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Wywiad z prolesorem  Wołdemarasem. 
Ryga, 18 lipca. 

W dniu wczorajszym premier Wal- 
demaras udzielił w Kownie dłuższego 
wywiadu przedstawiciełom prasy miej- 
scowej i zagranicznej. jest to pierw- 
sza enuncjacja urzędowa kowieńskie- 
go ministra spraw zagranicznych bez- 
pośrednio po zerwaniu rokowań polsko 
litewskich, po zamknięciu, że się tak 
wyrażę, pierwszego etapu na: „nowej 
drodze" stosunków polsko litewskich. 
Obecnie oczekiwać możemy jeszcze cze- 
goš od pienum konierencji w Królew- 
cu. Czego oczekuje od niego wszakże 
sam premjer Woldemaras, nie powie- 
dział tego na konierencji prasowej. 
Natomiast powiedział dużo o poprze- 
dnich nieudanych próbach porozumie- 
nia i powiedział w słowach bardzo 
ostrych i dla Polski nieprzychylnych, 
jakich nie słyszeliśmy już prawie od 
czasu zwołania pierwszego plenum w 
kwietniu r.b. 

Wyraźnie tendencyjne, wysoce pe- 
symistyczne i bardzo uparte jest sta- 

sądząc z enuncjacji 
' Woldemarasa. 

Profesor Wołdemaras, który z po- 
czątku szeroko opowiadał © przebie- 
gu rokowań i całego splotu wypad- 
ków, począwszy aż od rezolucji rady 
Ligi dn. 10 grudnia r. ub., oświadczył, 
że postępowanie Litwy nie tylko zgo- 
dne było najzupełniej z rezolucją ge- 
newską, ale od początku do końca 
wychodziło z zasady, zaleconej stro- 
nom zainteresowanym w Genewie. 
Jak się Litwa przytrzymała rezolucji? 
A oto: usiłowała zmusić Polaków do 
uznaniaą za sporne te kwestje, które 
jako sporne uznała sama Rada Ligi 
Narodów. Tak powiedział Woldema- 
ras i to jest extrakt [całego wywiadu. 

Nastąpnie, przechodząc do szcze- 
gółów, nadmienił przedewszystkiem, że 
Litwa zażądała demilitaryzacji strefy 
„pogranicznej. Żądanie takie, zdaniem 
Woldemarasa, jest zupełnie zrozumia- 
łe: wszystkim bowiem dobrze wiado- 
mo, że... Litwa dąży do pokoju. 
Tymczasem w samem Kownie żąda- 
nie to uważane było za nawpół pro- 
wokacyjne, nawpół zaś humorystyczne. 
Już po konferencji królewieckiej żar- 
towano sobie w sferach rządowych 
z tego projektu. Powstała nawet 
anegdota: Jednak ten Woldema- 
ras to bardzo rozumny człowiek. 
Wszystkie rządy biedziły się nad 
Sposobem odebrania Wilna Polsce. 
A oto najprostszy sposób: „najpierw 
Polacy wycofują swoje wojsko z Wil- 

a następnie Litwini zajmują Wił- M a, 

"Tak to sobie żartowano w sfe- 
rach kowieńskich, ani przez jedną 
chwilę nie wierząc, ażeby Polska na 
tego rodzaju projekt przystać mogła. 

Następnie wszystko w wywiadzie 
Woldemarasa jest jasne i krótkie: 

Litwa wysunęła drojekt odszkodo- 
wań za akcję Żeligowskiego, bo uwa- 
żała odszkodowania za rzecz słuszną, 
odrzuciła zaś polski kontrprojekt, bo 
uważała go za niesłuszny. Litwa od- 
rzuciła polski projekt hezpośredniej 
komunikacji, ponieważ sankcjonuje on 
Obecny Stan rzeczy. Litwa odrzuciła 
polski projekt paktu o nieagresji po- 
nieważ sankcjonował on obecny stan 
rzeczy. Koniec końców Litwa odrzu- 
ciłą wszystkie projekty porozumienia, 
ale... wypełniała przytem najskrupula- 
tniej decyzję Rady Ligi. Oto mniej 
więcej sens enuncjacji prof.4Woldema- 
rasa. 

Co zaś dotyczy ogólnego znacze- 
nia nieudanych rokowań, Woldemaras 
jest zdania, że wpoiły one w Polskę 
przekonanie, iż należy się liczyć ze 
Sprawami otwartemi, które w Polsce 
uważano dotychczas za uregulowane 
ostatecznie. 

Następnie ktoś z obecnych zadał 
bytanie o wojskowych manewrach ze 
Strony Litwy w Oranach, a ze strony 
olski w Wileńszczyźnie, które uwa-   Żane są ogólnie za demonstracje wo- 

, lenne. Woldemaras oświadczył w od- 
Powiedzi na to, że w Oranach nie 
było manewrów. ale strzelanie z ar- 1 

| Mat, o czem zawiadomił Polskę za 
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/ pośrednictwem państwa trzeciego. Co 
aś dotyczy mających się odbyć ma- 

rów pod Wilnem, to wątpi, ażeby 
ały one charakter przygotowań wo- 

dennych Polski, ponieważ wojna  pol- 
Sko-litewska wywołałaby wojnę wszech- 

owa. tego zaś nikt nie chce na- 
et j w Polsce. 
L] 
Uchwały śląskiej rady waje- 

wódzkiej. 
KATOWICE, 19.7 Pat. Rada wo- 

Jlewódzka uchwaliła na  dzisiejszem 
Osiedzeniu m. in. oddać 1,900,000 
- przeznaczonych pierwotnie na bu- 

i owę szkół zawodowych, na bu- 
dowę domków robotniczych, a na- 
Stępnie przyznała dodatkowy kredyt 
W wysokości 500.000 zł. na rzecz 

ar ostatniego huraganu. 
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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia agłoszeń i 

Tajemnicze zniknięcie bułgarskigo ministra 
i wojny. 

BERLIN. 19.7. (PAT). „Worwaerts* w depeszy własnej z Sofji przyno- 
si sensacyjną wiadomość 0 zmiknięciu ministra wojny Wołkowa, «iówy wyje- 
chał na urłop dwumiesięczny w niewiadomym kierunku zagranicę i mikt nie 
wie nic gdzie się obecnie zmajduje. 

Wkołach poselskich zbliżonych do rządu, twierdza że minster Wołkow 
już przed swoim wyżazdem wniósł podanie e dymisję. Jako następcę jego wy- 
mieniają szeja sztabu generalnego gen. Bakardiewa. 

W mieście krążą różne pogłoski © tej rzekomej ucieczce Wołkowa. jed- 
ni twierdzą, jako Wołkow uciekł z powodu wykrycia aiery korupcyjnej i 
skandalu osobistego w jaki miał być wmieszany. Drudzy wymieniają jako po- 
wód ucieczki tarcia osobiste między ministrem wojny Wołkowem a innymi 
członkami gabinetu w sprawie nowego kursu polityki wewnętrznej, który po- 
dobno sa dążyć do porozumienia z Jugosławią. 

Macedończycy, którzy pracują przeciw zbłiżenia z Białogrodem mieli 
podobno mieć w osabie Wołkowa męża zaufania w gabinecie. Krążą również 
pogłoski, że Wołkow był podbono bliske przywódców bandy terorystycznej. 

Zamknięcie granicy bułgarskiej. 
WIEDEŃ. 16.7. (PAT). Według doniesień dzienników granica bułgar- 

ska jest Gd 2 dni zamknięta. Powszechnie utrzymują, że między zwolennikami 
zamordowanego F'rotogorowa, a zwolennikami Michajłowa odbywaja się obec 
nie starcza na obszarze granicznym. W okolicach Arumadjaku miało zginąć 
100 osób. Wśród zabitych znajduje się podobno gen. Zekw. 

Niemcy uprzejmie odważą Bele Kulma. 
RZAD POLSKI NIE CHCIAŁ ABY BELĄ żĄ U R SIĘ PĘTAŁ. 

BERLIN. 19.7. (PAT). „„Vossische Ztg.* donosi, że rząd niemiecki na prośbę rządu 
austryjackiego zgodził się ażeby Bela Kuhn skazany wyrokiem sądu wiedeńskiego na 
wydalenie z granic Austrji został odstawiony przez terytorjum niemieckie do granic Ro- 
sji Sowieckiej, r 

„Wobec tego, że rząd węgierski zażądał wydania Beli Kuhna, a rząd połski nie zgo- 
dził się na to, ażeby Beła Kuhn odstawiony został d oRosji Sowieckiej przez terytorjum 
poiske, pozostawała tylko jedna możliwość transportu przez Niemcy. 

Rząd niemiecki uważa, że wyrażając zgodę na przejazd Beli Kuhna przez Niemcy 
spełnia akt przyjaźni wobec Austrji. Transport odbędzie się z Wiednia przez terytorjum 
czechosiowackie do Szczecina, stamtąd zaś okrętem do Rosji. 

Odnalezienie zwłok boewensziejna. 
PARYŻ. 19. 7. Tel. własny. Paryskie gazety przyniosły dzisiaj wieczór 

sensacyjną wiadomość © znalezieniu trupa belgijskiego finansisty Loewenstei- 
ua. Jedna z łódek znałazła w pobliżu Calais w kanale La Manche zwłoki mę- 
żczyzny w stanie silnego rozkładu. Zwłoki były nieubrane, na nogach jed- 
wabne skarpetki, na ręce złoiv zegarek z inicjałami A. L. Francuska policja 
zarządziła natychmiast dochodzenie. W Paryżu panuie przekcaunie, žė są 10 
zwłoki Loewensteina. 

Głos niemiecki w sprawie frakfafu handlowego 
BERLIN. 19. (PAT). W raw rokowań handlowych polsko - 1600 

ckich „Boersen Courrier'* zamieszcza obszerny artykuł wstępny posła do Rei- 
chstagu dr. Kremera, który dowodzi, że Niemcy nie mogły się nigdy zgodzić 
na to, żeby postanowienia dekretu polskiego miały być stosowane jako repre- 
salja przeciw obywatelom niemieckim. Natomiast przepisy policyjne dotyczące 
prawa pobytu cudzoziemców w Polsce powinny się zwracać podobnie jak to 
się dzieje w innych passtwach, tylko przeciwko takim cudzoziemcom, których 
działalność ze względów wojskowo - politycznych może wzbudzać podejrze- 
nia. Pos. Kremer polemizuje z przeciwnikami traktatu polsko-niemieckiego w 
Niemczech. Oświadcza on, że w obecnej chwili usunięcie stanu beztraktowego 
jest bezwarunkowo możliwe. Można nawet twierdzić, że wschodnie prowincje 
niemieckie tylko pod tym warunkiem będą mogły utrzymać względnie osią- 
gnąć konieczną równowagę wewnętrzną, jeżeli obecna granica polsko - nie- 
miecka przestanie mieć charakter barjery nieprzebytej, przynajmniej w zakre- 
sie gospodarczym i jeżeli uda się nawiązać stosunki handlowe między Polską 
a Niemcami. 

Od wznowienia stosunków handlowych polsko - niemieckich zależy 
przedewszystkiem los setek tysięcy robotników niemieckich, dlatego oświad 
cza pos. Kremer — należy powitać z zadowoleniem decyzję rządu Rzeszy, za- 
powiadającą wznowienie rokowań handlowych z Polską. 

Otwarcie funeglu w Pirenejach. 
MADRYT. 19.7. (PAT). Otwarcie tunelu przez który przechodzi linja 

kolejowa z Auera w Hiszpanji do Oloren we Francji odbyło się bardzo uro- 
czyście. 

O godz. 11 min. 30 przybył do Aranons pociągiem specjalnym prezy- 
dent republiki francskiej Doumergue. Król Alfons XIII i prezydent Doumergue 
przywitali się bardzo serdecznie. W czasie śniadania król Alfons XIII wygło- 
sił przemówienie, stwierdzając, że przedstawiciele Hiszpanji i Francji podają 
sobie ręce z ałcą serdecznością. Zakończył twierdzeniem, że z dumą wita w 
imieniu hiszpańskigo narodu przedstawicieli pełnej chwały Francji, w której 
Hiszpanja pragn ie zawsze widzieć swoją wierną sojuszniczkę. Prezydent 
Domergue dziękując wyraził podobne uczucia przyjaźni Francji dła Hiszpa- 
nji. O godz. 13-ej król w otoczeniu świt przebyli irancuską koleją elektrycz- 
ną nowy tunel. Po uroczystości król Alfons XIII odjechał do San Sebastan, 
a prezydent Doumergue odjechał do Paryża. 

Dookoła wyprawy Nobile'a. 
ROZBITKOWIE „ITALJI* WRACAJĄ DO WŁOCH. 

RZYM. 19.7. (PAT). Agencja Stefaniego komunikuje, że zgodnie z pole- 
ceni a szeia rządu uratowani dotychczas rozbitkowi sterowca „Italia“ natych 
miast powrócą do Włoch. Zostaną oni przewiezieni przez okręt „Citta di Mi- 
lano“ do Narwi. Mussofini wydał formalny rozkaz, ażeby wszyscy uratowani 
członkowie ekspedycji gen. Nobile powstrzymali się od udzielania jakiego- 
kolwiek wywiadu, składania oświadczeń i t.p. „Cita di Milano" po odwiezie- 
niu rozbitków powrócił do Kingsbay w celu dalszego współdziałania w poszu- 
kiwaniach pozostałych rozbitków. 5 

ROSJANIE CHCĄ ODNALEŹĆ AMUNDSENA. 
MOSKWA. 19.7. (PAT). Moskiewska radjostacj akomunikuje, że wi- 

ceprzewodniczący komitetu pomocy rozbitkom „Italji“ _ Sergjusz Kamieniew 
oświadczył, że komitet zajmie się obecnie odszukiwaniem Amundsena. Uwa- 
żane jest za rzecz możliwą, że Amundsen skierował się ku grupie Alexandre- 
go, która najwięcej ucierpiała i że znajduje się on obecnie razem z nią. 

SZWECJA REZYGNUJE Z DALSZYCH POSZUKIWAŃ. 
RZYM. 19.7. (PAT). Do agencji Stefaniego donoszą ze Stokholmu, że 

szwedzka ekspedycja ratunkowa na Spitzbergu otrzymała rozkaz powrotu 
do Szwecji. 

REUPWOCIOSI 

Anglia nie chce konfakiu 2 Sowietami. © 
BERLIN. 19.7. (PAT). Jak donoszą dzienniki rząd angielski odmówił u- 

dzielenia prawa wjazdu sowieckiej delegacji, która miała udać się do Angiji 
na konferencję angielskich związków robotników drzewnych. 

Katastrofa żywiołowa w Niemczech. 
BERLIN. 19.7. (BAT). Po upałach ubiegłego tygodnia nawiedziła przed kilku dnia- 

mi północną Bawarję żywiołowa burza połączona z oberwaniem się chmury. Szczególnie 

ucierpiała znana w całym świecie miejscowość Oberarrmergau, w której rok rocznie od- 

bywają się przedstawienia pasyjne ścągając widzów z całego Świata. Cała okolica zosta- 

ła zalana, rzeka Lein i strumienie okoliczne wystąpiły z brzegów zalewając całą dolinę. 

Wszystkie mosty zostały zerwane. W Oberammergau utworzył się wielki wał drzew nanie 

sionych przez wodę, który tamuje odpływ wezbranych fal rzecznych. Cała miejscowość 
pozostaje pod wodą. Uszkodzeniu ulegi między innemi kabeł elektryczny, tak że akcja 
ratownicza odbywać się może przy Świetle pochodni. Również okoliczne miejscowości 
ucierpiały bardzo skutkiem oberwana się chmury. 
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FWIENIEC—A. Ossołing. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa i 

  

  

      

HSORODZIEJ—K. Smarzyński. 

1У OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 5 S-ej 30_ t i 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz 2 prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczn2 o 
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PO>TAWY-— J. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
EARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk | 
BRASŁAW—Ksieg. T-wa „Lot”. Н 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ui. Zamkowa, W. Włodzimierow 

ONO—Księg. T-wa „Ruch“. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POwW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 
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0 fundament konstytucji. 
Oparcie samorządu powiatowego o związki społeczne. 

Dyskusja o przyszłej konstytucji 

zaczyna się Od nas, od władz central- 

nych. lzta poselska, Senat, ordynacja 

wyborcza do centralnych ciał. Jest to 

postawienie błędne, bo odwraca uwa- 

gę od tego, co błędne było w całym 

ustroju Polski. Daliśmy prawa wy- 

borcze obywatelowi, nie dając mu 

świadomości aktu wyborczego. Rzu- 

cał on swój biuletyn wyborczy, nie 

zdając sobie sprawy, że to ma zwią- 

zek realny z jego życiem. Tę  śŚwia- 

domość związku pomiędzy osobistem 

życiem a sprawami politycznemi dać 

może tylko samorząd lokalny. W Pol- 
sce On nie istniał, bo nie można na- 

zwać tego samorządem, co miało tak 

małe kompetencje. W Polsce samo- 

rząd nie istniał, bo pięcioprzymiotni- 

kowe prawo wyborcze w połączeniu 

z samorządem o szerokich kompe- 

tencjach doprowadziłoby Polskę do 

kompletnej anarchii. 

Parlamentaryzm zbankrutował we 

wszystkich krajach, gdzie nie było sa- 

morządów lokalnych, tradycji życia 

samorządowego. Parlament bez tra- 

dycji samorządu gminnego —to gmach 

bez fundamentow, który runie z tem 

większym trzaskiem, im będzie wyż- 

szy. Mówić o ordynacji wyborczej, a 

nie mówić o konieczności budowy (bo 

nie przebudowy), to znaczy wyrzekać 
się i na przyszłość form parlamentar- 

nych w Polsce. Można powiedzieć, że 
nawet obecnie obowiązująca w Pol- 

sce ordynacja wyborcza zmienia się 
u nas z roku na rok, gdyż z roku 

na rok zmniejsza się u nas procent 

analiabetów i z roku na rok kultura 
rozszerzę się na masy, a więc zminiej- 

sza się to haniebne zło, które zda- 

wało losyzpaństwa w ręce ciemnoty. 

Ale to nie wystarcza. Prócz tego, by 

obywatel umiał czytać, trzeba, aby 

umiał się obchodzić ze sprawami pu- 

blicznemi. To, mu może dać, tylko 

samorząd lokalny. 

Hasła gospodarcze były u nas 

modne. Mówiono nawet, by zastąpić 
Sejm przez Rady Gospodarcze. Uwa- 
żam to za „objaw tragedji polskiej, 

że konserwatyści w takich hasłach 

szukali ratunku przed ciemnowładz- 

twem. Nie zagadnienia . gospodarcze, 

lecz ideologiczne, polityczne będą za- 

wsze panowały nad naszym starym 

kontynentem. Zadużo tu naszej krwi 

wsiąkło w ziemię Europy, świętej 

krwi, wylanej w sporach ideowo-poli- 

tycznych. Można napisać książkę o 

tem, jak zbanktrutował materjalizm 

historyczny Marxa w samej Bolszewiji. 

Pierwiastek emocjonalno-ideowy  pa- 

nować będzie zawsze przy wyborach 

powszechnych. 
Trzeba jednak,żaby te emocje ide- 

owe opierały się o grunt realny, a 

nie o iluzje, brednie, kłamstwa do- 

brze opłacone, głupie romanse i ian- 

tazje w rodzaju takich, jaki się u nas 

nazywa reformą rolną. Dlatego sa- 

morząd lokalny istotnie powinien być 

na hasłach i zasadach gospodarczych 

zbudowany. W Rosji człowiek pier- 
wiej politykował, potem się uczył, 

potem robił pieniądze. Student rosyj- 

ski przez pierwsze lata uniwersytetu 

zajety był walką z własnem  paūst- 

wem, potem siadał do egzaminów i 

zapominał o polityce, potem, jeśli mu 

się udało zostać inżynierem dróg i 

komunikacji czy czemš takiem, to 
zbijał pieniądze, spijał szampana, a 
często nie zapominał o łapownictwie. 

System ten miał może dużo cech 
sympatycznych, lecz zdaje się, że 
lepszy jest europejski, gdzie człowiek 

pienią- 
dze, a wkońcu zajmuje się polityką. 
W miarę normalizacji życia polskiego 
będziemy się zbliżać do tego euro- 
pejskiego systemu. Budowa państwa 
prowadząca przez lokalny samorząd 

gospodarczy do rozstrzygania wielkich 

zagadnień politycznych w centrum 

państwa, przypomina trochę ten euro- 

pejski system kolejności zajęć czło- 
wieka. 

* 

Czem są nasze rady miejskie? 

Tak często się czyta o różnych ra- 
dach miejskich, że ta jest opanowana 

przez P.P.S., ta przez N.P.R., ta przez 

Chadecję. Partje czynią sobie domy 

inwalidów z rad miejskich. Partyjnicy 

drugiego rzędu, naganiacze partyjni i 

tego rodzaju towarzystwo zamiast re- 

numeracji w gotówce zostają radnymi 

Zawsze piszę o Aleksandrze  Wielo- 

polskim, który nie potrafił być pol- 

skim Bismarckiem, ale byłby na- 

pewno polskim Hurdenbergiem. Jak 

dalece u nas zamarły te tradycje i 

ambicje samorządowe, skoro się tych 

kwestyj nie podnosi w żadnym szer- 

szym programie politycznym. 
=k 

To, co dzisiaj chcę napisać, jest 

tylko szkicem metody. Chcę przedsta- 

wić swoją konstrukcię składu Sejmiku 

powiatowego. Nie będę mówił o jego 

kompetencjach, zaznaczę tylko, że o- 

gólną moją tendencją byłoby możli- 

we rozszerzenie kompetencji samo- 

rządu. Nie będę mówił o gminach 

miejskich, miasteczkach i miastach, 

jakkolwiek uważam, że w naszych 

przynajmniej warunkach upodabnia- 

nie miasteczka do miasta nie jest 

wskazane. To co chcę powiedzieć jest 

tylko szkicem, szkicem metody. 

Е ši 

Według mojei konstrukcji składał- 

by się Sejmik: 

1) z delegatów gmin 

2) z delegatów związków. 
= 

Przewiduję trzy rodzaje związków 

opartych o liczbę, opartych o znaczenie 
społeczne wykonywanego zawodu, 
wreszcie opartych o kapitał. 

Związek pierwszej kategorji— to 
związek ludzi, wykonujących pewien 
zawód, związek robotników pewnej 
gałęzi, robotników rolnych, czy ma- 
łych producentów rolnych, czy każdy 
inny. Ustawa wymagałaby od takiego 
związku określonego quantum człon- 
ków i określonej rocznej i regularnie 
płaconej składki. Czuwałby nad tem 
specjalnie przystawiony przez władzę 
sekretarz, o którym będę pisał niżej, 
Rozumiem, że chodzi tu o związki w 
granicach powiatu. Jeden powiat 
mógłby wszystkich swoich robotników 
przemysłowych pomieścić w quantam 
liczbowem, przepisanem przez ustawę. 
Inny powiat mógłby posiadać wiele 
związków zawodowych robotniczych. 
Dość, że pewne quantum członków 
dawałoby prawo do posiadania przed- 
stawiciela w Sejmiku. 
Związek drugiej kategorji— tozwią- 

zek lekarzy, adwokatów, związek lu- 
dzi, których walor pracy ma większe 
znaczenie społeczne. Związek ten ró- 
żniłby się tylko tem od pierwszego, 
że quantum liczbowe, wymagane przez 
ustawę, byłoby tu mniejsze. Pozatem 

nad wykonywaniem statutu - związko- 

wego również czuwałby mianowany 
przez władzę sekretarz. 

Związek trzeciej kategorji byłby 
to związek, oparty o pewne quantum 
kapitału. Reprezentowałby nie osoby, 
lecz przedsiębiorstwo. Aby należeć do 
takiego związku, należałoby reprezen- 
tować pewne przedsiębiorstwo. Usta- 
wa nie moglaby tu zastosować jedna- 
kowej miary dla wszystkich związków 
t.j., wymagać od każdego, by герге- 
zentował równą ilość kapitału. Ze 
względów gospodarczych wydaje się 
to nie wskazanem. W tych związkach 
również istniałby delegowany przez, 
władzę sekretarz. 
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Oparcie składu samorządu 0 
związki posiadałoby wiele zalet. Jeśli 

chodzi nawet o związki zawodowe, 

to do zrzeszenia każdego nie przy- 
chodzi już tylko egzemplarz zoolo- 

gicznego gatunku człowieka, któremu 
obecnie obowiązujące prawo daje 
prawo wyborcze, lecz  przycho- 
dzi już indywiduum, które ma  Świa- 
domość swej pracy i. Świadomość 

swego interesu, i świadomość pewnei 
solidarności społecznej. Każdy ustrój 

państwowy jest dla mnie tylko sy- 
stemem odpowiedniej selekcji ludzi dla 

odpowiednich stanowisk. Wierzę wię- 

cej w selekcję przy wyborach we- 

wnątrz związków zawodowych. Lu- 

dzie jednego zawodu zazwyczaj lepiej 

oceniają sebie nawzajem. Jeśli cho- 

dzi o związki, oparte o kapitał, to i 

dzisiaj mają one duży wpływ na wy- 

bory. Ten wpływ zostanie tylko 

prawnie unormowany. 

Związanie ustroju samorządowe 

go ze związkami zawodowemi  sta- 

wia nas wobec niebezpieczeństw z 

któremi walczył konserwatywny rząd 
angielski. Związek zawodowy  robot- 
niczy z reguły wpada pod wpływ 
partji politycznej, która używa siły 
organizacyjnej związku dla celów 
często nic niemających wspólnego ze 
Sprawami gospodarczemi. W  Anglji 
starano się z tem walczyć przez 
Hogg-bill,, ustalający nadzór nad fun- 
duszami związków. W moim projek- 
cie poszedłbym dalej. 

Nadzór nad związkami wszystkich 

trzech uprzednio wyliczonych katego 
ryj skoncentrowałbym w wojewód- 

stwie. Wojewoda byłby tą ekspozytu- 

rą wewnętrznej polityki rządu. Każ- 
dy związek, któryby chciał zostać je- 

dnostką wyborczą do Sejmiku po- 

wiatowego, musiałby być uznany przez 

wojewodę. Wojewoda wyznaczyłby 

sekretarza, ktoryby czuwał nad dzia- 

łalnością związku, |rachunkowością 

związku, przestrzegał statutu. Sekre- 
tarz pobierałby swoje ustawowo usta- 
lone pobory z pieniędzy związku, lecz 
byłby odpowiedzialnym i odwoływa- 

nym przez wojewodę. 

Sekretarz taki miałby oczywiście 
polityczny wpływ na związek. Lecz w 
mojej tendencji byłby on nie instytu- 

cją walki ze świadomością polityczną 
członków związku, lecz instytucją 
walki z nieuświadomieniem  politycz- 
nem członków związku. Jeśli człon- 
kowie związku będą posiadali ugrun- 

towane przekonania polityczne, to na 
to nie poradzi dziesięciu przez 

rząd nadesłanych sekretarzy. Dla 

naszych stosunków typowe jest jed- 

nak inne niebezpieczeństwo, jeśli cho- 

dzi o związki pierwszej kategorii. 

Członek związku jest nieuświadomio- 
ny politycznie i na tem jego nieuświa- 
domieniu spekuluje agitator partyjny. 

W moim projekcie sekretarz związku 

odciąłby tylko możliwość spekulacji 
na niewyrobieniu politycznem chłopa 
czy robotnika, lecz nie mógłby prze- 
Szkodzić rozrostowi jakiejś ideologji 
politycznej tam, gdzie ona znalazła 
grunt świadomy. 
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Do calošci mego projektu koniecz- 
ne jest wychowanie takich sekretarzy. 
Tutaj fakultet prawa byłoby i zadużo 
i zamało. Państwo musiałoby inaczej 
Szkolić ludzi, którzyby temu zawodo- 
wi chcieli się poświęcić. Mói projekt 

nie jest faszystowski, nie wychodzi 

z istnienia jakiejś partji. Ale ci jed- 

nak ludzie, przenikający do różnych 

zrzeszeń społecznych, musieliby mieć 

jednak jakąś wiarę państwową w so- 

bie. Każdy generalny strajk  politycz- 
ny musiałby ich mieć przeciw sobie. 
Każda spekulacja egoistyczna grupy 
kapitalistów, zwrócona przeciw intere- 
sowi publicznemu, musiałaby ich mieć 
przeciw sobie. Musieliby więc służyć 
nteresowi państwa. Czy nie staną się 
wtedy pionkami różnych partyj i czy 
nie wprowadzą w życie nasze jeszcze 
więcej chaosu? 

— A no, proszę pamiętać, że je- 
stem moenarchistą. Dla mnie silne 
państwo nie da się inaczej zbudować, 
jak na osi stałej. Jeśli będą służyć 
stałej, niezmiennej instytucji, wyobra- 
żającej interes państwa,; staną sie 
„wtedy jednym z hamulców antypań- 
stwowych wystąpień w różnych  gru- 
pach społecznych. Cat.
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NIEŚWIEŻ. 

— Święto pułkowe 27 P. ułanów. 
Święto pułkowe—to obchód, powtarzający 
się w stu kilkudziesięciu pułkach armji pol- 
skiej co roku, a więc, zdawałoby się, że po- 
winno się stać czemść dość zwykłem, mo- 
że nawet banalnem. 

A jednakże jak zupełnie inaczej jest w 
rzeczywistości, a przynajmniej jak przed 
paru dniami inaczej było u nas w Nieświe- 
żu, gdy obchodziliśmy wraz z 27 pułkiem 
ułanów jego święto pułkowe! — Widać, 
że Polak, choć nie jest militarystą jak Nie- 
miec, jednakże kocha się w swojem woj- 
sku; w dniu powszednim często Się to za- 
ciera, ale zato przy okazji tembardziej wy- 
chodzi na jaw.—To też z prawdziwą pszy- 
jemnością, a chwilami z rozrzewnieniem 
przeżywaliśmy kilka dni świątecznych na- 
szego solenizanta, 27 pułku ułanów. 

Najpiękniejszą chwilą to był bezwątpie- 
nia początek uroczystości, wieczorny apel. 

Na wzgórzu przy trakcie snowskim, 
o godz. 8-ej stanął w dwóch szeregach 
cały pułk. Powoli zaczęli nadjeżdżać i nad- 
chodzić liczni goście; czekano tyłko na 
przyjezdnych z kolei. 

Wkrótce na szosie od Horodzieja pod- 
niósł się tuman kurzu: to. jechały pełne 
gości autobusy, wśród nich kilkunastu kor- 
porantów z b. 203 ochotniczego pułku 
ułanów, niektórzy wraz z żonami. —Auto- 
busy jadące całym pędem eskortowały po 
bokach w pełnym galopie dwa długie sze- 
regi Szkoły Podoficerskiej pod , dowódz- 
twem por. Racewicza. — Przy bramie try- 
umfalnej, wybudowanej na szosie gości 
spotkała marszem orkiestra pułkowa, po- 
czem wszyscy zgrupowali się około sze- 
regów żołnierskich. 

Komendę objął dowódca pułku, pułk. 
Rostworowski, który wezwał ochotników 
203 p. uł., by stanęli w swych dawnych 
szwadronach: na prawem skrzydle każdego 
umundurowanego szeregu ustawiła się gar- 
stka „cywilów*, przypominających sobie 
dawne, może „dobre* czasy wojenki! 

Nadjechał po chwili dowódca Brygady, 
pułk. Skotnicki; gdy przyjął raport i przy- 
witał się z żołnierzami, zaczął się apel. 

Przemówił do żołnierzy pułk. Rostwo- 
rowski, serdecznie zwracając się też do b. 
ochotników, a krótką historję powstania 
203 o. p. uł. przypomniał maj. Lizoń. 

Poczem nastąpiło odczytywanie nazwisk 
tych dawnych oficerów i Żołnierzy 203 p. 
uł. którzy bądź obecnie służą w pułku, 
bądź przybyli jako goście. — Po wywoła- 
niu każdego nazwiska z szeregów padała 
krótka odpowiedź: „obecny, awansowany 
па...“ i tu wymieniał każdy swoją rangę 
dzisiejszą. Ostatnie nazwisko wywołane 
było p. Piwnickiej, zasłużonej kierowniczki 
czołówki z czasów wojny. 

Po skończeniu czytania listy najstar- 
szych członków rodziny pułkowej młodsi 
bracia, dzisiejsi żołnierze, oddali honory 
wojskowe, czcząc w ten sposób zasługi 
bojowe swych poprzedników, a zarazem 
uzmy sławiając, jak droga im jest tradycja 
bojowa. —Orkiestra wojskowa szumnie za- 
grała marsza puikowego. 

Radosna część apelu była skończona, 
teraz nadchodziłą druga, poważna i rzewna 
chwila wspomnienia poległych, tych, któ- 
rzy za patronów pułku uchodzić mogą. 

Zapadał właśnie zmierzch. — I jak 
dzień przechodził w noc gwiaździstą, tak 
myśl nasza od życia przechodziła gdzieś 
w zaświaty, gdzie stokroć ładniej gwiazdy 
świecą, gdzie firmament stokroć piękniej- 
sży, a dusza ludzka znajduje prawdziwe 
ukojenie po spędzeniu piacowitego dnia — 
żywotal—Tam szukaliśmy poległych na po- 
lu chwały bohaterów, ze czcią imion ich 
tu słuchając! 

Po kolei wzywał ich dowódca, a po- 
nieważ służbiście zjawić się nie mogli, 
więc za każdym razem odpowiadali wachmi- 
strzowie: „poległ na polu chwały*! 

To wzywanie imion poległych i ta je- 
dnakowa krótką odpowiedź dziwnie przy- 
pominały słowa litanii: pułk jak gdyby mo- 
dlił się do tych, którzy mu tam może z 
góry patronują, śmiercią walecznych, prze- 
laniem krwi ofiarnem oczyszczeni od win 
życią doczesnego. 

Cichy, ciemny strop nieba i zapalone 
pochodnie przyczyniały się do spotęgowa- 
nia wrażenia modłów w jakiejś świątyn 
olbrzymiej. 

Chwila była podniosła! 
Spodziewać się można było, że zaraz 

po skończeniu litanijnego odczytywania na- 
zwisk poległych odrazu padnie komenda 
oddania im bonorów wojskowych! 

Lecz jakże słuszne były inne słowa 
komendy: „do modlitwy czapki zdejm*. 

Meże niejeden poległy nagle na polu 
chwały jeszcze liczył na długie życie, mo- 
że nie zdążył przygotować się do wielkiej 
chwili przejścia w zaświaty, to też z wdzię- 
cznością przyjął modły z rodzonego pułku 
zań do Boga płynące! 
‚ . Jakże serdeczna i pełna troski przy- 
jacielskiej o dobro bliskich choć dalekich 
była Zdrowaska i Wieczny pokój, odmó- 
dą przez pułk. Rostworowskiego i Pułk 
cały!... 

х Ale zaraz po zatroskaniu się o najwię- 

A gdzie droga niezkędna. 
Przegląd Wileński w Nr 11 zamieścił 

artykuł p. Benedykta Hertza o ruchu bia- 

łoruskim. Przeczytanie tego artykułu pobu- 
dziło d-ra Czarnockiego do napisania arty- 
kułu polemicznego, który zamieszczamy 
na jego prośbę, zaznączając, iż w wielu 

miejscach nie możemy się zgodzić z auto- 

rem. Red. 1 

Gotów jestem powtarzać za auto- 

rem kiedy pisze—,„byłem zawsze Sym- 

patykiem ruchu białoruskiego"... mo- 
gę dodać od siebie i brałem w nim 
pewien udział od szkolnej ławy, aż do г- 
1920. kiedy pisałem do mińskiej gazety 
białoruskiej. 

I mogę być sympatykiem w przysz- 
lošci („jak, zresztą każdego wysiłku, 
zmierzającego do uprzystępnienia ma- 
som kultury“), dodajmy — bez zatra- 
cania własnego ja, własnej indywidua|- 
ności. 

Ale o krzak dalej, już się drogi na- 
sze rozchodzą: nie tylko nie wypaża- 
łem nigdy uznania dla działalności pp. 
Łuckiewiczów, ałe muszę wręcz powie 

dzieć, że tego właśnie typu awangar- 
da tegoż ruchu, która po wojnie znacz- 
nie się po wojnie wzmogła liczebnie i 
hazardowo, zawiesiła moje sympatje 
na kołku, chociaż do szowinistów pol- 

skich zalicza mię „chyba najzajadłejsi 

szowiniści mniejszościowi*. 

Nie mówię o zmarłym Janie Ł. ani 

o Własowie, szczerym miłośnikiem bia- 

ksze dobro ludzkie, o duszę, żołnierz pa” 
miętał o następnem z kolei dobru, o ho 
norze, to też natychmiast padła komenda: 
„ną cześć Poległych prezentuj broń!* 

W blaskach pochodni mignęły ostrza 
szabli, a szeregi zamarły, słuchając powa” 
żnych tonów marsza żałobnego. i 

Wśród panującej w naturze ciszy 
spokoju jakoś żałobne dźwięki nie budzi- 
ły uczucia smutku. — Może nie trzeba ża- 
łować tych, których opromieniła sława, a 
prędzej należy im zazdrościć? To też tyl- 
ko wrażenie ogromnej powagi chwili ogar- 
nęło_ obecnych. 

Czcić swych bohaterów pułk musi, 
ale żołnierz zawsze jest gotów pójść w 
ich ślady, to też smętek chwili przerwała 
nagle dziarska a rzewna piosenka ułańska 
„Jak to na wojence ładnie". —Zrozumiało 
się odrazu, że w razie potrzeby dzisiejszy 
żołnierz nie ustąpi swoim poprzednikom! 

Ta gama uczuć i nastrojów, przecho- 
dzących przez umysł i serce w czasie po- 
dobnej uroczystości, wywrzeć musi na ka- 
żdym wrażenie bardzo silne i pamiętne na 
długo. 

Po skończeniu apelu złąmały się sze- 
regi w kolumnę marszową i ruszyły do de- 
ZA przyjmowanej przez dowódcę Bry- 
gady. 

Pierwszy szedł dowódca, pułk. Rostwo- 
rowski, za nim poczet sztandarowy, potem 
kilka czwórek w cywilnych ubraniach; to 

dawni ochotnicy z: rądością choć na chwi- 
lę maszerujący jak nieraz za dawnych 
cząsów; potem szedł rząd oficerów czyn- 
nych pułku wolnych od służby, a następnie 
drugi oficerów rezerwy, powołanych obe- 
cnie na ćwiczenia, a dalej zwarte szeregi 
szwadronów. 

Po skończeniu defilady ustawił się ko- 
rowód nadzwyczaj malowniczy: na przedzie 
szła orkiestra, za nią połowa pułku, dru- 
ga połową zamykała pochód; a pośrodku 
jechał drugi szereg pojazdów, wioz ących 
gości. Wygląd ich i liczebność świadczyły 
o wzorowym porządku, panującym w puł- 
ku.—Po obu stronach powozów szły dwa 
szeregi konnych ułanów z lancami lub 
płonącemi pochodniami. 

Wyglądało to nadzwyczaj efektownie, 
Koleżeńska kolacja oficerów 27 p. uł. 

i korporantów 203 p.uł. zakończyła pierw- 
szy dzień uroczystości. 

O godz. 10-ei rano jak gdyby zakwitło 
rozległe pole pułkowe pod Rudawką.— Na 
wzgórzu stanął ołtarz polowy; przed шт 
ławy dla gości, a dalej konne szeregi. 

Mszę św. odprawił kapelan pułkowy, 
ks. Nowicki, a serdeczne i proste kazanie 
wypowiedział kapelan ks. Butrymowicz. — 
Gdy w przemówieniu zapewnił on, że spo- 
łeczeństwo cywilne : spokojnie żyć może 
poza mężnemi piersiami ułańskiemi i gdy 
się z wysokości pagórka spojrzało na dziar- 
skie twarze żołnierskie, wtenczas poczuło 
się dopiero, ile prawdy mieści się w sło- 
wach kaznodziei. — Wiele prostych a mą- 
drych myśli usłyszeliśmy z ust ks. Butry- 
mowicza, ale Specjalnie jedną podkreślić 
trzeba: „My żołnierze polscy nie chcemy 
nikogo mordować, ale zawsze jesteśmy go- 
towi całą duszą do walki w obronie na- 
szych najświętszych ideałów. Z imieniem 
Boskiem odnosiliśmy zwycięstwa, z imie- 
niem Boskiem dziś pracujemy dla potęgi 
naszej Ojczyzny* 

„ Jak prosta jest i słusznie pojęta ideologija 
wojska polskiego: nie mord, lecz walka! — 

Po skończonem nabożeństwie pułk. 
Rostworowski przypiął znaki pułkowe p. 
staroście Czarnockiemu, prezesowi korpo- 
racji p. Morysińskiemu oraz oficerom puł- 
ku rotm. Andrzejewskiemu i porucznikom 
Kucharskiemu, Cierpickiemu i Gierasiuko- 
wi; tenże znaczek otrzymał nieobecny rotm. 
Wisłocki oraz szereg zasłużonych podofice- 
rów. Do udekorowaniych przemówił pułk. 
Rostworowski, a potem orkiestra na ich 
cześć zagrała marsza pułkowego. 

Tradycyjnym zwyczajem wręczony z0- 
stał buńczuk pułkowy szwadronowi, najle- 
piej władającemu białą bronią; poraz dru- 
gi zaszczyt ten przypadł IV szwadronowi, 
dowodzonemu przez rotm. Andrzejewskie- 
go. — Dyplom za zawody strzeleckie otrzy- 
mał szwadron K.M., dowodzony zastępczo 
przez por. Zawadzkiego. 

Następuje najokazalsza chwila, defilada 
w konnym szyku. Przyjmuje ją gen. Po- 
żerski w towarzystwie p. wojewody - Becz- 
kowicza. Na rozległem polu maszerują 
w zwartych szeregach wszysikie szwadro- 
пу. - Raptem sygnał trąbki i pole całe aż 
zaroiło się od jeźdźców, pędzących luzem: 
z szeregów ani ślądu! 

Co z tego będzie, pytają się niewtaje- 
mniczeni „cywile*. 

„I znėw sygnał trąbki! — Nie wstrzy« 
mują jeźdźcy konni, ale zbliżają się do sie- 
bie, skupiają się i po chwili jadą już w 
wyciągniętych szeregach. 

Sienkiewicz opisywał w Potopie podo- 
bny manewr pułku Wołodyjowskiego; wi- 
dać dzjsiejsza naszą kawalerja nie ustępuje 
dawnej sławnej jeździe polskiej! 

Po zebraniu się szwądronów 
pułk do defilady w pełnym galopie. 

Jeszcze rok temu na defilądzie w cza- 

ruszył 

sie Święta pułkowego w temże tempie sze « 

łoruskiej swojszczyzny, mało skłon- 
nym do jakich bądź wysiłków, jak na ty 
powego Białorusa przystało, co mu 
przyznają jego najbliżsi przyjaciele. 
Ale od p. Antoniego Ł., najstarszego i 
najzapływowszego pierwowzoru poli- 
tyków białoruskich nowej daty i od ich 
pracy odstręczały mię jeszcze przed 
wojną, a dziś tembardziej dwie rzeczy: 
opieranie ruchu przedewszystkiem na 
nienawiści do Polski, nawet wtedy, 
kiedy jeszcze  dźwigaliśmy jedno 
wspólne jarzmo, i nieprzebieranie w 
środkach wogóle, a w ważnych pro- 
toktorach w szczególności, zaczynajac 
od ks. Magdaleny Radziwiłłowej. 

Do wielu z tych apostołów pasu- 
je dosadna charakterystyka *) dana 
przez rosyjskiego pisarza Michniewi- 
cza Kojałłowiczowi, jednemu ze słyn- 
nych tutejszych obrusicieli starszego 
pokolenia, którą to charakterystykę 
mogę zacytować z pamięci: „Szanow- 
ny historjograi poświęcił całe życie 
sianiu nienawiści narodowościowej, 
wyznaniowej i politycznej. On świad- 
czy gruntownie a fałszywie przy po- 
mocy naukowych cytat i odsyłaczy". 

Nie mówię tego o wszystkich z tej 
awangardy, byli tam ludzie rozmaite- 
go pochodzenia, trudno więc ich po- 
sądzać o jakiś wspólny podkład u- 
czuciowy, łączył ich, jak mi się zdaje, 
głównie wspólny,a tak mało rdzennym 
Białorusinom właściwy popęd do 
wielkiego hazardu politycznego. 

*) W książce: „Naszi znamienitosti*. 

ЗО МО 

Turcja znosi tytuł baszy. 
WIEDEŃ. 19.7. (PAT). Według dotiesień dzienników z Angory tureckie zgroma- 

dzenie narodowe zajmie się wkrótce projek,em ustawy znoszącym tytuł paszy. 

Diszkodowanie dła obrakowanych wiaścicieli. 
ŁONDYN. 19.7. (PAT). Firmy naitowe, które zakupują naitę sowieckę i uwożą ją 

do Anglji ogłosiły, że w przyszłości 5 proc. nałeżytości za naitę dostarczoną przez Sowie- 
ty Będą zatrzymywały, a to w tym celu, ażeby rozpocząć wypłacenie odszkodowań b. 
właścicielom kopalń naity, znajdujących się w $jOwietach. Kopalnie te zostały objęte przez 
rząd sowiecki, a właściciele ich wywłaszczeni.; 

Wiadomości te wywołały wielkie poruszette 

Rząd angielski wobez paktu Kelloga. 
LONDYN. 19.7 (PAT). Ogłoszono wprasie odpowiedi rządu angielskie 

go na propozycie Kelloga co do zawarcia paktu przeciw wojnie. Rząd angiel 
ski przyjął proponowany układ. Rząd angielski uważa, że wykonanie zobowią- 
zań wynikających z paktu Ligi Narodów i traktatu locarneńskiego nie sprze- 
ciwia się przystąpieniu do proponowanego paktu Kelloga. Rząd angielski ze 
szczególnem zadowoleniem stwierdza, że wszystkie mocarstwa, które przy- 
stąpiły do traktatu w Locarno obecnie w myśl zaproszenia Ameryki podpiszą 
nowy traktat. Rząd angielski przyłącza się do życzenia Stanów Zjednoczonych 
ażeby wszyscy członkowie Ligi Naraodów przystąpili do paktu Kelloga. Mi- 
nister Chamberlain kończy swą notę następującem zdaninem: Szczęśliwy je- 
stem, że mogę wraz ze Stanami Zjed. i innemi mocarstwami podpisać trak- 
tat dotyczący wyrzeczenia się wojny. Rząd angielski z radością przyłącza się 
do proponowanego traktatu który postawi wojnę poza prawem. 

Wyjazd drużyny polskiej na IX-fą Dlimpiadę. 
WARSZAWA. 19.7. (PAT). Dziś o godz. 20 min. 45 pociągiem przez 

Berlin odjechała z dworca głównego polska drużyna lekkoatletyczna na igrzy- 
ska olimpijskie w Amsterdamie. 

PAREZESERZAD OWCE TRASE 

regi wyginały się w łuki lub zygzaki; obec- 
nie stanowiły prawie proste linje. -- Na 
każdem polu postep! — RÓ 

Gdy minęli ostatni jeźdźcy, licznie ze- 
brana publiczność jak gdyby oczarowana 
stąła jeszcze długo, serdecznie się martwiąc, 
iż tak krótko trwał wspaniały spektaki i 
że nie można usilnie wołać: „bis, bis!* 

Po defiladzie na zaproszenie pułkow- 
nika Rostworowskiego udali się wszyscy na 
poświęcenie świetlicy żołnierskiej. — > 

Od samego początku zakwaterowania 
pułku w Nieświeżu dawał się odczuwač O- 

gromny brak świetlicy żołnierskiej, miejsca, 
gdzieby żołnierz mógł zaspakajać swoje 
kulturalne potrzeby, niewchodzące bezpo- 
średnio w zakres służby. Pieniędzy rzą- 
dowych zawsze brakowało, to też Du- 
wództwo musiało mysleć o przeprowadze- 
niu remontu wielkiej sali jakąś inną drogą. 
Tu z pomocą materjalną przedewszystkiem 
przyszła korporacja 203 p. Uł.; wielce też 
przyczyniły się do urządzenia świetlicy 
Nieświeski Oddział Białego Krzyża i Spół- 
dzielnią Wojskowa; wreszcie całe społe- 
czeństwo, nieraz dające grosz ofiarny Oraz 
Kasa Oszczędności dzięki pożyczce, z któ- 
rej stworzenie świetlicy zostało przyśpie- 
szone. Poświęcenia dokonał i krótko prze- 
mówił ks. kapelan Nowicki, poczem pułk. 
Rostworowski serdecznie podziękował tym 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do otwarcia świetlicy.— 

Odpowiedział na to przemówienie p. 
starosta Czarnocki, zapewniając, że społe- 
czeństwo nieświeskie jest głęboko przywią* 
zane do swego pułku; gdyby mogło, dałoby 
mu pałace zamiast skromnej świetlicy, ale 
w każdym razie to, co daje, ofiarowane 
jest z prawdziwie gorącego serca.— Jak kie: 
dyś powiat Nieświeski ofiarował zpułkowi 
sztandar, jak teraz ofiarowuje świetlicę, jak 
łączy się przy stole biesiadnyn w czasie 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy, tak za- 
wsze gotów jest do przychodzenia z po- 
mocą w miarę swoich możności. | 

O godz. 1-ej zaczął się na dziedzińcu 
koszar obiad żołnierski. — Przy jednym 
stole siedzieli zaproszeni goście i część 
oficerów, przy innych wspólnie oficerowie 
pułkowi i żołnierze. — Długi szereg mów 
rozpoczął gen. Pożerski, wznosząc potrój- 
ny okrzyk na cześć Pana Prezydenta, Mar- 
szałka Piłsudskiego i 27 p. ułanów. 

Mówił następnie p. wojewoda Beczko- 
wicz. Święto pułkowe, według słów mówcy, 
to nietylko uroczystość wojskowa; w takiej 
chwili łączą się wszyscy, którym droga 
jest Polska, to też prawdziwie czuje się 
szczęśliwym, że może być dziś obecnym. 
Wojsko to jest szkoła obywatelska, kształ- 
cąca przyszłych dobrych obywateli pań- 
stwa, więc za przyszłą współpracę i na 
cześć Polskiego żołnierza wzniósł p. Wo- 
jewoda swój kielich. i 

Porywające i pełne werwy przemówie- 
nie wygłosił dowódca brygady pułk. Skot- 
nicki; wspomniał o historji pułku, o jego 
sławie, o ideologji wojskowej i zakończył 
okrzykiem na cześć broni, na cześć barw 
pułkowych, na cześć sztandaru i pułku ca- 
łego. - 

S Dowódca pułku, pułk. Rostworowski 
w imieniu szeroko pojętego pułku, t. j. w 
imieniu wszystkich dawnych i obecnych 
dowódców, oficerów, podoficerów i Żoł- 
nierzy, podziękował gościom za sympatię 
okazywaną pułkowi i za udział w święcie, 
oraz wzniósł toast na ich cześć. 

Prezes Korporacji 203 p. uł. p. Mory- 

Stawili na jedną białoruską kartę 
i, jak sądzę, przegrali nietylko w są- 
dzie okręgowym, lecz i w sądzie hi- 
storji. 

P. Antoni Ł. z pierwszego wy- 
szedł na sucho, więc na poparcie po- 
wyższej charakterystyki jego wytrwa- 
łej  wielotetniej pracy _ woł- 
no mi parę faktów przytoczyć: 

1) W pierwszym miesięczniku bia- 
łoruskim *), wydawanym w Petersbur- 
gu zaraz bodaj po r. 1905 p.,A. No 
wina (otwarty pseudonim) pisał, niby 
objektywnie opierając się na teorji 
Marksa, że dobre stosunki Białorusi- 
nów z Polakami są niemożliwe, po- 
nieważ „Polacy — to "prawie sami 
panowie*, przeciwnie z żydami ukła- 
dają się one przyjaźnie, ponieważ u 
nich podział na klasy posunął się 
bardzo daleko. 

2) Pamiętamy, że jeszcze na po- 
czątku Osmołowszczyzny, kiedy Pol- 
ska była słaba, granice nie ustalone, 
a stosunki z Białorusinami mogły 
ułożyć się najpomyślniej,j w _ Wilnie 
zebrał się ich zjazd, niekrępowany 
przez władze (byłem na nim od po- 
czątku do końca). Było sporo „także 
Biatorusėw“, byłych urzędników ro- 
Ssyjskich, przemawiających po rosyj- 
sku, którzy widocznie uważali, że bia- 
łoruszczyzna wtenczas dawała pewne 
protekcyjne zabarwienie. Nastrój był 

*) Nazwy miesięcznika nie pamiętam, 
ję intereśujący się kwestją z łatwością ją 

a najdzie. м 

  

siński mówił o koniecznej współpracy cy- 
wilnego społeczeństwa i wojska, tylka 
wtenczas bowiem może być mowa o zwy- 
cięstwie w czasie wujny. Celem Korporacji 
jest właśnie utrzymanie nadał tego serde- 
cznego stosunku, jaki w reku 1920 łączył 
wojsko z caiym krajem; ułatwia zadanie 
ogromnie idealny stosunek, jaki się obecnie 
zawiązał między 27 p. uł. a Korporacją 
203 o. p. uł. dzięki pułkownikowi Rostwo- 
rowskiemu. Mówca przypiął mu znączek 
korporacyjny i wzniósł okrzyk na jego 
cześć prawdziwie szczerze podchwycony 
tak przez wszystkich obecnych gości, jako 
też oficerów i żołnierzy pułku. — Widać 
było odrazu, że zasługi pułk. Rostworow- 
skiego są powszechnie należycie doce- 
niane. - 

Następnie przedstawiciele różnych od- 
działów składali życzenia 27 p. uł. — I tak 
dowódca 25 p. uł. pułk. Koiszewski, do- 
wódca 26 p. uł. pułk. Abraham, dowódca 9 
dyw. art. k. pułk. Jagielski i delegat 78 p. 
p- kap. Makatrewicz. — Na zakończenie 
ppłk. Tyczyński, zastępca dowódcy 17 p. 
uł. odczytał kilkadziesiąt przysłanych tele- 
gramów. 

Po obiedzie rozpoczęły się zawody 
oficerskie i podoficerskie. Przygładali im się 
zaproszeni goście oraz bardzo dużo publi- 
czności. 

. Wielce urozmaicony dzień zakończył 
wieczorem bal. wydany przez pułk w sa- 
lach ratuszowych. — Dzięki ogromnej go- 
ścinności pań pułkownikowych i oficerów, 
zabawa była naprawdę bardzo przyjemna, 
to też nie „do białego dnia* ciągnęła się, 
a znacznie dłużej; już normalny dzień w 
mieście się zaczął, gdy jeszcze trwaly tań- 
ce. — Było wesoło, bo wzajemnie odczu- 
wano wiele ku sobie życzliwości i szcze- 
rości.— 

Ale do końca całego obchodu jeszcze 
daleko! — Następnego dnia obiad wydał 
w swojem kasynie korpus podoficerski 27 
p. ut—-Obecni byli wszyscy  korporanci, 
jako dawni towarzysze broni lub podko- 
mendni, oraz oficerowie i goście. — Liczne 
mowy, serdeczne toasty i wielokrotnie po- 
wtarzane okrzyki wytworzyły nastrój ser- 
deczny zażyłości i sympatji. 

Po obiedzie korporanci i goście wyje- 
chali automobilami do Lecieszyna na za- 
proszenie prezesostwa Związku Ziemian, 
pp. Stefanowstwa Czarnockich. -- Jechano 
wzdłuż granicy, którą pokazywał p. Staro- 
sta. Z żalem patrzyli dawni żołnierze — 
ochotnicy na słupy graniczne, tkwiące zu- 
pełnie nie w tych miejscach, w jakich si 
spodziewali je widzieć w chwili, gdy w po- 
rywie patriotyzmu na koń siadali! - Jeszcze 
jedna garść osób z głębi państwa naocznie 
się przekonała, jak wygląda granica, wy- 
tknięta przez Traktat Ryski! 

Przyjezdni, przeważnie ziemianie z pod 
Warszawy lub Wielkopolski, z uznaniem 
patrzyli na gospodarstwa rolne, a już szcze- 
gólnie zaimponowało im gospodarstwo w 
Lecieszynie, niestojące według ich słów 
bynajmniej niżej pod względem kultury, niż 
w Wielkopolsce. L 

Zakończeniem Święta był bal podofi- 
cerski. 

Kilka tych dni uroczystych jeszcze bar- 
dziej zacieśniło węzły życzliwości i sym- 
patji, jakie wiążą społeczeństwo całego 
Nieświeskiego powiatu z 27 pułkiem uła- 
nów. 

Dom. 

polonoiilski. 
W tymże czasie p. A.L., jako by- 

ły premier l-go rządu białoruskiego, 
rozpędzonego w Mińsku przez bolsze- 
wików, uznał za sprawę najpilniejszą 
ogłoszenie światu noty, w której czy- 
taliśmy wyraźnie, że Polska jest naj. 
większym wrogiem Białej Rusi. 

3) Z paru jego wystąpień publicz- 
nych jako mówcy w Wilnie, na któ- 
rych byłem obecny, żadne nie obeszło 
się bez jakiejś dzikiej pretensji lub 
insynuacyj pod adresem Polski. 

Jeżeli ktoś tak wytrwale sieje, to 
z tego coś zakiełkować i dać plon 
musi. Tembardziej, że i nasi szowi- 
niści nie próżnowali. Wszelkie stosun- 
ki międzyludzkie na dalszą metę ukła- 
dają się na podstawie wzajemności. 

Podobno nie wolno wyroków są- 
dowych krytykować, może więc nie 
wypada ich bronić? Może jednak wol- 
no wejść w położenie sędziów, dźwi- 
gających odpowiedzialność za te wy- 
roki. Wiemy, że w ostatnim okresie 
upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej 
rola przyszłych jej zaborców była 
znakomicie ułatwiona dzięki znanemu 
faktowi pobierania od tych zaborców 
subsydjów przez jej posłów, książąt, 
prałatów. Niezaprzeczonem znamie- 
niem głębokości tego upadku był 
fakt, że czasowo zabrakło publicznych 
oskarżycieli i sędziów dla sparaližo- 
wania tej ohydy. 

W naszych czasach wszystko się 
demokratyzuje, wszystko— dobre i złe 
—zgóry nadół powoli opada. Niebez- 

  

Wuikaniczny Meksyk. 
Jenerał Alvaro Obregon, przyjaciel 

obecnego Prezydenta Calles'a, był 
czynny w życiu politycznem Meksyku 
od kilkunastu lat. 

Od śmierci Prezydenta Poriirio 
Diaz, bardzo wybitnego, w r. 1911, 
Meksyk jest widownią ciągłych zama- 
chów i morderstw. 

Następca Diaz'a, Fr. Madero zo- 
stał w r. 1913 obalony przez Felixa 
Diaz'a, siostrzeńca Porfiria Diaz'a, 
Graz przez jen. Huertę, a następnie 
rozstrzelany. 

Huerta zostaje prezydentem, popa- 
da w zatarg ze St. Zjedn. A. P., woj- 
Ska amerykańskie lądują w Veracruz, 
Huerta na krążowniku niemieckim 
ucieka na Jamajkę. 

Po  wiełu  współzawodnictwach 
utrzymuje się w końcu Carranza, któ- 
ry jest uznany przez St. Zjedn., ale 
w r. 1920 podnosi bunt Huerta i 
właśnie Obregon, który z Calles'em 

tworzą t. zw. Triumwirat, a Carranza 
zostaje zamordowany. 

Obregon jest prezydentem od 1920 
do 1924, a ponieważ ponowny wy- 
bór jest zakazany, na zmianę zo- 
staje prezydentem przyjaciel jego 
Cailles, który od 1914 do chwili obec- 
nej rządzi i prowadzi dziką, nieludz- 
ką walkę z katolizmem, wśród nie- 
słychanych prześladowań, wykreślają- 
cych Meksyk z rzędu Państw cywili- 
zowanych. 

Teraz znowu, w miejsce Calles“a, 
który musi ustąpić, na zmianę wy- 
brany został prezydent Obregon i 
miał objąć wkrótce urząd. Znowu 
odbywało się to wśród strasznych) 
zbrodni, bo przeciwnicy Obregon'a, 
jen. Serrano i jen. Gomez zostali za- 
mordowani. A obecnie przyszedł od- 
wet i zamordowany został jen. Obre- 
gon. 

Echa zabójstwa prezydenta Meksyku 
MEKSYK.19.7. (PAT). Agencja Reutera donosi, że b. prezydent Calles 

po zbadaniu zabójcy gen. Obregena oświadczył, że morderstwo zostało po- 
pełnione na podłożu fanatyzmu religijnego. Calles miał oświadczyć, że znać 
tu wyraźnie wpływ partji klerykalnej. Policja stwierdziła, że zabójstwa na 
osobie prezydenta Obregona dokonał Jose de Leon Toral student akademii 
sztuk pięknych. Policja znalazła przy nim różaniec oraz fotografję księdza ska 
zanego na Śmierć po ostatniem zamachu na Obregona. Podobno matka i żo- 
na zabójcy zostały również aresztowane. Aresztowano pozatem pięć podej- 
rzanych osób o należenie do sprzysiężenia. Policja odmawia zresztą wszeł- 
kich wyjaśnień. 

WIEDEŃ. 19.7. (PAT). Według 
ciąg ze zwłokami Prezydenta Obregona 

doniesień dzienników z Meksyku po- 
we środę popołudniu przybył do mia- 

sta rodzinnego zmarłego, Tonora. W pochodzie żałobnym wzięło udział 15.000 
OSOD. 

    = 

  

Przed kilku dniami rozpoczął się 
w Koburgu proces przeciw westial- 
skiemu włamywaczowi i mordercy Ja- 
nowi Hein. Sprawa budzi z wielu 
względów wielkie wrażenie i pisma 
niemieckie poświęcają jej dużo miei- 
sca. 

Młody robotnik Hein, pochodzący 
z Westfalji i zamieszkały w Jenie 
w okresie od września 1916 r. 
do końca ubiegłego roku popełnił do- 
kładnie 30 włamań i napadów ban- 
dyckich. Wszystko to' działo się w 
Jenie i w najbliższych okolicach. Przez 
cały ten czas policja poszukiwała go 
po całych Niemczech. | przez cały 
ten czas również Hein wciąż znajdo- 
wał zajęcia, nadal popełniając zbrod- 
nie. Bezczelność swą posunął tak da- 
leko, że po ograbieniu jednego z 
zakładów iryzjerskich w Jenie, zało- 
żył w temże mieście na podstawie 
łupu, zdobytego przy rabunku wlas- 
ną fryzjernię. Regularnie zarazem od- 
wiedzał w Plauen swoją narzeczoną, 
która zresztą o bandyckiej stronie je- 
go życia nic nie wiedziała. Dodać 
jeszcze należy, że Hein występował 
zawsze tylko pod swojem  wlasnem 
nazwiskiem. Od czasu do czasu — о- 
rabiał sklepy z bronią, aby odpowied- 
nio zaopatrywać się na dalszą „dzia- 
lalnošc“. 

Wyłowiony został wreszcie nie 
przez policję, lecz przez przedsiębior- 
cę murarskiego, u którego zdobył za- 
jęcie w Plauen i któremu dzięki 
przypadkowi nasunęło się podejrzenie, 
że świeżo zaangażowany jego pra- 

ęcownik jest bezkutecznie przez wla- 
dze poszukiwanym Heinem. Działo 
się to w styczniu 1927 roku. 

Przedsiębiorca zawiadomił policję. 
Do mieszkania Heina przybyło dwóch 
funkcjonarjuszów. Jednego z nich, 
Henryka Schmidta, zbrodniarz zabił. 
Drugiego, wachmistrza, ciężko ranił. 
W kilka minut potem już popełnił 
rabunek na spotkanym w polu rol- 
niku. 

Znowu rozpoczęła się epopeja 

   

Sensacyjny proces w Koburgu 
Człowiek, który mordował z powodu bezsennośc i pragnienia- 

beznadziejnych poszukiwań. W czasie 
trwania tej epopei Hein w towarzyst- 
wie swego kompana Larma dokonał 
niezwykle zuchwalego napadu na u- 
rząd pocztowy w Ohling. Zamordo- 
wał przy tem jednego z urzędników 
pocztowych i zrabował z kasy 700 
marek. 

Wkrótce potem pochwycił go na 
szosie pod wioską Unterecmann wa- 
chmistrz Scheler... Wywiązało się sza- 
motanie, w czasie którego Hein wy- 
strzałem rewolwerowym zamordował 
Schelera. 

Obecnie przed sądem Hein stara 
się przedstawic wszystkim swe zbro- 
dnie, jako popełnione w stanie utraty 
świadomości czynów. Trzydzieści wła- - 
„mań i napadów przypisuje sugestyj- 
nemu wpływowi kompana Larma, 
Morderstwa zaś bezstronności, oraz..* 
straszliwemu, niemożliwemu do 'uga- 
szenia łaknieniu, kióre— jak twierdzi— 
gnębiło go od pewnego czasu. „Bez- 
ustannie — mówi przed sądem—do- 
znawałem okropnego pragnienia- W 
ciągu ubiegłej zimy po łasach poły- 
kałem całe masy Śniegu i lodu, aby 
uspokoić spiekotę gardla, która wpro- 
wadzała mnie w stan bezprzytomno- 
ści”. 

sk 

BERLIN, 19-VII PAT. W procesie 
pozeciezo wielokrotnemu mordercy ra- 
unkowemu Heinowi, który toczy się 

od kilku dni przed sądem przysięgłych 
w Koburgu zapadł wczoraj w nocy 
wyrok, skazujący Heina dwukrotnie na. 
karę śmierci i na 15 lat ciężkiego wię- 
zienia z pozbawieniem praw obywatel- 
skich. Proces, który wywołał wielką sen- 
sacją, obfitował w niemiłe zajścia. Mię- 
dzy innemi, kiedy po ogłoszeniu wyro- 
ku matka skazanego Heina wracała do 
hotelu, w którym zamieszkiwała przez 
cały czas pobytu, zgromadzony przed 
gmachem sądowym tłum obrzucił ją 
wyzwiskami i otoczył ją, grożąc pobi: 
ciem. Policja zachowywała się z począ- 
tku obojętnie, dopiero potem, gdy na- 
deszli oficerowie i wyżsi urzędnicy po- 
licyjni, udało się wzburzony tłum uspo- 
ko ć, tak,że staruszka mogła odejść do 
hotelu a następnie opuścić Koburg. 

  

ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, 

pieczeństwo przez to się nie zmniej- 
sza, że posłów i prądów politycznych, 
subsydjowanych zzewnątrz, dostarcza- 
ją sfery demokratyczne pod firmą 
białoruską i innemi. 

Bodaj że w danym razie sędzio- 
wie staęnli tylko na stanowisku, 
które sam autor zaleca „wpływowym 
kresowcom*, na którym jednak sam 
w omawianym artykule sie nie u- 
trzymał. i 

„Zamiast tedy odwoływać się do 
uczuć należy całą mocą uderzyć do 
rozumu, poruszyć sumienia interesem 
państwa". : х 

Polska w wielkiej katastroiie dzie- 
jowej dźwignęła nareszcie zręby swo- 
jej niepodległości po długim szeregu 
wysiłków na znacznej części swego 
dawnego obszaru i dziś je umacnia, 

Najprostszy rozum życiowy wska- 
zuje, że podkopywanie tych zrębów, 
planowanie na zajmowanym przez 
nie obszarze zarysów jakiejbądž in- 
nej państwowości nie jest niewinną 
igraszką, lecz zbrodnią, wymagającą 
stanowczego potępienia i zahamowa- 
nia ze stanowiska interesu państwa 
polskiego, polskiego sumienia. 

Przy kwaliiikowaniu tego rodzaju 
przestępców na 2 grupy główne po- 
łożyłbym głowny nacisk na czystość 
pobudek i rąk, na udowodnianą о- 
fiarność z własnych zasobów jednej 
grupy, na karjerowiczowstwo politycz- 
ne przy braku powyższych cech do- 
datnich drugiej. ; 

Nasza jeżeli nie sympatja, to Sza- 

Skład hartowy G. PITKOWSKI I M. JABŁOŃSKI 

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

otrzymaniu zadatku. 

naprzec. Fali Miejsk.) Tel. 12-13 

kolejow. po 
6 

1 
cunek dla tego wrogiego ruchu, o ile 
jesteśmy dobrowolnymi uczestnikami 
państwa polskiego może być propor- 
cjonalny do wagi grupy pierwszej i 
odwrotnie proporcjonalny do wagi 
grupy drugiej. Obecność grupy dru- 
giej udowodaił nie tylko proces Hra- 
mady, ale krótka historja „nieprze- 
jednanej* w stosunku do Polski pra- 
Sy białoruskiej: nawet znacznie licz- 
niejsze, bardziej uświadomione i na- 
ogół znacznie zamożniejsze społeczeń- 
stwo polskie nie mogłoby opłacić z 
własnych funduszów kilkudziesięciu 
efemeryd prasowych, a tyle ich mniej 
więcej wydała awangarda białoruska. 

Być może, że stali słuchacze pro- 
cesu mogli stwierdzić dla siebie ist- 
nienie w tym ruchu grupy pierwszej, 
ale samo czytanie sprawozdań o pro- 
cesie w gazetach podstaw do tego, 
jak sądzę, nie daje. | 3 

Nie mam nic przeciw pogłębieniu 
dyskusji przeciw teoretycznemu  roz- 
ważaniu potrzeby i możliwości pow- 
Stania niezależnego państwa białoru- 
skiego ze stanowiska mas biatorus- 
kich. Jakież są na to dane? Ё 

Używanie przez te masy odrębnej 
„gwary, czy języka domowego" —tak 
skromnie skreśla sam szanowny autor 
tę najszczerszą podstawę „ruchu biało” 
ruskiego", gdzie go nie opuszcza wła* 
ściwe mu poczucie rzeczywistości. 

W gwarze tej istnieje bardzo boga” 
ta poezja ludowa, temu gotów jeste! 
przyświadczyć -- najwytrwalszy zbie” 
racz M. Federowski sam zgromadził 
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Brak rezerw zbużowych 
uboży i osłabia Polski 
Zaraz po przewrocie majowym 

Rząd otoczył żywem  zainteresowa- 

niem kwestję tworzenia rezerw zbożo 

wych. Są one niezbędne dła stałości 

cen chłeba, podstawowego cennika 

przy kształtowaniu płac, zarobków 

i'cen na różne najniezbędniejsze ar- 

tykuły. ; 

r Podkład w racjonałnie prowadzo 

nych rezerwach zbożowych jest bodaj 

donioślejszy dla stałości waluty w cza- 

sach pokoju, niż podkład w zapasach 

złota. W czasie wojny znaczenie rezerw 

zbożowych jeszcze niepomiernie wzra- 

sta, bo wiadomo wszak, że przy nowo- 

czesnych warunkach wojennych całe 

kraje można zamykać pierścieniem 

zbrojnym, jak niegdyś zamykato się po 

jedyńcze fortece. Przykład zaś Niemiec 

pouczył, że niedość jest módz wyżywić 

wojsko, bo jeśli ludność cywilna głodu 

je, to odporność państwa także się 

kurczy. З 

Mimo powszechnego zrozumienia 

tych faktów i ustawicznego omawiania 

ich na łamach „Przeg. Intenbenckiego“ 

i w innych pismach, mimo wyznacza- 

nia rządowych kredytów na rezerwy 

i wydawania zbiorowych postanowień 

ministerjalnych, —tworzenie rezerw zDo 

żowych rozbija się o bardzo prosty, a 

niedoceniony szkopuł, którym jest nie- 

dobór zboża na naszą marnotrawną go 

spodarkę mączno-chłebową i brak pie- 

niędzy na tworzenie zapasów ze zboża 

zagranicznego-—Chcąc osiągnąć rezer- 

maa 

Vwy,—trzeba przedewszystkiem ekono- 

(micznie przerabiać ziarno „na mąkę i 

chieb i rozwinąć wszelką racjonalną 

oszczędność ziarna. 

Wparwdzie kierownik państwowe- 

go resortu aprowizacji w pracy p. t.: 

„Polityka Państwa w zakresie obrotu 

żytem na tle doświadczeń lat ubiegłych 

(zamieszczone w rządowym organie 

„Przemysł i Handel*' 3. 3. 28 i wydane 
w odzielnej broszurze, której strony bę- 
dą poniżej powoływane) oświadcza: 
„Polska w zakresie produkcji zbożowej 
jest krajem tylko samowystarczalnym* 
(str. Ś), ale liczby, które ten autor po- „ 
daje mówią, że Polska nie produkuje 
tyle zboża, ile wchłania nasze gospodar 
stwo od ziarna do pieczywa. Przeciętny 
fom od Je] yskufeporeru ntośid z 10142 
nie — od 1923 do 1927 r. włącznie — 
przedstawia o 5.994.000 kw. mniej żyta 

ń przenicy, niż obliczono w r. 1927-28 
na wysiew i spożycie (str. 10 i 22). 
Tracąc z oka fakt, że Polska produkuje 
mniej zbóż, niż spożywa przy obecnem 
„ukształtowaniu gospodarki mączno - 
chłebowej, nie można było , uskutecz- 
nić zamierzonego prograr:u rezerw na 
r. 1927-——26. To też pomieniona broszu 
ra wymienia długi Szereg uplanowa- 
nych, a nieprzeprowądzonych poczy- 
nań w materji rezerw (str. 11, 12i 
inne). : 

Każdą gorycz należy przyjmować z 
otwartemi oczyma, żeby nie tracić z u- 
wagi sposobów jej ominięcia lub zmniej 

‚ szenia. Zamiast więc podawać liczby, 
"(wskazujące na deficytowy stan zbożo- 
wy, i wyciągać z nich różowy a błędny 
wniosek 0 samowystarczalności, (co 
żadnego przeciwnika Polski w pole nie 
wyprowadzi) „kierownictwo państwo- 
wego resortu aprowizacji powinno u- 
stalić, że wyg liczb, jakiemi rozporzą- 
dzają i jakie publikują organy rządowe 
przeciętny zbiór pszenicy i żyta z pięciu 
miarodajnych lat 1923 do 1927 r. włącz 
nie, w porównaniu z zapotrzebowaniem 
r. 1927/28 przedstawia niedobór, odpo 
wiadający przeciętnemu spożyciu dla 
błizko 3.000.000 obywateli w ciągu ro- 
ku (str. 10 i 22), zamiast mylnie ko- 
mentować własne liczby trzeba zatem 
ustalić, że 

Polska produkuje mniej zbóż chle- 
bowych, niż potrzeba na skromne spo- 
życie przy jednoczesnej marnotrawnej 
gospodarce od ziarna do chleba, jaką 

tego na dobry dziesiątek tomów, w 
domu moich rodziców wydobył od 
jednej niepiśmiennej dziewczyny 300 
pieśni i 70 motywów. 

Czy dużo ta poezja zawiera  pier- 
wiastków oryginalnych, o tem niech 
mówią uczeni badacze porównawczy. 
Nie zaliczam się do nich, przewerto- 
wałem jednak kilka tomów tych ,ba- 
jek i pieśni. Muszę zaznaczyć rzecz 
charakterystyczną i fatalną dla apo- 
stoćów niepodległości białoruskiej — 
nie natknąłem się nigdzie na pojęcie, 
na postać bohatera. Białoruskie sło- 
wo „bahatyr“ oznacza tylko bogatego 
chłopa. Jakieś nikłe ślady eposu bo- 
haterskiego można znaleźć tylko w 
naleciałośćciach kozacko - ukraińskich. 

Taka powaga, jak Baudouin de 
Courtenay zalicza mowę  białoru- 
Ską do narzeczy, a Białorusinów do 
plemion. " ы 

Wystarczy elementarna znajomość 
historji, żeby plemieniu czy grupie 
plemion pokrewnych które nigdy w 
dziejach nie tworzyły państwowości 
samodzielnej, nigdy dotychczas, jako 
całość odrębna, nie wystąpiły, nazwy 
„narodu* odmówić. 

Pod względem geograficzno-gospo- 
darczym materjał na odrębne pań- 
Stwo— nie lepszy: ani jednego bodaj 
kilometra naturalnej, łatwej do obro- 
My; chociażby etnograficznie wyraźnej 
granicy. Zadna rzeka w całości nie 
leżałaby w granicach tego państwa. 
O żadnych dobrach kopalnych z wy- 
łątkiem gliny i kredy nic nie wiemy. 

PODARCZY ZE WOCKODNIC 
/ 

kie, najmniej miały go trzy północno-wshg 
dnie woj. Wileńskie, Nowogródzkie i Pole- 
skie. Zapas wilgoci w roli naogół wystąc- 
czający, w niektórych województwach, jak 
np. Wileńsk. i częściowo Tarnopolskiem / na 
wet nadmierny. jedynie województwa Ł/ódz 

matmy, i jaką wykazały badania kotnisji 
ankietowej. Wynikiem tego musi być 
głodowanie obywateli, lub dowóz za- 
granicznych materjałów chiebowych w 
ilości, odpowiadającej spożyciu, ale ob 
liczonemu dla trzech miljonow obywate 
li. Ješli nie pošpieszymy z naprawą bzie 
dziny maczno- chlebowej, to stałe utrzy 
manie stabilizacji waluty będzie bardzo 
trudne,—a jeśli nie będziemy w odpo- 
wiedniej skali używali do wyrobu chłe- ; 
ba obok mąki żytniej i pszennej szła- 
chetnych domieszek ze zbiorów krajo- 
wych, jak ziegimiaki i przetwory jęcz- 
mienia, to wszelkie zamiary wytworze- 

  

ie- 
rż 

Białostockiego 
Wołyńskiego, zachodnich 

Stanisławowskiego nie otrzyma 
dzi negatywnych. Kwalifikacja 

wów dla jarych jest lepsza od 
ozimych. Na podstawie dotychczasowych 
obserwacyj można twierdzić, że żniwa te- 
goroczne odbędą się średnio z 2-tygodnio- 
wym opóźnieniem. 

kie, Kieleckie, Lubelskie, i Sląskie odczujwa- 
ły pewien brak wilgoci w roli. Stan * 
wów w daiszym ciągu uległ polepszen?u 
województw Lubelskiego, 
Poleskiego, 

    

   

      

  

  

> = Stan zasiewów w stopniach  kwalifika- 
nia rezerw zbożowych będą się podob- cyjnych (5—oznacz stan wyborowy, 4— 
nie, jak dotychczas, rozbijały 0 nieprze , 8—średni, przeciętny 2—mierny, 

l—ziy)—dla całej Polski przedstawiał się parte przeszkody z uszczerbkiem dla nasiepnjęco: 
dobrobytu i siły obronnej Polski. PE Około 5 lipca Koniec czerwca 

Tadeusz Lewicki. 1928 r. 1928 r. 
Pszenica ozima 3,2 30, 
Żyto % 3,0 2,9 

INFORMACJE. jęczmień — ‚ 3,1 3,0 
Pszenica jara 3,3 3,2 

Stan zasiewów na początku lipca. Jęczmień ‚„ 3,4 3,3 
Owies | 3,2 3,3 

Ostatnie dni czerwca przyniosły dalsze Ziemniaki 3,1 3,1 
polepszenie pogody, ilość ciepła a zwłaszcza Buraki cukrowe 3, 3,0 
słońca zwiększyła się wydatnie. Najwięcej 
słońca otrzymały województwa Kieleckie, 
Lubelskie, Krakowskie, Lwowskie i Słąz- 

6 szkieletów ludzkich na górze Bauifałowej. 
Podczas robót kanalizacynych przy ul. Góra Buiiałowa, naprzeciw domu pod Nr. 5 

robotnicy natrafili na sześć szkieletów ludzkich, dobrze zachowanych. Według wyników 
tymczasowych badań, należy przypuszczać, że mamy tu doczynienia albo ze straconemi 
przez rosjan powstańcami w r. 1863 , których stracono na płacu Łukiskim i poblizkich gó- 
rach, lub też z pochowanemi w tem miejscu żołnierzami armji napoleońskiej w r. 1812. 

Krwawa fragedja na pogranicza lifewskiem, 
Z pogranicza litewskiegodonoszą: w dniu wczorajszym na odenku granicznym 

Hołmy - Wilmara, zaszła po stronie litewskiej krwawa  tragedja. Pijany oiiser litew- 

skiej straży granicznej zawołał do siebie policjanta grancznego nazwiskiem Strabulisa, 

któremu oświadczył, że według posiadanych rzekomo przez oficera wiadomości zamie- 

rza on uciec do Polski. Gdy żołnierz usiłował temu zaprzeczyć oiicer porwał rewolwer 

jedynym wystrzałem położył Strabulisa trupem na miejscu. 

Skazanie powstańców hiałoruskich w  Mozyrzu 
Z Mińska donoszą: sąd okręgowy w Mozyrzu ukończył po dwuch tygodniach roz 

patrywanie wielkiej sprawy przeciwko bandzie powstańców białoruskich, jaka operowa- 

ła na terenie Polesia sowieckiego od dłuższego czasu. Na ławie oskarżonych zasiadło 14 

osób. Dowódcą organizacji był niejaki Paweł Pirko. ie ; ё 

Sąd wydał wyrok skazujący Pawła Pirko na karę śmierci przez rozstrzełanie. 7-miu 

oskarżonych na ciężkie więzienie, zaś 6-cit pozostałych z braku dowodów uniewinił. 

Szczególnie złym stanem wyróżniają się 
woj. Wileńskie i Nowogródzkie. 

    

PIĄTEK 
50 Dziś 

Czasława 
jutro 

Daniela 

Wschód sł. g. 8 m. 44 

Zach. sł. o g. 19 m. 47 

  

Spostrzeżenia ! 
Zakładu Meteorologii Ы. 5. В. 

т @а — 20-УП 1928 г. 

Ciśnienie J 158 
średnie w m. | 

Temperatura j 22 
średnia s ee 

Opad za do- ) 7 
bę w mm. | 

ROT | iowo-Zachodni przeważający Południowo -Zach 

Uw ag: pochmurno, deszcz. 
Minimum za dobę — OC. 
Maximum na dobę 23°С. 
Tendencja barometryczna: spadek następnie 

wzrost ciśnienia. 
URZĘDOWA. 

— (x) Przeniesienie w stan nieczynny. 
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 
r.b. radcowie wojewódzcy p. Kazimierz Ob- 
rocki i p. Paweł Raue zostali przeniesieni w 

stan nieczynny. 
— (x) Zastosowanie amnestji w urzę- 

dach administracyjno - karnych. W związku 

z wejsciem w życie ustawy O amnestji z po- 

wodu 10-cio lecia odzyskania niepodlegioš- 

ci przez Państwo Polskie, władze powiatowe 
przystąpiły w myśl administracji ogólnej, y i 

wskazań ustawy do umorzenia spraw, wy 

łych w postępowaniu administracyjno -kar 

rego. P. Wojewoda Wileński wyda w tym 
przedmiocie szczegółową instrukcję. 

Mocno przetrzebione lasy jedyne po- 
ważne źródło wywozu, gleba żyzności 
Średniej i mniej niż średniej. Wpraw- 

dzie Polesie możnaby pod względem 

żyzności gleby nazwać  podmoktą 

Ukrainą. Ale tu już mamy zaaczną 

szachownicę Białorusinów z Ukrajń- 
cami, a ogromnych iunduszów na 

jego odwodnienie może stopniowo 

dostarczyć samo lub umożliwić zdo- 

bycie ich zagranicą w drodze pożycz- 

ki tylko państwo silne Z ustalonym 

rządem i skarbem. ża 

Pod względem jednolitości i zwar- 

tości plemiennej Białoruś w granicach 

zasięgu tego plemienia stałaby gorzej 

od Polski — miałaby więcej od niej 

„mniejszości narodowych* w Pola: 
kach, žydach, Litwinach, stojących 

naogół od Białorusinów znacznie wy- 
żej pod względem państwowotwórczo- 

organizacyjnym. Nie tylko brak wła- 
snego morza, ale do cudzego dostęp 
dalszy, niż komukolwiek. 

Nie: jeden machjawel i dobry or- 
ganizator spiskowiec i były premjer 
z dodatkiem kilkudziesięciu kandyda- 

sta- 
rostów i t.d., jakich proces Hramady 
ujawnił, przy takim braku innych wa- 
runków, o jakim wyżej mowa — to 
stanowczo zamało na budowę sa- 

A wysiłki w 
tym kierunku poszłyby na marne, 
chociażby ich nie udaremnił proces 

tów na ministrów, wojewodów, 

modzielnego państwa. 

Hramady. 
Napoleon Czarnocki, 

meteorologiczne 

   

  

MIEJSKA. 
— (x) Posiedzenie specjałnej komisji 

dła realizacji projektu budowy rzeźni miej- 
skiej. W myśl uchwały Rady Miejskiej, we 
wtorek dnia 24 b. m. o godzinie 8 wiecz. w 
sali posiedzeń Magistratu pod przewodnic- 
twem prezydenta m. Wilna p. Folejewskiego 
odbędzie się posiedzenie specjalnej Komisji 
w składzie przewodniczących radzieckich 
komisji: technicznej p. inż Jensza, gospodar- 
czej — p. Wańkowicza i finansowej p. Ko- ' 
rolca. 

Głównym tematem posiedzenia będzie 
ukonstytuowanie się komisji i ustalenie re- 
feratu dla Rady Miejskiej w sprawie reali- 
zacji projektu budowy gmachów dła rzeźni 
miejskiej. 

— (x) Targi remontowe na rynku Kalwa 
ryjskim. Magistrat m. Wilna wydał ostatnio 
publiczne obwieszczenie do wszystkich ho- 
dowców koni, że w dniu 27 sierpnia r. b. 
na rynku Kalwaryjskim odbędą się targi re- 
montowe, na których zostaną dokonane za- 
kupy koni wierzchowych i artyleryjskich dla 
wojska. 

  

— (x) W sprawie przebudowy baszty 
na górze Zamkowej. W związku z projektem 
Magistratu przebudowy baszty na Górze Zam 
kowej, koło architektów w Wilnie zamierza 
ogłosić w imieniu Magistratu Konkurs na pro 
jekt budowy wzgłędnie przebudowy tej ba- 
szty. Za uznane przez sąd konkursowy dwa 
najlepsze projekty "Magistrat wyznaczył na- 
grody w sumie 600 i 400 zł. Pozatem niena- 
grodzone prace mogą być ewent. zakupione 
przez samorząd miejski. 

W skład sądu konkursowego wchodzą 
pp.: prof. Ruszczyc, prof. Remer, prof. Kłos. 
wiceprezydent Czyż i architekt miejski inż 

Narębski. 5 
Termin nadsyłania prac wyznaczony z0- 

stał do dnia 20 sierpnia r. b. 

— (o) Rozszerzenie działalności Wileń- 
skiego Komitetu im. Berka ]Joselewicza. Wi- 
leński Komitet im. Berka Joselewicza, który 
był zorganizowany tylko na m. Wilno wobec 
rozszerzenia swej działalności przedstawił 
nowy statut do zatwierdzenia władz z dzia- 
łalnością Komitetu na całe województwo wi- 
leńskie. 

— (x) Projekt odnowienia kamienia Pow 
stańców 63 r. na placu Łukiskim. Magistrat 
m. Wilna postanowił przystąpić w najbliż- 
szych dniach do zupełnego odnowienia gro- 
bowca Powstańców straconych w 1863 r. па 
placu Lukiskim. 

  

KOLEJOWA. 
u (0) Uszkodzenie wagonów przez pod- 

różnych. Wileńska Dyrekcja Kolejowa otrzy 
mała okólnik, wyjaśniający, że wszelkie ko- 
szty wynikłe wskutek uszkodzenia lub zanie 
czyszczenia wagonu lub inwentarza kolejowe 
go przez podróżnych, muszą pokryć natych- 
miast zainteresowani pasażerowie. Dyrekcja 
Kolejowa ma prawo wymagać natychmiast 
zapłaty lub zabezpieczenia należności. Od- 
szkodowanie oblicza się na zasadzie specjal 
nego cennika. Koszty dezynfekcji wagonu 
po przewiezieniu chorego również ponosi pa 
sażer. 

    

POCZTOWA. 
— (x) Odebranie debitu pocztowego. W 

myśl ostatniego zarządzena Minster. Sprawi 
Wewnętrznych odebrany został na terenie 
Polski debit pocztowy następującym pismom: 
„Wpierod* wychodzące w języku ukraińskim 
w Użgorodzie, „Der Strakl* w języku nie 
nieckim w Czerniowcach, „Rygos Balsas“ 
w języku litewskim w Rydze, „Rude Prawo* 
w czeskim w Pradze, „Białoruska wioska” w 
Mińsku, „Hodoas” w hebrajskim w New - 
Yorku, „Aktiaber” w żydowskim w Mińsku i 
„Tewylie“ w litewskim w New Yorku. 

WOJSKOWA. 
— (0) Uczniowie szkół oficerskich. Od 

jakiegoś czasu zauważyć można w mieście 
młodych żołnierzy ze srebrnemi oznakami na 
ramiennikach i na rękawach, dotychczas 
nieużywanemi i nieznanemi. Są to uczniowie 
szkół oficerskich, którzy odniedawna otrzy- 
mali nowe oznaki i tytuły. Wszyscy oni ma 
ja wymagany cenzus oficerski i ich wyższe 
wykształcenie zostało właśnie na zewnątrz 
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J 
Edie z szarej masy żołnierskiej. Na 

^
 mierzu mają oni liście dębowe z mieczem 

/ środku a na ramiennikach, obszytych sreb 
rnym sznurent monogram S. P., oznaczają- 
jcy Szkołę podchorążych — tak bowiem prze 

, mianowane będą wszystkie szkoły oficerskie 
z dodaniem rodzaju broni np. Szkoła Pod- 
chorążych Kawalerji. Stopnie podoficerskie 
uczniów tych szkół oznaczone są na ramien- 
nikach i na czapkach srebrnym galonem bez 
czerwonego obramowania. Równocześnie na 
dane zostały tytuły uczniom tych szkół, któ 
rzy w Czasie wyszkolenia rekrutskiego no- 
szą nazwę „szeregowiec - uczeń*. Po ukoń 
czeniu zaś tėgo okresu otrzymują tytuł pod- 
chorążego, do którego dodaje się stopień w 
danej chwili posiadany, a więc podchorąży- 
szeregowiec, podchorąży - kapral i t. d. A- 
wansować można co 4 miesięce w miarę po- 
stępów w nauce i i: wsłużbie aż do stopnia 
st. sierżanta. 

— Sprostowanie. W dwuch notatkach 
zamieszczonych we wczorajszym  „Słowie* 
a dotyczących .życia wojskowego zakradły 
się błędy korektorskie, które niniejszym pro- 
stujemy: Z urlopu powrócił płk. nie „Kruk*, 
a Krok - Paszkowski, zaś referentem Bezpie- 
czeństwa i Dyscypliny Komendy Placu zo- 
stał kpt. Piorunowski z 6 p.p. leg. a nie 
„26 p.p. 1.*, jak mylnie wydrukowano. 

AKADEMICKA. 

— Wycieczka studentów z Turcji. W naj 
dlższym czasie przyjeżdża do Wilna wycie- 
czka studentów z Turcji. Goście zabawią 
3 -4 dni, zwiedzając miasto i okolice: między 
innemi projektowane jest przewiezienie wy- 
cieczkowiczów na i dzień do Akademickiego 
Uzdrowiska w Nowiczach. Zorganizowaniem 
przyjęcia powyższej wycieczki zajęli się Se- 
nat Uniwersytetu Stefana Batorego, Wileń- 
ski Komitet Akademicki oraz Gmina Muzul- 
mańska. Wypada zaznaczyć, iż studenci Po- 
lacy bawili przed rokiem z wycieczką w Tur 
cji, gdzie byli bardzo gościnnie podejmowa- 
ni, tak iż wśród oczekiwanych gości akade- 
micy wileńscy będą mogli zobaczyć szereg 

į 'ch z czasów swej egzotycznej wy- 

  

   

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (x) Delegacja robotników  kanaliza- 
cyjnych w Magistracie. W dniu wczorajszym 
przyjęta została przez viceprezydenta miasta 
inż. Czyża delegacja związku robotników bu- 
dowlanych zatrudnionych przy miejskich ro- 
botach kanalizacyjnych. 

Ostatni złożyli memorjał dotyczący spraw 
ekonomicznych zainteresowanych robotników 

— (x) Robotnicy fabryki wyrobów 
drzewnych w N. Wilejce grożą strajkiem. 
Robotnicy zatrudnieni w fabryce wyrobów 
drzewnych w N. Wilejce złożyli ostatnio za- 
rządowi fabryki oświadczenie o podwyższe- 
nie im d otychczasowych płac o 15 proc. 
W wypadku nieuwzględnienia ich prośby ro- 
botnicy grożą strajkiem. 

  

— (x) Z pobytu p. Nakoniecznikowa w 
Wilnie. Jak nas informują, naczelnik wydziału 
prezydjałnego Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej p. Bolesław Nakoniecznikow w 
czasie swego pobytu w Wilnie po odbyciu 
konferencji z zastępcą wojewody badał szcze 
gółowo organizacje wydziału. pracy i opieki 
Społecznej wileńskiego urzędu wojewódzkie 
go w związku z projektowaną na terenie ca- 
łego Państwa rozbudową organów tegoż Mi 
nisterstwa. Pozatem p. Nakoniecznikow zwie 
dził koionje letnie dla dziewcząt szkół śred- 
nich w Kukawce pod Niemenczynem. Dom 
Dzieciątka Jezus w Wilnie, oraz przeprowa- 
dził inspekcję P. U. P. P. w Wilnie informu- 
jąc się również o biegu spraw w Okręgowym 
inspaotacie Pracy. 

Następnie odbył konferencję z naczelni- 
kiem i kierownikiem wydziału pracy i opie- 
ki społecznej dotyczącą spraw bieżących, za- 
poznając się jednocześnie z miejscowym wy- 
nikiem pracy i staraniami podjętemi w celu 
zwalczania bezrobocia. 

W dniu 18 b. m. p. Nakoniecznikow wy- 
jechał do Białegostoku, gdzie zamierza prze- 
prowadzić analogiczną inspekcję. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Poiski (sała „Lutnia*) Wystę- 
py Zofji Grabowskiej. Dziś premiera „Pan- 
ny Flute“ — Berra i Verneuilla, znakomitej 
komedji błyszczącej świetnym humorem i 
szeregiem kapitalnych sytuacji. 

Uroczy gość naszej sceny Zofja Grabow- 
ska roztacza w roli tytułowej rozkoszy czar 
kreując z niesłychaną finezją i humorem po- 
stać artystki z teatrzyku paryskiego. 

Reżyseruje Stanisław Dąbrowski. 
miejsc zwykłe. 

W przygotowaniu „Tajemnica Makropu- 
los“ — Capka. 

Z całej Polski. 
-- Wielka afera djamentowa. 

Wczoraj po północy do warszawskie- 
go urzędu Śledczego wpłynęła wiado- 
mość o rewizjiw firmie przemysłowo- 
handlowej „Djament* — jakoby cen- 
trali „wielkiego przedsiębiorstwa szaj- 
ki szmuglerow“, 

Rewidujący zastali na  miejscu 
przeszło czterdzieści osób, u których 
znaleziono 3 paczki z djamentami o 
łącznej wartości około 9 miljonów 
złotych. 

Lokal opieczętowano, przyczem u 
czterech właścicieli „skarbu* — M. 
Roznera, S. Hartsilbera, S. Oliwy i B. 
Kupca zažądano udowodnienia swych 
praw do posiadania klejnotów. 

Narazie nikt z poddanych osobi- 
stej rewizji zatrzymany nie został 
(wbrew temu, co rozgłosiły niektóre 
dzienniki), władze zaś stowarzyszenia 
twierdzą, że wszystkie posiadane ko- 
sztowności są nabyte legalnie i zo- 
staną po sprawdzeniu dokumentów 
celnych bezzwłocznie zwrócone wła- 
šcicielom. 

  

Ceny 

— Wszystkie samoioty my- 
śliwskie są zaopatrzone w spa- 
dochrony. Ministerstwo Spraw Woj- 
skowych zamówiło dla całego  lotni- 
ctwa spadochrony amerykańskie sy- 
stemu „Irving“. 

Dotąd zaopatrzone zostały w te 
spadochrony wszystkie samoloty my- 
śliwskie, pozostałe otrzymają spado- 
chrony w-r. b. 

— Kogut wydziobał oczy dzie- 
cku. We wsi Lonna na Rusi Przy- 
karpackiej, zdarzył się nieszczęśliwy 
wypadek wśród niezwykłych okolicz- 
ności. 

Na 18-miesięczne dziecko wiešnia- 
ka Serba, które bawiło się na po- 
dwórzu domu rodziców, napadł nagle 
ogromny kogut, który wskoczył na 
głowę dziecku i wydziobał oczy. 

Zanim matka, która widziała tę 
scenę mogła pospieszyć z pomocą, 
dziecko zmarło, 

PR RE BD AWIZO 

Wykopaiiskia na szosie Suwalki — Wiżajny. 
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Urny z spaki przedhisforycznej. 
Robotnicy, pracujący przy wyko- 

pywaniu kamieni na szosie Suwałki 
— Wiżajny, natrafili na szczątki sta- 
rych glinianych urn i resztki spalo- 
nych kości ludzkich. Roboty zostały 
wstrzymane do czasu wydania decyzji 
odnośnych władz. Podczas oględzin 
na miejscu stwierdzono, iż we wnę- 
trzu całego wzgórza znajdują się žur- 
ny z popiołami, prawdopodobnie z 
epoki przedhistorycznej, pokryte ka- 
mieniami z których położenia,, należy 

RADJO. 

Piątek 20 lipca 1928 r. 

13,00—: Transmisją z Warszawy: sygnał 
CZSU. 

16,55—17,10: Komunikat Zw. Rew. Pol- 
skich Spółdzielni Rolniczych. 

17.10—17.25: Chwilka litewska. 
17.25—17.50: Transm. z Krakowa о4- 

czyt. 
1750--18.15: „O przemyśle polskim* 

odczyt. 
18,15—19,00: Transmisja muzyki po- 

pularnej z ogrodu cukierni B. Sztralla. 
19.05—19.30: Audycia dla dzieci. 
19.30 19.55: „Skrzynka pocztowa. 
19.55— : Komunikaty. 
20.15 22.00: Transmisja z Warszawy: 

koncert symfoniczny. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 

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

SPORT. 
Tydzień sportu pływackiego. 

Wileński Okręgowy Związek  Pły- 
wacki w okresie od 19 do 22 m.b. 
organizuje „Tydzień sportu pływac- 
kiego”, który będzie jednocześnie za- 
kończeniem pracy trenera pływackie- 
go p. Szuberta. į 

Na program „Tygodnia“ ztožy się: 
Wczoraj, w czwartek mecz Water- 

polo (piłka wodna) pomiędzy kombi- 
nowaną drużyną wileńską a drużyną 
obozu mistrzowskiego Wych. Fizycz. 
w Wilnie. 

Dziś dn. 20—rozpoczynają się 
pierwsze oiicjalne mistrzostwa pilki 
wodnej, w czem wezmą udział druży- 
ny Pogoni, Wil.T-wa Wiošl., Ž.A.K.S. 
i Polic. Kl. Sport. 

Rozgrywki odbywać się będą Sy- 
stemem puharowym (przegrywająca 
družyna odpada). 

Dn. 21 m.b. —początek zawodów 
pływackich, które obejmą pełny pro- 
gram mistrzostwa okręgowego. 

W zawodach tych uczestniczyć bę: 
dą najlepsze siły pływackie Wilna i 
można się spodziewać, że ostatnie 
wyniki pływackie osiągnięte w No- 
wych Trokach, będą poprawione. 

Dn. 22 m.b.,. w ostatnim dniu 
„Tygodnia* nastąpi dokończenie za- 
wodów pływackich i finałowy mecz 
piłki wodnej o mistrzostwo Wilna. 

Zawody odbywać się będą od g. 
4 p.p. na basenie pływackim 3 p. są- 
perów wileńskich. 

Mecz piiki wodnej. 

Wczoraj na przystani 3 p. 
został rozegrany mecz piłki wodnej 
(water-polo) pomiędzy reprezentacją 
Wilna a drużyną obozu W.F. Mecz 
zakończył się wynikiem 1:1 (II) co 
jest wiernem odžwierciadleniem prze- 
biegu gry. 

W reprezentacji najlepiej spisywali 
się Szrajbman i Bengis, natomiast 
Jarmołowicz raził swą bezmyšlną 
brutalnością. W „Obozie* na wyróż- 
nienie zasłużyli Kozłowski, Bartkie- 
wicz i bramkarz Michałowski, który 
obronił cały szereg trudnych  strza- 
łów. 

Sędziował bez zarzutu trener zwią- 
zku pływackiego p. Szubert. 

Sap. 

Piłka nożna. 

W sobotę i niedzielę najbliższą 
odbędzie się dalszy ciąy zawodów 
piłkarskich o mistrzostwo m. Wilna. 

W sobotę zmierzy się Makabi z 
Ogniskiem Kolejowem, w niedzielę 
zaś A.Z.S. z 1 pp. leg. (r) 

Mecz piłki nożnej w Trokach. 

W niedzielę drużyna Pogoni wy- 
jeżdża do Trok, gdzie rozegrany zo- 
stanie mecz towarzyski z 21 baonem 
K.O.P. (r) : 

Tragiczny wypadek 
Brawurowanie bronią stało się 

przyczyną śmierci. 

We środę około godz. 10-ej wiecz. 
w mieszkaniu b. artystki opery ka- 
meralnej w Petersburgu, p. Marji Ko” 
rzeniewskiej przy ul. Sierakowskiego 
Nr. 24 rozegrał się tragiczny wypa- 
dek, którego ofiarą stała się gospo- 
dyni domu. 

U p. K. częstym gościem bywał 
młódy, bo 28 letni prawnik, ostatnio 
pełniący obowiązki sędziego śŚledcze- 
go VI okręgu m. Wilna, p. Juljusz 
Pines, zamieszkały w domu ojca 
swego przy ul. Tatarskiej Nr. 5. 

W czasie wizyty ostatniej p. Pines, 
chcąc zabawić córkę gospodyni Elżbie- 
tę, pokazywał jej swój rewolwer syst. 
Browninga. 

Manipulując bronią, spowodował 
niebacznie wystrzał, który w skutkach 
swych był fatalnym. Kula trafiła w 
pierś, w tej chwili powstalej z kana- 
py, Marji Korzeniewskiej. 

Wszelka pomoc okazała się już 
bezcelową, ugodzona w serce wyzio- 
nęła ducha natychmiast. 

Przerażony skutkami swego nie- 

wnioskować, iż są poukładane ręką 
ludzką. Urny z kośćmi znajduią się 
stosunkowo płytko, bo zaledwie na 
głębokości 20 — 30 cm. i każda z 
nich otoczona jest kamieniami. Urny 
palone z gliny, kształtu stożkowatego, 
zaopatrzone w czworo uszu zawierają 
popioły i resztki dość dobrze zacho- 
wanych kości ludzkich. Urny posiada- 

zamykające naczynia dają pokrywy, 
bardzo szczelnie. 

  

rozważnego czynu p. Pines sam u 
wiadomił władze o zajściu. 

Niebawem na miejsce przybyli 
przedstawiciele policjj oraz podpro- 
kurator przy sądzie okręgowym p. 
Kowerski i sędzia sledczy Ill okręgu 
p. Chełstowski. 

Dochodzenie w tej sprawie pro- 
wadzono przez noc całą, badając p. 
Pinesa i przesłuchując Świadków. 

Ciało tragicznie zmarłej odesłano 
do zakładu medycyny sądowej przy 
szpitału św. Jakóba. (r) 

i" 

Z SĘDÓW. 
Nauczyciel i wychowawca de- 
prawatorem i0-cioletnich uczenie 

szkoły powszechnej. 

„ Na ostatniej wokandzie sesji wyjazdo- 
wej sądu okręgowego w Oszmianie zna- 
lazła się charakterystyczna Sprawa, wyto- 
czona przez urząd prokuratorski przeciwko 
nauczycielowi i wychowawcy klas niższych 
koedukacyjnej szkoły powszechnej w Osz- 
mianie Adamowi Królikowskiemu, liczące- 
mu I. 24, z art. 513 i 515 KK o czyny lu- 
bieżne i deprawacje małoletnich uczenic 
tej szkoły: 

Ze względu na draźliwy przedmiot spra- 
wy, która wreszcie rozpoznawana była przy 
drzwiach zamkniętych, nie możemy ujaw- 
niać Szczegółów ohydnego przestępstwa. 
Jednak nadmienić wypada, że zwyrodniały 
„Nauczyciel-wychowawca* dwukrotnie do- 
puszczał się czynów zbrodniczych względem 
4 dziewczynek 10—12 letnich, które zatrzy- 
mywał po ukończeniu zajęć szkolnych rze- 
komo pod pozorem sprawdzenia czystości 
ciała i bielizny, wykorzystując stworzone 
przez siebie warunki do zadowolenia swej 
zwierzęcej rządzy. 

Sąd po rozważaniu sprawy mimo obro- 
ny adw. Czernihowa, który starał się tłu- 
maczyć ohydny czyn temperamentem .pod- 
sądnego i był zdania, że jest to sprawą 
życiowa, sąd zgodnie z wnioskiem podpro- 
kuratora Kałapskiego skazał Królikowskie- 
go na osadzenie w domu poprawy na 3 
lata stosując do niego areszi bezwględny. 

„ Niezależnie od tego, sąd, wobec uja- 
wnienia na przewodzie sądowym, że nau- 
czycielka klas wyższych tej szkoły, uwia- 
domiona o ohydnych praktykach Królikow- 
skiego, zawiadomiła ówczesnego inspekto- 
ra p.Starościakaszk. pow. ną pow. Oszmiafń- 

ski, który jednak nietylko zbagatelizował 
doniesienie, ale nawet zastosował środek 
represyjny względem swej nauczycielki, po- 
zbawiając ją narazie posady, na wniosek 
oskarżycielą publicznego postanowił: Od- 
pis protokułu posiedzenia sądowego i wy- 
roku przesłać do komisji dyscyplinarnej 
kuratorjum Szkolnego, a to celem pocią- 
gnięcia p. Starościaka, zajmującego obe- 
cnie stanowisko wizytątora do odpowie- 
działności. 

Kos. 

ZWIĄZEK „IGŁY* PRZED SĄDEM OKRĘ- 
GOWYM. 

W, wyniku przeprowadzonego śledztwa 
w dniu wczorajszym na wokandzie sądu о- 
kręgowego w Wilnie znalazła się sprawa or- 
ganizatorów i działaczy rejonowego komite- 
tu partji komunistycznej Białorusi Zachodniej 
w Wilnie, który zawiązawszy Zw. Zaw. „Ię- 
ła", przyszykowywali ruch powstańczy, ma- 
jący na celu oderwanie części terytorjum 

wi i przyłączenia jej do Białorusi Sowiec- 
iej./ 

W tym celu sprowadzono w r. 1926 do 
Wilna członka Pol. Partji Kom. który tu jako 
sekretarz rejonowego komitetu P. K. A B. 
celem ożywienia działalności partji, zorgani- 
zował zw. „Igła”. 

W toku dochodzenia odnaleziono szyfro- 
wane notatki, z których wynika że zw. wspo 
mniany rozporządzał składem broni, składa- 
jących się ze 110 karabinów, 26 rewotwerów, 
27.248 naboi, 800 bomb i znacznej ilości 
niaterjałów wybuchowych. 

Likwidacja wywrotowego związku nastą 
piła w końcu roku ubiegłego, a w stan oskar- 
żenia postawiono 8 osób, z art. 102 cz. ił 
k. k. 

Na ławie oskarżonych zasiedli: Wacław 
Olejniczak, sekretarz Zw. Zaw. „Igła”*, Brud- 
ner Lejzer, krawiec, Josel Stumpfi — bezwy- 
znaniowiec, krawiec, Wejner Chaim stolarz, 
Fianciszek Jurchowski szewc, Kaz. Miszu- 

ro szewc i Mera Skórkowicz vel Perewoz- 
kin robotnica. 

Ośmy oskarżony Ludwik Gryszun zdo- 
łał zbiedz do Rosii Sowieckiej. 

Wszyscy wymienieni podsądni odpowiada 
ja z więzienia. 

Obronę oskarżonych wnosi cały szereg 
adwokatów wileńskich oraz adw. Honigwił 
z Warszawy. 

Sąd po sprawdzeniu personalji oskarżo- 
nych, skonstatował, że nie stawiło się kilku 
poważnych świadków, a między innymi kie- 
rownik wydziału śledczego komisarz Alfons 
Nowakowski. 

Wobec tego na wniosek 
publicznego sprawę odroczono. 

BAROWY GZERETAREDEAI ENIA ET 

oskarżyciela. 

— Konferencja prasowa w 
sprawach Targów i Wystawy. W 
dniu wczorajszym na zaproszenie 
Komitetu Wykonawczego I-ych Tar- 
gów Północnych i Wystawy Rolniczo- 
Przemysłowej odbyła się w biurze 
Zarządu Targów-Wystawy  konferen- 
cja prasowa, która zgromadziła około 
20 osób, przedstawicieli prasy wileń- 
skiej, warszawskiej i krakowskiej.Prof. 
Rudziński po przemówieniu wstęp- 
nem, poświęconem zadanlu Targów, 
oprowadzał, łącznie z inż. Orskim i 
Łuczkowskim, obecnych po terenie 
Targów, zaznajamiając z dokonanemi 
robotami, dysłokacją pawilonów i ich 
przeznaczeniem. 

Następnie odbył się wspólny pod- 
wieczorek w restauracji Koła Polek 
urozmaicony zdjęciem fotograficznem 
uczestników konferencji prasowej.
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Ciekawe przygody badacza Tybetu. 
Po dwu i półletniej nieobecności powró- 

cit do Berlina dr. Wilhelm Filchner , uczony 
badacz Tybetu. Misja jego, uwieńczona bo- 
gatemi wynikami, spełniona została wśród 
nizwykłych, niemal  nieprawdopodobnych 
trudności, wynikających zarówno ze stanu 
wojny w Chinach, jak z dzikich zabobonów 
ludności tego kraju. Zadanie uczonego po- 
iegało na mierzeniu magnetyzmu ziemi w 
tych zakątkach Świata, gdzie próby podob- 
niebyły dotychczas dokonywane. Dr. Filchner 
zaopatrzony w dwadzieścia mil angielskich 
nierožwinieteį taśmy filmowej, jak również 
w komplet map zwiedzonych okolic, nawią- 
zał, dzięki tym badaniom swoim, łańcuch roz 
poczęty w Europie i przerwany pomiędzy 
Chinami a Tybetem. Badania, przeprowadzo- 
ne przezeń, wiążą się z badaniami, przepro- 
wadzonemi przez Instytut Carnegiego. 

Ludność miejscowa wierzyła, że dokony- 
wane przez uczonego badania i pomiary są 
dziełem djabła, tak, iż mógł on przeprowa- 
dzač je w najściślejszej jeno tajemnicy i to 
za każdym razem z największem narażeniem 
życia. Tak dalece był strzeżony przez tubyl 
ców, nie pozwałających mu wydałać się z 
jego namiotu, że mógł tylko obserwować 
gwiazdy przez dziurę, zrobioną w wierzchoł- 
ku namiotu i tylko dzięki szczęśliwemu po- 
mysłowi wmówienia w Tybetańczyków, że 
instrumenty jego mają na celu przybliżenie 
do nich słońca, udało mu się cudem nieled- 
wie uratować je od niechybnej zagłady. In- 
nym znów razem jedynie wysłanie w porę 
tajemną droga listów: do wicekróla Indji, 
do przedstawicieli rządu angielskiego w Lha 
sie, oraz do Dalaj Lamy uratowało mu ży- 
cie. Nieszczęście chciało, że wielka susza, 
panująca w okresie bytności doktora Filche 
ra w Tybecie, wyniszczyła łąki, powodując 
masowy pomór stad. Wśród dotkniętych 
klęską tą ludności rozeszła się wieść, że wi- 
nę tego ponosi uczony i jego dziwne prak- 
tyki. Wieść ta doszła do władz miejscowych, 
które j niały rozprawić się krótko ze złym 
czarownikem, kiedy w ostatniej chwili, dzię 
ki wspomnianym listom, nadeszło zbawienie 
w postaci nakazu samego Dalaj Lamy pusz 
czenia go na wolność. 

Niezrażony  piętrzącemi się wciąż trud- 
nościami, posuwał się uczony badacz wciąż 
dalej i dalej na wschód, urządzając wszędzie 
па swojej drodze stacje badań magnetyzmu 
ziemi. Takich stacji urządził on dziwięćdzie 
siąt na obszarze pomiędzy  miejscowościa- 
mi: Kuldscha na granicy rosyjsko - chińskiej 
i Sining Fu w Chinach zachodnich, a nadto, 
sześćdziesiąt poprzez Tybet na drodze do 
Leh, położonego na indyjskim już  terytor- 
jum. 

W ten sposób, pomimo nieslychanych 
przeszkód i niebezpieczeństw, udało mu się 
doprowadzić misję do końca, płodnego w bo 
gate dla wiedzy wyniki, 

    

Ze świafa. 
— Amanullach o zasłonach 

twarzy. Donoszą, z Kabulu, że król 

Amanullach przyjął delegację duchow- 

nych (mullahów), którzy na zasadzie 

konstytucji zaprotestowali przeciwko 

temu, że królowa Afganistanu i damy 

iej dworu w podróży przez Europę 

ukazywały się bez zasłon. Brak za- 

słon stanowi obrazę Islamu. Król od- 
nowiedział, że kobiety wiejskie rów- 
nież nie noszą zasłon. Na to mulła- 
howie dali argument, że zasłony przę- 

szkadzają włościankomi pfzy pracy. 
Wobeć tej repliki Amtanullah oświad- 
czył mullahom, że wyda rozporządze- 
nie, aby na dworze obowiązywało no- 

szenie zasłon ale wtedy dopiero, kie- 

dy ludność wiejska wróci do tego 
zwyczaju, 

baciński alfabet w Turcji. 

W Turcji w swoim czasie wyło- 

niono komisję, która ma rozpatrzeć i 

rozwiązać zagadnienie wprowadzenia 

łacińskiego aliabetu do języka turec- 

kiego. Z początku sprawa „była roz- 

patrywana z punktu widzenia religij- 

nego, ale ministerjum ošwiaty poleci- 

ło komisji sprawę rozpatrywać tylko 

z naukowego punktu widzenia. | 

Zwolennicy utrzymania arabskiego 

pisma lub jego reformy coraz bar- 

dziej tracą wpływy na rzecz zwolen- 

ników pisma łacińskiego. 

Komisja ma dużo pracy z wybo- 

rem liter, ustaleniem wymowy ! pra- 

wideł pisowni. Język turecki posiada 

prześzło 30 dźwięków spółgłoskowych 

i to stanowi jedną z trydności utwo- 

rzenia aliabetu z liter łacińskich. 
Nowy aliabet ma być wprowadzo- 

ny w ciągu 20 lat. 

[ GROR 
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tępi radykalnie muchy, komary, 

  

  

mole, pluskwy, karaluchy, prusa- i 

ki i wszelkie inne owady. 

H. BALFOUR. 

ŻUALKA 0 DOKUMEŃTY 
— Bill ciągnął dalej swą opo- 

wieść: APA 

— Matka moja była chora I wzy- 

wała ojca, przybyła do najdalej na 

północ wysuniętego miasta i przysyła- 

ła listy przez każdego wychodzące- 

go z tego miasta podróżnika, w na- 

dziei, iż któremukolwiek z nich uda 

się odnaleźć jej męża. Ojciec zdecy- 

dował, że następnego dnia uda się w 

podróż powrotną. Po południu wy- 

szedł, by wyjąć zwierzynę z pułapek, 

które zastawił; gdy wrócił, wspólnik 

jego już wyjechał. 
— Wyjechał? Dokąd? — zapytała 

Molly. 
— Wyczytał w starych gazetach, 

że... że poszukiwano go, gdyż odzie- 

dziczył olbrzymie dobra w Anglji. 

Odszedł więc, zabierając ze sobą psy 

i zapasy żywności, amunicję i wszel- 

kie narzędzia... 
— Zasłużył na ciężką Śmierć! — 

zawołała Molly. Czyż nie wiedział, 

że ojciec pana wybierał się nazajutrz 

w tę samą drogę, nie mógł więc za- 

czekać na niego? : 

— Przypuszczam, Że toby zawa- 

dziło jego planom. W ten sposób 

ojciec mój został zupełnie obezwład- 

Wydawca 

s t RO OS NA a 
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Firma M. RABINOWICZA 
Wilno, ul. Wielka 12 (vis a is poczty) tel. 759. 

Przy składzie laboratorjum fotograiiczne. : 

BB. KI 

= IN 

Aparaty Fotograficzne 
firmy: „Zerta*, Voigtlander*, 

„Zeiss Ikon“ i in. 

Klisze i papier 
firm: „Byk*, „Schwetter*, „Kodak“, 

„Bauchet“, „Mimosa“, „Leonar“ oraz 

wszelkie przybory iotogr. poleca w 

wiełkim wyborze i na degodnych wa- 

runkach. 
151-or 
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NIE LECYDUJCIE SIĘ NA 
PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

aparatów fotograicznych 

w składzie fabrycznym 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych = 

| |] 

pierwszorzędhych 

fabryk TYLKO 

SPRZEDAŻ 
i WYNAJĘCIE 

1957— 

METAM 
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niony, jedynym ratunkiem od śmierci 

głodowej była zwierzyna, którą udało 

mu się złapać w pułapkę... zwolna 

wyczerpał się zapas opału, a Morgan 

zabrał ze sobą siekierę! | tak umarł 

mój ojciec z głodu i zimna dzięki 

temu, który mu tyle zawdzięczał. Ale 

na szczęście przed Śmiercią zdążył 

napisać pamiętnik swego życia. 

W parę miesięcy po jego Śmierci, 

odnaleziono opuszczoną osadę. Na- 

trafili na nią dwaj Amerykanie, jed- 

nym z nich był John-Boyd, który 

przeczytał pamiętnik mego ojca. Był 

to człowiek twardy, lecz bardzo uczci- 

wy i szlachetny. 
— Mając fotografję mojej matki, 

rozpoczął poszukiwania i odnalazł ją 

wreszcie w Dawson, gdzie jakaś do- 

bra kobieta zaopiekowała się nią, gdy 

przybyła do tego miasta pewnego 

wieczoru chora i Śmiertelnie wyczer- 

pana. „AR REA 
Boyd odwiedził ją i matka 

moja zapytała natychmiast, czy nie 

przynosi wiadomosci od męża. Ame- 

rykanin nie umiał nic obwijać w ba- 

wełnę i w krótkich słowach opowie- 

dział jej całą prawdę, 3 

Był to wstrząs zbyt silny dla wy 

czerpanej kobiety, rozchorowała się 

więc bardzo ciężko. Wkrótce potem 

przyszedłem na Świat. Matka moja 

żyła jeszcze dopóki nie oddała Boy- 

dowi wszystkich dokumentów i nie 

® „66 

D U į| if ul. Dominikańska 17, 
tei. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE i GA 
e 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

ZETA ET O RESTA SI SIR O NAT В ЕСОБ GRECY © AAC © 

  

KUPNO aparatu fotograficznego    
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Zagranicznych i Krajowych 
GWARANTOWANEJ jakości, 5 

K. DĄBROWSKA 

  

ORPHOSA 

Radybalrie USUWAO pie. 
4 IDDE WAY CET 

  

przeczytała pamiętnika, ręką męża 

spisanego. Prosiła Boyda, by mnie 

wychował w miłości i czci dła ojca i 
wpoił we mnie pragnienie zemsty. 
ь S a Bill ušmiechną! się nagle i do- 

al: 
— Nieraz myślałem 0 tem, jak 

musiał się czuć dziwnie mój opiekun, 

gdy nagle został obarczony niemo- 

wlęciem. Jednak nie próbował. uchylić 

się od tego obowiązku, zaopiekował 

się mną i wziął do domu kobietę, 

której nakazał czuwać nademną. 

— Poten:, gdy miałem już: pół 

roku, pojechaliśmy do jego rodzinnego 

kraju, którym był Teksas. Wkrótce 

adoptował mnie i pokochał szczerze, 

to też dzieciństwo moje było bardzo 
słoneczne. Gdy dorosłem do wieku, 

w którym już mogłem zrozumieć 

wszystko, opiekun opowiedział mi 

historję moich rodziców i oznajmił 

mi, że powinienem zemścić się i uka- 
rać tego, który spowodował ich przed- 
wczesną Śmierć. 

-— Nakaz ten wrył się głęboko w 

mózg dziecka. Przed Śmiercią jeszcze, 

Boyd wręczył mi pamiętnik ojca, spra- 

wozdanie, spisane przez siebie i me- 

trykę ślubną moich rodziców, po- 

czem dał mi rady i wskazówki, jak 

mam postępować. 
Jakie jest pana prawdziwe nazwi- 

sko? 
— Boyd, zostałem przecież praw- 

Stanisiaw Macklewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyło. 

  

GIELDA WARSZAWSKA 
18 lipca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

    

a Tranz. Sprz. Kupno 
Belgja 124.21 124.53 123,91 
Helandja 358.92 359.82 358.02 
Londyn 43,345 43,37 43,25 
Nowy-Y ork 8,90 8.92 8.88 
Parya R 3491 35.00 34,82 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,675 172.10 171.25 
510 oim 238,60 239,20 
Wietcj i 125,68 125.99 125.378 
wWłoc: 46,71 46,83 46,59 
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5 Durowane składy na 100 wagonów 5 
= z rampą i bocznicą kolejową, oraz B 

= domem mieszkaln. zaraz do wy- £ 

8 dzierżawienia, Wiad. w Biurze Ogło- s 

m _ szeń S. jutana, Niemiecka 4, tel. 222._© 
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Uica DOBRA O. 

KOPIOWANIE 

PLANOW. 
ŚWIĄTŁODRUKI 
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MAŚĆ GOJ ĄCA 
wszelkie rany. szczególnie przesta- 
rzałe rany u nóż, iakot.ż wyrzuty 
wszelkiego rodzaju, z doskonałym 
skutkiem używana i wypróbowana, 
dużo listów dziękczynnych do dy- 
spozycji. Słoik 3 zł, podwójny 5 zł. 
Do nabycia w aptekach lub wprost 
Apteka A. Jurkowskiego — Nakło, 

Wielkopolska. 8—900€ 

  

  

  

Ekspozytura 3-go Okręgowego Sze- 
iowstwa Budownictwa w Wilnie ogłasza 
niniejszem nieograniczony przetarg na ro- 
zbiórkę budynków (dawne młyny i pie- 
karnie rosyjskie) przy ul. Legjonowej Nr 
2 w Wilnie. Oferty łącznie z warunkami 
przetargu można nabyć w godzinach urzę- 
dowych (8 — 15) w Ekspozyturze Bud. 
Wilno, ul. Arsenalska Nr 5 (koszary 3 p. 
Sap.) za zwrotem kosztów, jak również 
otrzymać informacje. Przetarg odbędzie 
się enia 28 lipca 1928 r. o godz. 12-tej w 
lokalu Ekspozytury Bud, Wilno, 

, Ekspozytura Bud. Wilno zastrzega so- 
bie prawo dowolnego wyboru oferenta, 
zmaiejszenia ilości robót, jak rownież 
unieważnienie przetargu w całości. 

L. dz. 740/Bud. 
P. o. Kierownik Ekspozytury Bud. Wilno 

włz (—) Ferański 

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

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

WRPOREY CE ENDO 1 Koaczeweriieaci A B Ь EB Oszczędności |oszczębiośc | BBBBEBGE 
B OKALĘ fswoje ulokuj na 12| ULOKUJEMY w = proc. rocznie. Gotów- | każdei sumie na ZGUBY CZEKA ASA WZEZYB GAJ 2 twoja jest zabez- | Pewne  zabezpie- POTRZEBNE _ pieczona złotem, sre- | czenie BBBESZE mieszkanie 3 pokojo- 
we z kuchnią, pożą- mieniami. 

brem i drogiemi ka- Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, gubioną książkę 

dane na Antokolu. Plac Kated- Mickiewicza 21, wojsko ią 
Zgloszenia do „Sło: LOMBAR ralny,Bisku- „tel 152. ___ —o Wzeż p KS 
wa“ pod „Mieszkanie“ pia 12, wydaje po- Wilno na imię Bro- 

życzki ną zastaw zło- 
ta, srebra, brylantów; j 

różnych to- 
100€ 

  

X iuter i 
„Poszukuję _ warów. P 

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

uuzmusuwwaczmm PZIIMĘ na stancję. uczyni 
opieka. gatym i 

I konwer- w przeciągu 1 
sącja. - Fortepian na Za zaliczką ю 

EURES EB EEE E A IIEJSCU, ul. Zakreto- drożej! Pr. Biuro Ко- Р!@ 
wa Sa, m. 10 (blisko respond., 
gimnazjum Pa: EA ul. Owidzka 8 

s p. 
g.. codziennie prócz 

Troskliwa 
Francuska RÓŻN 

nė maszynach nek). Zapisy od 

į najtaniej załatwia 
| Wil. Biuro Komi- 
| sowo - Handlowe, 

———————————— 

| PRZEPISYWANIE 

niedziel i świąt,) 

Mickiewicza 21, 
tel. 152. 

  

Plaga IBtNiA! irętne, tre” 161 trętne, wstrę- 
tne i jako  roznosicielki 
wszelkich chorób są nie- 
bezpieczne dla zdrowia 
ludzkiego. Przeto używajcie 
proszek japoński „KATOL*, 
który w przeciągu 15 minut 
wytępi doszczętnie w po- 
koju: muchy, pchły, koma- 
ry, pluskwy i wszelkie ro- 
bactwo. KATOL nieszkodli- 
wy dla zdrowia. Nie rekla- 
ma, lecz rzeczywistość: kto 
spróbuje „KATOL“, pozo- 
stanie wdzięczny za dobrą . 
poradę. Żądać we wszyst- ' 
kich składach aptecznych i 
aptekach. z £01£ 

  

Jesteś zahłopotana? 
SUKIENKA zniszczyła się pod pachami?, 
ręce masz wilgotne. Nogi ci si 
Nie martw się i stosuj „DINOL* płynny 

ant niezawodny środek od PO TU. 

jeszcze dziś, a przekonasz się nazajutrz o jego skutecznem 
działaniu. Żądać wszędzie. 

   

Kilka uczących się „imerykańska 

Leonja Kontrymówna 
2746 o 

„c . 

 BBEBAEGE 

nisława Nowiaka, 
unieważnia się. 

  

— 

KUPNO I SPRZEDAŻ   
Morka książkę WAWAAYA ‹ : 

wojskową, Wyd. 
taje- ] przez P: Ka US 

i mnica Wilno na imię Solo- 
bogactwa i szczęścia”, moną SURan: ufa 
broszura za Zł.wążnia się.  -0 

każdego bo- 
szczęśliwym > 

roku. ZGUBIONY KWIT ; 
1.50 zł.lombardowy (Bisku- 

12) Nr 27021 
—© Starogard unieważnia się. 

  

  

  

—4 

p lająte o pszen- ły piesek rasy 
„  foksterjer, wabi 

się „Dżimmi*. Za wy- 
nagrodzeniem uprasza 
się o łaskawe odnie- 
sienie na ui. Sadową, 
4 m. 1 Inżyn. Trocki. 

nej glebie, 
2 klm. od kolej, z 
piękną siedzibą, 
parkiem, I kl. łą- 
kami sprzedamy 
na dogodnych wa- 
runkach za nie- | 
wielką dopłatą z MWAWASE 
rozterminowaniem 

Ę LEKARZE £ Wil, Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

  

Mickiewicza 21 
telef. 152. dl MAWASAB 

A JATEK s DOKTOR 
ziemski odl. od st. { 
kol. 4 klm. Obsza- B. ZELDOWIGZ 
ru około 195 ha. | chor. weneryczne, 
Ziemia 1 klasy. | Syfilis, narządów 

moczowych, od 9 
—l, od 5-8 wiecz. į 

Zabudowania 
kompletne. Sprze- 
damy natychmiast. 
D. H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. = 

Kobieta-Lekarz | 

ł Dr. Zeldowiczowa | 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- | 
DOW MOCZOW. / 
od 12—2i Od «-—, | 
ul. Mickiewicza 24, | 

tel. 277. 

W. Zdr. №: 

  

  

się pocą. 152. 

  

| 
Użyj J 

PERIEDCI REREYCE 
2—8SIE СЫ СОЛ 

  

Najbliższe wycieczki: 

Ceny miejsc od zł. 95. 

zł. 295. 

  

Wycieczki turystyczne po Bałtyku na s. s. „Gdynia“ 

(kapitan Ryncki) do Danji, Szwecji i Norwegji. 

Na wyspę Bornholm odjazd 24, powrót 26 lipca. 
Do Kopenhagi i 

odjazd 27 lipca, powrót 3 sierpnia. Ceny miejsc od 

Paszporty zagraniczne nie wymagane. 

Wszelkich informacyj udziela P. P. „Żegluga Polska”, 
Wydział Pasażerski, Gdynia, telefon 93 i 

№====7 
AKUSZERKA 

w. Smiałowska 
a przyjmuje od godz. 9% 

do 7. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym ustępstwa. 

Z. P. Nr 63- 

id i     

НЕ 5 

  

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

El Ożyńska-Smoiska 
"BR Choroby jamy ustnej. 

Plombowanie i usuwa 
EB nie zębów bez bólu. 

Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącyn» 

Helsingór 

Pierwsze 

  

‹ Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich W. a i i i 

w scan: 0 sabach a BR Krakowskie Przedmieście 20/22, tel. 235-60. RE 3 Ei w zaa a 

RKUZNKARRARZEKNZNENEANZEAWSNNNA RINMSSSKZSZBAKSONUCGZANAGKA Z Wydz. Zdr. Nr. 3 

U 17 do 20 lipca 192% rok “a tw 9 aktach życia © 
Sigs: Raematogai | SA EAS wygwietlane fimy: „OMIBIĆ DIAYM IWAFIOM  ozikiego Zachodu. W roni - 

Kulturalno-Ošwiatowy 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

| "Kino- 
Teatr 
Wileńska 38.   

wnej: Ken Maynard z partnerem rumakiem Tarzanem. 

MEM“ komedja w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p. 

m. 30, w niedzielę i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. Ó-ej, w niedzielę i święta od 

Największa atrakcja Amery 
napięcie! Przepiękne kobiety! 

romans w 8 akt. z życia współczesnego z _zachwy 

„Ml PRE O 1 аь, 

i 
Nad program: „NIE RZUCAJ PAN KRE- | 
Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od gS | 

_& 4-ej. Następny program: „KUCHARECZKA* 

  

| Ko Polonija“ 
A.Mickiewicze 22. 

  | Re „WANIA: 
„Wielka 30. 

  

nie adoptowany. 
— Ale tamie drugie? 
Bill zawahał się. 

Czyż to może mieć jakieś zna- 

czenie? Zapomniałem je prawie. 

— Dobrze więc, proszę mówić 

dalej. 
— Byłem więc oddawna zdecydo- 

wany zemścić się na Morganie, ale 

chociaż pieniądze, które mi pozosta- 

wił mój przybrany ojciec, wystarczały 
na życie, jednak nie mogłem sobie 

pozwolić na wyjazd do Europy. 
— Byłem zresztą bardzo szczęśli- 

wy i bardzo zajęty swemi sprawami. 
Tymczasem niespodziewanie zupełnie 
stałem się bogaczem dzięki pokła- 

dom minerałów, które zostały znale- 

zione na mojej ziemi. Sprzedałem na- 

leżące do mnie tereny i stałem się 

miljonerem. Wówczas wyruszyłem do 

  

Auglji i aby móc wejść do domu 
mego wroga, postanowiłem poznać 
środowisko arystokracji angielskiej. 
Wie pani już, jak dobrze dopomógł 
mi w tem Ned, ale ze względu na 
Izabellę byłem już bliski zaniechać 
mego planu, zanim jeszcze poznałem 
Fairleigha. jednak wspomnienie mej 
biednej matki nie pozwoliło mi na to. 

Zresztą, z chwilą, gdy go poznałem, 

zrozumiałem, że jest to człowiek, 

który potrafi się bronić. Nie chciałem 

zabić ojca lzabelli, postanowiłem tyl- 

ko wymierzyć mu odpowiednią karę. 

Parter od 80 gr. Dziś największy зирег! 
rujący obraz piękności i miłości. 
odwieczna pieśń żaru płonącej . h У 

tytutowych znakomity tragik, ulubieniec publicznošci 

piękność Liana Haid i znany 

Dzis! Najnowszę arcydzieło podług powieści Wernera 

czyli MISTRZ ŚWIATA; przepiękny erotyczny dramat mi 

krwi, 5 : 
wileńskiej 

chluby ekranu Olga Czechowa, 

Musiałem jednak potem zniknąć, by 
uniknąć rozgłosu dla tej sprawy. Pla- 
nv moje zostały całkowicie zburzone, 
gdyż Fairleigh domyślił się, kim je- 
stem, zanim mu to powiedziałem. 

— W jaki sposób? 
— Nie wiem tego. Ale on domy- 

ślał się juź oddawna, kim jestem. 

Jak pani wie, przyjechałem tutaj na 

jego zaproszenie; Fairleigh był bar- 

dzo uprzejmy i wtedy zrozumiałem, 

jak łatwo mu było otumanić mego 
ojca. 

W niedzielę wieczór, po obiedzie, 
wyjawiłem mu kim jestem i poco tu 
przybyłem. Nie wzruszyło go to jed- 
nak, zaczął się śmiać wesoło. Oznaj- 
miłem mu, że miałem zamiar go za- 
bić, ale porzuciłem tę myśl przez 
wzgląd na Izabellę. Jakże . byłem 
śmieszny. Fairleigh nie zwlekał z 
okazaniem mi całej śmieszności sy- 
tuacji. 

Na jego znak wysunął się zza ii- 
ranki kamerdyner i zagroził mi re- 

*wolwerem. 
Los mój zdawał się być już zdecydo- 

wany, ale próbowałem ostatniej deski 
ratunku. Oznajmiłem Fairleighowi, że 
posiadam papiery kompromitujące go 
całkowicie i że jeśli zniknę, policja 
zrewiduje moje mieszkanie i znaj- 
dzie je. 

Wiadomość ta zaniepokoiła go 

poważnie, gdyź dotąd nie wiedział o 

Balkon 70 gr. Dwa wielkie obrazy w jednym seansie! 1) Sensacja doby obecnej! 

ki i Europy „O CZEM PARYŻ MÓWI" poryw. film erotyczny w 7 akt. 

Najsławniejszy kabaret swiata! 2) „NIEWINIĄTKO z PRZESZŁOŚCIĄ" kino- 
c. Noncy Nash. Ost. seans o godz. 10.15 

Szalone 

jlm z cyklu arabskiego w nowem opracowaniu! Niezapomniany cza- i 

Fascynująca symfonja miłości i żądzy na egzotycznem tle wschodu, 
krainy haremów „BIAŁA NIEWOLNICA” dramat w 12 aktach. W rolach 

o Włodzimierz Gajdarów, 

Karol Vanel i Reneć Herivel. Początek seansów o godz. 5.30, ostatni 10.30. 
światowej sławy 

Szefial TAJEMNICA KSIEZNY PANI SUWARINEJ” 
łosci i sportu w 12 aktąch. W rolach 
Xenia Desni i Fred Solm. 

tytułowych 

istnieniu tych dokumentów. Wówcz 
ofiarował mi wolność wzamian za 
owe papiery. Odmówiłem, wiedząc, że 
gdy mu powiem, gdzie ma ich szu- 
kać, zabije mnie natychmiast. 

Nie dojdziemy do porozumie- 
mienia! — odrzekł mi spokojnie. 

Ton jego zgalwanizowa! mnie.Od- 
rzekłem, że gdyby się był poddał 
mej zemscie, papiery zostałyby prze- 
zemnie zniszczone, ale obecnie prag- 

nąłbym, żeby wpadły w ręce policji, 
gdyż nawet dla Izabelli byłoby o wie- 
ce lepiej, gdyby nie miała takiego 
ojca. 

Słowa te dotknęły go boleśnie, 
stracił zimną krew, kazał mnie skrę- 

pować i uwięzić tutaj. 
— Miałem nadzieję, że Ned od- 

najdzie papiery, gdyż Jonah wiedział 
dosyć, by móc mu w tem dopo- 
móc. 

— Pewnego dnia Fairleigh przy- 
szedł do mnie, nie wypuszczając z 
ręki rewolweru, nie mogłem więc go 

zaatakować. Zaproponował mi wol- 
ność wzamian za papiery, a dla oka- 
zania mi swego zaufania prosił, abym 
sam wyznaczył pośrednika, któryby 
im owe dokhmenty wręczył. Odpo- 
wiedziałem, że nie znam w Londynie 
nikogo takiego, komubym mógł za- 
ufać, gdyż Ned bawił w Szwajcarii. 

= 

Druk. „Wydawnicrwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23. 

gubiony maly bia- 

  
 


