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miesięczna z odniesieniem do comu lub z przesyłką pocztowa
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259,
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N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28.
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a
|
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A. Łaszuk

GRODNO— Księg. T-wa „Ruch”.
HMORODZIEJ—K. Smarzyński.

WILNO, Włorek 24 lipca 1928 r.
Redakcia

Szeptyckiego

BRASLAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“,
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie

2-ej i 3-ej

USES

30 gr.

POZO

Za tekstem

MAD

10 groszy.

Kronika rekiamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o
Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowod:
rego 20 gr

50 proc. drożej.
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doórkowa

naganka pracy

Prasa sowiecka o stosunkach

sowieckiej.

sowiecką,

uwydatnia

się

rów,

zwła-

jest niezastąpioną...
Antybolszewicki front

od

wością

narazie

nowego

„Izwiest ja“ piszą:
„Tajemnicze podróże różnych
stawicieli wojennych na linji:

reszt —

Warszawa

zanie

połsko-litewskich

nastąpiło

z winy

Litwy,

zmiany

przez

Radę

Ligi procedury

w kwestjach

artykułu

I-go

i arty-

kwestja

procedury

przy

załatwieniu

sprawy

jak

również

uregulowanie

całego konfliktu polsko - litewskiego będą podyktowane wyłącznie względami politycznemi a nie prawnemi.
Litwa powinna uczynić próbę zupełnie specjalnej giętkości i pewnej up
z
EE
ażeby WAW
e. i wykorzy$
7 10 орт
iczną świata, że niepowodzenie rokowań w znaczne
a
jest aa das
nėjo aa
i ambitnych planów Polski

Święto śpiewacze usd

za

—

wielką manilestacją

wstępnym:

„Trzeba # СЁЦ

dzić,

Rewel

:

SS

że „Czas*

A

krakowski

i „Słowo*

saleko

tworzonej

sytuacji

w. śwolch

-a0zważa

żaniach politycznych.
„Terno p. Daszyńskiego", bo tak
nazwał
p. Koskowski
oświadczenie
Marszałka Sejmu, konstatowało - dość
i
R
‚
ZE A po pac
L
ZW:
politycznej

A

mogły

ae s
zk.

A

TOZWiązanie
Far ameutu_ i rozpisanie
nowych wyborów, albo zamach stanu.

—Helsingfors trwają w dalszym ciągu. Po konierencji wywiadu
państw
bałtyckich w Rydze do Rumunii przy-

w

było

mie koncerty, w których brała udział armja śpiewaków złożona z 35.000 ludzi. POminając karcąco Marszałkowi SejKoncertowi przysłuchiwało się 45 tys. publiczności. Punktem kulmina- mu, że, według niego, było jeszcze

dwuch

oficerów

fińskich

8 !]ісипе śpiewaczne i muzyczne imprezy zognikowały się w zbudowanej
specjalnie na święto śpiewackie olbrzymiej hali, mogącej
pomieścić 80.000
ludzi. W hali tej odbył się szereg produkcji nbjedyi c
od, trzy olbrzy-

ofice-

rów. Należy zaznaczyć, że Finlandja
zawsze się opowiadała przeciw związkowi państw
bałtyckich
z Polską
dlatego tylko, że Polska jest sprzymierzona z Rumunją. Finlandja
zaś
obawiała się, że z powodu interesów
Rumunji będzie wciągnięta w jakieś
komplikację. Czasy
zmieniają
się i
obecnie Finlandja widocznie zmieniła
pod tym względem swoją pozycję.
Zmiana ta wypadła akurat wtedy,
gdy Rumunja i Polska są zajęte spiesznemi przygotowaniami
wojennemi.
Fakt, że przygotowania te odbywają
się przy udziale i pomocy mocarstw
stanowią
właśnie niebezpieczeństwo
dla pokoju. Szczególnie Anglja, która

marzy o interwencji

przeciw Z.S.S.R,

gotowa jest walczyć „do ostatniej kropli krwi* żołnierza
polskiego
i ru-

muńskiego. Pod tyn

względem

ma

ona

pewne tradycje"..
Moskwa usposobiona jest panicznie łub udaje panikę, z przesadą reagując na najzwyklejszy
fakt.

W

innym numerze „Izwiestij* znaj-

dujemy _ bardziej
charakterystyczny
ustęp. Chodzi tu o aresztowanie wojskowego attache
sowieckiego w Rydze, niejakiego Lange. Rzecz rzeczywiście oburzaiąca; nic się nie
dziwimy pismom łotewskim. Słusznie zatem pisał „Latvis”, że Łotwę niepodobna nazwać państwem
praworządnem, skoro innych przestępców karze
się za pośrednictwem sądów państwowych,

zaś

zwyczajnego

szpiega

Wykryto

w Rydze całą aferę, która pozostawała pod jego
kierownictwem,
ale
rząd łotewski
uznał za wskazane
przerwać Śledztwo i wydalić go jedynie z granic Łotwy. Naturalnie z iaktu
tego skorzystały
Sowietyi nie omieszkaly w „Izwiestjach“ zamieścić wywiad z Langiem, który w długich wywodach dowodzi swej niewinności, a

prowokacyjności łotewskiej „ochronki*
dają

Nie dosyč na tem, „Izwiestja“ dodo tego wywiadu wlasne uwagi

bardzo

charakterystyczne

i

bardzo

dla Łotwy surowe
napomnienia.
Że
„prowokacja jest widocznie
dziełem
ręki nie tylko samejaŁotwy, ale jakichś
tajemniczych czynników zainteresowanych a zagranicznych.
Dalej
nawiązuje się do niewykrytych
dotychczas
przyczyn
napadu
i zamordowania

kurjera sowieckiego Nette, dalej znów
się wspomina

o

konierencji

przed-

stawicieli sztabów generalnych z udzia-

łem Polski w Rydze, poświęceniu pomnika w Kresławce i t. d., a dodaje

się

do

tego

„Takoje
pimo“.

tłustym

położenie

drukiem

zdanie:

nie możet

byt ter-

TRWALE

w barwne stroje, liczne orkiestry, sztandary, udekorowane

USUWA
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э
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:RATEUR

pod

protektoratem

prezydenta

Rzeszy

Niemieckiej

Hindenburga

oraz prezy-

„terna"

w Polsce człowie-

skończoność. Pan poseł Mackiewicz
w „Słowie” opowiedział się kategorycznie

za

„oktrojowaniem

denta Austrji Heinischa, a znajdowały się pod znakiem wielkiego twórcy pie- wy Polsce": naczelny

praw

publicysta „Cza-

skoń-

POZNAŃ, 23—7. Pat.
Z
okazji
pobytu
Pana Prezydenta
Rzeczypowskazówką krakowskiego publicysty spolitej
w Poznaniu ogłoszone zostai na grunt czwartego Sejmu ją prze- ną pod protektoratem
Pana Prezydennosić, gdyż w ocenie stosunku sił i ta dwa odczyty: w dniu 24 lipca br.
obecnej konjunktury politycznej
nie o godz, 6-ej wiecz.
wygłosi
w auli
różnimy się z panem
Mackiewiczem
Uniwersytetu
w Poznaniu
minister
przemysłu i handlu inż. Kwiatkowski
Zagadnienia
ustrojowe
muszą
być
odczyt na temat: „Współczecne zadaalbo rozwiązane, albo rozcięte, alenie nia ekonomiczne na
tle zadań polizawieszane w nieskończoność. W iem tycznych''.
i
e
i
Dnia 28 lipca b. r. o godz. Ó-ej
AE
A
>
R
>
mówi poseł wileński, „nie
minimum, wiecz. również
w auli, uniwersytetu
a maximum ryzyka!“
poznańskiego wypowie prezes Banku
Gospodarstwa Krajowego dr. Roman
Wojciech Rostworowski.
Górecki odczyt na temat: „Pola BanDzień Polski pod
kierownictwem ku Gospodarstwa Krajowego w życiu
hr. Rostworowskiego stał się ze wszy- gospodarczem Polski“,
stkich pism konserwatywnych
najbli- Echa pobyłu
gen. Góreckiego w
żej i najściślej związany z księciem
Gdańsku.
Radziwiłłem, wice-prezesem klubu je„ GDAŃSK, 23. Vil. Pat. „Danziger Volkdynki i leaderem
konserwatystów w stimme"* — огдап socjalno-demokratycznv
jedynce. Powyżej
przytoczony
głos ogłasza w dzisiejszym numerze wywiad
swego swego przedstawiciela
z
em
Dnia Polskiego w sprawie
polemiki Banku Gospodarstwa Krajowego prezes
gen. Gó
Słowa z Czasem przyznaje nam rację. reckim.
„Danz. Volkst.* podkreśla, że w
Akceptowane są tu nasze tezy tylko rozmowy gen. Górecki zainteresował toku
się
w nowem i świetnem siormułowaniu. najdrobniejszemi szczegółami stosunków
polsko-gdańskich, przyczem poczynił wynuWszystkie zarzuty Czasu zostały tem- izenia, które posiadają dla Gdańska
dosamem
odparte.
Dzierń
Polski nie niosłe znaczenie, a mają tem większe znaczenie, że odpowiadają stanowi
zgadza się na oddanie sprawy
kon- wych kół polskich. W dalszym skuciąguurzędogen.
stytucji czwartemu
Sejmowi.
Dzień Górecki oświadczył, że celem jego pobytu
w Gdańsku było nawiązanie ścisłego konPolski uznaje stan wyższej
koniecz- taktu z gdańskiemi kołami gospod
arczemi
ności, w który państwo nasze zosta- i zapoznanie Się z dotycząsowym rozwo-

ło postawione. Dzieri

Polski,

Konstytucji

przepro-

bnie jak my, rozróżnia
minimum od
maximum ryzyka i wreszcie Dzień
Polski uznaje, że dziś konjunktura
polityczna
dla
oktrojowania . Копstytucji jest bardzo odpowiednia.

Niezadowolenie w Paryżu z powodu manifesfacji widzi innego wyjścia, jak tylko roz_ PARYŻ. 23.7. (PAT). Cała prasa wyraża ubolewanie,
wacze

że święto śpie- wiązanie

w Wiedniu stało cię okazją do maniiestacji za Anschlusem.
„Petit Parisien* podkreśla niebezpieczeństwo
podobnego
stawiania

sprawy, w szczególności w chwili obecnej,

gdy obchodzone

rocznice przypomi

lzb ustawodawczych

i pój. odrzuceniu in extenso wszystkich

ście do nowych wyborów pod
naprawy ustroju

hasłem
/

”

jem

podo-

Wreszcie kto wie, czy ten zarzut
wadzić w Sejmie obecnym,
a gdyby
się to» okazało niewykonalnem, nie niecierpliwości nie wynikł z necessitas
utrzymania pewnej . równowagi,
po

opuściło już Wiedeń.

Z pohyfu prezydenta
Rzeczypespolifej w Poznaniu.

+22
t ża

szym wielu śpiewaków

na udar serca. Porządek utrzymywało prócz policji wojsko. W dniu dzisiej- (W PY Zmianę

stanowisku.

gospodarczych

stosunków

czył, że obecny rząd polski nigdy nawet
myślał o jakiemkelwiek

renności

Gdańska

Sa

ograniczeniu

w dziedzinie

pia w ostrych
wobec

organ

słowach

oświadczeń

gen.

nacjonalistów

Allgemeine Ztg“.

politycznej,
zajęte

Góreckiego

niemieckich

przez

„Danz.

w Sfokho!-

mie,

EC

potę-

stanowisko,

tez Kongres PR

nie

suwe-

kulturalnej, czy też innej.
„_ W końcu dziennik socjalistyczny

Czesu.
Przecież chyba nie tego czekamy, by Sejm obecny odrzucił proai

pomiędzy

Gdańskiem a Polską.
Dziennik podkreśla, jako szczególnie i
ważny J
Znamienny ustęp wywiadu
gen.
Góreckiego, w którym ten ostatni
zazna-

STOKHOLM, 23—7.
nają Austrji, że orjentowanie się w kierunku Niemiec jest rzeczą niebezpieczStoimy zatem wobec dwuch róż. jekt konstytucji i żeby pa Dabski wy
Pat. Jutro
przy tej okazji swe mowy. zostanie otwarty w Stokholmie międzyną dla sprawy pokoju „L'Oeuvre'ł zaznacza, że jest sprawą wielkiego znacze- nych stanowisk, a sami— powiedzmy powiedział
j
a
:
Rh
nia zorjentować się w tem niebezpieczeństwie póki czas. „L Homme Libre" to otwarcie — wybraliśmy
trzecie w Przecież to, co może
powiedzieć
w narodowy kongres radjologiczny.
Do
Stokholmu przybyła już lub przybęstwierdza, że obecność Loebegoi Seweringa u boku kanclerza Seipla zwiększy- tem przekonaniu... że się na niem SW£l mowie p. Dąbski,
jest
nam
odzie dziś i jutro znaczna liczba najła niezmiernie znaczenie uroczystości wiedeńskich. Zdaniem „LAvinier*
na- wszyscy odnajdziemy.
gólnie dobrze znane
deszła chwila w której należało postawić jasno sprawę i zawiadomić Wiedeń

i Berlin, że połączenie się Austrji z Niemcami jest rzeczą niedopuszczalną.

Echa

Wyprawy

4

to, co

ŚMIERĆ MARIANO.

idącą
z Medjolanu gen.
załogi „italji. Naogólnie sądzą że
z Medjolanu gen.

tyczące przeżyć załogi „Italii za cenę 3.000.000 lirów. W Medjolanie zawiązał się komitet celem wystawienia pomnika narodowego dla załogi „Italii'.

j

ją

„przed

wypowiedzeniem.

Nie

:

tej mowy

widzimy

:

żad-

du Marszałka to, co jest ultima ratio, NYCh Plusów w tem, že projekt nowej

jest jego ostatnią,
konsekwencją,

1

Raid
amazonki
rumuńskiej
do Warszawy
BUKARESZT, 23.V1i PAT. Znana amazonka, pani d' Orange, która
przybyła konno drogę z Paryża do Bukaresztu, rozpoczyna we Środę raid
Bukareszt— Warszawa.
;
Raid ten zamierza p. d“ Orange odbyč w ciągu 20 dni. Po krótkim
wypoczynku w Warszawie p. d'Orange uda się konno do Pragi, a następnie przez Norymbergę i Strassburg do Paryża, dokąd spodziewa się przy-

najdalej

oddany

byłby

konstytucji

Kia

.

pastwę

na

i odrzucając Mało ciekawej irazeologji.

wszystko inne,
chce
ją natychmiast
Rzecz inna, że państwo
polskie
zastosować, nie próbując
nawet wy- nietylko
swe
sprawy
ustrojowe
ZE:
й
\
musi załatwić. Hamulce,
które
:
czerpać innych
Publicysta
; Środków.
*
RR
załatwienie
sprawy ustro„Czasu* natomiast chce
za wszelką wstrzymują
SR
т
;
cenę, wbrew niema! oczywistości, tej 10W€), mogą „działać z terenu
in-

Nobile sprzedał pewnemu medjolańskiemu dziennikowi swoje pamiętniki do- ultima ratio uniknąć.
f

й

Poseł Mackiewicz bierze z wywia-

Nabile'a

WIEDEN.23.7. (PAT.) Według doniesień dzienników
pokładzie okrętu „Citta di Milano“ zmarł jeden z członków
zwisko zmarłego trzymano jest w ścisłej tjemnicy, jednak
zmarł Mariano.
PAMIĘTNIKI NOBILE'A.
WIwDEŃ. 23.7. (PAT). Według doniesies dzienników

zg

Uważa

ją

za nych

dziedzin

politycznych.

Ale

broń tak obosieczną, tak niebezpieczпа ав ОЙОча
wraženie, jakgdyby

myśmy
też przeciwstawili się tylko
stanowisku Czasu, który twierdził, że

ją zupełnie

ze względu
na
nasze
wewnętrzne
stosunki oktrojowanie konstytucji jest
Śt. M.
nie do pomyślenia.
o"

wykluczał.

A

ież

:alternat
i ywa posła
: Niedziałkowski
KORĘ
ego
nie może być chyba poważnie brana
pod uwagę..,
Argument, że Państwo, które
już
jeden wstrząs tak
Świeżo
przeszło,
nie może być narażone na drugi, nie

:

wybitniejszych
świata.

Rafasfrofa

z

całego

kolejowa.

BYDGOSZCZ, 23 VII. PAT. Dnia
21 b. m. o godz. 17:ej min. 45 wydarzyła się na liaji kolejowej
Kartuzy-Kętrzyno
katastrofa
kolejowa.
Mianowicie pociąg osobowy, udający
się z Kartuz do Kętrzyna, najechał
między stacjami
Krokowo-Garcz
na
Staczające się po
pochyłym
torze
wagony towarowe, hamowane _ przez
funkcjonarjusza
kolejowego
Kleczkowskiego.
Na skutek zderzenia siedem
wagonów uległo rozbiciu. Kleczkowski
poniósł śmierć na miejscu.
Pozatem
cztery osoby odniosły
ciężkie
rany,
kilka lżejsze.
Rannych
przywieziono
do

szpitala

wypadku
nstalenia

Generał Hailer w Paryżu

specjalistów

w

Kartuzach.

Na miejsce

wyjechała
komisja
przyczyny katastrofy.

celem

PARYŻ, 23-VII PAT. Gen. Haller
wydał pożegnalne Śniadanie,
na któ- Zerwanie układu
japońsko-chińZ „Dowodu felegramu cesarza Wilhelma.
i istotnym i zasadniczym celem majo- rem obecni byli min. Marin, ambasaskiego.
B
IN, 23. VII. PAT.
„Vorwarts“ donosi z
Amsterdamu,
že
baВ
SE
AS
: dor Neulant, gen. Archinard, sekretarz
WIEDEŃ, 23. VII. PAT. Według
wiący w miejscowości Katwik przewodniczący
rady miejskiej Pinet,
przedstawiciele doniesień
republikańskiego
komitetu a
o
jego
S
A
dzienników
Londynu
Jadla obrony republiki niemieckiej zwrócił się do rządu holenderskiego z "3/14 Konsekwencją, jego moralnem FidACu, byłych kombatantów polskich ponja wypowiedziała zChin
om
układ
zażaleniem przeciwko ekscesarzowi Wilhelmowi, który wysłał telegram do rozgrzeszeniem jest właśnie naprawa i szeregu innych instytucyj, które po- handlowy.
wycieczkę b. żołnierzy
jednego ze swych oficerów porucznika Radla. W telegramie tym
excesarz ustroju. Stanąć wpół drogi—to nara- dejmowały
armji
polskiej
we Francjj
w czasie Sąd doraźny w
sprawie napadu
podał, że naród aaa
an
o
na usunięcie rządów Obec- zjć kraj na dużo głębszy wstrząs, na
jej
pobytu
w
Paryżu.
pocz
urząd
na
fowy.
nych i na zaprowadzenie
być

przed

końcem

października.

wydaje

NONAME
Telegram
ten
zdaniem
przewodniczącego
komitetu,
ścinności holenderskiej.

aa

jest

tego też powodu przewodniczący republikańskiego
rząd holenderski

da zwrócenia

uwagi

naruszeniem

komitetu obroex-cesarzowi

na

się nam

przekonywujący.

Bo

dużo większe ryzyko, niż przeprowadzić Ustawę Konstytucyjną „mimo
ia
Wycieczka
Ni
;
&
i
Sejmu". Nie możemy być po wieczne
czasy

niewolnikami

popełnionego

marcu 1921 błędu ani

Państwu

w

od-

Niepowodzenie
Hadżicza
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Ameryki
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uczestnikom napadu
przy

ul. Głębokiej,

obrońcy oskarżonych wnieśli o
uznanie niekompetencji
sądu doraźnego.i

przekazanie sprawy

sądowi zwyczaj-

nemu. Wnioskowi temu sprzeciwił się
prokurator. Trybunał po naradzie nie

zwiedziła przychylił
się do wniosku

bezprogramowości Z pobytu wycieczki polskiej z
socjalistyczną o noli
Ameryki w Krakowie.

jeśbył z pewnością,
alternatywy
jį użyć w tymi towypadku
terminologii
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ferencję
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w sprawie
przygotowań
do odlotu
statku powietrznego.
niemieckiego

Lot próbny ma być podjęty w pierwszej

Polaków z
w Wieliczce.

również starą synagogę, gdzie przyjmował ją dr. Landau. W dniu dzisiejwycieczka
9-ej rano
szym o godz.
zumiał decyzję Marszałka Piłsudskie- opuszcza
do
wyieżdżając
Kraków,
go, Jednem uderzeniem podważył on Katowic, skąd odjedzie do Poznania
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elenrėgo Statku
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Los nej. Stronnictwa opozycyjne wiedzą
Angelos Delegacja po zwiedzeniu urządzeń we Fridrichshaten odbyła kon- już obecnie, jakie mają przed sobą
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zemdlała
podczas
pochodu.
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śni Franciszka Schuberta, którego setna rocznica zgonu przypada w tym roku.
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pięknie rydwany gdyż niema chyba

zgromadzonych z całego Świata uroczystą szatę.
Wszystkie imprezy zorganizowane z związku ze zjazdem odbywały-się
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8 godzin. Widzowie oklaskiwali co chwila uczestników pochodu, przybranych WY wyczerpują w zupełności sytuację,
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w a wczorajszym wielki pochód, któ- czwarte wyjście,
ry. przeciągał najbardziej ruchliwemi głównemi ulicami miasta.
time“
W pochodzie wzęło udział 150.000 osób.
Przypatrywało się zaś mu wg
setki ludzi, którzy zgrupowali się wzdłuż ulic tworząc szpalery. Pochód trwał
* уча

so-

wieckiego, dlatego jedynie, że był
nim wojskowy attache, wypuszcza się
z więzienia i pozwala powrócić
do

Rosji. Lange był szpiegiem.

Hanowerze.
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Anschlussem.

niemieckich śpiewaków, którzy przybyli z całego Świata na dziesiąty niemiecki
zjazd śpiewaków. Zjazdy takie odbywają się co cztery lata. Ostatni odbył si;

ratio.

W „Dniu Polskim" czytamy w artykule

Wiedeń 20.7PAT. Od czterech dni znajduje się w Wiedniu z górą 150.000 PIOJEKIU ko

przedBuka-

— Ryga —

rokowań

15.
Jest mało prawdopodobne, ażeby argumenty prawne Woldemarasa mogły w jakiejkolwiek mierze wywrzeć wpływ na korzystne dla niego rozwią-

Finlandji

tematu.

niepowodzenie

kułu

do Rumunji — oto
„niebezpieczenstwo”, powtarzające się w prasie 50wieckiej tak często, jak często prasa
ta niema

że

ażeby Polska mogła wykorzystać na najbliższej sesji Rady Ligi wszystkie atuty, jakie wypływają ze statutów Ligi Narodów. Należy więc liczyć się z moż

szcza w chwilach jakiejkołwiek
żywszej wymiany
stosunków
pomiędzy
temi państwami i Polską. Naganka ta
jednak stała się do tego stopnia ulubionym
tematem
czerwonych gazet
sowieckich, że obrzydła i nudzić poczęła nawet Moskwę.
Od dłuższego
już zatem
czasu
„primieniajetsia"
głównie w czasach ogórkowych,
jak
teraz naprzykład,
a wtedy rzeczywiŚcie

Ultima

MOSKWA. 23.7. (PAT). „Izwiestja* omawiając sprawę polsko - litewską piszą, że w chwili obecnej polityka połska zmierza do.stworzenia pozo-

Specjalna naganka przeciwko państwom bałtyckim,
uprawiana
przez
prasę

polsko-liiewskich.

obrońców,

Poczem przystąpiono do przesłucha
nia świadków, a mianowicie kierow
niczki fili pocztowej, urzędników
i t.d.
Świadkowie opisują przebieg napad
u
1 rozpoznają sprawców.

Zmniejszenie się bezrobocia.
WARSZAWA,
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ostatnie
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tygodniowe
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anie
z rynków pracy zaczasścioyikraków kiej Wika fiazpóludkia
„Pa- od 1 do 14 lipca b. r. wykazuje
odbył się wspólny obiad w wrestauracji
w
dalszym cią- 109536 bezrobotnych zarejestrowanych
w Państw. Urzędzie Pośr. Pracy.
“ Częsč gości pojechała do Ojcowa,
W stosunyku do zeszłego tygodnia
gdzie zwiedzała ruiny zamku. WE dnių d liczba
bezrobotnych zmniejszyła się <
siejszym goście amerykańscy wyjechali do
3068 osób.
salin wielickich.
20- VII.
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nepartycja

Regionalizm w przysitawiach.
.Nie daj Boh
Świnni roh
A mużyku panstwo”,

ry 2 majątku sprawiedliwie został mi przez
rząd
robotniczo-włościański
wydzielony
Przekonałem się wtedy, iż szczytem dążenia chłopa białoruskiego byłoby zatrzymanie pana w majątku jako
doradcy
i po-
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RYGA, 23 VIL PAT. Wczoraj w wielkiej
rozprawie szpiegowskiej w
Rzeżycy rozpoczęło się przesłuchanie Świadków. Przesłuchany został Świadek oskarżenia były współpracownik G. P. U. w Siebieżu Nikitin,
który
jesienią 1927 r. zbiegł przez granicę łotewską i zdenuncjował pograniczną
ogranizację szpiegowską, działającą na terenie Łotwy.
Nikitin zeznał, że uciekł
do Łotwy ze względu
na ciężkie
warunki
pracy i małe uposażenie w G.P.U. Świadek
widział osobiście niektórych
oskarżonych w trakcie składania doniosłych dokumentów
w oddziale operacyjnym GPU., innych zna z nazwisk jako szpiegów , figurujących w rejestrach GPU.
Reszta Świadków będzie
Przesłuchiwanie Nikitina trwało 3 godziny.
przesłuchana w ciągu kilku dni.
RZEŻYCA, 21 VII. PAT.
Na dzisiejszem
posiedzeniu
sąd wojenny
kontynuuje przesłuchanie Świadków oskarżenia.
Przesłuchiwani są głównie
współpracownicy policji politycznej.
Jutro sąd przystąpi do przesłuchania

posie-

dzenie syndykatu banków gwarancyjnych, na którem dokonano ostatecznie
repartycji
zgłoszonych
zapisów na 4 proc. premjową
pożyczkę inwestywiernika.
Czy
może
być
coś
naturalniejszecyiną.
io lepiej uciekać z tego padołu łez i cierz nim chłopem
pień, gdyż nie daj Boże takiej tortury
dla go: „wumny* pan narówni
Ponieważ suma subskrybowana znacznie przekroczyła kwotę pożyczma 4 dziesięciny. Niech mu tam! Pozootoczenia.
;
znaczenie
stawmy
nawet
dom
mieszkałny!
Ale
za
to
społeczne
na
ki wyłożoną do sprzedaży, uchwalono z uwagi
Tak
rozumuje chłop białoruski w
swojej praktycznej i wytrawnej głowie, na- ma się do kogo udać, ma się głowę, w któ- pożyczki uwzględnić zapisy do
kwoty złotych jednego tysiąca
w całości,
uczony życiem. A, że porównuje
panowa- rą przyzwyczaił wierzyć.
do
kwoty
pięć
tysięcy
w
85
proc.,
do
kwoty
dziesięć
tysięcy
złotych
w 63
Jakże
inaczej
sobie
nasze
rządy
w
nie chłopa ze świnią i do tego rogatą, to
białoruskiego proc. do kwoty sto tysięcy złotych w 35 proc., zaś zgłoszęnia
dziwić się temu nie należy, jeżeli się po- Polsce stosunek do chłopa
ponad
sto
wytłumaczyły! Poszliśmy drogą
teoretyczzna te nieskończone męczarnie, które w
narodników rosyjskich, tysięcy złotych w 20 proc.
współżyciu wioskowem ryjąca Swinia sąsia- nych doświadczeń
tym samym torem na Białejrusi, Wołyniu,
da sprawić potrafi.
;
Pierwotna koncepcja uwzględnienia w całości zapisów do pięciu tysięcy
„A juś! a juś! a juś u chleu!* słyszy Się Ukrainie. Wszystko pod jeden sztrychulec:
okazała się niemożliwa do przeprowadzenia wobec ogromnej ilošzłotych
Ziemie
Wschodnie!
babę,
codzień od rana do nocy, wołającą
Wprowadziliśmy pośrednika — łącznika ci drobnych zgłoszeń. Rozsyłka oryginalnych obligacyj pożyczki rozpocznie
dziwkę, chłopca lub dzieciuka przy wypępomiędzy chłopem a rządem.
$
:
|
dzaniu świni ze szkody.
się w ostatnich dniach tego miesiąca.
Tym pośrednikiem został: osadnik.
Niedarmo nawet w śpiewie białoruskim
Nie dość tego, iż jest on w
pojęciu
Niezwykle pomyślne wyniki subskrypcji jakoteż
20-tysięczna Ęrzesza
powtarza: „swińńia u repie; swińńia u repie,
białoruskiego
uzurpatorem
jego
parasionok u redźce*. A tu w tą repę czy chłopa
subskrybentów,
Świadczą
o
powszechnem
i
pełnem
zauianiu
społeczeństwa
własności,
gdyż
zabrał
mu
ziemię
pańską
Swirzodkiew wpada jeszcze nie zwyczajna
upra- do papierów państwowych i do polityki finansowej rządu.
nia, ale świnia z rogami! TOż to cały świat przez tyle lat jego — chłopa potem
Oznacza to, iż o ileby Stwórca obdarzył świnię rogami, a chłopa panowaniem,

nie tylko zryje, ale

i zabodzie!

chłopa
z panowaniem
Analogii świni
(nie daj Boże wymówić przed nocą) chyba
ргесуjuż po tym przykładzie nie trzeba
„trumny
zować. Uciekać, albo odrazu do

się położyć.

ACE

rozumuje

Tak

wielki

białoruski,

chłop

psycholog i mądry badacz życia. On prawdę tę dobrze wypróbował na własnej skórze nie raz, lecz setki razy. A że prawdę

wyraz
tę w przysłowiu odziedziczył, jako
doświadczenia całych pokoleń, więc wierzy
jej święcie i ma ją za aksjomat, niepodlegający dyskusji.
:
Mużyk mużykom pa wiek: wiakou, a pan

budzie panam na wieki i aman*. Inaczej rozumuje inteligent miejski, który wykoncepował sobie chłopa na swoiste kopyło. Usa-

bianie ideologji
gencji miejskiej

której na imię

chłopskiej u naszej intelitradycję,
ma swoją
też

Chłopomanja

chłopomania.

rozwijająca się u nas jako proces historyczny nieszczęsnych rozbiorów przed emancypacją chłopa przez własne rządy, stanowiła i jeszcze stanowi w odchodzącem pokoleniu jedną z największych naszych spo-

łecznych bolączek.

Chłopo-histerję.

czulenie.

wianą, lecz jest jednocześnie zawsze chłopem „mużyckiego* pochodzenia, do którego
kwalifikacyj charakteru ma głęboko wyrytą
abominącję przez szereg pokoleń.
„Nie daj Boh świni roh, a mużyku panstwa!*

Prze-

AŠ

W miesięczniku
Gospodarczego

Instytutu Badan

Ziem

Wschodnich

Stanu
za wrze-

sień roku ubiegłego Dr. inż. Stanisław

Or-

sini-Rozenberg
tak analizuje
stosunki
z
miejscową ludnością na Ziemiach
Wscho-

dnich:

sam

wsi, ale chłop zignoruje jego poradę rolniczą, choćby nawet, objektywnie słuszną;

dziedzic imponuje zazwyczaj chłopu wiedzą
i doświadczeniem, ale chłop nie pójdzie do
niego po naukę (może w
Galicji Wschodniej? Przyp. autora), ajak pójdzie, to postąpi inaczej — nie ufa.
| tu
dochodzimy
do sedna sprawy (na papierze
lub może

w Galicji Wschodniej. Przyp. autora). Gdzie

łatwiej wytworzyć

tak

niezbędną

tu

har-

Chłopomaństwo w Polsce nie jest je- monję emocjonalną i podporządkowanie:
dnolite. Mamy chłopomaństwo wchodnie i między odmiennymi prawie pod każdym
chłopem-schyzmatykiem-zagozachodnie. Różnią się one w swoich zało- względem
z Króleżeniach zasadniczo. Chłopoman
narodorosyjskie
stwa, nieskażony przez
chłopa
wolczestwo dążył do podniesienia

poziomu

do swego

Chło-

wyższej kultury:

litewski zniżał się do poziopoman nasz
mu chłopa. Działały tu dwa odrębne wplywy zachodu i wschodu. Ponieważ chodzi mi

zatrzymam

więc

białoruskiego,

o chłopa

CO

tego,

typie chłopomana,

naszym

się na

to z Moskwy lub Kijowa przyjeżdżał jako
student w rubaszce kasawarotce, ze skudłaczoną

czupryną,

chłopa,

aby

obrosły

najbardziej

glądzie

nie

brodą — o wydrażliwości

jego

razić

40

zbliżonym

i aby wzbudzić jego zaufanie. Hołdując zasadom pozytywizmu i nihilizmu de facto

stanowił typ niepoprawnego idealisty, starającego się swoim modnym w owe czasy
sentymentem zahypnotyzować chłopa. Wierzył, iż mu się to udaje, wkradał
się w

łaski chłopa, zupełnie nie znając
chologji.
Przypominam

styczne

sobie

bardzo

zdarzenie. Bawił u nas

lowszczyźnie

taki

działacz

z

jego psy-

charaktery-

w

Mohy-

Petersburga,

który na czas wakacyj miał poruczone
przez kółko „narodników* zbieranie danych

o miejscowym chłopie. Szczegółowo i bardzo naiwnie misję swą spełniał, pracowicie
i dosłownie notując
wszelkie
odpowiedzi

chłopa białoruskiego.
Otóż
skretnym

-

raz byłem mimowolnym
niedyświadkiem takiego wywiadu.

„A jak tam u was na szczot giemorojew?*, pyta mój narodnik chłopa w języku
czysto oficiałnym, chcąc dać odpowiedź
na zapytanie, znajdujące się w schemacie o
zdrowotności ludu. Chłop jak to chłop,
niezrozumiawszy co to za „giemoroi*, Bogu ducha winien, wlot dał swoistą
odpowiedź, nienarażającą go ani na nowe podatki, ani na odpowiedzialność,
a jednocześnie podkreślającą jego ciężkie chłopskie życie. Poskrobawszy się w głowę:
nam
„Aj raniczok, jakije tam himaroi,

kab tak chleba chwaciło*.

>

Chłop sprytnie i mądrze
podtrzymując w inteligencie

zrobił swoje,
stałe przeko-

nanie o swojej biedzie i nędzy. Rozumiał,
że tylko tą drogą może otrzymać ziemię,
w której zawsze widział jedyne lekarstwo
ma wszystkie swoje niesnaski. Inteligentowi

zaś zdawało się, że swym wyglądem chłopskim, zacierającym jego pochodzenie szia-

checkie, swą niewybredną postacią wzbudzą zaufanie i przywiązanie chłopa.
Nie rozumiał tego, iż tajników duszy
chłopa białoruskiego tą drogą nie zdobę-

dzie. Nie znał przysłowia świadczącego,
iż
narówni
powietrza, głodu i wojny
chłop
„odżegnywa” się od „mużyckiego państwa.
To też, gdy
bolszewizm
dał; ziemię

chłopom, odbierając ją od

wraz

z wielką

radością

panów,

czuł

kłopotanie, gdy pomyślał: kto

dził bez panów? Miałerh

będzie

możność

tej psychologii obserwować głębiej,
dąc w sferze okupacji niemieckiej,

spodarując

chłop

również

za-

rzą-

tajniki

nie bęa go-

gdyż w przekonaniu chłopa
„pan* wcale
nie jest „chliborobem*!) (zgoda, — ale tylko
w Galicji Wschodniej, gdzie paniczyki przed
wojną „we Widniu* puszczali majątki.Przyp.
autr.), czy między chłopem a wyższym kulturalnie, ale zbliżonym do chłopa pod wieIoma względami osadnikiem, nawet katolikiem, nawet Polakiem? Z reformą
rolną,
wtłaczającą pomiędzy masy kulturalnie zacofanych, dawno lub świeżo przez parcelacię osadzonych chłopów, liczny zastęp, kulturalnie wyższych drobnych
rolników*osadników, na miejsce mało płodnej,
problematycznej nawet styczności wchodzi styczność rzeczywista i płodna — to ząś decydująco może wpłynąć
na postęp
wiedzy

rolniczej".

. „Te same jednak rozważania,
co wyżej, każą nam uzupełnić wniosek powyższy:
pionerzy-osadnicy potrzebować będą
sami
oświaty zawodowej
(bagatelka! Przyp. autora); oświatę tę
zważywszy,
że większość osadników stanowić będzie zapewne

(słuszne i ostrożne zastrzeżenie. Przyp.
aut.) element inteligentny, złożonyw dużej

części z Polaków
1 katolików —
doskonale, może najlepiej, potrafią im dać
wyżej gospodarczo rozwinięte dwory polskie;
w ten sposób uzyskalibyśmy zracjonalizoмапа
trójstopniową
organizację
wycho-

wawczą: wpływ

kulturalny

„Ludowom

nadiele“,

prosto o regjonalizmie, ale po
przeczytaniu tego iście akademickiego
i doktryner-

działalność „Ossoawiachimu" obejmu-

je urządzenia ekspedycyj naukowych,
głównie do ziem polarnych, a w tym
celu posiada specjalnie ku temu wybadowaną
eskadrę
okrętów
polar-

nych, t. zw. łamaczy lodów. Na ratu-

nek ekspedycji gen. Nobile wysłano
dwa najlepsze łamacze lodów: mnieiszy „Małygin*
i większy
„Leonid
Krasin*. Przy tej okazji
opinja sowiecka nie omieszkała
przypomnieć
światu, że kiedy w roku 1920 łamacz
wodach

graądowa.

miejscach

Grad

loOce-

ZO

wybuchły

h. zasiewów,

10.000

pożary. Strat narazie

Od

uderzeń

burza

piorunów

nie obliczono, są one jednak ogromne.

projektu

Wys inirie

że po 1)

„wyższy

kulturalnie

w 32.

регуштоу

ozapachach

Mofin Bleu ; Bouquef

tak mo-

od

chłopa

białoruskiego, ale zbliżony do chłopa pod
wieloma względami osadnik będzie
stycznością rzeczywistą i płodną; i po
2-ie, iž
„jednak ten osadnik wyższy kulturalnie będzie potrzebował pomocy wyżej gospodarczo rozwiniętych dworów
polskich*.
Bardzo pięknie! ale za co ma w takim
razie
chłop tutejszy szanować osadnika?
Gdy jako rolnik osadnik będzie biegał
na naukę do dworu, to chłop powieo nim:
„durnyj.“

A

jeżeli

chodzi o

zbliżenie

osadnika

do chłopa „pod wieloma
względami"
t. į.
jak się można domyślić chłopskiego osadnika pochodzenia, to chłop
białoruski odpowie: „niej daj Boh świni roh,
a mužyku
panstwo*,

l tak źle

gdy

i tak

nie dobrze.

inteligent przy biurku

o których nie mą pojęcia.
Hadko słuchać. Obraza

szcze

„dochtór"

i do

tego

Najgorzej

pisze o

rzeczach,

Boska.

A

„inżynier*.

Michał

je-

Раг!итеге

„Hli BB“
Longchamp,

Obiezierski.

Paris—22
Neuitly— Paris.

lotnik sowiecki
Babuszkin.
Załoga
obu łamaczy lodów składała się nietylko z marynarzy, lecz w skład
jej
weszli również liczni mechanicy, rybacy, meteorologowie,
uczeni i dziennikarze. Zarówno same łamacze lodów,
20000 funtów szterlingów. Kaucja ta jak i oba samoloty zaopatrzone zozostała tedy złożona, poczem dopie- stały w nowoczesne
stacje radjowe
ro Anglicy podjęli swą akcję
ratun- nadawcze i odbiorcze. W ten sposób
kową.
na pomoc rozbitkom wyruszyły dwie
Do organizowania ekspedycji po- ekspedycje, doskonale przystosowane
mocniczej przystąpił Ossoawiachi nie- do trudnych
warunków
żeglugi
na
zwłocznie po nadejściu
do Moskwy wodach polarnych, które swą
akcję
pierwszych wiadomości o katastrofie ratunkową prowadzić mogły jaknaj„Įtalji“. Przy udziale najwybitniejszych skuteczniej dzięki celowemu . współfachowców i uczonych, wśród których działaniu
marynarza
z lotnikiem i
na pierwszem miejscu wymienić nale- radjotelegrafistą.
ży doświadczonych
rosyjskich badaLotnik Babuszkin opuścił
swych
czy, popularnych i znakomitych obser- towarzyszy na
„Malyginie“
natychwatorów meteorologicznych, rekrutu- miast po przybyciu
łamacza
lodów
jących się przeważnie z pośród człon- de stref polarnych. Ponieważ warunki
ków
leningradzkiej Akademji Nauk, atmosferyczne mu nie sprzyjały,wkrótpodjęto natychmiast energiczne przy- ce zabłądził w gęstej mgle i przez
gotowania do ekspedycji. Kierownictwo pięć dni nie dawał o sobie
znaku
akcją „Krassina* powierzono profeso- życia. Po swym powrocie
na pokład
rowi
Samojłowiczowi,
uczestnikowi „Małygina* oświadczył Babuszkin, iż
całego szeregu rosyjskich ekspedycyj w ciągu tych pięciu dni cztery razy
polarnych, komendantem
zaś „Mały- lądował i startował na lodzie. Już ten
gina" mianowany
został _ profesor fakt Świadczy w dostatecznej
mierze
Wize. Na obu łamaczach lodów umie- o niezwykłej odwadze
i sprawności
szczono po jednym samolocie, a mia- lotnika rosyjskiego,
który pomimo
nowicie „Krassin* otrzymał aeroplan gęstej mgły nie ustawał
w poszukilekkiego typu, „Małygin"
zaś—ma- waniach nieszczęśliwych rozbitków.
sywny samolot cięższy. W charakterze
Łamacz lodów „Krasin*
posuwał
pilota przydzielony został do ekspe- się od pierwszej chwili w kierunku
dycji „Krassina“ doświadczony lotnik miejsca, gdzie według
posiadanych
polarny Czuchnowski, na „Małyginie* przez jego
komendanta
iniormacyj,
zaś obowiązki pilota objął popularny znajdować się miała grupa Higlieri'eLodowatego,

rząd

angielski,

do

którego sowiety zwróciły się z prośbą o zorganizowanie ekspedycji ratowniczej, uzależnił okazanie
swej pomocy od uprzedniego złożenia przez
rząd moskiewski kaucji w wysokości

Rue

ZYCOOYI

Pat. Do

United

utrzymują,

że

ie
b...

go. Akcja „Krasina“ wielce byla
utrudniona z powodu stałego ruchu lostopniu
dowców, który w wysokim
ograniczał wolność ruchów okrętu
przez dłuższy czas uniemożliwiał lą-

donoszą

z Tokio:

między

W

Japonją

japoń-

a sowieta-

WATROWORZUNTAM AREK BOWEN
TEATROSTN

„biefuuas
Urzędowy

organ

następujące

źliwe pod

Aidas“

kowieński
uwagi

adresem

znaczenie

zamie-

bardzo

zgry-

Ligi Narodów.

„.„W naszym zatargu

wielkie

w

ma

z Polakami

strona

trzecia,

roli

Ligi Narodów.

nowisko będzie nadal dominowało w
umysłach mężów stanu i dyplomatów
tych państw, i o ile będzie się w ten
sposob kierowało przy zatargu litewsko-polskim,

tedy

strona

trzecia

w

W rzeczywistości od tej strony trze- najlepszym razie może w niczem nie
zatargu,
ciej będzie obecnie zależało,
czy się dopomóc do zlikwidowania
przyczynić się
osiągnie jakiebądź porozumienie i czy w najgorszym zaś
zaostrzenia, a
nawet
się rozproszą
chmury
dokoła tego do większego
na wschodzie
zatargu i na wschodzie Europy. Nie- rozpętania katastrofy
stety, dotąd strona trzecia dobrze się Europy...“
„„„Rezolucja (Ligi Narodėw),
wynie orjentowała
w zatargu
polskoliiewskim i wobec tego
nietylko, że ražająca stanowcze potępienie lub nanie dopomogła do rychlejszego
zli- cisk, može jedynie bardziejpodražnič
kwidowania tego sporu, lecz odwrot- i zepsuč wszystko. Litwa nie pragnie
nie, dzięki swym niektórym krokom i ani wojny, ani żadnej awantury i nie
nieobmyślanym
wystąpieniom
wiele pójdzie na to, gdyż równałoby się to
zaszkodziła porozumieniu
i obecnie samobójstwu. Litwa dziś, po wręczei kontrprojekmoże nadal jemu szkodzić, o ile nie niu swych propozycyj
jest spokojna
i nie
zrozumie tych wszystkich pomyślnych tów Polakom,
odpowiedzialmożliwości,
które
się nasuwają jej bierze na siebie żadnej
słusznie
nie weźmie
obecnie
w tym
zatargu.
Zwłaszcza ności. Całkiem
dziwi nas dziś stanowisko
wielkich odpowiedzialności i wówczas, gdy się
mocarstw w tym zatargu. Jeśli zwró- zechce narzucić ją Litwie przemocą.
cić uwagę na to, co pisze np. obec- Tedy również nie będzie ona ponosinie urzędowa
i nawpół
urzędowa ła odpowiedzialności
Za to, co się
Duża część winy
prasa francuska i angielska, to daje może nadał stać.
skutki
może
spaść
się zauważyć taki brak orjentacji, ta- za ewentualne
ką ignorację, widoczną dla wszystkich wówczas na stronę trzecią, która zastronniczość i niewłaściwe decydowa- jęła całkiem nieracjonalne stanowisko
nie o zatargu, iż o ile podobne sta- w zatargu litewsko-polskim*.

A
®A
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Skład hurfowy . PITKOWSKI

ul. Bazyljańska 6 (d. dom

poleca
Ceny

słoninę

przystępne.

Na

Strumiłły, naprzec.

i

szmalze

prowincję

otrzymaniu

„Izwiestij”, odbytej na pokładzie,, Krasina”, podał Higlieri następujące szczegóły o przyczynach tragicznej
katastrofy

„ltalji:

„Już

na

dłuższy

czas

przed katastrofą zauważono
coraz
dowanie i start samolotu Czuchnow- bardziej wzrastające obciążenie „italji”.
skiego. To też czyny dzielnego
tego
skutkiem
tego Manewrowanie było
lotnika śmiało
mogą
być nazwane ogromnie utrudnione. Jako bezpośrebohaterskiemi, gdyż warunki, w jakich dnią przyczynę katastrofy uważać nadokonywał swych lotów ratunkowych, leży
uchodzenie
gazów
skutkiem
były niezwykle trudne. W nocy z 12 uszkodzenia balonu.
na 13 czerwca
„Krasin* zbliżył się
Higlieri uważał za rzecz bardzo
do grupy Higlieri'ego, przyczem
usiłowania
po niepewną i niebezpieczną
drodze odkrył na lodzie dalszą gru- Malgreena dotarcia do
lądu i dorapę rozbitków, którym dał do zrozu- dzał, aby wszyscy pozostali razem na
ich, jak tylko lodzie i starali się uzyskać połączenie
mienia, že wyratuje
Malgreen był
weźmie na pokład Higlieri'ego i towa- iskrowe. Tymczasem

rzyszy.

Press

stosunki

Strona trzecia...
szcza

przeszła silna

23—7.

rządowych

Podróż Beli Kuhna do Rosji.

burza w Smoleńskiem.

zniszczył kompletmie

kołach

WIEDEŃ. 23.7. (PAT). Dzienniki donoszą, że Bela Kuhn ma być przewieziony samolotem z Wiednia do Hamburga, skąd okręt sowiecki odwiezie
go do Rosji.

Wyniki, osiągnięte w toku rokowań ostatnich lat, były tego rodzaju
że powinny były one uleczyć Niemcy z urojenia, jakoby pewne
minimum
postulatów o charakterze politycznym, stawiane przez Niemcy, miało stanowić przeszkodę w dojściu do skutku traktatu gospodarczego z Polską.

nad częścią gub. Smoleńskiej

poniedziałek.

Plaga Sowetów, bezdomni (bezprizornyje), wobec niesłychanie ciężkich warunkow
życia, jakie panują przeważnie w miastach sowieckich, zaczęli ostatnio łączyć się w bandy Doszło do tego, że wybierają nawet dowódców i pod ich
przewodnictwem kradną.
Dzieci w wieku od lat 8-14 są postrachem całych okolic. Ostatnio w Mińsku aresztowano „atamana* takiej bandy, Jerzego Chwostowa, znanego pod nazwą „Chwost*. Chwost
ze swoją bandą bezdomnych zdążył już obrabować szereg sklepów i kiosków w całem
mieście.

zolnie łańcuszkowo wykombinowanego oddziaływania dochodzi się do
przekonania,

anu

Sowiety we wszelki możliwy sposób usiłują
reklamować
rzeczywiście nadspodziewanie skuteczny ratunek
okazany rozbitkom „НаШ“.
W
pismach sowieckich znajdujemy dokładny opis organizacji ekspedycji
podbiegunowej:
Akcja
pomocnicza
sowietów na
wodach polarnych, która, jak wiadomo, zakończyła się wyratowaniem całego szeregu uczestników ekspedycji
generała Nobile, spoczywa
w rękach
organizacji „Ossoawiachim*, reprezentującej w chwili obecnej około 3000009
organizowanych członków. Ossoawiachim'* jest instytucją, mającą na celu
współdziałanie z rządem w dziele 0brony powietrznej
i chemicznej
unii
sowieckiej, jako też prowadzenie badań „naukowych w dziedzinie
żeglugi
powietrznej,
chemii i t. d. Ponadto

na północnych

wnętrzno-polityczną.

donoszą: Wczoraj

i w

Nastroje kontrrewolucyjne w Rosji Sowieckiej coraz głębiej przenikają
szerokie
warstwy ludności. Niema dnia, aby z za czerwonego kordonu nie przedostała się jakaś
Wiadomość o antysowieckiem wystąpieniu bądź zbiorowo, bądź też pojedyńczo. Ostatnio
donoszą z Mińska, że na dwuch przedstawicieli władzy sowieckiej, komunistów Sztejngarta i Nisenbauma, rzucił się z nożem niejaki Botik, uczeń i zadał im ciężkie rany. Botika aresztowano.

tysięcy,

Przepraszam najmocniej czytelnika za
przeniewierzanie się mojej obietnicy pisania
skiego splotu słów, tego

BERLIN, 23. VII. PAT. „Lokal Anzeiger* występuje dziś ze znamiennym artykułem, malującym nastroje kół nacjonalistycznych zarówno wobec
całego traktatu handlowego z Polską, jak wobec kursu,
jaki
w sprawie
traktatu zajmuje obecny lewicowy rząd Rzeszy. Zarówno względy na koła
agrarne, jak i na przemysł niemiecki zmuszają Niemcy do wielkiej „ostrożności przy ustalaniu ustępstw gospodarczych na rzecz Polski.
Mimo to „Lokal Anzeiger" wypowiada się za zakończeniem
wojny
celnej między Polską a Niemcami, i uzasadnia to stanowisko tem, że produkcja niemiecka wobec kompletnego tiasca niemiecko-sowieckich
stosunków gospodarczych, musi zdobywać sobie nowe rynki zbytu na najbliższym
wschodzie.
Dziennik oświadcza wyraźnie, że porozumienie
gospodarcze między
obu państwami jest możliwe. Rokowania handlowe z Polską są jednak zagadnieniem bardzo skomplikowanem, które nie powinno się zamącić
tendencyjnemi informacjami,
szerzonemi
ze względu
na koniunkturę
we-

Wielka

prawdopodobnie

Napad na komunistów.

z

Polską.

Z Mińska

się

mi pozostawiają wiele do życzenia. Japońska rada tajna wysłała niedawno
pod adresem gabinetu memorandum, domagając się zainicjowania Śledztwa
dotyczącego stosunku urzędników reprezentujących Rosję do przywódców
radykalnego ruchu w Japonii.
W przebiegu rady gabinetowej jeden z ministrów
miał
przedstawić
plan bardzo energicznej akcji w wypadku zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy obu państwami.
w JapoNie jest obecnie tajemnicą, że wszyscy obywatele rosyjscy
nii, łącznie z członkami poselstwa oraz reprezentantami rosyjskiej
agencji
telegraficznej, są bardzo ostro pilnowani.
Ze strony rosyjskiej donosi korespondent United Press,
że -wszystkie rozmowy telefoniczne rosyjskich reprezentantów podsłuchiwane są przez
japońską tajną policję.

polsko-lifewskiej

Nacjonaliści niemieczy o trakfacie handlowym

któ-

Wśród lodów północy

lodów „Małygin'* ugrzązł między

kilku

kulminujących kulturalnie dworów spływałby
po
przez kilkunastotysięczne
gospodarstwa osadnicze do kilkuset tysięcy gospodarstw
prymitywnych
włościańskich*.

przez całe lato 1918 r. na czte-

rodziesiecinowym

dowcami

nowcem
a szlachcicem-katolikiem-obszarnikiem (nawet zawód nie jest identyczny,

skich

Nahad wystosować ma do narodu egipskiego manifest, w którym
protestuje przeciwko zamachowi stanu..
Według doniesień prasy z Kairu, położenie jest w dalszym
ciągu
poważne. Oczekuje się tutaj, że gdyby wojska angielskie nie dopuściły do
odbywania zgromadzeń, dojdzie do roztewu krwi.

Niemiec w kwestii

przeciągnie

środę.

WIEDEN,

BERLIN, 21. VII. PAT.
Hannoversche Courrier, omawiając
konflikt
polsko-litewski, pisze: Niemcy nie są wprawdzie zainteresowane losem państwa
litewskiego,
ponieważ niemiecka
polityka zagraniczna
zasadniczo
zwraca się ku zachodowi, obowiązkiem jednak Wilhelmstrasse jest pomyŚleć nad sposobem, w jaki udałoby się złagodzić spór między obu wschodnimi
sąsiadami Niemiec już choćby ze względu
na związek
pomiędzy
Prusami Wschodniemi a Litwą.

ani

które

Zachowanie się dyplomatów sowieckich w

23.VI1 PAT. Według doniesień dzienników z Egiptu, basza

Stanowisko

sympatja,

obrony,

Japonii.

szącunek — nie wystarczą. Žydek małomiasteczkowy może i będzie miał sympatję na

sama

we

Po rozwiązaniu parlamentu w Egipcie,

„O wyniku
działalności wychowawczej
decydują zazwyczaj dwa momenty: sympatja

i szacunek. Ani

świadków

Przemówienia obrony i oskarżenia oraz ostatnie słowa oskarżonych — we
wtorek. Wyroku należy oczekiwać albo późną
nocą
we wtorek albo też

CRERELBZSCESA

WIEDEŃ,

afera szpiegowska na bofwie.

przekonany, że w ciągu

17 dni zdoła

I M. JABŁGASKI
Hali

AMBTYK.

wysyłamy

zadatku.

za

Miejsk.)

Tei.

12 - 13

marki „Swifte.
zalicz.

po

kolejow.

L

„Krasin“, grupa Higlieri nic nie wiedziała.
Aż
do przybycia
samolotu
Lundborga, członkowie grupy Higlieri
sypiali na topniejącym lodzie
wśród
okropnej

wilgoci.

Później

była im dolna część skrzydeł

obozem

samo-

lotu.
Przy obecnym stanie lodu i panującej mgle Higlieri
nie - przypuszcza,
aby „Krasin* mógł odnaleźć miejsce
pobytu grupy Aleksandriego. Zdaniem
jego, trzeba jeszcze zaczekać
kilka
dni, dopóki samoloty ze Spitzbergu
nie

odbędą

lotów

wywiadowczychi

dopiero, gdy te samoloty

natrafią na

ślad grupy Aleksandriego, będzie mógł
„Krasin“ pośpieszyć
z pomocą.
W
przeciwnym bowiem razie poszukiwania, czynione przez
„Krasina“,
musiałyby pochłonąć zbyt wiele czasu.

wszyscy dotrzeć do lądu.
Około polarnej północy
członkowie grupy Higlieri'ego, a więc
Wziął ze sobą Środki
żywności,
Higlieri, Troiani, Biagi, Ceccioni i Be- wystarczające na 45 dni
przy
porW moskiewskim
komitecie ratunhounek, po długich tygodniach poby- cjach dziennych po 300 gramów. Brak kowym panuje przekonanie, iż wobec
pod żywności
wreszcie
tu na lodzie, poczuli
wśród
członków
grupy obecnego topnienia lodów, grupa Hi„Kra- Malgreena
nogami pewny grunt pokładu
w ostatnich 13 dniach glieri byłaby zgubiona, gdyby jej nie
sina".
wyjaśnia
Higlieri tem, iż skutkiem zdołano w ostatnich dniach uratować.
Prof. Wiese, znajdujący się na poNie trzeba chyba specjalnie zazna- ciężkiej walki z lodem i wyczerpania
czać, że powodzenie akcji ratunkowej organizmu członkowie grupy musieli kładzie „Małygina*, oświadcza na ław opinii początkowo zużyć większą ilość pro- mach
sowieckich łamaczy lodów
„Ilzwiestij”, że tragiczny los
entu- wiantów, aniżeli to było przewidziane. ekspedycji Nobilego był z góry przeniezwykły
tutejszej wywołało
zjazm. Samojłowicz, Babuszkin i CzuOd chwili, gdy grupa Higlieri uzy- widziany. Typ bowiem aparatu „„ltalji”
chnowski są w całej Rosji bohate- skała połączenie radjowe, miała ona okazał się niezdatny do wypraw podrami dnia, a najrozmaitsze akademie dokładne
informacje o wszystkich biegunowych już przy wyprawie „Nori uroczyste zebrania,
urządzane
we szczegółach akcji ratunkowej, przede- ge'. Pozatem brakowało poważnej bacześć, wszystkiem o akcji „Krasina“, które- zy operacyjnej
ich
na
wszystkich miastach
o
Świadczą najwymowniej
popular- go drogę Śledziła na mapie, pokładaNatomiast
przebywający na poności, jaką dzielni ci ludzie zdobyli jąc w rosyjskim łamaczu
lodów naj- kładzie „Krasina* korespondent
„Iz:
sobie w opinji rosyjskiej.
większe nadzieje na ratunek. O tru wiestij", podaje interesujące szczegóW rozmowie ze Sprawozdawcą dnościach, jakie musiał przezwycięża ły rozmowy
z Czuchnowskim.
Po

SŁ

KURIER GOSPODARCZY
ZEM WSCHODNICH

O.W

detalu),

Sicza azotowych przy bardzo nieznacz
nżm zwiększeniu stosowania nawozów

Tranzyt przez Polskę w obrocie towarów z Rosji i do Rosji.

żyto 51
52, owies
52
53, jęczmień browarowy 55—56, na kaszę 52—
, otręby żytnie 34 —,
pszenne 34 — ,
makuchy
53. Ceny rynkowe:
słoma
żytnia 8 — 10,

Y” stały jeszcze opublikowane. Tego rodza

Obrót towarowy między Niemcami a Rosją
drogą lądową może się kierować trzema drogam: 1) przez Łotwę, Litwę, Polskę, Prusy
nie i Poiskę, 2) przez Polskę,
Litwę, Prusy

zestawieniu

do

s"wanie nawozów

roku

1924,

sto-

sztucznych na tere-

T/yw-wa Wileńskiego w r. 1925 znaczne wzrosło:

nawozów

fosforowych

z

2250 tonn do 3170, potasowych—z 170
toan do 460, azotowych—z 55 tonn do
? 97 Natomiast następny rok 1926 tej
SZ! rości wzrostu już nie wykazuje,
Wańżimy nawet pewną depresję w odnie

gnie poprawie.

Siejiu do nawozów potasowych i zwła

L fstorowych. Za rok 1927 dane nie zoju zjawisko obserwujemy i w innych
województwach wschodnich.
Porównanie
konsumpcji
nawozó
sztucznych

w woj. wschodnich

„a

Wschodnie,

wreszcie
Polskę.

in-

nych dzielnicach Państwa świadczy G
niezrozumieniu u nas przez szerokie

oma

pomorski)

i wyłącznie

i

specjal-

nych komisyj dla kierowania akcją, w
Skład którychr weszliby przedstawiciel
Powiatowego sejmiku, organizacyj rolni
Czych,
kierownicy szkół
rolniczych

ostatnia

mies.

droga,

jako

najkrótsza.

й

1928

r.—558

wag:,

w

odwrotnym

zaś

г.—146 wa
„Projektowana akcja dotyczy wyłącz- 319 wag. w ciągu 4-ch mies. 1
gonów, zaś w kierunku odwrotnym:
w roku
nie małorolnych i ma być oparta tylko 1927—191 wag.
na personelu fachowym: instruktorach
Przytoczone cyfry świadczą o znacznym
rolnych sejmikowych, instruktorach 0r- wzroście przewozów w kierunku Rosji (13759

$anizacyj rolniczych, personelu
dów doświadczalnych
i
Względnie na specjalnie
nym fachowym personelu
Doświadczenia nawozowe

wag. w r. 1927 i 6568 wag.

zakła-

Propaganda Targów na Łotwie.

Ponieważ
zasadniczo z wynikami
Projęktowanych
demonstracyj
winni
zapoznać się wszyscy drobni okoliczni

Wybitni działacze łotewscy przy.
obiecali swe wydatne poparcie,

rolnicy—jednocześnie z akcją pokazo._

Wczoraj powrócił z Łotwy, specjalnie delegowany tam sekretarz redakcji „Życia gospodarczego“ oficjalnego wydaw.
Polskiej
Ligi Gospodarczej, organizującej, jak wiadomo nasze Targi-Wystawę, p. Rafalski, który
miał za zadanie poczynienie kroków propagandowych Targów-Wystawy.

grupowe

W związku z powyższem Ministerstwo Rolnictwa zarządziło wysłanie do
-„Roszczególnych województw odpowied
,
niej ilości nawozów sztucznych. Woj.
-Nileńskie ma otrzymać superiostfat 16
_ proc., sól potasową

naturalną

skiego

i saletrę

sztucznych,

Ministerstwo Rolnictwa przekaże odpoWiednie kredyty dla udzielenia subwentyj wciągniętym do akcji organizacjom
rolniczo - społecznym i komunalnym.
Nie wiemy, czy rozważany wielce
įlowy projekt powstał bezpośrednio
! Ministerstwie czy też sprowadzony
został przez organizacje
rolnicze do
mierze

miarodajne

Stow.

przemysłowców,

za

dnia

100

przy

Kasza

gryczana

Stromana,

dyrektora

Targów

Ryskich

państw nadbałtyckich
Jak

już

kilkakrotnie

i mach naszego

ną Targi Wileńskie.

Nie jednak wzrastają. Równorzędnie do tego
1924

produk-

roku

import

Mąsła zagranicznego stanowił poważną
poję w naszym bilansie handlowym. Od tej
ty eksport nasz stale się wzmaga. W roku
4 wywieziono masła
zagranicę
ogólnej
Wartości 6.389 fr. zł, w roku 1925-54] ton,

i

Słowa

kg., ser twarogowy

12) —

150, masło

solone 450 — 500, soione 400 —
serowe 500 — 650.

słowcy i

kupcy łotewscy

wiele spodziewają

się po Targach Wileńskich i uważają, że po
wodzenie tych wpłynie na poprawę sytuacji
gospodarczej w państwach _ nadbałtyckich.
Natomiast
subsydjowane bądź przez Niemcy,
bądź przez Litwę i Sowiety niektóre tamtejsze organa prasowe usiłują wmówić
wręcz
przeciwne przekonania.

PTSD ZOTZA
wstąpił on do szkoły
i w r. 1915 uzyskał
sto-

samolotu duchownemu,

* Czuchnowskiego załoga jego przez 5 wojskowej
Qi cierpiała dotkliwie skutkiem zim- pień podporucznika.

fa,

Nie można było bowiem

ebiny

samolotu,

w

opalić

której przepędza-

SĘ

2°

« noce. Załoga aparatu Czuchnowgo żywiła
się mięsem
dwuch
utych niedźwiedzi polarnych, w bra"zaś soli, używała
do gotowania

„dy
+

morskiej.

Członkowie

załogi

Wyjechał

gdzie

jako

wówczas

ochotnik

do

wstąpił

„у летбм.

lód

do

Przez Kingstay uda

do

sze-

regów armji niemieckiej, został podczas
bojów odznaczony
dwukrotnie
żelaznym
krzyżem.
Po wojnie powrócił
Lundborg do swej
ojczyzny
i wkrótce zgłosił się u finlandzkiego ge-

głębokości

się

„„Adwenckiej.
"Dzielny ratownik

do

zatoki Róży.

Po

gen.

Nobilego,

Pilį szwedzkiej armji Lundborg, brał
siai — jak donoszą obecnie pisma

Vedzkie w wojnie Światowej w szeje

ch armji
16

synem

ty chciał

niemieckiej.
pastora;

go

wbrew

poświęcić

Lundborg
woli

ojca,

stanowi

300, sandacze (brak),

miętusy

120 - 150, jazie

Funty

angielskie

r.

43,325

43,435

43,215

24

Wschód

Sł. 4. 3 m.

44

Ząch. sł. o 2. 19 m.

47

Jakuba

meteorologiczne

Spostrzeżenia

Zakładu Meteorologii
z dnia

— 23-VH

Temperatura

1928

U. $. B.

W

r.

+

\

ITA,

syjskiej

ukończonej

udał się

SOG

wojnie

Lundborg

fińsko-ro-

do kra-

jów bałtyckich i brał z zapałem czynny udział w walkach Estonji i Łotwy
z czerwonemi hordami.

DIE

|

(o) Nadzór weterynaryjny nad jarmarkami i targami. Zostało wydane nowe rozporozporządzenie, dotyczące nadzoru weterynąnad targami, jarmarkami, pokazami,
ryjnego
rzežniami, mleczarniami, wspólnemi pastwiskami, zajazdami i t. p. Odtąd wszystko to
podlega nadzorowi weterynaryjnemu władz
administracyjnych, wykonywanemu przez poь
wiatowych lekarzy weterynaryjnych.
Na urządzenie pokazu lub przetargu zwie
rząt, pochodzących z jednego powiatu, winno być uzyskane zezwolenie starosty, a na
przetargu
zwierzat,
urządzenie pokazu lub
targ
pochodzących z dwu lub więcej powiatów,
właściwego
zezwolenię
albo województw,
wojewody.
ROŚ
— (0) Racjonalne oświetlenie ulic miasta.
at przystąpił do opracowania nowych
c, ustalających czas zapalenia i gasze
a lamp na cały rok. Zmiana czasu zapalenia i gaszenia lamp ulicznych niewątpliwie
wpłynie dodatnio na stan bezpieczeństwa publicznego w godzinach nocnych, dotychczas
bowiem w niektórych okresach roku lampy
t minut przed
były gaszone na kiłkadz
świtem, a były wypadki, że świeciły przez
cały dzień.
— Nowe chodniki. Obecnie układane są
nowe chodnniki betonowe
na terenie ulicy
Św. Filipa. Jest to jeden z etapów akcji zmie-

rzającej do uporządkowania

okolic poddane-

go

szpitalu

remontów

św

Ja-

kóba oraz dojazdu doń od strony mostu Zielonego.
(p)
— Naprawienie
chodników.
Magistrat
przystąpił do
ponownego
wyasfaltowania
chodnika, biegnącego dookoła skweru przy

Katedrze.

wykonana.

Większa

część

roboty

(p)

została

już

;

° — Umocowywanie brzegow Wilji. Na sku
wody
tek wysokiego w tym roku poziom”
w Wilji podczas roztopów wiosennych usz-

kodzoną została część zboczy ulicy Zygmuntowskiej. Obecnie magistrat przystąpił do umocowania tych zboczy zwożąc w tym cełu
na brzeg większą ilość potrzebnych dła tego
remontu kamieni. (p)

— Nowy most przez Wilję. Władze woj
skowe wybudowały
ostatnio
wielki most
drewniany przez Wilję, łączący brzegi Zakrętu

i Karolinek.

w

sądach

— (r) Zakończenie kursu dła pocztowców
/ tych dniach ukończony został siodmy z
kolei jedno - miesięczny kurs ruchu pocztowego i telegraficznego dla praktykantów pocztowych i telegraficznych.

_ MIEJSKA.

gruntownemu

czasie swego pobytu w Wilnie p. Car

POCZTOWA.

-61

|

-— Powrót
p. Wojewody Raczkiewicza
do Wiłna. P, Wojewoda Władysław Raczkiewicz który przerwał ostatnio swój urlop
wypoczynkowy, powrócił w dniu
wczorajszym do Wilna i objął urzędowan:e.
— (x) Przyjazd wiceministra Sprawiedli
wości p. Cara
do Wiłna.
W
najbliższych
dniach przybywa na kilkadniowy pobyt
do
Wilna wiceminister Sprawiedliwości p. Car.
zamierza przeprowadzić inspekcję
i więzieniach wileńskich.

Most,

posiada aż 7 wyłotów,
tuje się okazale.

będący

jest

na ukończeniu

oki i prezen-

O ile władze wojskowe zezwołą na korzy-

stanie z tego mostu ludności cywilnej będzie
on stanowił ogromne udogodnienie komunipołożonych za
mieszkańców,
kacyjne dla
(p)
Wilia terenów.

Kurs teu prowadzony jak i wszystkie po-

przednie przez dra Włodzimierza Korskiego,
radcę poczt i telegrafów, odznaczał się wysokini poziomem, a dzięki jego
wytężonej
pracy dał rezultat nadspodziewany. Ws
y
bowiemsw
liczbie 45 słuchac
y zložyli
p
i
pisane egzamina przed specjalną komisją.
który będąc kierownikiem, wykładał trzy naj
ważniejsze przedmioty, a więc: Konstytucję,
zasądy biurowości oraz prawo
urzędnicze,
wykładowcami byli p.p. radcowie: Haas, Kry
Stecewicz, magister Wierzbiński i p.Snar
»o ukończeniu
egzaminów
dokonano
wspólnego zdjęcia fotograficznego.
—(x) Wyjazd prezesa Dyrekcji P. i T. na
konferencji do Nowogródka. Zastępca prezesa Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wi ie p.
naczelnik Hass. wyjechał w dniu dzici
y
do

Nowogródka

w

celu

wzięcia

udziału,w

wojewódzkiej
perjodycznej konierencji
częlników władz II instancji.
— (x) Rozszerzeniesieci abonentów

lefonicznych na terenie m. Wilna.

nate-

Dyrekcja

Poczt i Telegrafów w Wilnie przystąpiła ostatnio do rozszerzenia na terenie m. Wilna

ieci abonentów telefonicznych. Ogółem przy

į
łączonych
zostanie kilkadzięsiąt nowych abonentów. Dalsze przyłączenie abonentów nastąpi prawdopodobnie nie wcześniej, jak po
zupełnemu zakończeniu przebudowy obecnej
trasy nadpowietrznej na podziemną kablową.

WOJSKOWA.
— Organizacyjny zjazd związku organizacji wojskowych. W Brasławie odbył się
Powiatowy Zjazd Organizacyjny
Związku
Organizacji Wojskowych. Na Zjazd przybyło 38 delegatów z poszczególnych kół. Na
Zjeździe obecni byli przedstawicieli
armji
czynnej, oraz władz państwowych i samorządowych.
Obradom przewodniczył prezes
Powiatowego Zarządu Z. O. W. w Brasławiu kpt.
rez. Roman
Siła - Nowicki.
Na zjeździe został wybrany Zarząd Powia
towy w osobach: kpt. Siła - Nowicki Roman, vice-prezes por. Pomecki Józef, sekre-

tarz - sierżant

Barburski

Józef, skarbnik —

plut. Wojciechowicz Adam, komendant por.
biazobochh ignacy. Również powołana została pow. Komisja Rewizyjna i
męžawie
zaułania na terenie wszystkich gme powiatu.
Zjazd uchwalił wysłanie depesz hołdowniczych do p. Prezydenta Rzeczypospolitej
do
atka Józe
Piłsudskiego oraz p.

Wojewody

Gadejski

—

Dowódca

19 baonu K O P mir.

ieczka

Legjonu

Polskiego

EO

wycieczki

w Wilnie

zwiedzenia

potrwa

miasta oraz

przez

okolic.

Wiłeńskiego.

Prezesem honorowym powiatowej Organizacji Z. O. W. został jednogłośnie wybrany p. Zelisław
Januszkiewicz, Starosta Brasławski.
Po zakończeniu zjazdu odbyły się zawody strzeleckie, zorganizowane przez Zarząd
Powiatowy
Z. O. W. w Brasławiu.
zawodów
nadzwyczaj
Wvn
wypadły
pomyślnie:
da
1) Strzeląnie na 150 mtr. z broni długiej
z postawy stoiącej, warunki 35 punkt bez
0, startowało 21
zawodników, Najlepszy wynik miał por. rezerwy Ejdrygiewicz, 34 punk.
2) Strzelanie na 50 m. z broni mało ką
browei. Pierwsze miejsce zdobył por. rez
wy Umecki Józef, 37 punkt. drugie Barbur-

wieźć ze sobą pościel.

2

SANITARNA.
— (0) Zalegle koszty leczenia. Min Spr.
Wewnętrznych wyjaśniło, że koszta leczenia
w szpitalach publicznych są należnościami pu
bliczno-prawnemi
sciągane być mają w trybe administracyjnym. Prowincjonalne władze
komunalne niekiedy nie wiedzą, co czynić z
zaległościami
opłat szpitalnych i zaległych
kosztów leczenia. Powyższy okólnik sprawę
tę wyjaśnia.
— (x) Inspekcja sanitarna w aptekach.
W myśl ostatniego
zarządzenia odnośnych
władz w najbliższych dniach specjalna Komisja złożona z przedstawicieli urzędu Starostwa Grodzkiego i związku farmaceutów
w Wilnie dokonana inspekcji sanitarnej w poszczególnych aptekach znajdujących się na

terenie m. Wilna.

i MUZYKA.

dalszym ciągu świetna komedja Berra i Ver-

neuilia „Panna Flute", odznaczająca się humoremi, werwą, oraz zabawnemi sytuacjami.
W. roli tytułowej
ścinnie
występują
ca Zofja Grabowska
roztacza
prawdziwy
czar swego wielkiego talentu
Reżyserja Stanisława Dąbrowskiego.

— „Tajemnica

Capka

interesująca

„Tajemnica

Makropulos".
sztuka

Oryginalna

czeskiego

Makropulos*,

—

autora

nieba-

wem wejdzie na repertuar Teatru Polskiego
w opracowaniu reżyserskim Marjana Godlewskiego.
Główną postać kobiecaą
kreuje
Zofja
Grabowska.
Z
:
Obsadę tworzą wybitniejsze siły
zespołu:
reż. M. Godlewski, reż. S. Dąbrowski, reż.
K. Wyrwicz
- Wichrowski, reż. Wacław Malinowski i rež. M. Lenk.

RÓŻNE
—

(r) Koniiskata „Dziennika Wileńskiego". Z polecenia zast. starosty grodzkiego
nam. Wilno skonfiskowany został nakład nie

dzielny

„Dziennika

Wileńskiego"

Nr

165 za

zamieszczenie wiadomości p. t. „Przypadkowe wykrycie szpiegów sowieckich”.
:
Redaktora odpowiedzialnego „Dz. Wil.“
pociągnięto
do odpowiedzialności karnej z
art. 12 i 15 ustawy z lutego 1927 r., traktujących o szpiegostwie.
— (r) Odpowiedzialność
za ogłoszenia
uzdrawiacza głuchych. Starostwo
Grodzkie
pociągnęło szereg wydawnictw wileńskich do

odpowiedzialności

karnej

za zamieszczenie

bez pozwolenia Urzędu Zdrowia ogłoszeń
sprawie uzdrawiania przygłuci ych.

—(Dom

oddziału targowego P. K. P. w Królewszczyż-

nie, Pawła Kukiela, który
przywłaszczając
sobie pieniądze do oddziału wyrządzał szkody
skarbowi państwa.
Zawdzięczać należy jedynie czynności prze
łożonych defraudanta, że
nadużycia nie są
dotkliwe. Wynoszą one bowiem 401 zł. 96
gr. Kukiela aresztowano i wdrożono dochodzenie.

SPORT.
„Tydzień

pływacki"

zakończenie.

Cała impreza pływacka zorganizowana
w celach propagandowych
przez
Wileński

Okręgowy Związek Pływacki
odbyła się
przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Chłód, a często deszcze
niepozwoliły interesującym się sportem na osope
Sledzenie przebiegu ciekawych
zawodów.
Natomiast uczestnicy zawodów niezrażeni niepogodą
wykazali niezwykłą
swą

sprawność

i hart, - poprawiając

w wielu

wypadkach rekordy dotychczasowe.
Wyłączyć jednak należy
drużynę
žydowską (Ż. A. K. S.), która, unikając
zawodów bardziej
męczących,
zachowywała

siły do rozgrywki

finałowej

piłką

wodną,

odnosząc łatwe, lecz niezaszczytne zwycięstwo.
W niedzielę, w ostatnim
dniu
„Tygodnia pływackiego* rozegrano
cały szereg
zawodów pływackich oraz finałowy
mecz

piłki wodnej.
W

dla

biegu

panów

200

mtr.

stylem

klasycznym

startowało tylko

dników, gdyż dwaj
uznali za stosowne

trzech

zapisani z
wycofać się.

zawo-

Ż. A.

K. S.

Pierwsze miejsce zajął p. Knapik z Wi
Т. W. w 3 m. 56 s., drugie zaś p. Hodewski (Pogoń)

w 3 m. 56,4 s.

W drugim biegu 400 mtr.
wolnym

dla pań

startowały

stylem

cztery

do-

zawod-

niczki.
Mimo pięknej formy p. Skorukówny
(Polic. Kl. Sport.) pobiła ją tym razem p.
Kołtunowiczówną z ŻAKS, która przestrzeń
przebyła w 10 m. 19 s.
P. Skorukówna
wobec
widocznego
przetrenowania

się do mety przybiła

m. 52 s.
Zwycięstwo p.
jednak

w

Kołtunowiczówny

b. nieznaczne,

ł0

jest

gdyż nie zdołała ona

pobič rekordu,
ustanowionego przez
p.
Skorukównę na zawodach o mistrzostwo
w N. Trokach.

W następnym biegu 400
mtr. styłem
dowolnym startowało
5 zawodników, z których dwaj przedstawiciele ŻAKS po przepłynięciu zaledwie kilkudziesięciu
metrów

dyplomatycznie wycofali się.
Pierwsze miejsce
zajął
Witkowski

z Wil. T.W.,

p.

Zygmunt

ustanawiając

nowy

rekord w 7 m. 34,8 s. Następnym przybył
p. Kukliński z PKS w 7 m. 56 s., poprawiając swój własny rekord. Wreszcie trzecie miejsce zajął p. Jan Skoruk z PKS.

Do rozgrywki sztafetowej
5x50 mtr.
stanęła jedynie drużyna ŻAKS, która wałkowerem przestrzeń przebyła w 3 m. 59,4 s.
Wreszcie

przystąpiono

do

rozgrywki

finałowego meczu piłki wodnej, do którego stanęła zmęczona drużyna Pol.KI.Sport.

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Występy Zoiji Grabowskiej. Dziś graną będzie w

1 wielce

WYPADKI.
— Zdemaskowanie defraudanta. W tych
dniach natrafiono na manipulację kancelisty

ZA

— Uigi dla szkół średnich. Ostatnio został
wydany okólnik o ulgach dła szkół średnich.
Zarządzienie idzie wtym kierunku, aby uczniowie przedostatnich klas, którzy są w wie
ku określonym art. 61 ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, to znaczy nie przekroczyli lat 22, a którzy wykazują się promocją do ostatniej klasy, traktowani byli jak uczniowie klas ostatnich, t. j. żeby przyznane im były przewidziane ustawą
ulgi o odroczeniu wypełnienia
powinności
wojskowej.
— Kurs gospodarstwa domowego W dniu
3 sierpnia 1928 r. rozpocznie się w Wilnie
kurs gospodarstwa domowego
dla nauczycielek szkół powszechnych, program którego obejmuje szycie i krój, roboty ręczne kobiece, gotowanie i pieczenie, pranie i prasowanie, higjenę, hodowlę drobiu i ogrodnictwo. Ponieważ na omawianym kursie jest
jeszcze 15 wolnych miejsc, przeto kandydat
ki winne za pośrednictwem swego inspektora nadesłać zgłoszenia do Kuratorjum Okr.
Szk. w Wilnie. Uczestniczki
kursu,
który
trwać będzie 28 dni, korzystać będą z bezpłatnego mieszkania, muszą jedynie
przy-

TEATRY

mówić o jakimś remoncie!
, Ponieważ dom ten, jako grożący zawale
niem, nie może być dalej tolerowany, spodziewamy się że odnośne władze zajmią się
sprawą. (p)

Ar-

SZKOŁNA

URZĘDOWA.

0

Wyc

gościom

polskich".

Franciszka
jutro

Ryszard

2 dni.
Data przyjazdu do Wilna nie została
ściśle ustalona.
Jak się dowiadujemy Z. O. W. rozpoczęło
Starania w kierunku utworzenia
Komitetu
Przyjęcia, który ma się zająć rozlokowaniem
uczęstników wycieczki w hotelach, jak również troszczyć się o to, aby program ich pobytu najbardziej
urozmaicić i dać mwrżność

sfudenfki

polskich niema.

|WTOREK

zdobył

mt ji Amerykańskiej.
Według informacji w
lipcu r. b. ma przybyć do Wilna wycieczka
w liczbie około 400 osób, członków Legionu
Polskiego Armji Amerykańskiej, polaków, któ
rzy służyli w czasie wojny światowej w armji Amerykańskiej.
Legjon Polski Armji Amerykańskiej zwró
cił się do Związku Organizacyj wojskowych
w Wilnie z prośbą o opiekę nad ich wyciecz-

239,20
125.375
46,60

ką.

dwie

miejsce

—

26.36
171.09

O ile więc władze kowieńskie nie zmienią swego stanowiska wobec aresztowanych
czeka ich groźne niebezpieczeństwo stawienia się przed sądem wojen. w Kownie jako

„szpiegów

wsze

Sołtan.
Dało się wyczuć wielkie zainteresowanie.
się zawodami.
Następne zawody strzeleckie, organizowane przez Z. O. W. mają się odbyć w końcu
bieżącego miesiąca.

Z Kowna donoszą: dn. 10 lipca w miejscowości Onuszyszki, policja litewska aresztowała dwie młode panny studentki uniwersytetu Stefana Batorego, które w dniu 4
lipca w biizkości miejscowości Wizgirdy przekroczyły granicę litewsko - polską celem
udania się do swych krewnych w majątku jankowice. Ponieważ studentki nie miały prześledczemu,
który ze swej
pustek władz kowieńskich, przekonano ieprzeto urzędowi
strony zarzuca im uprawianie szpiegostwa na rzecz Polski. jak się dowiadujemy aki oskarżenia opiera się jedynie na fakcie, że ... studentki przekroczyły granicę właśnie w niej
scu, gdzie rzekomo zgrupowana jest największa ilość wojska polskiego, jakkolwiek powsze
ani mniejszechnie wiadomo że na granicy polsko- litewskiej żadnego ani większego

wojsk

ski Jozei — 36 punkt.
3 — Kaczmarczyk
Bronisław — 35 pkt. Wszyscy. wymienieni
utrzymali medałe pamiątkowe.
3) Strzelanie na 25
mtr.
z rewolweru
Brauning. Zawodników startowało 15. Pier-

zawodnikom

Kupno
123,91
358.02
43,26
8.88
34,83

BEC

Władze kowieńskie areszfowały

go zgrupowania

w. Wilnie.

Za zgodą Marszałka Piłsudskiego wania odpowiedniej
ilości pomiesz,
VII zjazd legjonistów
edbędzie
się, czeń dla gości i uczestników zjazduiak wiadomo, dn. 12 sierpnia w Wil- za pośrednictwem
kierowników
ponie.
szczególnych komisarjatów wyszukvW związku
z tem
zawiązał
się je na terenie miasta osoby
któreby
komitet zjazdu, na którego czele sta- zechciały na dzień zjazdu odstąpić w
nął prezydent miasta
p. Józei
Fo- swych mieszkaniach pokoje dla przylejewski.
jezdnych.
Celem usprawnienia prac organiNiezależnie od zbieranych
zgłozacyjnych powołano
do życia cały szeń przez dzielnicowych, osoby, chcąszereg sekcyj.
ce przyjsć z pomocą sekcji kwaterunMiędzy innymi
przewodniczącym kowej,
proszone
są O nadsyłanie
sekcji kwaterunkowej został
komen- zgłoszeń bezpośrednio do właściwych
dant policji wojewódzkiej p. inspektor „o.
komisarjatów do dn. 26
Praszałowicz, który celem przyszyko- m:
bz £

53 punktów, drugie — Ejdrygiewicz Engielbert — 48 pkt., trzecie Antoni Stolyhwo —
44 pkt., Czwarte — Umecki Józef — 44 pkt.
Medale pamiątkowe otrzymali: Gadejski, Ejdrygiewicz, Stołyhwo.
Medale pamiątkowe wydał
zwycięskim

WARSZAWSKA

de-

Niemiec, M

celem wzię2 nerała hr. Mannerheima
cia udziału
w prowadzonej przezeń
przeciw
bołszeGdy
zauważono,
iż zbliża
się walce wolnościowej
wKrasin*, dawano mu sygnały w ten wikom.
Podczas walk pod
Helsingiorsem
„ fposėb, iż oblano skórę niedźwiedzia
prowadził _ Lundborg
samodzielnie
Jaryną i podpalono ją.
Oddział
ów został
Podczas
przymusowego
postoju oddział tanków.
Tą lodzie, załoga Czuchnowskiego po- otoczony przez dwie kompanie bol:
Svięciła się badaniom wybrzeża, Od- szewickie. Załoga w bohaterskim boju
Lunddalonego
tylko 0 milę
od miejsca uległa przemożnej sile wroga.
Wylądowania. Zebrano przytem wiele borg, który sam jeden pozostał przy
życiu, bronił się przez 6 godzin, jak
Nieresującego materjału.
W sanitarnej kabinie „Krasina“, lew, walcząc sam z bandami bolszeuratowany
astąpiło spotkanie
się rozbitków wickiemi, aż w końcu
ultalji': Zappi i Marjano z Czuch- został przez przybyłych z pomocą
żołnierzy fińskich.
Wówczas to rząd
Nowskim.
W przeciągu
dwóch
dni uszko- finlandzki przyznał Lundborgowi naj:
dzony „Krasin* będzie naprawiony i wyższe Odznaczenie: order
Białej

ieewiercili

śnięte
śnięte

Dewizy

nie-

450,

żywe

młode

wąsacze żywe

23 lipca 1928

Oczywi-

S a

lądowaniu

żywe 320—400,
żywe 380—400,

380, śnięte 280

BIEŁDA

na Targach-Wysta-

ście do wycieczek łotewskich, udających się
do Wilna na Targi, zastosowane
będą rów
nież ulgi ze strony naszych władz.
Naogėl, po niepowodzeniąch jakie doznały niedawno urządzane Targi Ryskie, przemy-

a

„ Przymusowem

karpie
leszcze

i wałuty:
glana 80—90.
Tranz.
Sprz.
. Mięso wołowe 300 — 320 gr. za 1 kg,
Belgja
124.21
124.53
cielęce 160—200, baranie 260—280, wieprzo- Holandja
358.92
359.82
we 300—350, schab 360—370, boczek 360 Londyn
43,37
43,38
— 378, szynka świeża 80—300, szynka wę- Nowy-York
8,90
8.92
dzona 420—450.
Paryż
34915
35.00
Tłuszcze: słonina krajowa I gat. 380— Praga
26,42
26.48
380, szmalec amerykański | gat. 400—450, Szwajcarja
171,69
172.29
400, Il gat. 320—380, amerykańska 350— Stokholm
238,60
il gat. 380—400, sądło 380—400,
olej roWiedeń
125,685 125.995
ślinny 240—260.
Włochy
46,72
46,84
Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za
1 litr,
Marka
niem.
212,80
śmietana 220-250, twaróg 80 — 100 га 1

a
wspominano na ła- średni

do granicy polskiej w Turmontach.

młleczarstwa.

października

indyki

15.00 zł,

zł. za sztukę.

cała

100--120, przecierana 110--120, perłowa 100—
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ja-

oraz Ciśnienie
J
średnie w m. |

generalnego
reprezentanta na Łotwie targów helsingforskich i tallińskich, który przyrzekł zająć się
organizacją
wycieczek
z

Rozmiary produkcji mleczarskiej w PolSe są dotąd bardzo nieznaczne zwłaszcza
W porównaniu do innych państw, —rok rocz-

1-go

1200

7.00 --10.00,

bite 12.00 —

żywe 350
38, Ośnięte
200
220, stynka
(brak), płocie 120
150, drobne 40—60.

INFORMACJĘ.

Do

8.00

350

wie Północnych reprezentowanych będzie kil Opad za do- |
|
ka firm z państw nadbałtyckich. Byłobł ich bę w mm.
tem, musimy stwierdzić, że powodzenie znacznie więcej, gdyby nie szczupły teren,
:
Aa O
2amierzonej akcji zależne będzie prze- który zmusza organizatorów do ograniczania Wiatr
chodn
przewažający | Południowo -za
dewszystkiem od istoty i treści udziału zgłoszeń.
prasowego min. spraw zaW niej organizacyj rolniczych.
H. gran.,Szetd-r wydziału
Uwagi:
pochmurno.
Bilmans, znany wreszcie u nas dobrze, jako przyjaciel Polski, przyrzekł ze swej
Minimum za dobę — SC.
:
strony ucz
wszystko by łotewskie min. Maximum na dobę 20-C.
spr. zagr.
spadek
stoso
o względem swych oby Tendencja
baromietryczna:
wateli wszelkie ulgi ułatwiając im przejazd ciśnienia.

Zwiększają się ilości eksportowanych
tów mieczarstwa.

12,00 bite

sumy 200 —250,

Powołane nie zatrzymując się dłużej na

Rozwój

8,00

250—280, sielawa 150—180,

gat.
0000 B
65 proc. 78—

110—120,

80—100,
młoda
25—30, pietrusz-

10 (pęczek), ogórki 20—25 gr. za sztukę,
groch 80 — 100,
fasola 80
90, kapusta
świeża 100—120, kwaszona
45—50, grzyby

te (brak),
180—220,

manna amerykańska 140—150 gr'

1 klg., krajowa

cebula
marchew

li zjazd legionistów

Ryby: liny żywe 380 — 400, śnięte
280 — 300,
szczupaki żywe
350 — 38,
snięte 200 250, okonie żywe 380 - 400,
śnięte 240-280, karasie żywe (brak), ŚNIĘ-SGSZKIOWNZNEKZN
(EWA
ZCUWYZKIWI
S WPA
IKOS
NNNA

82, 70 proc. 75 - 18, razowa 60—65, Кагtoilana 85—095, sryczana 75—-85, jęczmienza

15 — 18 gr., młode

ka 5—10 (pęczek), szczaw 15 -20, satata 5—

15.00-1800,

20-go

kg.

za 1 kg,
(pęczek)

—

b. ministrem

przemysłu i handlu, oraz d-rem Bilmansem,
szefem wydziału prasowego łotewskiego mini
sterstwa spraw zagranicznych i prezesem klu
bu
prasowego w Rydze.
edług informacyj, jakie uzyskał p. R.
od wymienionych osobistości organizowane
w Wilnie Targi-Wystawa budzą istotne zainteresowanie w sferach gospodarczych Łotwy, które ze względu na przeżywany obecnie przez Łotwę kryzys
gospodarczy,
tem
chętniej dążą
do
nawiązania
kontaktu z
p, olską.
„Jako rezultat wizyty na Łotwie przedstawiciela PLG. przyjąć należy oświadczenie wy
bitnego działaczą na polu gospodarczym p.

Dla pokrycia wydatków związanych
z projektowaną akcją uświadomienia
rolników co do korzyści wynikających

inicjatywy w tej

z

25-30
10—15

Н gat.

kiem, b. prezydentem republiki łotewskiej,
obecnie prezesem izby handlowej polsko-łotewskiej, z d-rem Ehrhardtem, prezesem cy

gminę.

nawozów

Ceny

180 -190,

„P. Rafalski odbył konferencje z p. Bissycz-

chorzowską (nitrofos) w ilości 27 klg.
superfostatu, 18 klg. soli potasowej i
36 klg. saletry chorzowskiej na jedną

ze stosowania

ciągu 4-ch

SINTETINIAI

wyłącznie żyta.

W4, mają być organizowane
Wycieczki.

w

miesięcy rb.). Kierunek odwrotny wykazuje
pewne skurczenie się
(47406 wag. w roku
1928), 13945 wag. w ciągu
4-ch
miesięcy

szkół rolnicz.
zaangażowapomocniczym
dotyczyły by

MIEJSCOWA.

— (n) Ceny w Wilnie
lipca r. b.
Ziemiopłody:

I gat.

suszone 18—20 za 1 kg.
Drób: kury 3,00
6,00 zł. za sztukę,
kurczęta 140—200, kaczki żywe 6,00 800,
bite 400 600, mtode 3.00 - 4.00, gesi żywe

SEE

KRONIKA

obec-

kierunku: w r. 1927—724 wag., w ciągu 4-ch
mies. 1928 r.—517 wag. Tranzyt przez Polskę z Węgier do Rosji wynosił w r. 1927—

It. d.

Wil.

p. Lawrynewicz.

na 60—65.

Obrot towarowy między ZSSR. a Czechosłowacją, Austrją i Węgrami odbywa się prawie wyłącznie tranzytami
przez Polskę. Tą
drogą wywieziono w r. 1927 do Rosji z Czechosłowacji towarów
5454
wagonów, w
pierwszych zaś 4-ch miesiącach 1928 roku 2057 wag., zaś z Rosji do Czechosłowacji wywieziono: w r.1927—2646 wag. , w
pierwszych 4-ch miesiącach 1928 roku—2327. Tran
zyt przez Polskę z Austrji do Rosji wynosił
w roku 1927—125] wag., w pierwszych 4-ch

nizbwać tu masowe demonstracje poloWe stosowania. nawozów sztucznych, a

inspektor wydziału rolnego

Wojewódzkiego,

110—120,
0000
95-105,
I
90—100, 000 80—90,
żytnia

przez

rb.—5738 wagoniw.

_ Stutkiem braku uświadomienia , MiniSterstwo Rolnictwa ma zamiar zorgaza pośrednictwem

(korytarz

bezpośrednio

Urz.

siano 10—12, ziemniaki 13—15.
Tendencja słaba. Dowóz dostateczny.
Maka pszenna krajowa | gat. 0000 A

nie dominuje. W roku 1927 tranzytem przez
Polskę przeszło z Niemiec do Rosji towarów
1555 wagonów 15 tonowych, zaś
w
ciągu
pierwszych 4 miesięcy rb. 1538 wag. W kierunku odwrotnym, tj. z Rosji do Niemiec: w
r. 1927—11509 wag., w ciągu 4-ch miesięcy

warstwy rolnicze znaczenia nawozów
/ S2iucznych jako czynnika podniesienia
/ plonów.
Wychodząc z założenia, że małe roz
Powszechnnienie stosowania nawozów
, Sztucznych w w-wach wschodnich jest

mianowicie

Polskę

3)

Jak się dowiadujemy, pod
koniec m. b.
wyjedzie do Łotwy w charakterze oficjalnego przedstąwiciela organizowanej Wystawy
Rolniczo-Przemysłowej przy I-ych Targach

Północnych

kostka

Warzywa: kartofle

tranzakcjąch wagonowych franco st. Wilno:

W

3

J.ja; 180—200 za 1 dziesiątek.
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w

wartości 1.834,000 fr. zł, w
roku
1926—
5549 ton, wartości 13 miljonów złotych w zło
cie, zaś w roku 1927—7.376 ton, wartości 23
miljonów złotych w złocie.
Również w roku bieżącym zaznaczyła się
wyrażnie poprawa w naszym eksporcie. Za
pierwsze 4 miesiące rb. wywieziono zagranicę głównie do Niemiec, częściowo zaś do Anglji 2.705 ton masła, ogólnej wartości 16 i pół
miliona złotych.
Należy tu zaznaczyć równoległy wzrost za
interesowania zagranicy polskim masłem. jednakże możliwości eksportowe pozostaną nadal ograniczone, o ile jakość masła nie ule-

Gelowa inicjatywa.

O

1 oszczędzający

się

dów

prźcz

cały

cząs zawo-

w których

największą

ŻAKS.
Rezultat spodziewany: 0:4 na korzyść
Ź. A. K. S.
p
Zawody zakończone efektownymi sko-

kami

z trampoliny,

iłość punktów uzyskaji pp. Wajsow
T.W.i

Sadowski.

Naogół zawody

ostatnie, które

się na
zakończenie
kursów
prowadzonych pod kierunkiem

Szuberta,
Pol. Zw.
Poziom

zaproszonego

Pł, dały
pływacki

Mecz
W

wyniki

naszych

się znacznie.

piłki

dalszym

z Wil.

z 3 p. Sap.

ciągu

odbyły,

pływackich.
trenera
p.

z Berlina przez
zadawalniające

drużyn

podniósł

K.

nożnej.
rozgrywek

0

mist-

rzowstwo okręgowe w niedzielę, na boisku
6 pp led. ną Antokolu odbyły się dwa
spotkania wojskowych z drużynami cywilnemi.

Pierwsze spotkanie o mistrzostwo
kl.
a między 1 pp. leg. z A.Z.S. dało
rezultat

3:0 na korzyść

wojskowych.

Bramki strzelili pp. Stankiewicz,
czyk oraz z zamieszania.

Kraw-

Do przedmecza o mistrzowstwo kl. b.
stanęły drużyny: 1 pp. leg. Il i Pogoń 2.
н Ciekawe
te zawody
zakończyły się
Bramki dla 1 pp. leg. Il strzelili: dwie
p. Babicz i jedną p. Gładysz. Dla „pe
zaś wbił obie p. Akionowicz.

a

w

widmo przy ul. Trockiej. Już od

dłuższego czasu bo od paru lat zwraca na
się uwagę osób przechodzących ulicą Trocką zmurszała dwupiętrowa kamienica bez 0kien, — prawdziwy dom — widmo — oznaczona Nr. 18-tym i należąca do p. Balberyskiego.
Już przed trzema laty zarówno część jej
frontowa jak i oba skrzydła podwórza były
o tyle podniszczone że komisja mieszkaniowa, uważając pobyt w niej za niebezpieczny,
usunęła z tej kamienicy wszystkich jej mieszkańców oprócz właściciela dwu
sklepów
na parterze, oraz dozorcy zamieszkałego w
oficynie w głębi podwórza.
Niezamieszkała
kamienica
niszczyła się
coraz bardziej i obecnie przedstawia obraz
nędzy i rozpaczy: dziurawy dach, popękane
mury, zburzone piece, wyłamane drzwi i okna, zmurszałe galeryjki, pułąpy i schody z
połamanymi ze starości stopniami, tworzącemimiejscami o tyle znaczne przerwy, że potrzebne są niebylejakie zdolności ekwilbryczne dła ich przebycia, wreszcie zawalona kunami gruzów i śmieci podłoga z powydzieranemi miejscami deskami, — wszystko to wygląda o tyle beznadziejnie, że trudno nawet

RADJO.
Wtorek

24 lipca

1928 r.

13,00—: Transmisja z Warszawy: sygnał
CZASU.
17,00—17,20: Muzyka z płyt gramofonowych.
17,25—17,50:
Transmisja z Poznania:
„Dlaczego nie jesteśmy bogaci?" odczyt.
17,50—18,15: „Cel i znączenie Pierwszych

Targów

Północnych

i Wystawy

niczo-Przemysłowej w Wilnie" odczyt.
18,15—19,00:

Transmisja

muzyki

Rolро-

pularnej z ogrodu cukierni B. Sztrallą.
.19,05—19,30: Feljeton wesoły w wykonaniu artysty Teatru Polskiego w Wilnie
Karola Wyrwicz-Wichrowskiego.
19.30—19.45: Chwilka litewska.
19.45—
: Komunikaty.
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy:
koncert

popularny.

22,00—22,30: Transmisja z Warszawy:
sygnał czasu, komunikaty:
P. A.T., policyjny, sportowy i inne.
22,30—23,30: Transmisja muzyki tane-

cznej z Warszawy.

:
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L wileńskich ogrodów i skwerów.

Ze świafa.

Napad rahunkowy na agencję poczfową.

Mamy w projekcie nowe skwery w Wilnie
Zapoczątkował tą akcję skwer Bosaczkowy,
powstały przed paru laty w miejscu niechlujnie, utrzymanego
placyku,
godnego jakiejś
jakiejś zapadłej żydowskiej mieściny, nie zaś
wielkiego miasta za które poczytuje się Wilno. Było to tembardziej przykre że plac ten
znajdował się w pobliżu „dworca kolejowego
i przezeń przebiegała linja autobusowa.
Lecz i teraz skwer ten budzi pewne zastrzeżenia. Mianowicie Iwią jego część zajmuje boisko sportowe, ponieważ zaś zawody
odbywają się dość rzadko, a poza niemi publiczność niema dostępu na teren skweru,
—użytkowanie go przez mieszkanńców jest
zredukowane do minimum i boisko zaczyna

Z życia ang.
artystek.
W
Anglji panuje zwyczaj,
iż najznakomitsze nawet artystki sceniczne
jeszcze posiadają jakieś uboczne zawody,
którym oddają się w chwilach
wolnych od zajęć teatralnych.
l tak,
jedna z najznakomitszych
aktorek
teatru
„Drury Lane*
jest
właścicielką instytutu piękności, który
przynosi jej kilkanaście tysięcy funtów dochodu rocznego.
Inna znów
artystka posiada zakład
modniarski,
cieszący się wielkiem
uznaniem klijenteli,
i codziennie spędza w nim
kilka godzin, udzielając dobrych
rad
klijentkom.
Inna słynna artystka
londyńska,

W ostatnich dniach w Woli Su- agencji, bandyci obrabowali Kasę urzęchockiej województwa Poleskiego u- du w kwocie
więcej
tysiąca zł., pozbrojona banda, złożona z kilku wy- czem ulotnili się w niewiadomym kierostków, napadła w nocy
na urząd runku.
miejscowej agencji pocztowej dyrekcji
Zawiadomiona
0 napadzie
miejwileńskiej.
scowa policja zarządziła natychmiastoPo wyłamaniu drzwi prowadzących wy pościg za bandytami
o rezultacie
do wnętrza agencji
i steroryzowaniu którego narazie nic nie wiadomo.
kierowniczki, zamieszkałej w gmachu

porastać trawą.

e

MOE:

Czy nie wartoby udostępnić go jakoś bara
dziej ogółowi mieszkańców?
Ž kolei utworzono w zeszłym roku niewielki skwerek na placyku przed kościołem
św. Michała.
;
i
W roku bieżącym liczba ta pomnożyła się
о 4 nowe skwery: Lukiski, I-eį Baterįi, przy
kościele Bernardyńskim i przy Popławskiej.
Z tych czterech ukończony został narazie tylko Łukiski, a i ten zreszta nie obsiano
doń później terenu,
jeszcze przyłączonego
nie pomalowano części słupków i — co najważniejsze — dopiero w najbliższych dniach
stracen
miejsce
zostanie uporządkowane
1863 r. Daje się tam również dotkliwie od-

czuwać

całkowity

brak

ławek.

!

Jeszcze mniej zrobiono na terenie pozostałych trzech skwerów, z których na pierwwysuwa się skwer przy ul. |-ej
sze miejsce
Baterji. atESnowi on przedłużenie naturalne
plantów miejskich przy ul. Zygmuntowskiej
zajmując obszerny teren nadbrzeża Wilji od
Zielonego Mosta do szpitala św. Jakuba. Na
jewo od biegnącej wzdłuż rzeki aleji urządzzane są trawniki, oddzielone od ulicy żelazną barjerą.
2
:
W chwili obecnej teren trawników został
już całkowicie przekopany, oraz wzniesiono
barjerę na znacznej przestrzeni. Warto zaznaczyć że poraz pierwszy w Wiłnie zastosowa
no tu barjery o kształcie półkuli — bardzo

pięknie się prezentupraktyczne,
jące.
AEA
SEkwerek przy ul. Popławskiej i Zarzecza zarazem

nej urządzony został w trójkącie powstałym
dzięki załamaniu w tem miejscu ulicy Popławskiej. Od strony zewnętrznej skwerku ułożono tu, zakreślony ładnym półkołem, chodnik
detonowy.
Ponieważ dotychczas w tem miejscu istniał tylko jeden wązki chodnik z lewej stro-

ny ulicy, nowy ten chodnik znakomicie przypieszego na
nił się do unormowania ruchu

tym

ча

odcinku.

Niestety

skwerku

pracę

koło

nie postępują

urządzenia
naprzód

samego

już od

dłuż-

szego czasu i na terenie przyszłego trawnika

okolonego ogrodzeniem z trójkątnych płytek
betonowych piętną się w dalszym ciągu zwały zaschłej grudkami ziemi oraz gruzy.
Wreszcie skwer przy kośc. Bernardyńskim
składa się z trzech trójkąt aleji, powstałych
dzięki wycięciu drzew pośrodku. Miejsce po
wyciętych drzewach zajmie trawnik.
Narazie uporządkowano
już aleje nadbrzeżną, oraz otoczono odrutowanemi słupkami teren trawnika.
ć
Dodajmy tu jeszcze
że zapowiadany kilka
krotnie skwerek przy zbiegu ulic Zawalnej
i Trockiej ani rusz nie może się doczekać
swej realizacji, mimo że przeznaczone nań
wolne miejsce wręcz się „prosi* o podobną
inwestycję, miejmy jednak
nadzieję że się

Magistrat raz nareszcie zdecyduje!..
2
Przechodzień.

— „Hrabina Walewska" nafilmie. Reżyser filmowy,
p. Ryszard
Oswald,
realizator wielkich
filmów
historycznych, przystąpił obecnie do
prac przygotowawczych
nad
filmem
historycznym
„Hrabina
Walewska".
filmu

oparty

będzie

zwraca

uwagę

ruchów, umijętność
łą intonację
głosu

sławiania się.

na

materjałach
historycznych,
a akcja
rozgrywać się będzie na terenie Polski, Francji i na wyspie św.
Heleny.
Koszt filmu wyniesie około 1000000
zł.; film wykonany będzie przy udziale kapitału polskiego.
— Skaib z czasów
rzymskich, wykopany z ziemi. Przy budowie toru kole-

okazji

ń

muję

dzenie kasowe, lampy
wiszące
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również

każdego
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5

bo-
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godami
może być
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lub wprost
Apteka A. Jurkowskiego — Nakło,
Wielkopolska.
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GOJĄCA

wszelkiego

od niejakiego czasu nowy Środek na
otyłość, który
przecież w rzeczywistości oddawna jest już znany, pozostawał jednak

Dr. G. WOF”

3 mieszkania

wszelkie rany. szczególnie przesta-

chowywać, ubierać, poruszać i mówić,
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przez Europę. Z Francji nadchodzą
3
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Е
Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod adresem: gp
zza
wyrobu „General Motors w Polsce"
przyczyniacie się do za- B
Fr. Świątecki, Biuro „Lechja" Sp. Akc. Wilno, OstroM
wiadomości o stałym wzroście
tem- E
trudnienia i wyspecjalizowania polskiego robotnika w dziedzinie
bramska 29, tel. 13 10.
B ANUSZERKI
peratury. Z Perpignan
donoszą, iż
2
przemysłu samochodowego? >
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ludność przepędza noce
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й
domów, uciekając z dusznych mieszkań
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AKUSZER!
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i szukając daremnie
ochłodzenia się
na wolnem powietrzu
a sami się przekonacie o licznych zaletach tego doskonałego
Bwszystkie wyroby POWROZOWE. dla rolnictwa manilowe iS
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wielkie szkody w sadach i ogrodach
r
warzywnych. Straty dochodzą
kilkuiebi
Od ania 21 do 23 lipca 1925 roku
* komeaja w 6 aktach. W roli głównej
gwiazda
3
nastu miljonów franków.
p]
jąj Muchy są naį Miejski Kinematogral
włącznie będą wyświetłane filmy: „Auchareczka
ekranu Mary Pickford. Nad program: |) „DO- | <
dja Ieinia! trętne, wstrę-*
Kulturalno-Ošwiatowy
MOÓROŚLI TURY CI* komedja w 2 aktach. 2) „ZUCHWALI
ZBÓJE* komedja w 2 aktach. | r
Również i Włochy
są widownią

ogromnych upałów. Najwyższy
stan
temperatury zanotowano onegdaj we
Florencji 38 C. w cieniu. W stosunku
kolejności
idą następnie:
Tryjest,
Moncalieri (37 C). Charakterystycznem
jest, iż plaga upałów daje się więcej
stosunkowo
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SALA MIEJSKA

uł. Ostrobramska

5.

zposiadaczy majqtków I rolników ; w. Smiato.

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasą czynną Od g. 5 m. 30, w niedzielę i święt:
od g. 3 m. šo. Początek seansów od g. 6-ej, w niedzielęi święta odg. 4-ej. Od dnia 24 do

Jpca r. b. włącznie kinematograf z powodu remontu nie czynny.

doszczętnie

w
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ro-
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Wileńska 38.
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Olsniewający PA:

ZAMEK czyli BOHATER PAMPASÓW". Przejmuj« jn

i OSI

Występując wspólnie w jednym filmie „TAJEMNICZY

OSWALDA

w 12 aktach (całość) na zutentyczaem tle Ameryki

dokonali

przewrotuw kinematogrs

Połnocznej. Komentarze

zbyteczne!

i

Parter od | z, Balkon 70 gr. Dziśl
i
w dramacie życiowym p. t. „OFIARY PIEKI
NEJ INTRYGI* osnutym na tle PAS
Mara
| Ulubienica publiczności, czarująca Mia
|
miłości. Nad program: KOMEDJA.
PN Seansyo godz. 6, 8 i 10.15
Kal

Początek

o

godz.

5.30, ostatni

| В

Policja angielska nie ma mu nic do zarzucenia, lecz oddaje go w ręce policji
amerykańskiej.
Fairleigh pokiwał głową.
— (Co pan o tem myśli? zapytał
Osborne.

Londynu, w ważnych sprawach —rze*

— Nie wiem,
—odrzekł zamyślony
głęboko,—trochę jest to interesujące,
gdyż tem się tłomaczy zainteresowa-

po nią samochód.

nie, jakie żywiła dla domu

przy Grass

street policja nasza. Co prawda udawaą

nie przez Crawleya, że niewie nic o Jachcie, jest dziwne, ale może Strickland
prosił go, by nie mówił o tem z nikim.
Również możliwem jest, że wiedząc o
kradzieży,
dokonanej
w
mieszkaniu

Boyda, uważał on za konieczne nie dopuszczenie do powtórnej kradzieży i
dlatego spędzał tam noce. Możliwe jest

że nie zdołają odkryć

związku,

istnie-

jącego pomiędzy mną a nim ani też mną

a zniknięciem

—

Boyda.

Wszystko jest w porządku, my-

lordzie, skoro w gazetach jest napisane, że policja tajna nie ma nic do zarzucenia Holtzowi—

Strickland

jest

bardzo

zręczny,

ale przypuszczam, że mogę zaryzykować: papiery Boyda znajdują się teraz
w

domu

przy Grass

street,

sprobuję

więc je dostać. Która godzina?
— Zbliża się pół do trzeciej.
— Wyjadę pociągiem, który docho
dzi o trzeciej, pewnie tam niebrak po-

licji, ale znajdę pretekst, by módz wejść

Mam nadzieję, że powrócę ostatnim pociągiem, albo jutro rano kurjerem. Idż
po auto,

ja zaś

rozmówię

się

z Craw-

leyem.
— Czy dostanę jakie instrukcje?
— Pilnuj Neda i murzyna, to wszy-stko!
Fairleigh wszedł do pokoju Neda.
— Zmuszony jestem wyjechać do
Druk.
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— Gdy

pan skończy

wolnie rozporządzać

Nie wiem, jakim

pracę, proszę Ć

swym

pociągiem

czase

St

przyjedł

ka

Izabella, proszę więc przeczytać def
szę od niej i wydać rozkaz, by posł

— Dobrze, —odrzekł
i spowodować
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krótko

zamyślając się nad tem,
się stać
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wyszedł. Przybyły był to człowiek e— Straszny wypadek! Czy ta mło- Jackowi i dopiero potem rozpocząć ponergiczny i dzielny o jowjalnej twarzy. da dziewczyna pochodziła z tych s'ron? szukiwania. Dobrze się stało, bo FairNed znał go już oddawna. Zatrzymał
— Nie, przybyła z Londynu, tak, to leigh, oczekując wiadomości od Holtza,
bardzo niemiły wypadek. jeśli pośliznę spędził prawie noc całą w swym gabine
Im dłużej Ned zastanawiał się had się na progu z czapką w ręku.
— Dzień dobry, mylordzie,—rzekł, ła się na tym stromym cyplu, nie niożna cie. Musiał to jednak być człowiek o
słowami lorda Fairleigha, tembardziej
wydawało mu się pewnem, że cała ta —dzień dobry panu. Nie mogłem zna- się spodziewać niczego dobrego. Tak, stalowych nerwach, skoro, po usłyszektóre
historja ze zniknięciem nie była zwy- leżć nikogo, ktoby spotkał ową dziew- tak, ludzie nieopatrzni zawsze podle- niu niepokojących wiadomości,
kłym wypadkiem. Gdy wreszcie śniada- czynę Masters od wczorajszego wie- gają wypadkom i niebezpieczeństwo wi zakomunikował, jak mi się zdawało, jenie się skończyło, wstał z uczuciem ulgi czoru. Obejrzałem uważnie ścieżkę po- si nad ich głową. Bo cóż to za pomysł, go podwładny, mógł się położyć i zaprzez skały wiodącą z miasteczka do żeby w taką noc samotnie iść tą ścież- snąć twardo. Natomiast Osborne pod— Chodźmy do mego gabinetu,
zaproponował lord Fairleigh,—muszę zamku i, zdaje mi się, że w pewnem ką! No, ale już nic pomódz nie możemy dał się całkowicie niepokojowi.
Pierwsze gazety londyńskie
przywypróbować
zdolności pana, jako se- miejscu są znaki ześliźnięcia się w prze i pan zrobi najlepiej, gdy zabierze się
chodziły do Coombe dopiero koło drukretarza. Mam wiele zaległości od cza- paść.
do swej roboty.
su odejścia poprzednika pańskiego.
— Dlaczego pan tak przypuszcza?
Ned nie mógł jednak zebrać myśli giej. Osborne pojechał osobiście je odeW chwili gdy wychodzili z sali jadał —zapytał żywo Fairleigh.
nad listami,
któremiał
pisać, to też brać, lecz jednego rzutu oka na nie wynej, na progu zjawił sir Osborne.
В
— Oczywiście nie mogłem dostrzec kilkakrotnie musiał je rozpoczynać i du starczyłoby go zaspokoić.
Przechodząc koło pokoju, w któ— Przyszedł ktoś z policji, milor- śladów kroków na ścieżce, gdyż jest żo czasu minęło zanim załatwił powiezamarźnięta, ale w tem miejscu, o któ- rzoną mu korespondencję i zaniósł ją rym pracował Ned, usłyszał klekot madzie.
— Wprowadź go do gabinetu. Za- rem mówię, trawa jest zdeptana i kilka do podpisu Fairleighowi.
szyny do pisania i spokojny, że z tej
wyrywanych z korzeniami
pewne chodzi mu o ową zaginioną dzie krzaczków
— Nie jest pan zbyt zręcznym do strony nie będą mu przeszkadzać, udał
wczynę,—dodał, zwracając się do Neda porzucono nad przepaścią, jakby ktoś tej pracy,
:
—zauważył szef,—ale napisał się do gabinetu swego pana.
W gabinecie Fairleigh podszedł do czepiał się za nie w rozpaczliwym wy- pan nie źie, chociaż tak długo. Proszę
Fairleigh podniósł głowę ku niemu
biurka i wziął z szuflady
paczkę
li- siłku.
teraz wysłać listy, a resztę dnia będzie i sam przeraził się widząc, jakbardzo
stów:
Ned uczuł mróz w sercu. Masters! pan miał wolne.
postrzał w ciągu tych paru godzin.
Pan napisze odpowiedź na ma "Więc to istotnie chodziło o Molly, nie
Z uczuciem niewypowiedzianej ulgi
— Zdaje się, że był to fałszywy aszynie w sąsiednim pokoju,—rzekł
— mógł wierzyć, by zdarzył się jej wypa- Ned udał się do swego pokoju i zaczął larm,—rzekł—proszę to przeczytać
znajdzie pan tam wszystko, czego pan dek jakiś. Ale Fairleigh mówił dalej z czytać listy Molly. Ze zdumieniem odFairleigh wziął gazetę i przeczytał
będzie potrzebował. Listy
te
może niezachwianym spokojem wgłosie:
czytywał słowa, świadczące o tem, iż następującą wzmiankę:
— (Czy obejrzał pan skały w dole
pan napisać bez- porady ze mną. Na
„Po jedenastu
latach walki sprahipoteza jej była prawdziwą. Crawley
tę paczkę proszę odpisać negatywnie,
— Tak, mylordzie, ale w tym cza- zdecydował, iż należało
natychmiast wiedliwość zwyciężyła. Wczoraj wiena tamtą zaś proszę dać przychylna sie, kiedy wypadek się mógł zdarzyć, poinformować o tem Stricklanda... Lecz czór ze Scotland Yard dokonało sensaodpowiedź. Gdy pan skończy, podpi- skały owe musiały być pokryte wodą,
radość jego z powodu nowych odkryć, cyjnego aresztowania: zbrodniarż, pół
szę je.
a prąd w tem miejscu jest bardzo siiry zaciemniała wizja zmarłej Molly, spo- Amerykanin, pół Niemiec, poszukiwany
— Będę śpieszył —odrzekł Ned—
Jeżeli dziewczyna upadła tam, wątpię, czywającej na dnie morza z ciałem ro- w New-Yorku za kradzież i morderstwo
ale muszę wyznać że nie jestem bardzo czy znajdziemy jej ciało wcześniej, jak zdartem o przybrzeżne skały! Była ona dokonane w 1914 r., znany pod nazwibiegły w pisaniu na maszynie. Jakiej za kilka dni.
widocznie zbyt odważna i Fairleigh do- skiem Ludwika Kresslera, ukrył się
marki jest pańska maszyna?
— Dobrze. Proszę jednak nie za- myślił się prawdy! W bezsilnej rozpa- przed wybuchnięciem wojny do Nie— Nie mam pojęcia!
przestać poszukiwań, odrzekł Fairleigh czy, Ned osunął się na krzesło i ukrył miec i wstąpił do armji. Po zawarciu
W tej chwili zapukano do drzwi.
pokoju policja amerykańska usiłowała
— ja zaś uprzedzę rodzinę p. Masters. twarz w dłoniach.
— Proszę, — zawołał Fairleigh i Mój Boże. cóż za przykra historja!
odnaleźć jego ślady i obecnie znaleziozaraz dodał:—pan może tutaj zostać i
no go w Anglji, i aresztowano przy po— Istotnie, mylordzie Żegnam pa11.
posłuchać, co powie
urzędnik
poli- now!
Po dłuższym namyśle, Ned przy- mocy Scotland Yardu.
Stróż bezpieczeństwa wyszedł. Ned szedł do przekonania, iż przedewszyst„Okazało się, że zamieszkiwał przy
cyjny.
7
że
ky,
Osborne
wprowadził
urzędnika i opanował drżenie i rzeki:
kiem powinen dać znać o wszystkiemGrass street podnazwiskiem Hardinga.
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jazd. Nie widział bowiem jeszcze
di
siejszejszych gazet, a wyraz twa'' =
Fairleigha byt, jak zwykle, nic nie ›
wiący.
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, Natychmiast po wyjeździe lord”;
leigha, Ned ruszył ku Ilfrakombe. С
bowiem

namówić

Binksa,

by
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zdać sprawę ze wszystkiego [ać
Pod
Białym
Niedž
dziem panowala cisza i spokėj,
wszedł do palarni, lecz nagle zatr,
mał się na progu:
przed
komin
stał Jack, a przy nim siedziała, į
М
sobie nogi jego siostra lill.
Jack

wybuchnął
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śmiechemń: i

wołał:
A
— To ja jestem we właswj
bie, Nedzie- Twój przyjazd jest ar“.
szczęśliwy...—Nagle

przerwał *

pokojem na twarzy postąpił naj
Co się stało?

1

—

Wiele rzeczy... Molly...

—

Mów,

co

Molly?...

— Ješli mamy wierzyč
irleigha i policji, Molly zešliznę

skaly w morze. A oto,—dodat bio“

stolu mieįscową gazetę, — znaji
tu szczegółowy opis tego wypadk
ry zdaje się..—był umyślnie prz 4
wany!...

„Wydawaictwo

Wiieńskie"

ul. Kwaszelna
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