wielkopolska [га 
Roln. — 40 szt. trzody chlewnej; p. Jan 
Rafał Ślizień — 18 szt. bydła; Państw. Śre- 
dnia Szkołą Ogrodnicza zapotrzebowała 
200 m. k. pod ogródekidziałkowy i t.d. it.d. 

Zagranica interesuje się naszą 
wystawą. 

Prowadzą pertrakcje o udział w Wy- 
stawie Finlandja, która porozumiewa się 
telegraficznie, pragnie wystawić bydło oraz 
Szwecja, która ze względu na krótki czas 
wystawia jedynie fotografie bydła i koni a 
także wykresy, dotyczące rozwoju krajo- 
wych ras szwedzkich. 

ą sięw 
i Swię- 

Komitet wystawy do wystawców 

Komitet rolniczy przypomina, iż zgło- 
szenia udziąłu w Wystawie należy składać 
w biurze Targów i Wystawy w godzinach 
od 9 do 2 pp.i od 5 do 6 pp. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 
dn. 1 sierpnia. Kto jednak chce mieć zą- 
pewnione miejsce — winien się zgłaszać 
wcześniej, gdyż zgłoszenia są przyjmowane 
w kolejności. 

Należy nadmienić, że w ostatnich dniach 
sporo napłynęło zgłoszeń, wobec czego 
może zajść wypadek wcześniejszego przer- 
wania przyjmowania zgłoszeń t.j. przed 
dn. 1 sierpnia. 

SERRIO AI TE S NISSAN 

Wyłew sfawów — dzieło zbrodniczego zamachu. 
Jak wiadomo, dnia 9 bm. skutkiem zerwania stawideł i tam w wielkich 

stawach, leżących w majątkach p. Dąbrowskiego i posła Kościałkowskiego, 
wezbrane wody podmyły tor kolejowy pomiędzy Podbrodziem a Bezdanami 
i uszkodziły most. Dotychczas jeszcze komunikacja kolejowa Warszawa -2em- 
gale i z Wilna na północ odbywa się z przesiadaniem, a pociągi wciąż się 
opóźniają. Początkowo przypuszczano, że tamy zerwane zostały przypadkowo, 
ostatnio jednak energicznie prowadzone śledztwo wykryło, |że zerwanie tam 
było dziełem zbrodniczej ręki. Nasuwa 
nienia z zamachem na pociąg. 

się przypuszczenie, że mamy do czy- 

Zamach dokonany był w ten sposób, że zerwane zostały tamy w stawie 
Marysi, najwyżej położonym. Napór wody był tak silny, że w następstwie zry- 
wała ona jedną groblę za drugą w stawach majątku Urwidowo. Straty, ponie- 
sione przez majątek Ur widowo, sięgają 80000 do 100000 złotych. у 

W dalszym ciągu prowadzone jest energiczne sledztwo celem wykrycia 
sprawców zbrodniczego zamachu. 

Naprawa wyrwy, uczynionej w nasypie kolejowym przez napór wód rozla- 
nych stawów urwidowskich, trwa w dalszym ciągu. 

Zdołano umocnić jeden z dwóch torów tu biegnących o tyle, że wagony 
pociągów, nadchodzących z obu stron są przepychane. 

Same maszyny, jako zbyt ciężkie, nie są przepuszczane przez miejsce usz- 
kodzone lecz zabierają z powrotem pociąg przetoczony. 

Wskutek takiej manipulacji pociągi, kursujące po tej linji, spóźniają się. 

  

SOBOTA 
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Bonawentury 
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Spostrzeženla meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii Ц. 5. В. 

z dnia — 13-VII 1928 r. 

Wschód sł. g. 3 m. 30 

Zach. sł. o g. 19 m. 51 

Ciśnienie | -ęg 
średnie w m. | й 

Temperatura J 
średnia + 2880, 

Opad za do- 
bę w mm. 

—
—
 

Wiatr _ 
przeważający | 

Uw agi: pogodnie. 
Minimum za dobę —9C. 
Maximum na dobę 20>C. 
Tendencia barometryczna: 
pnie spadek ciśnienia. 

Zachodni 

wzrost nastę- 

URZĘDOWA. 
— (x) Nominacje urzędników w Wo 

jewództwie Wileńskiem. Zarządzeniem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dniem 
1 lipca rb. otrzymali nominację referendar- 
juszy w VII stopniu służbowym pp. Wiktor 
Czarnocki w Urzędzie Województwa Wi- 
leńskiego i Roman Siła-Nowicki w Urzędzie 
Starostwa Brasławskiego. ‚ 

_ KRONIK Ą 
KOŚCIELNA. 

— Wobec restauracji kościoła św. 
Teresy (Ostrobramskiego) sumy w niedzie- 
le i święta odprawiane będą o godz. 11 r. 
w kaplicy Ostrobramskiej. 

W razie niepogody nabożeństwo cele- 
browane będzie w zakrystji Kościoła. 

„ — Pielgrzymka do Kalwarii. W nie- 
dzielę, dnia 14 lipca rb. z kościoła św. Jó- 
zefa przy Wil. T-wie Dobroczynności wyru- 
szą pielgrzymka religijna do Kalwarji pod 
przewodnictwem ks. Aleksandra Mościckie- 
go, rektora tego kościoła. Pielgrzymka wy- 
ruszą po mszy św., którą rozpocznie się o 
godz. 7 rano; w pielgrzymce bierze Wil. 

> „Sokół* in gremio z własną orkię- 
strą. я 

PRACA i OPIEKA SPÓŁECZNĄ. 
— Organizacja specjalnego Komite- 

tu do spraw rolnych. Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej poleciło ostatnio wła- 
dzom Odnošnym zwołanie na terenie Wo- 
jewództwa Wileńskiego i Nowogródzkiego 
z wyłączeniem powiatów Postawskiego i 
Wołożyńskiego specjalnej komisji do 
spraw rolnych. 

Zadaniem tej komisji będzie unormo- 
wanie płac, zawieranie umów zbiorowych 
i likwidowanie wszystkich zatargów, wyni- 
kłych między właścicielami ziemskimi i 
pracobiorcami. 

w. skład komisji wejdzie po dwuch 
przedstawicieli z ramienia Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej, związku właścicieli 
ziemskich, samorządu i pracowników. 

Na kierownika tej komisji ma być po- 
MR okręgowy inspektor pracy p. Gno- 
iński. 

an) 

krzyknął Kurejew, odskakując jak 
oparzony od okna — ot i nasz na- 

czelnik-Polak przyjechał z namii chce 
z tobą pogadać. Nic ci złego nie zro- 
bimy. „Jej Bohu!", 

— Kiedy tak, to ogrzejcie się w 
chacie. | darujcie mi Staremu, bo 
mam oczy słabe i źle już widzę. A 
ja myślałem, że to sotnik Szarapow, 
psia jego mać, ze swymi Kozakami. 

Drzwi się otworzyły i stary Czer- 
kies stanął na progu ze strzelbą. w 

* ręku. 
— „Selam-aleįkum!“ — pozdrowitem 

go po kaukazku. 
— „Alejkum-selam!" — odpowiedział 

góral, składając ręce na piersiach. 
Proszę do chaty, kunaku...*) i czem 
chata bogata!... 

Oryginalny to był człowiek, ten 
Machmetka! Prawdziwe dziecko natu- 
ry, nieznające żadnych  wykrętów, 
ani kompromisów; człowiek pierwot- 
ny z logiką prostą jak linja. Za mło- 
dych lat brał on udział w nieskoń- 
czonych walkach z Rosjanami o nie- 
podległość swej ojczyzny i był nawet 
„miuridem* *) w Świcie imama Sza- 
mila, o czem bardzo lubił wspomi- 
nać; później za akt krwawej zenisty, 
dokonany na sąsiedzie, który mu za- 
bił wuja, został zesłany na Sybir i 
długo się wałęsał po tajdze, przemy- 
cając spirytus i wódkę na kopalnie 
złota; potem na starość służył u ja- 
kiegoś kupca za nocriego stróża i 

*) Kunak — przyjaciel. 
*) Miuridy — staż przyboczną, gwar 

dja Szamila. 

nareszcie za moją protekcją otrzy- 
mał posadę „szwajcara* w jednym z 
banków prywatnych. Ale czerkies jest 
za ruchliwy, żeby tak stać całemi go- 
dzinami na jednem miejscu; to też 
prędko zrzucił z siebie liberję, wyszy- 
tą galonami, porzucił buławę i zasły- 
nął w Irkucku, jako jeden z najlep- 
szych dorożkaży. Darowalem mu kie- 
dyś „pėlszubek“ i sztylet i od tego 
czasu zyskałem w nim przyjaciela, 
jakich mało, człowieka, który za mnie 
gotów był pójść w ogień i wodę. 

Cząsto go spotykałem na : ulicach 

miasta i jeździłem jego dorożką, ale 
zawsze mu płaciłem za kursy, cho- 

ciaż czerkies wzbraniał się przyjąć 
odemnie zapłatę. 

— To nie dla ciebie, Machmetka, 
mówiłem mu, kładąc 30 kopiejek na 
kozły: — to koniowi na owies. 

Czerkies niecierpliwił się, zżymał 
i, nareszcie pochwyciwszy mnie za rę: 
kę, szepnął do ucha: 

— Słuchaj-no, kunaku, 
ty nieprzyjaciół?" 

— A poco ci to wiedzieć? 
Czerkies uśmiechnął się zagadko- 

wo i przeprowadził palcem po gardle. 
- Powiedz tylko kto, a ja mu 

zrobię „Sekim baszka”. Inszaliach — 
utnę mu leb!. 

Myślałem, że żartuje, ale czerkies 
mówił tak stanowczo, a wyraz twarzy 
był tak serjo, że dziś ani chwili nie 
wątpię, że ten człowiek dokonałby 
swej obietnicy. ; 

Takie wspomnienia roiły mi się 
w głowie, gdym przestąpił próg jego 
małej chatki. 

a masz 

— Machmetko, mam do ciebie in- 
teres! — powiedziałem mu, siadając do 
stołu. Powiedz, mi, którą drogą 
pojadą przemytnicy z towarem. Wszak 
ty wszystko wiesz, bo żyjesz z nimi 
za panie-brata. 

Czerkies żachnął się i pokręcił 
głową: 
‚ ,— Niedobrześ powiedział, przy- 
jacielu, niedobrze! A ty powiedz co 
lepszego! 

— Cóż ci powiem lepszego nad to, 
że Ustawa Celna obiecuje ci 1,3 część 
nagrody, co wyniesie 3009 rutli z 
górą. | absolutny sekret! Żaden z 
przemytników nigdy się nie dowie, 
żeś był denuncjantem. 

— Nie, przyjacielu! Machmetkę 
wszyscy mają za zbója, ale nikt go 
nie nazwie zdrajcą, 

— Kiedy tak, to nie będę cię już 
namawiał. Obejdziemy się bez twej 
pomocy! — rzekłem, zniecierpliwiony 
powstając od stołu i biorąc się za 
czapkę. 

— Qniewasz się, Polaku, a nie 
masz słuszności, Machmetka chce ci 
dopomóc, ale inaczej. Słuchaj-no, co 
ja ci powiem. Tyś nie tchórz i mógł- 
byś na Kaukazie być nienajgorszym 
dżygitem. Aleś głupi jeszcze... głupi, 
bo młody. Ty myślisz, że zrobisz za- 
sadzkę przemytnikom, a nie wiesz, że 
oni już przygotowali dla ciebie pułap- 
kę. I ja ci mówię, jako przyjaciel: nie 
jedź do Połowinki, bo cię tam Śmierć 
czeka, tam na ciebie czatują! 

_Pożegnałem się sucho z gospoda- 
rzem i ruszyłem dalej, niebardzo dc- 
wierzając słowom starego Czerkiesa. 

Ale postanowiłem mieć się na baczno- 
ści i samemu udać przemytnika, czyli 
raczej wywiadowcę przymytników. Już 
była późna noc, gdyśmy dojechali do 
Szamańskiej skały, u której stóp sta- 
ła mała chatyna; siedlisko Tunguza. 
O, jakże mizernie wyglądała ona wo- 
bec tej góry kamiennej, przylepiona 
z boku, jak gniazdo jaskółki! Tu, na 
tej skale pochylonej nad Bajkałem lu- 
dzie pierwotni składali niegdyś ofiary 
swym bogom, wiecznie zagniewanym 
na słavego człowieka; tu na gałęziach 
świerków i modrzewi dziki Tunguz 
składał w ofiarze skórki lisów i soboli 
w nadziei, że łaskawe bóstwo zwróci 
mu te dary dziesięciokrotnie; tu na- 
reszcie odbywał się sąd starców ple- 
mienia, i tunguzi składali przysięgę 
przed wiszącą nabitą strzelbą z od- 
wiedzionym kurkiem w tem  przeko- 
naniu, że strzelba sama zabije kła- 
mcę. 

O, jakże musiała się trząść du- 
Sza takiego dzikusa, gdy stając na 
kolanach, widział przed sobą jak zło- 
wieszcze oko, swidrujące człowieka 
na wylot, czarny otwór gwintówki, 
skierowanej mu prosto w serce! Ale 
dziś minęły już czasy przesądów! So- 
bole skórki na drzewach pokradli 
chłopi rosyjscy; fuzja, pełniąca rolę 
kata, zardzewiała i nikomu już nie 
napędza strachu, a dzicy Tunguzi na- 
uczyli się kraść i kłamać nie gorzej 
od europejczyków. I od „swietego 
miejsca krajowców pozostało tylko 
kiika jaskrawych szmat, wiszących 
gdzieniegdzie na drzewach, vota po- 
bożnych Tunguzek, na które się 

pokwapił żaden z ruskich 
gów". 

Rozmyślania moje przerwał Kure- 
jew dzikim wrzaskiem „Waśka, gra- 
biat*, którym się posługują sybiracy, 
gdy chcą puścić konia w cwał. A ko- 
nie, przestraszone tem nieludzkiem wy- 
ciem, palnęły z kopyta i jak wicher 
wyniosły nas na stromy brzeg Bajka- 
łu. a gdy zaskrzypiały płozy sań 
tuż koło chatki, gospodarz wyszedł 
na nasze spotkanie i z niskim ukło- 
nem zaprosił nas na nocleg. Był to 
niemłody już Tunguz, żonaty z Rosjan- 
ką i niedawno ochszczony; pozostała 
mu jednak od pierwszego małżeń- 
Stwa corka, która za nic nie chciała 
zmienić wiary ojców i zato była Śro- 
dze prześladowana przez macochę. 
Pomimo woli zapatrywałem się na 
nią gdy chodziła po izbie w swym 
oryginalnym tunguzkim stroju, cała 
zaszyta w skóry, tym lekkim elastycz- 
nym krokiem, jakiego chyba žnie na- 
potkamy i u europejskich baletniczek. 
Tak chodzi pantera po klatce cicho a 
zwinnie, bez szelestu przestawiając swe 
aksamitne łapki. Lekki blask tryumiu 
rozjaśnił jej czarne skośne oczy, gdy 
dostrzegła, że przypatruję się jej z 
ciekawością, jakby chciała powiedzieć: 
„aha, podobam ci się, panie nojjo- 
nie“! | nagłym ruchem Szyi zatrzę- 
sła naszyjnikiem z monet, napełnia- 
jąc całą izbę brzękiem. Oryginalna 
kokieterja dzikiej dziewczyny! Tymcza- 
sem gospodyni postawiła na stół 
miskę dymiącego się,,czaju-zaturanu*, 
którym się żywi całe włościaństwo w 

„brodia- 

nieZabajk alu, a przeważnie Kozacy. Jest 

to kombinacja substancyj, które gdzie- 
indziej kulinarna sztuka nigdy nie 
potrafi pogodzić: „pół-zupy i pół 
herbaty". Do kociołka z wrzątkiem 
gospodyni sypie szczyptę herbaty 
najniższego gatunku, a gdy ta nacią- 
gnie - dodaje pół-na-pół mleka, prażo- 
nej mąki, masła i soli—i potrawa go- 
towa. Żeby nie obrazić gospodarza 
musiałem przełknąć parę łyżek tego 
specjału; ale że zrobiło mi się jakoś 
mdło więc wyciągnałem flaszkę wód- 
ki i zaczęłem traktować gospodarza. 
Rosjanie i tybylcy syberyjscy tym się 
różnią od innych narodów, że piją nie 
byle jak, ale z nabożeństwem i do 
wódki przystępują, jak do komunii. 
To też twarz mego gospodarza odra- 
zu spoważniała; powstał z miejsca, 
przeżegnał się i duszkiem wychylił 
kieliszek. 

— Može jeszcze kieliszek? W wa- 
sze ręce,żgospodarzu! 

— Dobra wódka! —pochwalił Tun- 
guz, mlaskając językiem. 

„„lm vino veritas!" powiada laciń- 
skie przysłowie, co w tłumaczeniu na 
język polski oznacza mniej więcej, że 

„prawda zawiera się na dnie  kie- 
liszka”, 

To też nie upłynęło i pół godzi- 
ny,a mój Tunguz, ponury i milczący 
jak nóc, stał się towarzyskim i gada“ 
tliwym, jak Francuz-gaskończyk lub 
mazur z pod Warszawy. 

Konstanty Siemiradzki. 

BIE



MIEJSKA. 
— (x) O mieszkania dla przyjezdnych 

na Targi Północne. W związku z mającemi 
się odbyć Targami Północnemi i Wystawą 
Rolniczo - Przemysłową w Wilnie prezydent 
m. Wilna wydał następującą odezwę do oby 
wateli miasta: 

Od 10 sierpnia do 10 września r. b. w 
związku z Targami Północnemi i Wystawą 
Rolniczo - Przemysłową w Wilnie spodzie- 
wany jest duży zjazd wystawców i gości- 
ci z innych dzielnic Polski i zagranicy do 
Wilna. 

Obowązkiem naszym jest zapewnienie 
przybywającym na Targi i Wystawę goś- 
ciom wszelkich wygód a przedewszystkiem 
dostarczenie odpowiednich mieszkań. 

Zwracam się zatem do Szanownych Oby 
wateli miasta z gorącą prośbą o zgłoszenie 
jak największej ilości mieszkań w Biurze 
Kwaterunkowem Magistratu (Dominika 
2) Sala Posiedzeń Rady Miejskiej. Zgłosze- 
nia przyjmują się codziennie z wyjątkiem 
dnin świątecznych od godz. 12 do Ż-ej. 

Za pokoje z pościelą światłem i usługą 
wyznaczono następujące ceny za dobę: 

Za pokój I-ej klasy o jednym łóżku — 
Tzł. za pokój l-ej klasy o dwuch łóżkach 
— 10 zł. za pokój Il-ej klasy o jednym łóżku 
— 5 zł. za pokój ll-ej klasy o dwuch łóż- 
kach — 8 zł., za pokój Ill-ej klasy o jednym 
łóżku — 3 zł., za pokój Ill-ej klasy odwuch 
łóżkach — 5 zł. Mieszkanie kwalifikować 
będzie przedstawiciel Magistratu. 

— Wobec kapitalnego remontu szpitała 
św. Jakóba, oddziały chirurgiczny, położ- 
niczy i ginekologiczny muszą być na czas pe 
wien zamknięte. Chorzy tej kategorji winni 
być skierowywani do Szpitala żydowskiego. 
Skutkiem szczupłości pomieszczenia przyjmo 
wane mogą być wogóle tylko wypadki nagłe 
i wymagające koniecznego umieszczenia w 
szpitalu. 

WOJSKOWA. 

— (x) Posiedzenie wojskowej komi- 
sji przeglądowej. W dniu dzisiejszym w 
lokalu przy ul. Bazyljańska 2 odbędzie się 
posiedzenie wojskowej komisji przeglądo- 
wej dlą wszystkich ochotników i tych po- 
borowych, którzy otrzymali specjalne we- 
zwania. 

    

   

SAMORZĄDOWA 

— (x) Inspekcja sanitarna w Nowej 
Wilejce. Zastępca starosty na powiat Wi- 
leńsko-Trocki p. Łukaszewicz dokonał w 
dniu wczorajszym w Nowej-Wilejce inspe- 
kcji sanitarnej. 

Ogółem stan sanitarny w N.-Wilejce 
kazał się zadawalający. 

okazał SIĘ Zar A WAUNIWERSYTECKA. 
— Dziekanat Wydziału Lekarskiego 

w Wilnie podaje do wiadomości, iż podania 
o przyjęcie w roku akademickim 1928—9 na 
Wydział Lekarski i Studjum Farmaceuty- 
czne będą przyjmowane od dnia 6—20 

Ss 14-04 0 

ci np. zaległych podatków, tracą się—wów- 
cząs przedsiębiorczy facet ubija swój inte- 
res, sprzedając za zaliczkę i na raty jakieś 
prawa, których znajomość chronić rzeko- 
mo ma od zapłacenia podatków. 

O powyższem proszą nas podać do 
wiadomości władz zainteresowanych. (P) N Ma RaayM 

ła mocy uchwa ady iejskiej 
KOMUNIKATY. z dnia 7 kwietnia 1909 r. i 12 stycz- 

— podziękowanie. Zarząd Główny Tia 1912 roku gmina karaimska w 
Stowarzyszenia Chrz.-Nar. Nauczycielstwa Wilnie uzyskała prawo bezpłatnego 
Szkół Powszechnych składa raz jeszcze tą korzystania z dwóch działek ziemi 
drogą serdeczne podziękowanie wszystkim. miejskiej na Zwierzyńcu przy ul 
którzy VII Walny Zjazd Delegatów Siowa- dė 
rzyszenia w Wilnie WASŁCZYCIII swoją obec- Grodzkiej o obszarze ogólnym 432.10 
nością, a w ;Szczególności też osobom i Sąż. kw. Na ziemi tej została wybu- 
O no okazały tak wiele go- dowana obecna kenesa i inne zabu- 

cinności i życzliwości w przyjęciu nauczy- i Я 
cielstwa z całej Polski: J. E. Ks. Arcyb. Eenasda Arias: mocy uchwały Rady 
R. Jałbrzykowskiemu oraz Kapitule Bažy- UE) Л 
liki Archikatedralnejj Panu Prezydentowi Miejskiej z r. 1904 wydzielona zosta- 

cmentarz rów- 5 og go ale Ro e ła tejże gminie pod 
-owi S. Pigoniowi, yrekcji Kolei Pań- njeż i iemi jejskiej i 

stwowych, Inspektoratowi Szkolnemu m. a a žo 
Wilna, Dyrekcji Państw. Szpit. Psychjatrycz- Fi akc i o obszarze 500 sążni 

Z działek tych gmina karaimska 

Darowizna miejska dla 
gminy karaimskiej w 

wilnie. 

nego, Panu Kom. Woj. P. P. B. Praszato- 
ow. A Męsk. Semin. Naucz., 
yrekcji Żeńsk. Semin. Naucz, kr. Jadwigi rz i а 

Zarz. Tow. Krajozn, —га udzielenie kwater ia aaa + bezpłatnie. kios 
i łóżek dla uczestników Zjazdu. Ks. Prob. _. a BIMNOWIĄ "ORCO WIESROSE 
Zawadzkiemu, Ks. Kap. Śledziewskiemu, miasta. | 
i = ar e W maju r. b. zarząd tej gminy 

s. Dr. P. Nowickiemu, Prof. Ks. Dr. Le- zwrócił si Magi & 
wickiemu za łaskawe i fachowe kierowni- rzek „A $ Rae я РГ]ОБЬа_(г 
ctwo przy zwiedzaniu m. Wilna i jego za- przekazan pon SCzIajEY NArWAADRODZ 
bytków. P. Prof. Ludwigowi i p. Hendry- gminy, motywując, iż brak tytułu 
a RE "a: własności na te grunta unie- 
oraz Dyrekcji Teatru Polskiego „Lutnia".  możliwia gmin.e uzyskanie pożyczki z 

Jednocześnie uważamy za swój obo- * 3 y 
wiązek sprostowač wzmiai:kę jednej z ga- Banku Gospodarstwa Krajowego na 

zet w sprawie przemówienia p. prezydenta rozbudowę domu gminy. 
k. PWR ki nie pozwie: na W związku z tem i jednoczesnem 
jeździe wskutek spóźnionego zgłoszenia, poparciu przez p. Wojew je 

spowodowanego nieporosumieniem. Zazna- s I inas aa „AAB 
czamy również, że wzmianka nie pocho- Е I Gedas y ES 
dzila od Prezydjum Zjazdu. ES E Z gi I zł. 2 ke 

A pijaniszkach ryczałtem 5 
TEATR I MUZYKA. zł, razem 10.348 zł. 45 gr. 

— Teatr Polski sala „Lutnia“. Dziś gra- Rada Miejska na ostatniem swem 
na bedos p raz drugi za Mal posiedzeniu, uznając sporządzenie 
nara „Ułuda szczęścia” czyli „Bajka o wilku', i ŻĘ 
która uzyskała ogólne uznanie, dzięki wy- akty | darowizny za możliwe P> 
twornej grze całego zespołu i e fektownej wy uwzg, ędnieniu sprawy z połączonemi 
stawie. Rolę główną odtwarza Stanisław Dą komisjami finansową i gospodarczą 
browski, który sztukę tę wyreżyserował. darowała wileńskiej karaimskiej gmi- 

— Występy Zoiji Grabowskiej w Tea- nie wyznaniowej omawiane działki z 
trze Soo pana artystka Teatru Po- warunkiem, że wszelkie koszta, zwią- 
znańskiego Zofja Grabowska ukaże się w Wil ° 
nie w kilku wybitniejszych sztukach swego ZANESZA sporządzeniem aktu daro- 
bogatego repertuaru. Najbliższą premjerą WIZNY pokryje gmina karaimska. (x) 
z jej udziałem będzie komedja Werneuila EEE SOURCE 051205 
„Pani Flute. : 

WYPADKI I KRADZIEŻE. я Z SĄDÓW. 
Bestjalski mord w głuchym chu- 

— (r) Złodziej okradł dozorcę wię- torze na Polesiu. 
e: i premia WE ziennego. Do mieszkania dozorcy więzie- 
tylko €ł, którzy posiadają świadectwa dOj- nia lukiskiego p. Feliksa Puczko przez Od dłuższego czasu oficjaliści rozle- 
szałości z łaciną, wydane przez państwo- otwarte okno zakradł się złodziej, który głych dóbr ks. Radziwiłła na "Polesiu byli 
wą szkołę średnią, ewent. prywatną, lecz z 

prawami szkół państwowych. Oprócz matu- 

ry do podania należy załączyć następujące 
dokumenty: metrykę urodzenia, życiorys, l-4 

iotografję (nalepioną na podaniu), kwestjo- 
narjusz (nabyty u woźnego w gmachu głów 
nym), studenci przenoszący się Z innegQ ш- 

niwefsytetu, winni dołączyć prócz wymiienio- 
Tiych dokumentów, świadectwo odejścia,zaś 

kandydaci, którzy mają przerwę najmniej ro- 
czną od chwili ukończenia szkoły średniej 
winni załączyć _ Świadectwo moralności. 
O ile okaże się brak chociaż jednego z wy- 
mienionych dokumentów, podanie będzie od- 
rzucone. 

Dokumenty winny być składane tylko w 
oryginałach. 

W miarę możności podania należy wnosić 
osobiście. 

Dla kandydatów wstępujących na | kurs 
medycyny i farmację odbędą się egzamina 
wstępne—konkursowe w dniach 21 — 28-go 
września. 

Lista przyjętych będzie ogłoszoną na ta- 
blicy Dziekanatu w dn. 29-go września rb. 

SZKOLNA. 
— Z państwowej komisji egzaminacyjnej 

dia kandydatów na nauczycieli szkół śred- 
nich w Wilnie. W okresie egzaminacyjnym 
wiosennym bieżącego roku 9 kandydatów u- 
zyskało kwalifikacje na nauczycieli szkół 
średnich po odbyciu praktyki nauczycielskiej 
i złożeniu egzaminu pedagogicznego, 10 kan- 
dydatów złożyło egzamin naukowy w cało- 
ści (z przedmiotu głównego i dodatkowego), 
1ł zaś kandydatów częściowo (bądź z przed 
miotu głównego, bądź z przedmiotu dodatko- 
wego). Nadto 15 osób złożyło egzamin upro- 
szczony. Reprobowano 12 kandydatów. 

Komisja egzaminacyjna działa przy Uni- 
wersytecie Stefana Batorego. Obecnie w okre 
sie wakacyjnym biuro Komisji jest nieczyn- 
ne do dnia 15 września. 

RÓŻNE. 

— Szantaż, obliczony na łatwowier- 
nych. Ostatniemi dniami jakiś osobnik ele- 
gancko ubrany nawiedza „od bramy do 
bramy* mieszkania zamieszkałe przez lud- 
ność mniej zamożną, — i wyjmując z oka- 
załej teki książki „rozpoczyna rozmowę” 
w te słowa „Pan(i) musi zapłacić—inaczej 
poniesie konsekwensje*. Ci, co skutkiem 
warunków mają coś ;na sumieniu w posta- 

zabrał wiszący mundur służbowy, w które- zgorszeni występnym stosunkiem żony ga- 
o kieszeni było 250 zł. pęt jowego, Eudoksji Murawiejko, z niejakim 

Złoczyńcą z łupem ulotnił się tą samą Janem Leszkiewiczem. 
drogą, Mąż Marek zdawał się nie domyślać 

O A ;, wiarołomstwa swej połowicy, to też nie 
— (r) Ujęcie fałszerza wódki mo0- dziwił się zbytnio, Żę żoną często przeby- 
olowej. Wywiadowcy wydziału śled- wą w towarzystwie sąsiada. 

czego ujęlii na ul. Ignacowskiej niejakie- (W końcu maja r.ub. małżonkowie Mus 
o Busię Manowa (ul. Szawelska 4), przy rawiejkowie zaproszeni byli na uroczystość 
tórym znaleziono 3 butelki wódki, opie- zaręczynową do sąsiadującej chaty.. Zna- 

czętowane fałszywemi pieczęciami monopo- lazł się tam i nieodstępny Leszkiewicz. 
lu państwowego. 8 Po libacji, która przeciągnęła się do 

.. Po zbadaniu zawartości butelek oeka- zachodu słońca, goście rozeszli się podpici. 
zało się, że wódka byłą rozcieńczona Murawiejko udał się na spoczynek do 
odą. 2 A leśniczówki, zaś Eudoksja i Leszkiewicz 

W sprawie wdrożono dochodzenie. zatrzymali się na ganku, skąd do uszu cór- 
— (x) Ucieczka więźnia. Osadzony ki doszła, szeptem prowadzona, rozmowa, 

ostatnio w więzieniu śledczym w Lidzie Z której zrozumiała, że matka namawiała 
za dokonanie kilku przestępstw niejaki Mi- Leszkiewicza do zabójstwa męża, na co 
chał Bałko, korzystając z chwili złego nad” ten po pewnym wahaniu zgodził się. Układ 
zoru przy więziennych robotach budowla” najwidoczniej stanął, gdyż wkrótce matka 
nych, gdzie był zatrudniony, uciekł w nie- wróciła do chaty, a obecnym w niej córce 
wiadomym kierunku. Anastazji i parobkowi dała do wypełnienia 

Zarządzony natychmiastowy pościg za Zlecenia poza domem. 
Bałkiem nie dał dotąd żadnych rezultatów. Wracając po pewnym czasie, Anastazja 

zauważyła, jak matka i Leszkiewicz, stojąc 
RADJO. po obu Sis łóżka Murawiejki, starannie 

> 2 okrywają go kocem. 
Sobota dnia 14 lipca 1923 r. ‹ Шіё‹пюпа złem przeczuciem zbliżyła 

12,00—13,00 Muzyka z płyt gramofo- SIE do łóżka ojca, podniosła kołdrę, lecz 
nowych. znalazła już stygnące ciało. Sina pręga na 

13,00— _ : Transmisja z Warszawy. 
17,00—17,15: Chwilka litewska. 

Kółek 

Szyi wskazywała, iż jej rodzic został udu- 

17,15 17,20: Komunikat Zw. 

17,20:—17,55: Odczyt z działu 

nop 

Okrzyk bólu i zgrozy wyrwał się z krtani 
dziewczęcia, lecz natychmiast został stłu- 

szony. 

Org. Rolniczych Ziemi Wil. 
„Rol- miony na widok groźnego błysku noża, któ- 

nictwo“. rym groził Leszkiewicz, jeżeli piśnie coś w 
Ф tej sprawie. 

18,00--19,00. Transmisja z Krakowa. Tak steroryzowana Murawiejkówna, 0- 
19,00—19,25: „Kącik, dla pań”. płakując po kątach ojca, milczała. 
EZ zaa: odczyt. Tymczasem zbrodnicza para przeniosła 

20,15 - 22,00: Transmisja z Warszawy: mk: Śliary do miynicy, dzieje zako: 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: Po uplywi i i i - я pływie zaś kilku dni ponownie wy: 

22,30 23,30: Transmisja muzyki tane- dostali ciąło z pod ziemi i nocą przenieśli 
NE do lasu. 

———————————— „Raptowne zaginiccie gajovego zwróci. 
ło u 

zainteresowała się policja 
Wszczęto dochodzenie. З 

Przeszukując las, odnaleziono zwłok, 

— Bezimiennie dla najbiedniejszych _ Eudoksji, opodal zaś świeżo okopaną zie 
zł. 5— mię, a pod ni ą ciało Murawiejki. 

Sekcja zwłok stwierdziła, iż Marek Mu- 
rawiejko, zmarł wskutek uduszenia go, zaś 
żona jego padła rażona anewryzmem w 
czasie, kiedy, jak ustaliło dochodzenie, za- 
cierała ślady zbrodni, spełnionej swym ko- 
chankiem. ь 

W wyniku dochodzenia aresztowano 
zabójcę. 

Proces w tej sprawie toczył się w są- 
dzie okręgowym w Pińsku, który skazał 
Leszkiewicza na 12 lat ciężkiego więzienia. 

Na skutek skargi skazanego sprawa 
przeszła do sądu apelacyjnego w Wilnie.ż 

Po ponownem rozpatrzeniu sprawy sąd 
wyrok pierwszej instancji 2 

о5. 
KTS IISETS TETRA 

20-lotnia dziewczyna na czele szajki 
bandytów. 

W węzieniu w Brześciu Litewskim prze- 
bywa niezwykła bandytka, która mimo tnio- 
dego wieku — liczy bowiem 20 lat — sta- 
neia na czele niebezpiecznej szajki bandy- 
tów i uprawiała zbrodniczą działalność na 
terenie Polesia. 

Matruna Lawaj, utrzymywała swoją szaj- 
kę w posłuchu terorem i miłostkami. 

Miała ostatnio czterech równocześnie ko- 
chanków, między innymi młodziutkiego Mi- 
chała Niczeborucha, który był jej prawą ręką 

i posłusznym wykonawcą wszystkich rozka- 
zów. Ponieważ pomiędzy kochankami zaczę- 
ły się ostre tarcia, Lawaj postanowiła wszyst 
kich ich usunąć i pierwszy właśnnie padł 
jej ofiarą Niczeboruch. 

Zamordowała go w lesie, dogoniwszy go 
tam konno, gdy po kłótni zbiegł z miejsca 
postoju bandytów. Zaczęła do niego przymi- 
lać i całując go i pieszcząc, strzeliła do nie- 
go z tyłu, kładąc go trupem na miejscu. Tru 
pa zaciągnęła do stojącego w pobliżu wozu, 
przykryła burką i pognała konie, Wóz z tru- 
dem przytrzymali w drodze wieśniacy, a z0r 
baczywszy, co się na nim znajduje, zaalar- 
mowali policję. 

Wszczęto natychmiast pościg za bandy- 
tami i po pewnym czasie udało się scchwytać 
piękną i groźną bandytkę. Okazuje się, że 
oprócz zabitego Niczeborucha, ma ona jesz- 
cze kiłka innych podobnych spraw na Su- 
mieniu. Z zimną krwią usuwała z szajki tych 
wszystkich wspólników, którzy usiłowali o- 
kazać jej nieposłuszeństwo. 

i Suwaki rachunkowe | 

—0 res sok 

   

  

  

    

handlowe, dla przemysłu leśnego, 
kalkulacyjne, ect. 

L'nijli redukcyjne 6-skalowe, skale 
metalowe, przenośniki i t. p. poleca 
bardzo tanio Mieczysław ŻEJMO 

Wilno, ul. Mickiewicza 24. 

syst. Rietza, inż. Petera. Elektro. 

  

Specjalna papa asfaltowa „KORIOLIT* do 

krycia dachów nie zawiera smoły, nie wy- 

magą smołowania tak po ukończeniu po- 
krycia, ani kOnserwacji i naprawy przez 
długie lata. „Koriolit* jest odporny na 
ogień przenośny. Nadaje się do krycia bu- 
dynków wszelkiego rodzaju, także staro- 
gontowych, wygląd biały i bardzo lekka. 

Próbki i cenniki wysyła na żądanie Biuro 
Techniczno-Handlowe Inż. KIERSNOWSKI 
i KRUŻOŁEK - S-ka w Wilnie. ul. Jagiel- 
lońska Nr 8, tel. 5-60, jako przedstawi- 
ciele Spółki Akcyjnej „EMIL  KUŹNICKI, 
Fabryki Tektury Dachowej, Produktów 
Chemicznych i Asfaltu. Dostawę „Koriolitu* 

uskutecznia się natychmiast. 

Wystawiamy na Targach Połnocnych i Wy- 
stawie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie. 

Bilejski Kinematograł 
Kulturalno-Oświatowy! 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Ua ama 13 do 16 lipca 1928 roku 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

kom. w 2 aktąch. Ostatni seans o godz. 10-ej. 

WYCIEŃCZENIEBLEDNICE 
LECZY 

* HEMOGEN"       

  

  

SEEEERCZ 

Ogłoszenie. 

Dyrekcja Robót Publicznych w Nowo- 
gródku ogłaszą przetarg ofertowy ną do- 
stąwę cegły w ilości miljona sztuk z do- 
stawą do stacji Nowojelnia. 

„ Cegła powinna być normalnych wymia- 
rów, dobrze wypalona, niemarglowata, od- 
powiadająca obowiązującym warunkom te- 
chnicznym. 

Wykonanie dostawy po 150 tysięcy ty- 
godniowo z zakończeniem nie później 20 
września r.b. Wypłata należności będzie 
dokonywana za każde przyjęte 100 tysię- 
cy cegieł. 2 

  

Oferty w zapieczętowanych kopertach 
należy składać w Dyrekcji (ulica Grodzień- 
ska 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 DL odpowiednich papierach procento- 
wych. 

8 VII 1928. 

Nr 8-XI 

EBMSEBSEGERZECEZ 

Dyrektor 
(—) Inż. A. Żubelewicz. 

    
Przypomnij sobie! 

Szedłeś ulicą — nagle poczułeś silny 
ale subtelny zapach perium i mimo- 
woli musiałes się obejrzeć, bo za- 

pach ten przylgnął do Ciebie, towa- 
rzyszył Ci i przerwał Ci bieg myśli! 

Perfumy Henryka Żaka chwytają 
jak  arkan! Kup м najbliższej | 

Г perfumerii ' 
i „Halkę“ (dla Pań) ® 

„Lilas* (dla Panów) т N 
„Daj-Go* (dla Wszystkich). 

„Uota Otchłań 

* DO WYNAJĘCIA 

"== 

В LOKALE 
GG 

POTRZEBNE 
mieszkanie 3 pokojo- 
we z kuchnią, pożą- 
dane na Antokolu. 
Zgloszenia do „Sło- 
wa“ pod „Mieszkanie“ 

RWAWAWA 
KUPKO I SPRZEDAŹ 
WAWAAWA 

garnitur mebli 

BZWAWAWE 

gi LEKARZE @ 
BMAWAWAE 

DOKTOR | 

D.ZELDOWIEZ | 
chor. weneryczne, 
syfilis; narządów 
moczowych, od | 

  

  
  

    

—1, od 5-8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 

2 Od 12--2 i Od 4--6, 

Kipię salonowych i ul. Mickiewicza 24, | 
pianino lub fortepian tel. 277. 
za gotówkę. Oferty "Ww, Zdr. Nir. 137. do redakcji „Stowa“ 

Dr. POPILSKI 
pod „garnitur*. |-060€ 

choroby skórne i we- 
ОНА И ОЕБ С ЕЛЕН пЁгУпЁе' Przyjmuje 

Į LETNISKA 35556 
a 2, róg Zawalnej 

    

  

    

5 
k 

  

GRZBKEG (A MATZKSB © RSZEŁO ŽP. 1 

Letnisko” Pensjonat - 
st. Landwarów, m: 
Leśniczówka nad DOKTOR 
jeziorem, las sosno- K. GINSBERG 
wy, dowiedzieć się:choroby weneryczne 
Antokolska 62-a - 24syfilis i skórne. Wii - 
Olszewska, lub nano, ul. Wileńska 3, e- 
miejscu. 1-901е !е!оп '567. Przyjm je 

> — —- 04 8 40 11044 а0 &. 

  

SERW st— 
EIDOS —- 

ši MUS GBp, pw 
. 5 WOŁFSOR 

a weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ui. 

4KUSZERKA Wileńska 7, tel. 1067. 

W. Smialowska "18! 
przyjmuje od godz. 9 
a T. 2 ce Dok 

m. 6. Niezamož- „Me 
nym ustępstwa. tór Med 

Z. P. Nr 63. В. GYMBLER { 
REZ UNEZNU WM choroby Skórne, we- 

neryczne i moczo- R s E płciowe. Elektrotera- 
Pia, słońce | górskie: SE о ол semua diatermja. | Mickiewi- 
czą 12, róg Tatar- н 2ат?::: skiej 9-2i5 -8. 

a dla de MS W.Z.P 43. 

wniczych widoków, D SERA 
czystego powietrza, 
słońca, zieleni propo- Ar Uanaaos L : ziele działu y zpitala nuję wzięcie udziaću Sawicz, choroby skór- w spacerach pO NAJ nę, weneryczne, go- piękniejszych  okoli- gziny przyjęć 5. 15 cach naszego miasta Zamkowa 721 „ag 

      

w godz. 4 8 wiecz: czeni, i : ы 
Listownie lub 080- |ux, > ka kas 
biscie w godz. 12—1 
рр., ul. Sierakowskie- 
go 21 m.5, Aleksan- 
der K. 3107-0 

(sztuczne słońce gór- 
skie)i elektrycznością, 
(djatermja) porz 
PEAR KORZENNA ARE 

, 

dwa ogrody Oowoco- BRSEBESE 

ааа ZGUBY 
BBBRSZEGE 

žeczkę wojsko- 

Wilkomirska za osta- 
tnią kuźnią zwrot na 
lewo 5 km.  I-SOIE 

Poszukuje S EO 
SPÓLNIKA — CZKĘ bilizacyjną, wyd przez. 
do meblowego inte-P. K. U. Wilno na 
resu wiadomość: Za- imię Piotra Szwede- 
walna 15, Makowski. wicza, unieważnia się 

0 __8LOE 

  

    kradzioną  ksią- 

dramat życiowo - sensacyjny w 8 aktach 
z awanturniczego życia poszukiwaczy złota» 

Złoto — gorączka ludzkości. W roli głównej: Tom Mix, jego wspaniały wierzchowiec „Tony* i 
najmłodszy cowboy 12 letni Timy Brown. Nad program: „CUDOWNE PRZEDSIĘBIORSTWO" 

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. 
Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 6-€j, w 
niedzielę i święta od g. 4-ej. Cena biletów: Parter 80 gr., Balkon 40 gr. . Następny program: 

„ŚMIERĆ BLADYM TWARZOM*. 

  

Text „НП° | 
Wileńska 38. 

Ko Polonija“ 
A.Mickie wicza 22. 

  

Reżys. genjalny Aleksander Razumny. 

DZIEJE?" W filmie tym Harold Lloyd 

Е Dzis! Parter od 1 zt, Balkon 70 gr. Sensacja świata filmowego! Wirtuoz ekranu, ulubieniec 
publiczności, którego nazwisko wywołuje entuzjazm Iwan Petrowicz i bogini ekranów europ. Marcella 
Albani w najnowszej kreacji p t. „KSIĄŻE czy BŁAZEN? podług sensacyjnej powieści Maurycego Dekobry. 

Fascynująca sztuka z życia współczesnego. Atrakcyjna treść! Wspaniała 
wystawa! Ost. seans o god 10.15. 

Dziśj Dwie godziny śmiechu i humoru, śmiech bez przerwy!!! Wszechświatowej sławy komik, ulubieniec 
wileńskiej publiczności HAROLL LLOYD w swoim najnowszym arcywesołym 

przechodzi sam siebie. NAD PROGRAM w 2 aktach. Początek sean- 
sów_o_godz. 5.30, ostatni 10.30, 

filmie „GWAŁTU, CO SIĘ 

  

las „Manta“ 
Wielka 30.   Dzis! Niezrównana i najątośniejsza popisowa kreacja Iwana Mozżuchina i Natalji Lisienko podług głośnej 

powieści Lwa Tołstoja „OJCIEC SERGJUSZ* epokowy erotyczny dramat w 12 aktach z czasów panowania 
Cara Mikołaja 1. Uwaga! Podczas wyświetlenia „ilmu będą wykonane tradycyjne cygańskie romanse: Odejdź 

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

1... o ——————————————————————-—-——————————>——————————— 

H. BALFOUR. 

"WALKA 0 DOKUMENTŲ 

wejściu do pokoju , Jack zbližyt się do rzekt Nick, — muszę to jeszcze obej- 

okna i zasłonił je firanką, poczem do- rzeć. 
piero zapalił światło. Wsunął głowę i ramiona do kasy i 

Nick obejrzał się ciekawie: zauwa- szukał w niej czegoś obu rękami. 

żył odrazu ów aparat, naśladujący tele- Poczem wysunął się i zapytał Jacka: 

Gdy nazajutrz spotkali się znowu, fon, zawieszony na ścianie, poczem 0- 
Jack minął kilka razy Nicka, nie pozna- czy jego spoczęły na kasie ogniotrwa- 

jąc go, wreszcie musiał mu powinszo- łej i drzwiach, wiodących do dalszych 
wać zdolności do charakteryzowania pokoi. 
się i udali się razem na miejsce stanow — Te drzwi prowadzą pewnie do 

czej walki. W drodze Jack zatrzymał sypialni Holtza i sali w której jest stac 
jakiegoś przechodnia, pytając go 0 go- ja nadawcza radja,—rzekł, wskazując 
dzinę. je Jackowi. 

— Czy wszystko w porządku, Kar- Przekonali się, że przypuszczenie 
terze?—dodał szeptem, podczas zdy to bylo zupełnie słuszne. Oba pokoje 
tamten wyjmował zegarek. nie miały innego wyjścia, a nawet je- 

— ak. Ludzie nasi są porozstawia den z nich był pozbawiony okien. Na 
ni wszędzie. Gdy zagwiżdżę, sygnał po pierwszy rzut oka wydawały się pu- 
wtóry Green, a czterej pomocnicy jego ste prawie. 
rzuca się natychmiast do Martello, in — Ten iałszywy telefon musi za- 
ni zaś będą czatowali u wylotu ulicy. wierać mikrofon —zauważył znów Nick 
Za pierwszym sygnałem, danym przez — Teraz zajmiemy się kasą, —roz- 

— Czy masz elektryczną latarkę? 
— Tak. 
Nick wziął ją i skierował smugę 

świetlną wgłąb ciemnego otworu. 
— Widziałem, że w tem coś jest! 

—zawołał. —]acku, daj mi mały haczyk 
który znajdziesz pomiędzy memi in- 
strumentami. 

Strickland wykonał polecenie. Nick 
wsunął haczyk do małego wgłębienia 
koło zawiasów, poruszył nim kilkakro- 
tnie, poczem wyprostował się z west- 
chnieniem ulgi. 

, — Ateraz, przybywaj czarna ma- 
gio?—rzekł śmiejąc się. 

Zamknął kasę ogniotrwałą na czte- 

ry spusty. 

wytwarza się tok elektryczny, który po- 
rusza mechanizm. Jeśli teraz znowu za- 
mkniemy drzwiczki, druga szuflada zni 
knie. Sprytne urządzenie, nieprawdaż? 
— Jesteś cudowny, Nicku,—zawołał 

Jack-—Czemu nie zostałeś  detekty- 
wem? Ё 

— Myślałem o tem!—odrzekł, śmie 
jąc się. 

Jack zaczął przeglądać zawartość 
kasy ogniotrwałej. Były tam książecz- 
ki czekowe do rozmaitych banków na 
bardzo znaczne sumy. Poza tem była 
tam skrzynka zawierająca komplet na 
rzędzi złodziejskich i pudło z peruka- 
mi. ! 

Szybko przejrzał pozostałe papie- 
ry i zrozumiał , że dokonał ważnego 
odkrycia. Były tam dowody niezbite do 
konanych kradzieży, banknoty zazna- 
czone, lista podpisów, przeznaczonych 
do sfałszowania i wiele innych cieka- 

pana, zajmiemy cały dom. 
— Doskonale, o pierwszej punktu- 

alnie,—rzekł jack, odchodząc. 
Skręcili na Grass Street i znaleźli się Nick próbował rozmaitych 

wkrótce przed domem Nr 92. 

— Patrz!t—to mówiąc, otworzył ka 
sę, w której ujrzeli kilka papierów,sta- 
rannie związanych i dwie skrzynki za- 
mknięte. 

Jack spojrzał nań ze zdumieniem. 

kazał Jack. 
Obaj wrócili do pierwszego pokoju 

i Strickland zaczął przyglądać się, jak 
sposobów 

otworzenia ogniotrwałej kasy. Po pię- 

wych dokumentów. 
Nick, który okiem obojętnym patrzał 

na to wszystko, ujrzał nagle ze zdumie- 
niem paczkę biletów wizytowych z jeg 
własnym pseudonimem: „Niech żyje 

Przekonawszy się, że żadne świa- ciu minutach metalowe Ścianki poddały 
tło nie zdradza, iż mieszkańcy tego do- się i Nick wyjął jej zawartość Było tam 
mu czuwają jeszcze, Jack skorzystał kilka papierów, czeki na nazwisko 
z poprzednniego już wypróbowanego Hardinga, i rachunki. 
już sposobu, i wśliznął się do wnętrza Jack był rozczarowany. 
domu. Nic nie mąciło ciszy. — To wszystko nie ma znaczenia,-- 

— Chodźmy prosto do pokoju Hol- rzekł.-Mam dosyć dowodów przeciwko 
tza,—szepnął Jack, potem zajmiemy się Fairleighowi dzięki dokumentom, któ- 
rozmową z Fairleighem. mam u siebie, ale miałem nadzieję, że 

Na drugiem piętrze Strickland wska uda mi się zebrać jeszcze kilka šwia- 
zał Nickowi drzwi, które ten ostatni dectwo różnych jego winach. 
otworzył przy pomocy wytrycha. Po — Proszę poczekać chwilę, — od 

Wydawca »ianłsław Mackłewicz. Radaktor, odoowiedz 2'ny Witold Woydyłło 

— Na Boga!—jakże to zrobiłeś?... 
— Miałem już doczynienia z podob 

nemi urządzeniami, —przerwał Nick. - 
Polegają oni na tym samym  mecha- 
nizmie, na jakim opierają się windy, 
pierwsza szuflada kasy ogniotrwałei 
znajduje się teraz na dołe. Trudność po 
Jega na odnalezieniu resoru. Widzisz, 
ten mały haczyk, który pociągnęłem do 
siebie, poruszył on sprężynę, która stały schowane, usłyszeli gwizd przecią 
wprawia w ruch szufladki. Gdy głó- gły, na który odpowiedział ktoś w po- 
wny zamek przycisnie tę sprężynkę, bliżu. 

sport“. 
— Cóż za aplomb niezwykty!-—za- 

wolal. 
— Nie oburzaj się,—odrzekł Jack, 

--człowiek z którym mamy doczynienia 
popełnił o wiele gorsze zbrodnie. Po- 
móż mi wpakować to wszystko do mej 

walizki i nie traćmy czasu! 
W chwili, gdy wszystkie papiery zo 

— Do djabła!—mruknął Nick, za- 
mykając kasę. 

Jack pochwycił walizkę i ukrył ją 
w pozycji wyczekującej przy drzwiach 

Nick zgasił światło i stał z ręką przy 
kontakcie. 

Zdawało im się, że ktoś biegł po u- 
licy; potem, po chwnowej ciszy, dole- 
ciał do nich głuchy trzask i, szybkie 
kroki po schodach. Drzwi się otworzyły 
szeroko. 

— Ręce do góry!-—Krzyknął Jack, 
ale Nick zapalił światło i zawołał: 

— Wielki Boże, co się stało, Kar- 
terze? 

— Przestraszył mnie ten wystrzał! 
Czyż niema go tutaj? 

— Kogo? 
— Holtza. 
— Nie, alež co się stalo? 
— Weszlišmy do Martella, stoso- 

wnie do rozkazu. Oczywišcie potrzebo 

waliśmy na to kilka minut, gdyż Włoch 

probował nas zatrzymać; tymczasem 

tamten ptaszek umknął. Zostawiłem 
dwuch ludzi do pilnowania Piotra i 
przybiegłem tu na pomoc. Byłem” pe- 
wien, że nie trzeba tracić czasu na od- 
szukiwanie ukrytego przejścia, wsze- 
dłem więc przez okno, rozbijając szybę. 

— Karterze, jeśli wypuścisz tego 
bandytę, nie przebaczę ci tego nigdy! 

— Nie widzę sposobu, w” jakiby 
mógł umknąć nam! Musi się znajdo- 
wać w tym domu, lub w sąsiednim. 
Wszędzie postawiłem naszych ludzi, 
mają rozkaz zatrzymywania każdego, 
kto będzie próbował stąd się wydostać. 
W razie oporu mają strzelać! 

— Chodźmy więc,—rzekł Strick - 
land.—Co robisz, Nicku?— krzyknął, 
gdyż światło zgasło nagle. 

— Przekłeństwo! Zagasili światło 
w całym domu!—brzmiała odpowiedź. 
Bierzcie latarki i chodźmy ostrożnie. 

Zeszli na dół do sieni. Jack otwo- 
rzył drzwi i zawołał agenta, stojącego 
w pobliżu nich na ulicy. 

— Zostań tutaj przy schodach,--roz 
kazał — i strzelaj do każdego, kto bę- 
dzie szedł tędy.Czy jeden z was pilnu- 
je domu Smitha? 

— Tak, proszę pana. 
Doskonale, jeśli będziesz w nie- 

bezpieczeństwie, zawołaj nas. 
Jack wyszedł na dziedziniec, a za: 

nim Nick i Karter,lecz w połowie drogi 
zatrzymał się i krzyknął: 

— Jakiż ze mnie głupiec, skoro prąd 
elektryczny został wstrzymany, winda 
nie będzie działać! 

Obawy jego sprawdziły się. Mimo 
usiłowań ich, winda nie drgnęła. Śpie- 
sznie powrócili do domu pod Nr 93. 

— Co-tam się dzieje? —zamruczał 
groźnie Smith, wyglądając przez okno. 

— Policja!-—-brzmiała krótka odpo 
wiedź. 

— Ależ to mój dobry znajomy, pan 
Strickland!—zawołał Hicker.—Co pan 
sobie życzy? 

— Proszę otworzyć drzwi!—sucho 
rozkazał Jack. 

Smith, ociągając się, wypełnił roz- 
kaz, spoglądając na rewolwer w rę- 
ku detektywa. 
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