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Tajemnica śmierci Nalmgrena. 
Po niebywałym entuzjazmie, wy- 

wołanym wyprawą Nobile'a, nastąpiło 
ogólne rozgoryczenie na wieść o nie- 
fortunnem zakończeniu. Obecnie nie- 
ma dnia by nie zarzucano nowego 
przestępstwa generałowi, nie pomó- 
wiono go 0 tchórzostwo, niezarad- 
ność, tępotę... Do najnieprzyjymniej- 
szych i najtrudniej dających się wy- 
tłómaczyć epizodów wyprawy należy 
bezwątpienia sprawa Malmgrena: 

Wedle doniesień Samojłowicza, 
„kapitana łamacza lodów „Krasin“, 
epizod miał następujący przebieg: 
Po katastrofie, która, jak wiadomo 
nastąpiła 24 maja, Malmgren (szwedz- 
ki uczony) Zappi i Mariano (oiicero- 
wie włoscy) udali się w kierunku 
przylądka Północnego w nadziei od- 
szukania rybaków norweskich. Zaraz 
na początku wycieczki _Malmgren, 
spadając ze skały lodowej, zwichnął 
sobie ramię. Niezrażony, kontynował 
podróż i znać był w dobrej „iormie* 
skoro udało mu się wkrótce po wy- 
padku zastrzelić niedźwiedzia. Jednak 
cierpienia głodowe Oraz wyczerpanie 
nerwowe były nad siły uczonego. To 
też gdy nadomiar złego, złamał so- 
bie nogę, położył się na Śniegu i zapro- 
testował stanowczo przeciwko wszel- 
kim próbom dalszej wędrówki. Nie 
pomogły namowy towarzyszy. Malm- 
gren wygrzebawszy dół w Śniegu 
ulokowało się w nim wygodnie, broń 
zaś i zapasy żywności oddał Zappie- 
mu i Mariano, prosząc by ruszyli da- 
lej i starali się uratować zostawiając 
go na łaskę losu. Wręczył im rów- 
nież swoją busclę, żądając by dorę- 
czyli ją jego matce na pamiątkę. Ofi- 
cerowie włoscy odeszli. Przez długie 
godziny wałęsali się po bezmiarach 
lodowych. Natknęli się nawet przy- 
padkowo po raz drugi na Malmgrena, 
leżącego w swym dole, ale i tym ra- 
zem nie zostali przy nim, jakoby na 
jego wyraźne żądanie. Po 12 dniach 
straszliwych męczarni, w chwili, gdy 
zwątpili zupełnie o jakimkolwiek ra- 

"tunku, ujrzeli „Krasina”. Byii urato- 
wani. 
Nie ulega jednak żadnym  wątpli- 

wościom iż Malmgren zginął. 
Zginął śmiercią bohaterską ale i... 

tajemniczą. Dziwnem się wydaje by 
dwaj zdrowi ludzie zgodzili się pozo- 
stawić гапперо kolegę, wśród 
lodowców, zabierając mu nadomiar 
broń i żywność. 

Dziwnem jest, iż bezmyślna wę- 
drówka po ruchomych krach wyda- 
wała się im korzystniejsza i potrzeb- 
niejsza od prostego i Enieskompliko- 
wanego ludzkiego uczucia żabraniają- 
cego opuszczania towarzyszy niedoli. 

Przeciwnicy Nobile'a mają w spra- 
wie Malmgrena poważny argument. 

  

Z Liiwy Kowieńskiej. 
Major fałszerzem banknotów. 

Onegdaj Kowieński Sąd Okręgowy roz- 
ważał sprawę inż. Kulwiecia, oskarżonego 
© rozpowszechnianie w Litwie fałszywych 
banknotów i monet. Sprawa Kulwiecia wy- 
wołała wielką sensację, gdyż oskarżony 
cieszył się wielką popularnością w Litwie, 
jako były major armji litewskiej i były ko- 
mendant Wiłkomierza. Jak wynika z aktu 
oskarżenia, inż. Kulwieć za pośrednictwem 
obywatela niemieckiego w Litwie Brauze i 
niejakiego Szuberta obstałował w Niem- 
czech banknoty litewskie wartości 5,1 It. 
1.50 ct. Ogółem wydrukowano fałszywych 
banknotów na sumę 100.000 It. Banknoty 
rozpowszechniał sam  Kulwieć. Przestę- 
pstwo zostało wypadkowo wykryte przez 
urzędnika litewskiej policji kryminalnej Czy- 
glera, który się udał specjalnie w tym celu 
do Berlina. Na sądzie inż. Kulwieć przyznał 
się do wszystkiego, utrzymując jednak, iż 
ilość rozpowszechnionych przezeń bankno- 
tów nie przewyższa paru tys. lt. Prokura- 
tor sądu Biła żądał skazania inż. Kulwie-- 
cia na 12 lat więzienia. Oskarżonego bro- 
nili profesor Leonas i docent Stankiewicz. 
Po godzinnej naradzie sąd ogłosił wyrok, 
skazujący Kulwiecią na 4 i pół lat więzie- 
nia. Skazanego natychmiast zaaresztowano. 

Pies morski na pomorzu litew- 
skiem. 

W tych dniach na pomorzu Kłajpedzkiem 
zauważono psa morskiego, które niezwykle A 
rzadko zjawiają się na pomorzu litew- 

skiem, zwłaszcza w pobliżu brzegu. Sądzą, 
iż pies morski był ranny i mocne fale od- 

rzuciły go do brzegu. 

ROZRUCHY ANTYŻYDOWSKIE NA 
LITWIE. 

KOWNO. 16.7 (PAT). Żydowska 
agencja telegraficzna donosi, że w miej 

scowości Janiszki, okręgu Szawelskie- 

go grupa iaszystów litewskich ze zwią 
zku Żelazny Wilk wywołała poważne 
rozruchy antyżydowskie, które w koń- 
cu przybrały charakter pogromu. We- 
dług dotychczasowych wiadomości 30 
żydów zostało ranionych, a mnóstwo 
sklepów i mieszkań żydowskich splon 
drowano. Agencja zaznacza, że człon- 
kowie tego samego związku iaszystow- 
skiego urządzili niedawno pogrom w 
miasteczku Brany niedaleko Kowna. 

      

WIŁNO, Wforek 17 lipca 1928 r. 
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Pomnik onlk legjonodych na Wołyniu 
WARSZAWA, 16. VII. PAT. Wczoraj od samego rana na stację Woł. 

czek-Czartorysk=zajeżdżały „pociągi ze wszystkich stron Polski. Około godz, 

10 rano pod Poiską Gorą zebrało się około 6.000 osób, które oczekiwa- 

ły na przybycie oficjalnych osobistości. 

Kilka minut przed 10-tą przybył min. Staniewicz, chwilę po nim min. 

Składkowski z małżonką oraz ks. Biskup Bandurski. Przybyli Rydz-Smi- 

gły, Zając, Minkiewicz, jung, Wołkowicki, Orlicz-Dreszer, *Berbecki, Skier- 

ski, Rogalski, inspektor armji Lisowski oraz szereg innych wyższych woj- 

skowych, uczestników pamiętnych walk na reducie Piłsudskiego pod Pol- 

ską Górą. 

Z osób cywilnych przybyli wicewojewoda Wołyński Gintowt-Dziewał- 

towski, wojew. Tarnopolski Kwaśniewski, wicewojewoda białostocki Skrzyń- 

ski. Ciała ustawodawcze reprezentowane były przez sen. Huskowskiego, 

Dala, przez pos. Radziwiłła, Wołoszynowskiego, Leb'ego. Pozatem przy- 

byli wszyscy starostowie woj. Wołyńskiego. 

O godz. 10-ej krótką mszę odprawił ks. biskup Bandurski, poczem 

wstąpiwszy na mównicę wygłosił płomienne kazanie. Po kazaniu przema- 

wiali prezes komitetu obchodu mec. Staniewicz z Łucka oraz delegat Mar- 

szałka Piłsudskiego gen. Rydz-Smigły, który w przemówieniu swem podał 
krótki obraz walk ówczesnych ze specjalnem uwzględnieniem wiekopom” 

nych bojów pod Polską Górą na reducie Piłsudskiego w latach '915—16. 

Msza święta odprawiona była przy ołtarzu pięknie udekorowanym, 

ustawionym na samym szczycie Polskiej Góry. 
Mniej więcej na Środku wzniesienia Góry umieszczono kamień  pa- 

miątkowy z następującym nadpisem: 

„Rycerzom niepodległości, Legjonistom Józeia Piłsudskiego, którzy 

największą ofiarą, życiem własnem dali na tem miejscu Świadectwo swej 
wiary w zmartwychwstanie Polski, ku wiecznej pamięci przyszłych poko- 

leń — społeczeństwo Wołynia ten pomnik wznosi. 

Pomnik ten stanowić będzie podnóże kopca, który ma tu być usypany 

na wzór kopca Kościuszki i którego sypanie rozpoczęto w dniu wczo- 

rajszym. 
Po poświęceniu pomnika przez ks. bisk. Bandurskiego prezes komi. 

tetu mec. Staniewicz odczytał akt erekcyjny, który następnie podpisali 

wszyscy obecni dostojnicy. 

Po uroczystości udano się do t.zw. Polskiego Lasku, gdzie na każ- 
dym niemał kroku widać ślady stoczonych tam bojów. W tym lasku 

komitet podejmował zaproszońych gości obiadem. O godz. 18-ej nastąpił 

odjazd do Czartoryska, skąd uczestnicy uroczystości odjechali do  War- 

szawy. 

TTT 

Podrėž inspekcyina minisira rokėi publicznych 
NOWOGRODEK. 16.7. (PAT). W dniu dzisieįszym z Brzešcia do No 

wogródka przybył min. robót publicznych Moraczewski celem inspekcji ro- 
bót wodnych i drogowych. Szczegółowo interesował się p. Minister robota- 
mi na rzece Hrywdzie w pow. Baranowickim w okolicy wsi Domanowo. Tu- 
taj spotkał p. Ministra wojewoda Nowogródzki Beczkowicz w towarzystwie 
dyrektora robót publicznych Zubelewicza. Pan Minister udał się następnie 
do powiatu Nieświeskiego w towarzystwie wojewody i dyrektora Zubelewi- 
cza i badał.szcegółowo stan robót na drogach państwowych i samorządowych 

Z Nieświeża przez Mir podążył p. Minister do Nowogródka. Interesował się 
jeszcze p. Minister na terenine pow. Nowogródzkiego budową szosy państwo- 
wej Korelicze-Nowogródek. |utro pan Minister wyjedzie na dalszą inspek- 
cję w kierunku Baranowicz, poczem uda się na teren województwa Wileń- 
skiego. : 

Przed IX-ią Olimpiadą w Amsterdamie. 
AMSTERDAM. 16.7. (PAT). W związku ze zbliżającym się terminem 

IX Olimpjady czyniono są tu przygotowania mające uświetnić . ten pokaz 
sportowy i wychwania fizycznego, w którym weźmie udział 45 narodów ze 
wszystkich części świata. Głównem staraniem każdego narodu jest zapewnia 
nie swej ekspedycji w Amsterdamie warunków pobytu jak najbardziej zbli- 
żonych do krajowych, gdyż w ten sposób wpły nie się dodat nio zarówno 
pod względem fizycznym i duchowym na stan zawodników, przygotowują- 
cych się do wyczerpujących walk o zwycięstwo. Drużyna polska zacznie zje 
żdżać się do Amsterdamu od 18 b. m. Zawodnicy polscy znajdą pomieszcze- 
nie w budynku szkoły im. Marco Polo pod kierownictwem attache polskiego 
rządzie holenderskim. W budynku dokonano szeregu niezbędnych adaptacyj, 
wybudowano kuchnię, w której polscy kucharze będą przyrządzali pożywie- 
nie na sposób krajowy. Urządzono ciepłe i zimne prysznice, ambulatorjum le- 
karskie, wspaniałą świetlicę do zebrań . Drużyna polska będzie miała do dy- 
spozycji dwie sale gimnastyczne, jako też całe boisko. Zorganizował się komi- 
tet pań polskich, które specjalnie dbać będą o wygody zawodników polskich. 

Dalsze aresztowania komunistów na Lifwie 
Z Kowna donoszą: w związku z aresztowaniem w Szawlach kurjera ko- 

munistycznego Girszowicza, policja kryminalna w tych dniach aresztowała 
żołnierza rezerwy Tewje Fridmana, mieszkańca Wilk znanego działacza par- 
tji komunistycznej i kolporter a bibuły wywrotowej w rejonie Wilk i zawodo- 
wego podoficera 2 p.p. Longina Kwaszysa. Znaleziony u nich podczas rewi- 
zji materjał obciążający naprowadził policję na ślady jeszcze trzech komuni- 
stów: Ałojzego Miłejki, jana Misiunasa i Jana Tepnowskiego. Przeprowadzona 
rewizja ujawniła u pierwszego z nich wielką ilość bibuły komunistycznej: 
bolszewicką „Prawdę”, „Sołdatską Prawdę", „Dołoj faszizm', dużo marek 

„Mopru“ po 50 centów i broń. Bibuła otrzymywana była od niewiadomej 0- 
soby z Kowna. Misuinas przybył z ZSSR po ukończeniu kursów agitacyjnych. 

Frydmara, Kwaszysę i Miłejkę przekazano władzom sądowym, zaś 
Misiunasa i Tepnowskiego — woiennemu komendantowi. 

Valitemarasa? 
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SENSACJA RYSKICH „JAUNAKAS ZINAS* 
Do Rygi nadeszły sensacyjne wiadomości 

© rzekomem ustąpieniu prem. Wałdemara- 
sa. Wiadamość o tem podało ryskie „Jauna- 
kas Zinas', twierdząc, że według tych pogło 

sek zastępcą Waldemarasa miał zostać obec 

ny minist. wojny gen. Daukantas. W dałszym 

ciągu pismo ryskie wyjaśnia, że przyczyną 
bezpośrednią nieporozumień i przesilennia 

jest różnica zdań pomiędzy Wałdemarasem 
a prezydentem Smetoną w sprawe rokowań 

polsko - litewskich. 

Pewien działacz polityczny — piszą „Jau 

nakas Zinas“ — wracający właśnie z Kow- 

na powiadomił, że nieprzejednane stanowisko 

Waldemarasa wobec Polski tłomaczy się 

tem, że iż Waldemaras przypuszcza możli- 

wość wybuchu wojny między Sowietami i 

Polską. Niemcy także podobno chcą otrzy- 

mać Korytarz gdański, oddzielający je od 

Prus Wschodnich. 
Litewskie koła państwowe uważają zatarg 

zbrojny między Polską, a Sowietami za nie 

unikniony. Przytem Waldemaras spodziewa 

się otrzymać Wilno. Wskutek tego zatargu, 
nawet o ile Sowety nie zechcą zwrócić Lit- 

wie Wilna. Wałdemaras uważa, że dia Lit- 

wy wygodnniej, ażeby Rosja, a nie Polska 

była posiadaczką tego miasta. 

Lecz z tym poglądem, podług zdannia te 

goż działacza nie zgadza się prezydent Litwy 

Smetona* wskutek czego zachodzą pomędzy 
nimi _ Waldemarasem nieporozumienia; 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASEAW—-Ksieg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow _ 
GRODNO — Księg. T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
ITWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LiDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ— ul. Ratuszowa 1 

  

Położenie geograficzne stanowi 
czynnik w Świecie cywilizowanych na- 
rodów prawie absolutnie stały, nie 
ruszający się. Zmieniają się sytuacje 
międzynarodowe, sytuacje konstytu- 
cyjne i formy ustrojowe że Polska 
od południa posiada Karpaty, stano- 
wi kategorję niewzruszalną. Od na- 
szych wielkich sąsiadów z zachodu i 
wśchodu nie odgradzają nas żadne 
granice naturalne. Jest to też kate- 
gorja niezmienna. Nasza linja grani- 
czna ani od zachodu, ani od wscho- 
du nie jest przez naturę wytyczoną. 
Ulegać może wahaniom naturalnym 
zależnie od konjunktury międzynaro- 
dowej. Wyjście na morze dzisiaj ma- 
my więcej jak ciasne. Od granicy na- 
turalnej północy od Bałtyku oddziela 
nas w pierwszym rzędzie etnograficz- 

na masa niemiecka Prus Wschodnich. 
Dzisiejszy korytarz pomorski stano- 
wi powojenny paljatyw rozwiązania 
problemu północnej granicy natural- 
nej, jakie przyniosła ewolucja histo- 

ryczna, unja Polski z dziedzictwem 

Jagiellonów. Nie mamy teraz w tej 
chwili $naturalnej granicy północnej. 

Mamy kilometrowe wyjście na morze, 

rozdzielające masę etnograficzną, roz- 

postartą od południa Bałtyku, Niemcy, 

na dwie części, Rozdziela w stosunku 
do tej masy znikomy korytarz. Masa 
etnograficzna Polski i Litwy historycz- 
nej otaczała znikomą w stosunku 
masę etnograficzną niemiecką dawne- 
go lenna Prvs Książęcych. Dziś sytu- 
acja jest odwrócona. Odpadła od nas 
linja północna Bałtyku. Masa etno- 
graiiczna Niemiec, rozdzielona wąskim 
korytarzem pomorskim, zajmuje sytu- 

ację na Bałtyku, która dawniej przy- 

padała Polsce. Granicę naturalną ma- 

my tylko od południa. Państwo na- 

sze nazwiemy dziś w całem znacze- 

niu otwartem. Położenie geograficzno- 

polityczne, geograija polityczna, jedna 

z majbardziej charakterystycznych w 

Europie. Od wschodu i zachodu dwie 
nieoddzielone granicami naturalnemi 
największe potegi kontynentalne Euro- 
py Niemcy i Rosja. Każdy z dwu są- 
siadów liczebnie potężniejszy znacz- 
nie. Fakt niezmienny, wobec którego 
staliśmy i stoimy przez ciąg naszej 
historji. Sytuację naszego państwa 
obserwować można w dziedzinie etno- 
graficznej. Zajmujemy stanowisko 
charakterystyczne. Polska liczy obec- 
nie na 30 mili. mieszkańców. Hisz- 
panja liczy Hiszpanow na obu pół- 
kulach o kilka miljonów mniej. Sąsiad 
pd. zach. Czechy i pd. wsch. Rumu- 
nja w porównaniu z Polską stano- 
wią małe narody. Nie mówiac oczy- 
wiście o buforowych małych państew- 
kach bałtyckich. Ostatnie stanowiły 
kiedyś prowincje Polski historycznej. 
Polska dzisiejsza znajduje się tedy w 
pośrodku między wielkiemi mocar- 
stwami kontynentu, największemi dwo- 
ma masami Europy— Niemcami i Ro- 
sją—i między państwami drobnemi w 
porównaniu z nią. Największy opty- 
mizm politycznej geografji nie może 
opierać zasadniczego programu na 
tezie, że Polska pokonać może Niem- 
cy i Rosję razem wzięte. Nawet jedno 
z tych państw w rozprawie na cztery 
Oczy. 

Kalkulacja stosunku wzajemnej li- 
czebności do tezy oczywiście dopro- 
wadza. Aby zapewnić sobie równo- 
wagę naturalną Polska oprócz najlep- 
szej sprawności własnej organizacji 
państwowej szukać winna równoważ- 
nika ujemnego bilansu międzynarodo- 
wej kalkulacji. Musi szukać oparcia 
w innych państwach. Jest to ów po- 
stulat geogratji politycznej. Rozmaite 
logicznie wysunąć się mogą ewentu- 
alności. Oparcie o Niemcy. Oparcie o 
Rosję. Oparcie o zachód czyli Fran- 
cję lub Anglję. Zespolenie interesów 
mniejszych państw Europy Środkowej 
w blok mogący równoważyć owe u: 
jemne saldo międzynarodowego bilan- 
su sił Polski, widoczne w  Kalkulacji 
Niemcy— Polska - Rosja. 

: * 

. Rozpatrzymy pokrótce możliwości, 
Niemcy dzisiejsze w następstwie świa- 
towej wojny tak wiele utraciły właś- 
nie na rzecz Polski, że Polska w jej 
obecnych na zachodzie granicach wy- 
daje się dla Niemiec niemożliwością, 
Aby mogły być jej sprzymierzeńcemi 
wysuwa się postulat rektyfikacji 
wspólnej granicy. Innego wyjscia na- 
razie niema. Raz jeszcze innego wyj- 
ścia narazie niema. 

Zbliżenie polsko-rosyjskie to nuta 
stara i znajoma historji. Pogodzenie 
Polski z Rosją dla wytworzenia 
wspólnego frontu antygermańsktego, 
koalicja słowiańszczyzny przeciwko 
Niemcom. O przymierzu Polski 2 о- 

becną Rosją bolszewicką oczywiście 
mowy być nie może. Chodzi o to, czy 
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Kwestje programu. 
możliwem czy pożądanem jest opar- 
cie polityki Polski o Rosję, gdy rzą- 
dzić nią przestanie Ill Międzynarodów- 
ka, gdy rządzić zaczną Rosjanie. 
Prima vista odpowiemy „nie.'* Za wiel- 
kie różnice kulturalne i za głęboka 
przepaść, wykopana w wieku  ostat- 
nim. Trzeba prawdziwie wielkich ko- 
rzyści dla Rosji, z przymierza z Pol- 
ską płynących, aby za jego cenę, 
chciała nas bronić przed Niemcami. 
Jedyną rzeczą, którą mogłaby dać 
Polska Rosji, byłoby _ poparcie 
w wojnie Rosjj z Niemcami. 
Z chwilą powstania niepodległego 
państwa polskiego odpada wszelka 
podstawa do tego rodzaju przypusz- 
czenia. Przeciwnie rysuje się sojusz 
naturalny dwu przeciwległych sąsia- 
dów. Rosja i Niemcy są. naturalnymi 
sprzymierzeńcami. Wiąże sojusz sto- 
sunek naturalnie wrogi do Polski, do 
której terytorjów w odpowiednich 
proporcjach roszczą sobie obaj sąsie- 
dzi od wieków pretensje. Historycz- 
nie państwo polskie jedyny właściwy 
niesłychanie silny stanowiło czynnik 
sojuszu Rosji z Prusami. Od traktatu 
poczdamskiego 1721 do ustąpienia 
Bismarka. Okrągło dwa wieki. Kon- 
flikt zrodziła wzajemna granica. Gdy 
Polska stanowi państwo, a Rosja Pol- 
ską zostaje oddzielona od Niemiec, 
trudno dojrzeć antagonizm rosyjsko- 
niemiecki. Wszystko zdaje się natu- 
ralnie przemawiać za rozwiązaniem 
historycznem kwestyj. 

Ponadto odtąd Niemcom czy Ro- 
sji chodzić będzie o terytorja, które 
mają za sobą wiekowy precedens 
przynależności. Z _ sytuacją wieku 
XVIII-—różnica tedy na gorsze. Otrza- 
skany panslawizm stanowił doktrynę, 
której używała Rosja jako parawanu 
dla swego nacjonalizmu w znaczeniu 
panslawizm czyli panrusycyzm. Jedy- 
ny poza Rosją wielki naród słowiań- 
ski o ostrej indywidualności politycz- 
nej—Polska.w swojej historji u prze- 
łomu wieku XVI na XVII właśnie 
panslawizm próbowała ująć jako pan- 
polonizm. Chwilę tę stanowiły wypra- 
wy Batorego czy Żółkiewskiego na Kre- 
ml. Panslawizm miałby bowiem isto- 
tną treść tylko w wypadku, gdyby 
mógł przeciwstawić się idei indywi- 
dualnych patrjotyzmów  poszczegol- 
nych narodów słowiańskich, gdyby 
potrafił je zastąpić jednem słowem: 
„patrjotyzm słowiański". Na kapitula- 
cję patrjotyzmów narodowych w pań- 
stwach słowiańskich nie zanosi się. 
Tembardziej dzisiaj z chwilą ich 
emancypacji politycznej, zdobycia wła- 
snej państwowości.  Pangermanizm 
oznaczał zjednoczenie Wielkich Nie- 
miec, czyli jednego narodu o jednym 
języku. IPanslawizm oznaczałby ligę 
różnych narodów słowiańskiego szcze- 
pu. Dwa różne pojęcia i różnego cha- 
rakteru. Sojusz Polski z Niemcami 
czy Rosją oznaczałby ponadto sojusz 
państwa słabszego z silniejszem, czyli 
wyznaczałby Polsce w sojuszu odpo- 
wiednią w proporcji rolę. Oczywiście 
nie górującą. 

* 

Powiedzieliśmy, że sojusz Polski z 
Rosją czy Niemcami oznaczałby  Sso- 
jusz nierówny, wyznaczałby Polsce w 
takim sojuszu rolę nierówną. Rys ten 
występuje też w przymierzu Polski z 
więlkiemi mocarstwami zachodu, Anglią 
czy Francją. Oczywiście fakt braku 
wspólnej granicy, fakt odległości prze- 
strzennej osłabia w niezmiernym sto- 
pniu znaczenia momentu. Rosjai Nie- 
mcy są antagonistarni Polski, wyzna- 
czonymi przez naturę. Przeciwnie, nie- 
ma naturalnej sprzeczności interesów 
międży Polską a Anglją czy Francja 
Właśnie zuwagi na wspólnego geogra- 
ficznego sąsiada, z uwagi na europej- 
ski środek sojusz Polski z Francją 
czy Anglją przedstawia się ze swej 
strony, jako konieczność geograiji po- 
litycznej. Równie naturalna, jak ekspan- 
Sja Niemiec na wschód. Jak ekspan- 
sja Polski historycznej na wschód. 
Narzuca się sojusz Polski z zacho- 
dem europejskim, jako logiczna ko- 
nieczność. Oczywiście, nie przeczy te- 
mu teza, że np. przymierze polsko- 
francuskie nie stanowiło niewzruszo- 
nej kategorji historycznej, że rolę 
Polski na wschodzie spełnić mogła 
dla Francji Rosja. Odkąd Rosja sza- 
chowała od wschodu Niemcy, rola 
historyczna Polski w oczach Paryżu 
identyfikowała się z rolą caratu. 
W razie powrotu Rosji do eu- 
ropejskiego koncertu, z którego 

wypadła, Francja przenieść w 
przyszłości może. rozwiązanie jakie 
kwestji przyniósł sojusz — Маро- 
leona I z Aleksandrem | w Tylży, 
czy sojusz republiki francuskiej z ca- 
ratem u schyłku wieku. Jest to moż.. 
liwe. Mniej prawdopodobne, dopók! 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wiłeńska 28. - 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY PO4W.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Golembiowskiego 

    
Za tekstem 10 groszy. 

sąsiadem wschodnim Niemiec zosta- 
nie bezpošrednio Polska. 

Sojusz polsko-irancuski w obec- 
nym stanie Rosji bolszewickiej stano- 
wi dla jednej strony, dla Francji, ka- 
tegorję niewzruszalną. W wyższym 
stopniu niewzruszalną, niż dla drugiej 
strony, dła Polski. Centrum europej- 
skie, Niemcy,  szachowane są w 
oczach francuskich od wschodu po- 
ważnie tylko przez masę polską,odkąd 
Rosja bolszewicka. Natomiast ten sam 
Środek europejski, Niemcy, szacho- 
wane są w Oczach polskich od za- 
chodu nietylko przez Francję. Bilans 
sojuszu polsko-francuskiego z tego 
choćby punktu widzenia przedstawia 
saldo po stronie Francji. Polska szu- 
kać może prócz Francji zawsze rów- 
noważnika dła swego międzynarodo- 
wego deficytu np. w imperjum bry- 
tyjskiem dla szachowania Niemiec. 
Francja od wschodu znajduje w tej 
roli z poważnych partnerów europej- 
skich tylko Po!skę. Mała Ententa, 
blok czesko-jugo-rumuński w stosun- 
ku do Niemiec za poważnego par- 
tnera uważanym być nie może. Tem 
mniej północny blok bałtycki. Oczy- 
wiście nawzajem dla Polski sprzymie- 
rzeńcem od zachodu bezpośrednim 
jest Francja. Nie osłabia to tezy, że 
nie jest nim ona jedynie. Nie można 
pojąć, aby Polska nad Francję inne- 
go sprzymierzeńca przenieść mogła, 
gdyż żadne inne państwo w równym 
stopniu przez potęgę niemiecką Za- 
grożonem nie jest. Tylko ewentual- 
ność sojuszu: Francja - Nowa Rosja 
sojusz polsko-francuski rozbićby mo- 
gła. Nawet rozbićmy musiała. W tym 
wypadku Polską logicznie od zacho- 
du znałeźćby musiała równoważnik w 
masie brytyjskiej. Sojusz angielski 
stałby się wówczas dlą Polski tem, 
czem dziś kontynentalny sojusz z 
Francją. Prawda groza sojuszu Ro- 
sja- Francja o tyle byłaby mniejszą 
w naszych Oczach, że sojusz taki 
zwracałby się koniecznie przeciw 
Niemcom i wtedy z zachodniej stro- 
ny Ściana polska uległaby  konsek- 
wentnie wzmocnieniu. Ale wtedy punkt 
neuralgiczny sojuszu tkwiłby gdziein- 
dziej. W roli drugorzędnej,jaką jest blok 
rosyjsko-!rancuski, przeciw Niemcom 
skierowany, wyznaczyłby Polsce. Na- 
wet w razie ewentualnośćci Rosja— 
Polska— Francja punkt ciężkości z 
uwagi na masę rosyjską tkwiłby na 
wschodzie, oczywiście w Rosji. Głos 
Polski na koncercie europejskim ze- 
szedłby koniecznie. do roli klarneta. 
W chwili dzisiejszej przywiązanie na- 
rodu polskiego do Francji, pomoc 
udzielona przez nią w okresie bol- 
szewickiego najazdu, pomoc w dziele 
tworzenia armji polskiej moralne sta- 

nowią podstawy sojuszu. 

H. A. Krasiński. 

ooo poż raj ie sat py ry wraca TCA czej 

DEMENTI SOWIECKIE. 

MOSKWA. 16.7. (PAT). Agencja 
Tass donosi: Pogłoski rozpowszechnia 
ne przez źródła zagraniczne, że rząd 
sowiecki zamierza wysłać do Kowna 
delegacię w celu przygotowania zbliże- 
nia armji czerwonej z armią litewską, 
są prowokacyjną fikcją, pozbawioną 
wszelkich podstaw. Rząd sowiecki nie 
projektował bynajmniej wysyłania te- 
go rodzaju delegacji i w dalszym ciągu 
nie projektuje. 

PRZECIW KASIE CHORYCH W NO- 
WOGRÓDKU. 

NOWOGRÓDEK. 16.7. (PAT) W 
dniu wczorajszym odbyło się tu zebra- 
nie pracodawców i ubezpieczonych 
mijscowei Kasy Chorych. Zebrani doma 
gali się zmiany komisarza Kasy Cho- 
rych Niedźwiedzkiego, zaangażowania 
innych lekarzy, ponieważ obecnie u- 
rzędujący nie mają zaufania wśród miej 
scowej ludności i rozpisania wyborów 
do zarządu Kasy Chorych, 

W zebraniu tem wzięło udział 90% 
pracodawców i ubezpieczonych. 

Upały w Berlinie. 
BERLIN, 16. VI. Pat. W niedzielę tem- 

perątura wykazywała w Berlinie w poiu- 
dnie 38,7 st. C. w cieniu. Na okoliczne je- 
ziora ludność Berlina uczyniła formalny 
atak. W samym jeziorze Wansee ilość ką- 
piących wynosiła około 90 tys. Tempera- 
tura wody wynosiła 29 st. С. Dzień wczo- 
rajszy przyniósł również szereg wypadków. 
W cząsie kąpieli utonęło 5 osób. 'Przed- 
siębiorstwa komunikacyjne Berlina miały 
w ciągu dnia wczorajszego do pokonania 
wielkie trudności, gdyż w dniu tym około 
2 miljonów mieszkańców Berlina wyjechało 
w okolice podmiejskie. Koleje i kolejki 
były przepełnione, tak samo autobusy i 
tramwaje. * 

  



ECHA KRAJOWE 
Pokaz hodowlany. 

MOSARZ, pow. postawski 

Wileńskie Towarzystwo Rolnicze 
zorganizowało w Mosarzu dn. 8-g0 
lipca r, b. pokaz hodowlany — bydla, 
Świń, owiec, kur oraz wyrobów prze- 
mysłu ludowego. 

Pomimo, że pogoda trochę nie do- 
pisała, gdyż chwilami padał rzęsisty 
deszcz, jednak pokaz się udał, a uw- 
zględniając to, iż impreza podobna 
organizowana była poraz pierwszy i 
na wsi— można stwierdzić śmiało, iż 
pokaz się udał bardzo dobrze ku 
ogólnemu zadowoleniu organizatorów 
i miejscowej ludności, która jeszcze 
w wigilję tego dnia odnosiła się nie- 
ufnie do vurządzanego pokazu. 

Na placu otaczającym Dom Lu- 
dowy Rady Opiekuńczej Kresowej— 
setki ludzi, to też ruch wcale niepow- 
szedni: słychać zewsząd gwar, nawo- 
ływania, wybuchy wesołego Śmiechu, 
radości, podziwu, a obok tego grom- 
kie ryki, kwiczenie, beczenie, poprzy- 
wiązywanego do barjer bydła - jed- 
nem słowem—harmider na placu nie 
do opisania. 

A wewnątrz Domu Ludowego toż 
samo —wprost jak w ulu, nadomiar 
tego wielki tłok, pomimo, że Dom 
Ludowy jest dosyć obszerny - ależ, bo 
i ludzi się nazjeżdżało - ho! ho! Nic 
dziwnego—tyle pięknych rzeczy było 
tam do obejrzenia: wzorzyste kilimy 
o różnych kolorach, serwety, kapy na 
łóżka, płótna, ręczniki, makaty, hafty, 
mereżki roboty szydełkowe, zdobni- 
cze i inne... 

i dopiero na takiej wystawie widzi 
się, jakie to piękne rzeczy umieją ro- 
bić nasze skromne, ciche dziewczęta 
i gosposie i ci prości chłopi samoucy, 
którzy choć mało wiedzą lecz dużo 
umieją. 

O godzinie 16-ej w bramie, łą- 
czącej plac kościelny z placem Domu 
Ludowego, stanął wśród tłumu wie- 
Śniaków starosta postawski p. Niedź- 
wiedzki i wygłosił przemówienie, w 
którem wykazał cel i znaczenie po- 
dobnych pokazów, które powinny 
przyczyniać się do coraz większej 
kultury hodowlanej bydła i drobiu; 
do doskonalenia przemysłu ludo- 
wego. ; 

Po przemówieniu p. Starosta udał 
się do Domu Ludowego, gdzie powi- 
ta! go w imieniu Centralnego T-wa 
Rady Opiekuńczej Kresowej instruk- 
tor tegoż T-wa p: Kazimierz Peta- 
szewski, poczem komisja kwalitika- 
cyjna ogłosiła ocenę poszczególnych 
okazów i przyznanie nagród. 

Za dobrą maść, rozrost i mlecz- 
ność krów przyznano nagrody w po- 
staci cennych narzędzi rolniczych i 
gospodarczych p.p. Kalikstowi Pił- 
sudskiemu, Suszyńskiemu i Ludwiko- 
wi Girstunowi oraz p. p. Albinowi 
Łosiowi, J, Szemiotowi, E. Szemioto- 
wi, J. Lysionkowi, J. Buce, J. Piotro- 
wiczowi, (P. Witko, W.- Nosko, K. 
Szabałowi, Z. Kłosowi, Е. Cynjanowi, 
Jurkiewiczowi, S. Rudkowskiemu, J. 
Kozłowskiemu M. Sienkiewiczowej, P. 
Pawłowiczowi K. Kaczanowi, J. Bo- 
chenowi, Wacławowi i. Kazimierzowi 
Żukom, F.Szanokowi i W. Sadurkowi. 

Za hodowlę kur (minorek) — p. 

Rogalewiczowej (większa wł.). Za 

gniazdo Świń — p. * alikstowi Pił- 

sudskiemu. Za wyroby przemysłu lu- 

dowego: za kilimy — p. p. H. Pacz- 
kowskiej, F. Girstun; za serwety; — p. 

F. Narkowicz, za obrusy białe — H. 

Protas i za makaty — p. L. Pacz- 
kowska. : 

Listy pochwalne przyznano: 5. 

Mińkowskiej za makaty, haft, koron- 

ki, K. Apiecionok, M. Szaszok i A. 

Wyszatke za kilimy; F. Kaczan i M. 
Duliniec za kapy na łóżka; S. Sien- 

kiewiczowej. za mereżki i hafty, A. 

Korczak i H. Paczkowskiej za rob ot- 

szydełkowe; H. Jacynównie za maka 

y i B. Narkowiczowi za wyroby to- 

aa 

Aron—jaremicki iakfor. 

Do Jaremicz przybyliśmy koło go- 

dziny czwartej popołudniu. Konie były 

zdrożone. 
W ciągu trzech dni przeszły pod 

ciežkiemi, jucznemi siodłami  blizko 

dwieście kilometrów, a przekroczenie 

wpław Niemna pod Żukowym Borkiem 

ochłodziło je tylko na krótko od skra- 

wii czerwcoweio dnia. Niekarmione by- 
ły przytem od świtu. ! 

W Jaremiczach miat nas oczekiwač 
wóz z furażem. Ale wozu nie było. Na 
pytanie rzucone w tłum gapiów, którzy 
stoczyły się wnet po naszym wieździe; 
zwabiony różnobarwnością czapek u- 
łańskich, czy wozu kto nie widział, о- 
trzymaliśmy krótką odpowiedź biało- 
ruską: „Taki buł i pajechał* — „Kuda 
pajechat?“ „Nie znaju paniczku — nie 
šmieju Znač“. 

Zafrasowały się nam twarze, co ro 
bić u licha?! O tej porze nietylko owsa, 
ale i siana w tych biednych okolicach 
nie łatwo jest dostać. Na przednówku 
konie miejscowe żyją sama trawą. Bry- 

gadjer zaklął, oficer sztabu odpowie- 

dzialny za porządek podróży zwymyś- 

lał już na gorąco nieobecnego ułana. 

Nie schodząc z koni staliśmy chwilę 

bezradni, czy jechać dalei, czy popas 

zarządzić. 

I wówczas zjawił się — on. 
Biegł do nas z daleka, w czarnym 

długim chałacie, od którego odbijała 

Po rozdaniu przyznanych nagród 
odbyła się wspólna fotografja, doko- 
nana przez miejscowego fotografa p. 
M. Tomaszewicza. 

Po fotografji p. Starosta udał się 
do miejscowej szkoły, aby. obejrzeć 
wystawy robót ręcznych młodzieży 
szkolnej, poczem opuścił Mosarz w 
towarzystwie przybyłych z- powiatu 
urzędników, żegnany owacyjnie przez 
zebraną ludność. 

Oby takowych pokazów jaknajwię- 
cej — i w innej porze roku — na 
jesieni, gdy rolnik zebrał już z pola, 
ma czas wolny i może pokazać i 
pochwalić się tem, co ma. 

Kończąc niniejsze sprawozdanie, 
muszę podkreślić ofiarną gotowość 
do pracy społecznej p. Kaliksta Pił- 
sudskiego, wł. maj. „Mosarz*, oraz 
stałą jego gościnność dla przyjeżdża- 
jących do Mosarza instruktorów i 
urzędników. 

Uczestnik. 

— Wileńska Drużyna Harcer- 
ska w zeszłe wakacje urządziła obóz 
wędrowny na Pomorzu z jednotygod- 
niowym obozem stałym na Helu. 

W tym roku cała nasza drużyna 
ma stały obóz nad granicą łotewską 
we wsi Mierzanach. Korzystamy z 
ogromnej gościnności miejscowego K. 
O. P. — szczególnie zaś z serdeczne- 
go zajęcia się nami przez p. kap. 
Rafalskiego. Namiot jużeśmy rozbili; 
cały obóz uporządkowany; oczekuje- 
my słońca, aby się skąpać w jego 
promieniach i nabrać sił. Żyjemy we- 
soto -- poza pracą uśmiech i pio- 
senki są stałymi naszymi gośćmi. 
Dobrze nam jest: każdy z nas czuje 

i rozumie, iż jest kółeczkiem, które 
Świadomie wykonywa wszystko, co 
się dotyczy „zegara', jakim jest obóz. 
Bóg, Ojczyzna, prawo i idee harcer- 
skie są najgłówniejszemi czynnikami 
w życiu naszem. Arias 

POSTAWY 

Analogiczny do powyžszego kurs 
pożarniczy dla oficerów pow. Postaw- 
skiego odbędzie się w dniach od 15 
do 22 lipca r.b. (włącznie) w Posta: 
wach. 

Kandydaci z pow. Postawskiego 
winni być delegowani na kurs w Po- 
stawach. 

W najbliższym czasie zostaną ro- 
zesłane do wszystkich Straży Pożar- 
nych: regulamin służby wewnętrznej 
Ochotniczych Straży Pożarnych i regu- 
lamin zawodów wraz z tablicą ocen 
i formularzami dla sędziów. 

W . sprawach nabycia wszystkich 
wydawnictw pożarniczych należy zwra- 
cać się zawsze do Związku Woje- 
wódzkiego. RD: 

BRASŁAW 
— Kursy pożarnicze. Ze wzglę- 

du na konieczność przeszkolenia ofi- 
cerów poszczególnych straży i stwo- 
rzenia nowych pionerów pożarnictwa 
na powiecie Brasławskim — zostaje 
zorganizowany 8-mio - dniowy kurs 
pożarniczy w dniach od 1 do 8 lipca 
r.b. (włącznie) w Brasławiu. 

Zarządy Straży Pożarnych obo- 
wiązkowo delegująna powyższy kurs 
przynajmniej po 2 oficerów wzglę- 
dnie kandydatów na oficerów bez ró- 
żnicy szarży. Urzędy gminne w tych 
miejscowościach, gdzie niema straży, 
mogą delegować kandydatów z po- 
szczególnych miejscowości, w których 
projektuje się założenie straży. 

Kursiści będą całkowicie skosza- 
rowani i zaprowjantowani bezpłatnie. 

Kursiści winni przybyć w miarę 
możności w pełnem bojowem umun- 
durowaniu i uzbrojeniu (kask, mun- 
dur, pas, zatrzaśnik, topór, linka). 

Kurs będzie przeprowadzony w 
myśl programu 8-mio-dniowych kur- 
sów pożarniczych. 

Jednocześnie zaznacza się, że w 
myśl regulaminu kwalifikacyjnego na- 
czelnicy straży i ich zastępcy oraz do- 

srebrem rozwiana na wietrze broda, 

chude ręce z koscistemi palcami wy- 

ciągnął przed siebie, jakby niemi chciał 
wyprzedzić od starości zapowolny już 
krok, głowę niósł wysoko, by móc ją 
potem schylić w niskim pokłonie, nos 
zakrzywiony ostrym hakiem, dwoje 
ruchliwych, z pod krzaczastych brwi 
żywo patrzących, siwych oczu. Takim 
był — on. 

Rozepchnął gapiów, powiódł wzro- 
kiem po grupie dziesięciu oficerów, jak 

by ważył chwilę, który z nich tu do- 
wódcą, przemknął bliżej do brygadje- 
ra i przemówił: 

„Ja wiem, dokąd ułan z owsem po- 
jechał, un na Korelicze podązał, ja 
wiem, ze un tak zrobić był nie powi- 
nien, ja mu to mówił, ia mu odradzał, 
ja mu przykazywał poczekać na panów 
to un muwił, ze mu cni się czekać... 
Pan pułkownik się gniwwa czy pomoże 
się gniwać? — niepomoze! A kto pomo 
ze? stary Aron. Trzeba owsa? — jest 
owies,, trzeba siana? jest siano, 
trzeba arbaty dla panów? — jest ar- 
bata... 

Pan pałkownik zda się na Arona- 
on wszystko załatwi..." 

I już brał konia za cugle, by do 
zsiadania podtrzymać. Młody: brygad- 
jer się roześmiał. 

„Jeśli masz owies žydzie — to da 
waj! Zapłącimy! Gdzie tu można konie 
postawič?“ 

„Ja wiem, co pan Pałkownik zapła 
ci, a jak nie zapłaci, to i nie szkoda — 
wojsko żyć musi — koń też — A co 

ЗЕО МО 

Dalsze postępy akcji rafowniczej w strefie pod- 
biegunowej. 

MOSKWA 16 VII PAT. Agencja Tass donosi, że wczoraj o 
godz. 9-ej wiecz. lotnik Czuchnowski i czterej jego towarzysze 
zabrani zostali na pokład „Krasina'. 

Amundsen urafowany! 
Odnalazł go „Małygin”. 

BERLIN 15 7 PAT. Do prasy tutejszej donoszą z Oslo, że 
według nadchodzących tam z Kingsbay wiadomości, sowieckie- 
mu łamaczowi lodów „Małygin* udało się uratować Amundsena 
wraz z dwoma towarzyszami; znajdowali się oni na krze na pół- 
noc od ziemi Karola. 

(CEMCWNAKIKUMEJ 

Sfraszliwy orkan na Litwie 
Jak donoszą pisma litewskie, onegdaj nad Litwą rozpętał się straszliwy orkan, sze- 

rząc spusztoszenie przeważnie na terenie dwuch gmin Wokowyskiej i Giżańskiej. Szereg 

wsi, jak Poręby, Oszkobole, Puszkopedzie, Bordowskie prawie całe obrócone zostały 

w riiiny. W Porębach zburzone i porozrzucane po polach budynki, powyrywane z ko- 

rzeniami i połamane największe drzewa, wielkie domy zrzucone z iundamentów i po- 

wywracane. Podobne w Oszkobolach. W Puszkopedziach części zabudowań: dachy, przę 

sła, krokwie, drzwi porozrzucane po polach w promieniu 42 klm, Silny wiatr porywał lu- 

dzi, niósł w powietrzu po kilka (do 10) metrów i ciskał na ziemię. W Bordowskiem orkan 

również zniszczył zabudowania i pogrzebał pod rumowiskiem bydło, które wydobyto do- 

piero na trzeci dzień po katastrofie. Ofiar w ludziach nie było. Ogólnie straty wynoszą 

przeszło 200 tysięcy litów. 

Włościanie zostali bez dachu nad głową i kawałka chleba. Gospodarstwa doszczęt- 

nie zniszczone. : 

Wielka Kaiasiroia kolejowa w Manachium 
10 OSÓB ZABITO. 

BERLIN. 16.7. (PAT). W niedzielę o godz. 21 min. 30 na dworcu kolejowym w 

Monachjum wydarzyła się wielka katastrofa kołejowa. Zderzyły się dwa pociągi pasa- 

żerskie w chwili gdy opuszczały halę dworca, w ten sposób {@ jeden pociąg wjechał na 

tylne wagony drugiego, miaždžąc je i wzniecając pożar, który wielce utrudnił akcię ra- 

tunkową. Z pod gruzów wydobyto 10 trupów w znacznej części zniekształconych 1 

zwęgłonych. Rannych było osób 25. 

chłopi białorusgcy w walce z prześladowaniem 
Z Mińska donoszą: w związku z-rosnącem wciąż prześladowaniem 

zamożniejszych gospodarzy wiejskich na Białorusi Sowieckiej hasłem walki 

z t. zwanemi „kutakami“, wlošcianie białoruscy postanowili stosować 
względem komunistów teror. „Zwiezda* donosi z Orszy, że w rejonie Krup- 

ska, we wsi Łozow chłopi spalili 9 gospodarstw komunistycznych, których 

właściciele wbrew większości mieszkańców przeprowadzili kolektywilizację go- 

spodarstw rolnych wsi. Dn. 10 lipca chłopi podpalili mieszkanie urzędnika, 

regulującego podział ziemi Ochmana. Pożar strawił domy mieszkalne wraz 

zcałym inwentarzem żywym i martwym. Na miejsce wysłano silny oddział 

milicji, który dokonał licznych aresztów. 

Trzęsienie ziemi w Smyrnie. 
WIEDEŃ, 16 VII. PAT. Według doniesień ze Smyrny, nastąpiło w 

niedzielę przed południem 0 godz. 11 min. 15 gwałtowne wstrząśnienie 
ziemi. Wiele budynków doznało uszkodzeń, między innemi pałac spra- 
wiedliwości. Według dotychczasowych wiadomości ranne są cztery osoby. 
Niedalekie plantacje tytoniu zostały zniszczone. 

Przed zjazdem leajonistów w Wilnie. 
VII Zjazd Legjonistów odbędzie się dnia 12 sierpnia b. r. w Wilnie. 

Zarząd Główny Zw. Legjonistów Polskich komunikuje, że data VII Zjaz- 
du Legjonistów Polskich została ostatecznie ustalona na dzień 12 sierp- 
nia b. r. w Wilnie. 

Komitet organizacyjny VII Zjazdu Legjonistów w Wilnie komunikuje: 
Dzisiaj, we wtorek dnia 17 b.m. o godz. 18 w dużej sali Magistratu od- 
będzie się posiedzenie wydziału wykonawczego Komitetu Organizacyjnego. 
Członkowie Komitetu, którzy zapisali się do poszczególnych sekcyj, oraz 
ci, którzyby chcieli wziąć udział w pracach tych seksyją proszeni są o 
przybycie. 

Przed wyborami prezydenta Sianów Ziedno- 
czonych 

Ford i Edisson za Hooverem. 
WIEDEŃ, 16—7. Pat. Według doniesień z Nowego Yorku udał się 

kandydat na prezydenta Stanów Zjedn. Hoover do letniej rezydencji prezy- 
denta Coolidgsa celem odbycia z nim konierencji w sprawach wyborczych. 
Foro, Edisson, Guggenheim jako też inne osobistości doniosły Hooverowi 
iż uprawiać bzdą czynną agitację na jego korzyść. 

Nieszczęśliwy wypadek w górach. 
GRAZ, 16 - 7. Pat. Z Admundu donoszą, że wczoraj spadło w gó- 

rach tamtejszych czterech turystów włoskich, z których trzech zabiło się 
na miejscu, a jeden został ciężko ranny. 

Wybory do żydowskich rad wy- UROCZYSTOŚĆ POLSKA W PARYŻU 

zaaniowych. 

NOWOGRÓDEK, 16-VII PAT. W 
wyborach do izraelickich rad wyzna- 
niowych na terenie trzech powiatów 
woj. Nowogródzkiego wzięło udział 
około 91 proc. uprawnionych. Silną 
agitację prowadzili ortodoksi i sjoniści, 
jednak ci ostatni ponieśli częściową 
porażkę. Na terenie pow. Nowogródz- 
kiego ortodoksi uzyskali 9 mandatów, 
bezp. 1,sjon. 7, (wtem 2 poalej-sjon.) 

PARYŻ. 16.7. (PAT). Z okazji na- 
dania znanemu działaczowi społeczne- 
mu p. Hieronimnice komandorskiegu krzy 
ża orderu „Odrodzenia Polski'* grona 
przyjaciół jego urządziło na uczczenie 
lego zasług n:. polu pracy spotecznej 
obchód. 
Cbecni byli ambasador Chłapowski z 
małżonką, konsul Samborski, funkcjo- 
narjusze poselstwa i konsulatu, sen. 
Kłuszyńska Dorota, pos. Praussowa. i 
inn. 

.postępowcy — 1 mandat. Na terenie 
pow. Słonimskiego uzyskali mandaty: 
rzemieślnicy żydzi — 1, poalej sjon 
— 2, bund - 1, ortodoksi - 1, 
sjoniści — 1. Na terenie pow. Nie- 

Wybuch w Kafowicach. 

KATOWICE 16 VII PAT. Dnia 15 bm. 
o godz. 23 min. 30 nieznani sprawcy rzucili 
na ul. Bytomskiej w Nowej Wsi do ogro- 

We wsi Drybina chiopi podpalili dom miejscowego komornika Ry- 
banowa. W pożarze zginęły wszystkie dokumenty i papiery komornika, 

1! lipca we wsi Polkowicze koło Bobruiska włościanie spalili kolonię 

komunistyczną. Ogień zniszczył doszczętnie 15 gospodarstw wraz z całym 

żywym inwentarzem. 

Aresztowanie nowych puczystów olickich. 
Z Kowna donoszą: w tych dniach policja kryminalna aresztowała 

nowych pomocników b. posła na sejm Kiedysa. Są nimi: Aleksander 
Nowicki, W. Saluca, policjant graniczny P. Kwaraciejus, właściciel autobu- 
sów Lejba Merekański i szeregowy G. p. p: Izydor Janulewicz. 

Aresztowani zeznali, iż w swoim czasie Kiedys zaopatrzył ich wžbron, 
i na wozie ciężarowym skierował z Merecza do Olity celem obalenia wła- 
dzy, jednak na widok wojska puczysci pouciekali. 

Wszystkich aresztowanych przekazano - do dyspozycji 
sądu wojennego, sprawę zaś ich dołączono do ogólnej 
olickiego. 

prokuratora 
sprawy pucczu 

Ks. kardynał Kakowski w Szwajcarii. 
BERN, 16,7 PAT. Przybył tu dzisiaj ks. arcybiskup kardynał Kakow- 

ski i zamieszkał w hotelu Zurich. 

Kongres walki z rakiem. 
LONDYN, 16.7 PAT. Dziś rozpoczął się w Londynie kongres walki 

z rakiem. W zjeździe biorą udział przedstawiciele 22 krajów. 
Dziś rano uczestnicy byli przyjęci przez króla w pałacu Buckingham, 

Prace nad stafufem kościoła prawosławnego w 
Polsce. 

W Wilnie powstała komisja w Dzieczkowskiego i Kuszniewa, która 
składzie rektora prawosławnego semi- ma wypracować statut kościoła pra- 
narjum duchownego profi. Tuczew- wosławnego w Polsce. 
skiego (prezes) oraz członków proi. 

wódcy oddziałowi, niemający ukończo- 
nych kursów pożarniczych z wynikiem 
dostatecznym, winni przed zatwierdze- 
niem w przeciągu najmniej 6 miesię- 
cy po wyborze złożyć egzamin przed 
Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną. 

Wszyscy kursiści przywiozą ze 
sobą prześcieradło, poduszkę i koc. 

pany aficery sobie życzą dla siebie, 
arbatę, czy mleko, czy kawę, a może 
co lepszego?“ 

„Ryby z Niemna są?** 
„Coby nie miały być?! dla takich 

rzadkich gości same z Niemna wyjść 
zechcą! Panowie aficery z daleko? At! 
Kwatera tu u Fonsztejna. Najlepsza — 
w te oto bramę. Pan Pałkownik taki 
młody, aj aj! już palkownik! Ny — 
ny — musi być kepełe!'* 

Mowa ta budziła zaufanie, kto 
wśród dziesięciu zakurzonych oficerów 
pozna bodaj w najmłodszym dowód- 
cę, ten musi miec doświadczenie życio- 
we, z treści mowy, z wygłaszanych po 
chwał bił fach znany nam prawie wszy- 
stkim z lat dziecinnych — bił fach za- 
wodowego faktora, a każdy wiedział 
o tem, że faktor swym sprytem, choć 
z pod ziemi, a rzecz oczekiwaną, wyko- 
pie. 

To też zsiedliśmy z koni w humo- 
rach znacznie różowych i oddaliśmy się 
poprostu w ręce starego Arona. 

A on dwoił się i troił. Swem žy- 
ciem, krzykiem rozruszał całe otocze- 
nie. A więc: wywołał wnet Fonsztejna, 
który spał gdzieś zakopany w betach, 
sam bramę podwórzową rozepchnął na 
oścież i pierwszego konia wprowadził, 
po drodze szturchnął już wyrostka I- 
wanka, by biegł zamówić samowar, 
zakrzyknął na Chaima Goldberga, by 
ten mu pomógł wyszukać owsa, chwi- 
lę pokłócił się z nim o podział zyska- 
nych prezentów, zagroził wyszukaniem 
innego wspólnika, interesu w mig do- 

  

Zgłoszenie kandydatów na kurs 
należy przesłać pod adresem Związku 
Wojewódzkiego, Wilno, Mickiewicza 9, 
najpóźniej do dn. 27 czerwca, lub po 
tym terminie bezpośrednio przez kur- 
sistę w komendzie kursu w dniu 
1 lipca o godz. 8-mej rano. 

bił i ledwo to załatwił przed nami, by 
nas prowadzić do najwspanialszego w 
miasteczku szynku Chajny Frankower. 

„Ilež Aron wiosen liczy?** zagadnął 
rotmistrz Słatyński. „lle wiosen? Pan 
aficer żartuje — pan aficer wybaczy! 
jak tytułować pana aficera? Ja na pa- 
gonach znajomy, ale na gwiazdkach 
nieuczny — Sztabsrotmistrz, czy rot- 
mistrz? Pewno rotmistrz? A co? Aron 
zgadł! Ile wiosen? Ha! Wspomnieć 
miło na wiosne życia! Siedemdziesiąt 
cztery godów liczy sobie Aron ani jed- 
nego mniej ni więcej — na chair!'* 

Przed szynkiem był ganek choć bez 
poręczy i dachu. Wszystkie domy mia- 
ły od frontu takie ganeczki, to pozo- 
stałość dawnej palowej budowy, gdy 
te osiedla budowano na wodzie dla 
bezpieczeństwa od dzikiego zwierza. 

Zasiedliśmy na werandzie. Przed 
nami obszerny majdan, trawą zarosły, 
— w tyle wielka biała murowana cer- 
kiew. Nad bramą jej dotąd wielkiemi, 
złotemi ruskiemi literami wyrobiony 
napis, głosi chwałę oswobodziciela — 
cara Aleksandra. 

W lewo świeża zielonością odzna- 
cza się w słońcu dolina Niemna, za 
nią ciemny pas wielkiej po kraj hory- 
zontu sięgający Nalibockiej puszczy, 
dawne siedlisko łosi, bobrów i bodai 
niedzwiedzi. 

Przyjazd nasz dla miasteczka jest 
widać nielada zdarzeniem. Na stop- 
niach sąsiednich ganeczków  zasiadły 
młode żydówki z bujnie kręconemi, 
a la garconne już sciętemi włosami 

Świeskiego właściciele nieruchomości 
— 1, młodzież religijna — 1, bezp. 
grupa robotn. — 1, żydzi ortod. — 2, 
związek rzemieślników — 1, sjonišci 
— 1, kupcy — 1. Wybory na terenie 
pow .Baranowickiego odbędą się 22 
lipca. 

E Dr G. GIEGOW 
į 3 od jutra 14-go lipca ] 

„WZNOWI PRZYJĘCIE CHORYCH: H 

du pewnei gospodyni materjał wybuchowy, 
który eksplodował. Wskutek tej eksplozji 
nikt z ludzi nie doznał szwanku i nie po- 
niósł szkody materjalnej; policja zarządziła 
energiczne śledztwo celem wykrycia spraw- 
ców, a główny komendant policji wyzna- 
czył narrodę 400 zł. za przyczynienie się * 
po wykrycia zamwachoców. 

Sprzedaje się NOWY AUTOBUS 
marki „Chewrolet* Nr 14376, oglą- 

sjdać można od godz. 7 do 23-ej ną, 
kursującej linji Dworzec Kolejowy— 
Pospieszka. 1 
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Istniejący od lat pięciu 

Pierwszy Koncesjonowany i Kaucjonowany 
DOM HANDLOWO - KOMISOWY 

„ZACHĘTA «= 
Sp. z ogr. odpow. 

po przeprowadzeniu reorganizacji i zmianie Zarządu 

PRZENIESIORY ZOSTAŁ 
na ul. Mickiewicza Nr I, piętro 1. 
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łaskawe wnoszenie 

czarne oczka ich błyszczą, a ciągły 
gwar rozmów świadczy, źe sobie os- 
trzą na nas języki. 

Na majdanie stoją zbite grupki bia- 
łoruskich dziewcząt, w zgrzebnych ko- 
szulach, w czerwonych chustkach na 
głowach, w barwnych zapaskach; te 
mniej gadają, ale patrzą rozbawione i 
od czasu do czasu zachichoczą głośno. 

Tłum wyrostków żydowskich i bia 
łoruskich jest odważniejszy; skupił się 
wkoło ganeczku. Jeden z drugim chło- 
paczek palec w gębę wsadził, lub też 
usta szeroko otworzył i patrzy się na 
krasnych afiserów, jak ze srebrnych 
pudełek papierosy wyjmuią, ostrogami 
dzwonią, szablami przy bokach w słoń 
cu błyszczą. 

Aron nie próżnował — znikł na 
chwilę, by wrócić z kobiałką pełną ka- 
rasi — zawołał dla starej Chajny kil- 
ku pomocników do skrobania łusek i 
wszystko składałoby się pomyślnie, 
gdyby nasz nietakt nie wywołał po- 
ważnych trudności. 

Oto wyciągnięta z juczek przez je- 
dnego z oficerów kiełbasa grozi strei- 
nieniem całej zastawy stołowej. Stara 
Chajna w krzyk. Ale faktor i na to radę 
znalazł. Ze sklepu kolonialnego wypo- 
życzył tuzin nowych  popielniczek i 
zdecydował że z nich zajadać będzie- 
my karasie. 

Korzystając z nieobecności Arona, 
pytamy Iwanka, czem się on trudni. 
„On zwykle koło takich chodzi!* — 
brzmi odpowiedź, a któryś starszy do- 

SIERPIEŃ. Konto Czekowe Słowa P.K.O. 

Nr 

  

OD ADMINISTRACJI. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 3 

L 
80259, 

daje... Na trybunałach, co tu ongiś 
przed wojną do Jaremicz zjezdżały — 
wypraktykował* „I pachciarzem pewno 
był?” „Był we dworze — ale dwór spa 
lony, krowy sołdaty zabrali — taki 
pachciarstwu był koniec!“ 

Coś niecoś wiemy już o Aronie — 
ale jeszcze nie wszystko — ciekaw- 
szych znacznie rzeczy dowiemy się póź 
niej. 

Słatyński idzie do sklepu, wraca z 
torbą cukierków i przez lwanka posy- 

przedpłaty za m-c 

ła ją najpiękniejszej z jaremickich moło'” 
dyc. Pokrasniała pod czerwoną chu- 
stką, dygnęła w stronę rotmistrza 
wśród chichotu rówiesnic. Wiadomo, 
że ona Olga Poberezanka jest w siole ; 
najładniejszą, nie trzeba było na to 
przyljazdu oficerów, wszak każdy to 
wie — tak nam Aron tłomaczy. 

Inny oficer kupił też stos cukier- 
ków i rozdaje między wyrostki. Niech 
mają wspomnienie o pobycie ułanów. 

„Aronku! Trzeba nam muzyki! Czy 
jest w Jaremiczach gramofon?" „,Gra- 
mofon? Dlaczego nie ma być? zaraz 
się znajdzie! A co to jest gramofon?!" 
„Taka trąba, co sama gra!* „Po co 
ona ma sama grać! Niech lepiej muzy- 
kanty zagrają” , 

„Dawaj muzykantów.* 
Aron poskrobał się za uchem; 

„Tylko nie wiadomo, czy one zechcą 
grać, bo to honorowa muzyka, uny 
grywa jeno na najpirwszych zabawach 
— trudno uprosić?! 

„No Aronku — twoja w tem gło- 
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An AAS    

w sprawie eksporfu 
drzewa. 

Uregulowanie eksportu materjałów 
leśnych i wyrobów z drzewa należy 
do najbardziej zawiłych zagadnień, 
ponieważ w grę tu wchodzą nieraz 
rozbieżne i wręcz sprzeczne interesy 
kilku czynników, a przedewszystkiem: 
właścicieli lasów względnie kupców 
leśnych z tytułu posiadania towaru 
na! sprzedaż, właścicieli tartaków, jako 
nabywców pewnych sortymentów drze- 
wa,i Państwa z uwagi na obowiązek 
dbania o czynność bilansu handlowe- 
gó, zachowania lasów, wreszcie O ro- 
zwój przemysłu krajowego. W nale- 
żytem rozwiązaniu tej kwestji w du- 
żej mierze zainteresowane są woje- 
wództwa północno-wschodnie, a zwła- 
szcza Wileńskie i Nowogródzkie, po- 
krywające znaczną część zapotrzebo- 
wania zagranicy na polskie materjały 
leśne i wyroby z drzewa, co widać z 
poniższej tabeli, wykazującej udział w 
eksporcie (w tonnach) terenów, obiję- 
tych Dyrekcją Wileńską P.K.P., w 
których skład wchodzi głównie w Wo- 
jewództwo Wileńskie, Nowogródzkie 
i Białostockie:   Sto- 

Z terenu Z całej sunek 
Dyr.Wil. Polski pro- 

cent- 

Drzewo užytkowe 
nieobrobione; 124914 583987 21 

Drzewo obrobione 239211 1237010 19 
Słupy telegraficzne 20807 74739 28 

„ Podkłady kolejowe 
vi i słeepry 315167 558298 563 

Mrzewo kopalniane 41776 812614 58 
- Papierówka 865870 1114361 77“ 
Drzewo osikowe 

ząpałczane 25006 28400 88 
| ETrzewo opałowe 
| w okrąglakach 14600 124319 12 

Dane te dotyczą 1926 r. Jak zna- 
| czny udział w eksploatacji lasów przyj- 

Toi 
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muje województwo wileńskie, widać z 
następujących cyfr: za ostatnie 9 mie- 
sięcy 1924 r. wywieziono z w-wa Wi- 
leńskiego do innych województw i 
zagranicę: drzewa  nieobrobionego 
tonn 14.374, drzewa obrobionego — 
26428, podkładów kolejowych i slee- 
prów — 18707, drzewa kopalnianego 
— 11323, papierówki — 71501, drze- 
wa osikowego 12995, wyrobów drze- 
wnych 2075 tonn i tp. Następne lata 
wykazują stały wzrost. „Tak, naprzy- 
kład, w roku 1925 wywieziono papie- 
rówki 1417,800 tonn, podkładów kole- 
jowych i sleeprów — 51000, drzewa 
osikowego 17600 tonn; w roku 1926: 
papierówki — 258500 tonn, podkła- 
dów.-kolejowych i sleeprów — 57300, 
drzewa osikowego — 21200 tonn. 
Również znaczny wzrost wykazuje 
eksport innych materjałów leśnych i 
wyrobów z drzewa. Eksport drzewa 
osikowego w roku 1926 wynosił 
51,5 proc. ogólnego wywozu z Polski, 
papierówki 23- proc., Mniej więcej w 
analogicznych cyfrach przedstawia się 
eksport województwa Nowogródzkiego. 

Jakie jest stanowisko pierwszych 
dwuch zainteresowanych czynników, 

właścicieli lasów, względnie kup- 
ców leśnych i właścicieli tartaków? W 
wywiadzie, udzielonym „Słowu* przed 
kilku miesiącami, jeden z lepszych 
znawców tej sprawy rzecz całą ujął 
w ten sposób: Przemysł  tartacz- 
ny odczuwa brak surowców, t. ]. 
drzewa w stanie okrągłym. Przy- 
czyny tego braku są następujące: 
przedewszystkiem to, że główne sku- 
pienie lasów znalazło się po wojnie 
poza. granicami kraju druga przy- 
<zyna—to zniszczenie naszych lasów w 
czasie wojny. W dodatku Środki ob- 
rotowe przedsiębiorstw tartecznych 
zostały w czasie wojny z różnych 
przyczyn zniszczone i przez długi 
czas odczuwał się zupełny brak kre- 
dytu państwowego dla tej gałęzi prze- 
mysłu, Dziś, aczkolwiek Bank Gospo- 
darstwa Krajowego kredyt ten otwarł, 
właściciele tartaków w znikomym za- 

  

  

  

wa!“ 
„Pewno dla was polskich oficerów 

starania nie żal!'* 
Za chwilę wrócił z wiadomością, 

że namówić było trudno, bo przyjść nie 

chcieli, że potrwa to chwilę, bo nowe 
buty muszą nałożyć.. 

„A w starych nie chcą grač?“ „Ja- 
kże to w starych? — To honorne mu- 
zykanty są!“ 

Aron miał rację. Muzykanci musie- 
„ti nadač sobie odpowiedni ton. Zebra- 

li się w czwórkę na przeciwległym ro- 
gu majdanu, tam zestroili trzy skrzyp- 
ki i z wielką paradą grając marsza 
przy huku bębna podeszli pod nasz ga 
nek. Aron zawczasu o nich pomyślał, 

fławki uszykował, na stole dwie butel- 
ki wódki zastawił, z ostrym śledziem 

przekąskę ułożył — więc mogą długo 

grać. 
Zaczęła się ludowa zabawa. Ton 

bębna w dzień powszedni zwołał całą 

ludność, wnet majdan się zapełnił, 
gwarno zrobiło się przed cerkwią. Na- 
wet djak chyłkiem podszedł gości obej 
rzeć, ale mu nie przypadli do gustu, 
więc chwiłę brudną brodę targał i za- 
wrócił do domu. 

Na wezwanie pułkownika Aron 
nie pogardził kieliszkiem jednym, dru- 
gim i trzecim. Czapkę z fantazją prze- 
Ćhylił, przy dymiącym samowarze go- 
spodarzył i stawał się coraz rozmow- 
niejszy. Pewno dzięki temu poznaliś- 
my z czasem tajemnice Arona. 

„Niech nam żyją długo polskie afi- 

MIREK GGPODIA 
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ledwie procencie zeń korzystają z po- 
wodu konieczności posiadania zabez- 
pieczeń hipotecznych dla Banku. Z tej 
racji przy nabywaniu surowców tar- 
tacznych przedsiębiorcy nie są w sta- 
nie płacić gotówką i muszą żądać 
dłuższych kredytów od sprzedawcow, 
co utrudnia tranzakcję, bowiem na 
rynku przemysł tartaczny ma kon- 
renta w kupcach, nabywających las w 
stanie okrągłym w celu wywozu do 
Niemiec (co również przyczynia się 
do wzrostu cen na las okrągły). 
Przed wojną tartaki wileńskie prze- 
cierały do 300,000 fest mtr. drzewa 
rocznie, obecnie przecierają do 70,000. 

Jeżeliby więc chodziło tylko o 
zabezpieczenie interesów przemysłu 
tartacznego, żądanie wysokich ceł- 
wywozowych dotyczyłoby jedynie lasu 
okrągłego. Warunkiem porozumienia 
się obu zainteresowanych stron było- 
by więc zadośćuczynienie kompro- 
misowemu postulatowi, polegającemu 
na tem, że wobec braku taniego su- 
rowca dla krajowego przemysłu  tar- 
tacznego w basenie Wilji należy o- 
graniczyć wywóz tego surowca, wszel- 
kie zaś inne materjały drzewne i ga- 
tunki drzewa dla naszych tartaków 
niepotrzebne, jak naprzykład: papie- 
rówka, kopalniaki, budulec eksporto- 
wy, słupy telegraficzne it. p. nie 
powinny podlegać ograniczeniom wy- 
wozowym. 

(II LILII WICAÓDNICH. 
Tu jednak zaznaczyć należy, że w 

razie uruchomienia spławu Niemnem, 
a łącznie z tem umożliwienia tranzytu 
dla tańszego drzewa rosyjskiego, tar- 
taki wileńskie będą musiały konkuro- 
wać z tartakami kowieńskiemi i kłaj- 
pedzkiemi, aw konsekwencji zmniej- 
szyć swoją produkcję—nie zatrudnia 
on więc takiej ilości robotników, aby 
z tego powodu nakładanie ceł wywo- 
zowych dało się usprawiedliwić. Udo- 
stępnienie dla przemysłu tartacznego 
kredytów byłoby najwłaściwszą dro- 
gą rozwiązania kwestji tartacznej bez 
uciekania się do ograniczeń wywozo- 
wych ujemnie wpływających na bilans 
handlowy. 

Przez pewne ugrupowania wzglę- 
dnie stery wysuwany jest projekt za: 
stosowania ograniczeń wywozowych 
w stosunku do wszelkich materjałów 
leśnych celem zapobieżenia niszczeniu 
lasów. Urzeczywistnienie tego projektu 
oznaczałoby utrwalenie deficytowego 
charakteru naszego bilansu  handlo- 
wego. Z drugiej strony istnieje prze- 
cież inny Środek zapobiegawczy jest 
nim ustawa o ochronie lasów. Jeżeli 
ustawa ta jest skonstruowana w ten 
sposób, że zezwala na wyręby kosz- 
tem substancji, należy ustawę zmie- 
nić, a nie stosować środków, które mo- 
gą zadecydować ujemnie o stałości 
waluty. (A) 

Zjazd przedstawicieli Komifetu Rolnego Wystawy 
Przemysłowo-Rolniczej w Wilnie. 

Wczoraj z inicjatywy Komitetu 

Wykonawczego Targów Wystawy Pół- 

nocnej odbył się zjazd przedstawicie- 

li komitetu rolnego, a więc delegatów 
starostw i sejmików z województw 
Wileńskiego i Nowogródzkiego. 

W godzinach od 10 do 12 w po- 
łudnie uczestnicy zjazdu oprowadzani 
byli po terenie, wyznaczonym pod 
Targi. Wystawę, a dyrektor Targów — 
inż. Łuczkowski, prezes komitet rol- 
nego inż. Czerniewski oraz inspektor 

wojewódzki—p. Ławrynowicz udziela- 
li wyczerpujących informacyi o postę- 
pie prac inwestycyjnych oraz © roz- 

mieszczeniu eksponatów z działów: 

targowego, rolniczego i regjonalnego. 

O godz. 12-ej zgodnie z porząd- 

kiem dziennym prezes komitetu rol- 
nego p. Czerniewski otworzył w sali 
posiedzeń Rady miejskiej zebranie. 

Przewodniczący, nakreśliwszy 0- 
gólne cele i zakres Wystawy Rolni- 
czej, udzielił głosu kierownikowi dzia- 
łu propagandy prasowej i- redaktoro- 
wi oficjalnych wydawnictw p. Boł. 
Swięcickiemu, który zobrazował do- 
tychczasowy stan prac propagando- 
wych, kładąc nacisk na organizowanie 
wycieczek do Wilna w czasie trwania 
Targów-Wystawy, poczem apelował 
do zebranych, by uczestnicząc w Wy- 
stawie Rolniczej i Regjonalnej zechcie- 
li pomóc w zbjeraniu odpowiednich 
informacyj by te przez biuro propa- 
gandy mogły się przedostać na łamy 
prasy zamiejscowej i zagranicznej. 

Następnie dyrektor inż. Łuczkow- 

ski szczegółowo iniormował o pracy 
Komitetu Wykonawczego i Rolnego 
w zakresie inwestycyjno-budowlanym 
na całym terenie Targów-Wystawy, a 
inż. Czerniewski zaznajomił zebranych 
o warunkach uczestniczenia w wysta- 

wie. 
Wywiązała się dyskusja oraz ze 

strony uczestników zjazdu posypały 
się pytania, na które organizatorzy 
zjazdu udzielali wyczerpujących odpo- 
wiedzi i objaśnień. 

Przed końcem zebrania zjawił się 
wice-prezes Komitetu Wykonawczego 
T.-W. prof. Ehrenkreutz, który apelo- 
wał do zebranych w gorących sło- 
wach, by dołożyłi starań do skomple- 
towania eksponatów z dziedziny prze- 
mysłu ludowego. 

RKAJEZĄ? ODRĘ HOPE ZATO OZONE 

сегу!“ wzniosł toast. 
„Pewno niedawno rosyiskim tak 

wołał'* — odezwał się jeden z naszych. 
„Umie stosować się do warunków 
zmiennych. 

Ta złosliwa uwaga rzucona od nie- 

chcenia miała dziwny skutek. 

Aron słowa porucznika dosłyszał, 

cały poczerwieniał, kieliszek z rąk u- 

puścił, głowę dumnie zadarł i odrzekł: 

„Stary Aron nigdy aficerom rosyj- 

skim toastów nie wznosił — Panowie 

nie znają historji starego Arona!" . 

Wyraz twarzy poważny, ton mowy 

uderzył nas wszystkich. ) 

„Patrzcie i pachciarz ma też swo- 

ją historję* roześmiał się tylko jeden 

porucznik. 

Przerwał mu pułkownik: „Daj spo- 

kój, niech opowie — może się czegoś 
ciekawego dowiemy! 

„Pan Pałkownik mądrze mówi — 
nie trzeba młodemu śmiać się ze sta- 
rych, co przeżyli nie jedno!* 

„A cóż Aron przeżył?” 
|| przeżył długie lata tęskno- 

ty!“ 
ера селеНоЕ 

„Za polskiem wojskiem!“ 

St. Rostworows ki. 

(D. CNS 
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Na zaproszenie proi. Ehrenkreut- 
za uczestnicy zjazdu przeszli do mu- 
zeum etnograficznego, gdzie oglądali 
zgromadzony  jużbogaty  materjał, 
organzatorzy wskazali równocześnie 
na braki, jakie winny być uzupełnione 
z okazji wystawy regjonalnej. 

Zjazd zakończono wspólnym о- 
biadem w restauracji Koła Polek w 
ogr. Bernardyńskim, w którym wziął 
udział zast. wojewody pan radca 
Włodz. Dworakowski. 

Kos. 

Jak odbudowują Wawel. 
Odbyło się posiedzenie wielkiego 

komitetu odbudowy Wawelu. Z waż- 
niejszych uchwał, powziętych na po- 
siedzeniu, wymienić należy decyzię pro- 
wizorycznego umieszczenia apartamen- 
tów Prezydenta Rzplitej w północno- 
wschodnim narożniku Zamku.  Jed- 
nakże wobec wielkiej wartości histo- 
rycznej, jaką ta właśnie część zamku 
posiada, komitet wypowiada się prze- 
ciw większym zmianom i adaptacjom 
sal. Również komitet sprzeciwił się 
prowizorycznej restauracji budynku 
t. zw. kuchen królewskich na pomie- 
szczenie świty Prezydenta. Natomiast 
uważa, iż budynek ten należy w 
przyszłości przebudować na stałą re- 
zydencję Prezydenta, a apartamenta 
we wschodniej i północno-wschodniej 
części zamku przeznaczyć 'na cele re- 
prezentacyjne. 

Komitet wyraził się z uznaniem o 
dotychczasowych pracach,  kierowa- 
nych przez rektora Szyszkę-Bohusza, 
oraz zatwierdził projekt dałszych prac. 
Tymczasowa rezydencja mieścić się 
będzie na pierwszem piętrze skrzydła 
północnego, a na drugiem Žpietrze 
umieszczone będą pokoje przyjęć. 

Zaznaczyć należy, iż kierownictwo 
robót rozporządzało dość:niską kwo- 
tą na cele restauracji Zamku. Z ofiar- 
ności publicznej wpłynęło na ten cel 
18.246 zł., z subwencji rządowej 
500.000 zł, Wydano natomiast na 
roboty budowlane 534.469 zł., na za- 
kup i konserwację dzieł sztuki 55.785 
zł. Mimo tak niskich kwot, kierowni- 
ctwo dokonało restauracji 16 sal po- 
łudniowej połowy wschodniego skrzy- 
dła oraz wykonało roboty murarskie, 
kamieniarskie, instalacyjne w 20 sa- 
lach północnej połowy skrzydła. Na 
cele umeblowania odnowionych sal 
kierownictwo otrzymało 155 przed- 
miotów, zakupiło 112, otrzymało de- 
pozytów 19. 

Z cenniejszych nabytków, uzyska- 
nych staraniem rektora Szyszki-Bohu- 
Sza i kustosza zbiorów  wawelskich 
dr. Morelowskiego, wymienić należy 
wspaniałe siodła z XVII w., wysadza- 
ne drogiemi kamieniami, nabyte za- 
granicą z funduszu  cegiełkowego. 
Dalej broń, ofiarowaną przez p. Pio- 
trowską, wśród której znajdują się 
stare klingi z XVII w. z herbem Rad- 
wan, garłacze i t. 4. Również*cennym 
nabytkiem są cztery tomy sztychów, 
które będą umieszczone w sali bibljo- 
tecznej Zamku Królewskiego. Cenne- 
mi są trzy obrazy. Jeden z XV w,, 
przedstawiający Chrystusa wśród 
Apostołów, drugi z XVII w. portret 
biskupa pendzla Jana Triciusa, na- 
dwornego malarza Jana Ill Sobieskie- 
go. Wspaniałym nabytkiem jest 8 
kompletów zbroi, umieszczonych na 
podeście schodów | piętra. Prawdziwie 
cennym nabytkiem jest baldachim i 
kapa na łóżko Franciszka Potockiego 
z Kulczyna. 

Zbiory wawelskie wzrastają. No- 
wopowstałe Towarzystwo Przyjaciół 
Wawelu, wśród którego członków za- 
łożycieli znajdują się najwybitniejsze 
osobistości naszego miasta, przyczy- 
ni się niewątpliwie do jeszcze inten: 
sywniejszego powiększania zbiorów 
królewskiego Zamku na Wawelu. 

Teafr Polski. 
„Ułuda szczęścia" sztuka Mol- 

nara. 

W piątek wystawił teatr Polski 
poraz pierwszy sztukę Molnara „Ułu- 
da szczęścia". Wystawił jak się pat- 
trzy; bardzo, bardzo pięknie zagraną i 
publiczności podobała się ta sztuka. 

Taki najbardziej przeciętny widz 
teatralny, dla którego rzeczą komplet- 
nie obojętną jest, kto sztukę pisał, 
kiedy i pod jakim wpływem, który się 
wogóle w żadne rozumowania z kry- 
tyką literacką nie wdaje—tem się od- 
znacza, że Szuka na scenie mniej lub 
więcej ciekawego tematu no i... za- 
kończenia. Dlatego szłukę Molnara 
uważać może za coś oryginalnego, 
coś extra nowego. Bo proszę: Jeżeli 
w pierwszym akcie przedstawiony 
jest mąż trochę cherlak, nerwowy so- 
bie taki mizerak, zazdrosny do tego 
chorobliwie, a posiada żonę nad wy- 
raz i jego siły piękną, do której raz 
w raz uśmiecha się z pod wąsa jakiś 
huzar, którą na balu oblepiają chci- 
wemi spojrzeniami tysiące wyfraczo- 
nych i wymundurowanych  młodzień- 
ców—to co z tego winno wyniknąć, 
według wszelkich prawideł szablonu 
teatralnego?... 

Dodać należy, że mąż zatruwa 20° 
nie życie zazdrością, a ona miała tam 
kogoś kiedyś, kto marzył o laurach 
zdobywcy, który już zdobył... pierw- 
szą nagrodę na konkursie tenisowym, 
który obiecał powrócić za lat siedem 

azaliż nie powinen był jak kochan- 
kowie Szaniawskiego, przylecieć na 
„Złotym ptaku* i jako par exelence 
nowoczesny bohater porwać ją lu- 
ksusowym aeroplanem i wywieść co- 
najmniej do Kairu czy Kalkuty!!— 
Otóż nic a nic podobnego. Cudowne 
sny nie zawsze sprawdzają się nawet 
na scenie. Przychodzi taki pan Cha- 
bau, jako zupełnie „marnieńki* u- 
rzędniczyna, przeciętność zupełna.— 
Żona zostaje przy mężu, zostaje przy- 
tem szczęśliwa, zostaje nad kołyską 
swego Piotrusia. Niespodziunka. Da 
ist der Hund powodzenia sztuki be: 
graben. 

Troszeczkę jest ona przydługa i 
mało zwarta w sobie. Poszczególne 
sytuacje przeciągają sie w  nieskoń- 
czoność, a są i takie, któreby skre- 
šliė z powodzeniem tem większem 
można wcale. 

Nielada też atrakcją dla wileńskiej 
publiczności był występ p.Łodzińskie- 
go. Jego Świetnie opracowana w naj- 
drobniejszych nawet szczegółach kre- 
acja wzbudziła zainteresowanie już w 
pierwszym akcie.—Kto to? — pytano. 
A któżby to zresztą pamiętać mógł 
p. Alireda Łodzińskiego, jak przed 
laty wyfrunął z rodzinnego gniazda i 
wileńskiego teatru, a poleciał w Świat 
szeroki. Słuch © nim u nas zaginął. 
Ale wrócił ten wileńczuk, wrócił jako 
artysta całą parą idący naprzód po 
szczeblach karjery scenicznej, jak to 
się mówi językiem zurzędowym: „„ro- 
kujący najlepsze nadzieje". 

P. Frenklówna zagrała swą rolę 
miękko, plastycznie, pięknie, ani do- 
dać ani ująć. Ażeśmy się zdziwili, jak 
za plecami ktoś ledwo dosłyszalnym 
szeptem zapytał: „A dlaczego to tak 
dawno p. Szczęsnej nie mieliśmy 
przyjemności oglądać na scenie, czyż- 
by zachorowała?*. Taki to sobie był 
cichy głosik z parterowych rzędów, 
a gdym się obrócił ujrzałem tylko 
wpatrzone w scenę twarze milczące, 
Może się przesłyszało... A 

P. Dąbrowski okazał nam rzadką 
wprost skalę gry scenicznej, wysokie- 
go artyzmu w kalejdoskopicznych po- 
prostu reinkarnacjach. Jego ambasa- 
dor i sam p. Chabau w naturze był 
wręcz Świetny. Nieco bladziej wypadł 
rotmistrz i śpiewak. 

ZO: 

Z całej Polski. 
— Marjawici a „kościół naro* 

dowy'. Podczas synodu t. zw. „ko- 
Ścioła narodowego* w Warszawie, 
który się odbył w dniach 27 - 29 
czerwca 1928 r., nastąpiło zjednocze- 
nie t. zw. „kościoła narodowego* z 
marjawitami na podstawie warunków, 
uważanych przez marjawitów za ko- 
nieczne do zjednoczenia (według ty- 
godnika marjawickiego z dn. 12 bm.). 

Umowę zawarto w hotelu „Po- 
lonja“. 

P. Hodur wyraził ponadto žycze- 
nie, aby marjawici odnowili dawną 
jedność ze staro-katolikami Niemiec, 
Holandji i Szwacarji i przyrzekł mar- 
jawitom pośredniczyć w tem u arcy- 
biskupa staro-katolickiego w Uprech- 
cie. Jedność ta, jak wiadomo, została 
ze strony staro-katolików zerwana z 
powodu znanych małżeństw marjawi- 
tów z ich siostrami zakonnemi. 

Jak podaje urzędowy dwutygodnik 
t. zw. „kościoła narodowego” z dn. 
15 b.m., przedstawiciel marjawitów 
pragnie, aby ich „serdeczny, braterski 
stosunek do „kościoła narodowego'* 
nie byt platoniczny“. 

Marjawici odtąd otwierają wszy- 
stkie swoje kościoły dla duchownych 
i ludu „kościoła narodowego". 

Syn powstańca 1863 r. Kazimierz 
Sobolewski znajduje się w bardzo 
ciężkich materjalnych warunkach, z 
żoną chorą umysłowo, emerytury 
nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę 
miłosiernych ludzi. Łaskawe datki 
przyjmuje Adm. „Stowa“ @а- „5упа 
powstańca". 
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Aresziowanie szeia bandy przemyfników. 
Onegdaj na pograniczu polsko - litewskiem w okolicy Rykonty władze bezpieczeń- 

stwa publicznego aresztowały oddawna poszukiwanego herszta bandy przemytników nie 
jakiego Balkiewicza Władysława. 

, Ostatni zorganizowawszy wielką bandę składająca się z ludzi zamieszkałych prze- 
ważnie RA kordonem granicznym, przemycał towar na szeroką skałę z Niemiec i Lit- 
wy do Polski i Sowietów. 

Groźnego herszta bandy przemytnickiej przekazano pod silną eskortą do dyspozy 
cji władz sądowych. 

—— аЕ токо stent przy Katedrze Anatomji Topograficz- 

  

  

WTOREK nej i Chirurgji Operacyjnej. 
Dzis Wschód sł. g. 3 m. 30 Przyszły zjazd w r. 1929 odbędzie się 

Marlis w Warszawie, a w r. 1930 w Wilnie. 
M Zach. sl. o g. 19 m. 51 

jutro " PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

swo: Ę — c kc. wa 
S racy i Op. Spot. p. Nakoniecznikofi na 

Spostrzeżenia meteorologiczne inspekcji w ilnie. Dn. 16 b. m. przybył 
Zakładu Meteorologii U. S. B. do Wilną na inspekcję placówek Minister- 

stwa Pracy i Opieki Społecznej Naczelnik 
z dnia — 14-VII 1928 r. Wydziału Prezydjalnego tegoż Ministerstwa 

Gleienie 1 З p. Nakoniecznikoff. 
+ 4 

S a TURYSTYCZNA. 
Temperatura J + 270C. — (x) Dziennikarz duński p. Taihof 
średnia Nielson z Kopenhagi w Wilnie. W nie- 

dzielę 15 b.m. przybył do Wilna wybitny 
Opad za do- J dziennikarz duński p. Talhof Nielson z 
bę w mm. ] Kopenhagi, który w towarzystwie Radcy 

j Wojewódzkiego p. Monkiewicza zwiedził 
i * Wilno, Troki oraz pogranicze litewskie, 
soma 1 Zachodni zbierając dane narodowościowe oraz eko- 

i nomiczne w związku z Wystawą Północną 
Uwagi: pogodnie. w Wilnie. 

Minimum za dobę —9C. W poniedziałek pan Nielson złożył 
Maximum na dobę 30°С. |... Wizytę zastępcy Wojewody p. Dworakow- 
Tendencja barometryczna: spadek, ciśnienia. skiemu. 

— (x) Prof. D-r. Pierre Winkler z 
Pragi w Wilnie. Dnia 16 b.m. przybył do 
Wilna Dr. Pierre Winkler z Instytutu Fran- 
cuskiego w Pradze, który w towarzystwie 
Radcy Wojewódzkidgo p. Narwoysza zwie 
dzał Wilno i złożył wizytę zastępcy Wo- 
jewody. 

— (x) Wycieczka wileńskiego koła 
regjonalnego do pow. Oszmiańskiego i 
województwa Nowogródzkiego. W dniu 
22 bm. członkowie wileńskiego koła regjo- 
nalnego pod przewodnictwem prof. konser- 
watora państwowego p. Jerzego . Remera 
udają się na kilkudniową wycieczkę do po- 
wiatu Oszmiańskiego i województwa No- 
wogródzkiego. 

RÓŻNE. 

-- Odznaczenie urzędników akcy- ‚ Podziękowanie. Składam najser- 
zowych. Po zakończeniu kursu, zorganizo- deczniejsze podziękowanie [-rowi Józe- 

wanego przez Ministerstwo Skarbu dla prze- fowi Tymińskiemu za świetnie dokonaną 

szkolenia lnspektorów i Komisarzy, Kon- Operację I troskliwe zabiegi podczas mej 

troli Śkarbowej, w ogólnej liczbie urzędni- choroby w Klinice chirurgicznej USB. je- 
ków akcyzowych, powołanych do Warszawy dnocześnie serdecznie dziękuję D-rowi Kar- 
na wymienione przeszkolenie, urzędnicy Nickiemu, całemu personelowi kliniki oraz 

Kontroli Skarbowej Okręgu Wileńskiej Izby Siostrom za troskliwą opiekę. — Mieczy- 

m 

URZĘDOWA. 
— Starostwo Grodzkie w Wilnie po- 

daje do wiadomości publicznej, iż w dniu 
27 sierpnia 1928 r. o godz. ło mają się 

odbyć zakupy koni wierzchowych i artyle- 

ryjskich od hodowców dla wojska. Rynek 

Kalwaryjski. M 
— (x) W sprawie uprawnień Woje- 

wodów, jako przedstawicieli Rządu. Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych nadesłało 
do zaopiniowania Panu Wojewodzie Wileń- 

skiemu projekt rozporządzenia Rady Mini- 
strów о uprawnieniach Wojewody jako 
przedstawiciela Rządu. 

Skarbowej pp.inspektor Stanisław Dum- Sław Rymkiewicz, Wojewódzki lnspektor 

nicki oraz komisarze: Stanisław Leśniew- Weterynaryjny. iu у 
ski i Jan Kowalewski otrzymali za bardzo — (x) „Pochoždienja“ psalmisty 

rara z > zanie a psalmi- 
je, jakich wogóle było wyznaczono pięć Sta prawosławny Szwedko, który po przej- 

dla 25 Bootonggnśi Na PS“ Sciu na łono Kościoła unickiego i doko- 
naniu w tymże Kościele kradzieży powróci 

— (x) Nagrody za zwalczanie prze- z powrotem do prawosławia, został ostat- 
stępstw łowieckich. Zarząd T-wa Łowiec- nio przez Synod prawosławny w Wilnie 
kiego w Wilnie utworzył ostatnio fundusz pozbawiony godności kapłańskiej. 
nagród pieniężnych dla funkcjonarjuszów Obecnie dowiadujemy się, iż Szwedko 
Policji Państwowej oraz osób prywatnych, przyjęty został w tych dniach w charakte- 

wyróżniających się w. wałce z kłusownic- rze popa do cerkwi Bohdanowicza. | 
twem oraz innemi przestępstwami przeciw- — (x) Ks. Kasztutis powrócił na 

ko prawu łowieckiemu (wnykarstwem, polo- Litwę. Znany ze swej antypolskiej dziatai- 
waniem w czasie echronnym i t.p.). ności ks. Nikodem Kąasztutis, który po 

Nagrody pieniężne będą wypłacane ostatniem wysiedleniu go z granic Państwa 

przez T-wo na podstawie komunikatu, na- Polskiego ną Litwę otrzymał z powrotem 

desłanego przez starostę bezpośrednio za- prawo azylu w Polsce, wyjechał ostatnio 
rządowi T->a w Wilnie przy ul. Mickiewi- za pozwoleniem odnośnych władz powtór- 
cza 42 m. 5: nie na Litwę. 

Komunikat ten powinien być wystoso- — (z) Powrót Arcyb. Teodozjusza. 
wany indywidualnie dla danej Osoby, zasłu- Dn. 15 b. m. powrócił z Druskienik do 
gującej na udzielenie jej nagrody pienię- Wilna arcybiskup prawosławny Teodozjusz, 
żnej i winien zawierać dokładny adres tej Dn. 18 b. m. arcybiskup prawosławny 
osoby oraz szczegółowe wymienienie za- Teodozjusz wyjeżdżą do pow. Brasław- 
sług przez nią położonych w walce z prze- skiego Oraz Dziśnieńskiego w celu dokona- 
stępstwami przeciwko prawu łowieckiemu. nia inspekcji 30 paratji prawosławnych. Po- 

Zarząd T-wa po rozpatrzeniu nądesła- dróż potrwa około 10 dni. 
nego przez starostę komunikatu i pozyska- 
BĘ — jeżeli kandydatem do nagrody będzie SANITARNA. 
funkcjonarjusz PP. — zgody komendanta — Tyfus plamisty szerzy się w 

wojewódzkiego PP w Wilnie na wypłace- pow. Wil.-Trockim. W ostatnich czasach 
nie nagrody, organa sanitarne pow. Wil--Trockiego zano- 

Przyznaną kwota przesłaną zostanie towały wiele wypadków zachorowań na 
osobie nagrodzonej pod wskazanym adre- tyfus plamisty na terenie gmin Rudomiń- 

sem. skiej, Turgielskiej i Solecznickiej. 
Wypadki te nie mają na szczęście cha- 

SAMORZĄDOWA  rakteru epidemicznego; należą do objawów 
sporadycznych, a tłómaczą się Zawlecze- 

— (o) Akcja brukowania wsi w pow. niem zarazy z sąsiadującej gm. Polańskie 
Wileńsko-Trockim. Z inicjatywy starosty w pow. Oszmiańskim, gdzie od dłuższego 
p. Lucjana Witkowskiego w pow. Wileń- czasu choroba ta nie zamiera. ‚ 
sko-Trockim rozpoczęła się akcja bruko- Władze sanitarne nad wyplenieniem 
wania wsi, która idzie w bardzo szybkim tyfusu pracują intensywnie. " 
tempie. Obecnie brukują się wsie № gmi- Chorzy są natychmiast izolowani w 

nach Podbrzeskiej, Niemenczyńskiej, Szum- szhitalac” zakaźnych, zaś chaty, w których 
skiej, Worniańskiej, Rudomińskiej, Turgiel- przebywał chory, poddawane są giuntow- 

skiej i Solecznickiej. W gm. Koniawskiej w nej dezynfekcji siarkowej. В i 

5 wsiach, w gminie zaś Rzeszańskiej м 4 (z) Opłaty za czynności lekarskie 
wsiach są już wywiezione Kamienie i czy- na terenie Wileńsko-Nowogródzkiej Izby 
nione przygotowania do, brukowania. Lekarskiej. Wileńsko-Nowogródzka Izba 

- (r) Ogiery sejmikowespełniły swe Lekarska ustaliła wynagrodzenie za czyn- 
zadanie. Utrzymywane przez sejmik Wil.- ności lekarskie na terenie izby. 
Trocki ogiery rasowe, wobec ukończenia Za poradę w gabinecie lekarza w go- 
się okresu kopulacyjnego, ściągane są z dzinach przyjęć, o ile porada trwa nie dłu- 
poszczególnych miejscowości ną Stały po- żej niż 30 minut 8 zł. w Wilnie, 6 zł. w 

stój aż do kwietnia roku przyszłego do innych miejscowościach, za poradę w mie- 
specjalnie wybudowanej przez sejmik staj- szkaniu chorego we dnie i porze wyzna- 

ni w Rzeszy. czonej przez lekarza 15 zł., w Wilniei 10 zł. 

W ciągu okresu kopulacyjnego każdy i innych miejscowościach, za poradę w 

z trzech ogierów pokrył przeszło 70 kla- mieszkaniu chorego natychmiastową na - 

czy, co należy uważać za doskonały wy- żądanie strony 20 zł. w Wilaie i 15 zł. w 
nik. innych miejscowościach. 

dobre zdanie egzaminu specjalne odznącze- 

Z rezultatów tych ludność powiatu jest 
wielce zadowolona, gdyż docenia znacze- 
nie poprawiania rasy końskiej. f р 

czasie trwania Targów - Wystawy — Przygotowania do wykonania 
Północnej ogiery te będą reprezentowały amnestji. Wobec uchwały sejmowej w 
dział zwierzęcy pow. Wil.-Trockiego. sprawie amnestji dla przestępców i w są- 

(r) Wybory uzupełniające do dzie wileńskim wre praca intensywna. 
sejmiku Wil.-Trockiego. Ostatnio dokona- Stosownie do otrzymanego tekstu 
no wyborów uzupełniających do sejmiku uchwały czynione są przygotowania, by na- 

Wil.-Trockiego. tychmiast po otrzymaniu odnośnego „Dzien- 
Na miejsce p. Romualda Szynkowskie- nika Ustaw* przystąpić do jej wykonania. 

go, przedstawiciela gm.  Mejszągolskiej, Do dnia wczorajszego do Wilna nie 
wszedł p. Juljusz Sienkiewicz z Kosmow- nadszedł wspomniany „Dziennik“. 

szczyzny, zaś wzamian p. Bolesława Stań- Sprawy już osądzone, podpadające pod 
czyka, przedstawiciela gm. Rudziskiej, wy- amnestję, podlegają kompetencji prokura- 
brano p. Wincentego Urbanowicza, mie- tora sądu okręgowego; sprawy zaś jeszcze 

szkańca wsi Szklary. nie osądzone załatwia Sąd. В 

Uwięzieni w sprawach, które zostają 

UNIWERSYTECKA. całkowicie umorzone na mocy amnestji 
lub kary im wymierzone przez nią są po- 

— Z życia uniwersyteckiego. W dn. chłonięte — odzyskują natychmiast wol- 

27-29 czerwca rb. odbył się w Poznaniu ność. 

trzydniowy zjazd delegatów Zrzeszeń Asy- W sprawach zaś, w których — Кага 

stentów R. P. Między innemi w sprawach za przestępstwa zostaje jedynie zmniejszo- 

naukowych uchwalono: . na, podlegają osądzeniu ostatecznemu z 

1. Zwrócić się do Ministerstwa W. R.i zastosowaniem dobrodziejstw amnestji lub 

O.P. z prośbą © wyasygnowanie sum, nie- też w sprawach zakończonych — odpo- 

zbędnych dla druku licznych prac nauko- wiedniemu zmodyfikowaniu wymiaru kary. 

wych asystentów, które dotąd nie zostały Do kompetencji prokuratora należy 
opublikowane z braku środków materjal- zastosowanie amnestii nietylko do więźni, 
nych. przebywających w więzieniach miejscowych, 

2. Wyasygnować z zasobów własnych lecz i tych, którzy odsiadują karę z wyro- 
4.000 złotych na trzeci konkurs naukowy ków sądów wileńskich w więzieniach, znaj- 

w roku bieżącym. i : dujących się poza terenem działania na- 
Na zjeździe powiadomiono o wynikach szych sądów. Do tych należą głównie wię- 

konkursu naukowego zeszłorocznego, przy- zienia ciężkie jak „Wronki* i „Św. Krzyż”. 
tem z pośród asystentów Uniwersytetu Wi- „Dziennik Ustaw”, zawierający uchwa= 

leńskiego otrzymał nagrodę w wysokości łę o amnestii, spodziewany jest w Wilnie 
500 zł. Dr. med. Karol Kosiński — Asy- w ciągu dnia dzisiejszego. 

SADOWA.
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TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 
stawiona z wielkim nakładem prący i ko- 
sztów świetną sztuka Molnara „Ułuda 
szczęścia* czyli „Bajka o wilku* zyskała 
ogólne uznanie. W rolach głównych E. 
Frenklówna, St. Dąbrowski i A. Łodziński. 
Dziś „Ułuda szczęšcia“. 

— Występy Zofji Grabowskiej. Wy- 
bitna artystka teatru poznańskiego Zoija 
Grabowska rozpoczyną niebawem występy 
w teatrze Polskim. 

W piątek najbliższy ujrzymy uroczą 
artystkę w doskonałej komedji Verneuilla 
„Panna Flite". 

Bilety już są do nabycia w kasie Tea- 
tru Polskiego. 

RADJO. 

Wtorek 18 lipca 1928 r. 

13,00—: Transmisja z Warszawy: sygnał 
сла5ц. 

17.00 - 17.15: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

17.15—17.30 Chwilka litewska. 
17.30—17.45: Komunikat Tow. Obrony 

Przeciwgazowej. 
17.45—18:10: „Polskie Społeczeństwo 

w Ameryce i jego organizacja* — odczyt 
wygłosi Ks. Prefekt Michał Zełłudziewicz. 

18.15 19.00: Transmisja muzyki popu- 
larnej z ogrodu cukierni B. Sztralla. 

19.05—19.30: Kronika życia młodzieży 
wygł. Wróżka-Dzieciolubka. 

19.30—19.55: Transmisja z Warszawy. 
Odczyt. 

19.55—: Komunikaty. 
20.15—22.00: Transmisja z Warszawy. 

Koncert wieczorny. 
22.00—z2.30: Transmisja z Warszawy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

Włamanie do mieszkania staro- 
sty Łukaszewicza. W nocy ną 16 b. m. 3 
osobników usiłowało dokonać kradzieży z 
mieszkania zastępcy starosty pow. Wileń- 
sko-Trockiego M. Łukaszewicza (Objazdo- 
wa 6). Złodzieje zostali spłoszeni przez p. 
Łukaszewicza, który oddał strzał z rewol- 
weru, lecz chybił. 

Złoczyńcy zbiegli. 

— Śmiertelny udar słoneczny. Dn. 
15 b. m. na plaży Zwierzynieckiej podczas 
kąpieli nagle zmarł wskutek porażenia sło- 
necznego 18-letni Salomon  Mendelewicz 
(Arsenalska 4). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 lipca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Holandja 35876 359,66  357,86 
Londyn 43,555 . 43,345 43,45 
Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryž 34,905 34.90 34.81 
Praga 26,42 | 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,66 171.09 171.23 
włochy 46,815 — 46,83 46,60 

SPORT. 
Niedzielne zawedy pływackie- 

Wil. Okręgowe T-wo pływackie urzą- 
dzało w niedzielę zawody pływackie o na- 
der interesującym. programie, a więc zawo- 
dy: konkurencyjne wojskowe o mistrzostwo 
1 dyw. piech. leg. konkurencyjne niesto- 
warzyszonych, konkurencyjne wileńskich 
klubów sportowych oraz szereg innych roz- 

grywek. ° 
Mistrzostwo 1 dyw. piech. leg. zdobył 

5 p.p. leg., wygrywając sztafetę 5x50 oraz 
zdobywając wiele innych miejsc pierwszych 
w innych rozgrywkach. Bieg 400mtr. stylem 
dowolnym wygnał Tolfojsz, beg 100 mtr. 
styłem klasycznym Nowoszyński, bieg 
100 mtr na wznak Sidorowicz. 

- W biegach 100 mtr. st. dowel. i 1000 
mtr w 22 m.56 s. zdobył pierwsze miejsce 
Trank z 1 pp. leg. 

W zawodach konkurencyjnych 0 mi- 
strzostwo dla niestowarzyszonych odzua- 
czył się Z. Wetulani, wygrywając biegi 100 
200 mtr. 

W rozgrywce konkurencyjnej o mistrzo- 
stwo klubów sportowych ŻAKS wygrał 
sztafetę 5x50. Rekord okręgu w biegu 100 
mtr st. dowol. w I m. 28,8 sek., zdobył 
Witkowski z Wil. T-wa Wiośl. 

Następnie rozegrano efektowny mec” 
piłki wodnej, do którego stanęli obóz in- 
struktorów W. F. i kombinowana drużyna 
klubów wileńskich, która odniosła zwycię- 
stwo w stosunku 5:0. 

Na zakończenie odbywały się pokazo- 
we skoki z trampoliny z 

05. 
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H. BALFOUR. 

*WALRA 0 DORUMEŃTY 
— Aresztuję pana!—oznajmił Jack. 

podczas gdy Karter wkładał Smithow1 
na ręce kajdany. 

— Ależ pan nie ma żadnych ku te- 
mu podstaw!—-protestował Smitch. 

— Przeciwnie, nie brak mi ich; ie- 
dnak jeśli będzie mi pan posłusznym, 
postaram się znaleźć okoliczności łago- 
dzące. Przedewszystkiem proszę na- 
tychmiast puścić prąd elektryczny do 
sąsiedniego domu. 

— Prąd elektryczny? Nie rozumiem 
6 co panu chodzi? 

— Przyszlišmy tu, aby aresztować 
naszego wspólnego przyjaciela—Hol- 
tza... albo Hardinga czy też Kresslera, 
jak kto woli. Wiem, że znajdujące się 
w piwnicy szaty są faktycznie windami 
elektrycznemi i domyśłałem się, gdzie 
się ukrył Holtz. Ale mechanizm nie dzia 
ła, gdyż ktoś zatrzymał prąd elektrycz 
ny, przed paru minutami zaledwie. Pro- 
sze się zastanowić: człowiek, którego 
szukamy, jest mordercą, a pan będzie 
pociągnięty do odpowiedzialności, jako 
wspólnik. 

Smith upadł drzący na krzesło, a 
jack ciągnął dalej: 

— Pietro jest już w naszych rękach 
a ludzi moi pozostaną tutaj dopóty, do 
póki nie odnajdą Holtza, lub on sam 
nie umrze z głodu. Wy zaś nie będzie- 
cie mogli go uratować, bo będziecie 
w więzieniu. 

— (Co będzie, jeśli się poddam? 
— Zostawię pana na wolności za 

Wyda 
  
   

życie w Anglji, poczem nastąpi 

Z SĄDÓW. 
17 letnia dziewczyna niepopra- 
wną złodziejką — recydywistką. 

Dn. 10 sierpnia r. ub. w domu 
Nr. 4 przy ul. Parkowej z pokoju 
zajmowanego przez studentkę U.S.B. 
p. Janinę Wilamowską, skradziono 
wiele ubrania, bielizny i innych rzeczy 
wartości 1300 zł. 

Złodziej dostał się przez okno 
otwarte i tą też drogą uniósł łup. 

Wkrótce jednak policja śledcza 
wpadła na trop. 

Przeprowadzono rewizję w miesz- 
kaniu rodziców Wandy Dzidziulówny 
(ul. Majowa 35), gdzie pod jej łóżkiem 
odnaleziono, prócz kilku drobiazgów, 
wszystkie skradzione rzeczy. 

Indagowana wobec tak kompro- 
mitujących dowodów przyznała się 
do winy. 

W toku dochodzenia okazało się, 
iż Dzidziulówna, mimo młodocianego 
wieku, liczyła wówczas lat 17, już jest 
wytrawną złodziejką z bogatą prze- 
szłością kryminalną. 

Była już dwukrotnie sądzona przez 
Sąd pokoju: raz za pięć kradzieży 
Skazana została na 6 miesięcy, drugi 
raz też za kilka takich przestępstw na 
3 miesiące więzienia. Wreszcie stawała 
też przed Sądem okręgowym, który 
za kradzież skazał ją na sześć mie- 
sięcy z zawieszeniem wykonania kary 
na 5 lat ze względu na jej młody 
wiek. 

Za ostatnią kradzież sąd okręgo- 
wy skazał niepoprawną na osadzenie 
w domu poprawy na przeciąg 2i pół 

lat. а 

Skazana odwołała się do Sądu 
apelacyjnego, a wskazując na cały 
szereg okoliczności łagodzących, pro- 
siła o złagodzenie kary. 

Sąd apelacyjny po rozwaženiu tej 
sprawy na ostatniem swem posiedze- 
niu nie uznał za właściwe stosować 
do podsądnej jakichkolwiek ulg i wy- 
rok Sądu okręgowego zatwierdził w 
całej jego rozciągłości, 

Kos. 

Przedstawiciele Polski zagranicą. 

KOLONIA. 16.7. (PAT). Bawiący 
tu poseł Rzeczypospolitej w Berlinie 
Roman Knoll odwiedził dzisiaj o godz. 
I1-ei przed południem pawilon polski 
na międzynarodowej wystawie praso- 
wej. P. Knolla powitał delegat po, Iski 
komisarz Jarkowski i dyrektor wysta- 
wy Tietmann. Po zwiedzeniu pawilo- 
nu polskiego, który sprawił na p. Mi- 
nistrze dodat nie wrażenie p. Knoll 
zwiedził również pawilony włoski i hi- 
szpański. 

WARSZAWA, 16. VII. Pat. Prof. dr. 
Jan Rostafiński został zaproszony przez 
komitet narodowej wystawy hodowlanej w 
Holandji i wyjeżdża do Hagi jako repre- 
zentant M-stwa Rolnictwa. 

— Polska inicjatorką asocjacji dy- 
luwjalnej. Prof. Limanowski, który na zjeź- 
dzie w Kopenhadze zainicjował wielką, 
międzynarodową asocjację dyluwjalną, wró- 
cił z podróży. Zjazd geologiczny, na któ- 
rym projekt asocjacji został entuzjasty- 
cznie przyjęty, zakończył się 9 lipca w 
Skagen. Pr. Limanowskiemu dopomagał 
pr. uniwersytetu jagielońskiego w Krako- 
wie Nowak, który już kiedyś brął udziął 
w tworzeniu asocjacji Karpackiej, która 
to asocjacja stanowi wzór dla nowej asocjcij 
Polska w ten sposób staje się na 
forum międzynarodowej nauki źródłem no- 
wych form, zdolnych posuwać ważne pro- 
blemy, Oprócz pr. Nowaka dopomagali pr. 
Limanowskiemu w utworzeniu asocjacji 
delegaci polscy z Poznania pr. Pawłowski, 
z Warszawy pr. Lencewicz, Lewiński i Sam- 
sonowicz, z Wilna pr. Rydzewski. Zjazd 
Kopenhaski zakończył się w Skagen dnia 
9 lipca. Asocjacja dyluwjalna wejdzie w 

y w r. 1932 
zjazd w Holandji. 

kaucję. 
— Więc niemam wyboru. Jeżeli za- 

opiekujecie się mną wzamian, zgadzam 
się na wszystko. Nie znoszę tego czło- 
wieka, ale byłbym trupem w ciągu dwu 
dziestu czterech godzin, jeśli dopomo- 
gę wam i nie zostanę aresztowany. 

— Doskonale,—rozesmiał się Jack, 
proszę zapalić światło, a wzamian za 

opiekuję się panem. 
— A potem? Nie chciałbym być za- 

mordowanym, ale też nie zależy mi na 
tem, by spędzić resztę moich dni w wię 
zieniu! 

— Jak tylko cała banda znajdzie 
się pod kluczem i będzie pan mógł po- 
zostać na wolności, odzyska ją pan, 
ięczę za to słowem honoru. 

— Świetnie, —westchnął z głębo- 
ką ulgą Smith i ruszył naprzód, prowa 
dząc ich ku piwnicy. Zdjęto mu kajdan- 
ki, mógł więc swobodnie odsunąć dużą 
cegłę w murze i pokręcić kontakt. Po- 
tem rzekł, wskazując niewielką sprę- 
żynkę w murze: 

— Ta sprężynka porusza windę, 
która spuszcza się aż do miejsca, w 
którem zaczyna się ukryte przejście do 
restauracji Piotra. Ten, którego szuka 
cie jest tam ukryty i czeka na znak, któż 
ry mam mu dać. 

— Więc proszę to zrobić natych 
miast! 

— Za kogo mnie pan ma? 
— W takim razie zaaresztowujemy 

go na miejscu. 
— Ale bądźcie ostrożni, — radził 

Smith, —ma on rewolwer i zabije pana, 
zanim pan zdąży powiedzieć słowo. 

— Czy w przejściu tem jest świa- 
tło?—zapytał Nick. 

5 W MW 

Ze śwafa. 
— Proces przeciwko błuźnierczemu pisa- 

rzowi niemieckiemu. W Weimarzeodbędzie 
się dn. 22 b. m. proces przeciwko pisarzowi 
Ernestowi Mannowi. Mann jest autorem ksią- 
żki p. t. „Die Ueberwindung des Christen- 
tums durch den aristokratischen Gedanken“ 
(„Zwycieženie chrześcijaństwa przez myśł 
arystokratyczną*), w której zohydza w nie- 
słychłany sposób Chrystusa Pana. 

Prokurator wytoczył proces za blužnier- 
stwo i 
skiej. 

znieważenie religii chrześcijań- 

  

Słynna Chiromantka Wróżka 
przepowiada przyszłość, sprawy są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na pidwo schody. 

BROKORTAEKEZZAGWEBGEKGKCZWEM| 

Alus KROJU SZYCIA i modelowa- ją 
y nia S. StelanuwiczGwny, ul. 

Wielka 56 3. Zapisy codziennie na 
kursa dzienne i wieczorowe. Uczeni- A 
ce koficzące. otrzymują świadectwa 

HH szkolne i cechowe. Uczą opraco- [dj 
wywać samodzielnie kroje według gą 
ostatnich mód. Mieszkanie dla przy- 
jezdnych zapewnione. 
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Ogroszenie. 
„ Dyrekcja Lasów Panstwowych w Wii- 

nie niniejszem podaje do wiadomości, iż 
na dzień 26 lipca r. b. zostął wyznaczony 
przetarg ustny i zapomocą ofert pisemnych 
na sprzedaż drewna w Nadleśnictwie 
Uszańskiem: 

w stanie wyrobionym około 1040 m3 

podkładów kolejowych „,, 435 szt. 
oraz drewa na pniu na powierzchni 8 ha 
w działce Nr. 18 majątku Kozlewszczyzna 
gm. chocieńczyckiej, pow. wilejskiego. 

Przetarg odbędzie się w lokalu Iešni- 
czówki przy miasteczku Krasnem n/Uszą. 

Szczegółowych informącyj udzielą Dy- 
rekcja Lasów (Wielka Nr. 66, tel. 12—53) 
oraz N-ctwe Uszańskie. 

Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Wilnie. 

em 
BGŁOSZEWIE PRZETARGOWE. 

, Wydział Powiatowy Sejmiku Swięciań- 
skiego ogłasza niniejszem pubiczny prze- 
targ ofertowy: 

Na budowę stałych przepustów (most- 
ków). Fundamenta oraz przyczółkowe 
Ścianki z kamienia polnego na zaprawie 
cementowej. Przekrycie—płytą żelbetową. 
Mostki o rozpiętości w świetle od 1 m. b. 
do 2 m. b. włącznie. 

a) na drodze powiatowej: Swięciany- 

= a 

  

Hoduciszki 26 szt. 
b) na drodze wojewódzk. Swięciany- 

o Łyntupy-Komaje | 30 szt. 
Program oraz szczegółowe warunki ną 

wymienione roboty do wglądu w dziale 
Technicznym Sejmiku Swięciańskiego — 
Święciany, Rynek Nr. 28, codziennie od 
godz. 11-ej do 13-ej, tuż do nabycia kosz= 
torysy ślepe w cenie 2 zł. 

Materjały, jako to: kamień, cement i że- 
lazo udzieli Wydział Powiatowy ze swej 
składnicy. Materjały na miejsce robót do- 
starczą przedsiębiorca. 

Pisemne oferty wraz z wadjum w vy- 
sokości 3 proc. oferowanej sumy należy 
złożyć na 1ęce sekretarzą Sejmiku w ko- 
pertach opieczętowanych lakiem z napi- 
sem - „Oferta na budowę mostków" w ter- 
minie do dnia 24 lipca 1928 r. do godz. 12-ej, 
w którym to dniu i godzinie nastąpi pu- 
bliczne otwarcie złożonych ofert. 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie 
prawo oceny i wyboru ofert w zależności 
od fachowej i finansowej zdolności reilek- 
tanta oraz gwarancji terminowego i należy- 
tego wykonania robót. 
Swięciany, dn. 10 czerwca 1928 r. 

(-) Stefan Mydlarz 
Przewodniczący Wydzialu 

Powiatowego 
Starosta. 

SDARÓKULOKOKAEAEUKO EGZ 

  

Smith potrząsł głową przecząco. 
— Dobrze, pozwol mi działać Jac- 

ku, tylko bądźcie gotowi na. pierwszy 
znak, podnieść windę w górę. 

— Ale... : 
— Niech się pan nie ktopocze panie 

Smith, proszę tylko. uruchomić swoją 
szaię. > 

Hicker poruszył sprężynę i w tej 
chwili półki zniknęły z szaty i Nick 
wskoczył do ciemnej windy. 

—zZgaście światło, gdy zacznie zje- 
żdżać, proszę was o to, gdyż nie chcę, 
żeby Holtz mnie ujrzał. Ale, ale, Smith 
jak pan go nazywał. ' 

— Mówiłem do niego: 
ńiech go djabli porwą! 

Nick zaczął zjeżdżać, a trzej pozo- 
stali u góry mężczyzni nadsłuchiwali 
niespokojnie. Nagle do uszu ich doszły 
słowa: „droga jest wolna, wodzu““. 
— (Cóż za talent naśladowczy |--mru 

knął Jack, podczas gdy Karter odwrócił 
się gwałtownie, by sprawdzić, czy 
Smith istotnie pozostał z niemi. Tym- 
czasem Holtz, ośmielony temi słowami, 
które przypisywał Hick erowi,nie po- 
dejrzewał podstępu. Winda zatrzymała 
się i jednocześnie smuga światła ośle- 
piła go, a pięść Nicka jednem uderze- 
niem pod brodę obaliła go na ziemię, 
pozbawiając zmysłów. Nick wciągnął 
go do windy i wskoczył za nim, wo- 
łając: 

— Wszystko w porządku! 
Gdy Holtz odzyskał przytomność, 

siedział z kajdankami na rękach w ku- 
chni Smitha, którego jednak nie było. 
Obejrzał się dookoła i ujrzał Jacka, któ 
ry rzekł: 

— Ludwiku Kresslerze, 

CZA „wodzu, 

  

aresztuję 

wen bianisiaw Mackłewicz. Redaktor odpowiedz alny Witold Weydylło 

Rejestr Handlowy. 
Do rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

Dział A w dniu 26 V 1928 roku. 
Nr 8218 A. „Efroim Mowsza Elkind, Lejba Mordu- 

chowicz t josiel Frydland S ka*. Hurtowy sklep towarów 
spożywczych i galanteryjnych. Siedziba w Iwieńcu, pow. Wo- 

    

zemskich. Informacje 
Jagiellońska 8 m. 12 
Biuro Techniczne, tel. 

5—60 P-O5LZ 
łożyńskiego. Firma istnieje od 1 marca 1927 roku. Wspólnicy 
zam. w iwieńcu, pow. Wołożyńskiego: Mowsza Elkind, Lejba 
Morduchowicz i Josiel Frydland. Spółka firmowa, zawarta 
ną mocy umowy z dn. 23 grudnia 1927 roku na czas nieogra- 
niczony. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Zobowią- 
zania i dokumenty w imieniu spółki podpisują AT wspól- 

169—VI* nicy łącznie. 

Nr 8219 A. „Księgarnia Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Drui* — w Drui, pow. Brasławskim — sprzedaż 
książek i materjałów piśmiennych. Firma istnieje od 1926 ro- 

Macierzy Szkolnej 
Drui. Kierownikiem Handlowym na mocy upoważnienia z dn. 
ku. Właściciel Zarząd Koła Polskiej 

11 V 1928 r. jest Witold Mickiewicz. 

Nr 8220 A. „Nachman Szwarcbrem i S-ka Cukier 
Detaliczna sprzedaż cukru. w Lidzie, spółka firmowa”. 

Siedziba w Lidzie, Rynek 19. Firma istnieje od 
Wspólnicy zam. w Lidzie: Nachman Szwarcbrem, Abram Gor- 
don, Józef i Benjamin Podworyscy, Chonon, jakób i Ruwin 
Kalmanowicz, Sora Dobkowska, Morduch Dobkowski, Fania 
llutowicz, judys Szmujłowicz, Jakčb 
Szmujłowicz, Jonas Dubczański, Lejb Sznejder i Boruch Sło- 
nims«i. Spółka firmowa, zawarta na mocy umowy z dn. 
grudnia 1927 roku na czas nieograniczony. Radę zarządzającą 
stanowią: Abram Gordon Benjamin Podworyski, Chonon Kai- 
imanowicz, Morduch Dobkowski, jakób Szmujłowicz, 

Zarządcami 
Szwarcbrem, Chonon Kalmanowicz i Jakób Szmujłowicz. We- 
ksle, czeki, plenipotencje wszelkiego rodzaju, zobowiązania, 
dotyczące zakupu towarów, rachunki i pokwitowania, kores- 
pondencję handlową i wszelkie pisma, dotyczące operacji spół- 
ki podpisują dwaj zarządcy pod stemplem firmowym. Kores- 
pondencje zaś pocztową, poleconą | prywatną zwyczajną, pie- 
nięźną, przesyłki, telegramy, towary ze stacyj kolejowych, ko- 
mór celnych, kantorów przewozowych ma prawo odbierać 

podpisując pod stemplem firmy, 
również każdy z zarządców ma prawo reprezentować spółkę 

Dubczański i Boruch Słonimski. 

każdy z zarządców, 

a LOKALE B 
O rzarzomma EE 

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

W wa“ pod „Mieszkanie“ 
  

770 VI. 

Poszukuję 
mieszkania od 1 sier- 
pnia, 2 duże pokole, 
łub 3 mniejsze z 
kuchnią. Zgłoszenia 
do „Stowa“ pod M.P. 

1928 roku. 

Szmujłowicz, jakób RA © is 
+ 

d ROZRE 
ESEE EZZB IE OE 

  

Jonas 
są: Nachman osób 

urządzających 
AŻNE dla 

wystawę, dla obywa- 
teli i dla wojska. 
Najrozmaitsze roboty 
plastyczne z papier- 
jmachć: plany  pla- 
styczne (reljefne) te- 
renów miejscowości 
według map lub pla- jak 
nów w warstwicach, 

  

przed wszelkiego rodzaju władzami, instytucjami i osobami majątków, terenów 
urzędowemi. 171—VI. NYCH iinnych 

3 == urządzeń budowla- 
Nr 8221 A. „jankie! Wileński — motorowy młyn ii różne modele 

walcowy* — w Lidzie, ul. Krupowska 13, — młyn. Firma pjąstyczne wykonywa 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Wileński Jankiel, zam. tamże. Ą, puturlin Wilno, 

7712 М. 
  

Dział A. w dniu 1. Vl. 1928 roku. 

Parowy — Liipman Per” 
gament* w Postawach, tartak i młyn parowy. Firma istnie“ 

1927 roku. Właściciel Pergament Lipman, zam. tamże: 

8222. A. „Tartak i Młyn 

je od 

8223. A. „Ferdynand Chana" w Wilnie ul. Rudnicka 
2, sklep gałanteryjny. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 

Ferdynand Chaną, zam. w Wilnie, ul. Rudnicka 5. 

8224. A. „Rezet Bialer i Złatkowicz S-ka". 

obuwiem, kapeluszami i futrami. Siedziba w Wilnie, ul. Nie- 
miecka «4. Przedsiebiorstwo istnieje od 1 stycznia 1928 r. 

"Wspólnicy zam. w Wilnie: Gabryel Z przy ul. W. Pohu- 
przy ul. 

firmowa, zawarta na mocy umowy Z dn. 21 

roku na czasokres dwuletni do dn. 1 stycznia 1930 roku z 

automatycznem przedłużeniem na następne trzechlecie, o ile 

którykolwiek ze wspólników za dwa miesiące przed upły- 

wem terminu nie zakomunikuje drugiemu wspólnikowi 

dania rozwiązania spółki. Zarząd należy do obydwuch wspól- 

ników. Wszelkie zobowiązania, wydawane przez spółkę, jakto: 

Weksle, czeki i t. p. winny być podpisywane przez obydwuch 

jak również i plenipotencje. Wszelkiego zaś ro- 
nie wyłączając korespondencji pienię- 

żnej, może otrzymywać każdy ze wspólników. 

lanka 25 i Abram Złatkowicz 

wspólników, 4 
dzaju korespondencje, 

NIEZRÓWNANE : 

kosiarki i žniwiarki 

oryą, Deerlnja 
poleca : 

Wileński Syndykai Rolniczy 
w WILNIE 

ul. Zawalna Nr 9, tel. 323, 

adres tel. „Rolnicze“. 

ma
za
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| į zalatwia 
0 Ai dogodnie 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

ы 713 VI Mickiewicza 
tel. 152. 

AWAVATA 
174—VI 

Handel 

Sofjanej 3. Spółka i 
kwietnia 1928 DO SpIzEdanIe don 

uł. Lwowska 12 m. 1 
о- 6616 

  AB SR 
PIES owczarz 9-mie- 
sięczny (podwórzowy) 
doskonały stróż, 

sprzedania. 
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БАЗЕИЕЛНСОЛЕЕНЕНОО ООО ЕЧНАТУТКСЫ 

E MAŚĆ GOJĄCA E 
Mi wszelkie rany. szczególnie przesta- B 
Ę rzałe rany u nóg, iakoteż wyrzuty a 
m wszelkiego rodzaju, z doskonałym @ 
8 skutkiem używana i wypróbowana, s 
E dużo listów dziękczynnych do dy- p 
m spozycji. Słoik 3 zł, podwójny 5 zł. m 

8: Do nabycia w aptekach lub wprost 8 
3 Apteka A. Jurkowskiego — Nakło, & 

B Wielkopolska- 8- 000 B 

E URTIT KSI DTS 

ĖLETNISKA Į 
RES i CZROSNZ NES oc 

LETNISKA z utrzy- 478-€i wiecz.0—Le]g 
maniem w majątkach —— 

sążni kw. z ogrodem 
o 

[jesus py ul, Wileńska 21 m. 1. 

| "MAJĄTEK 4 

  
MME EGZE) neryczńe. Przyjmu 

Rzeczna 11 m. 3. SZEUET 

27281, 
zgubione i 
żniają się. 

KOPĘO | SPRZEDAŹ przez P. K. U. wino, 
na imię Andrzeja La- 

WAWAAWA lika, unieważnia się. 

ut R 8 i Bokfór-Medycyn) 
SETERTECUE === i MBLiR 

choroby skórne, wę 
г AKUSZERKA neryczne i moczo' 
©. SmiałowskKa płciowe. Elektrotera 

2 przyjmuje od godz. 9pja, słońce  górskić 
powodu wyjazdu do do : 

Wiado- 46 m. 6. Niezamož-cza 12, r6g Tatar 
mość w adm. „Słowa* nym ustępstwa. 

    
    

  

   
   
   

    

   
     

SPRZEDAJE 
się dom z placem 800 ВАН НОО В НЙ 

Ą LERNRZEDENTYSCIĄ| 
SB a 

Lekarz- Dentysta 
MARYA 

Ożyńska-Smotska 
Choroby jamy ustnej 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu 
Porcelanowe i С 

ul. Fila- 
od 

wocowym, 
13, ogł. 

  

ZĘBY SZTUCZNE 
K 

ziemski z młynem. | by. Wojskowym, u 
Położenie śliczne | rzędnikom i uczącym 
nad rzeką. Obsza- j SIĘ zniżka. Ofiarna 4 
ru około 300 ha, 
las budulcowy; 
ziemia 1 kategorii. 
Zabudowania. Ce- 
na 140 dolarów 

za 1 ha, 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Gdańska 6, tel,9-05 1 5 

"Za 2.500 

m. 5. Przyjmuje: od 
8-1 i od'4: 7 | 

Wydz. Zdr. Nr. 3     

    

   

  

DOKTOR DOLARÓW zał 
sprzedamy Od za- D.ZELOOWICZ ń 

raz dom nowo- chor. weneryczne, | 
wybudowany. Pla- | | syśilis, narządów | 
cu ok. 300 sąż. kw. 
D. H.-K. „Zacheta“ 
Gdafska 6,tel.9-05 

moczowych, od 9) 
—l1, Od 5—8 wiecz. |   
Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldówiczowa | 
KOBIECE, WENE- | 
RYCZNE, NARZĄ- | 
DOW MOCZOW. | 
ad 12--2 i Od 4—6, 

kompletne. Sprze- ul. Mickiewicza 24, 
- tel. 277. 

damy natychmiast. ; Ž . 
D. H.-K. „Zachęta* ; ——tyrzar R "TEŻ 
Gdańska 6, tel.9-05 | —- М, 

Dr. POPIDSKI 
choroby skórne i we 

  

MAJĄTEK 
ziemski odl. od st. 
kol. 4 klm. Obsza- 
ru okoto 195 ha. 
Ziemia 1 klasy. ; 

Zabudowania 

! 
od godz. 10 do i Tal 
5—7 p.p. W. Pohulai 
ka 2, róg Zawalne 

V z 

  

wity  lombardowe 
(Biskupia 12) NrNr 

30974, 28044 
uniewa- 
9—051E 

DOKTOR 
K. GINSBERL 

choroby  weneryczn 
syfilis i skórne. Wil 
no, ul. Wileńska 3,* © 
lefon '567. Przyjmij 

gubioną książkę Od 8 do 1 i od4 do 
wojskową rocz- S£— 
nik 1893, wyd. " 

Br. 6. WOLESO 
weneryczne, moczo 

płciowe i skórne, u 
Wileńska 7, tel. 1061 

  

Mickiewicza djatermja. Mickiewi   skiej 9-2i5 -8. ! 
Nr 63. W.Z.P 48 

i 

Dom Handlowy I. RYMIENICZ 
Wilno, ul. A. Mickiewicza 9 

Od dnia 16 lipca b. r. wielka wy- 

przedaż obicia (tapety) z rabatem 
od 5 do 25 proc: 

5 Resztki nižej wtasnego kosztu. -Ogg 

p 

   

      

   

  

          

  

Kiejski Ainemaiogiai 
Kulturalno-Ošwiatowy, 

SAŁA MIEJSKA 
ui. Ostrobramska 5. 

Kina 
Teatr „y 
‘УПейзка 18, 

| Rup „alu“ 

šaa““ | Part 125 
Kelios | ŽICIUS poydiąc 

  

A.Mickiewicza 224 DZIEJE?“ W filmie tym Herold Lloyd 

Оа ама 17 д0 20 lipca 1924 roku 
włącznie będą wyświetlane filmy: ! 
wnej: Ken Maynard z partnerem rumakiem Tarzanem. _„ 

MEM“ komedja w 2 aktach. 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, Ó-ej, w niedzielę i święta od 
g.4-ej. Następny program: „KUCHARECZKA*. 

NU PIĘKNOŚCI* sztuka erotyczno-salonowa_w 8 akt. Masaż, 

Dziśj Dwie godziny śmiechu i numorus b ) 

wiieńskiej publiczności HAROLD LLOYD w swoim naj 

Balkon 70 gr. Wielki podwójny programł 1) Fascynujący film „ARTYSTKI NA SCENIE i w 

dramat * 7 akt. z czarującą Virginią Valli i 2) Sensacyjny szlagier „TAJEMNICA SALO- 
kosmetyka i miłość! Seansy o god 6. 8i 10.15, 

„śmierć bladym twarzom” 
Nad program: „NIE RZUCAJ PAN KRE- 

Śmiech bez przerwylll Wszechświatowej 
nowszym arcywesołym 

przechodzi sam siebie. NAD PROGRAM w 2 aktach. Począ ek sean- 

sów О > „godz. 5.30, ostatni 10.30, 

dramat w 9 aktach z życia 
dzikiego Zachodu. W roli głó- 

słąwy komik, ulubieniec 
filmie „GWAŁTU, CO SIĘ 

  

  

  

Kizo- e 
Teatr „Ad ią į 

Wielka 30.    

Dziś! Najnowsze arcydzieło podług powieści We! 5 

czyli MISTRZ ŚWIATA; przepiękny erotyczny dramat miłości tu 
: chluby ekranu Olga Czechowa, Xenia Desni i Fred Solm. 
  

  

cię, jako mordercę Henryka Pawera w 

Denier, Colorado 10 lipca 1914 r. 
— I nic więcej? 
— Czy tego nie dosyć? 

Nie, gdyż nie jestem w Ame-   

ryce. 
— Wkrótce tam będziesz. 
Poczem Jack zwrócił się do Kartera 

i rozkazał: 
—Wyprowadź go stąd, oddaj go w 

pewne ręce i wracaj. 
Jack i Nick wyszli, musieli się zająć 

rozmową z Fairleighem. Przed domem 
stało już auto z Mac Dougalem, zapro- 
wadzili go do pokoju, w którym byt te- 
lefon bez drutu. 

— Przepiękne urządzenie!-—zawo- 
łał zachwycony uczony. 

Po chwili udało się im nadać sygnał. 
Usłyszeli pytanie: 

— Holtz? 
— Tak, panie. 
— Naco, u djabła, wzywasz mnie? 

Powinieneś już być od dwuch godzin 
w drodze! Tylko nie mów mi, że znowu 
zrobiłeś jakieś głupstwo i nie masz pa- 
pierosów! 

— Mam je, proszę pana, ale na mi- 
łość Boską proszę mnie wysłuchać, bo 
mam tylko kilka minut na rozmowę. 

Nick naśladował jego głos świetnie. 
Jack mógłby przysiądz, gdyby zamknął 
oczy, że to sam Holtz mówi. 

— Podły rekin przyszedł dopiero о 
drugiej, ciągnął dalej;--daliśmy sobie 
rady i mamy papiery, ale w tej chwili 
policja wpadła do restauracji Martella. 

— Jakto? 
— Nie wiem, co udało się policji 

odkryć, wiem tylko, że to mnie właśnie 
szukano. Wymknąłem się im, ale obec- 

тпета Szeffal TAJEMNICA KSIEZNY PANI SUWARINEJ| 
ci i sportu w 12 aktach. W rolach tytułowych 

  

nie dobiiają się do drzwi i cały dom jest 
otoczony. Zdaje się, że Piotr został are- 
sztowany, gdyż z prawdziwym poświę- 

ceniem usiłował zatrzymać policję, by 
dać mi możność ukrycia się Joe pomógł 
mi w tem. Agenci Scotland Yardu przy- 
będą tu za chwilę. 

— Czemu nie schowałeś się w u- 
krytem przejściu, mądralo? 

— Gdyby mnie tam znaleźli, zdoby 
liby papiery. Teraz zaś schowałem je w 
kasie ogniotrwałej i jeśli uda mi się wy 
mknąć agentom, przyniosę je panu, ale 
gdyby mnie uwięziono, będzie pan mu- 
Siał sam przyjść po nie. 

— Holtz, jesteś... 
— Dosyć tego, narażałem własne 

życie, by módz ukryćpapiery w bezpie 
cznym miejscu, mam tego dosyć, 

uciekam! 
Jack dotknął ramienia profesora, 

który przerwał komunikację. || 

— Dziękuję.—rzekł Jack, — jestem 

panu bezgranicznie wdzięczny. 
— Z największą przyjemnością do 

pomagałem panom, —odrzekł Dougal,-—- 
muszę jednak już odejść. 

Gdy drzwi zamknęły się za proie- 
sorem, Jack zawołał z zachwytem: 

— Nicku, jesteś genjalny! 

— Ubawiłem się  kapitalnie!-—-0- 
świadczył młodzieniec. 

— I ja również. Teraz odchodzę. O 

Nicku, jakże bym chciał, żebyś porzucił 
swój zawód! 

— Nie miałbyś wtedy nic do ro- 
boty? 

— Nie, tego nie zrobię! SA 
— W każdym razie nie zapominaj, 

że gdy będziesz miał dosyć swego za- 
wodu, znajdziesz u nas dobrą posadę, 

i nikt się nie dowie, kto był owym sła 
wnym „Niech żyje sport". 

Nick westchnął. 
— Będę o tem pamiętał, —rzekł.— 

Dowidzenia najlepszy z przyjaciół 
Zabrał swe narzędzia złodziejskie 

uścisnął dłoń Jacka i zbiegł ze sch04 
dów. 

Strickland westchnął i zapalił pa” 
pierosa. Czekał na Kartera. | 

Gdy ten przybył, podał mu  swł 
walizkę, mówiąc: 1 

— Zanieš to do Scotland Yardu > 
zamknij w mojej kasie. Weź ze 5064 
Manłega, gdyż to są bardzo ważne d0“ 
kumenty. jutro rano wsiądziesz d 
pierwszego pociągu, idącego do Brist 
lu. Wiesz. co masz robić! 

— Tak, panie! 
Jack wyszedł na ulicę i stmtądd 

telefonu. Zatelefonował do redakcji | 
dnego z najpoważniejszych dzienników 

— Tutaj Stricland ze Scotlań$ 
Yardu,—oznaimił —Czy już zapóźń 
jest dla nadania komunikatu? ы 

— Zapewne uda nam się jeszć? 
w jutrzejszym numesze umieścić wzin! | 
nkę, którą pan pragnie. Proszę o tekst 

Jack powtórzył ten sam komunikój 
kilku innym gazetom, poczem wskoczy” 
do auta i pojechał do siostry. 

— Wstawaj, kochanie, —zawoła! 
Jil zerwała się z łóżka i zapytałół 

budząc ją.—Musimy działać razem. | 
— Czy zaraz mamy zaczynać? 
— Tak, ubierz się i przygotuj w 

lizki. Idę po auto. 
— Ale gdzie jedziemy, Jacku? 
— Do Devonshire! 

ale 4 

  

” 

Drik. „Wviawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23.


