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zaatakował Połskę w niewłaściplany
Wolcemarasa.
większe
zdenerwowanie
okazywał
wszelkie
przyjmowania
odwiedzin i
wych
słowach
— Woldemaras pierwszy
Miw
stacu
sekretarz
m
WARSZAWA. 17.7. (PAT). W dniu dzisiejszy
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od niego też dowie- nem stanowisku, że nie jest w stanie
tym
ukraińskie
poselstwo
wydało wiedział się o moich zamiarach, gdyż między państwatmi na podstawie istniejących zobowiązań międzynarodowych,
działem się, że sam Woldemaras te- okazać mi tej serdeczności, jakąby w
na jakiekolwiek
kroki
pierwszy obiad „gala“ dla przedsta- nie czekając
lefonicznie z „Kowna
dał polecenie, danej chwili chciał. Zapytał równoczenastępujące:
z
mojej
strony
sam
odszedł...
jed- rząd polski przyjmuje do wiadomości stwierdzenia
i parlajakich życzeń, a
rządu
niemieckiego
wicieli
aby
mię
przepuścić
i
wieczorem
te- śnie, czy nie mam
1. że pakt nie narusza w niczem prawa słusznej obrony, jakie posiada
potem zaczął wypytywać o stosunki
mentu. Zebrała się w salonach „Kai- nakowoż nie przestał bywać w poselgoż
dnia
po
rozejrzeniu
się
po
Kłajkażde państwo.
serhofu* sama Śmietanka Świata po- stwie i interesować się naszemi sprapedzie wyjechałem
do Kowna.
Po- w Polsce, na co mu dałem odpowiedź,
2. że każde państwo podpisujące pakt, które dążyłoby do urzeczywiwami.
ё
w Niiemczech, około 30
litycznego
dróż
Kłajpeda
Kowno
trwa
12
go- że w Polsce przebywam bardzo krótZ początku krzywo patrzylišmy na stnienia swoich interesów narodowych za pomocą wojny byłoby tem samem
ko i wogóle
żadnemi
iniormacjami
dużo obecnych,
nich
(wśród
osób
dzin,
jest
to
najdłuższa
podróż,
jaką
służyć
nie
mogę,
gdyż
ich
nie posiakilku mężów stanu jak Stresemann, Woldemarasa za to, że w M.S.Z. w pozbawione dobrodziejstw, wypływających z tego paktu.
można odbyć na terytorium
Litwy.
posel3. że nie istnieje żadna sprzeczność pomiędzy postanowieniami pakdam.
Pieier, Fischbek
i inni). Natomiast Kijowie przedstawił członków
Chociaż
i
tę
przestrzeń
możnaby
przei lekkoduchów, tu przeciwwojennego a zobowiązaniami, wypływającemi z paktu Ligi Narod.
strona
„gospodarzy*
byla bardzo stwa jako pijaków
jechać w ciągu 5 — 6 godzin, ale poZobaczyłem też odrazu, że „za
tembardziej
bolało
to
wszystkich,
że dia państw które są jej członkami. Twierdzenie to wynika z samego faktu,
słabo reprezentowana. Było nas czteprogi
na
moje nogi" i
ciąg wlecze się strasznie pomału, wi- wysokie
i nauczycielem; że pakt proponowany przez p. Kelioga nstanawia wyrzeczenie się wojny, jarech
„„młodzieniaszków*, z których on był ich mistrzem
docznie dla tego, aby
nie przerywać zwróciłem się do mego dobrego znanajstarszy był Woldemaras,
który ale wkrótce zapomnieli o tem wszy- ko narzędzia polityki narodowej.
snu pasażeromi przyjechać dopiero jomego również z Berlina, kiedyś najPowyższe wyjaśnienia zarówno jak sam fakt, że przystąpienie do pakliczył wówczas lat 33 i on też jedy- scy, tembardziej, że Woldemaras był
i przyjaciela p.
rano
do Kowna.
W pociągu są dwa bliższego zastępcy
towarzyny—jak już wspomniałem — władał pożądaną osobą w każdem
otwarte dla wszystkich państw, są tego rodzaju że zapewniają Ро!jest
paktu
Woldemarasa,
prałaia
Olszewskiego.
wagony
sypialne
dostępne
dla
wszydobrze niemieckim językiem.
Toasty stwie, które potrafił bawić,a już nie- sce możność wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych.
stkich trzech klas, oprócz tego kilka Zajmuje on obecnie wybitne
stanozrównany
był
w
opowiadaniu
anegdot,
i długie mowy polityczne
posypały
wagonów
Ill klasy t. zw.
„plackart- wisko społeczne na Litwie, jest preRząd polski pozwała sobie wyrazić nadzieję, że ujrzy w przyszłości jak
się, jak z rękawa, jedna od drugiej które—chociaż to już 10 lat upłynęło, najbliższej urzeczywistnienie tego wielkiego wspólnego dzieła pokoju i stanych* na dawny wzór rosyjski.
zesem tow. „Salle”*, kuratorem
pry+
. bilizacji, przeznaczonego dla dobra całej ludkości.
łepsza, a wszystkie o Ukrainie,o jej — pamiętam do dzisiaj.
Pierwsze, co mi zaimponowało po- watnego szkolnictwa na
Litwie.
Od
Berliw
р\)\/о]Ёешагав nie siedział
bogactwach, o stałym sojuszu z Niemprzyjeździe do Kowna,
to tramwaj... niego też dowiedziałem się o praw(—)
ALFRED
WYSOCKI,
podsekretarz
stanu
Proszę
przyjąć
i
t.
d.
r. przycami i o przyszłości tych. dwóch nie bezczynnie. W maju 1918
dziwych . nastrojach,
jakie
nurtują
konny.
litewskiej Tary- M.S.Z. Warszawa, dn. 17 lipca 1928 roku.
wśród społeczeństwa litewskiego i jepaństw. Z naszej strony—Sewrjuk po jechała cała delegacja
Otóż
tym
to
wehikułem,
przypoukraińsku wzniósł w kilku słowach by w osobach znanego litewskiego
minającym dobre dawne czasy
ubie- mu zawdzięczam spędzenie dużo miprałamego
pobytu w
toast za zdrowie gości i na tem ko- działacza na polu oświatowem(późniejgłych stuleci i będącym na wymarciu, łych chwil podczas
stawała się ta Olszewskiego, Puzyckiego
sytuacja
niec. Wogóle
dojechałem do śródmieścia
na „Lai- Kownie, gdyż przez cały czas byłem
WARSZAWA.17.7.
(PAT).
W
dniu
16
b.m.
odbyło
się
pod
przewodnicgłupia, wyratować mógł tylko jeden szego ministra spr. zagr.,, panny Cho- twem prezesa P.K.O. Henryka Grubera posiedzenie syndykatu gwarancy|sves Alee“ - Aleję Wolności, a tam codziennie jego stałym gościem.
Woldemaras. On też i zabrał głos i dakowskiej, proiesora Jaszczenki z nego banków dla 4% premjowej pożyczki inwesycyjnej. Posiedzenie miało
już piechotką kilka kroków
na MajU. Wołdemarasa byłem jeszcze kilWI- żoną (obecnie panią Woldemarasową)
zaczął wygłaszać dłuższą mowę,
ronio
gatwe
litewski
Ruon
d'Orsan kaerazy, ale rozmowy nasze były zasubskrybcji.
się syndykatu z wynikiem
zaznajomienie
przedwstępne
celu
na
i
innych.
:
docznie przedtem przygotowaną, ale
—gdzie mieści się Ministerstwo spraw wsze krótkie i omawiane były sprawy
Woldemaras stanął na czele
tej Na podstawie przedłożonych materjałów stwierdzono. że wyłożona do subtematem jego mowy była wyłącznie
zagranicznych.
skrybcji kwota została pakryta w dwójnasób, skutkiem czego zachodzi kowyłącznie © charakterze osobistym.
delegacji,
potrafił
w
krótkim
czasie
Litwa i kwestja
utworzenia...
przyTamto, na Maironio-gatwe
konzaprzedewszystkiem
należy
że
uchwalił,
Syndykat
repartycji.
jej
uzyskać
na
wszystkich
członków
denieczność
Mam nadzieję, że jeżeli spotkam
Mówił
litewskiego.
szłego państwa
centruje się rząd Litwy, gdyż dyktana tere- spokoić zgłoszenia drobne w ten sposób, że każde zgłoszenie do kwoty 5.000
go
kiedyś jako emigranta gdzieś znodobrze. Potrafił słuchaczy zaintereso- cydujący wpływ i rozpoczął
gmaw
urzęduje,
tam
tor przeważnie
tak, iż drobni subskrybenci będą mogli wejść w
uwzględnione,
zostanie
zł
nie
Niemiec
usilną
akcję
propagandowu
w Berlinie lub Lozannie,
nasze
mojego
wać i poruszyć, ale rezultat
chu „Ministras gabinetas“ bywa rzadposiadanie tego cennego papieru. Uchwałono również jednogłośnie dać wyraz
wą na rzecz Litwy.
rozmowy
wówczas
będą
znowu,
jak
ukraińskiewieczora
z
że
ten,
był
wy
ko. To też w salonie poczekalnym
należy
Wtenczas
dopiero
zrozumiałem przekonaniu, że tak bardzo dodatni wynik subskrybcji zawdzięczać
dawniej,
nosiły
serdeczny
charakter.
go zrobił się wieczór wyłącznie litewdyplooprócz
M.S.Z. można spotkać,
czton- przedewszystkiem zautaniu szerokich ster społeczeństwa do rządu i uproszono
będąc
ski. Od tej chwili, już o Ukrainie nie dlaczego Woldemaras,
także i minizagranicznych,
matów
Emil Koziej
SzybSkarbu.
Ministrowi
p.
uchwały
tej
zakomunikowanie
o
P.K.O.
tak
prezesa
poselstwa,
ukraińskiego
cały wieczór kiem
wspomniał nikt przez
organidobrej
i
strów
wszystkich
resortów,
którzy
osprężytości
b.
charge
d'affaires
poselstwa
wynikiem
jest
subskrybcji
z ludź- kie przeprowadzenie
ani słowa,
chociaż
na
stole był i skrzętnie zawierał znajomości
zwykli śmieri
jak
udjencję,
na
przez
czekują
powierzone
ukraińskiego
w
Berlinie.
zostało
zadanie
to
którym
finansowych,
instytucji
tych
zacji
niemieckiej,
|
ukraiński biały chleb (rzecz wówczas mi z prasy i polityki
telnicy. Ilekroć tam byłem,
zastałem
skarb państwa. Posiedzenie syndykatu, na którem dokonana zostanie ostaw Niemczech niewidziana) i cukier, a oto teraz dla 'artykułów propagandozawsze
2
3
prałatów,
dobijających
tygodniu.
tym
w
jeszcze
się
odbędzie
jeszczeteczna repartycja zgłoszeń
nieistniejącej
nawet „małorossijskoje sało”, specjal- wych na rzecz
Poznałem go w kwietniu 1918 roku w Berlinie. Nazywał się wówczas
był to młody
Woldemar;
poprostu
jedynem
którego
i wesoły chłopak,
zadaniem
— jak mi się wówczas
zdawało—było zabawiać pieprznemi dowcipami nielicznych członków ukraińposelstwa w Berlinie, w któskiego
Poselstwo
rem on był urzędnikiem.
Składało
rzeczywiście było nieliczne.
się wszystkiego z 4-ch członków: 22letniego posła A. Sewrjuka (b. przewodniczącego ukraińskiej delegacji na
w „Brześciu
pokojowej
konferencji
i 2 urzęsekretarza
jako
mnie
n/B),

Sianowis a rząd u

polskiego

wobec

paktu

Keiloga

Wynik subskrypcji pożyczki inwestycyjnej

m
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ECHA KRAJOWE

0 fraktaf handlowy Polsko-niemiecki

naj-

i trzody chlewnej skupił

Pokaz bydła

OSZMIANA.

owce

bliższych rolników, tu były krowy i
także średniej i większej własności.

— Z naszego życia. Zawitało lato,
nie kalendarzowe, lecz miłe i radosne, z
temi promieniami słońca, co wraz Ożywią

ziemianki

to

ludowego,

gacyj odbędzie

tem

się w dniu

wznowione

Pobyt Pana

10 września b.r. w Warszawie,

a bezpośrednio po-

zostaną prace w komisjach.

Polacy

że w

powodu,

|

WARSZAWA. 17.7 (PAT) W dniu 17 b.m. obaj pełnomocnicy pp. minister Twardowski i dr. Hermes porozumieli się co do dalszego prowadzenia
rokowań o traktat handlowy polsko-niemiecki. Wspólne posiedzenie obu dele

dostarczyły

nie

a to z tego

eksponatów,

naturę i zasępione
oblicza rolników; —
będą urodzaje, - łąki pokryją bujne
trawy i wnet pieśń wesoła i donośna
rozlegać się będzie wśród pól wiejskich!
Miasto tych roskoszy nie
odczuwa —
my co dnia widzimy tylko bujnie rosnące
chwasty, które kosić możną
w
parku
3

przemysłu

do

Co zaś
rzeczywiście

ОО

amerykańscy w

Krakowie.

>

KRAKÓW. 17.7. (PAT). Przybyła tu dzisiaj z Zakopanego wycieczka
polskiego związku narodowego z Ameryki w liczbie 128 osób, witana w sawarunków
do normalnych
prowadzenie
lonach recepcyjnych przez komitet z posłem Pochmarskim na czele i liczną
gospodarstwa rolnego. Jednakże zainteresowanie wśród fziemianek było, bo wiele Z publiczność. W imieniu prezydjum miasta przemówił wiceprezes dr. Szneider, a następnie b. senator Adelmann. Przewodniczący wycieczki p. TędzińSR
nich zwiedzało wystawę.
WE
i nieświado- ski dziękował za przyjęcie, wznosząc okrzyk na cześć rozwoju
Maja na jedynym kwietniku, przygotowai chwały
Punktem kulminacyjnym
nym jeszcze wczesną wiosną, pod wyią- mości tachowej jest wychwalanie zdyskwali- Krakowa.
przez Komisję okazu zdegene-

tkowem

tylko

wrażeniem;

—

dobie powojennej dwory największy nącisk
doOraz
musiały położyć na odbudowę

fikowanego

podziwiali

też teraz, to istne curiosum i panowie Sędziowie z panem p. Prokuratorem, przybyli
z Wilna na sesję wyjazdową, bo przecież

rowanej

pasterz

Ekscelencja

Arcy-

swoją bytnością; — chcąc

godnie

ks.

Oszmianę

jego

Jałbrzykowski

w

osobie

— Sprawa

zaszczycił

pana

strza Sielewicza

i

skiego — prezesa

Ziemianina

Holaka,
Burmi-

Z. Goław-

Komitetu.

istotnie

okazało

i

rachunków

się, że jest deficyt

o

podpalenie.

Mieszkań-

rów Aleksandra Witkowskiego
że pomiędzy opieką nieletnich
powstał zatarg na tle podziału
W nocy z 3 na 4 września
ła się stodoła spadkobierców
Witkowskiego, a wslad za tem

wobec tego,
Witkowskich
majętności.
27 r.zapaliAleksandra
dom, wktó-

rym zamieszkiwał opiekun Dominik ĘTara: siewicz i dzierżawca Leon Mierzejewski.

Na posiedzeniu,
omawiającem
rodzaj
przyjęcia ustalonem zostało,
że ma
się
odbyć raut w teatrze ludowym i obiad na
plebanii, przewidując jednakże,
że wobec
niskiej ceny karty wstępu na.raut po 2zł.
od osoby, będzie
deficyt, wówczas, po
dłuższych wszakże debatach
p. Burmistrz
Sielewicz zobowiązał się pokryć
takowy

w kwocie do stu zł.
Po ustaleniu
kosztów

Piłsud-

w su-

mie 56,65 zł. (piędziesiąt sześć zł. 65 gr.)
to też prezes komitetu z członkiem tegoż
Panem Szynkiewiczem
wobec nieobecno-

Ci dwaj i kilku świadków krewnych stwierdzili, że Witkowski stał na ganku i obojętnie przyglądał się, gdy płonęły zabudowania

z całą żywiołową

Inni

siłą.

świadkowie

zeznali,

że Witkow-

skiego widzieli przechodzącego przez dziedziniec
poszkodowanych.
Na
przewodzie
sądowym ustalono, że obaj
poszkodowani

wytoczyli proces Ignacemu Witkowskiemu
o rzekome pogróżki spalenia
i byłi postrachem wobec pociągnięcia do
sądu
za
krzywdy natury
gospodarczej.
Oskarżony
nie zaprzeczał, że chodził wieczorem dwu-

krotnie - raz dla sprawdzenia, czy nie kradną warzywa Mierzejewscy -a poraz drugi,
sięczny, zwrócili się do jego zastępcy p- szukając swego prosiaka—przyczem wyjaśdzieAbrama Strugacza
о wyasygnowanie
po- niło się, że on musiał chodzić przez
wyższej kwoty dla ostatecznego
zamknię- dziniec poszkodowanych;
Sladów sposobu
cia rachunków,
i p. Strugacz
wówczas, chodzenia nie ustalono.
ści Burmistrza,

przyrzekł

który

ma

tę sprawę

urlop

pomyślnie

załatwić

—

cynicznym

szczegół,
szonych

by

od

otrzymać

gr. i w ten

i

145

obrażającym

osób

dodatkowo

był

zapro-

teraz

po

sposób pokryć deficyt.

40

|

Powaga i autorytet Burmistrza miasta,
powinny być zachowane
i niema
dwóch
zdań, że ta suma 56 zł. 65 gr. winny być

wypłacone

w

myśi

wobec

przyrzeczenia,

kilkunastu osób uczynionego.
Jako sympatycznyi

zaznaczyć

należy,

pożądany

że pe odbytym

pierwszym гацс!е

cji

na cześć

arcypasterza

Ks.

:

objaw
niedawno

jego ekscelen-

Jałbrzykowskiego

w

.

Zadanie

obrony

polegało

na zaznacze-

niu, że słową Mierzejewskiego, skierowane
do Witkowskiego podczas pożaru, gdy ten
stał od ognia o metrów siedemnaście,
„dobrze,

dobrze,

tym ogniu*

—

dzie sądowym

posmaż

poraz

faktu

przy

drugim

zaś

był

argumentem

druzgoczącym było to, że Tarasewicz
został obwiniony za roztrwonienie pieniędzy
asekuracyjnych.

Stan

niepoczytalności

teatrze ludowym, odbyło się tamże bardzo łowa spalonych budynków była własnością
liczne pożegnalne towarzyskie
zebranie z tegoż Witkowskiego.
Prokurator twierdził, że spalił tylko
okazji mianowania pana Pełczyńskiego na
Witkowski; adwokat Miller w wygłoszostanowisko starosty do Ciechanowa.
niale

Sala przybrana
udekorowane

zielenią, a
kwiatami,

stoły wspazgromadziły

do wieczerzy przeszło 80 osób — przygrywała orkiestra,

mówień, do

wygłoszono

szereg

obojga państwa

skierowanych —
czono do rana.

prze-

Pełczyńskich

i naturałnie

ochoczo

tań-

Komitetowi organizacyjnemu
w
0sobach młodych pań: Cybulskiej, Kudlickiej,
Saplisowej, Stankiewiczowej i Zubelowej
należy

wyrazić

uznanie

pełnej

Panowie

Zawistowski,

Mackiewicz,

dyrektor

Saplisi

Powiatowej

Komunalnej, wykazali

dużo

Kasy

energji

i czynu

wobec przystosowania lokalu
teatralnego
do przyjęcia towarzyskiego
i już teraz
jest nadzieja i pewność, że i każde inne
zebranie towarzyskie

w

tych

warunkach

będzie miało miejsce - i Resursa Obywatelska przyjmie charakter właściwy Polskiemu

towarzystwu.

Z.Ch

— Tydzień
ubiegły wyjazdowa sesja
Wileńskiego Sądu Okręgowego w osobach
pana prezesa Owsianko i sędziów p. Kontowta,
p. Borejki i pana Prokuratora Kaławskiego

mi

rozbierała sprawy:

nauczyciela szkoły

kowskiego,

między

powszechnej

oskarżonego

za czyny

z nieletniemi.

inne-

Króli-

lubieżne

Oskarżony Królikowski po pięciu mie„siącach zostął zwolniony
z więzienia
w
myśl decyzji Wil. S. Okr. Na rozprawie sądowej przy drzwiach zamkniętych po zba-

daniu świadków,

młodziutkich uczenic, wo-

bec nieprzyznania się do
winy
skazany
został na trzy lata więzienia
poprawczego,
z zaliczeniem więzienia prewencyjnego. Bronił adw. Czernichow.
Królikowski
odpro-

wadzony został do więzienia.
— O

pokaz w

DE

>

dowodem,

P: adek.

bo

z

Oszmianie.

Od

dy-

mógł

być

i przy-

Sąd po lo minutowej naradzie
uniewinnił oskarżonego, a p. Prokurator zakłada protest.
Wyrok sądu
wywołał
całej rodziny oskarżonego.

płacz

radosny
>

BARANOWICZE.

świadomo-

ści urządzenia przyjęcia, które było wytworne i miało blask i splendor w
Oszmianie
niebywały.

nem przemówieniu dowodził, że możliwość

— Walne Zebranie Nowogródzkiego Wojewódzkiego Zrzeszenia
Ziemianek i kół Gospodyń
Wiejskich
odbyło
się w

Baranowiczach

16

lipca

w

lokalu

Klubu Kresowego (ul. Szeptyckiego 51). —
Program zjazdu następujący: zagajenie
wybór prezydjum, odczytanie
protokułu
poprzedniego

zebrania,

sprawozdania

Warszawy, p E.
Czarnowskiej. — Przerwa
obiadowa, a potem
referaty
„Organizacja
pracy w Kołach Gospodyń Wiejskich* — p.

Zrobkówna z LPR: „jedwabnictwo na Kresach* — p. Bankiewiczówna z
Wolne wnioski i uchwały Zjązdu*
‚ Wobec sprawnego i owocnego działania Zrzeszenia

na

polu

pracy

społecznej

—

Przez

Małe

Morze.

—

Oneśdaj

łe Morze t. zn. z Gdyni do klelu. Przebyta
przez pływaczkę przestrzeń wynosi
około
22 klm. Skowrońska
wypłynęła
z Gdyni
o godz. T-ej m. 30 rano, przybyła zaś do

przystani na Helu o godz. 19-ej m. 40 wieczorem, a zatem pokryła dystans w ciągu
12 godzin. Po

przybyciu

na

kiel

wciągnięto

rektora techricznego wystawy pokazu
w Skowrońską na pokład stojącego na kotwiOszmianle p. Białynieckiego-Biruli
otrzy- cy statku Żeglugi Polskiej Gdańsk, gdzie
maliśmy list, który poniżej umieszczamy w otoczono ją troskliwą opieką. W czasie
myśl zasądy „audiatur et altera
pars“, a pływania towarzyszyła pływaczce łódź, w
robimy to tem chętniej, # nie widzimy której znajdował się ojciec i siostra płyznacznejszej różnicy pomiędzy koresponden- waczki, dwóch urzędników Urzędu
Marycią p. Z. G„a listem nadesłanym.—Przyto- narki Handlowej oraz jeden z miejscowych
czony przez autora listu powód
abstynencji ziemiańskiej w postaci „deszczu i chło-

du* nie jest dla nas wystarczający i przekonywający.
Są to przeszkody
bardzo
marne w porównaniu
z przeszkodami i
trudnościami, które ziemiaństwo
ma do
zwalczenia, w cząsach gdy na ziemianach i
„żuk

i żaba"

ostrzą swe

demagogiczne

ję-

lekarzy.

. , Zaznaczyć należy, iż p. Skowrońska
jest pierwszą osobą, która przepłynęła Zatokę Pucką. Dotychczas nie dokązał tego,
pomimo
czyzna.

licznych

prób,

nawet

żaden

męż-

niesie

nia

pomocy

rozbitkom

„ltalii*

jest tutejsze przysłowie

„nie

le „Echa Krajowe* został umieszczony artykuł z tegorocznej
wystawy—pokazu
w

Niezwykłe upały.

na projekt odznaki pod adresem

i

firm

Dla najlepszych projektów
wyznaczoZ inicjatywy Wydziału
Powiatowego i
Organizacyj Rolniczych powstał w
maju no nagrody w wysokości 300, 150 i 50 zł.
Komisję Konkursową tworzą pp. Znajprojekt urządzenia
wystawy
pokazu
w
dowski,
Loth i Orłowicz.
Oszmianie. która byłaby niby wstępem. do
Targów Północnych
w Wilnie, zarówno
dałaby obraz naszego dorobku
daty po-

wojennej.

RA

В

NIEMCY W SPRAWIE ROZEBRANIA
POLSKIEGO MOSTU NA WIŚLE.
mitetowi, na którego czele stanął jako dyPracę

organizacyjuą

powierzono

rektor techniczny V.-Prezes
skiego T-wa Rolniczego w

Zygmunt
Mineyko..
O
Wystawa zapowiadała się
nem niedociągnięciem
wanie ładnej pogody

Ko-

Oddz. WileńOszmianie p.

4
jed-

świetnie,
było niezarezerwona dzień 21 i 22

czerwca. Chłód i deszcz odstraszył

wielu

Jednak tak źle nie było z „wyższą*

włas-

od wzięcia czynnego

udziąłu

w wystawie.

nością-jak to p. Goławski sobie wyimaginował. Z wykazu doprowadzonych koni
własność
na pokaz widzimy, że większa
dostarczyła

średnia

aż 39,

własność

resztę

(szlachta

Zaś przeważnie

oszmiańska).

honorowy

tworzył

eskortę

Pana

Prezydenta.

Poznań

przy-

honorowej. Następnie Prezydent miasta Poznania Cyryl Ratajski powitał Pana Prezydenta dłuższą przemową w imieniu m. Poznania poczem odbyły się

przedstawienia

reprezentantów

BUDAPESZTET.
porażeniu słonecznemu

władz

Generał angielski Buri na hifwie.
BERLIN. 17.7. (PAT). Jak donosi „Boersen Ztg.* angielski
generał
brygady Alfred Burt, który w roku 1920 bawił z komisją wojskową a następ
nie z grupą angielskich parlamentarzystów w Kownie przybył wczoraj na pokładzie parowca „Baltonia* do Kłajpedy, Burt w ciągu wczorajszego południa odwiedził prezydenta republiki litewskiej Smetonę w jego siedzibie letniej Połądze. Dziś przed południem odwiedził on gubernatora Kłajpedy, poczem wyjechał do Kowna.

Zgon byłego premiera wioskiego

17.7. (PAT).
i zniarło.

3
„4
Ratowanie wyprawy gen. Nobiłe'a,

i defilada.

ceni odważną

o.

wyprawą.

możliwych

widziano

Nie

od

rzeczy będzie przypomnieć, iż Amundsen w 1926

r.

Pan

Zaraz

+

"pokryla

(PAT).

Rady

los był

+

powłoka

sterowiec

do dnia

1 sierpnia b.r.

p.

ministrowi

Spraw wewnętrznych, zaś od 1-go do
końca urlopu p. ministrowi

licznych.

TTT

robót pub-

TEN

:

ы
o
świafa

ŻE

z

j- Czy można dowolnie wpłynąć па

Ša

a

Ua

kei

10- sposoby, by wpłynąć na

tak

grubą

niej gondoli wraz z
częścią
załogi
ulżyło o tyle balonowi, iż poleciał da-

lodzie* (tym razem

dosłow-

nie) pozostał
jednak
Nobile
D
А

sza część załogi.

rozbitkowie

Zapomocą

zaalarmowali

ziemską. Zewsząd

tunek.

Dnia

Ministrów

potomka. Niestety,

Skutek

był

„е

a

płeć przyszłego

wszelkie

dotychczaso-

warstwą,
iżANIA zdawało sięże Elądowanie A
aaa, sztów
LSi
:
jest
nieuniknione,
oderwanie się przed- domach panujących) nie
a
lej. „Na

uległo

po dotarciu do bieguna 22- uczonych, którzy tworząmujeLianos

częły się przeciwności:
dowa

17.7.

Prezes

szczęśliwie,

się bez ofiar. Obecnie

bardziej okrutnym.

osób

prof. Kazimierz Bartel wyjechał na 4 ty

dokonał przelotu nad (GST
się

11

godniowy urlop kuracyjny
zagranicę.
Zgodnie z art. 62 Konstytucji p. Premjer powierzył zastępstwo szefa rządu

biegunem na tymže sterowcu „Italia“,
zwącym się wówczas „Norge”.
Wyzakończyła

upałów

WARSZAWA.

Zapominano

cel.

natępstwie

17 b.m.

niebezpieczeństwach—

tylko piękny

W

URLOP PREZESA RADY MINISTRÓW

się
interesoŚwiat nie przestaje
wać Śmiałą
a tragicznie zakończoną
ekspedycją Nobil'a, Zrazu, gdy wszystko szło dobrze, wszyscy bylizachwy-

obyło

PRAGA 17 Vil PAT. W Pradze i na prowincji panowały
dziś niezwykłe
Temperatura wynosiła 54,5 st. C. w słońcu.
Konferencja prasowa Małej Ententy odbędzie się w zdrojowisku Luchaczowice dn. od 19 do 23 bm.

nieraz
T
Tais z

A =
Swego czasu słynny profesor Schenk starał się wpływać na płeć przyszłego potom-

KA przez odpowiednie odżywianie matki

w

i więk-„, już
$!4%i€spostrze
Poważnym,
zrobiono bowiem dawno
żenie, że w razie

ciężkich czaradja sów i głodu rodzi się więcej chłopcó
w (tak
kulę samo w czasie wojny), a w razie urodza-

całą

rzucono się na ra- iu p

SE

natychmiastowy:

S

cEO samego powodu

bar-

kilkunastu lotników ugrzęzło
na po- Sie rodsę przewatułe chłowodwnić z.
lach lodowych,
po
niektórych
(a:
„ Prė6by te, aczkolwiek dawały tu i ów-

po Nestorze podrožni- dzie rezultaty, nie prowadziły w zasadzi
RZYM. 17.7 (PAT). Dzisiaj w nocy zmarł w mieście Cavour b. prem- „ między
nimi
e
jer włoski Ciolitti.
przypadkowo
w
ków polarnych
— Amundsenie) wszelki do celu. Dopiero niemal
ostatnich czasach weszło się może na właŚlad zaginął.
ściwe tory. |
Przez
parę
dni sytuacja
była
Mianowicie mamy obecnie pewne proRozruchy komunistyczne w Niemczech.
wręcz
rozpaczliwa.
Po za uratowa- dukta organizmu, tak zwane hormony, które
BERLIN. 17.7 (PAT). Dwutysięczny tłum komunistów zniecierpliwiony
niem samego Nobile a (przez szwedz- wpływają na rozmaite finkcje ciała, a mięoczekiwaniem na zwolnienie więźniów objętych amnestją przypuścił szturm
dzy innemi i na gruczoły płciowe.
kiego lotnika Lundgrena)
akcja podo dworca sląskiego. Policja broniła dostępu pałkami gumowemi, przyczem
Dr. Fellner, pracując nad działaniem
mocnicza zawiodła. Co gorsza, ratują- hormonu żeńskiego przekonał się ze zduznaczna liczba manifestantów została raniona, a trzech z nich musiano odwieźć do szpitala. Również rannych było kilkanastu policjantów.
cy zaczęli z kolei
potrzebować
po- mieniem, że samice królików odpowiednio

Huragan

we Francji.

PARYŻ. 17.7 (PAT). Gwałtowny huragan zniszcył okolice Perpignane
wyrządzając poważne szkody w sadach, winnicach i na polach. Uszkodzone
zostały również i budynki.

Irlandja za pakiem Kelloga
LONDYN. 17.7. (PAT). Rząd wolnego państwa Irlandzkiego
bez zastrzeżeń amerykański projekt traktatu antywojennego.

przyjął

„ „Echa zamachu na bazicza.
WIEDEŃ. 17.7. (PAT). Według doniesień dzienników

stan
lece,
czas
czają

białgrodzkich
zdrowia sprawcy zamachu na szeia policji Łazicza pogorszył się tak daże śmierć nastąpi lada chwila. Organizator zamachu nie został dotychujęty mimo, iż władze wyznaczyły nagrodę 100.000 dinarów. Przypuszże uciekł on do Bułgacji.

Burza w Zakopanem.
ZAKOPANE 17 VIl PAT. Dzisiaj w południowych
godzinach
przeszła
nad Zakopanem burza gradowa, połączona z piorunami. Grad wyrządził poważne szkody. Nadmienić należy, że onegdaj w nocy przy temperaturze 4 st
poniżej zera szron zniszczył w Zakopanem i okolicy uprawy ziemniaków.

Belgja akcepiuje pakt Kelloga.
BRUKSELA 17 VII PAT. Ambasadorowi Stanów Zjedn.
doręczono
odpowiedź
rządu belgijskiego na pakt
antywojenny

Kelloga. Rząd belgijski przyjmuje
jest on z paktem Ligi Narodów.

pakt, stwierdzając,

ża

zgodny

Wypadek lofniczy pod Radzyminem

Możliwość sfrajku polskich górników.

gra-

uczniów
nadsyłania
21-go lipca

szwadron

prawa

upały.

— Konkurs na odznakę sportową.
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i

werskich,
związków artystów
Jako
termin
Ponieważ krytyka autora jest sprzecz- szkół pięknych.
na z rzeczywistością—zmuszony
jestem te prac konkursowych, oznaczono
b.
usterki wyświetlić.
a

Oszmianie, podpisany przez p. Z. G.

tąd

brał odświetny wygląd. Zewsząd powiewają flagi o barwach państwowych.
Wzdłuż ulic, któremi przejeżdżał Pan Prezydent ustawiły się szpalery organizacyj cywilnych i wojskowych. Tłumy publiczności witały owacyjnie Para
Piezydenta.
Po przybyciu do miasta Pan Prezydent Rzeczypospolitej zatrzymał się
przed starożytnym ratuszem poznańskim, udekorowanym pięknie zielenią i
kwiatami. Orkiestry odegrywały hymn państwowy. Najstarszy brat z bractwa
Kurkowego wygłosił przemówienie powitalne, poczem jedna z dziewczynek
wręczyła Panu Przeydentowi bukiet kwiatów. Z przed ratusza udał się Pan
Prezydent na Zamek. W dziedzińcu zamkowym ustawiona była kompanja ho
norowa i oczekiwała generalicja, przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych, biskup Radoński, konsulowie państw obcych. W chwili przyjazdu Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej na Zamek oddano salwę armatnią. Orkiestra odegrała hymn narodowy. Pn Prezydent przeszedł przed frontem
kompanii

Skufki upałów na Węgrzech.

W pobliżu wsi Zagościnec, gm. Ręczaje, pow. kit
wydarzyła
z cukru, nie rozpuścisz się*—a na ten luk- Przysposobienia Wojskowego powierzył Za- się katastrola lotnicza. Samolot Spad Nr. 1-79, z 11-go pułku myśliwskiego w
Sportowych przeprowa- Lidzie, pilotowany
sus cukrowy w naszym kraju mogą sobie rządowi Związku
przez por. Antoniego Gertnera, wskutek defektu motoru
ną odznakę sportową,
dziś pozwolić wyzwołeńcy i inni lewicow- dzenie konkursu
zaczął
gwałtownie
spadać.
Dzięki tylko szybkiej decyzji i zimnej krwi pilocy, lecz nigdy ziemianie, którzy świecć przeznaczając na nagrody w sumie 500
złotych.
ta,
samolot
nie
uległ
zupełnemu
strzaskaniu, lądując na polu. Samolot uległ
Rt przykładem „granitowości*. (Przyp.
Jako ostateczny termin ustalenia wzo- jedynie częściowemu uszkodzeniu: złamaniu Śmigła, skrzydła górnego i steed.),
W „Słowie* z dnia 6 lipca rb. w dzia- ru odznaki przewidziano dzień 15-go sier- ru kierowniczego. Pilot wyszedł bez szwanku.
pnia r. b. Zarząd Z. Z. rozpisał konkurs
zyki. Zresztą

w Poznaniu.

ERERNYEI

szpiegostwa ekonomicznego inż. Sarapow pracujący w kopalniach Amlawerdy, w kraju Zakaukaskim. Sarapow utrzymywał nielegalnie stosunki i pobierał systematycznie subsydja od b. właściciela kopalni Robin, dyrektora Societe Francaise Metalurgique Industriele na Kaukazie. Byli współpracownicy
jego Bałanosow i Lipkin, będący pomocnikami Sarapowa zostali również aresztowani.

pod kierunkiem prezeski p. Górskiej nałeży się spodziewać, że zjazd będzie bardzo
ciekawy.
Dom.

znana pływaczka polska p. Gertruda Skowrońska z Torunia przepłynęła przez Ma-

lotnika Guilbauda.

Komitet

Nowe
aresztowania sowieckich inżynierów
MOSKWA. 17.7. (PAT). W Tyflisie aresztowany został pod zarzutem

i ko-

munikaty zjazdu, sprawozdania delegatek
okręgów, przemówienie delegatki SZZ z

(PAT).

ny trybunał rozjemczy polsko-niemiecki, urzędujący stale w Paryżu. Przedmiotem obrad trybunału jest raport komisji rzeczoznawców, ustawionej przez
trybunał w roku 1925, której zadaniem było ustalenie średniej ceny posiadałości rolnych w b. dzielnicy pruskiej między I stycznia 1921 a 21
grudnia
1925 r. Konieczność zarządzenia tej ekspertyzy okazała się przy wielkiej ilości skarg obywateli niemieckich, których posiadałości rząd polski wywłaszczył
na podstawie traktatu wersalskiego. Obradom przewodniczy przezes trybunału Lachenal. Delegatem rządu polskiego jest agent rządowy Sobolewski.

Witkowskiego

nie był badany — a wobec tego nie dopuszczalnem
było
podpalenie,
albowiem
obie zagrody były vis A vis położone i po-

17.7

Trybunał rozjemczy polsko-niemiecki w sprawie
wywłaszczeniowej
GENEWA. 17.7. (PAT) W ubiegłym tygodniu zebrał się tutaj miesza

złożone zo-

Mierzejewski

gen. Nobile.

polecił kpt. „Krasina'* Samojłowiczowi dokonać naprawy aeropłanu Czuchnowskiego i zorganizować bazę dla podjęcia poszukiwań zaginionego wraz z
Amundsenem lotnika francuskiego Gulbauda.

przewo-

nieprawdopodobien-

ponieważ

jak pień głuchy;

teraz

na

pierwszy

stały — stwierdzają

stwo

się

które dopiero

w obronie

Poszukiwania
MOSKWA.

-

dwumie-

prosząc o przybycie do Magistratu za dni
kilka.
W
rezultacie definitywnie
odmówił.
Najbardziej

Prasa włoska

RZYM. 17 7. (PAT). Prasa włoska gwałtownie
reaguje na zarzuty
dzienników zagranicznych pod adresem członków ekspedycji gen. Nobile, a
zwłaszcza pod adresem dwu oficerów włoskich Marianiego i Zapiego. Prasa
włoska nazywa atakowanie tych 2 oficerów kampanją antywłoską, uwłaczajacą honorowi Włoch, a specjalnie protestuje przeciwko stanowisku zajętemu
przez paryski „Matin*.

ca wsi Maciulany
Ignacego
Witkowskiego
oskarżono o to, że spalił posesję sukceso-

Kowalew-

skiego starosty — ks.
Dziekana
Sędziego śledczego
Szynkiewicza,

miesz-

ul.

przy

skiego Nr. 40.

utworzył się Komitet,
do którego
10 pań z towarzystwa miejscowego,

i pięciu panów

organizacyj,

Oszmianie

się w

czący

powitać i przyjąć dostojnego Gościa, pod
przewodnctwem pana Starosty Kowalewskiego
weszło

„Vorkschire*.

zapytań, skierowanych
adresem Związku Žie-

Sekretarjat obu tych

stkich!
i
Е
Świeżo z magistratem
zaszedł incydent, który przecież zaznaczyć należy! W
miesiącu

rasy

mian powiatu
Oszmiańskiego i Oddziału
Wileńskiego T-wa Roln. w Oszmianie, bliższych a wyczerpujących informacyj udzielą

w całej Wilenszczyźnie nic podobnego widzieć nie można, — władze
magistrackie,
zbyt arogancko traktują wszystko
i wszy-

ubiegłym

maciory

Co się tyczy
przez p! Z. G. pod

Prezydenia

RE
(PAT). dj ktotek do Wielkopolski Pana Prezydenta Rzeczypospolitej witali dzisiaj na granicy województwa w pobliżu
Strzałkowa wojewoda poznański Dunin - Borkowski, dowódca Okr. Korpusu N. VII gen. Dzierżanowski w otoczeniu naczelników władz.
Pan Prezydent przybył o godz. 14 min. 30 do Gutowa do hr. Bnińskich
i zabawił tam do godz. 18-ej, poczem zatrzymując się na krótko w Kostrzyniu przybył do Poznania na kilkunastodniowy pobyt. Przyjazd Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do Poznania nastąpił o godz, 19 min. 30.
Na granicy m. Poznania oczekiwał Pana Prezydenta dowódca Okr. Korpusu gen. Dzierżanowski ze szwadronem honorowym 17 pułku ułanów. Od-

mocy.

tem

Zanosiło się na okropną,
nienotowaną w historji ekspedycyj
polarnych, hekatombę dzielnych ludzi. Ale
wreszcie karta się odwróciła.

djując działanie insuliny (preparat trzustki
używany w leczeniu choroby cukrowej, wy-

Rosji przypadł w udziale zaszczyt

uzyskania-pierwszych realnych wyni:
ków. Lotnik Czuchnowski
dostrzegł
ze swego aparatu grupę
Malmgrena
(zappi i Mariano— oficerowie włoscy)
i dokładnie zdefinjował
ich miejsce
pobytu. Potężny łamacz lodów „Krasin* udał się niezwłocznie w. oznaczonym kierunku i rzeczywiście
od„nalazł goniących resztkami
Sił, rozbitków. Grupa -Higieri ((przywódca)
oraz dwaj towarzysze Malmgrena są
tedy już bezpieczni
na pokładzie
statku.
ы
Bohater
dnia
Czuchnowski
po
przymusowym parodniowym postoju
na krze zamierza z kolei rozpocząć
nową serję poszukiwań, mających na
celu odnalezienie
grupy Alemandzi
oraz
Amundsena.
Sekundować mu
będą łamacze lodów „Krasin* i „Ma-

lygin“, doświadczenie

bowiem

wska-

zuje, iż same aeroplany nie na wiele
się przydają.
Należy tedy mieć nadzieję, iż skojarzone wysiłki lotników i marynarzy
dadzą pożądany rezultat t.j. odnalezienie rozbitków Italji i ich niefortunnych ratownikow.

wyczerpało

bezskutecznie

wszystkie

środki

pokojowego

załatwienia

sporu

płci żeńskiej.

„, „Niemal równocześnie

prof.

prze-

Vogt, stu-

krył, że niszczy oną chwilowo
u zwierząt
funkcje jajników, poczem przechodzi w sta-

djum, w którem
dynie osobniki
Bardzo być
wadzą w końcu

sąmiczka rodzi niemal jeżeńskie.
może, że próby te doprodo tego, że będzie możną

sztucznie, a raczej dowolnie,
płeć przyszłego potomka.

—

Trio,

dzwonek

wpływać

słowik,

w radjo.

na

kanarek

Od kilku lat co

i

roku w maju
londyńska radjostacja
radaje oryginalny Śpiew słowików
z
Ilyde Parku w Londynie.
W
roku

bieżącym

dzień

koncert

12 maja

ten

przypadł

na

i wywołał całą powódź

listów do „skrzynki pocztowej" B.B.C.
—

Koncert

darzeniem

stał się prawdziwem

narodowem,

współza-

do

pobudziło

wszystkiem

wy-

które przede-

Usłyszawszy z
wodnictwa... kanarka.
się tony
wydobywające
głośników
nocnej
pomimo
kanarki
słowików,
pory, podniosły istną rewoluicję
śpiewały jeszcze piekniej niż zwykle.
radjosłuchacz tak pisze:
Pewien

„O północy było niezmiernie ciekawie:

mojem
w
w parku Śpiewał słowik,
kamieszkaniu swoje trele wyciągał
narek, a w trakcie tego z westminsterskiej wieży odezwały się potężne

Co za wspania-

dźwięki „Big-Bemu!*

głośniku odezwał się słowik,
miast

dwa

inne odezwały

natychmu

się у

zaroślach ogrodu, a potem przyłączyła się do nich jeszcze

o

kukułka.

- Doniosłe odkrycie archeologiczne

podwyżkę płac, wobec czego zjazd postanawia, że o ile do soboty 21 lipca b. r.
sprawa płac i zniesienia przerw na powierzchni nie zostanie załatwiona, urządzony
będzie w zagłębiach zachodnich we środę 25 b. m. jednodniowy strejk protestacyjny.
. Gdyby demonstracja ta nie odniosła rezultatów i pracodawcy nadał
lekceważyli słuszne żądania robetników, powiedziane w rezolucji, należy zwołać nowy kongres z trzech Zagłębi celem proklamowania strajku aż do uznania żądań górników.

instytut Carnegie

TA

Gospodarcze sowiefo-niemieckie sfosunki.

GDAŃSK. 17.7. (PAT).
Z Elbląga donoszą, że tamtejsza izba handloBERLIN, 17. VI. Pat. „Berliner Tagenblatt" donosi, że ambasador niemiewo-przemysłowa uchwaliła
rezolucję
cki w Moskwie Briksdori-Rantzau przybędzie 24 b. m. do Berlina, gdzie ma
protestującą przeciwko rozbiórce mostu na Wiśle pod Kwidzyniem. Rezolu- omówić kwestje niemiecko-sowieckich stosunków gospodarczych i poruszyć
cja kończy się następującemi słowami: sprawę opieki prawnej dia Niemców, przebywających na obszarze Sowietów.
Prasa zamieszcza komunikat półurzędowy,
zaprzeczający
doniesieniom
Protestujemy w najbardziej
zdecydodzienników,
jakoby
sowiecki
komisarz
ludowy
Stomoniakow
bawił
obecnie w
wany i najostrzejszy sposób przeciwko
rozbieraniu tegomostu, który ma paść Berlinie i prowadził rokowania z niemieckiemi czynnikami gospodarczemi
ofiarą polskiego fanatyzmu
politycz- Stomoniakow bawił przed kiiku dniami w przejeździe do Karlsbadu, złożył
wizytę w urzędzie spraw zagranicznych, lecz rokowań nie prowadził.
nego.

rodziły w następstwie

Sprzedaje
się NOWY AUTOBUS mark niała idea dla kompozytora moder„Chewrolet*
Nr 14376, oglądać można nisty, goniącego za oryginalnemi mood godz. 7 do 23-ej na kursującej
linji tywami! Takie trio: słowik, kanarek i
Dworzec Kolejowy—Pospieszka,
o dzwony".
`
Inny radjosłuchacz
ustawił
swój
głośnik w ogrodzie
i gdy tylko w

KATOWICE, 17. VII. Pat. Dziś odbył się tu kongres górników trzech Zagłębi
Krakowsklego, Dąbrowskiego i Górnośląskiego; reprezentowanych
było 49 kopalń.
Uchwalono rezolucję, w której m. in. zjazd stwierdza, że kierownictwo związku górników

traktowane

ważnie potomstwo

BZYDKA
CERA
NIEMIŁY ZADACH
ORYSZCZE.WAGNY. GINĄ PRZY UŻYWANIU

WESTA

słem

DOTU
DLY NU

KAZDEMU DBAJACEMU O ZDROWIE DAMIETAC OTYM
MAJĄCYM

UOWNEGO
DO

NABYCIA

PARFUMERIE
WARSZAWA

ZNAKOMITYM SRODKU
WSZĘDZIE

D ORIENT

wAanECKA

sztuk

się

mozaik

o donioreligijnych

z

i tarcz,

przeszło
wycię-

tych precyzyjnie z z turkusów
i wygładzonych.
Instytut odkopując
i restaurując
świątynię, wojowników, znajdującąsię
w Chichen
Нха
na Yukatanie od-

krył

pod

nią

ołtarz . wspaniale

rzeźbiony
i malowany
Oraz
liczna
wymienione wyżej skarby.
X
Archeolodzy są zdania,
že znalezione mazaiki zostały zakopane pod
świątynią

Я

donosi

zabytków

Indjan, składających
tysiąca

RANO, WIECZOREM, DO BALU, DO ZAWODACH SPORTOWYCH
DO SILNEM ZMĘCZENIU
SDOCENIU
NALEZY
NIE

odkryciu

przed

700

laty i że

są

po-

zostałością cywilizacji plemienia Maya.

.

SŁOWO

Kto korzysta z amneofji?
>

100 osób w

Wilnie

z

więzienia.

Pułkownik Prysfor w Wilnie.

zwolniono

Dn. 14 b.m.
została
podpisana
przez P. Prezydenta Rzeczypospolitej
tegoż dnia
została
ogłoszona
w
„Dzienniku Ustaw”
uchwałona przez
Sejm ustawa amnestyjna.
Dziennik ten, na którego mocy
władze odnośne mogły przystąpić do
wykonywania ustawy,
nadszedł
do
dopiero w dniu wczorajszym.
Amnestja dotyczy zarówno
przestępców, podlegających powszechnym
sądom karnym, cywilnym sądom wojskowym oraz administracyjnym
_'.
Amnestja ostatnia przebacza przestępstwa

od

| walczącym
walkę

1918,

1919 i

przeciwko

1920

r.

lub

tę

Polsce

popierającym.

:

Postępowanie karne w tych sprawach nie będzie wdrożone, a wdrożone ulegnie umorzeniu. Kary
już wymierzone,

a

jeszcze

niewykonane,

darowuje się całkowicie.
Amnestja znosi jedną trzecią część
kary za przestępstwa, ujawniające dążenie
do
rozpowszechniania
zasad

| ustroju
twienia

komunistycznego,
wprowadzenia

lub do uła-

takiego ustroju,

popełnione przed dniem 3 maja 1928
roku przez osoby, które w chwili przestępstwa nie ukończyły lat 20.
Natomiast amnestja
nie obejmuje
przypadków orzeczenia kary
ponad
4 lata co do osób,
które
w chwili
przestępstwa nie liczyły lat 20, jednak

| bez względu na wiek przestępcy, kary

pozbawienia
wolności,
przenoszące
łat 10 lub nawet dożywotnie, ograni<za do let 10.
Karę Śmierci zamienia się na
15
t ciężkiego

więzienia.

Wyłączone

są

tutaj przestępstwa, popełnione
przez
obywateli obcych,
lub osoby będące
funkcjonarjuszami *' państwowymi lub
wojskowymi, albo prżez tych
którzy
w wojsku szerzyli zasady komunistyczne.
|
Co do przestępstw,
popełnionych
przed 3 maja 1928 r., objęte są amadministracyjne,
nestją: wykroczenia
łącznie

bez

z porządkowemi

względu

przestępkary;
na rodzaj i wymiar
przewiduje
ustawa
które
za
stwa
nie powyżej 3
pozbawienie wolności
miesięcy; przestępstwa, za które gro”
zi kara najsurowsza
grzywną i pozbawienie wolności nie powyżej roku
lub jedną z tych kar; jeżeli przestępstwo popełniono wyłącznie z pobudek
politycznych, narodowościowych, relispolecznolub
gijnych, społecznych

popeł-

gospodarczych; przestępstwa,

nione w druku; przestępstwa, polegające na zniewadze władz państwowych
i samorządowych;

przestępstwa

skal-

bowe.

Umorzenie sprawy na mocy amne-

z mocy samego
stji będzie uchylone
wytoczoprawa, O ile osoba, której
wyjściu
po
90
dni
ciągu
w
sprawę
no
przeprowadzenia
zażąda
amnestjj

, Postępowania.

zostałą do odsiedzenia.
i
Wszyscy skazani na areszt za wy-

kroczenia
administracyjne
uzyskali
wolność,o ile byli jej pozbawieni.
To samo przeprowadziła prokuratura

przy

sądzie

wojskowym

w

amnestji w

stosun-

Wykonywanie

swo-

zostają
ku do tych, którym kary
odbypilne,
mniej
jako
zmniejszone,
wać się będzie stopniowo. (7.)

AK

+

AA

Opiece

IS

ludzi

ZOO EEK RES

dobrego

się biedną wdowę,

serca

b.

poleca

SP

pracowniczkę

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

B posiadającą
życia,

żadnych

znajdującą

środków

się w

do

ostatecznej

nędzy. Łaskawe
datki uprasza się
składać do adm: „Słowa* dla b.

Pracowniczki Szkoły.
io
EM WO
PA

EST

SIS

Aron —jaremicki faktor.

moje

serdeczne

W dniu wczorajszym przybyli incognito do Wilna minister robót publicznych p. Moraczewski
i marszałek
Sejmu Daszyński, którzy w godzinach

1. DZIEWICA

inż. SAUL

Z LifwyśKowieńskiej.=

O ile któryś z łaskawych czytelników mys
b że słowa powyższe oznaczają tytuł któsentymenpowieści
rejs z mniej znanych
talnych początku ubiegłego stulecia, jest w
grubym błędzie, chodzi tu bowiem jedynie o
kolejny „obrazek rodzajowy” przy osławio„kamuszku“

nym

na

k

L

skwerze

bo
pomnik bohaterów roku 1863, który
notujemy poniżej.
wiązku dziennikarskiego
Otóż przedwczoraj w godzinach południowych można było tam obserwować namomencie,
stępujący obrazek: w pewnym
powodowana ciekawością „co tam napi
no?", zbliżyła się do miejsca straceń wyro$
nięta dziewoja ze sfer łudowych i dzięki nie
byłejakim rozmiarom swych kończyn dolnych
/ lecz dosłownie przekronie już przela:
czywszy, broniącą dostępu do pamiątkowego
locum, zagródkę, pomaszerowała do płyty,
wgramoliwszy się na nią z nogami
gdzie
(iak!) poczęła schylona mozolnie odcyfrować treść nadpisu; zaspokoiwszy swą ciekawość, tą samą drogą opuściła to ponure miej

P. Wołajfis w Kownie.
Z Kowna
donoszą:
Do
Kowna
przybyłz Wilna
szeroko
znany
w

społeczeństwie

litewskiem

nauczyciel

kaforga

za próbę

wileńskiego gimnazjum litewskiegoi
kierownik bibljoteki i muzeum
litewskiego twa naukowego
p. A Wołaj.
tis. Zamierza on spędzić
w Litwie
wakacje.
ż

Bezferminowa

Co

Łukiszbardziej że na urządzenie skweru
skiego musiał on przeznaczyć, nienajmniejса!а
57а — można przypuszczać — sumę,
pozaś „inwestycja* płytowo-sztachetowa,
ciągająca za sobą wydatki minimalne, z natury rzeczy musiałab wchodzić do koszto-

sportowiec „Angamos*,

tych

rysu

robót, jako

czynność

bez której

centralnej części
nałeżyte uporządkowanie
skweru jest nie do pomyślenia! jeżeli uprzez jakichś
pozycję
dnio w kosztorysie tą
względów przeoczono — trzeba obecnie ten
błąd niezwłocznie naprawić!

Trudno jest doszukać się narazie przyczyn
właściwych przedwczesnego zgonu tego leśa może
nego synka: może surowy klimat,
posiadająca ustaloną już marką kuracja „od
miadzająca“ P.T. ogrodników miejskich, na
co wskazywać-by mogło wszechstronne „obrzezanie* denata. Zresztą nie o to się w da-

wypadku

rozchodzi!

o to że ten umarlak

drzewny

wo-

góle i w szczególe szpeci swą wyschłą 0s0-

bą całą malowniczą górę, z jednej strony zakłócając symetrję na niezadrzewionym wierzuniemożliwiając
chołku góry, z drugiej zaś
Trzech
samych
na
skupienie całej uwagi
Krzyżach przy oglądaniu ich z pewnej odle-

głości. Pozatem — wcześniej czy później—
kikut ten będzie musiał runąć, przyczem może gnieść pewną ilość łażących tam gapiów,
których w Wilnie nigdy nie braknie!
. Skądinąd wiemy, że po ogrodach

nicznym,

Bernardyńskim

scach.naszego

miasta

i po

lažą

co

innych
pewien

Bota-

miejczas

wyszukiwania
od
specjaliści"
„specjalni
drzew „grożących zawaleniem się” i scinają
je następnie bez dłuższych ceregieli, czemuż
więc dla Góry Trzykrzyskiej taka obojętność?!

ECCE

2 całej Polski.
-.

Upał! W

dniu

wczorajszym,

podo-

bnie jak i dni poprzednich, cały trzon Europy ogarnięty był
obszarem
wysokiego
ciśnienia. W Polsce charakter pogody
nie
uległ zmianomi było w dalszym ciągu pogodnie i upalnie. Już o godzinie 7-ej rano
temperatura wszędzie przekraczałą 20 stop.,
dochodząc w Poznańskiem do 25 stop. Po

południu wzrosła do 28 stop. w Poznaniu,

29 stop: w Wilnie, 30 stop. we Lwowie, 32

stop. w Przemyślu, 33 stop. w Warszawie,
Brześciu i Lublinie 35 stop. w Kaliszu,

Krakowie i Cieszynie. Rankiem
rzem

nad

Pomo-

przeszła burza.

„Taki dzin, jak dziś — tylko wios-

na wcześniejsza. Tam z za Niemna wyjechało z lasów ich dziesięciu — tak—
jak wy. Byli zdrożeni, niczem wasze

straży granicznej,

Wykrycie sprawców
Śledztwo

prowadzone

krycia sprawców

ŚRODA

Lzs|

z dńia— 17-VIL 1928 r.

+
:

śliwych

wyciągnięto

poniższe zeznania
katastrofy.
Pasy
płynął wzdłuż

na

brzeg.

maryna-

Złożyli

o przebiegu

oni

straszliwej

Opad

U. S. B.

Meteorologii

Zakładu

J

czterech

ludzi załogi. Kiedy

80

pasażerów

okręt

znalazł

się

za do-

2290.

)

bę w mm.

l

:

na

fale, sięgające Ż0 metrów wysokości. Czarne chmury pokryły resztki ciemniejącego
nieba. Momentalnie zrobiła się noc stra-

wanów. Okręt, zakołysał się, jak łupina, a
potężne
fale
chlusnąwszy
przez
burtę,

zmiotły z pokładu pierwsze ofiary.
— Wszyscy do kabin! — padła komenda kapitana Ismało Suarez — wysłać sy-

gnały!

Posłuszna
radjostącją
wyrzuciła ze
swych anten błagalne S.O.S, lecz nie zdążyła już określić swego położenia, bo straszliwa kilkopiętrowa fala. strzaskała i zabrała z sobą anteny. Także większa część
łódek

ratunkowych

straszliwy

żywioł.

pękły, ciemność
jedynie krwawe

została

zabrana

Przewody

przez

elektryczne

w Gierwiatach,

pożarnych

straży

związków

władze” samorządowe
odnośne
ne przez,
względnie T-wo Ubezpieczeń Wzajemnych.
-— (o) Ulgi podatkowe. Onegdaj urzędy

Jeszcze

kilka sekund,

nowa

poczyna

fala, nowy

tonąć...

Na ostatnim
półzłamanym
maszcie
trzepocze się gwiaździsty sztandar chilijski.-.
Kapitan Suares salutuje go ze swego
po-

kładu, poczem

wyjmuje

mały

browning

przykłada go do skroni... „Angamos“,
lowy olbrzym, strzaskany jak łupina,
grąża się i ginie w odmętach oceanu.

ale dobry

był ten polski

stapo-

oficer, co za-

powiadał, że w Polsce wolnej ludzie
będą bogaci*'.
„l cóż dalej? Odjechali z powro-

„.,

dla

Tenden-

reszty

mo-

gryczana

75--85,

=.

jęczmien-

do

Mięso

75—85,

wołowe

jęczmienna
300

—

80—%),

320 gr. za

ja-

1 kg,

solone 450 — 500, solone 400 — 450,
serowe 500 — 650.
J ja: 180 —200 za 1 dziesiątek.

bezpieczeństwa

tu za rok 1928, pobieranego zaliczkami. Na-

czelnicy urzędów skarbowych zostali upoważ
neni do ograniczenia bieżących zaliczek kwar
istotnie
talnych do kwot, odpowiadających
5
osiągniętym obrotom.
Wobec tego płatnicy, których obroty w
roku 1928 były stosunkowo niższe, niż w r.
1927 winni niezwłocznie wnieść odpowiedwysokości

tej

racji

zaliczek.

WOJSKOWA.

jest

organizowany

Wilnie

w

uroczysty obiad koleżeński, w czasie któredo
© o przesłana będzie depesza hołdownicza
Marszałka Piłsudskiego.

RÓŻNE.

kasy

że

kolejowe

na

cach i stacjach powinny przyjmować
i ką walutę
giełdowej

TEATR

Obryną

według

cudzoziemską
z dnia płatności.

— Teatr

Warzywa: kartofle

Polski

(sala

trzymany

Tajemnica

wa

jest na-

wszelceduły

I MUZYKA.
„Lutnia“).

padł jak martwy,

Dziš

i

więc zosta-

za

90, kapusta

80

100,

fasola

80

sztukę,

45—50, grzyby

bite 400

Makropulos*.

W

przygo-

SPOŁECZNA.

skonfiskowano.

iż gorzelnia

ci i mówili, że to Polska

pracowała

4.00, gesi

żywe

180—220,

leszcze

żywe

380—400,

śnięte

250— 280, sielawa 150
180,
wąsacze żywe
350 - 380, śnięte 80
300, sandacze (brak),

sumy 200
— 250 miętusy 120
150, jazie
żywe 350 - 380, śnięte 200
220, stynka

brak), płocie 120—150, drobne 40—60.
EE:

DOKIOSLY WYNALAZEK.
W niedzielę dnia 16 bm. mieszkańcy Troki okolicznych wiosek
byli
świadkami wyjątkowej atrakcji. Na boi
sku K. O. P. przedstawiciele Zakładów
Chemicznych „Żagożdżon** demonstro
wali działanie , przeciwogniowej farby
„Fenix*—najnowszy wynalazek tych
Zakładów.
Na boisko były dostarczone dwie
jednakowej struktury budki wartownicze, z których jedna była pokryta farbą
„Fenix“

wewnątrz

i zewnątrz.

Po usta

wieniu budek do wnętrza ich położono
jednakową ilość drzewa rozpałowego,
zmieszanego z heblowinami i po obłaniu benzyną zapalono jednocześnie.
Po upływie niespełna trzech minut
budka, niepokryta farbą, została cała
objęta ogniem. Płomienie jej całą ialą
silny wiatr rzucał na stojącą w odle-

głości dwuch metrów budkę pomalowa

Wotczyca.

gorzelniane

600, młode 3.00

8,00 -12,00 bite 7.00—10.00,
indyki żywe
15.00—1800,
bite 12.00 — 15.00 zł., młode
8.00—1200 zł. za sztukę.
Ryby:
liny żywe 380 — 400, śnięte
280 — 300,
szczupaki
żywe
350 — 38,
Śnięte 200
250, okonie żywe 380 — 400,
śnięte 240 - 280, karasie żywe (brak), śnię` te (brak),
karpie żywe
320—400,
śnięte

—

Aparaty

10 (pęczek), ogórki 20—25 gr.

Drób: kury 3,00
6,00 zł. za sztukę,
kurczęta 140—200, kaczki
żywe 6,00
800,

I OPIEKA

chodzenie ustaliło
koło 3 miesięcy.

młode

groch

świeża 100—120, kwaszona
suszone 18—20 za 1 kg.

Tajne gorzelnie. W zaśc. Sałwaniszki
gm. Mickuńskiej wykryto tajną gorzelnię, na
ieżącą do Władysława Klimowicza.

dwor-

15 — 18 gr.,

25-30 za 1 kg,
cebula
80—100,
młoda
10—15 (pęczek) marchew 25—30, pietruszka 5—10 (pęczek), szczaw 15 20, sałata 5—

szajki

— Aresztowanie dezertera.
W nocy na
17 bm. podczas obławy w lesie Zakretowym
aresztowano zbiegłego z więzienia wojskowego na Antokolu dezertera 77 p.p. Bronisła-

— Pieniądze obcych krajów
w kasach
kolejowych Ministerstwo komunikacji wydało
rozporządzenie,

wykrycia

— (x) Aresztowanie
szajki
koniokradów. Onegdaj na pograniczu polsko - litewskiem w Okolicy Filipowa miejscowe władze
bezpieczeństwa publicznego aresztowały 3-ch
oddawna poszukiwanych koniokradów. Ostatnio, będąc postrachem całej okolicy, kradli
paszące się na łąkach konie, poczem przeprowadzali je zagranicę. Aresztowanych prze
kazano władzom sądowym.
— (x) Epidemja wścieklizny. Informują
nas, iż na terenie gminy Rzeszańskiej wybuchła w ostatnich dniach epidemja wścieklizny. Niezałeżnie od kilku zanotowanych wy
padków wśród psów, które się natychmiast
tępi, stwierdzono również wściekliznę u konia
należącego
do
niejakiego
Tomaszewicza. W celu zwałczani tej zarazy odnośne władze wydały energiczne zarządzenia.

nie podania do urzędów skarbowych w ogra

Z

wy-

— Obrońcy „Hramady*. W dniu wczorajszym na 10 klm. szosy prowadzącej do
Rzeszy, dotąd niewykryci sprawcy wywiesili na przydrożnem drzewie sztandar komunistyczny zaopatrzony
w napis: „Żądamy
wypuszczenia uwięzionych członków „„Hromady*.
Po usunęciu płachty komunstycznej miej
scowe władze policyjne zarządziły energicz
ne śledztwo.

zarządzenie w
skarbowe otrzymały nowe
sprawie ulg, dotyczących podatku od „obro-

niczeniu

celem

de-

Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w
detalu), kostką I gat. 180 -190, II gat.

WYPADKI I KRADZIEŻE.

:
|
się na dwoje. Woda chlusnęła do kajut i tej liczbie 60 z samego Wilna.
pierw
przeszkolenia
odbycia
wyniku
W
kotłów, kłęby pary buchnęły na pokład ze
wszych d niach sierpnia nastąpi oficjalne
wszystkich szpar i otworów...
podPanika doszła do zenitu, deptano
się przemianowanie abiturjentów kursu na
:
!
i tratowano, spychano do wody, bito... Lu- poruczników.

łoskot i „Angamos*

bro-

cielęce 160—200, baranie 260-—280, wieprzowe 300—350, schab 360—370, boczek 360

spektoracie Pracy. W dniu 20 b. m. w Inspe
ktoracie Pracy na m. Wilno, odbędzie się posiedzenie komisji rozjemczej w celu rozpatrzenia projektu zawarcia umowy zbiorowej
między czeladnikami stolarsky mi
i pracodawcami.
Umowa ta, która jednocześnie ustala pewną podwyżkę dotychczasowych
płac ma
być zawartą na:okres do końca roku bież.

ochotnicze
— (x) Nowozorganizowane
Odnośne władze zatwierstraże pożarne.
dziły ostatnio statuty nowoorganizowanych

— (r) Nowi oiicerowie rezerwy. Ww myśl
chwila oszalałą ze strachu masę ludzką, rozkazu Min. Spr. Wojsk. w tych dniach ukłębiącą się i walczącą na śmierć
i życie kończony został niemal dwumiesięczny kurs
o miejsca
w łódkach ratunkowych,
któ- przeszkolenia dla b. ochotników armji polrych nie było można już spuścić. Nagle o0-. skiej, którzy posiadają cenzus wykształcegłuszający łoskot rozległ się z głębi okrę- niowy.
Na ten skrócony kurs szkoły podchorątu — to gigantyczny transportowiec, rzucony na wystającą raię
podwodną
rozpękł żych powołano przeważnie akademików, w

a na pokładzie konali stratowani i poranieni odłamkami okrętu.

władze

PRACA

SAMORZADOWA

:

zapanowała na okręcie... |
błyskawice oświetlały
co

dzie walczyli, jak zwierzęta o życie... Każda spuszczona łódka ginęła
w odmętach,

13—15.

słaba,

słaby.

—95,

110, pęczak

— Posiedzenie komisji Rozjemczej w In-

аааа

Mickunach, Dargużach gminy” „Olkienickiej
szliwa, ciemna noc, przejmująca
grozą i i Czewnicach gminy Rudomińskiej. Związki te
miejscowych
rozpaczą. Kobiety padły na kolana i głoś- które powstały z inicjatywy
no poczęły odmawiać pacierze.. Straszne- władz gminnych są częściowo subsydjowa-

go lamentu matek i płaczu dzieci nie było
jednak słychać — zagłuszyło je wycie bał-

jęczmień

:

glana 80—90.

trzeby.

i 225

wysokości zatoki Aranco, od strony Oceanu Spokojnego zerwał się gwałtowny
huragan, przewalający
przed sobą
potężne

przez

—,

transportowiec
„Aagamos*
wschodnich wybrzeży Ame-

„Angamosą*

przy

100--120, przecierana 110--120, perłowa 100—

towaniu interesująca sztuka Capka „Tajemnica Makropulos* w opracowaniu
reżyserskim Marjana Godlewskiego z występem Zofji Grabowskiej.
— Nowy
przystanek autobusowy przy
Teatrze Polskim. Urząd Wojewódzki zarządził zatrzymywanie się przy ul. Mickiewicza
Nr. 6, obok Tearu Polskiego,
w wypadku
żądania zatrzymania się przez
pasażerów,
spieszących do Teatru w godzinach przedsta
wień teatralnych.
Wobec tego zostaje wtem miejscu utworzony tymczasowy przystanek w miarę po-

)
Wiatr
ryki Południowej, kierując się do portu przeważający i Zachodni
Talcahuano.
pogodnie.
Uwagi:
Po drodze zatrzymywał się kilkakrotnie, zabierając nowych pasażerów, jako Minimum za dobę —9C.
ё
Maximum na dobę 27>C.
też ładując i wyładowując towary.
Tendencja barometryczna: spadek, następnie
W chwili krytycznej znajdowało się na wzrost ciśnienia.
pokładzie

kg.

st. Wilno:

Kasza manna amerykańska 140—150 gr"
zą 1 klg., krajowa 110—120, gryczana całą

i prze-

jutro ostatnie dwa razy wielce / oryginalna
sztuka Molnara „Ułuda Szczęścia” czyli „Baj
ka o wilku”, która odniosła wielki sukces artystyczny, dzięki doskonałej grze całego zespołu, oraz maiowniczej wystawie.
W rolach głównych E. Frenklówna, Stanisław Dąbrowski i Alfred Łodziński.
— Pierwszy występ Zotji
Grabowskiej.
Pierwszy występ Zofji Grabowskiej odbędzie
się w piątek najbliższy 20 b. m. W dniu tym
wystawioną zostanie pod reżyserją St. Dąbro
wskiego nadwyraz wesoła komedja Verneuil
la „Panna Flute* z Z. Grabowską
w
roli
tytułowej.

meteorologiczne

Spostrzeżenia

Temperatura
rzy zdołało się Ocalić. Tych czterech szczę- średnia

tran-

aresztował

NIK

Zach. sł. o g. 19 m. 47

mający na pokładzie

tylko

energicznie

| wschód si. g. 3 m. 44

103

z czego

bardzo

KRO
-

osób,

otręby

oflana

zerwania sfawideł kolo

mm

]

oceaniczny

włościan,

jatków p. Dąbrowskiego i posła Kościałkowskiego, doprowadziło do
zbrodniarzy. Aresztowana ogółem 6 osób podejrzanych o zbrodnię.
Nazwiska aresztowanych zarówno jak cały charakter tej bandy
razie w tajemnicy ze względu na toczące się dalej śledztwo.

J

305

dla

na 60—65.

zbrodniczego zamachu i zerwania tam na stawach należących do ma-

šrednie w m.

wielki

zebranych

53-54,

17-go

qka pszenna krajowa [ gat. 0008 А
110—120, 0000 95—105, II A
0000 B
90—100, 000 80—90, żytnia 65 proc. 18—
a 70 Ra iz 78, razowa 60—65, kar-

Podbrodzia.

Depesze doniosły o straszliwej
katastrofie, jaka się wydarzyła koło wybrzeży
chilijskich. Ofiarą nieokiełznanych żywio- Ciśnienie
padł

otoczywszy

100
franco

10—12, ziemniaki

cja

na pograniczu polsko - litewskiem zaszedł wypaprzez władze litewskie obywatela polskiego z tedzień mieszkańcy wsi Gudejki gminy: Podbrodzkiej
się na łące w blizkości granicy. Na łące znajdowali
Subowicz, Ludwik Meszke, józet Jankowicz i sołpewnej chwili granicę przekroczył patrol litewskiej

Wincentego

opowiedzieli
4 marynarze
ocaleni z pośród 305 osób
załogi?

morskich

który

dnia

mocą uprowadził sołtysa Józefa Meszkę, nie zwracając żadnej uwagi na protesty. Na zapytanie obecnych jakim prawem wkraczają na obce terytorjum i — 370, szynka świeża 80—300, szynka węuprowadzają przemocą obywateli obcego państwa, żołnierze litewscy odpo- dzona 420—450.
słonina krajowa | gat. 380—
wiedzieli, że czynią to z rozkazu koinendanta odcinka granicznego, który na- 380, Tłuszcze:
szmałec amerykański I gat. 400—450,
kazał porwać Meszkę.
400, II gat. 320—380, amerykańska 350—
„Według nadeszłych wieczorem wiadomości uprowadzonego dostawiono Il gat. 380—400, sadło 380—400, olej rado miasteczka Szyrwinty. Według krążących
pogłosek Józei Meszka miał ślinny 240—260.
Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za 1 litr,
swojego czasu zatarg z władzami litewskiemi na tie gruntów przyległych do śmietana
220—250, twaróg 80 — 100 га 1
granicy.
kg., ser twarogowy 12) — 150, masło nie-

„mina
jutro

Jak zginąi „Angamos“?

łów

siano

lifewską.

W dniu dzisiejszym
dek zuchwałego porwania
rytorjum Polski. W biały
pilnowali bydła pasącego
się gospodarze wsi: Józef
tys wsi józei Meszka. W

IB

Wiemy, że Magistrat nasz ma wiele różnych potrzeb, że Magistrat nasz jest biedny
i že nie stać go na pomnik , iecz na siakietake sztachety żelazne i granitowe (nie marmurową!) płytę, na którą może sobie pozwolić lada zamożniejszy mieszczuch dla uczczenia drogich mu zmarłych, spoczywająjeszcze
cych na Rossie czy Bernardynach,

—chwalić Boga! — stać nasz Magistrat, tem

TROCKI.

Porwanie ohywafela polskiego przez straż

ucieczki do Pulski.

Z Kowna donoszą: Na początku
lutego b. r. rekrut
4 p.
art. Piotr
Iwanowski uciekł z pułku
i wkrótce
został przytrzymany w rejonie Wiłkomierza, podczas gdy próbował przejść
W
areszcie
sce. Nikt nie protestował, nikt nie reagował granicę polsko-litewską.
na całe to zajście, dozorca skweru również
jednak
Iwanowski
nie
porzucił
swego
był niewidoczny, słowem — zwykła wileń- zamiaru, znowu uciekł lecz powtórnie
$
..
bierność!
i
ska apatja
Trudno zresztą mieć pretensje do malucz- został przytrzymany.
kich Świata tego że w tak nieobyczajny spoW tych dniach
sąd wojenny
po
sób zaspakajają swą całkiem naturalną i w zastosowaniu
amnestjj
skazał
Iwać;
ciekawoś
danym wypadku nawet pożądaną
nowskiego za próbę ucieczki do Polcałą zaś winę ponosi tu jedynie Magistrat,
na bezterminowe
ciężkie
więgdyby bowiem zamiast nizkiej zagródki dre- ski
wnianej były tam sztachety żelazne na pod- zienie.
a“, odpo
murowaniu, zaś w miejsce „kamuszk
wiedniej wielkości płyta granitowa ze stosów
nym i czytelnym nadpisem, — nie bylibyśmy
świadkami wszystkich tych gorszących zajść
na terenie jednego z najbardziej uświęconych
martyrologii porozbiorowej.
miejsc naszej

, owies

z

warowy57—
, па kaszę 54—
, otręby żytnie 33 — 34 pszenne
33 — 34, makuchy
53. Ceny rynkowe:
słoma
żytnia 8 — 10

że

odbyli krótką kon-

ferencję z posłem
Pławskim,
proi.
Ehrenkreutzem
i viceprezydentem m.
Wilna Czyżem.

NA GROBOWCU.

żyto 54—

wagonowych

cniejsza. Dowóz

przedpołudniowych

To i owo.

tranzakcjach

podziękowanie

Sejmu Daszyńskiego.

Chodzi

W związku z tem prokurator sądu
©kręgowego
wileńskiego
nakazał w
dniu wczorajszym wypuszczenie z naSzych więzień na wolność około 100
osób, bądz odsiadujących kary z wyroków prawomocnych lub zatrzymanych prewencyjnie za przestępstwa które amnestja darowywuje zupełnie lub
pokrywa zmniejszenie kary część po-

b. p. IZAAKA TRODKIEGO
składam

MIEJSCOWA.

‚ — (п) Cenyw Wilnie
lipca r. b.
£iemiopłody: Ceny za

Wszystkim osobom, instytytucjom społecznym i dobroczynnym, które wyrazili mnie współczucie z powodu zgonu mego OJCA

Przybycie ministra Moraczewskiego i marszałka

nym

&*

KRONIKA

W związku z mającym
się odbyć nik Prystor.
w
Wilnie
zjazdem
łegjonistów w
Pobyt p. pułkownika
Prystora w
dniu wczorajszym przybył
do Wilna koszy
potrwa prawdopodobnie kilka
oficer do specjalnych
poruczeń przy
ni.
Ministerstwie Spraw Wejsk.
pułkow-

.
2. KIKUT NA GÓRZE TRZYKRZYSKIEJ.
nawiązki
Darowuje się w całości
lat w
kary
Już od kilku, a woże i kiłkunastu
za przestępstwa leśne i wszelkie
Trzema Krzyża
z
e
sąsiedztwi
niem
bezpośred
,
kontiskat
m
wyjątkie
z
we
dodatko
sterczy obmierzły kikut uschłego drzewa
wyroków w sprawach o obrazę czci. mi obpiłowan
i wierzchołkiem.
emi gałężmi
z

jej kompetencji.

5

Doо-

ną, wnętrze której było pełne ognia od
palącego się drzewa rozpałowego. Kie-

dy budka pierwsza gotowa była już runąć, wezwana

straż pozarna

K. O. P.

stłumiła ogień. Efekt okazał
wający,—bo o ile od jednej
niedopalone zgliszcza, druga
nietknięta, mając zaledwie

się zdumie
pozostały
pozostała
okopcone

wewnętrzne

Ściany;

na

zewnątrz

zaś

żadnych śladów działania ognia nie zauważyliśmy.
Pokaz wzbudził wśród
obecnych
żywe zainteresowanie. Mieszkańcy mia
steczka i okolicznych
wsi otoczyli
przedstawicieli firmy, zarzucając pytaniami o cenie i trwałości farby i o sposobach jej użycia, na co otrzymywali
szczegółowe wyjaśnienia.
Wobec tak dodatnich wyników pokazu należałoby firmie zapoznać jak
najszerszy ogół z działaniem swego wy
nalazku, urządzając takie pokazy nietył
ko w miastach, lecz i po większych
wsiach, a co najważniejsze udostępnić
nabycie tego środka i warstwom małozamożnym.
Wówczas
najdotkliwsza
klęska, jaka rok rocznie nawiedza nasz

kraj, a przeważnie wschodnie jego połacie, gdzie do budowli używa się tylko
drzewo, nie będzie
przynosić
spustoszeń, jak dotąd.

takich

Obecny.
winna —

ina-

wili jak ścierwo, jak łachman. A dzie- czejsobie ja wyobrażał, wyśnił... Aż po

zawoła

— Niech żyją polskie oficery!,,

Odkrył

głowę

i duszkiem

tem powoli zrozumiał — minął rok,
dwa, trzy, weselej się na świecie robi-

kielich

cały wychylił. Muzyka polkę zagrała.
(Dałszy ciąg).
Słońce chyliło się ku zachodowi —
„I co dalej!“
pułkownik
pyta
las?"
w
tem
i
ło.
Domy
spalone
stawiali,
brzózki
z
ące
.
czas
było jechać. Wsiedliśmy na siosiecz
e
szabl
„Dalej?
Nic
—
cerkiew
postawili
W białoruskiej zapadłej okolicy od- konie głodne, mieli
póul
wycinali,
a
potem
i
most
naprawidła.
Stary
Aron
pułkownikowi
konia
—
wy
że
jak
ach
na
pamiątkę,
ostatni
oddział
miatieton
pogładzi
siwą
brodę
„Aron
czapk
y
na
ł—chwipoważn
orzełki białe
powiedź była dziwna,
li, drogi brukowali szpital i szkołę otwa trzymał, przepędzał gawiedź, by miejlę milczał.
4
'*
żników
tu
był
u
nas
wycięty."
szą
mieli.
nie
urów
pełniej
mund
jeszcze
choć
ją
czynił
mowy
rli. Mój mały josele — mój wnuk do sce utorowano, kłaniał się nisko, a że
„Nie odjechali już — panie puł„A co z Aronem się działo?
„Ilež Aron miai lat?“ pytał nieufnie
znaczenia.
szkoły chodził, dużo tam wyuczył, do wódka go rozegrzała więc wykrzykikowniku!
“
„Co
się
dziać
może
z
takim
biedo
znik.
poruc
„Za polskiem wojskiem? A cóż
gimnazji wał co chwila: „Niech żyje polskie
do
Nowogródka pojechał,
tutaj?“
„Zostali
n
zem—jak
wczes
nym
pachciar
Aron?“
Była
zu!
panic
"
—
wojną?
sięć
„Dzie
niem Aron wiedział przed
będzie wojsko,
może
mu,
niech żyje pan pułkownik!
pomogli
—
wstąpił
zostali!“
„Nie
„Nu bidę klepał, za mlekiem cho„Ja wiedzieć nie putrzebował, ja godzina, w miasteczku spali — ja nie
trybunałem
„Niech
žyje!“
przed
może
adwokatem;
cóż?
„Więc
dził,
ale
pamiętał
słowa,że
jak
Polska
ie.
dział — widział wtedy, kiedy panów spał, bo szedł łowić do rzeki karas
„ Czy historja jego była prawdziwa—
„Wzieci byli!“
i
wróci, to wszyscy będą bogaci, że wó- mowy wygłaszać będzie i wtedy ja zromost, któty
przez stary
aficerów na świecie jeszcze nie było!” Przejechal
której
o
idzie,
Polska
nie
wiem. Ale to wiem, że nas przyjął
ta
że
zumiał,
„Przez kozaków?"
wczas będzie lepiej.
spróchniał,
i otoczyli
już
„W sześdziesiątym trzecim? zawo dawno
że
laty,
przed
gościnnie,
owies dla koni wyszukał,
opowiadał
oficer
tamten
„I
przyszta
Polska?“
„Tak!“
mnie kołem*.
'
łał maior Stachlewski“.
ku nam idzie. że zostawił pamięć charakterystycznej
ale
wolno,
się
przybliża
porucznik
zawołał
„Zdradze
„Nie!
—
przyszta
wojna.
Sąd
Boni!*
y
„Czy są kozac we wsi?* — „Niesześćdziesiątym
w
„Nie później
Gdyście wyjechali przez most z la- jak ze starego obrazu wyciętej postaci
„Pan oficer prędko myśli i złe sło- ski, pożary, kozacy Niemcy, umęcze*
wadź nas do wsi*. Taki
— „Pro
ma
czwartym!
i,
orzełkami srebrnymi na czapkach i że opowiadając nam krwawe dzieje z
z
nie
su
—
nie,
dzikie
bolszewik
potem
przeszły
zne
zdradzeni
grzec
?
były
wa rzuca. Czy oni
Porucznik się oburzył: „Kpi z nas ich zaprowadził. Pany
ał, gdzie owies, gdzie widno.—To pewne że nadjechała so- piechotne wojska, co się polskie zwały, — jak wówczas — nu — tu u nas pa- bojów naszych dziadów, dał dowód
pokaz
więc
—
stary i tyle".
już nikt nie wi- wiary w silną i bogatą Polskę, co już
siano, ryby swoje oddał, by im upiekli. tnia, że ich otoczyła, kilku zabiła, in- potem znów bolszewiki, znów legjo- nów oficerów pięć lat
„Aron
nie kpi — paniczu.
Było A jeden z nich rękę na głowie położył i nych rannych pognała ze sobą, żaden narze — i stała się niby Polska — ale dział — to mi się ten odległy dzień idzie ku nam.
znowu przypomniał.
St. Rostworowski
lepiej nie było.
wojsko — może nie u was, gdzieś pod mówi; „Pamiętaj chłopcze, żeś ty Żyd już nie wrócił'*.
Konie wasze zdrożone — jak wówWarszawą, ale tu u nas było — u nas polski, nie kozacki, nie rosyjski „tylko
„Ot wyszło szydło z worka'* sze„Tyś na to patrzat?“
czas — tak wam i owsa wyszukał —
w Nalibockich lasach ludzie o tem wie- polski, že ta ziemia przygarnęła Cię—
„Ja był wzięty z niemi. Wydało się, pnął porucznik.
jak wtedy...
Aron
nie
dosłyszał.
Stare
oczy
zaTo
—
przywió
wsi
do
ich
ja
to
żem
e
dł
dzą, zaświadczyć mogą*.
będzi
nie
wiedz o tem, że Polska nasta
„Napij się stary za tak ładne słopatrzyły
się
w
dał
i
zwolna
mówił
dazarąbać
zbili,
psa
jak
skopali,
mnie
„I Aron je widział?
bo
y,
e
bogat
będzi
kraj
ci dobrze, bo
rd
wa
„Aron za nie przecierpia!!“
drogi budują, szkoły postawią'—Co chcieli, do konia przywiązałi, bym biegł lej.
Stary Aron napije się — jeszcze raz
„Bieda była wielka, głód dusił dzie
„Jakże to było. Opowiedź!'*
mówił więcej nie wspomnę — lat tyle ałem za wsią — w tej lipowej alei pod

dziczka

z pałacu

odratowała

potem*.

HIS

$

GIELDA

Aparaty Fotograficzne
„Zeiss

Ikon“

Dewizy

„Schwetter“,

„Byk*,

Wilno, m. Sielka

12 (uis ś uis poczty)

skłądzie

8,90
34,905

Praga
Szwajcarja
Stokholm

20,42

wiedeń
Włochy

laboratorium

fotograficzne.

623 ЫО

błachę

LET MANE

więc

do

„Myśliwskiej”,

11 <M

O

w
iw

bo

czas

|

krótki.

Amanas

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO

26.30
171.20
239,20

125.99
46,82

OGLĄDNIĘCIEM

gwoździe,

Wilnie,

iln

nats

wszelkich chorób
są
niebezpieczne
dla
zdrowia
ludzkiego. Przeto używajcie
proszek japoński „KATOL£*,

oddziałach:

spróbuje
s

i

Gródku

|

8

ny,

polską

į

Wileńskim.

й Dom

obrazy, dywapasy*

SKÓRA

ODDYCHA

sławką*. Krem
udelikatniający „Miaflor«

cha porami, a szczególnie po zmyciu, Przemy-

że kupując

bridge,

*) brigthon,

San-Remo,

Wydawnictwa

Towarzystwa

problemy

Tłumaczył

Tom

XXXI

z

doskonałego

w Krakowie:

CASSEL

ukiadu międzynarodowych
pieniężnych**
Wacław Konderski
w O
GMO

(p

Bilejski Kinematograf

i

Kulturalno-Oświatowy
SAŁA MIEJSKA
Ostrobramska
ы

©

“

Wileńska 38.

SOS VISO

PAGYŚGIINE USUWA PIG,

LRYGTY, ZYTDADSZCZAAI IDE

Ва

SCHMIDT

stosunków

|

СЕа

ią“
„Wali d

Wieika 30.

"WALKA 0 DOKUMENTY
ROZDZIAŁ XXII.
w: więzieniu Billa.
— Proszę to wypić!—prosił Bill.
Molly
posłusznie wypiła palący
płyn, który jej wlewał do ust, uczuła się
silniejszą. Otworzyła oczy i zorjentowa
ła się wówczas, że leżała na twardym
łóżku polowym z głową opartą na ra-

mieniu Billie
— Czy to ty, Bill? Gdzie jesteśmy?
— Wgrocie. Bądź spokojna.
Molly

obejrzała

się

i wyeiągnęja

rękę, by dotknąć ściany. Wszystko dookoła było z kamienia. I dziwnem zdawało się, że w tej grocie podziemnej
zwieszały się z sufitu dwie duże lampy
elektryczne,

zalewając

ją jasnym

bla-

skiem. W kącie stała nieduża płyta do

gotowania, a na środku dziwnego pokoju stół, nie brakło nawet szaf z książ

kami i ubraniem. W przeciwległym kącie groty znajdowały się duże dębowe
drzwi,

a dalej

pełne

mroku

й
й
Г
В
й
В

›

kasę.

W kącie leżała walizka Billa. Molly
włożyła spodnie i koszulę o wiele za
duże na jej drobną figurkę, ale suche i
czyste. Wróciła śmiejąc się i znalazła
Billa nalewającego buljon do filiżanek,
zapytała go wesoło:
— Cóż myśli pan o mojem ubraniu?

przejście

— Pani

jest

śliczną

w

każdem

ubraniu!—odrzekł krótko.—Proszę na
Powoli pamięć
zaczęła
powracać obiad.
młodej dziewczynie. Widocznie Bill
Molly usiadła i szybko wypróżniła
przyniósł ją tutaj, po znalezieniu w głę- filiżankę.
Stanisław

Macklewicz.

Redaktor

Z
TA TK

I

и

Оа ата 17 do ŻU lipca iY28 roku
włącznie będą
wyświetlane filmy:
wnej: Ken
Maynard z partnerem rumakiem

wojew.

Ir 783- VII

w

sześc. samego

Borunach

(pow

BBEBERZZCJEJESEZESZZEJ
LUSTERKOWE

odpowiedz!a'
ny Witold

Zjawił się przed nią natychmiast.
— Billu, czy to Fairleigh nadcho-

*dzi? On chce się dowiedzieć, co mi mówił Jack. Przeszkodź mu, nie pozwol by
mnie pytał.
—

Nie bój się,

maleńka, niema

go

tutaj... to może się zbliża... przypływ
morza... Czy Fairleigh zmusił cię do mó
wienia?
— Trochę, częściowo, — wyznała
Molly,—jestem podła, Billu!
— jesteś
najodważniejszą z kobiet, jakie spotykałem w życiu. A teraz
Woydyłło

' oszczępności | BWAWA WEZ

(kazda santa |g LBKARZE 5
| pewne

śpij. Położę się
dziesz się bała,
Pogładził jej
dłonią i Molly,

5

akwizytorów

E

się

śniadania.

Bili stał przy płycie i gospodarował.
—

Dzień dobry pani,—

rzekł.

Kobieta-Lekarz

Di. Zeldowiczowa KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
MOCZÓW.
od 12--2i Od 4--6,
ul. Mickiewicza 24,

TI
hcesz

Na

>,

ias

posadę?
Musisz
ш‹ойсиуі
kursa faSekuło-

wicza, aaa.
rawia 42.
Kursa

chalterji,

SSE GTI

rachunko-

AKUSZERKA

kupieckiej,

.

AROSZERKI

Zėwy-

uczają listownie:
wości

as

koresponden-

prof.

:

tel. 277.

bu-

BW

GNT

ko-

handlo-

w.

Smiaławska

dO
6 m.

Mickiewicza
6. Niezamoż-

9

graiji).świadectwo.
Po_ukończePREBEBEBERRZEJ
Żą-

śe[аposее на

3116 - 9

š DOKALĖ

у

ZВ ЕННЕ
GUEBY
ЕЕ

8

Zgubiony

Gen ausa Ši Nr rowieru
POTRZEBNE

mieszkanie 3 pokojoKomornik przy
Sądzie Okręgowym w we z kuchnią,
pożąWilnie, Franciszek Legiecki, w mieście Wil- dane
na Antokolu.

unieważnia

163
się.0-09|€'

gubiony kwit lom£., bardowy (Bisku-

nie, przy ul. jakóba Jasińskiego Nr 1 m.3 Zgloszenia
do „Štopia 12) Nr 31057
zamieszkały, zgodnie z art. 1030 UPC po- wa* pod „Mieszkanie* unieważnia $16.0-291с
daje do wiadomości publicznej, że w dniu
19 lipca 1928 r. o godz. lo-tej rano w Wilnie, przy ul. Zawalnej Nr 15, odbędzie się
sprzedaż z licytacji należącego do
Stanisława Makowskiego
majątku
ruchomego,
składającego się z umeblowania
mieszkaniowego, oszacowanego na sumę Zł. 720.

Xenia Desni

Gdy Molly obudziła się nazajutrz,
pierwszem jej wrażeniem był przyjem-

narządów

moczowych, od 9
—], › od 5—8 wiecz. ь

8

e POSADY

‚

о
Za

aramat w
dzikiego

9

aktach

Zachodu.

RZUCAJ

i Fred Solm.

PANI
rolach

W roli głó-

razie nie dopuściłby

Szkoła

-

Płock skrz. pocztowa 19.

pieczenie, pranie, krój,
dowię,

ogrodnictwo,

szycie i haft;

ho-

pszczelnictwo i przed-

mioty ogólnokształcące (religja, język
ski, historja

i geograśja

opłata

za

Polski,

pol-

rachunki.

higienai przyrodoznawstwo). Nauka darmo,

wistych

tylko

kosztów

utrzymanie

co

według

rzeczy-

wynosi wartość

kg. żyta miesięcznie.
Przyjmowane są kandydatki

po

100

ukoń-

czeniu 16 lat, przygotowane w zakresie conajmniej 4-ch oddziałów szkoły powszechnej. Wymagane jest
wypełnienie
podania,
którego
wzór
Zarząd szkoły wysyła na

żądanie.

SUWARINEJ
tytułowych

dalej zamyślony

=

rozpoczyna
kurs
15 października.
Kurs
trwa jedenaście miesięcy. Nauka obejmuje
gospodarstwo
domowe
t. į. gotowanie,

PAN

w przeciwnym

Powiatowa
Poczta

z Życia

pani —ciągnął

NV

Żeńska w Trzepowie.

Komornik
(—) Fr. Legiecki.

program: „KUCHARECZKA“.

przy piecu, jeśli bęzawołaj mnie!
główkę szeroką swą
uspokojona zupełnie,

gotującego

DOKTOR

лн о НЕНА
НЕ

Ё

Obwieszczenie,

Nr 787-VI

zasnęła głęboko.

ny zapach

zabezpie-

B niu

nowoścl! B

i w Biurze przy u]. Żawalnej 58 m.10-b

Nad program: „NIE

Olga Czechowa,

Komi-

Kontrymówna
2746
1

irancuskiego, niemieckiego, pisowni (orto-

B
©

powiesci Wernera
Szeffal TAJEMNICA
KSIEŻNY
erotyczny dramat miłosci i sportu w 12 aktach. W

chluby ekranu

z ;

szynach, towaroznaw- nym RR
12
stwa, _ angjelskieso,
Z. P._Nr_63-

Parter od 1 zł. Balkon 70 gr. Wielki podwójny program! 1) Fascynujący film „ARTYSTKI
NA ŚCENIE i w
ŻYCIU* porywający dramat w 7 akt. z czarującą Virginią Valli i 2) Sensacyjny szlagier „TAJEMNICA SALONU PIĘKNOŚCI* sztuka erotyczno-salonow a_w_8 akt. Masaż, kosmetyka i miłość! Seansy o god 6, 8 i 10.15

Dziś! Najnowsze arcydzieto pouług
czyli MISTRZ ŚWIATA; przepiękny

Wil, Biuro

handlu, prawa, kaligrafji, pisania na ma-

(-) Władysław Luro.
p. o. Dyrektora.

za szt, u miejscowych

dopłatą

wej, stenografji, nauki przyjmuje od godz,

MEM“ komeoja w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od KREm. 30, w niedzielę i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 6-€i, w niedzielę i święta g od5

$. cej. Następny

wielką

rozterminowaniem

nek). Zapisy od
4 sowo - Handlowe,
g.. codziennie
prócz
Mickiewicza
21,
niedziel i świąt,)
telef. 152.
-1

respondencji

Wileńskie).

Ostatnia

siedzibą,;

R
"1 D.ZELDDWICZ
PRZEPISYWANIE ||| sytilis,
zhor. weneryczne,

dla wszystkich
cenie
3-ch zł.

„Śmierć Tarzane
hladymm. Manon“

Bill przyglądał się jej z niepokojem.
bi studni. Ogarnęła ją nagle rozpacz i
pochwyciła rękę młodzieńca.
Oczy Molly błyszczały, a policzki pała— Tak, wszystko w porządku, ma- ły gorączkowym rumieńcem.
leika,—rzekt serdecznie.—Czujesz się
— Może pani wypije jeszcze trolepiej, prawda?
chę?— prosił.
Molly usiadła.
— Nie, dziękuję. Ach, tyle rzeczy
— Zupełnie dobrze. Ale, proszę mi mam do opowiedzenia panu!
powiedzieć, co się stało?
— W tej chwili nie zajmujemy się
— Zaraz pani to powiem.
Teraz temi rzeczami,— odrzekł. — Porozmamusi pani przedewszystkiem
zrzucić wiamy jutro. Pani powinna teraz przymokre ubranie.
Widzi pani to wgłębie kryć się ciepłą kołdrą i zasnąć.
nie'w murze? Tędy można przejść do
— Nie chce mi się spać i muszę
innej groty, w której znajdzie pani je- wszystko opowiedzieć.
dyne ubranie, które posiadam na zmiaAle Bill nie chciał nic słuchać i zmu
nę. Proszę się przebrać, zanim ja przy- sił ją do położenia się na wązkiem łóżrządzę obiad.
ku. Molly zasnęła, lecz wkrótce zerwała
Molly posłusznie skierowała się ku się gwałtownie. Jakiś dziwny hałas ją
małej grocie, lecz szła chwiejnym kro- przeraził.
— Billu!—zawołała z rozpaczą w
kiem. Było tam również jasno, lecz pusto, ujrzała tylko szaię i ogniotrwałą głosie.

do innej, mniejszej groty.

Wydawca

TTT

piękną

ł
czenie
Komii Wil. Biuro
sowo - Handlowe,
Mickiewicza
21,

Parter od 8U gr. Dzis największy su pertilm z cykiu arabskiego w nowem opracowaniu! Niezapomniany cząrujący Obraz . . piękności i miłości.
О
i Fascynu ąca symfonja
miłości i żądzy
na
egzotycznem
tle wschodu,
A.Mickiewicza 22. odwieczna pieśń żaru płonącej krwi, krainy haremów „BIAŁA NIEWOLNICA* dramat w 12 aktach. W rolach
tytułowych znakomity tragik, ulubieniec publiczności
wileńskiej Włodzimierz Gajdarów, światowej sławy
piękność Liana Haid i znany Charles Vanel i Rene Herwich. Początek seansów o_godz. 5.30, ostatni 10.30.
Kino
Teatr

H. BALFOUR.

5.

73Б ZB

(od

| Teatr „POLONA.

METAMORPHOSA
UIA

! ЫБ

|

| "est: „BIOS

BALNVAS LST

Nauczyc.

PORITRETIKI

nowego

STEFAN

szkolnego

franków szwajc
1—2221

od kolei, z |

parkiem, 1 kl. 14-11
kami
sprzedamy |
na dogodnych warunkach
za
nie* i]

miejscu, ul. Żakretowa Sa, m. 10 (blisko
gimnazjum Nazareta-

Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum chowe
cyjne

(Semi — Email)

i kierunki-rozwoju

Я Е СОА СА ОВ 6Н

ul.

BIS MA T AEATA

roku

110

EA La Lap sacaEa
Ed)

Oszmiana,

ае rolnictwa w Polsce"
g
Skład główny w księgami 8. A. Krzyżanowskiego w Krakowie Rynek gł. [A
„Stan

оан

w ciągu

wynosi

nej głebie, *

2 klm.

konwerFortepian
na

* sacja.

ч

Ekonomicznego

GUSTAW

XXX

Tom
„Główne

Wiedeń,

i posze-

Ka

tego

Wilno.

tel. 10-58.
od 1840 r.)

firma w kraju (egzyst.

Austrji:

Najmilszy upominek
sfer. Zamówienia
w

CE,

>

RUBIN

tyk
OpNajstarsza

W

dolarów |

Majątek „2; pszen” ,

się

stancję.
opieka.

Folkstone,

drze-

i geodezyjnych

ni. Dominikańska 17,

Kilka uczących
dziewczynek

15 marca. Należy dostarczyć

GA

„66

St.

*) Nerwi,” Wenecja,

Meran.

Seminarjum

Nisas „Auto-G arazże"
lim

®

Riwierze:

wa dębowego 171,25 metra (suchego
piłowanego), sosnowego 200 metrów

niem

„„CMHEWROLET:

w składzie fabrycznym
optycznych,
fotograficznych

Francuskiej

przetargowe w wysokości $ proc. zaoferowanej sumy, winny być nadesłane
do Dy*rekcji P. Seminarjum Naucz. M. w
Borunach do dnia 28 VII 1928 r. Ustny przetarg
na podstawie piśmiennych ofert ma się oabyć w dniu 3! VII 1928 r. w kancelarji P.

wyrobu „Cieneral Motors w Polsce"
przyczyniacie się do zatrudnienia i wyspecjalizowania polskiego robotnika w dziedzinie
przemysłu samochodowego?
rzyjdźcie do autoryzowanego przedstawicielstwa

przyborów

Evian

140

za 1 ha,
i
D. H.-K. „Zachęta*

*) życzki na zastaw zło*) ta, srebra, brylantów;
Biaritz, Aix-les-Bains, futeri różnych to+
100£
(Genewskie Jezioro), warów.

drzewa dębowego.
W ofercie należy podać cenę przewiezienia I metra oraz koszt całej dostawy.
Piśmienne oferty w zapieczętowanych
kopertach z napisem: „Oferta
na dostawę
drzewa opałowego*, łącznie z pokwitowa-

samochód

się przekonacie o licznych zaletach
i taniego samochodu.

ziemia 1 kategori |
Zabudowania. Ce-

Montreux,*) Zurich,
We Francji: Paryż,

ściennych, albo 350 metrów

się zgrubień ll!

a sami

Na

szech:

pnia do

Henryka Żaka nie zatyka pory skóry, wygładza
ią i zapobiega tworzeniu

wam,

ką-|

na maszynach
Państwowe Seminarjum Nauczycielskie į
Męskie w Borunach ogłasza.piśmienny przeSpee
Komi- |į
targ ofertowy ua dostawę
drzewa
opało- , Wil. Biuro
sowo - Handlowe, |
wego na rok szkolny 1928-29
dla wspom21,
nianego Seminarjum w Borunach w
ilości ; Mickiewicza
tel. 152.
2
371,25 metrów sześciennych.
Termin dostawy obowiązuje od 1 sier-

|

u. Chmielna 5.
a
ur GARSO SIS A AROS zs й

wiadomo

ru około 300 ha.,
las
budulcowy,

Przetarg,

į

Czy

*)

Ё

WARSZAWA,

B
Nemo

brem

i drogiemi
mieniami.

z młynem.

Położenie śliczne
nad rzeką. Obsza- ł

Gdańska 6, tel,9-05

EšE2L:ESLS

Całe ciało ludzkie oddy-

i

ziemski

ka twoja jest zabez-|
pieczona złotem, sre-|

chatel, *) Lucerna,
Lugano, St. Moritz,

15 września)
miesięcznie.

|f, hit. g

12] MAJĄTEK į

па

na utrzymania

į

WAWAAWA

na

proc. rocznie. Gotów=|

V., Alkotma-

Wycieczki mają zniżki od 25 proc. do
50 proc. oraz pullmanowskie wagony. Ce-

2-191€ į

Sztuki

udapest,

Oszczędności
swoje ulokuj

zdką, internaty
dla chłupców i dziewcząt,
oraz dla dorosłych są otwarte przez cały Leonja
rok. Inne pensjonaty i kurorty otwarte są
tylko w ciągu lipca, sierpnia i września.

BEA (Е

OFERTY:

przeszło

Zell-am-Zee, Linz,*) Insbruck,*) Salcburg,*)
W Niemczech: Berlin, *) W Belgji: Ostenda, W Afryce: Algier, Tunis.
W miejscowościąch, zaznączonych gwia-

о1е

Dziśnie,

porcelanę,

Referencje

Gm

ny Strasse 4. I. (Telephon: Tcrez 242—36).
LOMBA | Plac KatedKurorty i domy zdrowia:
ralny,BiskuNa Węgrzech:
Budapeszt,
Siófok.
W pia 12, wydaje
poSzwajcarii: Genewa, *) Lozanna, *) Neu-

Palermo,

Iupujemų antyki |
3 stare meble,

która jest
przy tygo-

RÓŻ NE pit rei

We Wło- przyjmę na
Bor- Troskliwa
dighera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, *) Francuska

sg tz

„esa,

wyboru

szwajcarskich,

Raphael Cannes,Nizza, Juan-les-Pins, MonteCarlo, Mentona, W Anglii. Londyn *), Cam-

tanie wdzięczny
za dobrą
poradę. Ządać
we wszystkich składach apteczny h i
©

Europčens)

Chamonix,

pozo- ,-."!

aptekach

140 fr.

zamianie.

Grenoble,

ro-

nieszkodli-

„KATOL“,

wynosi

Deauville, Trouville,

wy dla zdrowia. Nie reklama, lecz rzeczywistość: kto

9

Głębokiem,

i wszelkie

bactwo. KATOL

żelaza,

Zawalna

SER GI NEJ DĄ DAY З СЕ

aparatu iotograficznego

wielkiego

dniowej

Plaga I IEINÓAI
smętne,
мо
trętne,
wstręi jako
roznosicielki

125.37
46,59

dziewcząti

tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie.
(Zworotna portorium).
Bureau
der Pensionnaten
Pestalozzi
(Fėdėration Internationale des Pension-

Powies

tne

poleca ze swoich składów

Smorgoniach

aparatów fotograficznych
PRZED

26.48
172.06
238,60

8.88
34.82

Wileński Syndykat Rolniczy

kabaretów, oraz młodą utalentowaną tancerkę i znaną śpiewaczkę operową.

Spieszcie,

43,45

8.92
34.99

125,08
46,705

g Cement,

6

Dyrekcji restauracji „Myśliwskiej* udało
się Od
16-go b. m. pozyskać na krótki przeciąg cząsu pierwszorzędny duet taneczny
akrobatyczno-sałonowy, pierwszorzędną atrakcję zagranicznych
m 'sic-hollów i

8 ONE

43,345

a

ry, pluskwy

fel. 759.

Wesołe wieczory
O „Myśliwskiej
*а

357.80
357,86

dla

Cena całego utrzymania

dla dorosłych 150 fr. szw.,
stałą dla czterech uzdrowisk

który w przeciągu 15 minut
wytępi doszczętnie w pokoju: muchy; pchły, koma-

EL IEA

EAN BRZ 23 ТЕ

Nowy-Yurk
Paryž

359.60
359,66

dla dzieci

F;

Ś WIĄTŁODRUKI

internaty

dla chłopców.

E

PLANOW.

Kupno
123,89

RABIRDWICZA

M
Przy

Sprz.
124.51

358.76
358 76

Londyn

oraz
„Leonar“
„Bauchet“, „Mimosa“,
w
przybory fotogr. połeca
wszelkie
wawielkim wyborze i na dogodnych
runkach.
151-0r

Firma

Tranz.
124.20

Holandja
Holandja
„Kodak*,

Pensjonaty,

i waluty:

Belgja

i in.

Klisze i papier
firm:

zdrowia

17 lipca 1928 r.

Voigtlinder*,

„Zerta*,

firmy:

ь Świafowej sławy kurorfy i domy

WARSZAWSKA

ca
KA

żę

1

о

r

wpłacić

10

P4>+44P4547454

Bill,—
do

Przy zapisach należy

zł. oraz złożyć:
metrykę, św. moralności,
św. szczepienia ospy i świadectwo szkolne.

—

Kiedy ostatni

raz

dostał

pam

wodę?

tego, bo pani mogła się wymknąć.
—- Wczoraj rano, ale proszę się nie
— Czy mogłam uciec? Co się sta- niepokoić, dzisiaj napewno dostaniemyło? Pamiętam tylko, że oparłam się o
— Czy jeszcze jest trochę wody?
ścianę w studni, a woda sięgała mi do
Bill zrobił gest przeczący.
pasa, a potem upadłam. Przypominam
— O, Billu! Czyż to możliwe, że
sobie, że znalazłam się wreszcie na su- Fairleigh skazuje pana na męki pragchem miejscu, skąd pan mnie podniósł. nienia?
— Nie, pańi nie upadła, oparła się
— Raz zrobił tak.
pani o skałę, która się poruszyła, tak
— W jakim celu?
2
samo, jak tamta w przejściu podziem— Gdy chcia wymódz na miae, žė
nem. Musiał ją poruszyć Osborne przy bym powiedział
jonahowi.
gaze sz.
pomocy elektryczności. Fale zaniosły znajdują papiery. Gdybym
mógł nie
której jeść, znosiłbym to dłużej, ale gdy
panię na wystającą sxałę, koło
się
znajduje się okręt.
ma tyle apetycznych prowizyj pod ręk4
— Ale, Billu, w jaki sposób
mógł Po trzech dniach, podczas których żyją

|
|
|

)
— Dzień dobry, Billu, wypoczęłam
cudownie.
|
— Ubranie pani już jest suche, zło
żyłem je w małej grocie.
Po śniadaniu, Boyd złożył naczynie
do misy, potem usiadł i rzekł:
, — Teraz jestem gotów do słuchania.
on poruszyć tę skałę?
wiłem się rozmaitemi słonemi produk+
Wtedy
Molly
opowiedziała
mu
— Zapewne jest tu wszystko świe- tami, poddałem się.
Wiedziałem,
że
wszystko, zaczynając od pierwszych tnie zorganizowane! Osborne od czasu
Jonah nie znajdzie papierów, ale bałent
podejrzeń Jacka, aż do ostatnich zajść. do czasu otwiera to przejście, by dać się okropnie, by nie zamordowano m$
Boyd wysłuchał ją w milczeniu, a mi możność podejść po wodę do picia, biedaka. Zapewne na tem by się skońktórą spuszcza mi do studni w skorza- czyło, gdyby nie
gdy skończyła, rzekł poważnie:
interwencja
Jacka.
— Jakże mi dobrze teraz z tą my- nej butli.
Gdy Jonah dał mi do zrozumienia, że
ślą, że przyjaciele moi wiedzą, gdzie
, — Ach, to właśnie musiał widzieć orjentuje się w sytuacji, o mało z radojestem... a pani... nie wiem doprawdy, Binks, ale tej wody nie może panu wy- ści się nie zdradziłem przed swemi wro
czy miał bym odwagę wejść do tej stu- starczyć?
gami.
dni dla uratowania czyjegoś życia.
— Zostawiam
|ją tylko do picia,
— Billu, proszę
opowiedzieć
mf
— Ach, nie jest to żaden heroizm— gotuję na wodzie ze studni.
wszystko od początku.
odrzekła Molly, —wiedziałem przecież,
— Mamy jeszcze dosyć czasu. Czy b
— Czy za każdym odpływem przy
że gdybym nawet powiedzała wszystko syłają panu wodę?
niechciałaby pani zobaczyć statek i
nie kupiłabym sobie wolności.
Bil zawahał się.
miejsce, w którem panią znalazłem, po
— Widocznie jednak uwierzył on
— Nie zawsze!—wyznał.
kochałem je od tej chwili.

Druk. „Wydawnictwo

Wileńskie* ul. Kwaszelna

23.

Ń

