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" Sprawa mieszkaniowa 
we Francji. 

Paryź, 14 lipca, 

  

„Ouant le batiment va, tout va“ 
—powiadają Francuzi. Otóż od cza- 
su wojny, praktycznie biorąc, nie bu- 
duje się wcale. Głód mieszkaniowy 
jest we Francji wielki. Nie jest tak 
ogromny jak w Polsce, ale „kwestja 
mieszkaniowa” istnieje tu w. całej 
rozciągłości. Wprawdzie wystarczy się 
przejechać po Paryżu aby stwierdzić, 
że jednak się buduje: przebito wreszcie 
do końca bulwar Haussmann'a i po- 
łączono go z linją „wielkich bulwa- 
row“; pozatem szczególnie w śród- 
mieściu, rozbiera się zacne, wiekowe 
rudery i stawia się na ich miejsce 
wspaniałe gmachy nowoczesne; wresz- 
cie, według planu już przed wojną u- 
stalonego, poszerza się niektóre  uli- 
ce, co znów jest połączone z burze- 
niem i budowaniem. Ale prawie nig- 
dy lokatora starego domu nie stać 
na zamieszkanie w nowym. A nawet 
gdyby go było stać, to tylko dla jed- 
nego na siedmiu znajdzie się miejsce. 
Istotnie, na wczorajszem posiedzeniu 
rady miejskiej p. Chiappe, prefekt po- 
licji, oświadczył, że w -ciągu  ostat- 
nich 18 miesięcy zburzono w Paryżu 
1000 mieszkań, a zabudowano tylko... 
1000. 

A burzyć trzeba dalej, albowiem 
po pierwsze szerokość niektórych u- 
lic śródmieścia absolutnie nie wystar- 
cza dla zapewnienia normalnego ru- 
chu kołowego, a pozatem są w Pa- 
ryżn „wysepki* domów i uliczek, mo- 
że bardzo malowniczych, ale też i 
bardzo  niehigjenicznych. Można od 
czasu do czasu wpaść do jakiegoś 
caveuu w okolicach kościoła Saint- 
Severin i, posłuchać tam starych iran- 
cuskich piosenek; można też spędzić 
godzinkę w dzielnicy żydowskiej za 
ratuszem, jeśli się "ma apetyt na 
„pejsachóggkę" i na szczupaka po 
żydowsku, ale dzielnice te muszą być 
zburzone, bo są siedliskiem brudu i 
gruźlicy... Takich „wysepek* jest w 
Paryżu kilka; zamieszkuje tam conaj- 
mniej 186000 osób, dla których trze- 
ba będzie wybudować 60000 nowych 
mieszkań. To jest pilniejsze. Pozatem 
dziesiątki tysięcy rodzin mieszka zbyt 
ciasno; specjaliści obliczają, że w Pa- 
ryżu z okolicą trzeba wybudować co- 
najmniej 220000 mieszkań, aby 
wszyscy możliwie mieszkali. Razem 
więc deficyt Paryża z bliską okolicą 
(dep. Sekwany) wynosi 280000 miesz- 
kań. 

Podobna jest sytuacja w  więk- 
szych miastach prowincjonalnych. W 
stosunku do ilości mieszkań obec- 
nych deficyt mieszkaniowy wynosi w 
Saint-Etienne 30 proc., w Nantes 25 
proc, w Hawrze i w Lyonie — 20 
proc., i t. d. 

Już przed wojną „sprawa miesz- 
kaniowa“ istniała we wszystkich pra- 
wie krajach europejskich, We Francji 
dość skutecznie z głodem mieszka- 
niowym walczono przy pomocy t. zw. 
„ustawy Ribot'a", Ale dzięki spadko- 
wi franka, ustawa ta, jak i wiele in- 
nych ustaw społecznych francuskich, 
praktycznego zastosowania dziś pra- 
wie, że nie znajduje. Dnia 5 grudnia 
1922 roku weszła wprawdzie w życie 
nowa ustawa o „tanich mieszkaniach 

i drobnej własności”, ale i ona nie 
wywołała dużego ruchu budowlanego 

z powodu skromnych kredytów. Każ- 
dy rozumiał, że tu trzeba było nie 
miljonów, a miljardów, ale... trzeba 
było je mieć i trzeba było przedtem 
stworzyć trwałe warunki monetarne, 

aby zachęcić kapitalistów od inwesto- 
wania w budowlach. Ogromna popra- 
wa finansów francuskich oraz  stabi- 
lizacja franka (24 czerwca) warunki 
owe stworzyły. 

Dnia 28 czerwca, w cztery dni po 
stabilizacji, p. Ludwik Loucheur, mi- 
nister pracy, przedłożył lzbom swój 

e projekt polityki mieszkaniowej, apro- 

bowany tegoż dnia przez radę mini- 

strów. P. Loucheur znany jest ze 

swej rzutkości i pomysłowości. jego 

plan da się streścić, jak następuje: 

Trzeba w ciągu lat sześciu wydać 

1 miljardów franków, aby zbudować 

200.000 tanich mieszkań oraz 4.250 

miljonów na zbudowanie 60.000 miesz- 

kań o czynszu umiarkowanym. 

Na tanie mieszkania rząd wyzna 

cza rocznie subwencję 150 miljonów; 
pozatem państwowa - Caisse drs De- 

półs et Consignations będzie udzie- 

lała kredytów na ogólną sumę; od 

350 do 700 miljonów rocznie; zainte- 

resowani dostarczą Zaraz około 100 

miljonów franków, a wreszcie specjal- 

ne instytucje będą miały prawo  wy- 

puszczać pożyczki. Owe instytucje — 

„to urzędy komunalne lub departamen- 

talne, t-wa akcyjne lub kooperatywy 

mieszkaniowe, przewidziane przez u- 

stawę z roku 1922-go oraz t-wa kre- 

dytowe, powstałe jeszcze na podstawie 
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Zamordowanie prezydenta @ ПЕЁ(ЗЧ\Ш 
MEKSYK, 18-VII PAT. Wczoraj około godz. 14-ej podczas 

bankietu, odbywającego się w podmiejskiej restauracji, zamordo- 
wany został kilku strzałami rewolwerowemi prezydent Meksyku 
Obregon. Zabójcę aresztowano. 

Prezydent otrzymał 5 ran postrzałowych. Sprawca zamachu 
zbliżył się do prezydenta, siedzącego przy stole i udając, że chce 
mu pokazać zamieszczone w dziennikach karykatury, wyjął z 
kieszeni pistolet automatyczny, z którego z bardzo bliskiej odle- 
głości dał szereg strzałów do prezydenta. Smierć prezydenta 
Obregona nastąpiła niemal natychmiast. 

Obecny na bankiecie były prezydent Calles dokonał pierw- 
szego badania mordercy, poczem udał się do mieszkania Obre- 
gona, dokąd tymczasem przeniesiono ciało zmarłego. 

Przed domem prezydenta zebrał się olbrzymi tłum. Dom 
został otoczony kordonem policii i wojska. 

MEKSYK I8-VII PAT. Pogrzev prezydenta Obregona ma 
mieć charakter niezmiernie uroczysty. Prezydent będzie pogrze- 
bany na małym cmentarzu położonym w obrębie jego posiadło- 
ści fonora. Ciało zabitego prezydenta w stroju balowym będzie 
wystawiono na widok publiczny w kaplicy pałacu narodowego. 

Tłum chciał złynczewać zabójcę. 
MEKSYK. 18 VII. PAT. Policji z trudem udało się ochronić zabójcę 

Obregona przed tłumem, który chciał go zlynczować, Zabójca oświadczył 
policji, że pobudki jego czynu nie były polityczne, co jednak wydaje się wą- 
tpliwem. O tem, že zbrodnia była zgóry uplanowana dowodzi fakt, że znale- 
ziono w kieszeni ubrania zabójcy list do rodziny. w którym pisze on: Wiem 
że przyjdzie mi się umrzeć za moje przekonania. Żegnam was. 

Wzburzenie w Meksyku. 
WIEDEŃ, 18. VII. Pat. Według doniesień dzienników z Meksyku, w całym mie- 

Ście panuje ogromne wzburzenie. Wszystkie sklepy, teatry są pozamykane. Władze 
wprowadziły cenzurę prasową orąz inne wyjątkowe zarządzenia. Morderca prezy- 
denta Obregona oświadczył w: prezydjum dyrekcji policji, że nie miał żadnego wspól- 
nika i że zamordował prezydenta z pobudek religijnych. 

WIEDEŃ, 18. VII. Pąt. Według doniesień z Waszyngtonu tamtejsze siery poli- 

tyczne sądzą, że poprzedni prezydent Meksyku Calles pozostanie nadai na stanowi- 
sku prezydenta. 

Morderca ciężko ranny 
MEKSYK, 18 —7. Pat. Zabójca prezydenta Obregona został ciężko 

raniony w.chwili aresztowania. Stan jego jest bardzo ciężki i prawdopo- 

dobnie nie uda się utrzymać go przy życiu. Wydano zarządzenia o kon- 

sygnacji oddziałów wojskowych oraz szereg innych zarządzeń dla zapew- 

nienia ładu i bezpieczeństwa. 

22 III, 

Anglja przeciw ewakuacji Nadrenii. 
LONDYN 18,7 PAT. W lzbie Gmin w odpowiedzi na pytanie jednego 

z posłów, czy rząd wziął pod uwagę niedawne wystąpienia kanclerza Rze- 

szy Niemieckiej w sprawie ewakuacji Nadrenji — minister sir Austen 

Chamberlain oświadczył, że rząd angielski, aczkolwiek sympatyzuje z pun- 

ktem widzenia kanclerza niemieckiego, jest jednak zdania, że wcześniejsza 

ewakuacja Nadrenji mogłaby nastąpić jedynie na podstawie porozumienia 

między mocarstwami a rządem niemieckim. 

Mocarstwa — rzekł min. Chamberlain — nienależące do liczby oku- 

pujących muszą jednak także mieć możność wypowiedzenia się w tej spra- 

wie . Anglja gotowa jest rozpatrzeć w sposób życzliwy wszelkie propozycje, 

które mocarstwa bliżej zainteresowane mogą wysunąć. Minister zaznaczył, 

że w chwili obecnej nie może wziąć na siebie inicjatywy w tej 

sprawie. 

Czechy za pakfem Kelioga. 
PRAGA, 18.7 PAT. Według doniesienia dzienników wieczornych  mi- 

nister spraw zagranicznych dr. Benesz zreferował na wczorajszem  posie- 

dzeniu rady ministrów międzynarodowe położenie polityczne i stan roko- 

wań, dotyczących paktu antywojennego Kelloga. 

Benesz poinformował członków gabinetu o stanowisku poszczególnych 

rządów europejskich wobec paktu Kelloga i o zamierzonej odpowiedzi 

rządu czechosłowackiego na zaproszenie do podpisania paktu. 

Odpowiedź ta będzie wręczona w piątek posłowi Ameryki w Pradze 

Einsteinowi i będzie w ogólnych zarysach odpowiadała treści not Anglij, 

Francji i Niemiec. 

Czechosłowacja gotowa jest do podpisania paktu antywojennego. 

lipały w Jugosławii. 
BIAŁOGRÓD, 18.7 PAT. W czasie ostatnich dwóch dni niezwykle 

upalnych zaszedł cały szereg wypadków porażenia słonecznego, szczegól - 
nie wśród robotników, pracujących w polu. 

< 

lat, robotnik będzie płacił w sumie 
państwo bierze 5,42 proc., czyli 1.669 franków rocz- 

przekracza jego możli. 

ustawy Ribot'a“. 

" Poza subwencją › 

takže na siebie pokrycie oprocentowa- nie, co nie 
nia powyžej 2 proc., zarówno w sto- wości. 

sunku do awansów Caisse des Dė- Co do mieszkań o czynszu umiar- 
półs, jak i pożyczek, wypuszczanych kowanym, ustawa nie przewiduje tu 

przez wszelkie stowarzyszenia budow- żadnych Ssubwencyj. Zainteresowany 

lane. Co do subwencji 150 miljono- musi dostarczyć 20 proc. potrzebne- 

wej, to specjalny artykuł zastrzega, go kapitału, a wówczas Państwo do- 
że będą z niej korzystali inwalidzi Starczy mu dalszych 40 proc. w for- 

wojenni lub inwalidzi pracy, których mie kredytu na 4 proc; pozostałe 40 
niezdolność wynosi conajmniej 60 proc. kapitału dostarczą przedsiębior 

proc., a którzy mają conajmniej troje stwa i organizmy budowlane, pozo- 

dzieci poniżej lat 16. Zainteresowany stające pod kontrolą Państwa i zobo- 

otrzyma poprostu podarunek w wy- wiązane specjalnemi kontraktami do 

sokości 15.000 franków na zbudowa- niepodnoszenia czynszu po ukoń- 

nie domu, którego cena obliczona czeniu domu. 

jest na 35.000 i który zaraz się Sta- Taki jest mechanizm nowej usta- 
Lou- 

  

UIA 2 

схопа ryczałtem. 
ch nie zwrącz, ńaministra-; 

  

KLASIKA ASTA DALIA A 

Ale oni nie chcą ch 

nie jego własnością. : (t. zw. — 101 

Ale to jest wypadek specjalny. 

Weźmy wypadek bardziej normalny 

robotnika pracującego i mającego 

czworo dzieci. Na 35.000 fr. (cena 
domu) otrzymuje on od Państwa 

1.500 ir.subwencji. Pozostające 27.500, 

plus 3.300 premji asekuracyjnej po- 

życza mu jedna z wymienionych  in- 

stytucyj. Otrzymując kredyt od Pań- 

stwa na 2 proc., może owa instytucja 

z kolei pożyczać na 2 i pół; ponie- 

waż amortyzacja rozciąga Się na 25 

wy mieszkaniowej 
cheu ),uchwalonej jednomyślnie przez 
Izbę dnia 3 lipca, a przez Senat w 
cztery dni później. Wielka to i mądra 

inicjatywa społeczna, przedsięwzięta 

zarówno wbrew  socjalistom, którzy 

zgóry przewidują „spekulacje" oraz 
kamienicznikom, których zdaniem tyl- 

ko zupełne zniesienie ochrony loka- 

torów spowoduje wielki ruch . budo- 

wlany. : 
„Kazimierz Smogorzewsk.. 

BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASLAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRODNO - Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODCZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A. Ossotłing. 
KLECK—Sklep „Jedność. 
LiDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa | 
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   CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz mili owy jednoszpaliowy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych or 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tąkelowe o 2   
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© ostatnich artykułach Słowa wy- będący motywacją tego stanowiska. 

powiedział swe zdanie Głos Prawdy Oto dlatego, że z łam Robotnika 

w artykule, zatytułowanym „Niech ży- rozlegają się groźby p. Niedziałkow- 

je monarchia”, przytem tytuł ten uję- skiego, że Wyzwolenie zajęło stano- 

ty był w cudzysłów. Temu artykuło- wisko względnie opozycyjne, że p. 

wi p. Stpiczyńskiego wcale dobrą da- Dąbski wygłosił na jakimś zjeździe 

ło definicję jedno z pism endeckich jakieś frazesy, w których twierdził, że 
pisząc: rząd zdąża do „wyprucia wątroby 

Jest to odrzucenie idei monarchji, chłopskiej" i t. d. Oto są powody, 
ale nie tak kategoryczne i bezwglę- które skłaniają Czes do żądania, aby 
dne, oby mogło p. Mackiewicza znie- rząd wniósł projekt konstytucji, któ- 
chęcić, ryby załagodził te groźby i uspokoił 

Red. Stpiczyński w swoim artyku- Obawy lewicy. 
le postawił walkę z demagogją, jako Nie wiemy, czy rząd wniesie, czy 
główne zadanie przyszłego ustroju. nie wniesie projektu konstytucji do 
Nie możemy? koło tego zdania przejść Sejmu. Ale motywacja, że należy coś 
bez uwagi i bez uznania, zwłaszcza zrobić pod naporem, pod presją opo- 

że Głos Prawdy uchodzi za organ zycji wydaje się nam zupełnie błędną. 
oficerów legjonowych, i zwłaszcza, że Nie prowadzi ona do niczego. Reguła 

zaraz cytować będziemy głos Czasu, historyczna powiada, że władza upa- 

w którym, naszem zdaniem, wstręt do da tylko przez rozkład władzy. Wła- 
demagogji bierze się za bary ze Sstra- dza silna, Świadoma swych celów, 
chem przed demagogami. W końcu władza przekonana, że czyni dobrze, 
końców nie wiadomo, czy Czas więcej nie upada nigdy, chociażby miała 
sprzeciwia się demagogji, czy też się przed sobą bardzo spietrzone balwa: 
obawia wogóle wszelkiej walki, nie ny rewolucji. U nas zaś pó-pierwsze 
wiadomo, które z tych uczuć jest tam Marszałek Piłsudski nie jest człowie- 
uczuciem kierowniczem. kiem, któryby tchórzliwie uciekał do 

Cytujemy takie zdania Czasu, za- Holandji, nie jest Kiereńskim, a po- 
mieszczone na końcu artykułu p.t.: drugie jeśli mamy rewolucyjnych pp. 
„Opożycja zapowiada walkę". Dąpbskich,to żadnej nie mamy rewolucji 

‚ Rewolucjetam są grožne,gdzie menerom 
przygątowują: się do. kampanii: antyżządo- partyjnym udało się rozhuśtać tłumy. 
wej, starają się wyzyskać trzy momenty: Lenin, wołający z balkonu baletnicy 
hańbienie sejmu przez marsz. Piłsudskiego, „dołoj wojnu”, wywoływał na wierzch 
pojawiające się tu i ówdzie wezwanią do tajne pragnienia, każdego człowieka z 
jakiegoś nowego zamach i stanu i mało re jvgu ; dła tego tworzył sobie. popu- 
alne pomysły zaprowadzenia w Polsce mo- śe: Przeb <a Ž 
Garchji. Na tych trz ech strunach grają |3'hOŚĆ. Irzeba mieć specjalną wyo- 
zgodnie i socjaliści, i wyzwoleńcy, i nacjo- braźnię, aby sobie wyobrazić, że pp. 
naliści, j radykali chłopscy. Rząd zrobiłby Dąbscy i consortes,szefowie partyj i 
wszystkim tym partjom przykrą” niespo- partyjek razem ze swemi gazetkarni, ze 
dziankę, wnosząc projekt reformy KONStY swymi „mężami zaufania”, ze swymi 
tucji do sejmu i senatu oraz nie dążąc R й 
w nim ani do usunięcia tormy Rzeczypo- przyjaciółmi nawet wśród tak wpły- 
Spolitej, ani do ograniczenia zdobyczy de- WOWYCh ludzi, jak sołtysi po wsiach, 

mokratycznych. Dużo, zdaniem naszem, mogą dziś coś zrobić przeciw Piłsud- 
przemawia za tem, że rząd tak właśnie po- skiemu. Proszę mi pokazać objawy 
stąpi. Sądzimy, że byłoby to najrozsąd masowego niezadowolenia, a i na nie 
niejsze. jeszcze ma silna władza silne lekar- 

Zanalizujmy spokojnie te życzenia stwa! Ale tych objawów masowego 
Czasu, a potem przejdziemy do zbada: niezadowolenia niema, niema i niema 

nia dlaczego, czem motywuje Czas poza szpaltami gazetek, na wydawa- 

taki właśnie program na dziś: nie których wkrótce zabraknie pienię- 
Czas życzy sobie dzy. Jedyną prawdziwie masową 

1) pozostawienia republikańskiej manifestacją, którą można dziś w 

formy rządów; jest pod tym wzglę- Polsce zobaczyć, to jest manifestacja 

dem zupełnie zgodny z całym pol- ludu na cześć Marszałka. Jakież to 

skim obozem liberalnym. koszmary powstają w tym Krakowie 

2) Czas żąda, aby projekt nowej precz apałów. Marowzzać 

konstytucji nie ograniczał „zdobyczy Teraz wyobraźmy sobie coś wręcz 

demokratycznych". Tutaj ošmielamy przeciwnego. Wyobraźmy sobie, że 

się zwrócić uwagę, że i obecna ordy- Marszałka Piłsudskiego wogóle  nie- 

nacja wyborcza i supremacja lzby ma, że na czele rządu w Polsce stoi 

Poselskiej nad Senatem, istniejące w ktoś zupełnie inny, lecz ktoś, kto 

naszym ustroju, są powszechnie ,„zdo- także chce konstytucję polską napra- 

byczami demokratycznemi' nazywane, wić. Czyż można się zgodzić że wtedy 

Tą nazwą określane są także różne skuteczną realną metodą działania 

przepisy konstytucji 17 marca, nie byłoby mówienie do zagniewanych 

wykonywane dotychczas przez wszy- Opozycjonistów „ależ nic złego się 

stkie polskie rządy ze względu na panom nie stanie", alto kokietowanie 

absolutną niemożliwość ich wyko- ich nietykaniem „zdobyczy demokra- 

nania, jak np, przepis © bezpłatnem tycznych". śmieszek  kokieteryjny, 

nauczaniu. Czas, żądając teraz „nie. dopraszający się pobłażliwości, może 

ograniczenia" (tak silnie $jest powie- dużo zrobić, jeśli rozpromienia twa- 

dziane) „zdobyczy demokratycznych" rzyczkę dziewczęcia, lecz nie twarz 

wygląda jak ktoś, kto przekreśla całą konserwatysty w starszym wieku. 

swoją dotychczasową linję, wszystkie Psychologja walki i  psychologja 

swe żądania zmiany ordyńacji wyboT- ustępstw, generał austrjacki, który za- 
czej, podniesienia uprawnień Senatu sadniczo nie wierzył w zwycięstwo i 

etc. Wrażenie to jest tem silniejsze jęgo kolega, różny w swej psycho- 
że Ów cytat z Czasu, poprzedzony jogii Conrad von Hótzendorfi, który 
jest w tym artykule opisem przygo- pjsął „usprawiedliwiać się będę nie z 
towań opozycji i gróźb przez nią tego, że wywołałem wojnę, lecz 

rzucanych. usprawiedliwiać się bedę z tego, że 

3) Czas życzy sobie, aby rząd nie potrafiłem wywołać wojny wtedy, 
wniósł do Sejmu projekt konstytucji. gdy koniunktura dla mego państwa 

Dotychczas zwalczališmy takie stano- była pomyślna". Wszystko; co Się 

wisko Czasu tym argumentem, że nie zdarzyło w historji decydującego, 
wierzymy, aby Sejm się zgodził na wielkiego, twórczego, trwałego, wiecz- 

tak daleko idące zmiany konstytucji, nego zawsze było rezultatem walki, 
jakich Polska wymaga. Oczywiście, mniej lub więcej intensywnej. Raczej 

jeśli Czas sobie życzy, aby rząd też żałujemy, że przeciwnicy oktrojo- 
wniósł projekt konstytucji będący do Wania konstytucji są dziś tak  mizer- 

przyjęcia dia p. Niedzialkowskiego, ni, jak p. Dąbski, niżbyśmy się 

to wtedy stanowisko jego wydaje się przed nimi chcieli coiać. Wnoszenie 
nam © tyle bardziej logiczne, o ile projektu konstytucji do Sejmu 

mniej konserwatywne. opóźnia tylko nieuchronne oktrojo- 

Dlaczego Czas napisał te zdania? wanie konstytucji. Kokietowanie me- 

D!acz ego? Tłómaczy to nam wstęp, nerów partyjnych nie prowadzi wogó- 

Jak widzimy, stronnictwa opozycyjne 

2-ej i 

. drożej. Та dost 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch*. 
ŚWIĘCIANY POÓW.—Rynek ©. 
WIiLEJKA POW.—ui. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
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стес, 
le do niczego. Przeciwstawianie się 

monarchji ze strony Czasu jest może 

najbardziej efektywne, ale też dziw- 

nem jest, że na podstawie cytat Ro- 

botnika i Czasu można dowieść, że 

nawet Robotnik nie przeciwstawił się 

idei monarchii tak energicznie, jak 

Czas, który radykalnie chce zerwać ze 

swą monarchiczną tradycją. Cat. 

P. S. Po napisaniu tego artykułu 
otrzymaliśmy Roboźćniko, który tak 

ocenia ten sam artykuł Czasu, któ- 

ryśmy omówili powyżej. 

„Czas* krakowski stara się być ugo- 
dewy, co dawniej robił z zasady, Od wy- 
padków majowych zaś pogubił „złoty róg* 
ugody i błąką się po manowcach konser- 
watywnych „rewolucjonistów* sanacyjnych. 
Teraz jakgdyby nieco otrzeźwiał, nawet w 
uchwałach „Wyzwolenia* dopatruje się furt- 
ki, przez którą dałoby się przemycić zmia- 
nę konstytucji, nazywa wywiad marsz. Pił- 
sudskiego „brutalnym* i wyraża nadzieję, 
że zmiana konstytucji nastąpi drogą legai- 
ną przy zastosowaniu ustroju republikań- 
skiego i demokracji, że Rząd wniesie do 
Sejmu odpowiedni projekt. 

Z POBYTU PANA PREZYDENTA RZE 
CZYPOSPOLITEJ W POZNANIU. 

           

  

POZNAŃ. 18.7. (PAT). W pierw- 
szym dniu pobytu swego w Poznaniu 
Jan Prezydent Rzeczypospolitej przyją 

o godz. 10-ej rano na krótkiej audjencji 
prezydenta m. Poznania* Ratajskiego, 
poczem wraz z małżonką i najdliższem 
otoczeniem wyjechał na zwiedzenie te- 
ienów powszechnej Wystawie Krajo- 
wej. 

Dziś wieczorem odbył się u Pana 
Prezydenta obiad w gronie najbliższe- 
go otoczenia. Na obiad ten zaproszony 
został jedynie wojewoda poznański Du 
nin - Borkowski i dowódca Okr. Kor- 
pusu VII gen. Dzierżanowski. 

POZNAŃ. 18.7.-(PAT). Pan Prezy- 
dent Mościcki zwiedzał dziś przed po 
łudniem tereny Wystąwy Krajowej ma- 
jącej być otwartą w roku przyszłym, 
której jest protektorem. W ukończonej 
już hali centralnej imieniem dyrekcji 
wystawy powitał Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej prezes zarządu dr. Wa- 
chowiak, wygłaszając przemówienie, 
w którem zobrazował wyniki dotychcza 
sowej pracy i dał wyraz nadziei, że 
wielkie dzieło zostanie szczęśliwie do- 
prowadzone do końca. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej ze 
szczególnym zainteresowaniem informo 
wał się o postępy robót około wystawy 
rządowej. Wysoki protektor Polskiej 
Wystawy Krajowej wyraził życzenie, 
ażeby go szczegółowo informowano o 
postępie prac. 

URLOP PANA MINISTRA REFORM 
ROLNYCH. 

WARSZAWA. 18.7. (PAT). Mini- 
ster reform rolnych dr. Witold Stanie- 
wicz wyjechał na kilkotygodniowy ur- 
lop wypoczynkowy. Zastępstwo p. Mi- 
nistra objął podsekretarz stanu w Mini- 
sterstwie Reform Rolnych p. Józei Rad 
wan. 

Podróż ministra Kiihna. 
WARSZAWA, 18. VII. PAT. Mi- 

nister komunikacji inż. Alfons Kihn 
wyjechał 18 b. m. w podróż inspek- 
cyjną do dyrekcji gdańskiej, gdzie 
zwiedzi roboty prowadzone przy bu- 
dowie wielkiej magistrali węglowej z 
Górnego Śląska do Gdyni. 

NIEMCY I SOWIETY W SPRAWIE 
WILEŃSKIEJ. 

BERLIN. 18.7. (PAT). W związku 
z doniesieniem „Daily Heralda“, że 
rząd Rzeszy wraz z rządem sowieskim 
postanowił przedsięwziąć demarche w 
Kownie, dzisiejsza prasa popołudniowa 
ogłasza komunikat półurzędowy, za- 
przeczający wiadomości dziennika an- 
gielskiego. 

Komunikat oświadcza, że współne 
wystąpienie rządu niemieckiego i so- 
wieckiego w Kownie nigdy nie było pla 
nowane że natomiast rządy te podob- 
nie jak rządy francuski i angielski w 
drodze dyplomatycznej czyniły wysiłki 
w Kownie, ażeby nie dopuścić do za- 
ostrzenia się konfliktu polsko - litew- 
skiego w związku z kwestją wileńską. 

WYPADEK AUTOBUSOWY. 
BYDGOSZCZ. 18.7. (PAT). Dziś 

o godz. 8-ej rano autobus pasażerski 
kursujący pomiędzy Łobżenicą o Osie 
kiem w chwili gdy zbliżali się do Osie- 
ka spadł wskutek pęknięcia osi do ro- 
wu przydrożnego, przewracając się 
do góry kołami i przykrywając sobą 
15 podróżnych. jedna osoba poniosła 
śmierć na miejscu, a dwie osoby są 
ciężko ranne, 12 zaś odniosło lżejsze 
kontuzje. Pogotowie lekarskie odwioz- 
ło rannych do szpitala, Na miejscu ka- 
tastrofy przybyła komisja sądowo - le 
karska.
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ECHA KRAJOWE 
— Nasze a pomorskie mate gospo- 

darstwa, Gdyby kto z inteligencji zechciał 
osiąść na osadzie, liczącej 30 hektarów zie- 
mi ornej w jakim zakątku Wileńszczyzny i 
oprzeć ną niej swoją egzystencję, toby go 
niewątpliwie ogłoszono conajmniej za dzi- 
waka, bo żeby nie umrzeć z głodu musiał- 
by chyba wziąć pług do ręki i od rana 
do wieczora orać, bronować a kopać; żo-” 
na zaś jego musiałaby sama doić krowy i 
Świnie uprzątać. Żyć musieliby z tego, co 
im da gospodarstwo, gdyż gotówkiby im 
nie wystarczyło, aby czego dokupić. Tym- 
czasem osiadłszy na gospodarstwie o takim 
obszarze pod Chełmżą na Pomorzu, moż- 
na mieć zupełnie dostateczną choć skrom- 
ną egzystencję, nie wyrzekając się zaspoko- 
ienia swych kulturalnych potrzeb. Ale na to 
trzeba być po pierwsze rolnikiem z fachu 
i zamiłowania, a po drugie trzebą prowa- 
dzić gospodarstwo intensywnie, postępowo 
i ze znacznym kapitałem obrotowym. | 

Przyjrzyjmy się takiej fermie: widzimy 
tu budynki szczupłe, ale postawione funda* 
mentalnie i celowo. Inwentarz żywy stano- 
wi tu 5 mocnych koni, 8-9 krów dojnych 
i około 10 świń, a także około 100 sztuk 
kur i kaczek najlepszych gatunków. Wszy- 
stkie krowy wysokomleczne, dające conaj- 
mniej po 20 litrów mleka po ocieleniu, 
gdyż na gorsze szkoda miejsca w oborze. 
Mleko sprzedaje sę codziennie do Chełm- 
ży litrami, osiągając najwyższą cenę prze- 
szło 30 gr. za litr. 

Trzyma się tylko knura i 4 maciory 
dużej rasy angielskiej, aby wyprodukować 
jaknajwięcej prosiąt, gdyż tucz na większą 
skalę przy wysokich cenach na zboże nie 
opłaca się. 

Inwentarz martwy również zasobny. 
Spotykamy tu siewnik rzędowy, dwumetro- 
wy, pługi wszelkiej konstrukcji jedno, dwu 
i trzy skibowe, grabie konne, pieinik wielo- 
rzędowy do buraków, pogłębiacze ect. 

Siłę roboczą stanowią na takiej osa- 
dzie dwie dziewczyny i dwóch  parobków, 
a latem ewentualnie trzech. я 

Trudno byłoby jednak prowadzić takie 
gospodarstwo i intensywnie i postępowo 
nawet w tutejszych kulturalnych stronach 
bez pomocy zzewnątrz. 

Takie oparcie pod każdym 
daje Chełmża. 

Spółdzielnia „Rolnik* dostarcza wybo- 
rowego ziarna do siewu, na życzenie orygi- 
nałnych gatunków różnych'zbóż. Po omło- 
cie sprzętów parową młocarnią, którą z ła- 
twością wypożyczyć można,  „Rolnik* od- 
biera wymłócone zboże na spichrz, czyści 
je tam i przechowuje aż do sprzedaży. Przy 
zem udziela kredytu w postaci dostarcza- 
nych otrąb i innej paszy dla bydła: Dzięki 
temu można wyzyskać konjunkturę, sprze- 
dając zboże „Rolnikowi* albo komu inne- 
mu. Cukrownia nawiasem mówiąc—naj- 
większa w Europie dostarcza swym plan- 
tatorom siewu buraczanego,a w potrzebie 
węgla i saletry; i jesienią odbiera z pola 
buraki, a udziela natomiast wytłoków, któ- 
re stanowią znakomitą paszę dla krów doj- 
nych. Mieszkając blisko cukrowni można 
też korzystąć z wapna defekcyjnego (od- 
padek przy fabrykacji) do nawożenia pól 
i to na dogodnych warunkach. > 

Wreszcie Chełmża posiada wszelkich 
rzemieślników wyłącznie chrześcijan, co 
jest nieocenione przy reparacji wozów i na- 
rzędzi gospodarczych, zważywszy, że ua tak 
małem gospodarstwie nie można mieć swe- 
go kowala i stelmacha. Niezmiernie cenną 
jest też pomoc weterynaryjna w postaci 
doktora weterynarji, którego każdej chwili 
sprowadzić można. 

W takich warunkąch gospodarząc, mo- 
żna podnieść produkcję rolną i zwierzęcą 
bardzo wysoko. ` 2 

W pomyślnym roku produkuje się na 
takiej osadzie o 30 hekt przeszło 600 ctr 
buraków cukrowych i 500 ctr kartofli. Z 
tego około 200 ctr zboża; wszystkie kar- 

"ofle idą na wyżywianie koni roboczych i 
świń — reszta na sprzedaż. 

Produkcja zwierzęca wyraża się 
30.0u0 litrów i 4- 6 tuczników. 

Brutto takiej produkcji wynosi 
tysięcy złotych. 

Ale żeby to osiągnąć, trzeba trzecią 
„część działu corocznie unawozić i kupić 
za 3—4 tysięcy złotych sztucznych nawo- 
zów. Czyli do takiej malutkiej gospodarki 
potrzebny znaczny kapitał obrotowy od 
10 — 15 tys. złotych, który należy zape- 
wnić sobie bezpłatnie albo na niski procent. 

względem 

cyfrą 

28 -- 30 

Kiedyž to mate gospodarstwa na ną- 
szych Kresach Wschodnich znajdą się w 
takich warunkach gospodarzenią? Wiele 
rzeczy musi się na to złożyć. W każdym 

razie zgodne wysiłki rządu i społeczeń- 
stwa powinny iść w tym kierunku, aby tą- 
kie warunki małym gospodarstwom zdpe- 
wnić, a wtedy osadnictwo nie będzie kulą 
u nogi rządu i przedmiotem złorzeczeń 
osiedlonych rolników, lecz źródłem dobroby- 
tu dla ludności, a bogactwa dla Państwa. 

Karol Swiacki. 

BARANOWICZE. 

— Sukces „Słowa”. Ileż to krzyku na- 
robił artykuł © wychowaniu moralnem, a 
jednak Panowie zrozumieliście. : 

W tych dniach byłem Świadkiem, jak 
jeden z panów Kierowników szkół usu- 
wał swą młodzież z kina, ale niepotrzebnie 
wziął dla asysty policjanta. Kasa także 
ostrożniej sprzedaje bilety. 

Pomogło! 

— Marsz szlakiem Switezianki. W 
dniu 21 czerwca odbył się z Baranowicz 
do Nowogródka marsz drużyn strzeleckich. 
W związku z tem samolot rzucał ulotki w 
Baranowiczach, zapowiadając start 21 czer- 
wca o godzinie 5-ej rano do pomnika Nie- 
znanego Żołnierza. 

— Wypadki kolejowe. W dniu 16 
czerwca r. b. na szlaku Baranowicze—Łu- 
niniec pastuszka Helena Czarnocka lat lo, 
chcąc przebiec przed pociągiem osobowym 
Nr. 311, nie zdążyła i trafiła pod pociąg. 
Ranną tymże pociągiem zabrano do Łu- 
nińca, gdzie lekarz skonstantował śmierć. 
Zwłoki oddano policji. W dniu 16 lipca na 
szlaku Baranowicze—Stołpce o godzinie 18 
pociąg mieszany Nr. 951, zdążający do 
Stołpców, na kim 492 rozerwał się na dwie 
części. Pierwszą część doprowadzono do 
Stołpców, a drugą zabrał parowóz przeto” 
kowy o godzinie 19. Wypadku z ludźmi 
nie było. 

— Ruch autobusów. Ruch stale wzra- 
sta, nie wystarczają obecnie pociągi, idące 
jeden raz w dzień w różaych kierunkach, 
to też te braki popełnia ruch autobusów. 

Obecnie autobusy kursują: jeden raz 
na dobę Baranowicze — Nowogródek; od- 
jazd o 11-ej, powrót na 8 wieczór. Barano- 
wicze—Leśna; dwa razy odjazd rano O 7-ej 
i powrót i drugi raz odjazd 7 wieczór i 
powrót. Baranowicze Lachowicze jeden 
raz na dobę. Ceny biletów do Nowogródka 
7 złotych, Leśnej 3 złote i do Lachowicz 
2 50 zł. 2 

Ruch w mieście także się powiększył 
i według zarządzenia magistratu autobusy 
kursują i po mieście, a nie jak poprzednio 
tylko do ulicy. Szeptyckiego. 

ЯХБИЧЕЛНЕМСИЖРИЛЮСИЧЕТЦ: EA CTS 

Z calej Polski, 
— Poczta pneumatyczna w Warszawie. 

W Minsterstwie poczt i telegrafów omawiany 
jest projekt urządzenia poczty pneumatycz- 
nej dla wymiany listów w Warszawie. W 
tym celu zainstałowane mają być już w naj 
dliższym czasie dla próby w jednej z dziel- 
nic śródmieścia specjalne aparaty. W razie 
wprowadzenia tej reformy, listy wysyłane z 
jednej dzielnicy miasta do drugiej już po u- 
pływie jednej godziny mogłyby być dostar 
czone adresatowi. Poczta pneumatyczna ist- 
nieje już oddawna we wszystkich większych 
miastach zagranicy. 

     

— Wycieczka do źródeł Wisły 
odbędzie się od dnia 11 do 19 sierp- 
nia, pod kierunkiem tow. Czesława 
Kossobudzkiego, Wyjazd z Warszawy 
w sobotę wieczorem. W niedzielę wy- 
cieczka przybywa do Katowic, zwie- 
dzi kopalnię węgla, hutę, miasto, na- 
stępnie udaje się do Bielska — wej- 
Ście na Klimczak, dalej Biała, Ustro- 
nie, Czantoria, Stożek, wieś Wisła, 
zwiedzenie źródeł Wisły, potem Ba- 
rania, skąd przez Skrzeczną Szczyta- 
mi do Żywca. 

"€ Koszty 60 złotych.  Informacyj 
udziela i zapisy do dnia 1 sierpnia 
przyjmuje Sekretarjat GeneralnyT.U.R. 
Warszawa, Czerwonego Krzyża 20 
(tel. 325-03) od godz. 5 do 7-cj. 

Inne wycieczki w bieżącym roku 
nie są projektowane. 

  

Materjał mateczny został dopełniony 

Chlewnia zarodowa 
wielkiej białej rasy angielskiej 

5 nagrodzona złotym medalem. posiada knurki i maciorki w wieku od 3 do 12 m. 

Poczta Plecka Dąbrowa, st. kol. Żychlin, star. kutnowskie. 

B 
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w roku zeszłym importem z Anglii. 

Śmierć Pariasa, 
Fantazja na tle prawdy. 

Jaskrawe słońce wzniosło się nad 
równiną uprawnych pól i zalewa go- 
rącemi promieniami i zagony rolnika 
i ciemny las dżungli, który jak Sciana 
wznosi się het! tam daleko u podno- 
ża gór na horyzoncie; promień za 
promieniem przebija gęstwinę leśną, 
rozprasza cienie nocy w głębokich 
jarach i budzi życie w całej naturze, — 
oto jeden z nich dosięgnął skowron- 

ka, który spał w swem gniazdku, 
schowawszy głowę pod  skrzydełko. 
I zatrzepotał skrzydełkami szary pta- 
szek, przyjaciel i nieodłączny towa- 
rzysz rolnika; wyleciał z gniazda, za- 

toczył koło, a potem wznióst się pio- 
nowo jak kula w górę, coraz wyżej, 
wyżej... już go nie widać, już znikł 
w błękicie niebios... a pieśń ptaka, jak 
hymn na cześć wchodzącego słońca i 
budzącego się życia, srebrną kaska- 
dą opada na ziemię. Nie słucha cię 
jednak ptaszyno, rolnik, twój wierny 
przyjaciel! Patrz—oto on idzie przez 
pole ponury z pochyloną głową w 
białym turbanie i opatruje ryż i psze- 
nicę, którą zasiał niedawno przed 
świętami Bajrama. -- „Wszystko spa- 
liło słońce", — wzdycha rolnik na wi- 
dok kłosów, które ledwie się pod- 
niosły do góry i już opadają ku zie- 

mi suche, żółtawo-szare, gotowe roz- 

sypać się w proch. — „Kismet! *) 
Allach akbar!“ — szepcze człowiek, 
idąc dalej, i odwraca z niechęcią 
głowę na widok zagonu z ryżem, 
który zupełnie wysechł od piekielne- 
go żaru podzwrotnikowego słońca. 
Ój, bo to słońce na południu, dale- 
ko potężniejsze od naszego, urnie 
być dla człowieka i dobrą matką i 
katem; ono rodzi wespół z deszczem 
i daje niezmierne plony po sto zia- 
ren za jedno, ono i zabija gorącem 
tchnieniem każdą roślinę. | dziś ludzie 
przeklinają słońce, bo głód panuje 
w całych Indjach, głód, o jakim my, 
europejczycy, nie mamy nawet pojęcia. 
Patrz—o0to tłum ludzi, którzy poszli 
na zarobki do miast i miejscowości, 
nietkniętych jeszcze plagą nieurodzaju. 
Obdarci, pół-nadzy, swiecąc żebrami 
na chudem ciele, idą w tumanach ku- 
rzu, chwiejąc się na słabych nogach 
i wyciągając ku przechodniom ręce 
jak patyki; a ze wszystkich ust wy- 
dobywa się cicha prośba: — „Sahib! 
Chleba, chleba!“ Są i tacy, co już 
iść nie mogą; ci wyglądają jak szkie- 
łety, obciągnięte skórą; to już nawpół 
trupy, bo całe życie skupiło tylko 
się wich w oczach, dużych i błagal- 
nych, których wyrazu nie zapomni 

SŁ O w 

Dookoła wyprawy Nokile'a 
Dalsze postępy akcji rafowniczej Krasina. 

MOSKWA, 18-VII PAT. W ciągu dnia wczorajszego łamacz 
lodów „Małygin* posuwał się w stronę południowo-wschodniego 
wybrzeża, skąd przy pomocy hydroplanu podjęte będą poszuki- 
wania Amundsena. Koła miarodajne w Moskwie wyrażają przy- 
puszczenie, że Amundsen połączył się z grupą Aleksandriego. 
„Izwiestja" donoszą že na „Krasinie* uszkodzony został ster, 
mimo to jednak statek ten będzie mógł prowadzić dalsze po- 
szukiwania. 

Okręt „Krasin” zabrał dziś w nocy rozbity samolot Czuch- 
nowskiego i wyruszył do Kingsbay. Podróż jest niezmiernie 
utrudniona z powodu pływających gęsto lodowców. 

Jak opowiada Czuchnowski, po zepsuciu się jego samolotu 
załoga pozostawała pięć dni na lodowcu cierpiąc ogromnie z 
powodu chłodów. Na widok zbliżającego się „Krasina' rozbit- 
kowie rozpalili ognisko w nadziei, że dym zostanie dostrzeżony 
z okrętu. 

Ratunek Amundsena nie jest zaniedbany 
MOSKWA, 18—7. Pat. Prasa tutejsza podnosi konieczność dalszych 

poszukiwań Amundsena i grupy Alexandriego, zaznaczając, że nic nie wska- 
zuje w sposób definitywny na to, ażeby rozbitkowie mieli zginąć, gdyż nie 
znaleziono nigdzie szczątków sterowca, ani też nikt niz widział rzekomego 
wybuchu. Decyzja komiteru pomocy dla rozgitków co do prowadzenia w 
dalszym ciągu poszukiwań jest najzupełniej racjonalna. 

EAT SEAGATE DOKA TINA SET PA PRIE SRT BRO ROSZRIBE CY 

Generał angielski na bitwie. 
Z IKowna donoszą: Do Kłajpedy przybył na statku „Baltonia* an- 

gielski generał brygady Alired Burt, znany organizator skautów i przyja- 

ciel państw bałtyckich, kawaler krzyża „Vytes“. Udaje się on na między- 

narodowy kongres skautów w Rydze, skąd pojedzie do Rewla. 

Gen. Burt odwiedził Potągę, gdzie był przyjęty przez Prezydenta Re- 

publiki A. Smetonę. Następnie złożył wizyty gubernatorowi p. Merkisowi i 

innym wyżsżym urzędnikom władz centralnych i miejscowych. Wieczorem 

gen. Burt wyjechał do Kowna, gdzie zabawi kilka dni, Gen. Burt jest już 

w Litwie poraz trzeci, 

0 sojuszu polsko-rumuńskim. 
4 BERLIN, 18 YII. PAT. „Lokal Anzeiger* w depeszy z Rumunji twierdzi, 
że generał francuski Leronde bierze udział w manewrach armji rumuńskiej, 
odbywających w Siedmiogrodzie. 

Dziennik podkreśla, że zapowiedziana wizyta Marszałka Piłsudskiego w 
związku z pobytem generałów rumuńskich w Warszawie jest w Rumunji łączo- 
па г pogłębieniem sojuszu wojskowego między. Polską a Rumunią. 

Przed rokowaniami połsko-niemieckiemi. 
i BERLIN, 18. VII. Pat. „Vossische Ztg“, podając komunikat o wyniku spotkania 

między ministrem Twardowskim a dr. Hermesem, wyraża oczekiwanie, że po pod- 
jęciu rokowań w dniu lo wrześnią b. r- komisja prawnicza zajmie się prawdopodo- 
bnie badaniem stosunku polskiego dekretu o strefie granicznej do umów, jakie zo- 
stały dotychczas zawarte w sprawie osiedleńczej. Do szczegółowej rozmowy na ten 
temat nie doszło w dniu wczorajszym między szefami obu dełegacyj, ponieważ dr. 
Hermes tegoż dnia powrócić musiał do Berlina. 

W sprawie niewinnie straconego Jakukowskiego. 
BERLIN 18 VIł PAT. W sprawie niewinnie straconego robotnika polskiego Ja- 

kubowskiego nastąpił ważny zwrot, a mianowicie rząd meklemburski polecił prokura- 
torowi w Neustrelitz stosownie do orzeczenia b. ministra wdrożyć wstępne dochoćze- 
nia, mające ustalić czy i o ile inne osoby brały udział w zbrodni, popełnionej rzeko- 
mo przez Jąkubowskiego. 

Włochy za ufrzymaniem frakfafu przyjaźni z 
Jugosławią. 

WIEDEŃ 18 VII PAT. Według doniesienia dzienników z Rzymu, 
ma być skłonny do przedłużenia terminu traktatu przyjaźni z 
cego się w dniu 27 iipca br. 

Dtwarcie nowej linii kolejowej w Pirenejach. 
CAMRAS, 18. VII. Pat. Król Alfons Xill i prezydent republiki francuskiej Dou- 

mergue w otoczeniu szeregu osobistości urzędowych przybyli do Cambras na uro- 
czystość otwarcia transpirenejskiej linji kolejowej, łączącej przez tunel długości 8 
km. Francję z Saragossą po hiszpańskiej stronie granicy. 

Hippika polska na LX-tej Olimpiadzie w Amsterdamie 
WARSZAWA. 18.7. (PAT). W dniu dzisiejszym ustalony definitywnie 

skłąd polskiej reprezentacji hipicznej na olimpjadę Amsterdamską. Polskie 
drużyny startować będą do dwóch konkursów; mianowicie do championatu 
konia i do biegu o nagrodę zespołową Prixdes Nations (Puhar Narodów ). 

Do championatu koni startować będą: pułk. Rómmel na „„Doneuse*, rtm. 
Antoniewicz na „Moja Miła*, rtm. Trenkwald na koniach „Lwi Pazur“ i 
„Mumm* mjr. Bobrzański na koniu „Tucas“. 

Do biegu o puhar narodów startować będą rtm. Antoniewicz na „Red 
Gleade*, rtm. Dziedulski na „the Lade“ por. Szosland na „Alim“, por. Zgo- 
rzelski na „Blac Bay“ i „Mylordzie“. Jako zapasowi įeždcy będą obecni por. 
Starnawski, i por. Gowski. Zapasowanemi będa konie: „Hanibal*, „Oberek*, 
„Zefer”, „Łaskawy Pan*, „Jowisz*, „Ładna*. Ogółem drużyna polska skła- 
dać się będzie z 9 jeźdźców i 16 koni. 

Słońce zapaliło efer. 
EKSPLOZJA W KOWIEŃSKIM SKŁADZIE MEDYKAMENTÓW. 

Z Kowna donoszą, że trwające tam upały omal nie spowodowały okropnego wy- 
buchu w centralnym składzie medykamentów w Kownie. W chwili gdy robotnicy zajęci 
byli przelewaniem z jednego bałonu do drugiego eteru, ten zapalił się pod wpływem 
działania promieni słonecznych. Nastąpiła eksplozja. Płonący eter oblał zarządzającego 
składem Demikisa i dozorcę farmaceutę i jedną pracowniczkę, która wskutek okropnych 
poparzeń poniosła śmierć. Dwaj sparzeni pracownicy odwiezieni zostali do szpitala w 
stanie bardzo ciężkim. х 

Przybyła straż ogniowa z trudem zdołała opanować pożer, który, o ileby potrwał 
jeszcze kilka minut spowodowałby okropną w skutkach eksplozję wielkich zapasów ma- 
terjałów wybuchowych znajdujących się na składzie. 

о 

rząd włoski 
Jagosławją, konczą- 

oczekiwaniu pociągów, naładowanych 
ryżem i mąką. Słaba pociecha! Mar- 
na nadzieja! bo te zapasy nie pozo- 
staną na miejscu, lecz pójdą do skła- 
dów bogatych kupców w Kalkucie, 
Bombaju i Benaresie — świętym mie- 
Ście. Toteż, gdy pociąg ma wyruszyć 
dalej, ttum z gniewnym /pomrukiem 
zaciskając pięści, otacza te wagony, 
które niosą życie w dalekie miasta, 
ale wnet zjawiają się ludzie w mun- 
durach i białych kaszkietach z bły- 
szczącemi na słońcu bagnetami; olicer 
komenderuje i ttum głodnych rozbiega 
się z dzikiem wyciem, któreśsię koń- 
czy cichą skargą, jak skomlenie zbi- 
tego psa.—A na drogach koło stacji 
i tam dalej—het až do Agry i Delhi-- 
pelno jest trupów dzieci, nad któremi 
unoszą się chmury kruków i sępów. 
Pod rozłożystym cyprysem tuż przy 
drodze leży człowiek, którego słusz- 
nie nazywają ludzie największym z 
nędzarzy - to parjas, wyrzutek społe- 
czeństwa indyjskiego, człowiek nie 
należący do żadnej kasty, o którym 
uczeni bramini twierdzą, że on nie 
ma nawet duszy. Nękany głodem, 
ten człowiek przybył z dalekiego Ma- 
drusu poszukując roboty. 

I znalazł ją u bogatego muzuł- 

ciężko pracował nad irygacją pola 
ryżowego, a więc kopał rowy, wzno- 
sił wały z ziemi w miejscach, gdzie 
grunt był pochyły, a potem nosił wo- 
dę na pole ryżowe, dopóki ziemiažnie 
stała się cuchnącem bagnem, na któ- 
rem dobrze wegetuje ryż. Tymczasem 
ciężka praca wycieńczała jego siły, a 
pod gorącem słońcem południa pot 
mu się lał strumieniem; usychały sil- 
ne mięśnie na bronzowem ciele, źle 
odżywianem nędznym pokarmem; a 
iebra — ta istna plaga plantacyj ry- 
żu — dobiła go do reszty; i runął 
człowiek na ziemię jak wół, gdy orze 
ziemię na zagonie; runął i poczuł, że 
więcej już nie powstanie; a gospodarz 
najął drugiego robotnika. | leżał pa- 
rjas przy drodze bez sił, rozrzuciwszy 
w kurzawie ręce i nogi. А wielkie 
żółte muchy krążyły nad nim rojem, 
jak nad trupem, bo był w stanie bli- 
skim omdlenia; i tylko lekkie drganie 
skóry, ukłótej żądłem bąka, šwiad- 
czyło, że ten człowiek jeszcze żyje. 
Wtem wionął chłodny wietrzyk i 
tchnieniem: swem oświeżył twarz leżą- 
cego; jednocześnie dały się słyszeć 
czyjeś kroki na gościńcu i parjas 
otworzył oczy. -— To szedł poważny 
bramin z Benaresu w długiej białej 

ten, co je widział chociażby jeden 
raz. A na stacjach kolei żelaznej 
jeszcze większy tłum zalega peron w 

manina, właściciela plantacyj ryżu pod 
Agrą. — Kiedy ryż drożeje, to robo- 
tnik powinien być tani, — powiedział 
właściciel, gładząc długą. brodę; i za 

*) Kismet— przeznaczenie, los. „Allach ciężką robotę naznaczył parjasowi 
akbar! —B6g jest wielki—urywek z muzuł PO 2 rupje w miesiąc na swojem 

ma ńskiejgnodlitwy, Sahib!—panie! utrzymaniu, I od tej chwili paryas 

szacie i ze znakiem bożka Sziwy ne 
wyniosłem czole. 

— Chleba, chleba, na miłość Boga 
Branhmy, chleba! — jęknął parjas 
cichym głosem. —Ale bramin obszedł 
go dokoła, jak nieczyste zwierze, 
starając się nie stąpić nogą na Ślad 

Okropna kafastrofa lofnicza nad Kownem. 
ZDERZENIE AEROPLANÓW W POWIETRZU. *. 

Donoszą z Kowna o strasznej katastrolie lotniczej jaka tam miała miej. 
sce w dniu dzisiejszym. 2-ga eskadra lotnicza odbywała ćwiczenia nad ma- 
jatkiem Freda koło Kowna. W pewnym rromencie dwa samoloty lecące z 
wielką szybkością zderzyły się ze straszliwą siłą, poczem strzaskane już w 
powietrzu runęły już na ziemię. Lotnicy por. Tuinielis i pilot Mažonas w sta- 
nie beznadziejnym odwiezieni do szpitała wojskowego. 

Echa tragicznej śmierci boewensfeina. 
BRUKSELA. Sprawa tajemniczego zniknięcia bankiera Loewensieina 

nie przestaje zajmować uwagi wszystkich kół społecznych Według donie- 
sień dziennika „Soir“ komisarz policjj w Dunkierce otrzymał wczoraj list 
anonimowy od jednej damy z Paryża, która twierdzi, że finansista Loewen- 
stoin przed swym odlotem z Londynu polecił jej pewną misję, mianowicie 
w razie, gdyby uległ jakiemuś nieszczęściu, prosi o doręczenie listu żonie. - 
Tekst listu został podyktowany przez 
oświadczenia, jak również treść rzekomego listu 

Loewensteina owej pani. Treść tego 
Loewensteina, komisarz 

policji zakomunikował sędziemu śledczemu który zawezwał panią Loeweną 
Stein celem podania tego do wiadomości. „Soir'* 
miarodajnych, że rzekomy list Loewensteina nie wnosi 
Sprawy, która pozostaje nadal niezwykle zawikłaną i 
jemniczości. а 

NESZESWARAZSA RATOEENEKĘ 

Sprawa Nobilego w Lidze Narodów. 
Ciągle i ciągle jeszcze generał No- 

bile... Sprawa przybiera coraz ostrzej- 
szą formę i grozi kłótnią įuž nietyl- 
ko pomiędzy członkami wyprawy, 
powagami w sprawach podbieguno- 
wych, pomiędzy ratowanymi i ratują- 
cymi, ale nawet pomiędzy narodami. 
W Szwecji ani rusz nie chcą prze5a- 
czyć Nobilemu, że stał się przyczy- 
ną Śmierci Malmgrena. Cała opinia i 
prasa zainteresowana jest w chwili 
obecnej wyłącznie tajemnicą jego 
Śmierci, nie wierząc w wyjaśnienia 
Nobiłego. 

Oburzenie opinji na włoskiego 
generała jest tak wielkie, iż rząd 
szwedzki zmuszony jest podjąć ini- 
cjatywę w kierunku wyświetlenia  ta- 
jemniczej sprawy. Według ostatnich 
wiadomości, rząd królewski zamierza 
skierować całą sprawę na forum  Li- 
gi Narodów. Według tych wiadomo- 
ści, Szwecja zaproponowała Włochom 
ażeby te podjęły Śledztwo ze swej 
strony i poinformowały opinję całego 
Świata Oo faktycznym przebiegu tej 
podbiegunowej tragedji. W myšl tej 
propozycji Włochy zwrócić się mają 
do generalnego sekretarza Ligi Na- 
rodów z prośbą 0 wyznaczenie ko- 
misji do zbadania śmierci Malmgrena. 
W kołach jednak szwedzkich wyraża- 
ją wątpliwość, czy dyktator Włoch 
zgodzi się na podobny projekt. 

W dalszym ciągu interesuje siery 
szwedzkie, czy prawdą jest, że Mus- 
solini wydał Nobilemu rozkaz, ażeby 
dosięgnął bieguna dn. 24 maja t. zn. 
w rocznicę ogłoszenia wojny przez 
Włochy. Jakkolwiek Mussolini zaprze- 
cza temu, wszakże w opinji skandy- 
nawskiej twierdzą, że skoro taka wia- 
domość wyszła od samego Nobilego 
cośniecoś prrawdy musi zawierać, 

W Szwecji zainicjowano zbiórkę 
na rzecz wdowy po zmarłym Malm- 
grenie. 

Marszałek Senafu w Krakowie. 
KRAKOW, 18 VII. PAT. W dniach 

ostatnich bawił w Krakowie marszałek 
Senatu prof. Szymański wraz z wybit- 
nym okulistą francuskim dr. Baillart z 
Paryża. W czasie pobytu goście zwie- 
dzili szczegółowo kliniki uniwersytec- 
kie i zakład dla dzieci jaglicznych w 
Witkowicach. 
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Wymiana depesz między prezy” 
denfem Polski i Francji. 
WARSZAWA, 18 VII. PAT. Z 

Okazji irancuskiego Święta narodo- 
wego Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki przesłał na ręce pre- 
zydenta republiki irancuskiej Doumer- 
guea depeszę z wyrażeniem życzeń 
w imieniu narodu polskiego, chwały 
i pomyślności dla Francji. W odpo- 
wiedzi na tę depeszę prezydent Dou- 
mergue nadesłał serdeczne podzię- 
kowanie wraz z życzeniami narodu 
francuskiego pomyślności dla bratnie- 
go narodu polskiego. 

Sfabilizacja wałufy rumuńskiej. 

Do pism tutejszych donoszą z 
Bukaresztu, że rokowania między rzą- 
dem rumuńskim a przedstawicielami 
Banku Francuskiego w przedmiocie 
stabilizacji lei zbliżają się do pomyśl- 
nego zakończenia. Według iniformacyj 
tutejszych, rumuński minister spraw 
zagranicznych Titulesco zabiega je- 
szcze w ostatniej chwili za pośredni- 
ctwem niemieckiego charge d'affaires 
w Bukareszcie o zainteresowanie i 
wciągnięcie Banku Rzeszy do akcji 
stabilizacyjnej. 

Lokauf w fabryce Poznańskiego 
trwa bez zmian. 

ŁOÓDZ, Na zwołaną przez inspe 
ktora pracy konferencję w sprawie za 
targu w fabryce Poznańskiego przed | 
stawiciele firmy nie stawili *się, przy 
syłając jedynie zawiadomienie, iż fir- 
ma trwa na poprzedniem stanowisku 
i nie zamierza uruchomić  przędzalni, 
zatrudniejącej 1800 robotników. 

Przedstawiciele Związków Zawo- 
dowych wobec zlokautowania robotni- 
ków zamierzają zwrócić się o inter- 
wencję do Wojewody. 

(TE: TEEREÓ SERIE TARTA TZSZEA 
Opiece ludzi dobrego .serca poleca 

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

RZ Wniczki Szkoły. 
| RETPRA KACZER RETZNA WZTYCZA ROEAMEA CPREIR 
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parjasa. Oho! ileż to razy musiałby 
on wykąpać się w Świętej wodzie 
Gangesu, gdyby przypadkiem nadeptał 
gołą nogą na Ślad parjasa! | na sa- 
mą myśl o takiem skalaniu Świętej 
swej stopy bramin wzdrygnął się ca- 
ły i splunął na drogę, przebierając 
różaniec i szepcząc modlitwy. - Wtem 
znowu dały się słyszeć kroki na go- 
Ścińcu. To szedł z Delhi — kszatrias 
pyszny dworakłz przybocznej gwa- 
rdji radży w (iudszeracie; piękny za- 
wój z materji kaszmirskiej zdobił 
mu czoło; a tunika, przetkana sre- 
brem i złotem spadała mu aż do ko- 
lan. 

— Pić, pić! — krzyknął słabną- 
cym głosem parias: — zaklinam cię 
na miłosiernego Wisznu — choć kro- 
pelkę wody! Ale dworak przeszedł ni- 
by nie słysząc i odwróciwszy niedba- 
le głowę, rzekł, przyśpieszając kroku: 

— Dziwna istoto, u kogoż ty pro- 
sisz napoju? tyś nie naszej kasty i 
spójrzno tylko, kto ty i kto ja! 

Lecz parjas już nie słyszał tych 
słów, niemoc znowu go opanowała 
i w stanie pół-omdlenia padł na 
ziemię. On umierałi z głodu i z pra- 
gnienia! Głowa mu ciężyła, jak nała- 
na ołowiem, a jakieś czerwone ogni- 
ste kręgi skakały mu przed oczami. 
Ale znowu wionął z dżungli chłodny 
rzezwiący wietrzyk i jednocześnie za” 
turkotały na drodze koła powozu. 
To jechała z pobliskiego miasta z ka- 
walerem dama-angielka, członkini to- 
warzystwa Czerwonego Krzyża, a tak- 

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 

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

80259. 

że kiłku instytucyj filantropijnych; ka- 
waler powoził, a dama  zapamiętale 
wachlowała się. 

— Pomocy, litości! odezwał się 
leżący parjas: — zaklinam was imie- 
niem waszego Boga — wody, choć 
kroplę wody! Dama się obejrzała, i 
wyraz wstrętu odmalował się na jej 
twarzy; ale, pomyśławszy chwilę, do- 
była sakiewki i rzuciła parjasowi 
srebrną monetę. 

— Miledi, — wyrzekł kawaler: tu - 
jałmużna już nic nie pomoże; trzeba 
tego człowieka odwieźć do miasta, 
nim on umrze tu na drodze. Ale da- 
ma zrobiła wielkie oczy i odparła z 
oburzeniem: # 

Oszalałeś chyba, milordzie! A | 
to byłaby piękna kompanja, gdybyś 
posadził tego brudasa tuż obok mnie! 
Fi, donc! 

| powóz potoczył się dalej i 
wkrótce znikł za zakrętem drogi w 

gaiku. ' 
А parjas leżał w prochu i już 

tracił pamięć. Siły go opuszczały i 
on dogorywał jak lampa, gdy już 
niema naity i pali się tylko suchy 
knot — światło mruga, mieni się i 
powoli gaśnie. Tak dogorywał i ten 
człowiek, — pokorne dziecię Wscho- 
du, nie żałując w ostatniej chwili anj 
siebie, ani nikogo na Świecie, bė 
skargi i bez żalu. — Takilos! — ta- 
kie przeznaczenie; cóż tu myśleć i 
czego żałować lub na co się skarżyć, 
kiedy tak było zapisano w księdze 
żywota od początku Świata ręką
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NURJEŃ GOSPODARCZY ZIEL WSCKODNICI. 
Zgubny projekt. 

Magistrat m. Wilna nie jest pozba 
wiony inicjatywy, czego dowodem są 
liczne projekty, na szeroką nakreślo- 
ne skalę. Motto tych projektów to „Mu 
nicypalizowač“. Dziwič się temu nie 
mozna, gdyż głównym działaczem w 
dziedzinie przedsiębiorstw miejskich 
jest p. v. prezydent miasta, wybitny 
działacz PPS. i zarazem niestrudzony 
inicjator wszelkich projektów, zmierza 
jących do organizowania życia zgod- 
nie z wyznawanemi teorjami. 

Te same teorje pchają działaczy 
lewicowych w dziedzinie gospodarki ku 
upaństwowieniu wszelkich przedsię- 
biorstw, jak również do normalizacji 
życia przez zarządzenia organów wła- 
dzy, zacieśniając coraz bardziej pole 
inicjatywy prywatnej i swobodnego 
działania obywateli. 

Nasza Rada Miejska, jak to na je- 
dnem z posiedzeń określił radny z le- 
wicy, jest wybitnie socjalistyczną, a 
że wszelkie sprawy rozstrzygają Się 
większością choćby jednego głosu, 
zachodzi uzasadniona obawa, że zajść 

możemy bardzo daleko na drodze, któ- 

ra gospodarkę, —a więc i finanse miej 
skie, może doprowadzić do Dankru- 
ctwa. 

Będąc wybranym do Rady z listy, 
która interesów gospodarczych miasta 
zobowiązała się pilnować, uważnie za 
swój obowiązek podzielić się swemi po 
glądami z szerokim ogółem obywateli 
miasta, by wzbudzić zainteresowanie 
sprawami niesłychanej dla gospodarki 
miejskiej wagi, —sprawami, któremi się 
logół jakby całkiem nie interesował od 
chwili gdy głosy swe do urn wybor- 
czych złożyli. 

Skład Rady przy przyszłych wybo- 
rach może się zmienić i zapewne się 
zmieni, gdyby wyborcy przekonali się 
o złych skutkach gospodarki obecnych 

wybrańców, —skutki jednak wadliwych 
zarządzeń lub przedsiębiorstw deficy- 
towych pozostaną, ciążąc przez długi 
szereg lat na kieszeni obywateli i ha- 
mując normalny rozwój miasta. 

Błędy i usterki mogą się wydarzyć 
nawet riajlepszym administratorom — 
ale tyłko drobne i nad niemi można 
przejść do porządku dziennego. Nie na 
leży jednak dopuszczać do błędów ka- 
pitalnych, które by były podyktowane 
karygodnym brakiem głębszego zasto- 

sowania, należytej kalkulacji lub — 

£o jeszcze gorsze, nieuwzględnieniem 
tych ciemnych stron projektów, po nad 
któremi*przechodzi się łekko by nie 
psuć ponętnego obrazu zamierzonej 
akcji. : 

Mam tu na myśli projekt p. v. prezy 
denta budowy młyna i piekarni miej- 
skiej dla wypieku 30.000 kig. chleba 
dziennie. 

Motyw tego kolosalnego przedsię- 

biorstwa: dać ludności chleb dobry, 

hygieniczny i tani, oraz takiż dla, woj- 

ska, które 60 proc. wypieku-ma zabie- 
rać, Prócz tego ma to być oszczęd- 

ność na cenie chleba, który Magistrat 

«Ца szpitali i ochron obecnie kupuje. 

tai Projekt zda się i prosty i piękny— 

jest tylko „ale“ i to nie jedno, ale caly 

ich szereg. ,- 
Koszt ma wynosić trzy niiljony zło- 

tych, jak o tem słownie p. v. prezy- 

dent zapewniał komisję techniczną, do 

której się zwrócił po aprobatę asygno- 

wania 60.000 złotych na sporządzenie 
kosztorysów i planów. Komisja nie po- 
siadając żadnych danych prócz pięknie 

wypowiedzianego zapewnienia, że to 

ma być ogromnie dochodowe przedsię- 
biorstwo, nie zgodziła się wypowie- 

dzieć swego zdania bez orzeczenia ko- 

imsji finansowej, mającej zbadać kałku 
lację całego przedsiębiorstwa. 

Z dotychczasowej praktyki kalkula 

cji przedsiębiorstw miejskich przekona- 

liśmy się, że pierwotne obliczenia zaw- 

sze zawiodą i po kiłka razy trzeba do- 

asygnowywać, co zwiększa prelimino- 

waną sumę blizko w dwójnasób. 

   

  

  

    

M TLS liki O ZOE ORTOPEDA AOC TOP ZEROTZEROAA 
Wielkiego Brahmy?! 

I matka Natura, która daje lu- 
dziom cierpiącym chwilę ulgi przed 
śmiercią, ukołysała w agonji to po- 
korne dziecię Wschodu cudnym snem. 
Zdawało się mu, że widzi przed Sso- 
bą śnieżne szczyty olbrzymów Hima- 
łajskich. Oto — Daolo-Giri — biała 
góra, a oto Chumulari — a dalej nie- 
botyczny Gaurizankar. Wieczny Śnieg 
pokrywa te góry i stopa ludzka je- 

® "szcze nie deptała po ich dziewiczych 
szczytach. Tam od początku świata 
tylko hułają mroźne wichry i šniež- 
ne zawieje kręcą się i wyją. między 
skałami. | oto zdaje się umierające- 

«mu, że on widzi —indyjską Trimurti, 
to jest bożka Brahmę, Wisznu i Szi- 
wę na szczytach tych gó. " Spokoj- 
nie i majestatycznie siedzą bogowie i 
spoglądają z góry na ziemię. Nic się 
nie ukryje przed ich wszechwidzącym 
okiem. 

l mówi bóg Wisznu — zbawca 
glosem dzwięcznym, jak srebrny 
dzwoneczek, cichym i słodkim, jak 
dźwięk hariy: 

— Widziałeś, bracie, jak przeszedł 
bramin i dworak radży kolo par. 
jasa? Jak obcy ludzie! Czyż nie ied- 
nego ducha życia dałeś ty im w dzień 
stworzenia, że tak się nie rozu- 
mieją? 

I jakgdyby grzmot wstrząsnął gó- 
rami: a to odpowiedział Brahma- 
stwórca. 

— Duch życia jest jeden we wszy- 
stkiem, co żyje; ale ludzie przez py- 

Przypuśćmy jednak, że suma kosz- 
tów budowy, określona przez p. v. pre 
zydenta, bez sporządzanego kosztory 
su, szczęśliwym trafem jest blizką rze- 
czywistości;—tej sumy miasto nie po- 
siada—więc ją pożyczyć musi. 

Gdzie? 
B. Gosp. Krajowego odmówił po- 

życzki na kanalizację, ponieważ pożycz 
ki udzielają się tylko miastom mniej- 
szym większe zaś winne szukać kre- 
dytu na rynkach zagranicznych. Pomija 
jąc takt, że dawna angielska pożyczka 
kanalizacyjno-tramwajowa nie wplynę 
ła na kredytowe zdolnoście Wilna w 
sensie dodatnim,—wątpić należy by 
Ameryka chętnie i na warunkach dogod 
nych kredytu udzieliła. 

Obecny kredyt w B. Gosp. Kraj. 
kalkuluje się z 13 proc. (tak obliczał 
Magistrat przy kanalizacji) procenty 
więc razem będą stanowiły 320.00" zi 

Następnie, wedle słów p. v. prezy- 

   

  

     

„denta, żyto ma być zakupywane z je- 
sieni na to by się taniej kalkulowało i 
by przez rok cały przeciwdziałać pod 
noszeniu cen przez piekarnie prkwa- 
tne. Wypiek dzienny ma wynosić 30 
tys. klg. mąki tj. trzy wagony 10 tono- 
we lub dwa normalne 15 ton. 

Najmniejszy więc zapas stały w 
soischrzach, winien byc trzymiesięcz- 
ny tj. 270 wag. 10 ton, czyli 2700 tonn. 
(sbecnie cena tonny wynos: 5CU zi. e 
ba więc ulokować w zapasie sumę 
1.350,000 zł. Oprócz tego zapasu musi 
być jeeszcze conajmniej dwutygodnio 
wy kontygent w drodze czyli 45 tonn 
na sumę 225000 zł. Licząc okrągło w 
zbożu tkwić będzie stałe suma 1.575 
tys. zł. procenty od której, doliczając 
manco przewozowe i normalną rocz- 

а USUSZKų 4 proc, wyniesie niemiej 
jak 13 proc. tj., okrągło 200.000 zł. 

Oprocentowanie zatem kapitału za- 
kładowego i części obrotowego będą 
wymagały 590.000 zł. 

Dodać należy pewną sumę na po- 
krycie kosztów produkcji jak to węgiel, 
smary, narzędzia, opłata robotników i 
adwinistraca przes  urrerem=ciem 
choć na pierwszą parę tygodni, nim za 
ci cb sprzedany zac ną wptywa: t"e- 
niądze. 

Być może że wojsko będz:e na 
chleb wydawało awanse możliwem jed 
nak jest że rozrachunek będzie sie od- 
bywał perjodycznie i nie tak pośpiesz- 
nie, gdyż manipulacje kancelaryjne wy- 
magają dłuższego czasu a częsio i kre 
dyty bywają wyczerpane, jeżeli stosu- 
je się miesięczne prowizorjum. P. w. 
prezydent powiedział nam że piekarnia 
mechaniczna daje koszt wypieku 2,8 gr 
za kilo podczas gdy wypiek ręczny ko- 
sztuje 4,6 gr. czyli na każdym kilogr. 
zyskuje się 1,6 gr. Nie kwestjonuję tej 
cyfry i biorę ją na wiarę. jest to koszt 
wypieku samego ale przyjść dotego mu 
si koszt administracji, który u prywat- 
nego piekarza jest żaden lub prawie ża 

  

    

    

«den, zaś w przedsiębiorstwie miejskim 
będzie b. znaczny i zapewne pochłonie 
oszczędność na wypieku. 

Chłeb ma być z zasady tańszy od 
od prywatnego a więc i zarobek ma być 
bądź minimalny, bądź źaden by cel 
konkurencji z prywatnym przemiałem 
i wypiekiem minał być osiągnięty, że 
zaś 60% chleba ma zabierać wojsko, 
przeto, dla tej przynajmniej części wy- 
pieku, cena musi być zgóry ustaloną 
chociażby na okres kilku miesięcy, 
e avż niepodobna przypnieć by wska 
mogło wciąż zamieniać ceny chleba, w 
zależności od cen rynkowych żyta, któ 
re, jak widzimy dochodzą do 100%. 

Prywatny młynarz i piekarz nie ro- 
bią zapasów, normując ceny chleba 
wedłe cen żyta. 

Jeżeli ceny zboża idą w górę, posia 
dający zapas taniego zboża zarabia, 
choć Magistrat na 60% produkcji nie 
zarobi, mając ustaloną cenę wypieku 
dla wojska, zaś na pozostałych 40% za 
iobić musi mało, p cel obni 
zenia żenia chleba w mie: 

     

chę zapomnieli o tej prawdzie. | dziś 
ją rozumieją tylko dzieci i mędrcy; 
jedni to czują sercem, inni pojmują 
rozumem. Ale czyż dzieci i starcy mo- 
gą przekształcić Świat i pchnąć go na 
inne tory?! 

— Więc ludzkość straciła prze- 
wodnią gwiazdę — znowu odezwał 
się Wisznu i błądzi w ciemno- 
ściach bez drogi. Możeby posłać na 
ziemię znowu proroków — mądrego 
Sakia-Mura i litościwego Krysznę? 

Wtem dał się słyszeć głos Szi- 
wy, boga Śmierci, ostry jak Sycze- 
nie żmii, groźny jak wycie zawiei w 
górach. która mrozi krew w żyłach. 

— Nie trzeba ludziom proroków 
— bo jednych wyśmieją, drugich po- 
biją kamieniami. 

Bo nie kazanie, nie dobry przy- 
kład, lecz tylko gorzkie došwiadcze- 
nie może. jeszcze czegoś nauczyć lu- 
dzi! Oto patrzcie, bogowie, nato mar- 
ne ciało parjasa, - które tam leży 
niepogrzebane przy drodze: bo przy- 

sięgam wam, że z tego marnego 
prochu ja stworzę dla ludzi postrach, 
przed ktorym zadrzy serce najodważ- 
niejszych 

I, to mówiąc, zbliżył swe usta do 
trupa i wionął nań zimnym wężowym 

tchnieniem śmierci. -; 

I wnet żyły i arterje trupa napeł- 

niły się nieskonczoną liczbą małych 
żyjątek, drobniejszych od pyłu przy 
drodze, a |żyjątka te, niewidzialne 

„ towala, 

Jeżeli jednak, a zdarza się to czę- 
sto, ceny żyta spadną, Magistrat bę- 
dzie ponosić straty, które pokrywać 
będzie musiał z ogólnego budżetu, t.j. 
z podatków. 

Źródła podatkowe są już dziś 
całkiem wyczerpane i zwiększanie do- 
chodów może nastąpić tylko. przez 
podniesienie ceny wody, elektryczno- 
Ści i kanalizacji. Wdanie się więc w 
ryzykowne przedsiębiorstwo, które 
miastu nic prkcz strat przynieść nie 
może, legnie nowym ciężarem na lud- 
ność, która i tak płaci za municypal- 
ne Światło i wodę znacznie,więcej, niż 
w innych miastach. 

Dotąd pióba piekarni miejskiej 
została przeprowadzona jedynie w 
Kiakowie, gdzie socjalistyczna rada 
miejska przejęła piekarnię od socja: 
listycznej organizacji, która bankru- 

i ponióstszy spore straty, 
wydzierżawiła piekarnię prywatnemu 
przedsiębiorstwu. 

Warszawa jest obecnie w trakcie 
budowania piekarni mechanicznej; jak 
to przedsiębiorstwo pójdzie, jest do- 
tąd pod znakiem zapytania. Coinnego 
jednak bogata stolica, która może 
nawet kosztowne czynić próby, co in- 
nego zaś biedne Wilno, które nie mo- 
że się zdobyć na. bruki i chodniki, na 
ustępy publiczne,] asygnując jakieś 45 
tysięcy na ogrody miejskie. 

„Przypominamy, że budżet miasta, 
jak to stwierdził prezes komisji finan- 
sowej, jest nierealny po stronie do- 
chodowej. Skąd więc czerpać pokry- 
cie deficytu młynu i piekarni, — deficytu, 
który być musi i będzie choćby dla 
tego że Magistrat nie może być kup- 
cem a tu trzeba fachowca, który 
autokratycznie interes prowadzi a nie 
instytucja wysoce  biurokratycznego 
charakteru. 

Że inżynier od mechanicznej pie- 
karni już jest zaangażowany, to je- 
szcze zbyt mało i na jego pensję jak 
i na owe 60.000 zł. na tworzenie 
projektu może się znajdą fundusze 
poza budżetowe, jako oszczędności 
na brukach, szpitalach lub innych po- 
zycjach rozchodowych, ale deficytu z 
takich oszczędności się nie pokryje. 
Któż będzie skomplikowany interes 
handlowo-przemysłowy prowadził? 
Niestety takiej osoby w  Magistracie 
nie widzimy. 

Czy projekt p. v.-prezydenta ma 
na celu przyjście armji z pomocą, bo 
gros wypieku ma być wojsku odda- 
ny? Należy sądzić, że wojskowa admi- 
nistracja chętnie idzie na interes, któ- 
ry odciąży pracę intendentury, ale 
niewątpliwie postawi warunki, b. moc- 
no gwarantujące zarówno dobroć chle- 
ba, jak i akukotną dostawę. 

Umowa będzie podpisana, a młyn 
lub piekarnia na czas nie będą wy- 
konane,—co wówczas będzie? Albo 
miasto nie otrzyma odpowiedniej po- 
życzki i wogóle nic nie zrobi? Albo 
zarząd wojskowy nie zagwarantuje 
się jakąś kaucją? Jeżeli zaś, jak to 
jest do przewidzenia, antrepryza bę- 
dzie dawała deficyty, jedynem wyj- 
Ściem będzie wydzierżawienie młyna 
i piekarni temuż wojskowemu zarzą- 
dowi i tu wątpić należy, by hojność 
dzierżawcy poszła aż do pokrywania 
90 proc. amortyzacji drogiego kapita- 
łu, wówczas, gdy prywatni przedsię- 
biorcy znacznie taniej dostawy chleba 
się podejmą. Jeszcze jedno „ale”* co 
do młyna: w Wilnie posiadamy kilka 
dużych młynów, które zaledwie 1/3 
część takiej siły wyzyskują. Czy nie 
prościej byłoby jeden z nich kupić 
tanio, niż jeszcze jeden drogo bu- 
dować? > 

Mimowoli analizując projekt ma- 
gistracki (B. nie cały Magistrat z nim 
się solidaryzuje), przychodzą na myśl 
słowa bajki Krytowa: „bieda kol pi- 
rogi naczniot pieczy sapožnik“, 

St. Wańkowicz. 
Radny m. Wilna. 

  

oczom ludzi, mnożyły się z przeraża- 
jącą szybkością i już napełniały ca- 
łe ciało. | grcźniejszy od bomby, na- 
dzianej dvnamitem, leżał teraz trup 
przy drodze. 

— To jest nasienie dżumy, rzekł że 
posępny Sziwa, bóg 
ja poszlę w Świat, aby nauczyła lu- 
dzi rozumu. O głupcy, wy, którzy 
macie siebie za mądrych, a nie widzi- 
cie dalej swego nosa; czyż wam się 
zdaje, że może być na świecie „przy- 
czyna”, któraby nie miała skutków?! 
Więc wy nie rozumiecie równości, ja- 
ko skutku miłości i braterstwa? Do- 
brze! To ja wam dam inną „rów- 
ność”, jedynie godną was; a będzie 
to równość powszechnej nicości przed 
śmiercią. Niechże teraz wioną wiatry 
na wszystkie strony i rozniosą dżu- 
mę po całym Świecie! I niech ta za- 
raz będzie dla ludzi przewodnikiem 
braterstwa. 

śmierci. — | ja 

| wionęły wiatry i poszła dżuma 
hulač po całym Świecie. I dosiegta 
ona i nielitościwego bramina w jego 
świątyni, zabrała chciwego  plantato- 
ra ryżu pod Agrą, uśmierciła dwo- 
raka w pałacu radży i nie oszczędziła 
angielki, która byla członkinią dzie- 
sięciu towarzystw filantropijnych. 

Konstanty Siemiradzki, 

ZIE 

о wo 

Regułamia Komitetu Rozbudowy m, Wilna 
uchwalony przez Radę Miejską, 
Wobec dużego zainteresowania się posz- 

czególnych właścicieli nieruchomości Komi- 
tetem Rozbudowy m. Wilna podajemy poni- 
żej nowy regulamin Komitetu uchwalony 
ostatnio przez Radę Miejską. 

|. ORGANIZACJA KOMITETU ROZBU- 
DOWY. 

$ 1. Komitet Rozbudowy miasta įest u- 
rzędem miejski m podległym Magistratowi, 
powołanym na skutek rozporządzenia z dn. 
22.4. 1927 r. o rozbudowie miast (Dz. Ust. 
Nr. 42 poz. 370). 

8 2. Komitet Rozbudowy miasta składa 
się z 10 członków, powołanych przez Radę 

ką Magistratu, przyczem połowa człon 
ków jest z Zarządu miasta i Rady Miejskiej 
i połowa pośród osób przedstawionych Ma- 
gistratowi przez należące do Związków Re- 
wizyjnych spółdzielnie mieszkaniowe i bu- 
dowlano - mieszkaniowe, organizacje zawo- 
dowe pracownicze i robotnicze, stowarzy- 
szenia i związki lokatorów, oraz z pośród 
mieszkańców miasta obeznanych ze sprawą 
rozbudowy miasta. 

S 3. Na czele Komitetu Rozbudowy mia- 
sta stoi, jako przewodniczący Prezydent mia 
Sta, ewentualnie wice - prezydent. Komitet 
wybiera z pośród swoich członków zastęp- 
cę przewodniczącego zwykłą większością 
głosów. 

$ 4. W „posiedzeniach Komitetu Rozbu- 
dowy biorą udział z głosem doradczym de- 
legowane przez Wojewodę osoiby. 

$ 5. Do obrad w sprawach specjalnych 
Komitetowi przysługuje prawo powoływania 
z poza Komitetu rzeczoznawców z głosem 
doradczym. 

& 6. Komitet Rozbudowy dla przygoto- 
wania spraw poszczególnych, może wyłonić 
z pośród członków Komitetu komisje, które 
przedstawiają wniosek Komitetowi Rozbu- 
dowy. 

‚ $ 7. Dla określenia działalności komisji 
Komitet może wydać specjalne instrukcje. 

$ 8. Uchwały Komitetu ważne są przy o- 
becności Przewodniczącego, względnie za- 
stępcy, oraz conajmniej czterech członków 
Komitetu. ® 

$ 9. Uchwaly Komitetu zapadają zwyk- 
łą większością głosów członków Komitetu, 
wrazie jednakowej ilości głosów za i prze- 
ciw, rozstrzyga głos przewodniczącego. 

$S 10. Posiedzenie Komitetu zwołuje prze 
wodniczący, względnnie zastępca w miarę 
potrzeby, wzgłędnie na żądanie conajmniej 
czterech członków Komitetu w terminie sied- 
miodniowym. 

$ 11. Nieobecność członka Komitetu win- 
na być przed przewodniczącym usprawiedli 
wiona, nieobecność nieusprawiedliwiona na 
trzech kolejnych. posiedzeniach pociąga utra- 
tę mandatu. 

S$ 12. Do prowadzenia agend Komitetu 
Magistrat przydziela odnośny personel, skła 
dający się z architekta miejskiego, sekreta- 
rza i sił pomocniczych. 

$ 13. Pobierania opłat za Świadczenia 
Komitetu ustała Komitet Rozbudowy, a mia 
nowicie od wniesionych podań o pożyczki, 
od udzielania pożyczki, od zbadania budow- 
li przy skonwertowaniu, od wydawanych zaś 
wiadczeń, od porad technicznych. 

S 14. Na posiedzeniach Komitetu prowa- 
dzone są protokóły, w których wpisuje się 
członków obecnych, treść wniosków i uch- 
wał, zastrzeżenia poszczególnych członków 
Protokuł przyjęty podpisuje przewodniczący 
i sekretarz Komitetu. 

$ 15. Wszelkie korespondencje wychodzą 
ce podpisuje przewodniczący, względnie za- 
stępca oraz sekretarz Komitetu. 

$ 16. Komitet Rozbudowy obowiązany 
jest dwa'razy do roku składać za pośrednie 
twem Mągistratu Radzie Miejskiej sprawoz- 
danie z działalności. Sprawozdanie zatwier- 
dza Rada Miejska. 

$ 17. Regulamin na zasadzie ustawy o roz 
budowie, podlega zatwierdzeniu przez Radę 
Miejską. 

I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMITETU 
ROZBUDOWY MIASTA. 

$ 18. Komitet Rozbudowy miasta podej 
muje akcję mającą na celu pobudzenia ruchu 
budowlanego, oraz zapobieganiu braku mie- 
szkań przez pobieranie wszelkiej inicjatywy 
budowłanej. е 

$ 19. Komitet Rozbudowy ustala prag- 
ram zabudowania miasta po uzgodnieniu z 
Magistratem oraz zmiany w planie tegoż, 
tudzież program rozbudowy i plan jego sfi- 
nansowania. 

$ 20. Komitet Rozbudowy stawia wnio- 
sek o nabywanie gruntów. 

$ 21. Komitet Rozbudowy opracowuje рг 
gram rozbudowy miasta, który określa te- 
reny dła przewidzianej budowy domów, 0- 
kreśla budowy, zakres budowy, ustala ko- 
lejność akcji budowlanej. 

$ 22. Komitet Rozbudowy daje inicjaty- 
wę w pomocy spółdzielniom, instytucjom 
społecznym oraz osobom fizycznym i praw- 
nym w budowie przez odstępowanie drogą 
sprzedaży lub na prawie zabudowy  grun- 
tów budowlanych. 

$ 23. Komitet Rozbudowy stawia wnios- 
ki w akcji, mającej na celu gromadzenie ma- 
T budowlanych przez produkcję lub 

zakup, 
gP24. Komitet Rozbudowy udziela z tun 

duszów uzyskanych na ten cel na wniosek 
Komitetu przez Radę Miejską, pożyczek wła- 
ściciełom domów na remont domów zagro- 
żonych i wykończenie domów niewykonczo 
nych do wysokości i na warunkach według 
uchwały Rady Miejskiej. 

$ 25. Komitet Rozbudowy nakazuje właś 
cicielom domów mieszkalnych z powodu zni 

czenia, wymagających remontu, grożących 
zawaleniem — wykończenie lub wykonanie 
koniecznych robót dla powiększenia ilości 
mieszkań, w terminie przewidzianym w roz- 
porządzeniu o rozbudowie miast. 

J 26. W razie niewykonania przez właś 
li nieruchomości robgt wymienionych w 

& 25 Komitetowi Rozbudowy przysługuje 
prawo wykonywanie ich na rachunek tych- 
że, ściągając koszta drogą administracyjną. 

7. Komitet Rozbudowy składa wnioski 
w sprawie użytkowania dla rozbudowy grun 
tów państwowych. 

$ 28. Komitetowi Rozbudowy przysługu- 
je prawo stawiania wniosków o wywłaszcze 
nie grunetów i domów przewidzianych rozp. 
o budowie. 

$ 29. Komitetowi Rozbudowy przysługu 
je prawo obejmowania w czasowy zarząd 
przymusowy wytwórni materjałów w promie- 
niu 15 k rzez spowodowanie uchwały 
Rady Miejskiej zgodnie z rozporządzeniem 
o rozbudowie. 

$ 30. Komitet Rozbudowy sprawuje nad- 
zór nad zużytkowaniem kredytów udzielo- 
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Są wyśmienite. 

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. „Słowa, „dla 
powstańca”. 

„syna 

WRO кк OKIEN ZSZ KRZ M wana i. do Ministerstwa Spra 

    

nych.: -. 
„ $ 31. Komitet Rozbudowy sprawuje nad- 

zór nad sposobem użytkowania mieszkań 
przez osoby, którym udzielon,ichwstaoudbe 
pomoc kredytową, lub finansową. 

8 32. Komitet Rozbudowy sprawuje kon 
trolę nad budową domów finansowanych 0- 
raz nad zmianami w wykonaniu w stosun- 
ku do planów zatwierdzonych. 

$ 33. Komitet Rozbudowy ustala wyso- 
kość czynszu w domach, na które udzieloną 
została pomoc kredytowa. 

Dookoła Targów - Wystawy. 
Dotychczasowe zgłoszenia do 

działu hodowlanego. 

Na wystawę rolniczą w działe hodo- 
wlanym, Który ze względów zrozumiałych 
będzie otwarty jedynie w ciągu ostatnich 
czterech dni Targow-Wystawy, t. j. od dn. 
6 do 9 września włącznie, zgłoszono do 
dnia wczorajszego 2 terenu województwa 
Wileńskiego: 150 sztuk bydła, około 150 
trzody chlewnej, zgórą loo koni i około 
5o owiec rasy miejscowej, 

Z terenu woj. Nowogródzkiego zgło- 
szono około 50 koni, So bydła. 50 świń 
i kilkanaście owiec. 

W dniu wczorajszym wpłynęło między 
innemi oficjalne, zamówienie telegraficzne 
pa ną stoiska dla 5 koni i 4 by- 
ków. 

Odezwa do rolników. 

Nawiązując do zjazdu pizedstawicieli 
komitetów rolnych Wystawy, odbytego 16 
m. b., poruszona była sprawa wydania ode- 
zwy do ogółu rolników z ziem północno- 
wschodnich, by organizowali się w wycieczki 
i zwiedzali Targi-Wystawy. 

Odezwa ta niebawem będzie wydana 
w tysiącach egzemplarzy i zostąnie prze- 
słana przedstawicielom komitetów rolnych, 
organizacjom rolniczym i samorządowym 
celem rozkolportowanią. $ " 

Odezwa zawiera między innemi ścisłe 
warunki organizowania wycieczek oraz Ko- 
szta tychże. 

Miejsca dla prasy na Targach. 

Przedsienia między kolumnami zewnę- 
trznemi złównego pawilenu Targów Pół- 
nocnych przeznaczono na użytek prasy, a 
to wobec zgłoszeń na miejsca niektórych 
pism zamiejscowych. ‚ 

Miejsca te zarząd Targów oddał zain- 
teresowanym bezpłatnie. k ZŁ 

Jak dotychczas zastrzegły sobie „miej- 

sca redakcje: „Kurjera Warszawskiego ‚ 
„Kurjera Porannego“, „Gtosu Prawdy“ oraz 
„Ilustrowanego Codziennego Kurjera Kra- 
kowskiego* 

3 

Dipowiedzialność honorowa niewiasty. 
We wczorajszym Dzienniku Wi- 

leńskim został umieszczony bez pod- 
pisu, lecz chyba  nieredakcyjny, bar- 
dzo słuszny i piękny artykulik o ho- 
norze niewieścim. 

Autor, czy może autorka pisze: 
Rzecz nie jest jeszcze wiadoma. Ży- 

czyćby sobie należało, aby jeden z para- 
grafów nowego kodeksu zwrócił Zszczegó- 
łową uwagę na kwestję satysfakcji za tak, 
niestety, częste wśród kobiet podkopy* anie 
czci przez rzucanie potwarzy, czy to z po- 
wodu osobistych niechęci i zazdrości, czy 
teź skutkiem lekkomyślności i braku przy- 
zwyczajenia do odważania swych słów. 
Kobieta z typu plotkujących, przywykła do 
zastawiania się w decydującej chwili odpo- 
wiedzialnością męską, korzysta niejedno- 
krotnie z przysługujących jej przywilejów 
i używa bezkarnie na cudzej czci, czując w 
odwodzie męskiego epiekuna i żądając od 
niego obrony; jegu to stanowisko, znącze- 
nie i wpływy stwarzają dla niej ową ide- 
alną, w znaczeniu ujemnem, platformę do 
kampanji przeciw nielubianym osobom. | 

Inne znowu z pośród kobiet z rodzaju 
„ptasich móżdżków*, nie mogąc poszczycić 
się inwencją własną, spełniają chętnie rolę 
kolportera uwłaczających sądów i niby 
zarazę szerzą zła wieści. 

Święte słowa. Tak często się w 
naszem społeczeństwie spotyka nie- 
wiasty, które kolportują „na ucho“ 
lub nie „na ucho“ przeróżne potwa- 
rze i na to niema rady. Przeciwnie. 
Bezkarność honoru kobiet jest rzeczą 
u nas ogólnie przyjętą i każdy się 
z nią musi liczyć. : 

We wspomnianym artykuliku bar- 
dzo słusznie jest powiedziane, że dzi- 
siejsza kobieta już nie jest tylko taką 
panną z klasztoru i białogłową z za- 
cnego gniazda. Życie jej jest równo- 
uprawnione, chodzi temi samemi dro- 
gami co mężczyzna. Z tego jednak 
nie wynika, żeby obyczaj powszechny 
pobudzał ją do czynów, popełnianych 
w atmosferze honorowej nieodpowie- 
dzia!ności. Prócz tego Polska jest 
specjalnym krajem, w którym bal i 
taniec równają wszystkie kobiety w 
ich pobudłiwości nerwowej. Wszystko 
to często obfituje w skutki nieznośne. 
Artykuł Dz. Wil., stawiający na po- 
rządek dzienny uregulowanie honoro- 
wej  odpowiedzialności kobiet, jest 
bardzo słuszny i aktualny. 

ROEOTWSEOWKZY ZADRA TEORZOCER CEDRY TYPA CZOŁOWA ARZYAE TRA ROOERERZOZRZOBÓCEA 

Wielki pożar w Lidzie. 
(Teleionem od własnego korespondenta) 

LIDA 18 LIPCA. 

Wczoraj około godziny 3-ej w nocy wybuchł w Lidzie, kolo rynku pożar, który w 

szybkim tempie począł się rozszerzać. W mieście powstała panika. Mieszkańcy domów 

płonących wybiegli na ulicę wołając o ratunek. Zaałarmowaną miejscową straż pożarną, 

której jednak nie udało się natychmiast zlokalizować żywiołu. Na pomoc jej przybyła ko 

lejowa straż pożarna, oraz żołnierze 11 myśliwskiego pułku lotniczego stancjonującego 

w Lidzie. Mimo wszystko jednak pożar który w tym czasie rozszerzył się znacznie i ob- 

jął nawet kilka sąsiednich kamienic, udało się zgasić dopiero koło południa. Spłonęło do- 

szczętnie 7 domów w tem kilka piętrowych kamienic. Straty narazie nie zostały jeszcze 

ustalone. 

Prowadzone jest energiczne śledztwo celem wykrycia przyczyn pożaru. 

Napad zamaskowanych kandytów. 
W nocy z dnia 16 na 17 b. m. zamasko- 

wana banda uzbrojona w rewolwery, złożona 

z kilku młodych ludzi wdarła się przez dach 

do mieszkańca Józefa Latwisa mieszkańca 

wsi Noskowicze gminy Wornianskiej. Po ste 

roryzowaniu i związaniu wszystkich domow- 

ników banduci zrabowali Latwisowi 1500 dol 
w gotewce, poczem grożbą rewolwerów 

zabrali go do sąsiedniego domu zamieszka- 

łego przez niejakiego Karkiewicza. 

"KRO 

    

CZwARTEK 

19 Dziś Wschód sł. g. 3 m. 44 

Wincentego Zach. sł. o g. 19 m. 47 
jutro 

Szymona 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S$. B. 

z dnia — 18-VII 1928 r. 

Ciśnienie J 763 
średnie w m. | 

Temperatura J + & 
średnia + 2090. 

Opad za do- ) 
bę w mm. ] 

Wiatr o. | cno-Zachodni 
przeważający | Półno 

Uwagi: pochmurno. 

Minimum za oo = i 

Maximum na dobę <. te 

Tendencia barometryczna: spadek ciśnienia. 
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SAMORZĄDOWA 

— Ekspozytura starostwa Lidzkiego w 

w Szczuczynie. W myśl rozporządzenia Mini 

sterstwa Spraw Wewnętrznych w miejsco- 

wości Szczuczynie utworzoną została w osta 

tnich dniach ekspozytura Starostwa powiatu 

idz iego. 
: 

NOA ekspozytury obejmują „następu- 

jące gminy tegoż powiatu: Sobukińce, Ża- 

bioć, Wasiliszki, Nowy - Dwór, Ostryna, 

Dziembrów, Szczuczyn, Lebioda, Żołudek, 

Różanka i Orła. 

  

UNIWERSYTECKA. 

— (x) W sprawie odkrytej Błoto ž 

Truszkowszczyźnie. Informują La KM 

związku z odgryciem w majątku dj Ša 

szezyzna starožytnėj biblioteki pocho AA 

prawdopodobnie Z wieku 14 i 15, peso 

blioteki sia: 24 A oras 

wystač w tych dniach Aaa 

у $ rzedstawiciela w celu sprawd, 

KG i ewentualnego zabezpieczenia odnalezio- 

nych zabytków. 

MIEJSKA. 

__(x Zatwierdzenie ustawy o przymu- 

sie A - kanalizacyjnym w Wilnie, 

Jak wiadomo, na mocy uchwały Rady Miej- 

skiej która zatwierdzoną została przez odnoś 

ne władze nadzorcze, Magistrat ogłosił o
sta 

tnio nową ustawę o, przymusie wodociągo- 

„kanalizacyjnym. | BOA 

Wo wiązki Z tem związek właścicieli 

ieruchomości m. Wilna wniósł w swoim cza- 

sie do w Wewnętrznych 

Ten sam los spotkał i rodzinę Karkiewicza, 
którą okradziono do ostatniego grosza. Po 
opuszczeniu mieszkań bandyci z li do są- 
siednich lasów udając się w kierunk Oran. 

Powiadomiona o wypadku policja zarzą- 
dziła natychmiastowy pościg za  zbrodnia- 
rzami. W rezultacie którego w miasteczku 
Oranach aresztowano 5 osób podejrzanych 
o dokonanie tego napadu. 

NIKA 
memorjał z prośbą, o zniesienie tej ustawy. 

Obecnie dowiadujemy się, iż Minister- 
stwo nie zatwierdziło tego  rekursu 
związku właścicieli _ nieruchomości, wobec 
czego też ustawa o przymusie wodociągo- 
wym wejdzie w życie. 

POCZTOWA. 
— (x) Nowe bronzowe przewody  tele- 

foniczne na linji Nowogródek - Baranowicze 
i Lida - Baranowicze. W ostatnich dniach 
zakończone zostały roboty nad budową no- 

wego bronzowego przewodu telefonicznego 
na trasie Nowogródek - Baranowicze. 

Jednocześnie rozpoczęto roboty nad budo 
wą takiegoż przewodu na linji Lida - Bara- 
nowicze. 

— (x) Przyjazd przedstawiciela  Mini- 
sterstwa P.i T. do Wilna. W najbliższych 
dniach przybywa do Wilna dyrektor depar- 
tamentu Ministerstwa Pocz i Telegrafów w 
Warszawie p. inż Jachimski. Przyjazd Ja- 
chimskiego związany jest z projektem prze- 
prowadzenia nowych robót inwestycyjnych 
па terenie Dyrekcji Wileńskiej. 

WOJSKOWA. 
(r) Powrót komendanta garnizonu 

m. Wilna. W dniu wczorajszym powrócił z 
uriopu wypoczynkowego komendant garni- 
zonu m. Wilna płk. Henryk Kruk - Paszkow- 
ski i objął urzędowanie od. swego zastępcy 
płk. Ożyńskiego. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sała „Lutnia”. Dziś u- 

każe się po raz ostatni efektowna sztuka 
Molnara „Ułuda szczęścia” („Bajka o wil- 

ku“) z udziałem E, Frenklówny, S. Dąbrow 
go w rolach głównych. Sztuka ta po 

dzisiejszem przedstawieniu schodzi z reper- 

tuaru ustępując miejsca komedji „Panna Flu- 

JEx 
— |utrzejszy występ Zoiji Grabowskiej 

w teatrze Polskim. jutro wystąpi w Teatrze 
Polskim po raz pierwszy wybitna artystka 
Teatru Poznańskiego Zofja Grabowska w 
doskonałej pełnej humoru komedji Berra i 
Verneuilia „Panna Flute“. Obsadę tworzą wy 
bitniejsze siły zespołu. Reżyserię prowadzi 
Stanisław Dąbrowski. 

Występy Z. Grabowskiej wzbudziły о- 
gólne zainteresowanie. 

Ceny miejsc zwykłe. Bilety już są do na 
bycia w kasie Teatru Polskiego 11-9 w. bez 
przerwy. 

   

    

NADESŁANE 

(r) Podziękowanie. Majorowi Szczę- 

snemu, Tadeuszowi Wojcikowi, dotychcza- 

sowemu referentowi bezpieczeństwa i dyscy- 

pliny w Komendzie Placu, Komenda garni- 

zonu wyraziła imieniem służby w ostatnim 

rozkazie podziękowanie i życzenia dalszej 

owocnej pracy na miejscu nowego przydzia 

lu 
> Mir. Wójcik odkomederowany został 

do macierzystego, I p.p. leg. jako oficer 

sztabowy. 
Referat bezpieczeństwa i dyscypliny w 

Komendzie Placu m. Wilna powierzono kpt. 

Alfonsowi Piorunowskiemu 26 pp. leg.
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17,00—17,15: Komunikat harcerski. 
17.15—17.30: Chwilka litewska. 
17,30 - 17,55: „O sztuce ludowej* 

czyt. 
18,00—19,0v: Transmisija muzyki 

pularnej z ogrodu cukierni B. Sztralla. 
19,05—19,30: Audycja recytatorska po- 

święcona twórczości Boy'a Żeleńskiego. 
19,30 - 19,55: 

czna. 
19,55—20,05: Komunikaty. 
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert popularny z Doliny Szwajcarskiej. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, komunikaty: P. A.T., poli- 
cyjny, sportowy i inne. 

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

od- 

po- 

  

— Maria Malanowicz-Niedzielska w w 

    
   

  

Pogadanka racjotechni- Sa 

  

y referat na temat działalności sądu le- 
ego. Ogółem sąd okręgowy w Le- 

ie miał do rozpatrzenia w ciągu o- 
iu miesięcy 110.000 spraw 

gólnej ił 10.000 spraw rozpatryw 
sądy ludowe, piętnaście spraw ciąg 

nad rok, a 155 — ponad pół roku. 
ie trwa rozpatrywanie jednej sprawy 
3 - 4 miesięcy. 

     
      

  

  

    

trują zazwyczaj sekcja pracy i sekcja m 
kaniowa sądu okręgowego. Wię ć spraw 
razpatrywanych przez sekcję pracy, dotyczy 
skarg na przedsiębiorców prywatnych, pog- 
wałcających sówiecką ustawę o pracy. Se- 

i szkaniowa ma zazwyczaj do roz 
ania zatargi wynikłe na tie 

ień co dopłacenia i w i 
prawy mieszkaniowe 
rażny odsetek wśród ogólnej ilości 
adowych w Leningra W ciągu roku u- 

       

          

        

         

wciągnięto następujące wpisy: 

Dział A. W dniu 1—V 1928 roku. 

         

  

  

   

  

   
   

          

  

nych z Pomorza. W 
tem 3 wysoko cielne, LĘBY SZTUCZNE 

  

  

    

mieszkanie 3 pokojo- 
we z kuchnią, pożą- od 

iermacje: Zawalna 1, lefon '567. 
10—3-eį 

  

  

  

Przyjm. ie 
Pp. do0d 8 do liod4 do 8. 

  

  

radjo. Na czwartek zadebiutuje przea mi- 

  

okręgowe-    

  

kroionem wileńskim znana z występów 
zeszłorocznych w Reducje, artystka Teatru 
Narodowego, wilniaaka p. Marja Malano- 
wicz-Niedzielska. Recytacje p. Niedzielskiej 
posiadającej głos o wysokich zaletach ra- 
djofonicznych, świetnej m. in. odtwórczyni * 
postaci Małgorzatki w „Fauście* Goethego, 

biegłego do leningra 
go wpłynęło 33.000 
a w ciągu pi s 

    aniowych, 
sięcy «roku 

j a sądu okręgo 
Leningradzie otrzymała do roz) 

h 13 tysięcy podobnych skarg. 
i 6.876 wniosków na zarządze 

         

  

    

  

będą atrakcją sezonu” letniego. Audycję nia eksmisji, sąd okręgowy zotwierdził mniej 

wypełnią znakomite utwory i przekłądy niż połowę. 
Boy'a-Żeleńskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻ, 
— Pożar w folwarku Kudry gm. 

Worniańskiej. W nocy z dnia 15 na 16 
b. m. z dotąd nie wyjaśnionych przyczyn 
powstał pożar wsród zabudowań Jfolwarku 
Kudry gm. Worniańskiej. 

Skutkiem pożaru spłonęły doszcęztnie 
dom mieszkalny i stodoła. 
__ Straty wynoszą kilkadziesiąt tysięcy zł. 
Sprawą wyjaśnienia przyczyn pożaru zajęły 
się odnośne władze. 

— (x) Zatrzymanie większego przemy- 
tu sacharyny. W ostatnich dniach w rejo- 
nie Koniewicz koło Wielkich - Hutor wła- к 
dze bezpieczeństwa publicznego aresztowały 
3-ch osobników, w czasie gdy nielegalnie 
przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Przy 

sztowanych znaleziono większą ilość nie 
mieckiej sacharyny i spirytusu. 

Po skonfiskowaniu towaru  odstawiono 
ich do dyspozycji odnośnych władz. 
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Ze Świafa. 
— Dlaczego styszelišmy Nobilego? 

Dawniej żeglarz, zgubiony w  bezbrzežy 
morskiej, podróżnik, konający z pragnienia 
wśród piasków pustyni, był zgubiony. 
ich wołanie o pomoc nikło w przestworzu, 
nie wywołując żadnego echa; dziś, dzięki 
cudownemu wynalazkowi radja, głos ofiar 
katastrofy dociera do uszu ludzkich — i 
na hasło S. O. S. zewsząd śpieszą ludzie 
gotowi do pomocy. 

Że gen. Nobile i członkowie jego wy- 
prawy zostali w większości ocaleni, zą- 
wdzięczają to wyłącznie radju. Bez radja 
zagłada icn byłaby nieuchronna,  niktby 
się nie dowiedział o katastrofie, niktby 
nie odszukał miejsca, gdzie znajdują się 
rozbitki „Italii“. 

„Italja“ miala dwie stacje na pokładzie: 
dużą pięciokilowatową, wymagającą oczy-= 
wiście znacznej energji elektrycznej — (z 
silników balonu) - i maleńką stację kró- 
tkofalową, która poirzebowała minimalnej 
energji (z bateryjki akumulatorów). 

ługofalowa stacja uległa zniszczeniu 
przy katastrofie, krótkofalowa ocalała. 

Fale krótkie, które bardzo trudno 
pochwycić z bliskiej odległości, działają 
dobrze ną wielkie odległości, na 2,000— 
3,009 km. 

Jak się to dzieje, że fale krótkie, wy- 
woływane wprost minimalną energją, dzia- 
łają na tak ogromne odległości, jest taje- 
mnicą. Niektórzy uczeni przypuszczają, że 
te fale, które nie dają się uchwycić  zbli- 
ska, rzucane są w najwyższe warstwy atmo- 
sfery, o których elektrycznych właściwo= 
Sciach właściwie nic nie wiemy — i są ге- 
ilektowane z wyżyny (70,000 — 100,000 m.) 
w dół, dochodząc do radjoaparatów z nie- 
Ali se 

GIELDA WARSZAWSKA 
17 lipca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

  

   

   

Na porządku dziennym są w Leningradzie 
w dalszym ciągu sprawy pozostające w zwią 
zku z ekscesami tak zw chuliganów. Najwię 
k odsetek wśród podsądnych - huliga- 

stanowią robotnicy (44 procent); za 
nimi idą tak zwane elementy „deklasowane* 
(36 procent), prawnicy i urzędnicy (10 proc) 
it d. 

Wśród defraudantów pierwsze miejsce 
zajmują urzędnicy państwowi i prywatni. O 
nieuczciwości pracowników sowieckich świa 
iczy naj owniej fakt, że w ciągu dzie- 

esięcy roku ubiegłego, w samym 
o Leningradzie zdefraudowano w przed- 

siębiorstwach prywatnych i państwowych o- 
koło miłjona rubli. Przy tem jest rzecza cha 

zną, że ilość defraudacyjśrednich 
jsza, natomiast rośnie ilość 

tych wypadków, kiedy chodzi-o defraudacje 
większe lub drobne. 

Plamy na słońcu przyczyną upałów. 
Nienotowana od wielu lat fala upałów, któ 

ra przszła przez całą niemal Europę, (w Lon 
dynie termometr podnosił się do 55 st. C., w 
Berlinie do 35 st, we Wiedniu do 30, a u 
nas średnio temperatura w ciągu ostatnich 
dni dochodzi do 35 st., w Krakowie zaś wczo 
raj było 48 st. a w Szcz i ili 
51 st. Celsjusza) znajduje swe wytłumacze- 
nie w powiększeniu się ilości plam na słoń- 
cu obserwowanych przez astronomów od 5 b. 
m. Wiele z tych plam osiągnęło takie rozmia 
ty w ostatnich dniach, że można je dostrzeć 
przy pomocy słabych nawet instrumentów. 

Naogół sądzą, że pojawienie się tych plam 
a następnie powiększanie się, zmniejszanie 
i znikanie ich — są skutkiem olbrzymich cy- 
klonów, które szaleją nad powierzchnią słoń 
ca. 

Badacze zdołali ustalić, że wzrost czy 
zmniejszanie się płam na słońcu nie jest zja- 

iskiem regularnem, lecz rozgrywa się w 0- 
kresie ostatnich lat jedenastu. Właśnie w cią 
gu tego czasu odbywa się wzrost plam, ich 
dojście do punktu najwyższego i stopnio- 
we zanikanie. 

    

    
   

     
    

   

  

    

    

    

   

  

Nagłe powiększenie się plam słonecznych 
daje się odczuć ziemi nierąz bardzo dotkli- 
wie. Następują np. przerwy w komunikacji 
telefonicznej czy telegraficznej; zorza polar- 
na występuje wówczas w naiwiększym bla- 
sku: powstają orkany i cyklony oraz nastę- 
puje niezwykłe wahanie w temperaturze.Gdy 
tylko plamy na słońcu zaczynają się zmniej 
szać, zaraz też znikają ich skutki na ziemi. 

Właśnie od piątego lipca dostrzeżono 
wzrost potężnej grupy plam na słońcu. Gru 
pa ta znajduje się na południowo-wschodniej 
części tarczy słonecznej i ma w przekroju 
około 100 tysięcy kilometrów. Wpółnocno- 
wschodniej części tarczy słonecznej znajdu- 
je się jeszcze większa grupa plam, która ma 
w przekroju około 115 tysięcy kilometrów. 

Sądząc z ostatnich badań i spostrzeżeń, 
plamy na słońcu znajdują się ciągle jeszcze 
w okresie wzrastania. 

  

    
   

  

   
      

  

  

      

  

  

        

  

  

8106 LA. „Szybowski Jakób* w Oszmianie ul. Żeligow- KUPUJE 4 Swiežo wycielone, dane na Antokolu. | sierpnia. | - 680g S£— 
skiego 9, s spożywczy. Firma istnieje od1921 roku. Właści- h MINKIER wydajność mleka Zgloszenia do „Sło- aż 

ciel Szybowski Jakob zamieszkały tamże. 633—V ° e 20 litr. wa* pod „Mieszkanie* SEZERSROZZRZY 3 2 
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„Nr. 8225. A „Sora Dobkowska i Ska, Handel Towarami GA A Sofidnie i WIEGEOrAM: й Poszukuję MWAWA TE 
SPO! mana miolwark  Markucie, mieszkania od 1 sier- g g Dr. 5. WOLFSDN 
w Lidzie— a firmowa", Handel Towarami Spożywczo- i in į "ilno. - 6© nia, 2 duże ie, weneryczne, moczo- 
Kolonjalnymi, wyrobami tytoriowymi oraz asia sa l. Kilenkin l -ha) a CA lub 3 Rea B LEKARZE Į Picione AAC) al 
w Lidzie, ul. Suwalska 26. Przedsiębiorstwo istnieje o odl sty- 2 2 E kuchnią. 2 ni Wil el. 1067. 
cznia 1928 roku. Wspólnicy zam. w Lidzie:Sora botkowska i Spółka z ogr. odp. WE: х ‹іос_БдЗ…а—‘Ё:‚%“р‹е\_[‘›а_ BETA AE > m» egis 
Morduch Dobkowski — obaj przy ul. Mackiewicza, 20 oraz Wilno, ul. Tatarska RZE FEBE I ASKEB W WDAZZA 
Fania Ilutowiczowa przy ul. Policyjnej 8. Prokurentem firmy 10, dom własny. „(jagody czarne), + or Me 

jest Abram Dobkowski, zam. w Lidzie ul. Mackiewicza 20 PARE od i POCZ AEO RÓŻN E DOKTOR 
ółka fir va zaw. а cy / ia 29 czerwca ryka 1 skła у y / ч Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z a = czerwca AE. każdej ilości. Wilno, - z D.ZELDSWHEZ Doktór-Madycyny 

kich wspólników. zobow jadalne, sypialne, ; ul. Straszuna 13 m. 1, AŻNE dla  osób| <ROF- weneryczne, A. GYMRLER i 1 
w imieniu spółki, jak również żyro na ach, przekazy i salony,  gabinety,| Grynhaus. —o urządzających syfilis, narządów |choroby skórne, we- 
czeki winny być podpisywane albo p rę Dobkowską łą- łóżka niklowane ij _ wystawę dla Nas moczowych, od 9 |neryczne i moczo- 
cznie z Fanią io wą ik Po ea tylko prokuren- ah Kaa ORRO MB ša wojska. | — 9d 5—8 wiecz. | płciowe. Elektrotera- 

obkowskiego pod stemplem firmowym. sy, Stoły, — SZafy;| m „osanazazawenawaa |: : > ma ja, słońce ос 
wszelkiego rodzaju i dowody nie mające © . biurka, krzesła Za 2568 Kalio cmniiste roboty | Kobieta-Lekarz Siena: MSkiewi * 

ązań, również rachunki i pokwitowania z ódbio- dębowe i t. p. Do- SZ che: i EE l 1 | Н сга 12, róg Tatai- 
ru pieniędzy podpisuje każdy ze wspólników, lub  prokurent godne warunki i DOLARÓW styczne (iai P L QLioWICZOW. jskiej 9.215 8. 
pod stemplem firmowym; również każdy ze wspólników, lub na raty. sprzedamy Od za- ra e SSE) te- KOBIECE, WENE- W.Z.P 43 
prokurent ma prawo otrzymywać z poczty wszelkiego rodzaju — & „gi raz dom nowo- wedłie SAS RYCZNE, NARZĄ- Lk r 
korespondencį wane na imię firmy nie wyłączając prze wybudowany. Pla- NoE SS Bb pla- DOW MOCZÓW. ; 

kazów pieni: syłek wartościowych ze stacyj kolejo- MABEĘE cu ok. 300 sąż. kw. : w tkó NACH оё 12--21 0d 4--6, | ERRA 
wych, komór cel i kantorów przewozowych, banków, jak D. H.-K. „Zachęta* NEK (ów, terenów | uj, Mickiewicza 24, (g EET ` 
również każdy ze wspólników ma prawo reprezentować spółkę do sprzedania, ul. 2-ga Gdańska 6,tel.9-05 18! SNC CAC iinnych tel. 277. 
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katów, pocztowe i inne winny być podpisywane przez dwuch о- 211° ....... ”]УС р różne „modele W. Zdr. Nr. 152. AŚ 
wspólników: Sarę Dobkowską i Fanię Ilutowiczową. plastyczne wykonywa -- — ee za wasza 
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Dział A w dniu 6—VI 1928 r. 

Nr. 8226. A. „Benia Franiurt i S-ka“.Tartak. Sie dziba w 

Dokszycach pow. Dzisieńskiego. Firma istnieje od 2 czerwca 

1927 roku. Wspólnicy Borys Szejman i lzaak Szejman — obaj 

z Dokszyc oraz Benia Frankfurt, zam. w Wilnie, przy ul. No- 

wogródzkiej 24—10. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 

z dnia 2 czerwca 1927 roku uzupełnionej dodatkową umową z 

dn. 28 lipca 1928 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy do 

wszystkich wspólników. Kierownikiem zaś odpowiedzialnym 

przedsiębiorstwa jest Benia Frankfurt lub jego plenipotent, a 

zastępcą Borys Szejman. Weksłe, umowy i wszelkie zobowiąza- 

nia w imieniu spółki podpisują wszyscy trzej wspólnicy łącz- 

nie pod stemplem firmowym. Każdy ze wspólników oddzielnie 

ma prawo otrzymywać wszelkiego rodzaju korespondencje, 

wpływające na imię firmy: zwykł , poleconą, wartościowę oraz 

otrzymywać i przesyłać koleją żelazną towary, jako też  pro- 

wadzić sprawy spółki w instytucjach sądowych i administra- 

cyjnych i wydawać w tym celu plenipotencje osobom innym 

na prowadzenie takich spraw w imieniu spółki. ___ ы 
777—\ 

  

  

  ° \ dniu S—VI 1928 r. 
Nr. 8227. A. „Księgarnia i materjały piśmienne — Eljasz 

Kamieniecki" w ie, ul. Wileńska 4. Księgarnia i sprzedaż 

materjałów piśmiennych. Firma istnieje od 1928 roku. Wlašci- 

ciel Kamieniecki Eljasz, zam. w Wilnie, ul. RY > 
Ti 

  

  

Nr. 8228 A. Izaak Lipszyc i Naum Kaller spėlka“. Ekspio- 
atacja lešna. Siddziba w Wilejce Powiatowej, ul. Piłsudskiego 
19 „Firma istnieje od 18 kwietnia.1928 roku. Wspólnicy zam. 
w Wilejce powiatowej: Izaak Lipszyc—przy ul. Pilsudskiego 19 

i Naum Kaller — przy ul. Mołodeczańskiej 19. Spółka firmowa 
zawarta na mocy umowy z dnia 18 kwietnia 1928 roku na cza- 
sokres roczny do dnia 18 kwietnia 1928 roku. Zarząd spółki 
należy do obydwóch wspólników, którzy za spółkę podpisują 
we wszystkich wypadkach łącznie pod stemplem YE 

  

Nr. 8229 A. „Szołom Reches* w Wilnie, ul. Rudnicka 31. 

Sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Re- 
ches Szołom, zam. tamże. 

780—V 
  

Nr.8230. A. „Róża Szeskin* w Wilnie, ul. Rudnicka 7. Pra- 
cownia damskich kapeluszy. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ściciel SzeskinRóża, zam. w Wilnie ul. Końska I. RY 

781-— 

Nr. 8231 .A. „Arkin Fejga* w Holszanach, pow. Oszmian- 
skim, sklep „spożywczy i drobnej golanterji. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel Arkin Fejga, zam. tamże. ay 

  

AA LS 
fowstwa Budownictwa w Wilnie ogłasza 
n 

zbiórkę buoynków (dawne 

A. Buturlin 

Ekspozytura 3-go Okręgowego Sze- załatwia 

Lokaty dogodnie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - klandlowe, 

iniejszem nieograniczony przetarg na ro- 
młyny i pie- 

  

Wilno, 
Rzeczna 11 m. 3. —į Pr. PūPILSKI SRUSZERKA 

choroby skórne i we W. Śmiałgwska 
neryczne. 
od godz. 40 do li od do 
5-7 p.p. W.Pohulan- 46 m. 6. Niezamoz- 

1. Mickiewicza 

    

  

  

    

Przyjmuje przyjmuje od godz. © 

  
karnie rosyjskie) przy ul. Legjonowej Nr La aa 11 " 
2 w Wilnie. Oferty łącznie z warunkami S % jka 2, róg Zawalnej nym ustępstwa. 
przetargu można nabyć w godzinach UTZĘ- momen 40 w.2.P, Z. P. Nr. 67. 
dowych (8 — 15) w Ekspozyturze Bud. „a 
aż ul. Za A 5 (koszary 3 p. FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE B 
Sap.) za zwrotem kosztów, jak również pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych 
otrzymać informacje. Przetarg odbędzie ` "K ооы АЬ 

lokala Ekspozytury Bud. Wima К Ag: TYLKO GWARANTOWANEJ jakości. g 
okalu Ekspozytury Bud. Wilno, ZEDAŻ E 

. Ekspozytura Bud. Wilno zastrzega so- 4 i WYNAJĘCIE K. DĄBROWSKA Ё 
bie prawo dowolnego wyboru oferenta, 1957 - Wi = zmniejszenia ilości robót, jak rownież ! iino, ul. Niemiecka 3, m. 6. ° 
unieważnienie przetargu w całości. BEN! EG | 

L. dz. 740 Bud. A NA... L 

ES ES kaka La būna ka ba baka 

nie niniejszem podaje do wiadomości, ‘# 
na dzień 26 lipca r. b. został wyznaczony 
przetarg ustny i zapomocą ofert pisemnych 
na sprzedaż 
U: 

oraz drewa na pni. na powierzchni 
w działce Nr: 18 majątku Kozlewszczyzna 
gm. chocieńczyckiej, pow. wilejskiego. 

czówki przy miasteczku Krasnem n/Uszą. 

rekcja Lasów ( 
orąz N-ctwo Uszańskie. 

  

P. o. Kierownik Ekspozytury Bud. Wilno 

wlz (—) Ferański 

porucznik, 

  

metalowej 

Ogzoszenie. 
Dyrekcja Lasów Panstwowych w Wil- 

wrażeń słuchowych, 

estetyka. Przy 

drewna w Nadleśnictwie 
szańskiem: 

w stanie wyrobionym około 1040 m3 

podkładów kolejowych ,, 435 szt. 
8 ha  Cych miastach: 

Przetarg odbędzie się w lokalu leśni- 
Wilno 2, 3i4 

Szczegółowych iniormacyj udziela Dy- 
ielka Nr. 66, tel. 12—53) 

czący szczególnie przy wytrwałym noszeniu. Aparat 
się w uchu sam, podobni« jak sztuczne uzębienie. Dła Pań! 

kompletnej 
stosować. Przez znakomitych lekarzy specjalistów] i dr. pro- 
fesorów uniwersyteckich nieraz stosowany, 
wszelkie zabiegi lekarskie. 

Zastęp. B. Stiasnego (medyk) udziela bezpłatnej infor- 
macji i przyjmuje ewent. zamówienia, w razie możności sto- 
sowania tego aparatu od godz. 9 do godz. 19 у następuje 

  

GŁUCHAWI? 
inż. Suchorzyński wynalazł aparacik, który w licznych 

a nawet w b. ciężkich wypadkach przyniósł doniosłą poprawę 
słuchu, a niekiedy uleczał całkowicie. Aparat skłąda si 

membrany, 
usznej zapomocą gumowej oprawy, dopasowanej według gips- 
odlewu. Drgania metal. membrany przenosi na błonę bęben- 
kową (nawet uszkodzoną) system sprężynowy, dając odbiór 

  

którą umieszcza się w małżowinie 

a wibracjami powoduje stały masaz le- 
trzyma 

głuchocie i ropieniu nie da sie: 

gdy zawodzę; 

Baranowicze 23 i 24 lipca w hotelu Bristol 

Nowogródek 26 i 27 lipca w hotelu Europejskim. 
Lida 29, 30 i 31 lipca w hotelu itaija. 4 

wrzesnia w hotelu George. 
B. Stiasny Warszawa, ul. Koszykowa 39 2, tel. 288 32 

(godz. 9 12 1 16 -19), przedstawiciel fabryki Horkapsel G.. 
m. b. H. Wrocław (Breslau). 

Upraszam W. P. lekarzy specjalistów do nawiązania ze 

Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Wilnie. 

mną kontaktu cełem poznania właściwości 
stosowania dla dobra ogółu. 

Ogłaszam w każdą niedzielę w „ilustr. Kurierze Co- 

tego aparatu i 

dziennym* i w „Warszawiance”. 
) 
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Tranz. Sprz. Kupno 
Belgja 124.20 124.51 123,89 в— rę 
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ft. BALFOUR. 
wszystko, była to chwila, gdy był pe- zbrodnie, to też Fairleigh mógł być 

wien swego tryumfu. Powiedział mi, że spokojnym, że go nie zdradzą. Muszę 

ja... że mogłoby mnie to zainteresować, jednak przyznać, że jest to człowiek o 

*GALRA O DOKUMENTY w jaki sposób udało się mu wykryć te 
tajemnicze zakątki. Wkrótce po osiedle 

Bill otworzył ciężkie drzwi dębowe niu się na zamku, znalazł przypadkiem 

i zapalił światło w zewnętrznej grocie. tajemne przejście, a za nim drogę do 

Znajdowała się ona na poziomie nieco wieżyc i do sali, w której obecnie ulo- 

niższym, niż wewnętrzne i była dosyć kowane jest radio. Przypuszcza on, że 

duża. Poziom jej obniżał się coraz bar- to wszystko zostało „wybudowane ra- 

dziej i najdalszy jej kraniec znajdował zem z zamkiem. Możliwe jest, że i daw- 

się już pod wodą. U brzegu stał statek. niej Fairleighowie lubili mieć skrytkę, 

— Czy to parowiec? — zapytała w którejby mogli zniknąć w chwili nie- 
Molly. bezpieczeństwa. Dopiero po paru 1a- 

— Statek elektryczny. tach natrafił na ślady tych grot i od- 

— Ale dlaczego tu stoi? krył je wreszcie. Podobno często wy- 
— Myślę, że Fairleigh przygotował jeżdżał statkiem na spacer, pewnego ra 

tu sobie kryjówkę i korzystał z niej już zu przyszła mu ochota zajrzenia do gro 

nieraz. Szpiedzy niemieccy, o których ty wychodzącej na morze. Okazało się, 

mi pani mówiła, mogli tu się ukryć, a że ciągnęła się ona aż do studni, a na- 

potem uciec statkiem do pierwszej ło- wet poza nią jeszcze. To go zastanowi 

dzi podwodnej. Padczas wojny zaś tą ło. Po bliższem zbadaniu, okazało się, 

drogą wysyłane musiały być skradzio- iż była to idealna kryjówka, jedną trud 
ne przez Fairleigha bogactwa. ność stanowiło zamknięcie jej i ubez 

— Ach, Billu, czy niemoglibyśmy pieczenie od przypływu morza. Pewien 
uciec stąd w ten sposób? inżynier—Niemiec przybył właśnie w 

Bill potrząsnął głową. tym czasie do Coombe. Był to człowiek 
— Dawnobym to już zrobił, ale du- którego Fairleigh wybawił z matni. In- 

ża brama zamyka wyjście z groty. żynier ów zajął się grotami pod pre- 
—- Pamiętam, że wczoraj ją widzia tekstem naprawy zamku ustawiono 

łem! Gdzie jest ów ruszający się głaz? kable i przeprowadzono wszędzie elek 
— Po tamtej stronie studni, ale tru tryczność. 

dno go odróżnić. Ten człowiek jest gen — Ale w jaki sposób uniknęli roz- 
jalnym w urządzaniu elektrycznych mo głosu?—zapytała Molly. 
torów, więzienie moje np. jest wentyło- — Przedewszystkiem, dzięki temu, 

wane przy pomocy elektryczności. że zamek ma sławę nawiedzanego 
— Musiało go to kosztować olbrzy przez złe duchy, to ułatwiło mu sytu- 

mie sumy? ację. Następnie Fairleigh kazał napra- 

— Tak, ale on nie wszystko zrobił. wić most wodny uniemożliwiając w ten 
Połowa tej pracy została 

gdy odziedziczył ten zamek. | cujący u niego robotnicy byli przeważ- 

° ` — Dlaczego pan tak sądzi? ‚ mie | cudzoziemcami, poszukiwanemi 
— Opowiedział mi pewnego dnia przez policję, za  najprzeróżniejsze 

i Ё * dramatw 9 aktach 2 žycia & 
e = mery Biejski kinematograt włącznie będą wyświetlane filmy: „Śmierć bladym tWarzom dzikiego Zachodu. W roli głó- | 

Kulturalno-Oświatowy] nej: Ken Maynard z partnerem rumakiem Tarzanem. Nad program: „NIE RZUCAJ PAN KRE- | 
SALA MIEJSKA MEM* komedja w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g 5 „2 

L“ Ostrob ka © m. 30, w niedzielę i święta od g, 3 m. 30. Początek seansów A 6-ej, w niedzielę i święta od [ * 
i i uł. robramska 2. cej. Następny _ program: „KUCHARECZKAĆ, 

stare meble, obrazy, dywa- į Kino- „Aolios“ I Parter gd 1 zł. Balkon 70 gr. wielki podwójny program! 1) Fascynujący film „ARTYST IN 4 iw 
Teatr „ ŻYCIU = wający dramat w 7 akf. z czarującą Virginią Valli i 2) Sensacyjny szlagier „TAJEMNICA SALO- 

E ny, polską porcelanę, pasy JĮ L Wilenska 38. | NU PIĘKN ŚCI* sztuka erotyczno-salonowa w 8 akt. Masaž, kosmetyka i mitosė! Šeansy 0 god 6, 8 i 10.15 

į OFERTY: e-W01€ ł Kiau- Dolonja“ [72757 0d 80 zr; Dzis największy superfiim z cyklu arabskiego w Soven opracowaniu! Niezapomniany K 
+ Teatr rujący obraz piękności i miłości. Fascynująca symfonja miłości i żądzy na egzotycznem tle wschodu, 

Dom Sztuki S Lt. i A.Mickiewicza 22.|odwieczna pieśń żaru płonącej krwi, krainy haremów „BIAŁA NIEWOLNICA* dramat w 12 aktach. W rolach ' 
E + tytułowych znakomity trazik, ulubieniec publiczności wileńskiej Włodzimierz Gajdarów, światowej sławy 
i WARSZAWA į piękność Liana Haid i znany Karol Vanel i Reneć Herivel. Początek seansėw © godz. 5.30, ostatni 10.30. 

3 Kino- ©] Dzis! Najnowsze arcydzieło pocług powieść, Wernera Szefial TAJEMNICA KSIEZNY PANI SUWARINEJ / 
Ė ul. Chmielna 5. E Teatr „Wanda czyli MISTRZ ŚWIATA; przepiękny erotyczny dramat miłości i sportu w 12 aktąch. W rolach tytułowych ! 

Ur asa са оя с оее еч оана й ! Wicika 30. chluby ekranu Olga Czechowa, Xenia Desni i Fred Solm. ! 
‹ 

2 
Przez chwilę trwała cisza, poczem — (Co by pan robił beze mnie? nie Bill —będą musiał jednak cofnąć 1 

Molly zapytała: © 2 в — Zadawalem juž sobie to pyta- się o wiele lat wstecz, aż do czasu, któ-- 1 
— КЮга godzina? Cóż będzie Z nie, od czasu..—zaczął Bill gorąco, ry poprzedzał rok mego urodzenia. ‹ 

wybitnej inteligencji. wodą? е lecz nagle zatrzymał się. Ojcu mojemu nie powodziło się w ży- ё 
у_ Niezawodnie,—odrzekla Molly, Boyd spojrzał na zegarek. х Molly spojrzała nań ze zdumieniem ciu, jedynym szczęśliwym faktem było t 

—jest to człowiek o genijalnych pomy  — Za pół godziny będziemy ją zapanowało żerujące milczenie. Młoda małżeństwo jego, matkę moją uwiel- | V 
słach, który jednocześnie zajmuje się mieli. dziewczyna odezwała się pierwsza: biał całem sercem. Jednak nędza, w r 
najmniejszemi szczegółami. Oglądałem 
dziś rano wszystko, co się tutaj znaj- 
duje. Doprawdy dobra gospodyni nie 
mogłaby lepiej zaopatrzeć špižarni, 
wszystko tu jest, czegoby pan mógł po 
trzebować. 

— Prócz konjaku,—zauważył Bill 
z uśmiechem.— Tak, Fairleigh jest ory- 
ginalnym jegomościem. Postępuje z 
człowiekiem... jak pani sama wie, a po- 
tem przynosi mu butelkę dobrego wina. 

— Czy bardzo pana męczył? 
— Hmt!... No, niemógłbym powie- 

dzieć, żeby miał czułe serce... ale czas 
już do jedzenia, chodźmy! 

Powrócili więc do groty i Bill zajął 
się przygotowaniem posiłku. Molly po- 
deszła do niego i pokazując kasę ognio 
trwałą, zapytała: 

— (Co tam może być? 
— Gdzie? Ach, tam? Niewiem, jest 

to tajemnica Fairleigha. Bill otwierał 
właśnie puszkę konserwów i kładąc na 
stół dziwnego kształtu chleb, dodał: 

— Upiekłem to wczoraj, jest on 
trochę słonawy, jak wszystko tutaj zre- 
sztą, ale mam nadzieję, że pani uzna go 
za możliwy do jedzenia. 

— Jestem tak bardzo głodna, że go 
towa jestem zjeść wszystko, co mi pan 
da!—roześmiała się Molly, lecz nagle 
uśmiech zniknął z jej twarzy i dodała: 

wykonana, sposób wszelki dostęp ciekawym. Pra- —Billu, to musiało być straszne, takie 
życie! 

jemne! 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzia'ny Witold Woydylło 

Gdy się posilili, Molly uczuła wiel- 
kie pragnienie. Dyskretnie śledziłą Bil- 
la i teraz dopiero przypomniała sobie 
że podczas śniadania nic prawie nie pił 
Wyraz jego twarzy zaniepokoił ją, w 
kącikach ust dostrzegła nową zmarszcz 
kę, nadającą im wyraz goryczy, w spoj 
rzeniu zaś jego był jakiś niepokój, któ- 
ry stanowił bolesny kontrast ze spo- 
kojem jaki wiał od niego w czasach, 
gdy się spotykali w Londynie. 

Minuty plynęły bardzo wolno i pół 
godziny minęło, a potem jeszcze kilka, 
długich jak wieczność chwil. 

Wreszcie Bill zamknął drzwi, któ- 
re uprzednio był otworzył w nadziei, że 
usłyszy nadejście Osborna. 

— Już druga, nie dostaniemy wody 
aż do następnego odpływu. 

Niespokojnie spojrzał 
dziewczynę i zapytał: 

— Czy będzie pani mogła czekać? 
— Oczywiście, wcale mi się pić 

niechce. Ale, czy pan nigdy nie próbo- 
wał przedystylować wodę morską? 

— Nie, przecież do tego trzeba 
mieć specjalny aparat? 

— Moglibyśmy go sami stworzyć! 
Mamy tutaj rondelek, gdyby się nam 
udało złapać parę do innego naczynia, 
uzyskalibyśmy odrobinę wody do picia. 

— Że też ja sam o tem nie pomy- 
šlatem! Molly, pani jest cudowna! 

Śmiejąc się wesoło, zabrali się do 

na młodą 

— Rzeczywiście, nie bardzo przy- dzieła, naśladując Robinzona, a Molly 
zapytała: 

której żyli ciążyła im obojgu. W pół ro- 
ku po ślubie ojciec mój zdecydował się 
iść szukać szczęścia w głębi Alaski. 
Gorączka złota była prawdziwą epi- 
demją w tym czasie. Ojciec mój pozo- 
stawił matkę 'w małem miasteczku, 
gdzie się pobrali, a sam udał się w po- 
dróż za pożyczone pieniądze. W drodze 
spotkał człowieka, umierającego z gło- 
du, człowiek ten oświadczył, že nazy- 
wa się Morgan i opowiedział o swycie 
niepowodzeniach. W podróży na Pół- 
noc spotkał wilków, burza szalała nad 

— Czy chwila nie jest teraz od- 
stkopowiednia by pan opowiedział mi 
swe przygody? 

— Od czego mam zaczynać?—za- 
pytał Bill z wahaniem. 

— 0d początku! 
— Widzi pani nie chciałbym zbyt- 

nio oskarżać Fairleigha, gdyż Izabella 
jest tak miła... że... doprawdy to wszy 
stko jest straszne. 

— Jednak jeśli pan będzie milczał 
wobec mnie, nie się nie zmieni dla Iza- 
belli, pozatem nie wyjdziemy może 
stąd nigdy! Cóż będzie złego w tem, 
że pan mi wszystko opowie. Zresztą 
wiem już trochę o tej historji. Wiem, 
że Fairleigh nazywał się dawniej Peter 
Morganem i on fo zamordował ojca pa- 
na w Alasce. Czy nie było tak? Pan 
przyjechał do Anglji aby go zabić, ale 
zmienił pan zdanie. 

— Tak,—odrzekt Bill, — zrobiłem 
ze względu na Izabellę. 

Molly poczuła nagle dziwny chłód 
w sercu, i przez mózg jej przemknęło 
pytanie: czy możliwem jest, aby Bill 
kochał Ize? W istocie nie było to nie- 
prawdopodobnem, a jednak dotąd nie 
przychodziło jej do głowy. Próbowała 
zapanować nad wzrastającym w niej 
niepokojem. 

— Proszę mi to wszystko opowie- 
dzieć. Sądzę, że należy mi się trochę 
zauiania! 

x "DO prawda, — odrzekł poważ- 

tej chwili znajdował się w sytuacji bez 
nadziejnej. Ojciec mój zabrał go ze so 
bą do miasteczka i pielęgnował go sta- 
rannie, dopóki się nie wyleczył. Potenie 
widząc, że nieszczęśliwy człowiek jest. 
pozbawiony wszelkich środków do ży” 
cia, uczynił zeń swego wspólnika, gdyż 
twierdził, że to co wystarczy dla jedne 
go, może wystarczyć i dla dwuch ludzi» 
W ciągu dwuch miesięcy błądziłi beze 

skutecznie. Wreszcie znaleźli złoto ! 
rozłożyli obóz. 

— Nie widzieli żadnej istoty ludz= 
kiej i dopiero po miesiącu. podróżnik 
jakiś przyniósł list od mej matki i kil- 
ka dzienników z dwumiesięcznym opóź 
nieniem. - 

Bill zamilkł na chwilę, a Molly nie 

nia. 

Druk. „Wydawnictwo Wilekskie“ ul. Kwaszelna 23. 

° * + $ у 
nim, wreszcie stracił wszystkie psy, w 

przerywała pełnego smutku zamyśle” 
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