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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztowa 4 zł. 

zagranicę 7 zł. Konto cze. 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 

praskie sensacje 0 „przebodowie 
Earopy - Wschodniej. 

Niedawno praski „Russpress* pu- 
Ścił w Świat niezmiernie sensacyjną 
i tajemniczą wiadomość o rzekomym 
zjeżdzie tajnym przedstawicieli ukraiń- 
skiego obozu „spadkobierców idei 
Pet'ury“. Nie wiadomo, dlaczego ajen- 
cja nie podaje miejsca odbytych czy 
odbywających się jeszcze narad, a 
ogranicza się do twierdzenia, że ze- 
brał się w pewnej stolicy pewnego 
państwa Małej Ententy w luksusowej 
restauracji, gdzie też przy smacznej 
kolacji rozstrzygano ważne sprawy. 
O co właściwie chodzi? 

Według tych pogłosek, członko- 
wie narad twierdzą, że już tegorocz- 
ne zbiory pszenicy na Ukrainie doko- 
nane zostaną w Kijowie, stolicy wy- 
zwolonej od jarzma bolszewickiego 
państwa. W dalszym ciągu krążą po- 
głoski, że chodzi tu o jakąś olbrzy- 
mią rekonstrukcję wschodniej Europy 
z wiedzą Anglji, Francji, Włoch, a 
przy współudziale Polski. W związku 
z tem powstaje szereg projektów 
przebudowania Europy Wschodniej, 
a jednym z najważniejszych projek- 
tów jest organizacja przyszłej, nieza- 
leżnej Ukrainy. 

W mieście więc tem, według po- 
głosek, zjechał z Warszawy następca 
Petlury Lewicki, przedstawiciel repu- 
bliki ukraińskiej w Paryżu Szulgin i 
cały jeszcze szereg wybitnych działa- 
czy ukraińskich, których nazwiska 
trzymane są w tajemnicy. Jednakże 
„Russpress* czerpie swe wiadomości 
w dalszym ciągu z nieznanego źródła 
i podaje nawet listę nowego gabinetu 
ukraińskiego, ułożonego na tej kon- 
ferencji: premjer Lewicki, minister 
spraw zagranicznych Szulgin, minister 
wojny Skalski. Rzekomo w naradach 
brali udział również przedstawiciele 
obcych mocarstw, przy których czyn- 
nym współudziale opracowano we- 
wnętrzny program ustroju przyszłego 
państwa ukraińskiego. 

Ukraińcy obozy Petlury probowali 
nawiązać kontakt z  przedstawicielami 
innych orjentacyj ukraińskich, Szcze- 
gólnie zaś z obozem  „praskim“, po- 
rozumieniu wszelako _ przeszkodził 
szereg okoliczności, a przedewszyst- 
kiem rzekome zastrzeżenia w polityce 
względem Polski. 

Naturalnie utrzymywane przez rząd 
czeski ajencje różnego rodzaju, „uwa- 
żają za swój obowiązek przestrzec" 
Ukraińców przed akcją petlurowców, 
wymyśloną zapewne przez też ajen- 
cję. Wszelako wiadomość ta wywoła- 
ła wręcz odwrotny skutek. Szereg 
pism, zwłaszcza z pośród organów 
emigracji rosyjskiej zainteresowało się 
tą wiadomością, traktując ją raczej 
przychylnie. 

Powstały różne ku temu komen- 
tarze. Podobno Polska uzyskała naj- 
zupełniejszą aprobatę dla swego pro- 
jektu „przebudowy Europy Wschod- 
niej” zarówno Anglji, Francji, jak 
Włoch. Polski projekt tem jest wy- 
godny dla tych państw, iż rzekomo 
daje się pogodzić kompromisowo z 
pretensjami Niemiec. W ten sposób 
mocarstwa Europy mają sankcjono- 
wać ekspansję Polski na wschód, co 
zwłaszcza po myśli jest Anglji. Za- 
równo ,„Russpress* praski, jak i ro- 
syjskie gazety emigracyjne wyznaczy- 
ły nawet termin tych wielkich zmian, 
a więc: 1) jesień roku bieżącego, 2) 
początek roku 1929 lub lato tegoż 
roku, 3) lato r. 1930. 

Na zamku w Poznaniu 

POZNAŃ, 19-VII PAT. Wczoraj 
wieczorem na zamku odbył się obiad, 
w którym na zaproszenie Pana Pre- 

* zydenta Rzeczypospolitej wzięli udział 
wojewoda Poznański Dunin-Borkow- 
ski, prezydent m. Poznania Cyryl Ra- 
tajski, dowódca Okręgu Korpusu VII 
Dzierżanowski, bisk. Radoński. Obiad 
przeciągnął się do późnej nocy. 

Przybycie do Warszawy J. E. kardynała 
M. Kakowskiego. 

Onegdaj o godz. 8 rano przyje- 
chał do Warszawy J.E. ks. Kardynał 
Kakowski. : 

W czasie podróży towarzyszyli J. 
E. ks. Kardynałowi ks. Biskup pod- 
laski - Przeździecki i ks. dr. Z. My- 
stkowski. : 

J. E. w ciągu swej kilkutygodnio- 
wej podróży przyjmowany był bardzo 
uroczyście przez duchowieństwo fran- 
cuskie i angielskie oraz przez do- 
stojników duchownych i świeckich 
tych krajów, przez które przejeżdżał. 

W końcu swej podróży J. E. przy- 
był ad limina Apostolorum i kilka: 
krotnie przyjmowany był przez Ojca 
św. 

WILNO, Sohofa ZI lipca 1026 r. 
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Oficerowie litewscy za Wprowidzeniem Regjonalizm w przysłowiach. 
monarchii. 

RYGA. 20.7. Tel. własny. „Jaunakas Zinas* donosi z Kowna: W litew- 
skich kołach politycznych szeroko komentowana jest charakterystyczna an- 
kieta, która z inicjatywy jakiejś bliżej nieznanej grupy oficerów  rozesłanG 
wszystkim kai przedstawicielom armji litewskiej. Ankieta żąda odpo- 
wiedzi na kilka pytań © przyszłym litewskim ustroju państwowym, mięczy in- 
nemi zapytuje o zdanie co do wyboru obecnego prezydenta Smetony dożywot- 
nim prezydentem Litwy. Figuruje tam również pytanie co do reorganizacji 
najwyższej władzy państwowej na zasadach dynastycznych, co oznaczałoby 
stworzenie monarchii. 

Ankieta powyższa wywołała wielkie zdziwienie w kołach wojskowych, 
gdzie uważana jest za krok przygotowawczy ku zmianie ustroju państwowego. 

Należy podkreślić, że rząd rozważa obecnie sprawę ukonstytuowania 
rady państwowej oraz sprawę projektu ustawy o wyborach prezydenta. Przy 
puszczają, że wspomniana ankieta znajduje się w związku z temi pracami. 

Jednocześnie przypominją, że natychmiast po przewrocie 17 grudnia 0- 
ficerowie wezwali Smetonę do stania go na czele narodu, jakkolwiek prezy- 
dent Grinius nie złożył jeszcze swych pełnomocnictw. W danym wypadku ofi- 
cerowie mieliby rzekomo zwrócić się do prezydenta Simetony z propozycją 
objęcia dożywotnej prezydentury, a nawet obwołania się królem, gdyby w 
kołach oficerskich wzięły górę tendencje monarchistyczne. To ostatnie jest 
jednak mało prawdopodobne pomimo, że w armji jest dość dużo zwolenników 
monarchji. 

Echa zakójstwa Obkregona. 
WIEDEŃ. 20.7. (PAT). Według doniesień dzienników z Meksyku stała komisja 

kongresu meksykańskiego zarządziła dziewięciodniową żałobę w całym kraju z powodu 
zamordowania prezydenta Obregona. Kongres zbierze się 30 lipca. 

Czynione są dalsze aresztowania w związku z zamachem. Zabójca Obregona za- 
żadał natychmiastowego rozstrzelania go. Nie stanie on przed sądem doraźnym, lecz przed 
zwykłym sądem cywilnym. Z pośród aresztowanych, 18 wybitnych osobistości oskarżo- 
nych jest o wzięcie udziału w zamordowaniu Obregona. 

Plany kominternu na Europę zachodnią i kolonie 
zamorskie państw europejskich. 

MOSKWA. 20.7. (PAT). W czasie obrad kongresu komitetu Bucharin odczytał ra- 
port o działalności komitetu wykonawczego i oświadczył, że walka państw kapitalistycz- 
nych z proletarjatem staje się coraz gwałtowniejsza na skutek posuwającej się naprzód 
odbudowy ustroju kapitalistycznego i wzrostu sił produkcji. Wymaga-to nowego podzia- 
łu świata, to znaczy wojny, która dla państw kapitalistycznych jest problemem zasadni- 

omintern musi dążyć do konsolidacji o: w masach chłopskich i 
c 

czych zmian. К, 1 
starać się połączyć walkę klasową robotników Europy hodniej z walką o emancypa- 
cję kolonii. 

Bliskie już pońpisanie pakfu Kelloga. 
NOWY-YORK, 20 VII. PAT. Do chwili obecnej nadeszło 14 odpo- 

wiedzi na propozycję Kelloga w sprawie zawarcia paktu potępiającego 
wojnę. 

' Wszystkie odpowiedzi mają charakter przychylny. Brak jedynie odpo- 
wiedzi japońskiej, która spodziewana jest jutro. „New York Times“ do- 
wiaduje się, że sekretarz stanu Kellog uda się w połowie sierpnia do 
Paryża, ażeby podpisać pakt razem z ministrami spraw zagranicznych in- 
nych państw. 

LONDYN, 20. VIl. PAT. Nawiązując do głosów niektórych dzienni- 
ków w sprawie przyłączenia się Rosji Sowieckiej do paktu antywojennego 
„Times'* oświadcza, że lista sygnatarjuszy nie zostanie obecnie powiększo- 
na lecz że każdy naród może przyłączyć się do paktu przez złożenie jed- 
nostronnej deklaracji. Rosja Sowiecka mogłaby to wykorzystać w ten wła- 
Śni sposób unikając tem samem poruszenia rozmaitych drażliwych kwestyj, 
jak sprawy uznania i t. d. 

Rozwiązanie parlamentu w Egipcie. 
WIEDEŃ. 20.7. (PAT). Według doniesień dzienników z Egiptu panuje 

tam wiełkie wzburzenie z powodu rozwiązania parlamentu. Rząd wysłał siate 
oddziały wojska do wszystkich miejscowości, w których należy obowiać się 
demonstracyj. 

KAIR. 20.7. (PAT). Dziś zrana policja opieczętowała pałac pariamentu 
który strzeżony jest nazewnątrz. W mieście panuje spokój. 

Szczegóły odnalezienia zwłok Loewensfeina. 
BERLIN. 20.7. Do pism tutejszych nadeszły szczegóły o wy(owieniu trupa Leo- 

wensteina w pobliżu Bouiegno. Trup został znaleziony przypadkowo w odległości 10 mil 
od brzegu przy Cap Crisnez i znajdował się już w stanie rozkładu. Z tego powodu ry- 

rzewiezieniu bacy, wiekli trupa przez całą drogę, nie mogąc wziąć do barki. Trup po 
oewensteina do portu w Calais został oddany pod ochronę policji. Zawiadomiono żonę 

i wezwano ją do przyjazdu do Calais. 

Ziazd ministrów Stresemanna, Benesza i Tifulescu 
w Karishadzie. 

WIEDEN, 20,7 PAT. „Neue Wiener Abendblatt* donosi z Karlsbadu» 
że niemiecki minister spraw zagranicznych Stresemann przybędzie tam w 
niedzielę. Oczekuje się również przybycia czeskiego ministra spraw zagra- 
Ga Benesza i rumuńskiego ministra spraw _ zagranicznych Ti- 
tulescu. 

„N.W. Abendblatt“ przypuszcza, że podczas pobytu dr. Stresemanna 
w Karlsbadzie odbędzie się bardzo ważna konierencja, dotycząca polityki 
zagranicznej. 

Rząd niemiecki stara się opamiętać Wolide- 
marasa. 

LONDYN, 20.17 PAT. „Times“ donosi, že po naradzeniu się z rządem 
angielskim rząd niemiecki zwrocił się do Woldemarasa z ostrzeżeniem, 
ażeby nie obstawał przy swem  dotychczasowem stanowisku względem 
Polski. 

Pożyczka rumuńska. 
BUKARESZT, 20.7 PAT. Rada minisrów postanowiła zwrócić się do 

regencji z prośbą 0 zwołanie na dzień 26 b. m. parlamentu, któremu 
zostanie przedłożony między innemi projekt ustawy, upoważniającej rząd 
rumuński do zaciągnięcia u pewnych grup iinansowych Europy i Ameryki 
ah w ustalonym już planie, pożyczki w wysokości 250 miljonów 
olarów. 

i mferpelacja pruska w sprawie mosfu na Wiśle. 
„BERLIN, 20. Vil. PAT. Frakcja demokratyczna wniosła w sejmie pru- 

skim interpelację w której, wskazując na niebezpieczeństwo zagrażające 
rzekomo Prusom Wschodnim z powodu zerwania mostu na Wiśle obok 
Miinsterwejse domaga się od rządu pruskiego, ażeby niezwłocznie wystą- 
pił do rządu Rzeszy z żądauiem interwencji w sprawie przeszkodzenia 
dalszym pracom niwelacyjnym prowadzonym przez władze polskie. 

Słodkie życie w legii cudzoziemskiej. 
PARYŻ 20 VII PAT. Do „Petit Journalu* donoszą z Tunisu, że dwaj żołnierze 

legji cudzoziemskiej skradli automobil, należący do pewnego generała i zaczęli ucie- 
kać w Stronę granicy, którą przekroczyć chcieli całym pędem, ostrzeliwując placówki 
graniczne. Wywiązała się strzelanina, w czasie której jeden ze zbiegów został zabity, 

a drugi wpadł razem z automobilem do jeziora j został ujęty. 

„Na Bietarusi 

Ludzi jak husi“ 

Przysłowia są mądrością narodów, 

a w nich niby w księdze wyczytać 

można prawdy, których zbadanie du- 

żo... nieraz bardzo dużo czasu zajmu- 

je. Jednakowe przysłowia, używane 

przez kilka narodów, odzwierciadlają 

współną życiową prawdę i stąd mo- 

żna wysnuć wątek, historycznie łączą: 

cy narody te w ich bytowaniu. Mamy 

jednak przysłowia dzielnicowe, chara- 

kteryzujące tę lub inną stronę chara- 

kteru danego plemienia lub szczepu, 

i właśnie o takich przysłowiach chcę 

mówić, gdyż chodzi mi o bliższe za- 

znajomienie czytelników z ludem tu- 

tejszym, stanowiącym w stosunkach 

społecznych osnowę i kanwę życia 
danego regjonu. Wyrażając chęć za- 

znajomienia czytelników, nie mam na 

myśli wiejskich autochtonów naszych 

ziem, chodzi o element przyjezdny, 

który się z roku na rok zwiększa i 

pomiędzy którym jest dużo ludzi o 

dobrej woli, lecz małej znajomości 

sprawy. 
O sprawach regjonalnych trzeba 

mówić prosto bez wpadania w ton 

akademicki — gdyż inaczej, sprawy 

najbliższe, miejscowe codzienne, stać 

się mogą abstrakcją gawęd sejmo- 

wych. Prostota traktowania zagadnień 

regjonalnych jest kardynalnym warun- 

kiem przełamania lodów, które stwo- 

rzyły zator pomiędzy przemędrkowa- 

nem miastem a samouczkiem— wsią. 
Oddawna utarło się przysłowie 

na ziemiach białoruskich, porównują: 

ce ludzi tutejszych do gęsi: „Na Bie- 

łarusi ludzi jok husi*. O co chodzi- 
ło krajowemu myślicielowi w tak_nie- 

pochlebnem i lekceważącem  określe- 

niu? Juž Eol wswojej „Piešni“, okre- 

ślając lud tutejszy, jako odmienny od 

innych — jako lud „senny", wskazuje 

na powolność, która uderza każdego 

przybysza. Coś z niezdarności gęsi, 

z boku na bok — z nogi na nogę 

przestępującej w swym sennym ży 

ciowym bezruchu. 

Analizując powyżej przytoczone 

przysłowie, mimowoli szuka się źró- 

dła jego pochodzenia. Wypływać ono 

może z własnego Środowiska ludu, 

może być również pochodzenia zze- 

wnątrz... od braci Mazurów, którzy 

zawsze górowali w pysku nad mil- 

czącym i potulnym ludem tutejszym. 

Już w utartem przysłowiu o „Ктер- 

skiej głowie z pod Witebska,, wyczu- 

wa "się lekceważenie wschodniego 
regjonu. Tak, lub inaczej trzeba twier- 

dzić, iż analogja gęsia wsiąkła w 

umysł tutejszego ludu i dziś Białorus 

uwierzył, iż tak jest — i Żinaczej być 

nie może. Jest to pewien deietyzm 

społeczny, który zawojował psychikę 

Białorusina, defetyzm mający odpo- 

wiednik w całym szeregu bardzo cha- 

rakterystycznych odpowiedzi. Rekrut 

zapytany w wojsku skąd pochodzi a 

odpowiadający: „nieczym  panoczku 
chwalićsiag— Mahilotskij" świadczy 
o bardzo skromnych aspiracjach spo- 
łecznych i o zupełnym zaniku jakiej 

bądź dumy narodowej. 

Uczony amerykański Huntington, 

który stworzył teorję o wpływie | kli- 
matu na cywilizację, rozróżnia klimaty 

pobudzający i przygnębiający. Przy 

badaniu ludności białoruskiej, wy 

chodząc z założeń Huntingtona, wy- 

padałoby klimat ziem białoruskich 

zaliczyć do klimatu przygnębiającego, 

a więc postawić krzyżyk nad pewne- 

mi właściwościami szczepu  białorus- 

kiego—powiedziawszy, tak było, tak 

być musi: głową muru nie przebijemy. 

Ponieważ jednak ten sam Huntington 

profesor geografji w innem miejscu 

swego dzieła twierdzi, iż klimat pod- 

lega bardzo nieraz silnym wahaniom, 
o wynikałoby, iż nie należy przecho- 

dzić do porządku dzienaego nad 

charakterem ludności miejscowej Po- 
godzenie się bowiem z  psychologją 

ludu tutejszego może stać się w skut- 

kach swych rzeczy bardzo niebezpiecz- 

nem ze względów państwowych i może 
Z gruntu przekreślić wiarę w urok 

kultury zachodniej. Niebezpiecznem 

jest również z tych względów, iż de- 
iętyzm ludowy przy zetknięciu się z 

nim działaczy teoretyków miejskich 

łatwo stać się może  defetyzmem 

wspólnym i ludu i inteligencji. 

Skromny sąd, a nawet więcej, 

gdyż  samokrytyka jakiej mamy 

przykład w przytoczonem przysłowiu 

ludowem, nie powinna upoważniać 

inteligencji do traktowania ludu biało- 

ruskiego zwysoka — zpańska.  Uni- 

kać takiego traktowania szczególnie 

powinien przybysz czy to z innych 

dzielnic, czy nawet z Wilna. Chłop 

bowiem pana, który z nim o miedzę 

na roli pracuje, nie posądzi o wywyż- 

szanie się—ale inteligentowi przyjezd- 

nemu z miasta, którego przywykł u- 

ważać jako cząstkę sprężyny aparatu 

rządzącego, nigdy nie wybaczy „narą- 

ganiu się z jego biedy". 

+ Dotychczas praca inteligencji pol- 
skiej dla wsi białoruskiej jedynie w 

zaspokojeniu potrzeb gospodarczych 

chłopa znalazła harmonijne uzgodnie- 

nie. O innych potrzebach narazie zgo- 

dy niema. Superpozytywizm nacjona- 

listy i socjalisty narówni nie dają 

miejsca na sentyment duchowy... lu- 

dowi, który sam siebie w bezambitnej 

swojej krytyce porównuje do „gęsi*! 

Nam, ludziom urodzonym pod jednem 

niebem z chłopem białoruskim, a 

przez to zbliżonym nietylko materją, 

lecz i sentymentem, ten system — ро- 

zytywizmu narazie nie przeszkadza, 

gdyż z kółka rolniczego, traktującego 

o nawozach sztucznych z kasy spół 

dzielczej— przeziera nowy typ obywa- 

tela, któremu sam chleb nie wystar- 

czy,a nie za górami są te czasy, gdy 

sięgnie on i po słowo Boże. | 
Trzeba jednak pamiętać, iż żyje- 

my w chwili wzmożonego tempa zma- 

gania się i konkurencji, i system gę- 

siej powolności, jakby najbardziej 

odpowiadającej warunkom  miejsco- 

wym, nie powinien stawać się regułą, 

jeżeli wyższość kultury zachodu ma 

zatryumiować. Tam, gdzie _ panuje 

przyrodzony gęsi bezruch, panuje też 

apatja, rodzona siostra defetyzmu. 
Czasy się zmieniają z szybkością za- 

wrotną, a proces społeczny musi za 
niemi nadążyć, gdyż inaczej skompro- 

mitujemy siebie w oczach chłopa. 

Dzieje się jednak inaczej. 

Biorę najbliższy przykład: ruch 

naszych pociągów w Dyrekcji Wileń- 

skiej. W myśl gęsiej natury regjonu, 

pociągi, odchodzące na wschód od 

Wilna, a niemające „reprezentacyjne- 

go kierunku”, t. j. takiego, po którym 

może „wielkość* zagraniczna jeździć, 

ruszają się z gęsią szybkością 20 klm. 

na godzinę. Nie przesadzam—20 klm. 

nd godzinę! Daje przykład: osoba, 

jadąca z Wilna do Paraijanowa, przy- 

puśćmy społecznik, chcący wykorzy- 

stać niedzielę lub Święta dla regjonu 

białoruskiego, wsiadając do pociągu 

w Wilnie o 9-tej rano jest w Parafja- 

nowie o 19 m.5. lle trwa podróż dla 

przebycia 203 klm? Tak—203 klm! 
Dziesięć godzin i pięć minut. A 
proszę zbadać skład pociągu. Na 14 

wagonów połowa osobowych, a re- 
szta towarowych—gęsich, gdyż gęš 
podług przepisów naszych kolei zali- 
czona jest do pošpiesznych „ludzkich“ 
przesylek. 

I proszę powiedzieć, czy człowiek 
z natury obdarzony najbardziej krew- 
kim temperamentem i energją, nie 
stanie się już gdzieś koło Soł lub 
Smorgoń gęsią? A gdy jeszcze zacz- 
ną go na każdej stacyjce wekslować, 
przyczepiać i odczepiać, czyż nie 
straci całej energji i chęci do pracy dla 
dobra i potrzeb regjonu? 

Jeżdżąc kiedyś z białoruską wy- 

cieczką rolniczą w Poznańskiem, mia- 

łem możność obserwowania, jak nasz 

Białorus nabierał tempa w miarę po- 

suwania się na zachód i jak stopnio- 
wo „gęsia!“, wracając do domu—na 
wschód. 

Ruch naszych kolei jest jednym z 
dowodów dosłownie  zrozumianego 
przez siery rządzące regjonalnego 

STOŁPCE--Księg. T-wa „R 
ŚWIĘCIANY PÓW.— Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—"ul. Wileńska 28. 
QSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
uch“. 
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20. Vi: 28. 
Przyjęcie ministra perskiego 

Dn. 19 b. m, podsekretarz stanu 
M.S.Z. dr. Wysocki wraz z małżonką 
podejmował Śniadaniem ministra dwo- 
ru szacha perskiego Tejmurtasz-Cha- 
na. Na przyjęciu obecni byli poseł 
perski w Warszawie p' Assad-Chan, 
poseł turecki Jahia-Kemel-Bey oraz 
wyżsi urzędnicy ministerstwa spraw 
zagranicznych i poselstwa perskiego. 

W godzinach przedpoludniowych 
zastępca premjera, minister Skład- 
kowski udekororował ministra Tej- 
murtasz-Chana wielką wstęgą orderu 
Odrodzenia Polski. 

Ddznaczenia papieskie. 

Odznaczeni zostali przez Ojca Św. 
Piusa Xl godnością Szambelana Taj- 
nego Jego Świątobliwości ks. kano- 
nlk dr. Stanisław Mystkowski, sekre- 
tarz J. Em. ks. kardynała Kakowskie- 
go, p. Wacław Paszkowski, notarjusz 
oraz p. Antoni Kornecki, adwokat. 

Inspekcja ministra kKiihna. 

GDANSK, 19 VII. PAT. Dziś ra- 
no przybył tu p. Minister komunikacji 
inż, Knhn. W celu powitania p. Mi- 
nistra wyjechał na spotkanie do Tcze- 
wa prezes dyrekcji P. K. P.w Gdań- 
sku, z gronem wyższych urzędników 
dyrekcji. W czasie pobytu w Tczewie 
p. Minister zwiedził tamtejsze urzą- 
dzenia kolejowe oraz stację przeła- 
dunkową i port na Wisle, potem wy- 
jechał do Gdańska, gdzie złożył wi- 
zytę p. Komisarzowi Generalnemu 
Rzeczypospolitej Polskiej min. Stres- 
sburgerowi. 

W ciągu dnia wczorajszego p. 
Minister Kiihn zwiedził szczegółowo 
urząezenia kolejowe w Gdańsku oraz 
port gdański, W dniu jutrzejszym p. 
minister wyjedzie do Gdyni. 

Nawy wojewoda lwowski. 

LWÓW, 19.7 Pat. Nowomianowa- 
ny wojewoda lwowski p. Wojciech 
Gołuchowski przybył w dniu dzisiej- 
szym do Lwowa, a w piątek dnia 27 
b. m. obejmie urzędowanie. 

W dniu tym przedstawią się panu 
wojewodzie wszyscy urzędnicy lwow- 
skiego urzędu wojewódzkiego. 

Wystawa ruchoma w Mało- 
polsce: 

DROHOBYCZ, 19—7. Pat. W 
dniu dzisiejszym dokonane zostało 
tutaj otwarcie wystawy ruchomej prób 
i wzorów przemysłu krajowego. 
KONFERENCJA REGJONALNA W NO 

WOGRODKU. 
NOWOGRODEK. 20.7. )PAT).Dziš 

odbyło się tu zebranie koła regjonalne- 
go posłów i senatorów pod przewodni- 
ctwem sen. prof. Kamienieckiego. Na 
zebraniu tem omówiono szereg spraw 
organizacyjnych, m. in. sprawę mężów 
zaufania. Postanowiono powołać sze- 
reg osób z poszczególnych powiatów, 
którym mają być powierzone funkcje 
mężów zautania i iączników. Następnie 
omówiono sprawę organizacji kół po- 
wiatowych. 

SPRAWOZDANIE POSELSKIE POS- 
ŁÓW Z JEDYNKI. 

NOWOGRÓDEK. 20.7. (PAT). Naj 
bliższe sprawozdawcze posiedzenie po- 
selskie, na których pos. Rdułtowski i 
i Łojko złożą sprawozdania o pracach 
Bezpartyjnego Bloku na terenie sejmo- 
wym odbędzie się w następujących * 
miejscowościach: w Rubieżewiczach - 
21. 7., Stołpcach 22.7., Słonimie z 29. 
7., Iwieńcu — 6.8., Wołożynie 7.7., Pos. 
Taurogiński złoży analogiczne sprawo- 
zdania w następujących  miejscowoś- 
ciach: Nieśwież — 22.7., Baranowicze 
— 23.7. 
BENT TAI TUTIS LRT 

przysłowia. Jest przykładem tandetnie 
ze względów państwowych zrozumia- 
nej oszczędności. Jest to wreszcie 
jeden z bardzo wielu przykładów nie- 
orjentowania się w zadaniach pań- 
stwa na ziemiach litewskich. 

Cóż tu pomoże deklamowanie w 
sejmikach o potrzebie budowy dróg 
gruntowych, jako zasadniczej podsta- 
wy cywiiizacji, gdyż samo państwo, — 
ten kamerton społeczny, na starych, 
osiadłych, zupełnie wypróbowanych i 
pewnych torach rozwija szybkość 20 
klm. na godzinę, a tem samem uma- 
cnia ludność miejscową w jego  śŚla- 
mazarnym bezruchu. 

„Na Biełarusi ludzi jak husi!* 
A dzieje się to w roku pańskim 

1928, gdy Lindbergh 5.000 kim. prze- 
był,w 33 godzinatn, przyjeżdżając z 
Ameryki do Europy „zupełnie zdrów, 
a jedynie wyczerpany”. 

Michał Obiezierski,



ECHA KRAJOWE 
  

GŁĘBOKIE, dnia 16 lipca. 

— Pokaz przemysłu ludowego. Dziś, 
można rzec, jest pierwszy dzień prawdzi- 
wego lata. Nawet ranek jest upalny, cisza 
absolutna w powietrzu. Dzień to najświę- 
tszej Marji Panny Szkaplernej — uroczy- 
stość parafjalna. Ludu przybywa sporo. 
Przyciąga jadących zarówno 40-godzinne 
nabożeństwo w kościele, jak i mający się 
odbyć w tym dniu pokaz przemysłu ludo- 
wego, uiządzany staraniem sejmiku powia- 
towego i Związku Kółek Rolniczych. 

х d samego też ranka w gmachu bę- 
čącego na ukończeniu domu ludowego 
przy parafji miejscowej tłoczą się ekspo- 
nenci z najrozmaitszym skarbem domo- 
wym. 

Członkowie komitetu wystawowego le- 
dwie nadążyć mogą, przyjmując, klasyfiku- 
jąc i umieszczając okazy prący ludowej; a 
tłok jest coraz większy, bo zbliża się g0- 
dzina 11-а — czas zamknięcia przyjmowa- 
nia eksponatów. 

Od samego też ranka wspólnie z ko- 
mitetem pracują łaskawie przybyli goście 
wileńscy i prezes Towarzystwa popierania 
przemysłu ludowego p. Turski, sekretarka 
zarządu Bazaru Przemysłu ludowego p. 
Sokołowska, przedstawiciel Związku Kółek 
rolniczych p. Krywko i wreszcie delegat 
warszawskiego Tow. pop. przem. lud. prof. 
Kintop. Około godz. 12 ogromna sala do- 
mu ludowego i 8 pomniejszych ubikącyj 
są już szczelnie zapełnione eksponatami: a 
więc od wejścia ku sali głównej Ściany 
takowej pokryte kilimami najrozmaitszych 
odcieni i kołorów, o  deseniach i czy- 
sto miejscowych  starošwieckich BZ 
iekką domieszką wpływu nowoczesnego; 
pieszczą one oko widza całą gamą kolo- 
rów, często zbliżonych do jaskrawości ło- 
wieckiej, a kończąc na? iście pastelowych 
odcieniach. Cienkie płótna, które lud ш- 
tejszy wyrabia z pewnego rodzaju zamiło- 
waniem i pietyzmem ustępują miejsca wzo- 
rzystym obrusom, ręcznikom 0 deseniach 
tkanych i wyszywanych i t. d. Dalej idą 
wyroby wełniane, jak to: dywany, koce, 
chustki duże i, tak zwane półsukienko na 
odzież. 

Niestety, jednak nie sam tylko  szla- 
chetny len i runo owiec naszych króluje 
na sali — obcy przybysz - bawełna czę- 
sto służy pracowitym gosposiom wiejskim 
do wszelakiego rodzaju wyrobów, na co 
też komitet zwrócił uwagę włościan, dy- 
skwalifikując często do l-ej nagrody rzeczy 
prawdziwie ładne, o ile były z domieszką 
bawełny, zalecając w ten sposób na przy- 
szłość używanie możliwie tylko własnych 
surowców. 

W salach bocznych rozmieściły się ro- 
bótki ręczne, które chociaż i nie wiele po- 
siadają właściwego artyzmu, to tem nie- 
mniej dowodzą nie małej dozy sprytu i u- 
pon w przyswajaniu rzeczy widzia- 
nych. 

Następnie przechodzimy koło przemy- 
słu drzewnego, szkoły zawodowej kroju i 
szycią w Głębokiem i koszykarstwa w Dzi- 
śnie, koło eksponatów miejscowego meblar- 
stwa; wyrobów ślusarskich- Są i ciekawe 
wyroby z gliny tutejszego artysty garncarza, 
którego bujna i uieokiełzana fantazja stwo- 
rzyła jakieś niesamowite stwory... 

Nawet instrumenty muzyczne miejsco- 
wego wyrobu są tutaj i chociaż dość pry- 
mitywnie wykonane, jednak świadczą O 
tem, że i dziedzina dźwięków nie jest obca 
ludowi naszemu. 

Około godziny 1-ejpo południu p. Sta- 
rosta Jankowski w otoczeniu gości wileń- 
skich: Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa 
B Kirtiklisa i dyrektora Banku Rolnego p. 

aculewiczą oraz członków Wydziału 
PANNO i sejmiku otworzył pokaz o- 
olicznościowem przemówieniem, podkre- 

ślając znaczenie takiego rodzaju pokazów 
jak dla ludu miejscowego, tak i dla roz- 
woju przemysłu krajowego. Poczem po tra- 
dycyjnem przecięciu wstęgi salę wypełniły 
się całą masą ludu z ciekawością i zainte- 
resowaniem oglądającego własną produk- 
cję w odmiennej inscenizacji. 

„ Odrazu się też wyjaśnia punkt ciężko- 
ści całego pokazu: sala wyrobów tkackich 
najobficiej zresztą reprezentowanych, ścią- 
ga tłumy widzów. Zwłaszczą tam w rogu, 
gdzie się umieściły pokazy szkoły tkac- 
twa w Parafjanowie i udoskonalony war- 
sztat, skonstruowany przez ojca jednej z 
uczenic wyżej wymienionej szkoły, tłok 
taki, iż uczenica demonstrująca sposób tka- 
nia ledwie może nadążyć w odpowiedziach 
zadawanych przez ciekawe gosposie, żywo 
me reiujace się nowym dla nich warszta- 
em. 

„ Młodzież wiejską pociąga jednak naj- 
usilniej sała, mieszcząca dwie fisharmonije, 
na których sam uszczęśliwiony twórca in- 
strumentu wygrywa przeróżne miejscowe 
melodje; to też giną dla oka szerszej pu- 
bliczności w tejże sali ustawione meble le- 
szczynowe, mające u nas dość duży po- 
pyt... dzięki swej taniości. 

Wyroby tokarskie z następnej sali, wy- 
kończone są wcale dobrze, szkoda tylko 
iź majster ograniczył się jedynie drobno- 
      

Ą gdzie droga niezbędna 
11 

Zejdźmy o stopień niżej — do auto- 
nomji. Autonomji nie podobna wiązać 
z jakiembądź plemieniem, tam gdzie ma 
my ich mieszaninę. Można mówić tylko 
6 autonomii kraju, w którym, jako cało 
ści, Białorusini mieli i mają przewagę 
liczebną, który ma paręset lat tradycji 
zupełnie odrębnego istnienia państwo 
wego i kilkaset lat istnienia autonomicz 
nego w połączeniu z Polską. 

Wskrzeszanie nazwy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego bez zamiaru szu 
kania tego księcia na głowę rządu, z 
czego osobiście chętnie rezygnuję, wy- 
daje mi się absurdem. Ale kraj ten i po 
rozbiorze Polski za naszej jeszcze pa- 
mięci przedwojennej nazywano Litwą. 
Ani nasi ojcowie, ani my ze starszego 
żyjącego pokolenia nie obrażaliśmy się, 
jeżeli nas w Warszawie czy Krakowie 
nazywano litwinami. Tak samo nazywa 
no jeszcze za naszej pamięci Białorusi- 
nów w Moskwie. 

Litwinów nie trzeba nawet pytać: 
ani część tego kraju pod względem 
gospodarczo-strategicznym 40 о@ а- 
czenia od calošci bardzo trudną nie 
przestają Litwą nazywač, a stolicę jej 

na papierze niedawno do Wilna prze- 
niešlį. : y 

Pogódźmy się z tem, że u na 

rodu tak gruntownie a powoli my- 

ślącego wysnucie z tych przenosin 

falszywych koncekwencyj wymaga dłuż- 

szego czasu. Stara historycznka Unja 
z Litwą, którą my, Polacy, bezwzglę- 
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stkami, jak cukierniczki, pudeteczka, lich- 
tarzyki etc. 3 

Niestety, jednak nasi stolarze, kołodzie- 
je, rymarze i stelmasi nie wystawili prawie 
nic, a dział to jednak taki, który musiałby za- 
jąć pokaźne miejsce na tego rodzaju wy- 
stawie. 

Po ogłoszeniu wyniku oceny ekspona- 
tów przez komisję sędziowską, złożoną 2 
członków komitetu oraz gości przyjezdnych, 
która hojnie sypnęła nagrodami za ładniej- 
sze i lepsze okazy, pokaz o godzinie T-ej 
wieczór zamknięto. 

Reasumując całodzienne wrążenia, ży- 
czyćby nałeżało, by na przyszłość pokazy 
takie nie ograniczały się do dnia jednez0, 
gdyż szkodzi to tak i możności prawidło- 
wej oceny, która z konieczności musi być 
zbyt póśpieszna, a więc i pobieżna, jak 
również i zwiedzanie pokazu w ciągu kil: 
ku godzin staje się dostępnem zby., małej 
ilości osób. M. S. 
TATTOO ARA OIS SONATA, 

Sensacyjna afera, przeniesiona Z Litwy 
do Londyn. 

Pisma kowieńskie donoszą o sen- 
sacyjnej aferze, która zapoczątkowa 
na Litwie zakończy się w sądzie lon- 
dyńskim. W ogólnych zarysach spra- 
wa ta tak się przedstawia: 

W r. 1926 pewien Spekulant z 
Birż, obywatel angielski Goft z Rygi 
przez Litwę wiózł do Niemiec walizę 
akcyj pewnej angielskiej spółki ak- 
cyjnej na sumę 52 milj. funtów szter- 
lingów. 

Waliza była ubezpieczona w naj- 
większem  angielskiem towarzystwie 
ubezpieczeniowem. W pociągu między 
Janiszkami a Szawlami Goft zauwa- 
żył nagle brak walizy. Rewizja, prze- 
prowadzona u pasażerów i obser- 
wacja nie doprowadziła do niczego. 
Dopiero na trzynastym kilometrze od 
Janiszek znaleziono wyrzuconą na tor 
walizę. Nasunęło się przypuszczenie 
że popełnionó tu nie kradzież, lecz 
symulację ze względu na wysoką su- 
mę ubezpieczeniową. Wiadomość ta 
błyskawicznie rozeszła się w kołach, 
komercyjnych całego Świata, nie pi- 
sano jednak nic o tem, ponieważ 
sprawa nie była wyjaśniona. 

W ciągu dwuch lat policja angiel- 
ska, łotewska i litewska i detektywi 
całego Świata napróżno usiłowali 
ustalić rodzaj przestępstwa: kradzież 
czy symulacja i ostatecznie spra- 
wa znalazła się na wokandzie sądo- 
wej w Londynie. Na rozprawę przy- 
była moc świadków z kilku państw. 
Otrzymują oni po kilkaset złotych 
dziennie. Sąd rozpoczął się 14 lipca. 
Przebieg jego pilnie Śledzi rzesza 
przedstawicieli giełd i finansistów róż- 
nych krajów, atakże zgórą sto dzien- 
nikarzy z całego Świata. Panuje ogól- 
ne przekonanie, że zakończenie spra- 
wy będzie równie sensacyjne, jak i 
początek. 3 
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Z życia prof. Malmgrena. 

Ś. p. dr. Fina Malmgren był jed- 
nym z najzdolniejszych i najbardziej 
odważnych szwedzkich meteorologów. 
Urodzony w roku 1895 w miejscowo- 
ści Falun, Finn Malmgren, wyróżnia- 
jący się jeszcze w szkole swemi wy- 
bitnemi zdolnościami, otrzymuje ma- 
turę w wyjątkowo młodym wieku, li- 
czył bowiem zaledwie 16 lat, gdy u- 
kończył szkołę średnią. 

Na uniwersytecie w Upsali młody 
Malmgren studjował meteorologję i 
po kilku latach poważnych studjów 
został asystentem w  obserwatorjum 
Portetjakko. Wkrótce młody uczony 
przenióst się do instytutu hydrogra- 
ficznego w Borno, na zachodniem 
wybrzeżu Szwecji celem doskonalenia 
się w dziale oceanogratji. 

Kapitan Amundsen zaprosił 
Malmgrena do wzięcia udziału w dru- 
giej podbiegunowej podróży statku 
Maud, rozpoczętej w roku 1922. Na 
statku tym Malmgren znajdował się 
przez trzy lata, oddając, jako došwiad- 

dnie uważamy za stan o wiele lepszy 
od poprzedzających ją wojen, do swe- 
go formalnego dokonania wymagała, 
jeżeli się nie mylę, około 170 lat. 

Oczywiście dziś ludzie powinni 
myśleć, komunikować się i decydo- 
wać trochę prędzej. 

Tę nienową „koncepcję* stawię na 
porządku dziennym bez ogródek i bez 
żadnego pobrzękiwania szabelką, któ- 
reby mnie zupełnie nie przystawało po 
przekroczeniu 60 lat wieku i odmo- 
wie zaliczenia mię do oiicerów cho- 
ciażby rezerwy. 

Prócz pięknej tradycji historycznej 
niezliczonych odrębności kraju, o ja- 
kim mowa, przemawiają za nią tak 
poważne dane, jak: największa jego 
odległość od stolicy, najgorsze poło- 
żenie geograficzne, największa /bez- 
drożność. najniższy ze wszystkich 
dzielnic stan kultury materjalnej, od 
rolnictwa, jako jej podstawy w kraju 
tak czysto rolniczym zaczynając, naj- 
mniejsza znajomość jego  najwiek- 
szych potrzeb u władz i publicystów 
stołecznych, z wyjątkiem „kresowców'* 
z tegoż kraju pochodzących, którym 
niepodobna robić z tego zarzutu, że 
zbyt mało mu energji poświęcają, 
dźwigając niemałą odpowiedzialność 
za interesa całej Rzeczypospolitej. 

Wreszcie w związku z powyż- 
szemi warunkami niski stopień do- 
brobytu, wyjątkowa uporczywość bez- 
robocia, granicząca z nedzą  pow- 
szechną prawie bez różnicy narodo- 
wości. 

Trudnemu w powyższych -warun- 
kach zadaniu 

SŁ 

czony meteorolog cenne usługi zało- 
dze. 

W roku 1925 młody uczony wra- 
ca do Szwecji i otrzymuje tam tytuł 
doktora. Po pewnym czasie przyłącza 
się on do polarnej ekspedycji samo- 
lotu „Norge“. 

Doświadczenie profesora Malm- 
grena, który ostatnio wykładał w up- 
salskiej wszechnicy Vastmanlands Da- 
la, było tak cenione, iż nie do po- 
myślenia była jakakolwiek ekspedycja 
podbiegunowa bez jego udziału. To 
też gen. Nobile, opracowując plan 
swej podróży do bieguna, zaprosił 
prof. Malmgrena do wzięcia w niej 
udziału. 

Prof. Finn Malmgren był jedyna- 
kiem, bardzo przywiązanym do swej 
matki-wdowy, zamieszkałej na przed- 
mieściu Sztokholmu. 

Na wiosnę „ltalja““ wraz z Malm- 
grenem _przelatywała nad stolicą 
Szwecji. Było to ostatnie pozdrowie- 
nie tragicznie zmarłego wśród lodów 
młodego uczenego dla ukochanej 
matki 

rrOGBS "Rzeżychi. 
„ Ryga 18 Lta. 17 lipca o godz. 10 r., 
jak donoszą z Rzeżycy, rozpoczął Się tu 
t zw. Mały proces szpiegów sowieckich. 
Oskarżonym czynią zarzut systematycznego 
donoszenia wiadomości charakteru sekret- 
nego agentom obcego państwa, a mianowi- 
cie: o zewnętrznej obronie Łotwy, o pla- 
nie mobilizacji, o latgalskiej policji, o sto- 
pniach politycznych Wecguibeńskiego rejo- 
nu, o potajemnym organizacyjnym oddziale 
dowodzącego wojskiem, o jego składzie i 
pracy, o byłych białych rosyjskich ofice- 
rach, zamieszkujących na Łotwie i t. d. 

Wszystkie te wiadomości były podawa- 
ne przez mieszkankę pasa granicznego, Ol- 
gę Puszkarową, której mąż 3 lata temu 
uciekł z Łotwy i zamieszkał w pobliżu so- 
wiecko-łotewskiej granicy z przeciwnej jej 
strony. Powyżej podane wiadomości dzięki 
swym stanowiskom dawali: prezes Purmal- 
skiego gminnego zarządu Mikołaj Orłów, 
członek zarządu Aleksander Tucz i miesz- 
kaniec nadgraniczny Jan Orłów, jedno- 
imiennik prezesa zarządu gminy. 

Oskarżeni nie uznali się za winnych 
z:wyjątkiem A. Tucza, który swoje zezna- 
nia dawał z rozmaitemi omówieniami. 

Puszkarów na sądzie oświadczył, że z 
agentami GPU nigdy nie miał stosunków, 
że wrócił do Łotwy w 1920 r. po redukcji 
w zachodniej armji i zamieszkał w pasie 
granicznym, gdzie posiada 4 ha gruntu. Ale- 
ksander Tucz podług jego słów dawał ZS 
SR wiadomości o emigrantach jedynie w 
celu uchylenia niepożądanej pracy agen- 
tów GPU na terenie Łotwy, których zacie- 
kawiało stanowisko i byt materjalny emi- 
grantów. 

„ Po zbadaniu oskarżonych i wyjaśnie- 
niu prezesa sądu i złożeniu przysięgi przez 
świadków o godz. 1 pp. rozpoczęto bada- 
nie 13 świadków; wezwanych przez oby- 
dwie strony, które trwało 4 godziny. 

Lit tobilego to iony. 
Wbrew coraz bardziej „rozpowsze- 

chniającej się opinji w Europie, która 
potępia generała Nobile, Włochy 
nie zamierzają oskarżać go o czyny 
niegodne czy nawet lekkomyślne i 
bronią z całą powagą swego wysłan- 
nika na pola podbiegunowe. W gaze- 
tach włoskich pojawił się list Nobile- 
go do żony, w którym prosi on o 
zorganizowanie zbiórki na rzecz zało- 
gi „Italja”, która znajduje się obecnie 
w tak ciężkiem położeniu. List ten 
zakończony jest zdaniem, że „załoga 
„Italji“ wyryła w lodach północy na 
wieczne czasy pamiątkę Świadectwa 
włoskiego męstwa". Jak widzimy, po- 
glądy te djametralnie się różnią od 
komentarzy, zamieszczanych w prasie 
szwedzkiej... Jednakże wobec gazet 
włoskich Mussolini przesłał na ręce 
szwedzkich i fińskich ekspedycyj ra- 
tunkowych telegramy dziękczynne. 
Zaproponował też rządowi sowieckie- 
mu zwrócenie kosztów, poniesionych 
przez akcję ratunkową okrętów i sa- 
molotów. Rząd iednak bolszewicki z 
dumą wielką odpowiedział, że czynił 
to z miłości i obowiązku ogólno-lu- 
dzkiego... 

Kierownikiem „Krasina”* był proi. 
Samojłowicz żyd, którego rodzice 
dawno już zaaklimatyzowali się w 
głębi Rosji. Ukończył on wyższe stu- 
dja w Petersburgu, zatem poświęcił 
się badaniom strei podbiegunowych. 

przyszły rząd i  przedstawicielstwo 
autonomiczne powinny większą część 
swej energji poświęcić pod prostem 
hasłem jaknajlepiej ssać ziemię, jak- 
naimniej ludzi (poza okresem niemo- 
więctwa), nie zapominając O  najpil- 
niejszej potrzebie jednej i drugich, 
jaknajmniej interesując się czy to 
zwalczaniem, czy sztucznem pielęgno- 
waniem odrębności  narodovošcio- 
wych, czy „języków domowych“ swo- 
ich obywateli. To ostatnie należy po- 
zostawić ich osobistym i zbiorowym 
wysiłkom. 

Pomimo tych odrębności jakoś 
się ludzie w tym kraju w życiu 
prywatnem niezgorzej bez tłumacza 
porozumiewali i porozumiewają. 

Dobro ogółu przez wzgląd na 
wydajność wszelkiej pracy zbiorowej 
wymaga konsekwentnego utrzymania 
tej praktycznej zasady - bez tłumacza 
—i w życiu publicznem. 

Jak to rozumiem, objaśnię na pa- 
ru przykładach. 

Zgadzam się z autorem, że Iek- 
komyślnie sobię postąpiła jego zna- 
joma nauczycielka, gdy się z tem nie 
liczyła, że chłopi białoruscy, których 
dzieci miała uczyć, ,„w chatach* mię- 
dzy sobą mówią gwarą, której ona 
nie rozumie, 

W zasadzie nauczyciel musi znać 
język domowy ogółu swoich uczniów, 
a lekarz pacjentów. 

Nie jest tozjednak nakaz absolutny, 
i zależy od zasobów sił moralnych 
umysłowych, jakie w swoją pracę 
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Niepowodzenia pracy wojskowej wśród Lifwinów 
w Sowiefach. 

Wychodzący w Mińsku Raudonasis Artojas stwierdza bardzo słaby rozwój pracy 
wojskowej wśród włościan litwinów na Białorusi Sowieckiej, gdzie niema nawet n=m- 
malnego zainteresowania dla kół obrony łotniczej i przeciwgazowej (Osoawjachimów). 
Zdaniem pisma jest to wynikiem „prowokacyjnych plotek elementów burżuazyjnych, któ- 
re wciąż mówią o przygotowaniach Sowietów do wojny, o chęci z ich strony do rozpę- 
tania nowej rzezi światowej” i t. d. Artykuł kończy się wezwaniem do tworzenia kółek 
wojskowych po wsiach. 

Katastrofa loinicza w Hiszpanii. 
MADRYT. 20.7. (PAT). Samołot wojskowy spadł ze znacznej wysokości. Piłot i 

pasażerowie ponieśli śmierć na miejscu. 

Wypadek w Tatrach. 
ZAKOPANE, 20.7 PAT. Dnia 20 lipca w godzinach popołudniowych 

z Małego Koziego Wierzchu ze ściany północnej spadł razem ze skruszo- 
ną płytą, ze znacznej wysokości, jeden z najlepszych polskich 

Poznania. Jerzy Neperowski, kupiec z 
miazgę. 

taterników 
Ciało jego zostało rozbite na 

Pogotowie ratunkowe udało się na miejsce wypadku w celu odna- 
lezienia zwłok. 

Naprężenie w stosunkach Włosko-jugostowiańskich 
BIAŁOGRÓD, 20 -7. Pat. Na podstawie kompetentnych informacj 

agencja Avala publikuje następujący komunikat. Niektóre organy prasy 
zaznaczają, iż w sprawie zamordowania gen. Protogorowa wmieszane są 
Włochy. Z drugiej strony niektóre pisma włoskie podały wiadomogć, że 
wzmiankowane zabójstwo uplanowane zostało w Jugosławii. 

Wszystkie te wiadomości mają widocznie na celu ukrycie prawdzi- 
wych powodów tego morderstwa, którego plan bezwątpienia powstał w 
łonie komitetu promacedońskiego, stwierdzając ieszcze raz zbrodniczy cha- 
rakter tej organizacji. 

Tembardziej żałujemy, kończy agencja Avala, że niektóre pisma ju- 
gosłowiańskie powtórzył; te pogłoski 
szechniane w celach tendency-nych i że mogą się odbić w 

iż są one najoczywiściej rozpow 
sposób niez” 

miernie szkodl wy na gobrych stosunkach sąsiedzkich włosko-jugosłowiań* 
skich, których Jugosławja ze swej strony szczerze pragnie. 

Ze śwafa. 
— Z życia katolików południowej 

Afryki Od stycznia r.b. katolicka ludność 
południowej Afryki ma własny tygodnik 
„Zindaba Zabantu*, wychodzący w Marian- 
nhill w czterech językach: zulu, sesuto, 
angielskim i xoxosa. Jest to organ młodej, 
oddanej Kościołowi i dzielnie prowadzo- 
nej A społecznej tubylców: 
„С.А.0. — „Catholik-African-Union*. 1п- 
stytucję tę przeciwstawiającą się skute- 
cznie w cąłej Unji południowo-afrykańskiej 
wywrotowej działalności czerwonej „I. C. 
U.*. należy powitać z największem uzna- 
niem. 

Postanowienie konferencji biskupów po- 
łudniowo-afrykańskich, odbytej pod prze- 
wodnictwem delegata papieskiego w Kim- 
berley w lipcu 1927, zabrania katolikom 
południowo-afrykańskim wstępowania do 
„l. C. U.* i podobnych organizacyj rady- 
kalno-socjalistycznych. Równocześnie Epi- 
skopat popiera prawne i rozumne usilo- 
wania, zmierzające do istotnej poprawy 
położenią socjalnego. 

Biskup Delalle ostrzega swych wier- 
nych przed niebezpieczeństwem wywroto- 
wej agitacji bolszewickiej, która i tu także 
dotarła, zagrażając sześciu miljonom tu- 
bylców połuniowo-afrykańskim. 

Inny tegoroczny list pasterski biskupa 
O. Leary z Johanesburga omawia kwestję 
małżeństwa i rodziny. „Zindab Zabantu“ 
podaje go do wiadomości szerokich kół 
czytelników tubylczego pochodzenia, po- 
nieważ i one już zapoznały z niezdrowem 
tchnieniem nowoczesnych występków. Nie- 
dawno główniejsze dzienniki  tdmtejsze 
umieściły sprawozdanie władz policyinych 
Afryki południowej. „Startlinginurease of 
serious crime". Wynika z niego, że liczba 
przestępstw w Unji w ciągu pięciu lat 
wzrosła o pełne 66 proc. 

— Bolszewizm wśród murzynów. Murzy 
ni zbyt pochopnie naśladują złe przykłady 
naszych czasów. Wielu z nich udaje się do 
Ameryki i do Rosji i powraca z głowami na- 
bitemi ideami bolszewickiemi. Tego rodzaju 
„przywódcy* pociągają następnie tysiące anal 
iabetow iub niedouczonków pod sztan- 
dar bolszewicki. 

Klemens Kadalįje, prdywódca ruchu mu- 
rzyńskiego, zwróconego przeciwko Europej- 
czykom, religji i „kapitałowi*, powrócił nie- 
dawno z Europy do Ameryki. Chce on „swój 
czarny lud* zaprowadzić do socjalistyczne- 
go raju. Dzięki swemu znacznemu wpływowi 
wśród mas, sieje on zgubne zamieszanie. 
Zwalcza najlepsze usiłowania prawdziwych 
przyjaciół Bantu a sam należy do najniebez- 
pieczniejszych wrogów pokoju społecznego 
w Afryce południowej. Najpoważniejszym je- 
go przeciwnikiem jest gruntownie wyksztal- 
cony, katolickim duchem przejęty przywód- 
ca „C. U. A.", H.G. Mtwa, który po wieło- 
krotnej wzorowej pracy profesorskiej w Ma- 
riannhill stanął na czele katolicko - afrykań- 
skiego stowarzyszenia. 

— Mussolini i lichwiarze. Lichwiarze są 
na czarnej liście Mussoliniego. W „Daily Ma- 
il“ sir Percival pisze, że dyktator włoski zna- 
lazł doskonały sposób na tę ludzką pijawkę. 
Całkiem poprostu skazuje lichwiarzy na „Coi- 

  

żdżając na Sachalin do Ajnów, nie 
znał ich mowy, a wyjechał od nich,.z winy Polaków, tylko dla tego, 

do- tej „gwarze domowej", jak słusznie jako największy jej znawca, 
radca i nauczyciel; gdyby oni wybie- 
rali króla, byłby najlepszym na tę 
godność kandydatem. 

Uniwersytet wileński w sławnym 
okresie filaretów dobrą połowę Swe- 
go powodzenia i szerokiego promie- 
niowania zawdzięczał takim cudzo- 
ziemcom, jak Lelewel, Frankowie 
itd. 

Ale system umyślnego tasowania 
nauczycieli za czasów Stanisława 
Grabskiego, kiedy to nauczyciela Bia- 
łorusina z pełnemi kwalifikacjami przy 
braku podobnych na miejscu, naj- 
chętniej posyłano na Pomorze, był 
nietylko maltretowaniem tei „mniej- 
szości'', lecz i tej normalnej zasady 
pedagogicznej. 

Na szczęście ani w Konstytucji, 
ani w obecnej praktyce administracyj- 
nej władz wyższych i Średnich Rze- 
czypospolitejžniema zakazu używania 
jakiejbądź mowy w życiu publicz- 
nem. 

„Mniejszość* białoruska, a iakty- 
czna większość tego kraju, o jakim 
mowa, czy go nazwiemy po staremu 
Litwą, czy inaczej, musi mieć zupeł- 
ną swobodę używania własnej mowy 
w jego urzędach, w instytucji przed- 
stawicielskiej Wilna, jako jego stolicy 
autonomicznej. Krajowcy innej naro- 
powości obejdą się przy tem bez 
tłumacza. 

Lecz liberalny projekt rządowy 
dopuszczenia języka tiałoruskiego na 

  

nfino*. Jest to policyjne izolowanie osobni- 
ków, uważanych za szkodliwych dła społe- 
czeństwa. Lichwiarze grasują w całych Wło- 
szech, ale najbardziej rozpanoszyli się w Ne- 
apolu. Stamtąd około dwunastu lokalnych 
szajloków powędrowało do „confino* i, jak 
słychać, stopa procentowa w zaułkach nea- 
politańskich spadła znacznie. Między wygnań 
cami jest także dwóch kamieniczników Z ro- 
dzaju tych, którzy wyzyskują nędzę mieszka 
niową, by niedozwolone ściągnąć zyski. Je- 
den z nich był nawet wpływowym faszystą, 
który nadużywał swego stanowiska. Nietyl- 
ko kazał płacić lokatorom wygórowane ko- 
morne, ale zalegającym z opłatą pożyczał 
sam pieniądze za lichwiarskim procentem, tak 
że lokatorzy jego byli zawsze u niego zadłu- 
żeni. Teraz spędzi 5 lat na rozmyślaniu, jako 
lokator dość wymagającego gospodarza - 
rządu. Drugi kamienicznik  wydzierżawiał 
grunt pod prowizoryczne domki 1 chałupy, 
wyciskając, jako dzierżawć , ostatni grosz 
z najuboższych; teraz lat kilka spędzi no od- 
ludnej wyspie. 

— Europejskie sieci komunikacji powie- 
trznej. Według zestawienia pisma trancuskie 
go „L'Avion“, europejska sieć lotnicza wy- 
nosi 49.454 klm. 

Na pierwszem miejscu stoją Niemcy z sie- 
cią 17.706 klm., dalej następują: Francja — 
11.940 klm., Holandja — 2.726 klm., Włochy 
— 2.235 klm., Anglja — 1.920 klm., Szwe- 
cja — 1.595 klm., Austrja — 1.495 klm., Pol 
ska (na 8 miejscu) — 1.287 klm., Szwajca- 
rja — 1.285 klm., Rosja — 1.205 klm., Danja 

- 960 klm., Czechosłowacja — 732 klm., 
Węgry — 506, Hiszpanja — 321, Albanja — 
220, Rana — 20 klm. ; a 

Pozatem szereg państw posiada linje ob- 
sługiwane wspólnie. Niemcy, Austrja_ i cze- 
chosłowacja obsługują wspólnie 545 klm., 
Niemcy z Francją 916 klm., Niemcy ze Szwaj 
carją 640, Włochy z Austrją 510, Szwecja z 
Finlandją 415 i Estonja z Finlandją 85 klm. 

Obecni członkowie dyna- 
stji Romanowych. 

Dziesiąta rocznica zamordowania cara 
Mikołaja Il i jego rodziny dała pismom ro- 
syjskim na emigracji asumpt do zamie- 
szczenia licznych artykułów о dynastji 
Romanowych. M. in. zainteresowano się jej 
żyjącymi przedstawicielami. Okazuje się, 
iż rodzina Romanowych, która strąciła pod- 
czas rewolucji 17 członków, zamordowa- 
nych przez bolszewików, jest jednak je- 
szcze licznie reprezentowana. Kopenha- 
dze mieszkają: cesarzowa wdowa Marja 
Teodorówna, jej córka w. ks. Olga Ale- 
ksandrówna, z mężem płk. Fulikowskim, 
oraz jeden z synów w. ks- Aleksandra Mi- 
chajłowicza, ks. Bazyli. Druga córka cesa- 
rzowej Marji Teodorówny, w. ks. Ksenja, 
żona wymienionego w. ks. Aleksandra Mi- 
chajłowicza, mieszka wraz z mężem i dwo- 
ma synami we Francji. Dwaj inni jej syno- 
wie, ks, Dymitr i ks. Rostysław, przeby- 
wający w Ameryce, ks. Andrzej zas—w An- 
glii. Córką w. ks. Ksenji jest ks. Irena, żo- 
na słynnego zabójcy Rasputina, ks. Feliksa 
Jusupowa, zamieszkałego we Francji. Tam 

  

    

będzie dalej wisiał w powietrzu nie 
że 

o nim mówi autor, brak jeszcze całe- 
go niemal górnego piętra, pojęć oder 
wanych. 

Dużo nam opowiadał p. Gintowt 
Dziewałtowski, o tem, jak się to gór- 
ne piętro szybko w Mińsku buduje — 
stworzono już bodaj kilkanaście ty- 
sięcy brakujących wyrazow i wielką 
mnogość rządowych białoruskich wy- 
dawnictw naukowych. Ani mi to im- 
ponuje, ani budzi zazdrosci. ten nad- 
zwyczajny pośpiech w białorutenizacji 
Białorusi wschodniej. i 

Łatwo sobie wyobrazić, jaki mniej- 

więcej będzie efekt wlania odrazu do 
żywej mowy takiej dawki wyrazów 
papierowych, stanie się ona tak tru- 
dnostrawną nawet dla inteligentnych 
Białorusinów, że łatwiej im będzie 
posługiwać się mową rosyjską, lub 
polską. 

Moje spostrzeżenie na miejscu w 
Wilnie po części to potwierdzają: nie 
widzę wśród przeciętnych Białorusinów 
tego wzrostu pewności siebie i przy- 
wiązania do mowy ojczystej. Miałem 
tu do czynienia w Kasie Chorych z 
grupą, przybyłą na roboty wodne z 
rdzenie białoruskich, dziś wschod- 
nio-- pogranicznych powiatów: pomimo 
mojej gotowości rozmawiania po bia- 
łorusku, tylko rzadkie wyjątki z tego 
korzystały, Większość wolała mówić 
po rosyjsku lub po polsku. 

Wracam do języka podań i aktów 
urzędowych. język prawniczy każde- 

walki z tą nędzą wkładają. Bronisław Piłsudski, wyje-piśmie, chociażby do podań, zawisł i go narodu z przeszłością państwową 

też mieszka głównodowodzący w. ks. Mi- 
kołaj Mikołajewicz z żoną w. ks. Ana- 
stazją i rodziną brata w. ks. Piotra, złożo- 
ną z 4 osób. Również we Francji mieszka 
obecnie pretendent do tronu rosyjskiego, 
w. ks. Cyryl Włodzimierzowicz z żoną, 
synem i córką. Druga córka w. ks. Cyry- 
ia, żona niemieckiego księcia von Meinin- 
geo, mieszka w Niemczech. Brącia w. ks. 
Cyryła, wielcy książęta Borys i Andrzej 
mieszkają na południu Francji. Pierwszy 
z nich ożenił się po rewolucji z córką 
kupca jelisiejewa, drugi zaś — Matyldą 
Krzesińską, która używa obecnie tytułu 
ks. Krasińskiej. Siostra tych wielkich ksią- 
żąt, księżna grecka Helena, mieszka w Pa- 
ryżu. Również w Paryżu pracuje, jako wła- 
ścicielka pracowni artystycznych haftów 
w. ks. Marja Pawłowna, żona ks Putiati- 
na. jej brat, w. ks. Dymitr Pawłowicz oże- 
nił się przed rokiem z córką miljonera 
amerykańskiego Emery i mieszka w Londy- ; 
nie. Prócz nich w Anglji mieszkają jeszcze 
w. ks. Michał Michajłowicz, ks. Jerzy Kon- 
stantynowicz i siostrą jego ks. Wiera Kon- 
stantynówna. Są to dzieci zmarłego pod- 
cząs wojny Światowej w. ks. Konstantego 
Konstantynowicza. Wdowa po nim, w. Ks. 
Elżbieta, mieszka w Szwecji, ks. Gabriel 
Konstantynowicz — w Niemczech, wdowa 
po ks. Bagration-Muchrafskim, Ks. Tatja- 
na w Szwajcarji. W Jugosławii mieszka 
wdową po ks. janie Konstantynowiczu, ks. 
Helena, siostra króla Jugosławii Aleksan- 
dra z synem Wsiewołodem i córką Kata- 
rzyną: Z dsóch córek rozstrzelanego przez 
bolszewików w. ks. Jerzego Michajłowicza 
jedna jest żoną obywatela amerykańskie- 
go, miljardera Leadsa, druga zaś żoną ofi- 
cera marynarki angielskiej ks. Battenberga. 

SPORT. 
Tydzień pływacki. 

Wczoraj w drugim dniu zawodów 
pływackich w basenie 3 p. Saperów 
wileńskich rozgrane zostały dwa me- 
cze piłki wodnej. 

Pierwsze stanęły do walki drużyny 
Pogoni i ŹŻ. A. S. K. Rezultat wypadł 
2:0 na korzyść Ż. A. S. K. 

Obie bramki dla Ż. A. S. K. wbit 
p. Bengis. 

W następnej grze siły swe zmie- 
rzyły Wil. T-wo Wiośl. i Polic. Ki. 
Sport. 

Zwycięstwo w stosunku 3:1 
niósł P. K. S. 

W czasie gry na korzyść P.K. S. 
wbił p. Kukliński, zaś trzecią p. Sku- 
ruk I. 

Dla Wil. T-wa Wiośl. jedną bram- 
kę uzyskał p. Z. Witkowski. 

Sędziował, jak zwykle, bez zarzutu 
trener pływacki p. Szubert. 

о4- 

Dzisiejsze zawody. 

Dziś w trzecim dniu „Tygodnia“ 
od godz. 4 pp. rozgrywać się będą 
efektowne zawody pływackie, obejmu- 
jące pełny program mistrzostwa 
okręgowego. 

Zawody składać się będą z bie- 
gów: 1) 100 mtr. stylem dowolnym 
dla panów, 2) 100 mtr. nawznak dla 
panów, 3) 100 mtr. stylem dowołnym- 
dla pań, 4) 1500 mtr. stylem dowol- 
nym dla panów i 5) 100 mtr. na 
wznak dla pań. 

W niedzielę finałowe rozgrywki 
piłki wodnej. (r). 

USS ISTAT DIETA 

GIELDA WARSZAWSKA 
18 lipca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Belgja 124,21 124.53 123,91 
Holandja 358.92 359.82 358,02 
Londyn 43,37 43,33 43,26 
Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.58 
Paryž 34,915 35.00 34,83 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,69 172.29 171.09 
Stokholm 238,60 239,20 
Wiedeń 125,685 125.995 125.375 
Włochy 46,72 46,84 46,60 
Marka niem. , 212,80 
Funty angielskie 43,325 43,435 43,215 

    

        

jest wogóle dość zawiły i ma swoją 
dość ścisłą terminologję. Wobec tego, 
że ta ostatnia załedwie się w Mińsku 
dla Białorusów tworzy, niepodobna 
nowego chaosu do tej dziedziny wpro- 
wadzać u nas. Podanie białoruskie. 
będzie rzeczą dla petenta trudniejszą, 
będzie go jeszcze drożej kosztować 
niż polskie. Z tegoż czysto nacjona- 
listycznego względu na oszczędność 
czasu, Środków na utrzymanie urzę- 
dów w razie dojścia do skutku 
autonomii krajowej w możliwie sze- 
rokich _ granicach, żydzi i Litwi- 
ni w Wilnie, ci ostatni ze względu na 
nikłą liczebność, jedni i drudzy ze 
względu na wielką odrębność swojej 
mowy, trudność jej dla większości, 
niezbędność tłumacza, będą musieli z 
niej w urzędach, przedstawicielstwach 
i ogólnych instytucjach publicznych 
zrezygnować: 

Nawzajem czeka to samo Pola- 
ków w Kownie, o ileby się ono w 
granicach tegoż kraju z dobrej woli 
znalazło. Tam oni już umieją i mu- 
szą umieć nadal posługiwać się w 
życiu publicznem językiem litewskim. 

W chwili obecnej niema już żad- 
nych podstaw do przypuszczenia, że 
emancypacja narodowa Białorusinów 
zatrzyma się lub cofnie. Na podsta- 
wie powyższych przesłanek jestem 
zdania odmiennego. 

I faktyczna emancypacja obywa- 
telska pod obecnym rządem robi po- 
stępy, należy temu czynnie współ- 
działać, Emancypacja narodowa nie 
od Polaków zależy. Nie chcąc bawić 
się w proroctwa uważam tę kwestię



  

Stan i poirzeby rolniciwa 
na ferenie w-wa Wiłeńskiego. 

(Ciąg dalszy), 
jako drugi czynnik ekonomiczny, 

krępujący możliwości rozwojowe w rol 
nictwie, wymienić należy ustrój agrar- 
ny (władanie ziemią w sznurach, zna- 
czna ilość gospodarstw karłowatych 
14.,P>). 

Według statystyki przedwojennej 
24 okres 1901—1913 r. przeciętny rocz- 
ny zbiór głównych ziemiopłodów z I ha 
w cent. mtr. wynosił na terenie b. gu- 
bernji Wileńskiej: 

Na gruntach Na gruntach 
włośiańskich większ. włas. 

żyto ozime 6.8 7.8 
jęczmień 1.3 8.2 
owies 6.5 1.3 
hreczka 3.5 3.7 
kartoile 58.8 73.5 

To znaczy, że gospodarka w Sznu- 
rach dawała eiekto 10 do 20 proc. 
mniejszy. Jeszczewiekszą różnicę wyka- 

* zuja zbiory w r. 1927 na gruntach nie 
skomasowanych a skomasowanych. 

Drobna własność na terenie w-wa 
Wileńskiego zajmuje obszar 1.755.000 
ha, w tem około 1.500.000 ha znajduje 
się we władaniu sznurowem. Od 1921 
do 1927 roku wyłącznie scalono prze u- 
izędy ziemskie około 100.000 ha, po- 
staje do scalenia 1.400.000 ha czyli 80 
proc. obszaru drobnej własności. Nieza 

' leżnie od znacznych strat dla rolnictwa 
wynikających z mniejszej wytwórczo- 

-ści rolniczej gruntów nieskomasowa- 
ych,—istnienie gospodarki w  sznu- 

rach uniemożliwia wogóle jakikolwiek 
poważniejszy postęp. Konieczność jak- 
najszybszej komasacji tych gruntów 
tembardziej jest widoczna, że i stały 
wzrost zgłoszeń o scalenie nabiera cha 
rakteru ruchu żywiołowego, sprostać. 

któremu urzędy ziemskie nie mogą wo- 
bec braku dostatecznej liości iachow- 
ców. 

Według obliczeń St. Łączyńskiego i 
T. Żemoytela („Przebudowa ustroju 
rolnego w ziemi Wileńskiej'') ilość go- 
spodarstw w w-wie poniżej 5 ha wyno- 
si 8841 (7.4%(, od 5 do 10 ha—32.617 
(27.3%), od 10 do 20 ha — 58876 
(49.3% ), od 20 do 50 ha—16607 (13.9 
proc.) i powyżej 50 ha — 2536 (2.1%) 
Jakkolwiek w w-wie przeważa: zatem 
typ samodzielnego gospodarstwa wło- 
ściańskiego, tem niemniej znaczna 
ilość gospodarstw niewystarczalnych 
niewątpliwie utrudnia uzyskanie spraw 
ności gospodarczej w odniesieniu do 

/ €ałego województwa. Jaka pod tym 
wzgłędem zachodzi” potrzeba można 
osądzić z zestawienia charakteru dzia- 
łek powstałych bądź w drodze parce- 
lacji prywatnej, bądź rządowej. 

  
Parcelacja prywatna. 

Działki Działki Działki 
Lata samodzielne dodatkowe inne 

1921—23 48,0 proc. 50,4 proc. 1,6 proc. 
19 4 268 15 0 3 S 
1925 2285-1000 412 

| 1926 Sw 6170160 % 

134 Parcelacja rządowa. 

| Działki Działki | Dzialki 
Lata samodzielne dodatkowe inne 
1921—24 58,8 proc. 25,5 proc. 15,7 proc. 
1925 SZR Z ŚDOSSZGB о 
1926 Me (LS 

Serwituty w chwili obecnej, wobec 
Przewidzianej już wkrótce ich ostatecz- 
€znej likwidacji, coraz mniej są aktu- 
Alne—nie będziemy więc nad. niemi 
zastanawiali się. 

Nie zatrzymując się tu z braku 
, miejsca nad czynnikami ekonomiczne- 
Mi mniejszej wagi, których wpływ. na 
Przejaw tendencyj rozwojowych w rol- 
Nietwie w sumie jest jednak dość znacz 
Ny,—zwrócić chcemy jeszcze uwagę na 
Oddziaływanie na rozwój rolnictwa po- 

LE 

%а zupelnie otwartą. 
Szczerze godzę się na hasło: precz 

Z wszelkim przymusem i hamowaniem 
te emancypacji, o ile ona nie jest 
dziełem hazardownych faktorów na- 
Szych porozumień i nieporozumień in- 
teresownych. 

Ale stosunek nasz do plemion 
białoruskich, które wysoko cenię ja- 

0 zdrowy cenny surowiec na oby- 
Wąteli, tak mi się w tym kraju przed- 
Stawia. 

Kiedyś, dajmy na to za czasów 
koryny, podobno staliśmy na jed- 

lym poziomie kultury, byliśmy i wte- 
| dy tu mniej liczni, Oni mieli to, co i 

/My mieli-swoją rodzimą warstwę 
Przodującą czy panującą. Potem oni 
Drzez paręset lat stali na miejscu, czy 
zli piechotą, kiedy my, chociaż z 
ystankami, jechaliśmy koniem. 
zywiście — oni się grubo spóźnili. 

Muszą dopędzać. Jakże przy najlep- 
zych chęciach w tem dopomóc? Chy- 

4 własnemi Środkami lokomocji, 
brzystępnieniem najcenniejszych Za- 
bów własnej, bądź co bądź, 'kultu- 

„ skarbów własnej duszy zbiorowej 
„Afstwotwórczego doświadczenia, któ- 
180, im brak zupełnie, którego mniej 
zai Litwini mają znacznie więcej, 

i kraińcy mają gotylko trochę,ale wobec 
kich takich tradycyj bohaterskich, 
wypiej więcej równej nam liczebności i 
A Szelkich dauych geograficzno-gospo- 
4 tszych, musimy widzieć w tych 
„tatnich najcenniejszego sprzymierzeń- 

* w przyszłości. 
Dla Ukraińców. Wilno ośrodkiem 

  

Ъ 

M pa A 2 

ziomu kultury i oświaty. B. rząd rosyj- 
ski świadomie dążył do utrzymania lud 
ności miejscowej na niskim pod tym 
względem poziomie, okres zaś, który 
nas dzieli od chwili odzyskania niepod 
ległości, jest zbyt krótki, by można 
byłomówić o właściwem przyswojeniu 
wyższej kultury 

Wszystkie te czynniki, jakie pokró- 
tce powyżej wyliczyliśmy, wobec braku 
lub niedostateczności czynników działa 
jących w odwrotnym kierunku wybitnie 
zauważyły na niewystarczalności rol- 
niczej w-wa Wileńskiego. Można po- 
wiedzieć, że dotychczas jeszcze w-wo 
stanowi coś w rodzaju mało pojemnej 
kolonji ośrodków przemysłowych nie- 
zdolnej przytem do zaspakajania swych 
potrzeb własną produkcją rolniczą. 

Przed wojną bilans handlowy dla 
rolnictwa na terenie byłej guberni Wi- 
leńskiej kształtował się według obliczeń 
Bitnera ujemnie w wysokości 2.8 miljo- 
nów rubli. Jaka część z tego przypada- 
ła na tę część b. guberniji Wileńskiej 
która obecnie stanowi w-wo Wileńskie 
trudno ustalić, ponieważ możemy posił 
kować się tu jedynie różnicą przest- 
rzeni. 

Według obliczeń dokonanych prze- 
zeimnie na podstawie „Rocznika staty- 
stycznego przewozu towarów na pol- 
skich kolejach państwowych** nadwyż 
ka przywozu zboża i mąki za okres o- 
statnich 9 miesięcy 1924 r. wynosiła (w 
tonnach) dla w-wa: 

   

Główne płody rolnicze: toon: 
Żyto 12850 
Pszenica 26 
Owies 3100 
Jęczmień 424 
Ziemniaki 3400 
Mąka zbożowa i 
kasze wszelkie 12300 

W roku 1925 w-wo importowało 
około 20000 tonn żyta, w roku 1926— 
23.500 tonn. Import pozostałych głów 
nych ziemiopłodów pozostawał również 
bez większych zmian. 

Import zboża i mąki zbożowej jest 
uwarunkowany małą wydajnością z 1 
ha, niedostateczną dla pokrycia potrzeb 
konsumcyjnych większych ośrodków, a 
pizedewszystkiem m. Wilna. 

Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego zbiory za lata 1925 
1926 i 1927 przedstawiały się następu- 

jąco: 
Rok 1925 

Z ® 
0 

: Ža Ėė 
Obszar pod zbio- 
rami w tys. ha 10.5 370.8 69.3 138.4 

Ogólny zbiór w 
tys. q. 94.1 3069.6 565.0 869.1 

Przeciętny zbiór 
z I ha 90 83 81 63 

Rok 1926 
Obszar pod zbio- 
rami w tys. ha 10 359 71 140 

Ogólny zbiór w 
tys. Q. 78 1984 532 902 
Przeciętny zbiór 
z I ha 788551 75 768 

Rok 1927 
Obszar pod zbio- 
rami w tys. ha 10.5 370.5 71.3 141.4 

Ogólny zbiór w 
tys. 9. 98.4 2835.6 474 804.6 
Przeciętny zbiór 
z 1 ha 9955 NZOGJC SAI 

Zestawienie wysokości zbiorów z 
importem nie wykazuje żadnego związ- 
ku przyczynowego, W roku 1926 zbiór 
żyta był o 108560 tonn mniejszy niż w 
r. 1925. Urodzaj żyta w r. 1923 był lep- 
szy niż w'r.1924. Na imporcie to nie za- 
ważyło w najmniejszym stopniu, import 
bowiem wykazuje jakkolwiek nieznacz- 
ną, nikłą ale stałą tendencję do wzro- 
stu w miarę wzrostu zdołności nabyw 
czej mieszkańców Wilna i innych więk- 

  

trudno zrobić ten ośrodek z nędzne- 
go Łucka, ale może być nim Lwów, 
jako stolica nietylko Galicji Wschod- 
niej, lecz i Wołynia z resztą ziem z 
większością ukraińską, 

Możnaby zupełnie skreślić nazwę 
Galicji, względnie nową, pozbawioną 
odrębnej tradycji historycznej, tak, 
jakto i szanowny autor omawianego 
artykułu stwierdza, w innych dzielni- 
cach, niepopularną. 

Może się z nim .zasadniczo zgo- 
dzimy, gdyż, jak sądzę, mało różnimy 
się w dziedzinie sentymentu, jeżeli 
powiem, że sumiennie współpracując 
z Rządem obecnym w  wykończaniu 
emancypacji obywatelskiej wszystkich 
mniejszości, propagując myśl utwo- 
rzenia dwu dużych jednostek autono- 
nomicznych, dźwigając przedewszyst- 
kiem nędzny stan gospodarczy tych 
ziem, które one objąć mogą, dając 
w ich granicach zupełną swobodę ro- 
zwoju walorów  narodowościowych, 

krapas „pti iim dopomożemy 
ać się kowalami lej losów. pszych przyszłych 

Odrzucam jednak przy tem  sta- 
nowczo jakgdyby podsuwaną przez 
autora myśl licytowania się z ZSSR 
o skórę tych mniejszości Ten odwie- 
czny proces przewlekłej licytacji, oży- 
wiającej się w pewnych okresach go- 
rączkowo najiatalniej demoralizował 
od wieków, tak licytowanych, jak licy- 
tujących, potęgując bierność pierw- 
szych, fałszywe apetyty pierwszych i 
i drugich. 

Od dalszego rozwoju szkoły bia- 
Autonomicznym nie było i nie będzie,ł oruskiej, chociażby Średniej, trudno 

SZCZ 

„KUREK GOSPODZŃCZY ZNŃ WSCHODNICH 
szych osiedli. 

Na podstawie statystyki obrotu we- 
wnętrznego kolejami głównych ziemio- 
płodów i spostrzeżeń co do dowozu ich 
do większych osiedli drogami kołowemi 
z jednej strony, z drugiej zaś—niepo- 
krywania przez importowane zzewnątrz 
zboże rzeczywistych potrzeb ludności 
miejskiej i niezależności importu od uro 
dzaju,—należałoby wnioskować, że rol 
nictwo wileńskie wyrzuca na rynek we 
wnętrzny pewną nieznaczną ilość zbo- 
ża, ilość mniej więcej stałą niezależną 
od wysokości zbiorów, czyli że odsetek 
zbiorów przez rolnictwo spieniężany 
jest tem mniejszy im większy jest uro- 
dzaj. Innemi słowy, konsumpcja w rol- 
nistwie niema normy stałej, zależna jest 
od urodzaju, urodzaj zaś nie stwarza 
możliwości eksportowych wobec nis- 
kiej przeciętnej wydajności z jednego 
ha. Celem zobrazowania stanu przyto- 
czę tu kilka przykładów. : 

Przy przeciętnym, wypośrodkowa- 
nym za okres przewojenny od 1901 do 
1913 r., urodzaj żyta z jednego ha 7,3 
c. m. obszarze gruntów pod żytem w 
chwili obecnej — 370,5 tysięcy ha, 
zbiór żyta (ozimego i jarego łącznie) 
w w-ie Wileńskim wyniesie 2704,7 ty- 
portu żyta w ziarnie i mące 250 tys. c. 
m., ilość ludności miejskiej (nie pro- 
dukującej zboża) 250 tysięcy i spoży- 

„cie na głowę ludności — 180 klg. rocz- 
nie, otrzymamy po dokonaniu niezbęd- 
nych manipulacyj arytmetycznych cyf- 
rę 200.000 c. m., obrazującą wysokość 
aprowizacji miast przez miejscowe rol- 
nictwo. Po potrąceniu od cytry zbiorów 
ziarna potrzebnego na zasiew (667 ty- 
sięcy c. m. licząc 1.8 c. m. na 1 ha) oraz 
ziarna dostarczonego na potrzeby mia 

st, pozostaje 1837, 7 tysięcy 
sięcy c. m., pozostaje 1837,7 tysięcy 
c. m. na zaspokojenie potrzeb konsump 
cyjnych ludności rolniczej (1030 ty- 
sięcy) i inwetarza, czyli 180 klg. na 
głowę rocznie. W roku 1926 przecięt- 
ny zbiór żyta z I ha wynosił 5,5 c.m. 
Stosując powyższy sposób obliczenia, 
możemy stwierdić, że rok nieurodzaj- 
ny zmusił ludność rolniczą do obniże- 
nia normy konsumpcyjnej do 110 klg. 
na głowę, włączając skarmianie inwen- 
tarza. W roku bieżącym wobec prze- 
ciętnej wydajności z I ha — -7,7 c. m. 
spożycie wzrośnie do 190 klg. 

Pszenica w w-wie nie odegrywa 
większej roli. Spożycie jej waha się za- 
leżnie od urodzaju, od 9 do 15 klg. ro- 
cznie na głowę luudności rolniczej. Do- 
tyczy to również jęczmienia, spożycie 
którego włączając skarmianie inwenta- 
rza, nie przekracza 30 klg. na głowę. 
Spożycie owsa wyraża się cytrą około 
200 kig. na konia rocznie. 

W tych warunkach rzecz prosta 
ludność wiejska normę spożycia zasto- 
sowuje niee do wymogów organizmu 
lecz wysokości urodzaju, zaspakajając 
potrzeby organizmu przez zwiększone 
spożycie kartofli, a w razie nieurodza- 
ju kartofli — rozmaitych surogatów. W 
r. 1923 obszar pod kartoilami wynosił 
11.6 tysięcy ha, w roku 1927 - 89,3 ty 
sięcy ha. Jakkolwiek w międzyczasie 
kilka gmin zostało dołączonych do w- 

wa Nowogródzkiego, cytry te wykazują 
wzrost uprawy ziemniaków. Przecięt- 
ny urodzaj z I ha w w-wie Wileńskiem 
nie przekracza 80 c. m. Po potrąceniu 
kartofli na wysiew pozostaje dla zaspo 
kojenia potrzeb ludności i inwetarza о- 
koło 5.4 miljonów c. m. — ilość, która 
nie zabezpiecza przed używaniem w 
spożyciu surogatów. 

Z faktu spieniężania przez ludność 
rolniczą 5 do 10 proc. swych zbiorów 
wynikałoby, że rolnictwo w w-ie Wileń 
skiem jest samowystarczalnem. Jednak 
w świetle cyfr konsumcji samowystar- 
czalność ta jak wydzimy staje się bar- 
dzo względną. 

(SE n.) Z. Harski 
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Spodziewać się wielkich rzeczy: matu- 
ra do zdobycia nie łatwa, chociażby 
w jednym wyrobionym języku, staje 
się o wiele trudniejszą przy użyciu 
dwóch języków, kiedy się w jednym z 
nich górne piętro jest ledwo dobudo- 
wane. Jeżeli się ją zdobywa tylko w 
tym ostatnim białoruskim, jak klucz do 
otwierania dalszych skarbów wiedzy, 
to grozi młodzieńcowi rozczarowanie, 
że skarby, które tym kluczem może 
otworzyć, są tak rozpaczliwie ubogie. 

Pamiętamy przedwojenny spór 
polsko-niemiecki o mowę  ślązaków. 
Niewątpliwie jest to odrębna staro- 
słowiańska gwara z grubą naleciato- 
Ścią niemiecką. Niemcy upierali się, 
że jest to zupełnie odrębny język — 
wasserpolnisz. Nic dziś nie słyszymy 
o potrzebie czy żądaniach ze strony 
ludności Sląska zakładania szkół z 
wykładami w tej gwarze. 

Ale mieszany stan ludności i cała 
Suma rozmaitych odrębności uzasa- 
dniły potrzebę autonomii tej dzielnicy. 
Jeżeli ze stanowiska tej sumy odrę- 
bności porównamy ją z takiemi dziel- 
nicami, jak Litwa — Białoruś i Wo- 
łyń— Galicja Wschodnia, to ujawni 
się różnica raczej ilościowa, a podo- 
bieństwo rozwiązania zagadnienia 
przez jeszcze dwie — trzy autonomje 
zupełnie będzie możliwem i pożądanem 
uwieńczeniem popieranego przez rząd 
ruchu regjonalnego. 

NN. Czarnocki. 

DIG 
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Nanadu rahunkowego w gm. worniańskiej do- 
konala banda dywersantów litewskich 

Iniormują nas, iż uzbrojona w rewolwery banda, która w nocy z 
dnia 16 na 17 b. m. dokonała napadu rabunkowego na mieszkańców wsi 
Noskowicze gminy worniańskiej, Józefa Sutwisa i Karkiewicza którym zra- 
bowano około 1600 dol., przebywa obecnie bezkarnie na Litwie. 

Jak stwierdzono, banda ta, złożona wyłącznie z dywersantów  litew- 
skich była poparta przez litewską straż pograniczną. 

Żywcem zakopany w 50 mfr. sfudni. 
Bezskufeczne prace trwają już 1 i pół doby. 

W czwartek o godz. 10 rano na posesji przy ul. Wileńskiej Nr. 28 
w Nowej Wilejce, należącej do Edwarda Niedźwieckiego, zdarzył się tragi- 
czny wypadek. 
‚ ‚ Oto robotnik Karol Marcin, zatrudniony przy kopaniu studni, będąc 
już na 30 metrowej głębokości, został zasypany ziemią obsypaną ze zle 
umocnionych brzegów. 

Rozwinięto natychmiast akcję ratowniczą 
Wezwano straż ogniową z Wilna. 
Na miejsce przyjechał wóz z 24 ludźmi, lecz po kilkunastogodzinnej 

pracy nie zdołano odkopać. nieszczęśliwego, gdyż wąska, a głęboka czeluść 
wciąż osypująca się zagrażała ratownikom. 

Po wypompowaniu wody ze studni prowadzone są prace przy wyko- 
pywaniu ziemi pod kierunkiem fachowca p. Bohdanowicza, 

‚„ „Wczoraj o godz. 9 wieczorem otrzymaliśmy informacje z Nowej 
Wilejki, że nad żywcem zakopanym jest jeszcze 7 mtr. ziemi. 

Prace trwać bedą przez całą noc aż do skutku. 
Jest słaba nadzieja, by nieszczęśliwego udało się uratować, bowiem 

do chwili, gdy piszemy niniejsze, znajduje się on pod ziemią 36 gozin. (r) 
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24 Dziś Wschód Sł. g. 3 m. 44 

Daniela Zach. sł. o g. 19 m. 47 
jutro 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B, 

z dnia — 20-VIl 1928 r. 

Ciśnienie J 
średnie w m. l 9 

Temperatura | 
średnią ] + c. 

Opad za do- J 
bę w mm. ] 

Wiatr J Tówaa i przeważający i Południowo -zachodni 

Uwagi: pół-pochmurno. 
Minimum za dobę — 2C. 
Maximum na dobę 18>C. 
Tendencja barometryczna: stąły wzrost 
ciśnienia. 

ESI 

MIEJSKA. 

— (x) W sprawie oświetlenia przedmieś 
cia „Dolna“. Intormują nas iż na kilkakroot- 
ną interwencję ze strony ludności, zamiesz- 
kałej na przedmieściu „Dolna*, Magistrat m. 
Wilna wyraził ostatnio swą zgodę na zasi- 
lenie tej dzielnicy światłem elektrycznem. Po- 
trzebne zaś słupy do budowy siecielektrycz 
nej, zainteresowani mieszkańcy zobowiąza- 
li się dostarczyć na swój własny koszt. 

Wobec tego też rozpoczęcie ma nastąpić 
z dniem 15 sierpnia r. b. 

W sprawie remontu Teatru Polskie- 
go. („Lutnia''). P. Wojewoda Wileński Wła- 
dysław Raczkiewicz zwrócił się do Zarządu 
Wil. Banku Ziemskiego w aktualnej obecnie 
sprawie remontu gmachu „Lutnia* i związa- 
ną z tem dalszą egzystaencją Teatru Polsk 

Powołując się na zaszczytne tradycje Za- 
rządu Banku Ziemskiego, który przez długie 
lata poza swą działalnością ekonomicziia 
był również wybitnym punktem oparcia dla 
społecznych i kulturalnych poczynań życia 
obywatelskiego, Pan Wojewoda przypomniał 
dotychczasowe świadczenia Banku, jako wła- 
ścicieła gmachu „Lutnia* w stosunku do Te- 
atru Polskiego. \ 

Stanowisko Zarządu Banku Ziemskiego 
łatwiło egzystencję i działalnośc  Teat 
Polskiemu jako placówce o tak  doniosłem 
znaczeniu kulturalnem, którą  bezprzecznie 
stanowi Teatr Polski w Wilnie. 

P. Wojewoda wyraził przekonanie iż Za- 
rząd Banku utrzyma i nadal swe zaszczytne 
tradycje w sprawach rozwoju życia kultural- 
nego w Wilnie i aktualną obecnie sprawę do- 
prowadzenia do porządku gmachu „Lutnia”, 
weżmie całkowicie w swe ręce, przez co za- 
pewni dalszą owocną działalność teatrowi 
polskiemu. 

Jak sł my Zarząd Banku Ziemskie- 
go w naj ym czasie ma przystąpić do 
poczynienia koniecznych przeróbek i remon- 
tów gmachu. 
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— (x) Posiedzenie Komitetu Rozbudowy 
m. Wilna. W poniedziałek dnia 23 b. m, o 
god. 8 wiecz. w sali posiedzeń Rady Miej- 
skiej odbędzie się posiedzenie Komitetu Ro- 
zbudowy m. Wilna. Na posiedzeniu tem roz 
patrzony zostanie między innemi cały sze- 
reg podań petentów o udzielenie im poży- 
czek na remonty domów. 

— (x) Śmiertelny wypadek podczas na- 
ya studni. Onegdaj o godz. 8 rano w 

owej - Wiłejce podczas kopania i napra- 
wy studni t. j. zakładania t. zw. cembrowin 
na głębokości 24 mtr. został zasypany zie- 
mią robotnik niejaki Marcin Karol. Wszel- 
kie środki ratowniczeprzy jednocześnej po- 
mocy ze strony straży ogniowej nie dały do- 
tąd żadnych rezudtatów. Sprawą nieszczęśli- 
wego wypadku zajęły się miejscowe władze 
śledcze. 

— (x) Subsydja miejskie dła ochronek 
w. Wilnie. Wydział Opieki Społecznej przy 
Magistracie m. Wilna wyasygnował w A 
dniach 900 zł. tytułem subsydji na dożywia- 
nie dzieci znajdujących się w  ochronkach 
przy ul. Fabrycznej Nr. 32 i Koszykowej Nr. 
4 

„— (x) Przyjęcie drugiej stacji otwartej 
opieki nad matką i dzieckiem przez Magi- 
strat. Na mocy zawartej umowy z zarządem 
T-wa Ochrony Zdrowia p. п. „Тох“, Magi- 
strat m. Wilna z dniem 12 b. m. przyjął pod 
swoje kierownictwo i na własny koszt, dru- 
gą stację opieki nad matką i dzieckiem mie- 
szczącą się przy ul. M. Pohulanka 18. 

W związku z tem na pokrycie kosztów u- 
trzymania tej instytucji, Magistrat wstawił 

ze budżetu miejskiego na r. b. sumę 12.970 
zł. 

Jak wiadomo, T-wo „Toz* jest instytu- 
„cją żydowską i na utrzymanie tej ochronki 
otrzymywało bezpośrednio z Magistratu sta- 
łe subsydja. Jak wynika z powyższego, sto- 
sowana dotychczas przez Magistrat taktyka 
ckazała się prawdopodobnie niekorzystna na 
rzecz skarbu miasta. 

— (x) Młodzież szkolna z Łotwy przy- 
bywa na wystawę Targów Północnych. In- 
formują nas, iż w związku z mającemi się 
odbyć w Wilnie Targami Północnymi i Wy- 
stawą rolniczo - Przemysłową, zapowiedzia- 
ła swój przyjazd do Wilna wycieczka szkol- 
na z Łotwy w ilości 60 uczni. W czasie po- 
bytu w Wilnie wszelką opiekę nad wyciecz- 
kowiczami roztoczą władze miejskie. 

— (x) Kapitalny remont w gmachu „Re- 
duta*. Magistrat m. Wilna przystąpił w ostat 
nich dniach do robót nad przeprowadzeniem 
kapitalnego remontu wnętrza gmachu teat- 
ru „Reduta“. Na odnowienie teatru, ktcre 
prowadzone jest pod kierunkiem proi. Sur- 
wiga samorząd m. Wilna  wyasygnował 
30.000 zł. 

Pierwsze przedstawienie w „Reducie* od- 
będzie 12 sierpnia r. b. t. j. w pierwszy 

h zjazdu Legjonistów. 
— Zniesienie strzelnicy. Ontgdaj zo: 

zburzony drewniany budynek t. zw. „s 
nicy“, na placu Łukiskim, którv po cornięcii 
rynku wgłąb znalazł się na tereni* dzisu j- 
skweru. Strzelnica ta była nie. już 
przez tę klitkę został już uprza 
sek i gruzów i będzie zasiany. 

eru. Ssrzelnica ta była nie azynna ju 
szego czasu (r). 
—Nowe chodniki. W chwili obecnej 

układane są nowe chodniki przy kościele św. 
Jakóba. Jedna linja chodnika biegnie wzdłuż 
załamującego się w kierunku rynku Łuki- 
skiego muru kościelnego, druga — wzdłuż 
ulicy ś-tojakóbskiej, załamujac się pod о- 
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Wileńskich 
Dnia 24, 25 i 26 b. m. 13 pułk 

ułanów Wileńskich obchodzi swoje 
święto pułkowe, połączone z uroczy- 
stością 10-cioletniej rocznicy powsta- 
nia pułku w r. 1918. 

Dzień 25 lipca jest rocznicą bitwy 
pod Janowem, w której w roku 1920 
pułk 13-ty chlubnie pokilkakroć .szar- 
żował na dziesięciokrotnie silniejszego 
nieprzyjaciela, na 3 dni opóźniając 
marsz dywizji bolszewickiej Gaja-cha- 
na na skrzydło naszej piechoty. 

W dniu tym ułani Wileńscy po 
10-cio kilometrowym przemarszu do- 
wiedli, że nie ilość zwycięża, a moc 
ducha i wiara w zwycięstwo. Szczyt- 
ne hasła: honor, ojczyzna i wiara w 
zwycięstwo, nazawsze zostały napisa- 
ne na ostrzach szabel i na grotach 
lanc Wileńskich ułanów, a Patronka 
rodzimego grodu Matka Boska Ostro- 
bramska strzeże tych haseł na pułko- 
wym sztandarze. 

Program Święta został ustalony: 

24 lipca 1928 r. 

Godz. 9. Nabożeństwo żałobne za 
poległych pułku w kościełe Katedral- 
nym św. Stanisława (Wilno) odprawi 
J. E. ks. biskup Bandurski. 

Giodz. 20. 30. Capstrzyk na cześć 
poległych (Nowa-Wilejka). 

25 lipca. 

Godz. 9. Uroczysta Msza św. w 
kościele Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej (Wilno) celebruje J. E. ks. arcy- 
biskup Jałbrzykowski. 

Godz. 10. 30. Defilada pułku 
(Wilno). 

Godz. 15. Obiad żołnierski (Nowa- 
Wilejka). 

Godz. 20. Wspólna kolacja kor- 
pusu podoiicerskiego (Nowa- Wilejka). 

26 lipca. 

Godz. 9. Posiedzenie związku ofi- 
cerów rezerwy w kasynie oficerskiem 
(Nowa: Wilejka). 

Godz. 10. Zawody konne oficer- 
skie, gry i zabawy sportowe szerego- 
wych (Nowa-Wilejka). : 

Godz. 14. Wspėlny obiad ойсе- 
rów zawod. i rezerwowych w kasynie 
oficerskiem (Nowa-Wilejka). 

Godz. 22. Bal w Salach kasyna 
oficerskiego (Nowa-Wilejka). 

Mamy nadzieję, że Wilno tłumnie 
przybędzie w dniu 24 do Katedry, aby 
uczcić poległych cichych bohaterów 
naszej rodzimej ziemi Wileńskiej, z 
których niejeden z tęsknotą po ro- 
dzimem mieście zamykał oczy, kędyś 
na rozłogach kresowych oraz w dniu 
25 na uroczyste nabożeństwo i defi- 
ladę, aby swoich rodzimych ułanów 
powitać. 

strym kątem w kierunku tegoż 
cząć się tam z pierwszą. 

Na terenie powstałego w ten sposób mie- 
dzy obu chodnikami większego trójkąta ewe- 
ntualnie zostanie urządzony trawnik  luo 
skwerek. 

Na tejże ulicy ś-to Jakóbskiej u wylotów 
paru wychodzących na nią uliczek, ułożono 
przez jezdnię wygodne deptaki z kostki be- 
tonowej. (p.) 

—Rekłama świetlna. U wylotu ulicy zam- 
kowej na plac Katedralny tuż przy urzędzie 
Wojewódzkim, ustawiono po obu stronach 
wicy w miejscach przystanków  autobuso- 
wych oszklone słupki z reklamą Świetlną, 
podobnie jak się to dzieje już od dłuższego 

czasu w Warszawie. 
Nie jest to już pierwsza próba tego rodza- 

ju w Wilnie, bowiem pierwszy i jedyny po- 
dówczas) słupek ustawiony był jeszcze rok 
temu lub więcej, przy samym początku uli- 
cy Ad. Mickiewicza naprzeciw _ dzisiejszej 
cukierni Rudnickiego, inowacja ta jednak po- 
dówczas nie potrafiła się u nas zaaklimaty- 
zować. Ustawienie podobnych słupków i w 
innych miejscach przystanków  autobuso- 
wych. przynajmniej przy ulicach większych 
należy uważać za zewszechmiar pożądane. 

— Uporządkowanie ul. Królewskiej. Wo- 
bec ukończenia robót kanalizacyjnych przy 
ul. Królewskiej przystąpiono obecnie do upo- 
rządkowaniatej ulicy. Cała ta ulica zostanie 
przebrukowana; prawa jej strona od księ- 
garni Nauczycielstwa otrzyma wspaniały sze- 
roki chodnik ze zboczami, wykładanemi bło- 
kami betonowemi; lewy chodnik również 
zostanie częściowo  rozszer/6: Гохатет 
miedzy lewym chodnikiem ui. wskiej a 
Cielętnikiem, w miejscu  dotyc SUWEgO 
ogrodzenia napoły drewnianego, napoły me- 
talowego, ustawia się obecnie sztachety że- 
lazne na betonowem podmurowaniu. (p) 

OSOBISTE. 
(x) Wywczasy urzędników wojewó- 

dzkich. Z dniem 23 b. m. radca wojewódz- 
kiego wydziału bezpieczeństwa p. Niekrasz - 
rozpoczyna swój kilkutygodniowy urlop wy= 
poczynkowy, 

a czas nieobecności p. Niekrasza, zastęp- 
stwo powierzono p. Piotrowskiemu, który 
w dniu dzisiejszym powraca z wycieczką *z 
Francji. 

— (x) Komendant P. P. Maleszewski w 
Wilnnie. Komendant głównej Komendy P. 
P. w Warszawie p. nadinspektor Maleszew- 
ski w towarzystwie oficera inspekcyjnego 
tejże Komendy majora Bałabuna przybyć w 
dniu wczorajszym na kilkadniowy pobyt do 
Wilna. 

SAMORZĄDOWA. 
— (r) Posiedzenię wydziału pow. Wil.- 

Trockiego. Wczoraj odbyło się kolejne po- 
"siedzenie członków Wydziału Powiatowego 
Wileńsko - Trockiego. 

Przewodniczył starosta p. Ludwik Wit- 
kowski. 

Po załatwieniu spraw formalnych, między 
innemi załatwiono sprawy następujące. 

Postanowiono nie korzystać z propozycji 
zarządu stanin państwowych w Janowie, któ- 
ry chciał przyjąć na koszt własny na prze- 
hodowanie ogiery zarodowe należące do 

Ze względu na bezpieczeństwo tych koni 
postanowiono przetrzymać je w  spec- 
sejmiku. 
jalnej na ten cel pobudowanej przez sejmik 
stajni w Rzeszy. 

Po uzgodnieniu stanowiska z poszczegól- 
nemi gminami i dyrekcją robót publicznych 
wydział postanowił w dniach najbliższych 
przystąpić do budowy szosy między Wilnem 
a Landwarowem. 

Według odbytych wstępnych studji ko- 
szta budowy szosy wyniesie 305.000 zi. Pra- 
ce odbywać się będą pod kierownictwem 
inżyniera sejmikowego p. Szpakowskiego i 
trwać będą conajmniej 2 lata. 

W kosztach biorą udział: 

rynku i а- 

   
   

dyrekcja ro- 
bót publicznych, sejmik Wil. - Trocki oraz 
zainteresowane gminy: trocka, rudziska i 
magistrat m. Trok. 

W drodze wyjątku wydział postanowi! 
ze względu na przejawianą żywotność udzie 
lić zarządu kasy Stefczyka w Ostrowcu gm. 
Worniańskiej 5000 zł. tytułem pożyczki na 
6 proc. rocznie. 

Instytucja ta przystąpiła do budowy wła 
snego domu, w którym znajdą wygodne po- 
mieszczenie sama kasa, kooperatywa spożyw 
cza, mleczarnia spółdzielcza, kółko rolnicze _ 
IS: 

W sprawie dotychczasowego utrzymania 
schroniska dla sierot w Czarnym Borze, wy- 
dział postanowił wprowadzić zasadnicze zmia 
ny, a mianowicie: Nie przeliminowywać, jak 
dotąd, zgóry kwity określone, lecz oddać 
schronisko pod zupełną opiekę S.S Urszula- 
nek i opłacać im miesięcznnie od każdego 
dziecza tam wychowywanego po 45 zł. 

Dodać należy, że schronnisko w danym 
momencie służy 60 dzieciom, pozbawionym 
dziecka tam wychowywanego po 45 zł. 

Inne sprawy znajdujące się na porządku 
dziennym wczorajszego posiedzenia odroczo 
no do następnego, które wyznaczono na 27 
m. b. 

Kurs ochotniczy w Bukiszkach. Z ini- 
cjatywy sejmiku Wił.-Trockiego przy wydat- 
niej pomocy Kuratorjum Szkolnego Okr. Wii. 
dn. 18 b. m. otwarty został w Bukiszkąch 
miesięczny kurs rolniczy dla nauczycieli 
szkół powszechnych. 

Na uroczystość przybyły władze w oso- 
bach: zast. starosty p. Łukaszewicz, kierow- 
nik biura wydziału powiatowego p. Orlicki, 
zast. inspektora szkolnego p. Kapała. 

Kurs ten obudził sród nauczycielstwa nie- 
zwykłe zainteresowanie. Z całego wojewó- 
dztwa Wiłeńskiego, a nawet z ziem central- 
nych państwa zjechało się wielu chętnych za- 
poznania się z tak poważną kwestją gospo- 
darczą. 

Z pierwszego tego rodzaju kursu korzy- 
stać będzie około 50 osób. 

TEATRY i MUZYKA. 
Teatr Polski (Sala „Lutnia“) Wystę- 

py Zoiji Grabowskiej. Dziś ukaże się po raz 
drugi na scenie Teatru Polskiego „Panna 
Flute'* z Zofją Grabowską w roli tytułowej, 
ctórej Świętna kreacja komedjowa porwała 
na wczorajszej premjerze* widownię. : 

W wesołej tej komedji wystąpią: Stani- 
sław Dąbrowski (zarazem reżyser sztuki) 
j. Jasińska, D. Lubowska, Z. Molska oraz 
M. Lenk, W. Malinowski, L. Detkowski, St. 
Brusikiewicz, M. Dąbrowski. 

Jutro po raz 3-ci „Panna Flute". 
W próbach oryginalna nowość czeskiego 

autora Capka „Tajemnica Makropułos* z Z. 
Grabowską w głównej roli. 

RADJO. 

Sobota 21 lipca 1928 r. 

12,00 - 13,00: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. Е 

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

17.10—17.15: Chwilka litewska. 
17,15—17,30: Komunikat Tow. Rolni- 

ego. 
17,30—17,55: Odczyt dła rolników w 

opracowaniu Tow. Rolniczego. 
18,00 — 19,00: Transmisja z Krakowa: 

Audycja dla najmłodszych. 
19.05—19.30: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
„19,30 19,55: „Jaki czeka nas sezon 
filmowy* odczyt. 

19.55— : Komunikaty. 
20,15 - 22,00: Transmisja z Warszawy: 

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

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

22,30—23,30: Transmisja muzyki tane- 
cznej z rest. „Oazą* w Warszawie. 

  

cz!



Zarzad Towarzystwa Kredyfowego Miasfa Wilna 
niniejszem podaje do oyólnei wiadomości dłużników, wierzycieli i innych osób zainferesowanych 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z poż 

  

4 

ści będzieprzelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, 

  

od 

  

SŁOW о 

p i czek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej 4 w Wilnie, w obecności Ko- 
mitetu Nadzorczego i Zazrądu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — iQ września 1928 roku, a jeś li pierwsza nie dojdzie 
do skutku, druga — 25 września 1928 roku. Licytacje rozpoczną się o godz. 12-ej p.p. 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzy stwą licytacja si ęrozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości 
wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów egze- 
kucji, obciążających dłużnika, a również zalesłości podatkowych skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomo- 
ści b la należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek 
i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Portowa 4), w go- 
dzinach urzędowych (od 9 do 1 p.p.) lub w odnośnych ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akty dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż 4)wzo 
osoby, przystępujące do licytacji, winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć vadjum w wysokości wszystkich zaległości, (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), 
zaległych podatków, oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że ma, zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego vadjum, nieuiszczonej po- 
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zostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, ównież ty olj i inny ć uiszcz inicki - i * 
ne w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś nie wniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, DARE traci aa a a e ha wygórowane. - Oferty AA > W ; 751‹6…2‚ zs 
opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunekdłużnika, i opłat należnych Towarzystwu z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozo- BOSE adresować: Too ai ileńska 7, tel. 1067. 

stanie nadal własnością dotychczasowego, właściciela. : ` ków o A la 2500 dolarów RE i S 
ski, pok. a К r 

Dasz. I—-rS19| sorzedamy od га- | Doktūr-Medynyny 
LSA RR T raz dom nowo-| A. GYMBLER Licytacja rozpocznie się od sumy należności, wybudowany. Pla- я 

obejmującej poz. 6, 7, 8 i 9. : TT | ci ok. 300 sąż. kw. | horoby skórne, we- 
| BMEBERBE | DP. -K. „Zachęta* | ry Elektroterać 

= Suma należnych Towarzystwu | Należności, kt6re mogą pozostac па Mickiewicza > 1, ppiciowe Elektroteias 
ę = należności w ratach, odsethach | hipotece sprzedawanej nieruchomości. Ii tel. 9-05 0-zcję |pia słońce górskie 

м : AS > A i ž i wydatkach, poniesionych na ais — — djatermja. Mickiewi- 

o Rz Nazwisko i imię właściciela UMi ca I £ rachunek dłużnika, która mu- = S ZGUBY cza 12, róg Tatar- 
» © е si ra cna e 48 as £ < = = CASIO EAS 5 skiej 9 WA w 

o = wającego nieruchomość, Suma = SNM R? | е A & 8 ta 2 Šalcsegienį 40 niej ma” 5 Е Bo 2 a |BBRBSEE; LOKALE a Gad CĄ, 
Ž jących pierwszeństwo przed = E i ; bi 

a a - asis a „galeg- 23 8 R = SN (DE kra Bruno A Br Par t ° > = ości : - ы 3 r , Wo 
3 . nieruchomości. Nr. domu. Е лоа вОН 5 2 S S S p. foksterjerr wabi  pOorRZEBNE | neryczne.  Przyjmuja 
= 8 informacje będą otrzymanej @ S 2 = s 2 się „Dźimmi”. Za wy- mieszkanie 3 pokojo- 9d godz. 10 do i i od 
© © ® przed“ dniem | licytacji, oražį ® & SA CZ OC uprasza wę z kuchnią, pożą- 5—/ P-p. W.Pohulan- 

Е Е 5 wydatków, które ujawnione] 5 & Ё * E Re sa yć A dane na  Antokolu.Ka 2, róg Zawalnej 
5 Ę = zostaną w dniu przetargu, win-| g N 5 2 SDT 1 lożyn. T OWĄ Zgłoszenia do „Sło- 40 NZ 

= 2 na być złożoną jako vadium| 3 = © R ч * yn. Trocki wąs pod „Mieszkanie“ 
z o przed rozpoczęciem licytacji. 60 22 S AWA Dr. Nanusowicz 

м — rdynator Szpitala 

1 2 3 4 5 6 Złotych i groszy.! WAWA 5 ` Sawicz, choroby sk6r- 

тр оо В ЙОНОИ 5 oszakuję en ае 
Ja mieszkania od 1 sier- Sass S: "RP 

у : ia, 2 , ROR Ę 
12 Gamarscy Munes i Codyk Raduńska 36 1007 435,39 120,07 | 246432 | 331so | WAWAAWA w”: niejsze 2 czenie światłem: Sol- 

22 3510 Feldmanowie Calel i Bejla Lidzki zauł. 5 900 965,34 283,36 | 5825,78 196,50 kuchnią. Zgłoszenialux, lampa Bacha 
25 Kutuzow Bazyli Sołtanisk 10 5 ' ; 324-— || ję. do „Słowa* pod M.P. (Sztuczne słońce gór” zy ołtaniska 41 12,50 509,45 149,81 | 2297,23 324, — я tajesc e” P **skie)i elek i 
28 Cudzanowski Zwi 8 : '50 H Amerykańska ) Sue) elis Ą L wski Jan : Zwirowa Góra 14 1314 296,22 68,66 | 1052,90 148,50 fi» MNICA — » (djatermja) — #6у2— 
58 Nienartowiczów „Andrzeja i Teresy spadk. Subocz 37 1800 846,49 268,41 | 4115,87 580,50 ||| bosactwa i szezęscia“, : — 

144 268 || Szeįnkierowie Pinchos i Judal W..Stefańska 24/5 1489,50 ‚ 937213 2833,13 | 58151,85 | 1965,— |ucoyas každego bo“ Я НЕНЕ ННЕ DOKTOR + 
151 Rymszewicz Barbara i Dubaszewska Aleksandra | Stara 27 i 1008 613,12 199.75 | 3062,91 | 432,— ||gatym i. szczęśliwym A | p.ZELDOWICZ | 
153 Bloch Mowsza spadk. Wiłkomierska 15 3024 1421,39 499,51 | 10251,55 | 1404,— У рггес!ави 1 roku. EB AKUSZERAI BA chor. weneryczne, ® 
167 Bason (Kowner) Genia Poplawska 27 1275 880,33 254,56 | 5224,35 115,50 2474 zaliczką 1.50 zł. une sytilis, _ narząców į 
207 т Kłeczkowski Edmund 5 Majakowa i Piaski 137-b.] 2159 115,81 274,66 | 4211,59 | 594,— Miorożeii, Pr. Biuro Ko” SR mirumsumać | moczowych, od 9) 
21 1735 Perkowscy Łeon, Bolesław i inni Królewska 6 2205 6269,01 1982,61 | 41036,68:| 5616, - |l(Póm). ul. Owidzka8 _ AKUSZERKĄ | 7 dowe] 
22 4302 ps Ji Witoldowa 33 4500 1931,91 562,37 | 11640,24 | 1593,— KI! P- —3 Ww. Smiałowska | Kobieta-Lekarz | 

ubinowicz Pejsach Chocimska 29 954 407,63 106,12 | 1627,20 229,50 przyjmuje od godz. 9 l l Ii i 
= 344 Zalkondowie Aron i Sora Końska 22 120 3067,21 929,35 | 19235,99 | 2632,50 40° Mickiewicza I. LB (WICZOWA 

385 4666 Zeltin Mikiel Kalwaryjska 154 2061 1611,20 435461 9005441 1242: rj den: sb 46 m. 6 Niesamos a S M 
402 Rochlicki Klemens spadk. Polowa 2-a 958,50 95,03 28,59 | 591,88]  81— |idużych tzamoc yna: 7 SSESW. Nr 63 | DOW MOCZOW. Į 
378 Jankowska Magdalena Poleska 8 599,60 302,43 99,88 | 1531,49 216,— Hniatych, sprowadzo- „|od 12-21 od 4--6, i 

1 429 Szochot Michel spaak. Ponarska 17 111 663,27 224,12 | 3445,84 486, — |qnych z Pomorza. W * ul. Mickiewicza 24, į 

418 5955 ;  Downarowicz Stanisław spadk. Praczkarnia 15 488 598,83 144,75 | 3058,03 | 418,50 || om 5 wysoko cielne, ННЕ tel. 277.“ | 

340 Kuryłow Sergjusz Sosnowa 23 441 411,48 11236 | 122921" 2437 Bois, ana Wa Zdr. Nr. 152. 
441 Własienko Ludmiła Krzywa 43 516 214,58 31,45 514,31 81,— przeciętna 20 litr. : уа 
462 Burcew Paweł || Saska Kępa 165 165,35 24,91 382,87 54,— | Obejrzeć można w 
463 Turowinowa Franciszka Saska Kępa. 990 88,64 31,21 | 478,59 O W ininiėsi sec 2 сле, EC 2Y 

Mie 6 HEMOGEN" 
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fowstwa Budownictwa w Wilnie ogłasza R K E AA AA WA O MA GR MA BAK 

niniejszem nieograniczony przetarg na ro- UMIENONNONOZM E  PORIRECIKI LUSTERKOWE — @ + Dom Handlow 

E S as a aaa PNE к | A „ej 5 E Email) Ostatnia nowość!!! = 5 5 4 | 

2 w Wilnie. Oferty łącznie z warunkami Lokaty iais B MPR BA USC s a BŁAWAT WILEŃSKI B | 

przetargu można EA godzinach urzę- 6 Wil. Biuro Komi- m 72 SZt, u miejscowych akwizytorów e a Wileńska 31, tel. 382. €-9:1€ | 
ZE RARARA A= Zuza GE sowo - Handlowe, m i w Biurze przy ul. Zawalneį 58 m.10-b 85 * ё B = 

Sap.) za zwrotem kosztów, jak również Inż. Suchorzyński wynalazł aparacik, który w licznych, A a f Wyprzedaż wszystkich letnich B|*" 6RYGmALNY TYLKO Z FIRMĄ 
nace Pankai aaa a nawet w b. cięžkich wypadkach przynios! donioslą popra- ——-—— A towarów z rabatem od 10—200/0 B 

się ania ipca r. o godz. „tej w ieki icie. ity — — lokalu. Ekspozytury Bud. Wilno, wę słuchu, a niekiedy vleczał całkowicie. Przez znakomitych PRZEPISYWANIE Uu is ar ar uo r ur ar us ur us 

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 

wlz (—) Ferański 

porucznik. 

DRA ITS TTD INTO ESTONIA 

Opiece ludzi dobrego serca poleca 
się biedną wdowę, b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo—Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 

fi posiadającą żadnych środków do Į 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm: „Słowa* dla b. 
o owic Szkoły. 
|RZGBYA CZZĘLI STU BDA ATI STR 

  

» 
H. BALFOUR. 

"WALKA 0 DOKUMENTY 
— A pański służący, murzyn?—za- 

pytał Fairleigh. 
— Odrzekłem mu, że propozycja je 

go nie odpowiada mi. 
— Na to Faireigh odpowiedział mi 

z uśmiechem, że w każdym razie nie po 
zwoliłby mi nigdy dać listownie wska- 
zówki Jonahowi, co do miejsca, w któ- 
rem ukryte są papiery „w obawie, by 
murzyn nie pokazał listu tego Jackowi. 
Uwaga ta uspokoiła mnie nieco, gdyż 
dowodziła, że Strickland poszukuje 
mnie. Nie okazałem jednak radości i za- 
pytałem, w jaki sposób będę mógł się 
porozumieć z Jonahem, jeśli nie wolno 
mi doniego pisać. Odpowiedział, ze bę- 
dę mógł rozmówić się z nim przez tele- 
fon bez drutu, prosił mnie bym wysłał 
kilka słów do Jonaha, nakazując mu, by 
przyszedł do Holtza. Odmówiłem, nie 
chcąc wciągać biednego Jonaha w si- 
dła. Fairleigh nie protestował, oznaj- 
mit mi tylko, że pozostawi mi czas do 
nacmysłu. 

„Pozwolił mi się namyślać przez trzy 
dni, przez ten czas byłem pozbawio- 
ny wody dopicia; wreszcie poddałem 
się, w nadziei, że uda mi się porozu- 

mieć **» z Jonahem. Jednak okazało się 
to niemożliwością, gdyż stanąłem przed 
mikrofonem, Osborne przyłożył mi do 
skroni lufę rewolw'eru, a Fairleigh stał 
przy aparacie z ręką opartą na nim, by 
momentalnie módz przerwać rozmowę. 
Musiałem powtarzać słowa, które mi 
dyktowano, a najmniejsza zmiana stano 
wiłaby wyrok śmierci dla mnie i dla wie 
inego mojego murzyna. Uprzedził mnie 

  
lekarzy specjalistów i dr. profesorów uniwersyteckich nieraz 
tosowany, gdy zawodzą wszelkie zabiegi lekarskie. 

s 
Bezpłatnej informacji udziela i przyjmuje ewent. zamó- 

wienia zastępca B. Stiasnego od godz. 9 — 19 w następują- 

cych miastach: ę 

Baranowicze 23 i 24 lipca w hotelu Bristol. 

Nowogródek 26 i 27 lipca w hotelu Europejskim. 

Lida 29, 30 i 31 lipca w hotelu Italja. 

Wilno 2, 3 i 4 sierpnia w hotelu George'a 

Bliższe szczegóły ogłaszane w każdą niedzielę w „liustr. 

Kurjerze Codziennym* i w „Warszawiance* 

Bronisław Stiasny Warszawa, ul. Koszykowa 39, m. 2 

tel. 288— 33, przedstawiciel fabryki klórkapsel G. m. b. H. w 

Warszawie przyjmuje od godz. 9 - 12 i 16—19. 

я Ч tuter i EEBEZEJESESEREJ KOEDEWEGEGESEBESEADESEG varów. 
o tem mój wróg i wiedziałem, że nie za- 
wahałby się z wykonaniem swej groźby 

Co do dokumentów nie miałem naj- 
mniejszych obaw Wskazałem Jonahowi 
szaikę, w której się one istotnie znajdo 
wały, ale wiedziałem, że jonah nie od- 
najdzie ich w skrytce. 

— W jakiej skrytce, Billu? 
— Ukrytem je w japońskiej szafce, 

którą niedawno kupiłem. Gdy się zamy- 
ka szufladę tej szatki automatycznie 
dno ustępuje i papiery wpadają do 
skrytki urządzonej od szufladą. 

+ — Ach, jakżebym chciała módz o- 
powiedzieć to Jackowi. Czy pan przy- 
puszcza, że on tę skrytkę odnajdzie? 

— Sądzę, że on ma po temu więcej 
szans, niż kto inny... Gdy poraz drugi 
kazano mi rozmawiać z Jonahem, ogar 
nęła mię rozpacz, nie wiedziałem, co 
mam o tem myśleć i straciłem już na- 
dzieję na jakiekolwiek polepszenie sy- 
tuacji, gdy, niespodziewanie, Jonah u- 
żył kilku słów porozumiewaczych w na 
szym dawnym dziecinnym języku. 
Wówczas z trudnością powstrzymałem 
się od okrzyku radości: 

Ja myślę! 
— Jedno jest niebezpieczeństwo, że 

gdy Jack aresztuje Fairleigha, umrze- 
my tu z głodu. › 

— Myślę jednak, że Jack zdaje so- 
bie z tego sprawę i dlatego mam na- 
dzieję, że zanim przyłapie Fairieigha, 
postara się nas odnaleźć. Zresztą bę- 

dziemy mogli żyć jeszcze długo, jeśli u- 
da się nam dystylować morską wodę. 
Trzeba zobaczyć, czy nam się to uda 

Zajrzeli do skonstruowanego przez 
siebie aparatu. Znaleźli w nim ze dwie 
łyżki wody. Molly klasnęła w dłonie i 
krzyknęła tryumfująco: 

— Mamy jej masę! 

    
na maszynach 

najtaniej” załatwia 
Wil. Biuro „Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza — 21, 
tel: 152, +! =0   
  
  

  

  

Oszczędności 
swoje ulokuj na 12 
proc. rocznie. Gotów- 
ka twoja jest zabez- 
pieczona złotem, 5ге- 
brem i drogiemi ka- 

mieniami. 
LOMR Plac Kated- 

U ralny,Bisku- 
pia 12, wydaje po- 
życzki na zastaw zło- 
ta, srebra, brylantów, 

różnych to- 
+-100£ 

LLS 

— Brawo!—zaśmiał się Boyd. 
— Proszę ją wypić! 
— Ależ nie, to pani ją wypije. Ja 

mogę poczekać. 
— A mnie się wcale pić nie chce! 

—odrzekła. 
Bili spojrzał na nią podejrzliwie. 
— Doprawdy!—zapewniła. — Prze 

cież wypiłam dwie filiżanki herbaty 
przy śnadaniu. 

Bill dał się przekonać i wypił owe 
kilka kropel świeżej wody. 

— Istny nektar!-—zawołał. 
Molly zaczęła się śmiać, lecz nagle 

zpoważniała: 
— (Co będzie, jeśli Fairleigh za- 

trzyma prąd elektryczny? 
— Ach, zapomnijmy 0 tym 

wieku! 
— Jakžebym chciała, żeby pan go ni- 

gdy nie byt pozna!!-—-westchneta Molly. 
— O, ja nie jestem bynajmniej te- 

go zdania,—zaprzeczyt Bill. —Gdybym 
nie byt na obiedzie u niego, nigdybym... 

Przerwał nagle a Molly zerwała się 
z krzesła. 

— (Cóż to, już drugi raz pan zaczy- 
na i nie kończy. Co panu jest? 

— Nic.—odrzekt zmieszany. 
— Proszę się nie wypierać, —zawo 

łała Molly drzącym głosem. 
— Czy pani nie zdaje sobie sprawy 

że może nigdy stąd nie wyjdziemy?— 
zapytał Bill. 

— Tembardziej... 
Molly zamilkła, czując, że gorący 

rumieniec zalewa jej twarz. Nagle Bill 
roześrmiał się i objął ją ramionami. 

— Pani jest najodważniejszą, naj- 
szlachetniejszą z kobiet, a przytem naj- 
piękniejszą istotą na świecie! Kocham 
panią i uwielbiam od pierwszej chwi- 

czło- 
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Qd ania 21 
Hiiejski: Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SAŁA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Tec „DEL 
Wileńska 38. 

MOROŚLI 

  

  

włącznie będą wyświetlane filmy: 
komedja w 2 aktach. 2) „ZUCHWALI a 

Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta 
w niedzielę i święta odg.4-ej. Od dnią 24 do 28 | 

lipca r. b. włącznie kinematograf z powodu remontu nie czynny. Ad 

Orkiestra pod dyrekcją p, Wł. 
od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. ó-ej, 

do 23 lipca 1928 roku 

TURYŚCI* 

" Dziśi Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. Dwa wielkie obrazy w jednym seansie! 1) Sensacja doby obecnej! 
Największa atrakcja Ameryki i Europy „O CZEM PARYŻ MÓWI* | 
napięcie! Przepiękne kobietyl Najstawniejszy kabaret swiata! 2) „NIIEWINIĄTKO z PRZESZLOŠCIĄ* kino- 

romans w 8 akt. z życia współczesnego z zachwyc. Noncy Nash. Ost. seans o godz. 10.15 3 

UK į 6 aktach. W roli głównej gwiazda 
„Kachareczka skanu MAG Pickford. Nad ozi D „DO- 

ZBÓJE* komedja w 2 aktach.   
ы 

—————— 
| 

poryw. film erotyczny w 7 akt. Szalone | 

  

Ko „Polonia“ 
A.Mickiewicza 22. 

  

tytułowych znakomity t 

Parter od 80 gr. Dzis największy s 

ragik, ulubieniec publiczności wileńskiej 

uperfilm z cyklu arabskiego w nowem opracowaniu! Niezapomniany cza- 

rujący obraz piękności i miłości. Fascynująca symfonja miłości i żądzy na egzotycznem tle wschodu, 

odwieczna piesń żaru płonącej krwi, krainy haremów „BIAŁA NIEWOLNICA* dramat w 12 aktach. W rolach 
Włodzimierz Gajdarów, 

piękność Liana Haid i znany Karol Vanel i Reneć Herivel. Początek seansów_o_zodz, 5.30, ostatni 10.30. 
światowej Sławy 
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li poznania. Czy chcesz byč moją? 
Tak,-—-odrzekta Molly, zarzuca- 

jąc ręce na szyję ukochanego. 

  

ROZDZIAŁ XXIII. 
Portret ukryty. 

Słońce wstało radośne i błyszczące 

lecz nie rozweseliło to Neda. Właśnie 

odebrał on list od Izabelli, w którym za 

wiadamiała, że nazajutrz powróci do 

Anglii. Ned miał nadzieję, że wszystko 

się zakończy szczęśliwie przed jej przy 

jazdem. Nawet wówczas byłoby trudno 
wyjaśnić jej sytuację, teraz zaś było to 
prawie niemożliwe. Z trudnością zapa- 
nowawszy nad niepokojem, zawołał [o- 
naha i ruszył w drogę, pełen smutku i 
złych przeczuć. 

Gdy przybył do zamku, lokaj wska 
zał apartament dla niego przeznaczony 
i oznajmił, że lord Fairleigh będzie za- 
jęty aż do śniadania. 

Ned pozostawał w swym pokoju, za 
nim Jonah rozkładał ubrania, tłomaczył 
mu, jak bardzo ważnem jest, by postę- 
powali ostrożnie. 

— Na miłość Boską,—mówił, —nie 
probuj na własną rękę szukać pana 
Boyda, i nie mów o nim z nikim. Jeste- 
śmy w krytycznej sytuacji i najmniejsza 
nieostrożność może zgubić i nasi pana 

Boyda. Z Osbornem nie zadawaj się, 

gdyż on będzie zapewne próbował na- 

stawić na nas sieci. L 

— On može probowač!—odrzekt Jo 

nah spokojnie.— Wszystko być dobrze, 

massa Ned, pan nie bać się! 

Ned życzył w duchu, by słowa mu- 

rzyna były prorocze, poczem udał się 
do bibljoteki, aby znaleźć list od Molly 

W pokoju nie było nikogo, ale Craw 
ley obawiając się zasadzki, zwolna z o 

Dziśl Najnowsze arcydzieło podług powieści Wernera Szełia! TAJEMNICA KSIEŻNY PANI 
czyli MISTRZ ŚWIATA; przepiękny erotyczny dramat miłości i sportu w I2 aktąch. W roiach 

chluby ekranu Olga Czechowa, Xenia Desni i Fred Solm. 

bojętną miną oglądał książki, pousta- 
wiane na wysokich półkach, biorąc do 
ręki niektóre i, po. przejrzeniu, odsta- 
wiając na miejsce. 

Nareszcie zatrzymał się przed opra- 
wionym rocznikiem P u ns z u, wyjmu- 
jąc go z półki, zasunął rękę głębiej i 
dotknął kopert. Ścisnął dłoń i, nieodwra 
cając się, mimo niepokoju, wsunął listy 
do kieszeni, poczem usiadł przed ko- 
minkiem i zatopił się w lekturze cieka- 
wego pisma. Musiał użyć całej siły woli 
by nie wyjąć listów z kieszeni i nie prze 

czytać ich natychmiast. Dobrze się jed 
nak stało, że zapanował nad swą cieka 
wością, gdyż Fairleigh wszedł na chwi 

lę, a tak cicho stąpał, że Ned nie zauwa 
żył jego obecności, dopóki doń nie prze 
mówił. 

Przedstawili się uprzejmie i rozma 

wiali wesoło aż do chwili, gdy dźwięk 

gongu oznajmił, że śniadanie podano. 

— Jakże się panu podobali nasi 

wczorajsi artyści - amatorzy ?—zapy- 

tał Fairleigh siadając do stołu. 

— Doskonale grali. 

— I mnie się podobali, ale dramat, 
grany przez nich wywarł zbyt silne wra 
żenie na jednej z moich pokojówek! 

— Doprawdy?—zdziwił się chłod- 
no Ned. > 

— Podobno była bliska zemdlenia 
i musiała opuścić salę, co-prawda było 
bardzo duszno. Najgorsze jednak jest 
to, że się więcej nie zjawiła. 

Neda ogarnął niepokój. 
— Czyżby zginęła?—zapytał, usiłu 

jąc mówić spokojnie i patrzeć obojętnie 
Istotnie. Nieobecność jej została 

wykryta dopiero dziś rano, gdy zauwa- 

żono, że nie wykonała swych obowiąz- 

  

-ków. Druga pokojówka poszła po nią 

SUWARINEJ 
tytułowych 

do jej pokoju i stwierdziła, że łóżko jef 
pozostało nietknięte. Wszyscy przypusź 
czali, że powróciła prosto do domu, po 
wyjściu ze sali. Jest to niemiła historja- 
Musiałem dać znać miejscowej policji. 
Skończy się na tem, że zacznę być po- 
dejrzanym osobnikiem, a ja sam uwie- 
rzę w to, że dom mój sprzyja tajemni- 
czym zniknięciom. Boyd, a potem ta po 
kojówka... Na nieszczęście zbyt duża 
przerwa dzieli oba te wypadki, by moż 
na było je łączyć. Nienawidzę tajemnic, 
lecz zdaje mi się, że tajemnice mnie ota 
czają! 

Żartobliwy ton lorda ubawiłby Ne 
da w innych okolicznościach, lecz w tej 
chwili był on zaabsorbowany wałką 2 
gwałtownem pragnieniem dowiedzeniź 

do- 2 AA PRRYA 
ma- syfilis i skórne. Wil- 

wiejskim, no, ul. Wileńska 3, e- „ 
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  się imienia zaginionej, musiał jedna 
zachować obojętność gdyż czuł utkwio 
ny w sobie wzrok wroga. Odrzekł więć , 

obojętnie: 
— Rozumiem, że to bardzo kłopotl 

we, ale mam nadzieję, że ta dziewczyna 
się znajdzie. й 

— Žyczytbym sobie tego bard 
ale obawiam się, że zdarzyła się jej fó 
kaś przygoda, gdyż podobno podążyłć 
ścieżką, ciągnącą się poprzez skały, któ 
ra jest tak wąska i stroma miejscami 
że przy takiej, jak obecnie ślizgawicy: 
jest wprost niebezpieczna. Zresztą nie 
należy się tem naprzód niepokoić. 

Rozmowa potoczyła się na inny te 
mat, lecz Ned z największą trudność” 
zachowywał spokój. Pamiętał on że W” 
dział Molly podczas przedstawieni? 
lecz nie zauważył jej przy wyjścih 
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