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bankiera Loewongteina.

Żadnych „manewrów

na Wileńszczyźnie

sensację

bywają

w

'- Brukseli, Paryżu i Londynie.

Tajemnicze zniknięcie bankiera nie przestaje zajmować umysłów i trzyma
w
napięciu uwagę
całej
Europy.
Codziennie zjawiały się nowe
domysły
i pogłoski. Usiłowano nadać całemu

wydarzeniu*
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różnych
si być
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postoju
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że jednocześnie
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nota litewska mu-

przykład

charakierystyczniejsze,

propozycje

swego
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o nieagresii.
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BERLIN, 25 VII. PAT. „Vossische Ztg* w depeszy z Kowna
rzystwie Loewensteina. Mówiono takdonosi,
że przybył tam niespodziewanie
generał armii czerwoże o innej tajemniczej damie,
byłej
stenografistce bankiera. Dama ta mia- nej Sudakow, pełniący obowiązki attache wojskowego w trzech
:
ła podobno przesłać pani Lowenstein republikach bałtyckich równocześnie z siedzibą w Rydze.
W
Kownie
Sudakow
odbył
natychmiast
konferencję
z
litew
zapieczętowany list, w którym zmarły
ppułk.
Daukantasem.
We
bankier miał poczynić pewne zarzą- skim ministrem spraw wojskowych
środę
Sudaków
udać
się
miał
na
granicę
polsko-litewską
celem
dzenia na wypadek swej Śmierci. List
ten Loewenstein
dyktował rzekom: zrekognoskowania tam ruchów wojsk polskich.
Równocześnie stwierdza depeszy „Vossische
Ztg“, że Litwa
swej przyjaciółce na dzień przed wyniepostrzeżenie
wzmacnia
swe
siły
wojskowe
na
pograniczu.
padkiem.
Przyjazd
Sudakowa
do
Kowna
ma
być
rzekomo
dowodem
zaNiewiadomo, jakie jeszcze romanniepokojenia
panującego
w
kołach
sowieckich
w
związku
z
zatyczne domysły
snulyby się po głopowiedzianemi
manewrami
polskiemi
na
Wileńszczyźnie.
wach, żądnych sensacji, gdyby zwłoki
nie zostały wyłowione.
6 rybaków z
Boulogne wyjechało we czwartek, jak
codziennie, na połów ryb na swym
LONDYN, 25.VII. PAT. W ostatniej chwili depesza agencji
Reutera
małym statku „St. Therese". Na mo- przynosi wiadomość, iż angielski minister spraw zagranicznych
Chamberrzu spostrzegli pływające ciało ludz- lain oświadczyłw Izbie Gmin, że poseł
angielski w
Rydze
otrzymał
kie. Z wielką
trudnością
wyciągnęli instrukcje, aby podkreślił z naciskiem wobec litewskiego ministra
spraw
je z wody. Ciało było w stanie Sil zagranicznych, iż pożądanem jest wprowadzenie w życie zalecenia Rady
nego rozkładu,
w wielu
miejscach Ligi Narodów w sprawie zatargu z Polską.
Agencja
Reutera
dowiaduje
pożarte przez kraby. Na jednej
ręce a: że podobne wystąpienia uczynić mają również
przedstawiciele Francji

h
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topielca

spostrzegli

złotą

bransoletkę

i

a na niej napis „Capitan Loevenstein
25 rue de la Science, Bruxelles“.
Pół godziny trwało, zanim można
było wyciągnąć z wody
ciało i wło; | żyć je na czółno. Wieczorem dopiero
nd _ przywieziono je do Calais. Wkrótce
Nono
się śledztwo i oględziny
karskie. Ciało wyglądało
strasznie.
/ Głowa bez
oczu,
brzuch
pęknięty,
wielkie rany na plecach,
obie nogi
połamane, trzewiki
jakby
przyrosłe
«do nóg. Oprócz trzewików na topielcu zostały tylko pończochyi kalesony.
Nie trudno było skonstatować, że
)
topielec
2
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°
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naprawdę

Loewensteinem.
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Aliredem

bransolety

zamówił

Szczęka

jest to krańcowy

Liga narodów

pasowała

tych

wszystkich

do

oznak

po-

licja stwierdziła, że topielcem jest bankier Alired Loevenstein.
O znałezieniu zwłok zawiadomiono

zaraz

żonę

zmarłego

panią

Loe-

venstein, która od czasu
zniknięcia
męża zamknęła
się w swoim pałacu
1 nikogo nie przyjmowała. Nazajutrz
Przyjechali
do Calais
szwagrowie
zmarłego, znany
adwokat
Convert
©raz brat pani Loevensteinowej
porucznik Misson. Szwagrowie udali się

"do komisarjatu
wydanie

im

policjj

zwłok,

z

prośbą

ale

sekcja

była jeszcze skończona.

|

| ków.

Sekcja
następny,
specjalisty
zostali do
zwłoki.

z

pozgstalych

Е

ryba-

trwała
przez
cały
dzień
gdyż-czekano na przybycie
z Paryża. Szwagrowie poczasu,*kiedy
wydano
im

W Paryżu i Brukseli

eż ы samobójstwo?
Stwierdzono
niezbicie, że wykluczonem
U
jest,

drzwi od kabiny, wiodące

aeroplanu, mogły

być

międzynarodowych

Polsce nagany,

to pokój

stosunkach.

zawisł

opozycyjny

,„Rytas*

rząd

przestrzega

zolucji

przez Ligę Narodów

genewskiej, warszawskie

koła

organów

przewidzianych

poinformowane

wał on z prowadzenia dalszych rokowań.

wyciągają

25:VII

PAT.

Według

doniesień

MOSKWA,

pz

dokonywując

noskiewskim

po

25. VII.
lotów

na

lotnisku

przez siebie zbudowanej

na

nie

ążył przy lopingu wyrównać aparatu i spadł o 20 kroków
od publiczności przypatrującej sję jego popisom. Popow poniósł śmierć na miejScu.
Aparat
został zupełnie strza-

z Białogrodu

skany.

szech,

przytacza

szereg

wierszyków

dla użytku szkół niemieckich

i nienawistnych

aluzyj

mięć również polskie

została nakładem
okręgu Allenstein

skiego, „Unsere

pod adresem

Polski.

zawartych

Wierszyków

dzieci, uczęszczające do

szkół

Ferdynanda Hirtha we Wrocławiu.
poleca również wprowadzenie do

kleimat".

w czytankach

w Marchii Wschodniej,

przedsta-

tych

uczyć

niemieckich.

szkolnyc

pełnych
się

prasowych

słysze-

przebiegu całych

że wszystkie

te ze-

ka,

muszą

Czytauka

ną pa-

wydana

Urzędowy dziennik szkGlny dla
szkół
tygodnika
stahihelmow-

ŚWIĘCIANY

gdyż

udział

w

zjeździe

Śpiewa-

z natury rzeczy stał się

marzenia

o

Anschlussie

w chwili obecnej niedopuszczalne
grożą pokojowi Europy.

-

„Ruch“.
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Za tekstem

10 groszy.

Przzydeni w Poznaniu.

GEN.

Or kilku dni Gdańsk pozostaje pod
wrażeniem pobytu prezesa banku Gospodarstwa Krajowego gen. dr. Góreckiego.
Wszystkie pisma idańskie przepełnione są przemówieniami gen. Góreckiego, odpowiedziami
wygłoszoneini
przez miarodajne czynniki
gdańskie,
wywiadami
udzielonemi
przez
gen.
Góreckiego oraz obszernemi
komentarzami prasowemi. Dzienniki
gdańskie wszystkich
odcieni
przyniosły
dziś dosłowny tekst przemówień gen.
Góreckiego i wice-prezesa wolnego
miasta Gdańska Goehla na wczorajszem przyjęciu, dodając do nich bardzo obszerne komentarze, przyjmują”
ce przychylnie zarówno przemówienie
wiceprezydenta Goehla, iak gen. Góreckiego.
Prasa przypisuje przemówieniom
tym bardzo wielkie żnaczenie.
Prasa
narodowo-liberalna i liberalna komentują wczorajsze przemówienia w tym

Góreckiego szczerze

KATOWICE,

i

Prezydent Reichstagu Loebe udzielił wywiadu
przedstawicielom
prasy
podczas swego pobytu
w Wiedniu i
mówił
o idei Anschlusu.
Stwierdził
przedewszystkiem,
że
niesłychany
wprost entuzjazm uczestników zjazdu
Śpiewaczego
mówi
sam
za siebie.

POZNAN,

25.7 Pat. Dzień dzisiej-

szy Pan Prezydent przepędził na wypoczynku. Jutro zwiedzi
Pan Prezydent muzeum wielkopolskie,
zapozna się szczegółowo
warsztatów i remizy

z
urządzeniem
poznańskiej
ko-

lejki elektrycznej
i odwiedzi
ogród
Botaniczny.
Wieczorem w gmachu
Ziemstwa
Kredytowego odbędzie się obiad wy-

dany przez prezesa

Józeia « Żychliń-

skiego, na którem
to zebraniu
Pan
Prezydent zetknie się z przedstawicie
lami ziemiaństwa wielkopolskiego.

Zakończenie procesu o napad na
pocztę we bwowie. Prezydent
ułaskawia skazanych.

LWÓW,

25.VII,

PAT.

Dziś

o

godz. 11-ej przed południem sąd doraźny ogłosił wyrok przeciwko sprawcom
napadu
rabunkowego
na filję
poczty przy ul. Głębokiej.
W
przepełnionej
sali wśród ogólnej
ciszy
przewodniczący trybunału Malicki odczytał

wyrok,

mocą

którego

oskarże-

ni Włodzimierz Ordyniec i Iwan Płachtyna uznani zostali winnymi zbrodni rabunku
według
paragraiu
191
192, 193, 194 К. К. 1 skazani zostali
na karę Śmierci przez powieszenie, z
tem, że pierwszy ma być powieszony
Płachtyna.

LWOW,
godz.

25.VII, PAT.

16:ej nadeszła

domiość, że Pan

Dzisiaj

o

z Warszawy wia-

Prezydent Rzeczypo-

spolitej ułaskawił obu skazanych dziś
przez
sąd doraźny
na karę Śmierci
uczestników
napadu na filję pocztową przy ul. Głębokiej
we Lwowie
Ordyńca i Płazhtynę.

Wyjazd

przedstawinieńi

sportu

nolskiega na Glimpiadę,

WARSZAWA,

25 VII.

PAT.

Dziš

pociągiem berlińskim
o godz. 20 m.
50 opuściło stolicę szereg oficjalnych
przedstawicieli sportu polskiego, udających

się

na

igrzyska

olimpijskie

do

Amsterdamu.
Mianowicie
wyjechali
wiceprzewodnizzący
rady
naukowej
wychowania fizycznego, szei departamentu ministerstwa
spraw
wojskowych gen. Rouppert, przewodniczący
komitetu stołecznego wychow. fizycznego
komisarz
rządu Jaroszewicz,
dyrektor Państw. Urzędu
Wychow.
Fiz. oraz
Przysp.
Wojsk.
ppułk.
Urlich.
Wyjeżdżających
żegnali
na
dworcu warszawskim
przedstawiciele
duchu,
że senat wolnego miasta ze- związków sportowych komitetu olimskontować może obecnie na konto piiskiego, wojska, prasy i liczne growspółpracy gdańsko-polskiej cały sze- no sportowców.
reg zdań, tembardziej przeto spodzieGhorzy ministrowie.
wać się można,
że obecnie zrealizoBERLIN, 25 Vil. PAT. Z Franne będą rozmaite przyrzeczenia.
Dzienniki podkreślają przytem tezę iurtu nad Menem donoszą, że w tych
tam komisarz luwysuniętą tak
przez wiceprezydenta dniach przybędzie
Goehla, jak i przez gen. Góreckiego dowy do spraw zagranicznych Czico do konieczności utorowania drogi czerin, który udaje się do kliniki dr.
We
dla gospodarki
oraz zaznaczają
ra- Nodryma w celach kuracyjnych.
jest wizyta
dość, że teza ta znalazła potwierdze- wrześniu zapowiedziana
francuskiego ministra Loucheura.
nie także u tak wpływowego ekonomisty, jakim jest gen Górecki. Wśród Oszustwa w czeskim urzędzie
takiej zgodności zapatrywań
tembar„ celnym.
dziej wzbudza zadowolenie całkowite
WIEDEN, 25—17. Pat. Według dootwartość i szczerość, jaka się ujaw- niesień dzienników z Morawskiej
Oniła z okazji pobytu gen. Góreckiego strawy policja tamiejsza wpadła:
na
zarówno po |stronie
polskiej
jaki ślad oszukańczych manipulacyj w ugdańskiej i która
jedynie
utorowąć rzędzie celnym
z powodu
których
może drogę ku czynom w duchu po- skarb czechosłowacki został poszkorozumienia. Oparta: na takim
poro- dowany na pół miljona koron.
zumieniu współpraca, jak podkreślaW aierę tę wmieszane są również
ja wspomniane pisma,
została
za- ostrawskie firmy ekspedycyjne,
jako
równo przez wice-prezydenta Goehla też kilku urzędników urzędu celnego.

Mieudany

są

©

2% gr

25, Wit 28.

pod- Policja przedsięwzięła
towań.

kreśloną, tak iż musi się dać tym
zapewnieniom wiarę.
Dziennik
socjalno-demokratyczny
„Danziger Volksiime" pisze
m. in.
iż mowę gen. Góreckiego,
jako też
odpowiedź na nią wiceprezydenta Goehla nałeży uważać
za dalszy
ciąg
wdrożonej ostatnio akcji,
prowadzącej do porozumienia.
Gdańsk oświadza
dziś publicznie
wobec Świata,
że chce porozumienia
na zasadzie obustronnej konieczności,
pragnie usunięcia z drogi
wszelkich
trudności i przeszkód natury uczuciowej, oczekując tego samego od Polski.

com i Austrji dać do zrozumienia, że
wszelkie

T-wa

POW.—Rynek

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego

Idea zjednoczenia
Niemiec
i Austrji
jest bardzo potężna, bo wyrasta z korzeniami z narodu . niemieckiego. W
samych Niemczech idea ta jest popularna. Mamy tego tysiące
dowodów.
Jędnym bardziej charakterystycznych
a jednocześnie bardziej konkretnyych
jest fakt, że w zwykle
tak kłótliwym
parlamencie niemieckim
jednocześnie
przyjęty został projekt, ażeby obecne
rokowania
handlowe
niemieckoaustrjackie prowadzone
były w kierunku zawarcia gospodarczej
i handlowej unji pomiędzy obydwoma państwami..
;
Niewątpliwie ten
niewinny
zjazd
organizacyj
Śpiewaczych
stanie
się
jeszcze nadal tematem, być może nawet w najbliższej przyszłości, koniliktów dyplomatycznych
vw Europie.
Przyznać jednak
należy, że cała ta
inscenizacja
przygotowana
została
przez Niemcy bardzo sprytnie, cicho,
a bomba, która wybuchła w sam sezon kanikuły, głośnem echem odbiła
się w całym Świecie.
K.

jak i gen.

znów manifestacją antywłoską. Prasa
włoska
podkreśla,
że Włochy
nie
ścierpią tego rodzaju manifestacyj. o
ile staną sie one bodźcem do realnej
polityki w tym kierunku
uprawianej
przez Nicmcy i Austrję. Podobnie tę
sprawę traktuje prasa francuska, która podkreśla,
że należałoby
Niem-

BERLIN, 25 VII. PAT. „Vorwaerts* występuje ostro
przeciwko u
iani
szkołach „niemieckich na pograniczu
hodiemi própaRadidy ienawieći DAS
do Polski i Šo
,
Dziennik

twierdzą,

ków zTyrolu

Sami Niemcy się wstydzą swego szowinizmu.
znaczonych

sprawozdań

ludzi opanowała egzaltacja
„wielkiej
braterskiej
manifestacji'.
Naturalnie
opisom tym końca niema.
Ta niespodziewana
bomba
polityczna wzbudziła pewne zaniepokojenia we Francji, a.zwłaszcza we Wło-

>

zwjanefe?.

figurowych

z depesz i dotychczaso-

iż zrezygno-

japonia chce utrzymać trakłat z Ghinami.

Lotnik

Już

namiętnie oklarzesze jakże
brane
Święta
przeistoczenia
fakt
skiwały
maniiestację
olbrzymią
w
śpiewaczego
polityczną. Nigdy przedtem, piszą pisma niemieckie nie można było sobie

może się
zgodzić na wymówienie
traktatu chińskiego z roku
1896, ani nawet na
rewizję tego traktatu dopóki nota o wypowiedzeniu nie zostanie
cofnięta.
: Premjer Kanaka wyraził jednocześnie ubolewanie, że rząd nankiński
ITTRASKS zajął stanowisko Sprzeczne z duchem traktatu
waszyngtońskiego
w kwestjach, dctyczących dochodu z opłat pocztowych i podatku od soli.

PAT.

do 200.000

osób. Ludzie dusili się formalnie, cisnęli, pchali w jakiemś dzikiem zacietrzewieniu. Dła tych, którzy się pomieścić nie mogli
w olbrzymiej hali
mieszczącej przeszło 80 tysięcy osób,
ustawione były gigantofony, iżby każdy na placu
usłyszeć mógł przemó-

mieckie

kiedykolwiek

Nieforfunny popis na

tysięcy

wyobrazić, ażeby taką olbrzymią ilość

TOKIO, 25 VII. PAT. Prezes rady ministrów zawiadomił
nikałoby, że Loevenstein popełnił samobójstwo, ale kto wie, czy tajemni- wicieli Anglji, Francji, Stanów Zjedn. i Włoch. że Japonja nie

KAT NSDEPAS DKA EKT STS

czystości na 150

re-

w grucniowej

dzienaików

aktualną.

uroczystości, pochodów i t. @. Wiemy, że w pochodzie i w Ścisku zemdlało 100 osób, ale oto gazety nie-

Koroszec tworzy rząd w Jugosławii.
WIEDEŃ,

wogóle

liśmy o wspaniałym

Lifwy
`

wniosek,

być

A więc cała
impreza
odbyła się
pod protektoratem prezydenta
Hindenburga i Heinischa, a więc przybył
prezydent
Reichstagu
Loebe a więc
przybyłśsajwybitalejsi . przedstawiciele
polityczni
Niemiec, wobec
zupełnie
skompletowanego zespołu przedstawicieli dzisiejszej
urzędowej
Austrji,
Wszystkie przemówienia obracały się
dokoła „Anschłussu** i ten Anschluss
„jubelnd“ oklaskiwany był przez dziesiątki i setki tysięcy zebranych Niemców.
ilość
Pisma niemieckie określają
uczestników i widzów na placach uro-

wych

BERLIN, 25. VII. Pat. „Berliner Tageblati“ w korespondencji własnej z Warszawy omawiając głosy prasy polskiej
o nocie
litewskiej, podkreślą głos
robotnika,
wzywający rząd polski
do zachowania
zimnej
krwi. Stanowisko
to — oświadcza
dziennik —, nie jest pozbawione znaczenia, jesli przeciwstawi się je stanowisku „Gło”
su Prawdy*, które, jak twierdzi ko espondent „Berliner Tageblatt“, nie jest zbyt odległe od stanowiska kół wojskowych. Z faktu, iż Woldemaras w nocie swej
wyraż ie

żąda wydelegowania

się

się

przeistoczyło

Święto pieśni

wienia.

przed

Woldemarasa

bez

nadzwyczajnych wysiłków. Z tego wy-

ca tej Śmierci zostanie
naprawdę wyjaśniona.

© - ile

na włosku.

już
by

czy

nazewnątrz

otworzone

cynizmu- w

Słowieniec Koroszec w dniu dzisiejszym rozpoczął narady
w sprawie
utworzenia nowego rządu pracy.
W razie udania się misji Koroszeca nastąpi albo
odroczenie
parlamentu do jesieni, albo też zwołanie na krótką sesję
przed ferjami,
aby
załatwić sprawę konwencji w Nettuno i ustawę stabilizacyjną.

legendy umilkły, Jecz powstała nowa

wypadek,

polsko-litews-

Prasa polska i jej stanowisko względem
w oświetleniu niemieskiem.

szczegóły o

znalezieniu zwłok Loevensteina
wywołały wielką sensację. Romantyczne

‚ Lkwestja: „Czy był to

miej-

urzędowe-

przecenianiem pomocy sowieckiej na wypadek zbrojnego konfliktu Polski z
zosłała
Litwą, albowiem wewnętrzno-polityczna sytuacja Rosji zaostrzona
że Moostatnio jeszcze bardziej wskutek kryzysu zbożowego tak dalece,
skwa nie jest zdolna do jakiejkolwiek zewnętrznej politycznej akcji.

\ ło bankiera.
Wlašcicielowi czólna
, dali 10.000 franków i przyrzekli swą
każdemu

wyraz

nie udzieli

Dziennik

Szwagrowie
Loevensteina
udali
Się do rybaków, którzy wyłowili cia:

pomoc

koniliktu

wybitnie

polityki i wobec ponagle w święto
tęžnygti czynników zakulisowych sama
dekoracja zewnętrzna zjazdu ustąpiła
już nie tylko na plan drugi, ale prze-

stron.

o

nie

że

stała

się zaostrzenia

kilku

bardzo . popularnego: w Niemczech,
wyzyskali go w wielkim stylu dla potężnej maniiestacjj.
Możnaby
rzec,

KOWNO, 25.VII PAT. Organ rządowy „Lietuvos Aidas*
omawia w
związku z rokowaniami litewsko-polskimi rolę trzeciej strony w tych rokonadzwyczajne
dziennik — posiada
-— pisze
strona
Ta trzecia
waniach.
znaczenie i od niej tylko prawie zależy czy pomiędzy Litwą a Polską dojdrie do porozumienia. Dotychczas ta strona, t.j. Angja | Francja porozumienie takie utrudnia.
„Lietuvos Aidas“ zaznacza dalej, że prasa rządowa angielska i francuska przy omawianiu sporu polsko-litewskiego okazała tyle ignorancji
i
że gdyby angielscy i francuscy mężowie stanu w tym
braku objektyw
nie
to nietylko
samym duchu nadal prowadzili swą akcję pośredniczącą,
niedoprowadzą w Europie Wschodniej do porozumienia, lecz wywolają
bezpieczenstwo katastroiy.
z
„Lietuvos Aidas" — nawiązać
Litwa jest gotowa — pisze dalej
Polską stopniowo stosunki, o ile prawa litewskie do Wilna będą ustalone.
Naciskiem na Litwę i groźbami, zwróconemi do rządu
litewskiego, nie opowinna
i irancuska
angielska
siągnie się jednak niczego. Dyplomacja
dla obu
do przyjęcia
formuły $kompromjsowej, możliwej
PR

+ ust topielca.
Wobec

dopatrując

POsSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.

STOLPCE—Księg.

zbiegowiska ludzi narodowości niePRASA GDAŃSKA © POBYCIE
Anschlussu,
propagatorzy
mieckiej,
GÓRECKIEGO.

Prasa kawieńska o stosunkach poelsko-lifewskich

sztucznych u
dentysty. Otóż

ta doskonale

litewski

litewskiego organu

od

prezentująca, zacichła jakoś w ostatnich czasach. jak potężne jednak poczyniła mimo wszystko postępy, dowodzi właśnie
zjazd
Śpiewaczy w
Wiedniu.
Korzystając z olbrzymiego

kiego oświadczył, że nie chodzi w tym wypadku o sam konilikt, który się
datuje
oddawna, lecz o to, że Polska
przemocą
przez zmobilizowanie
swych oddziałów wojskowych na pograniczu usiłuje zmusić Litwę
do uznania stanowiska polskiego. „Leituvos Aidas“ ošwiadcza
następnie,
że

był przed pod-

różą szczękę
zębów
, pewnego brukselskiego

25—7. Pat. Prasa berlińska zamieszcza na naczelnem

Dziennik

poznano także jego
buty.
Zmarły
bankier zwykł był kupować swe obuwie w znanym magazynie londyńskim
i urzędnicy tego magazynu poznali na
mogach topielca sprzedane przez sieФые buty.
I jeszcze jedna oznaka.

|,” Loewenstein

е
w

jest

Oprócz

BERLIN,

Prasa niemiecka

przed paru laty bardzo

Pogrėzki lifewskiego arganu rządowego
scu depeszę z Kowna, donoszącą o napaści
go „Lietuvos Aidas* przeciw Polsce.

OSZMIANA—Spółdż. Księg. Nauczyc.
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.

Anschlussu.

re głośnym echem odbity się w całej
Europie.
Propaganda, zmierzająca do połą
czenia Austrjj z Rzeszą
Niemiecką,

Niemiec.

St. Michalskiego.

Wileńska 28.

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

dni omawia wypadki wiedeńskie, któ:

Anglja stara się uśmierzyć zapalczywego Woldemarasa.

|.

50 proc. drożej.

szej wagi, wydarzeniem wyłącznie politycznem.

N.ŚWIĘCIANY—ul.

nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne

Przed czterema laty odbył
się w
Hannowerze
Śpiewaczy
zjazd
niemiecki. Odbył się zwyczajem
tradycyjnym tych zjazdów, jak każdy inny
i omal, że go wogóle ktokolwiek
w
pamięci zachował poza, chyba, sferami muzycznemi. Trzeba wiedzieć, że
podobne śpiewacze zjazdy niemieckie
odbywają się co cztery lata,
a ten
przedostatni Hannowerski był z kolei
9.tym. Obecny zjazd 10-ty w Wiedniu,
który się rozpoczął 16-tego lipca stał
się zupełnie niespodziewanie dla opinji eurepejskiej wydarzeniem
pierw-

Ściąganie wojsk litewskich na pogranicze polsko”
lifewskie.

romantyczny.

widywano

częściach
traktowana,

litewski, co jest tem

Mówiono o jednoczesnem
zniknięciu
pewnej znanej z piękności bułgarskiej
studentki,

poszczególne

Kronika reklamowa lub

Ogłoszeń

nie będzie.

:

wielką

|

Manifestacja

Wiadomo już z telegramów,
że
WARSZAWA, 25.VII, PAT. Z związku z doniesieniami prasy
po dwutygodniowych poszukiwaniach o wystąpieniu
p. Woldemarasa
do
Gene:alnego
Sekretarjatu
"zwłok
słynnego
finansisty
Loewen- Ligi Narodów w sprawie
rzekomych
manewrów
polskich na
steina rybacy przypadkowo wyłowili Wileńszczyźnie, diqwiadujemy się, że żadne manewry na Wileńz wody
martwe
ciało
belgijskiego szczyźnie nie są przewidziane.
Odbędą
się tam
we wiześniu
bankiera. Wiadomość
o znalezieniu normalne ćwiczenia wojskowe, które corocznie po żniwach odwywołała

Ratuszowa

NOWOGRÓDEK—Kiosk

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr.

Opłata pocztowa uiszczena ryczałtem.
rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

Nieuzasadnione wystąpienie Woldemarasa.

"W jaki sposób wyłowiono zwłoki

zwłok

*NIEŚWIEŻ—ul.

262

|
į

strajk na Siąsku.
25. VII.

PAT.

Pro-

szereg

Przerwanie lotu
„
Parisa

aresz-

majora

PARYŻ, 25—7. Pat. Lot majora
Parisa postanowiono
przerwać, ze
względu na to, że samolot jego wymaga zmiany motoru. Samolot majora Paris

Francji z
żowniku.

zostanie

Wysp

przywieziony

Azorskich

Szalejący kandyfa
BERLIN,
24 1.
Moabit była dziś w

nych widownią
dotychczas

Berlina.

dzikich

na

do

krą-

w Rerlinia
Pat.
Dzielnica
godzinach
ran-

scen,

nie znały kroniki

jakich

policyjne

й

Zbiegły z więzien a w Bradenburgu

klamowany na dzień dzisiejszy przez przestępca kryminalny Albert
Flattau
jedno- wdarł sięo Świecie
Centralny Związek Górników
do mieszkania
dniowy strajk demonstracyjny
górni- swej byłej żony,
którą
podejrzewał
kopalniach węgla w trzech o zamiar wydania go policji,
w
ków
dał do
zagłębiach wypadł na Górnym Śląsku niej kilka strzałów
rewolwerowych,
poczem
słabo.
11
strzałami
ranił ciężko
strajkował sublokatora,
węgla
Z 52 kopalń
obecnie
narzeczonego
tylko jedna, a siedem częściowo. Za- swojej żony, który chciał mu
zagrona dzić drogę.
węgla
kopalń
łogi wszystkich
Górnym Śląsku wynoszą 82.800 ludzi, „ „Gdy nadbiegla zaalarmowana
poponieważ zaś strajkowało tylko 5.600, licja, Flattau zabarykadował się na
wynosiła poddaszu irozpoczął ostrzeliwanie się.
a więc liczba strajkujących
około 6,8 proc.
Dopiero po półtoragodzianem
obięW Zagłębiu
Dąbrowskiem strajk żeniu udało się policji kilku
celnemi
demonstracyjny objął natomiast pra- strzałami
obezwładnić
szalejąceg
wie wszystkie kopalnie i strajkowało zbrodniarza, który w stanie ciężki»
w tem Zagłębiu 70 proc.
wszystkich odstawiony został do szpitala więzier
górników.
nego.

|

SŁOWO

ECHA KRAJOWE
r. b.

w

sali

Ogniska Kolejowego
odbyło się ogólne
zgromadzenie członków LOPP., celem wyboru zarządu
Koła,
którego
dotychczas
na terenie Baranowicz nie było. Obecnych
40 osób.
Przewodniczącym jednogłośnie wybrano p. inż. Laymana, sekretarzem
p. Kiry-

laka. Referat o stanie

Komitetu

i potrze-

bach wygłosił delegat Wileńskiego
wego Komitetu p. Niedziółko.
Po referacie przystąpiono
do
Zarządu. Przed wyborami wyłoniła

skusja. gdyż

stawiano

Kolejowyboru
się dy-

kandydaturę

do za-

rządu p. inż. Laymana, który, będąc prezesem Powiatowego Komitetu
w. Вагапоwicząch, zrzekł się
tej godności,
jednak
długo nad tem debatowano
i proponowano Zrzec się stanowiska p. inż. Laymanowi
w Powiatowym
Komitecie
i przejść do
у
swego kolejarskiego.
Po wyjašnieniu
p. inż.
Laymana,
iż
obecnie tego zrobić nie może,
jednak
w
przyszłości postara
się, przystąpiono
do
wyborów.
‚
Do Zarządu
wybrano p. p.
Kobusa,
Wójcika, Kirylaka, Kowalewskiego, Bierna-

Do Komisji , Rewizyjckiego i Zawartko.
nej p p Bzo -skiego, Downera i Żuka.
|

po »yborze Zarządu inż. Layman znów
dał wyzabrał głos i prosto, praktycznie
tyczne nowemu i(omitetowi, jak ma pracować. Sala najlepiej zareagowała za poradę,
gdyż po skończonej mowie nagrodziła mó*
3
wcę długotrwałemi oklaskami.

W wolnych

na

wnioskach

mu Komitetowi, aby w najkrótszym
w samodzielny
kolejowcy chcą

p.

Kolejowe-

Wileńskiemu

polecono

Głąbika

wniosek

czasie

Komitet,
Okręgowy
widzieć coś realnego,

gdyż
Zro-

zesem

p. Wójci-

p. Kobusa, vice-prezesem

karaluchy

i tp.

Tak przyrządzone

na

masło zostaje nastę-

pnie przewiezione na targ.
wystawione na sprzedaż na

nie przykryte

Tutaj
zostaje
wozach, niczem

lub też nakryte jakąś brudną

ścierkę. Mało traci swą
naturalną barwę,
staje sią szare od kurzu, powstałego z nawozu, jak to zwykle na
rynkach się dzieje. Kupujący nabywa to masło, gdyż innego wogóle na rynku
otrzymać
nie może.
Jakie szkodliwe dla zdrowia
skutki pociągać ze sobą musi spożywanie
źle przyrządzonego, brudnego masła, o tem
wszyscy
wiemy.

Jakie środki należałoby

przedsięwziać,

aby ten, tak groźny dla zdrowotności publicznej stan rzeczy, usunąć?
Wydaje mi się, że winny prowadzić ku
temu dwie drogi.
Z jednej strony bezwzględna kontrola
władz nad jakością sprzedawanego
masła,
jaknajszersze wykorzystanie uprawnień, nadanych przez nowe prawo
o dozorze nad
artykułami żywności i przedmiotami użytku
w kierunku walki
ze złym
nabiałem,
z
drugiej zaś strony ukazanie się w
jaknajwiększej ilości na rynku
wiejskim
masła,
wytwarzanego przez spółdzielnie.
я
Wzrost więc represyj na nieuczciwych
sprzedawców niedobrego masła przy jedno
czesnym rozwoju spółdzielni mleczarskich

winien położyć kres
dobrym

trucia

ludności

nie-

Poszukiwania

Amuntsena

nie ustają

PARYŻ, 25—7. Pat. Do agencji Havasa donoszą z Moskwy,
macz

lodów

„Siedow*, znajdujący

się obecnie

na wodach

że ła-

arktycznych,

po-

siadający na pokładzie swym aeroplan, ma przeprowadzić w okolicy
Car
Flora (Ziemia Franciszka Józofa) posukiwania grupy Amundsenai Alexandriego, którzy, jak przypuszczają tam się znajdują.
1

Nowy

zamach

MOSKWA,

25. VH

Pat. Rada komisarzy

ludowych

ZSRR

postanowiła

wypuścić
ukre-

Poży-

Požar

Powszechnie sądzą, iż próby doPRAGA 25 VII PAT. W pobližu Pragi iskra lokomotywy spowodowala
požar
tarcia do bieguna drogą
powietrzną
lasu. Pożar objął przy silnym wietrze 50 ha lasów. Po 3-godzinnej walce z żywiołem
cznicy Gonczary, podczas podawania wago- datują dopiero od ostatnich lat.
Jest udało się ogień zlokalizować. Szkody wynoszą ćwierć miljona koron.
nów pod naładunek, przechodził przez tor
pomocnik maszynisty Antoni Muraszko, je” to dowód wielkiej ignorancji, a raczej
dnak nie zdążył przejść i dostał się pod nader krótkiej pamięci.
wagon, który mu obciął obie nogi powyTrzydzieści
lat temu
skonstruoOTTAWA 25 VII PAT. Pociąg towarowy zderzył się z pociągiem
specjalnym,
żej kolan i trzy palce na prawej ręce. Po- wano balon (można sobie wyobrazić,
przewożącym pułki, wracające z dorocznych manewrów. Trzej żołnierze zostali zabici,
opatrunku
nałożeniu
po
szkodowanego
w Paryżu, a kilku rannych. Wiele koni zostało zmiażdżonych.
przyniesiono do szpitala miejskiego w Ba- jakie to było prymitywne)
na którym major
Andree
wraz
z
ranowiczach, gdzie wkrótce zmarł. |
. p. Muraszko osierocił żonę i dwo- dwoma towarzyszami Nilsem Stunber-

Wypadek kolejowy.

giem i Knutem

je dzieci.

Fraenklem

Raąd egipski występuje prtiwła

zamierzał

LONDYN,
dolecieć do bieguna.
POSTAWY.
Podobnież jak Nobile wyruszyli ze dał specjalnych
— Zgromadzenie Związku Ziemian. Spitzberga
dokładnie
11
czerwca zajmującym się
Dnia 14 lipca r. b. odbyło się roczne Wal1897
r.
Świeżo
publikowane
fotogra- Minister pragnie
ne Zgromadzenie Członków Związku Ziemian Oddziału Postawskiego.
Zjazd
był fje przez New-York Herald przedsta- dów naukowych
liczny. Przed
obradami
uczczono
przez wiają nędzny, niezdarny, ciężki już w czas być także
powstanie
pamięć
zmarłego
przed
paru chwili odłotu, balon.
Ledwo oderwał
miesiącami ś. p. Edmunda Piłsudskiego, je- się od ziemi, a już zdawał się
mieć
dnego
z
pierwszych
i najczynniejszych
Łagodny wieCzłonków Z. Z. Oddziału
Postawskiego. tendencje „opadowe*.
Przewodniczył Zebraniu
p. Oskar Wińcza, który
z dz.ałalności Oddziału

Prezes Oddziału
dał sprawozdanie
za rok ubiegły,

trzyk

pędził

go

w

kierunku

niezna-

nych okolic i wkrótce ciemny
punkcik
zginął
na
horyzoncie.
zaznaczając między
innemi,
że w roku
Przed odjazdem na tę conajmniej
sprawozdawczym Odbyło się 6 walnych zgrowyprawę,
interwiewany
madzeń oraz 5 posieczeń zarządu. Oddział ryzykowną
liczy obecnie 53 członków, reprezentują- major
Andree oświadczył:
Będziecie
cych własność 26517 ha.
Zebrani
jedno- mieli
wiadomości
o mnie za trzy
głośnie przyjęli do wiadomości sprawozdanie, udzielając Zarządowi
ubsolutorjum. miesiące... albo za dwa lata.
pe
podróżnicy nigdy nie wróZatwierdzono również budżet na rok bieżący; vice-prezes

Dr. Kurkowski

wał bardzo szczegółowo sprawy
dowe,

nawołując

ziemian

zrefero-

samorzą-

do jaknajliczniej-

szego przyjmowania udziału w pracach samorządowych. Do Zarządu zostali wybrani

onownie: pp. Oskar Wińcza,
jako prezes,
r. Józef
Kurkowski,
jako
vice-prezes,
oraz jako członkowie
Zarządu
pp. Antoni

Siemaszko,

Kalikst

Piłsudski

i Eugenjusz

Busz. Do Komisji Rewizyjnej wybrano pp.
Stanisława Oskierkę i Jana Dłużniewskiego.

: Obecny.
SMORGONIE.
— Strzežmy się złego
nabiału. Po
ukończeniu Szkoły Mleczarskiej wróciłem
na wieś, aby pracować nąd
rozwojem

cili!

Przez

miesiące i

miesiące

waczniejszei najbardziej

najdzi-

nieprawdo-

podobne wiadomości
były kolportowane. Skąd przychodziły te wiadomości?

Nie wiadomo.

Nazajutrz

były

13 pułku Ułanów

z

.

BERLIN,

25 7. PAT.

Organizacja

poczdamska partji niemiecko-narodowej uchwa-

pronasi

„Jagusia

płacze,

zebrało

się

moc

publiczności,

którą

szczerze ubawiły pierwsze produkcje kaba-

retowe. Ale tymczasem, gdy tak wesoło się
bawiono, ktoś skrycie knuł zamiar zerwania przedstawienia.
Jakoż
pewien
osobnik,
siedzący
w
przedostatnim rzędzie parteru, nagle
zerwał się z miejsca, rzucił na podłogę jakąś
flaszkęi szybko się oddalił. Pozostawiona
flaszka, zawiercjąca mocno cuchnący płyn,
prawdopodobnie siarkowodór, niebawem za-

czeła wydzielać tak niemiły odór, iż przedstawienie wypadło zawiesić. Publiczność
zaczęła tłumnie opuszczać salę.
Po opróżnieniu sali usunięto
Odór zwolna ustępował i dopiero

dzinie wietrzenia można
stawienie

niła

rozpocząć.

cie według

było

Sala znów

i przedstawienie

odbyło

butelkę.
po
go-

znów przesię zapeł-

się całkowi-

zakreślonego programu.
W

spra-

wie tej spisano protokuł, ale sprawcy zamachu na scenę polską ująć nie zdołano.
W trakcie jego bezecnego wystąpienia, po”
licjant, dyżurujący w kinematografie, udał
się na galerię, aby obserwować
stąd
czy
ktokolwiek nie zechce zaatakować salę jajami cuchnącemi, albowiem według obiegających pogłusek należało
się spodziewać

wystąpienia.

mniej

więcej

czasie!

Radjoamator wie, czem

„ denerwuje słuchacza.
KAŻDY więc winien mieć pod
ręką książkę, zawierającą radyi
`

wskazówki, jak defekt taki usunąć

PORARNIK
TORÓW,
bitnych

DLA

RADJOAMA-

praca

zbiorowa

fachowców

wy-

wojskowych,

pod red. mjr. inż. Krulisza, jest
właśnie tem, co jest
niezbędne
dla każdego. Radjoamatora.
Cena

egz.

brosz.

3.50

wionego

z., opra-

5. —

zł

Poradnik dla Radjoamatorów
Do nabycia we wszystkich księgarniach
oraz w
AJENCJI

WSCHODNIEJ,

Wilno,

ulica

Mickiewicza 4—6.

"III

Kupujemy antyki|
stare
ny,

meble,
polską

obrazy,

dywa-

porcelanę,

pasy

OFERTY:

Dom

Ją

1-19ie

Sztuki

87, Air. 5

WARSZAWA,

Podziękowanie.
Niniejszem
Dr. Janowi

kowanie

składamy

Panu

|
Majorowi

Piórze najserdeczniejsze

podzię-

za dokonanie naszej matce Marji

Plackowskiej

„

miłośników

śmieje się Jaś* i z działu kabaretowego,
którego jedna część poprzedzała operetkę,
druga po niej następowała. Na przedstawienie

samym

KAŻDY

obecnie
na
Wiłkomierzu

Offenbacha

tym

jest defekt w aparacie odbiorczym
KAŻDY
defekt psuje odbiór i

miłośnicy udali się do Kiejdan i tu onegdaj wieczorem wystąpili w kinematograiie
„Odeon*. Program przedstawienia składał

Białogrodu _

W niemieckich strommictwach panuje rygor.

i

nader

skomplikowanej

ope-

racji oraz za bardzo troskliwą opiekę w
okresie przebywania w szpitalu wojskowym.
zieci.

liła jednogłośnie wykluczyć posła Lambacha, oskarżonego o działanie
na szkodę
stronnictwą | naruszenie karności partyjnej przez swe wystąpienia antymonarchistyczne. Lambach ma podobno zamiar odwołać się od wyroku organizacji sądu partyjnego.
Uchwałę grupy poczdamskiej komentuje prasa demokratyczna jako początek
rozłamu
w łonie
stronnictwa
niemiecko-narodowego
oraz jako wyraźny
dowód
wzrastających wpływów liberalno-prawicowej grupy Hugenberga.

ul.
SEREM ОБ

Chmietna
ОУ

TA Ls kasa
Jena
ai

Syn powstańca
Sobolewski

5,
A

1863 r. Kazimierz

znajduje

się

ciężkich mąterjalnych

w

bardzo

warunkach,

z

żoną
chorą umysłowo,
emerytury
niz otrzymuje, prosi przeto o ofiarę

miłosiernych ludzi. Łaskawe
przyjmuje Adm. „Słowa* dla
powstańca".

datki
„syna

one z reguły odwoływane. Pewnego
dnia—27 września
„słyszano* krzyki,
wzywające o pomoc na zachód
od

Spitzberga. Statek wszczął
wania. Nie znaleziono. nic.

poszukiWszelkie

się i padające konie,pod
brnęła

do

Postreżja.

wieczór do-

Dziura

straszna.

„tralizostał Kilkaset: kroków w promieniu
Wi- zna”, naokoło las, droga jedna ze wsch
przecinająca folwark.
lenskich we wsi „„Bobce“ nad Berezy- du na zachód
ną. W dniu tym przyszedł rozkaz przej- Mimo nalegań por. Fiedorowicza o pościa przez kanał Berezyński i zajęcia zwolenie usunięcia koni w tył, przyrozkaz
pozostawienia koni w
maj. „Postreżje”, gdzie już miała się szedł
folwarku.
Piechota
już w „Postreżju”
znajdować kompanja piechoty . Szwadron miał tam przenocować i o świcie była, coś z dobry pluton (liczyło się to
prowadzić
akcję w
kierunku na jako kompanja). Co prawda to i nasz
wschód. Pogoda była
nieszczególna. szwadron liczył „do pierwszego szyku*
dowoPo odwilży
ścisnął mrozik
nieduży około 300 ułanów. Kompanji
lecz wystarczający żeby pokryć mokre dził por. Drzewiecki, lat około 60 barmiejsca mocną skorupą lodu Jednem sł dzo miły i sympatyczny oficer. Zginął
wem gołoledź najprzykrzejsze
słowo niestety w kilka dni później w czasie
dla ułąna, kiedy koń kuty na letnie pod wywiadu. Folwark był pusty, tylko w
kowy i brak zupełny haceli. Lecz roz- stajni pozostał stary furman, który wykaz rozkazem. Zbiórka
wyznaczona. kopał sobie jamę dużą w podłodze i
od
Stawiło się bractwo
wesoło
z ani- tam, zamknąwszy drzwi na klucz
muszem, bo i kompanja była
dobra- zewnątrz, nocował. Po napojeniu i nana. Dowodził szwadronem
pot. Józef karmieniu koni, zaczęła się uczta ułańFiedorowicz, dobry do „wypitki”, le- ska, składająca się z konserwów amepszy do „wybitki”, lubiany przez żoł- rykańskich i swojskiego lecz zato czertrzymała pienierzy za spokój, pewność siebie, ro- stwego chleba. Warty
zwagę i opiekę nad żołnierzem. Pod- chota. Tak przeszła noc. Ledwo tylko
mroki
nocne por.
chorążowie Józef hr. Tyszkiewiczi Wi- brzask rozrzedził
Fiedorowicz
wysłał
podjazd
po jedytold Andrzejewski
reszta mniej sroga
w szarże Józef Strumiłło, Wacław Pac- nej drodze na wschód, żeby zasięgnąć
Pomarnacki, dwóch braci Aleksandro- języka. Ochotników znalazło się spowiczów, dwóch
braci
Bolawiczów, ro, szczególnie się napierał Józio StruMonkiewiczów,
Antoni miłło zacny miły chłopak, który niedadwóch braci
Michniewicz etc. etc. etc.
Kompanja wno przybył do pułku z niewoli bolchciał więc
dobra i wesoła „same
bracia i sąsia- szewickiej, a że bardzo
dy“, wachmistrzowal jak zwykle Ko- pojechał. Prowadził podjazd Ławrynospała,
rozniwicz. Ruszyło bractwo
ochoczo wicz Antoni. Piechota jeszcze
i często gęsto
podnosząc
slizgające ułani już na majdanie krzątali się przy
koniach od' czasu do czasu spogląda-

Trzeci
l-szy szwadron

dzienników

pisze: Zespół

również takiego

Kocha zabójstwa Radicza

sędzia Śledczy, prowadzący dochodzenie w sprawie morderstwa, dokonanego w Skupczynie
zarządał wydania posłów Popowicza
i Jovanowicza,
ze względu na to, że obaj oni są zamieszani
w
sprawę
zamordowania
posła Pawła Radicza.
3

nadzieje zawiodły. Powoli przeszło się
nad tą sprawą do porządku dziennego.
Cisza i zapomnienie oplotły niespółdzielni mleczarskich i w ten
sposób
udaną wyprawę i nazwiska
bohatedopomóc ludności biedniejszej.
A
Chętnych do organizowania spółdziel- rów.
ni nie zabrakło, jednakże dały się również
w swym interwiew major Andee
słyszeć głosy, iż nie warto
tworzyć spółpowiedział
między innemi: „Ježeli nidzielni i dawać konsumentom
dobry progdy mnie juž nie zobaczycie, inni po
dukt, gdyż i gorszy towąr zbyć można.
|
Zacząłem przyglądać
się wytwarzaniu mnie
niezraženi mą katastrofą pójdą
masła przez kobiety wiejskie, okazało się, tąż samą drogą—za mym šladem“.
iż ci, którzy twierdzili, że zły towar rów”
I nie omylił się w swych
przewinież łatwo znajdzie nabywcę, jak i dobry
dywaniach.
nabiał, mieli rację.

POSTREŻIE.
listopad roku 1919

studentem.

25.7. Donoszą + Kairu, že egipski minister oświaty zażąpełnomocnictw aby wydać
prawo
przeciwko
studentom
polityką i demonstrującym przeciwko
obecnemu rządowi.
wyłączyć takich studentów ze wszystkich wyższych zakłapodlegających rządowi. Studenci tacy
mają
na
pewien
pozbawieni możności składania egzaminów państwowych.

WIEDEŃ, 25—7. Pat. Według doniesień

„Dz. Kow.*

sceny polskiej występuje
wincji. Po występie
w

sięz operetki

drugą pożyczkę wewnętrzną na cele uprzemysłowienią kraju. Suma
pożyczki
ślona została na 500 miljonów rubli.
Termin amortyzacji ma być lo-letni, zaczynając od 1-со sierpnia
r. b.
czka przeznaczona jest ną finansowanie gospodarstwa narodowego ZSRR:

w

w Kiejdanach.

w Meksyku.

Zamierzenia finansowe Sowietów.

maj

W obecnej chwili szereg lotników
zamierza puścić się w niebezpieczną
podróż.
Pierwszymi jest porucznik
Paris,
który chce dosięgnąć brzegów
Ame1-ej klasy prawdopodobnie
już jutro
ryki
rańo. W wagonie salonowym ma się on w natej „hydroplanie „Fregate“. Jest
chwili na Azorach, gdzie po
pomieścić 14 osób, a więc
zapewne
zaopatrzeniu w benzynę
przez statek
oprócz
Nobilego
grupa
Higlieri
i Ville]
d'Ys wyruszy w dalszą
drogę.
większość oficerów „Citta di Milano*'.
Drugim kandydatem
jest
Lionel
Pogłoska o zaplombowaniu
wagonu de Marmier
na monoplanie „La Ba-,nie sprawdza się, ale faktem jest, że leine“. W
tej chwili odbywa się ostaWłosi otrzymali rozkaz
zachowania teczny
lot próbny 30-godzinay — wyjaknajściślejszej rezerwy w
stosunku lot
na pierwszy sygnał pogody.
do publicznościi do wstrzymywania
Na trzeciem miejscu
stoi kandysię od wszelkich rozmów.
datura Condonvet'a, który już ma na |.
Pozatem donoszą z Kingsbay, że samolocie
Czuchnowski miał potwierdzić swoje tor i czeka zainstalowany пому то- #
pogody.
poprzednie zeznąnia o tem, w jaki
Czwartym kandydatem jest Coste
sposób dostrzegł grupę Malmgreena. na aparacie
Breguet
Hispano—przyMianowicie lotnik rosyjski
zapewnia, gotowania potrwają
jeszcze
tydzień,
że widział na lodzie trzy osoby a nie
Wreszcie Le Brix i Droubin
mają
dwie, czyli gdy po raz pierwszy zo- zamiar
wylecieć
na „Consinet*
w
baczył tę grupę,
to Malmgreen był pierwszych
dniach sierpnia.
jeszcze obecny w towarzystwie obydJak widzimy, zaroiło się Od konwuch Włochów.
kurentów, bo po odtrąceniu „hydroplanu Parisa
cztery samoloty z duzemi nazwiskami przybywają do startu

Zamach na scenę polską

WIEDEŃ, 25 VII. PAT.
Do dzienników
donoszą
z Meksyku,
że
krążą tam pogłoski jakoby został dokonany
zamach
rewolwerowy na b.
ministra pracy Moroneza,
w którego wyniku
minister został poważnie
zraniony.

Bolesław Chomski.
Kierownik spółdzielni mieczarskiej w Daniuszewie.

dnika Nobile a,

— Nieszczęśliwy wypadek.
W dniu
24 lipca r. b. o godzinie 4 m. 30 na szlaku Budy
Lachowicze klm. 226 przy bo-

Powróf rozhifków „Ifalji”
WIEDEN, 25.VIl PAT. Według doniesień z Kopenhagi
okręt
„Citta
di Milano“, mający na pokładzie gen. Nobilego i jego towarzyszy, przybył
do Narwick. Tutaj Włosi wsiedli do przygotowanego dla nich wagonu salonowego i udali się w podróż do Włoch.

nabiałem.

Z karty dziejów POBIZE-

i skarbnikiem
2

ka, sekretarzem p. Kirylaka
p- Kowalewskiego.

uwagę,

różnego rodzaju robactwo, jak nprz. muchy,

bionego przez siebie, a popierać jeden Wileński Komitet nie leży w intencji ogółu
kolejowców.
|
+
`
Po ogólnem
posiedzeniu
odbyło
się
zebranie Zarządu, na którem wybraao pre-

należy

niehigjeniczne warunki, wśród których masło jest wyrabiane. Masło jest przygotowywane w lokalach mieszkalnych,
które
nie
grzeszą czystością.
Nic też dziwnego,
że
później nabywca
znaleźć może
w
masle

do Ameryki

OD ADMINISTRACJI.
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o
łaskawe wnoszenie przedpłaty za m-c

SIERPIEN.

Konto Czekowe Słowa P.K.O.

HM. NIEMOJEWSKIEGO

fir 60259,

jąc na oddalający się podjazd, Warty
naszej piechoty
stały przy
krańcowych budynkach. Podjazd powoli zbliża się do lasu, wjeżdża,

niknie. Raptem

rozlega się salwa jedna, potem druga
rozlega się gwałtowny
tętent i oto z
lasu wypędza cwałem
podjazd rozsypując się po całem błoniu. Okazuje
się że bolszewicy podeszli w nocy pod
folwark

i zajęli skraj

lasu

lecz nie na-

tarli w nocy, bo im woda w kulomiotach zamarzła, więc ją odegrzewano.
zaś zobaczywszy podjazd, który, nie
spodziewając się
nieprzyjaciela
tak
blisko, jechał sobie spokojnie,
przepuścili go i dali sałwy w tył.
Zerwał się szwadron jak jeden mąż
-nz1 EJOHYD2IJ *ueplu eu dis łedAsAM |
ciła się ciła się również do swych kulo
miotów. Podjazd nasz już, już dosięga
pierwszych zabudowań,
jadą chwała
Bogu wszyscy. Już pierwsi jeźdzcy są
na majdanie, wtem... Co to? Chwieje
się Strumiłło i powoli osuwa się z konia. Rzucili się chłopcy na ratunek.
chwycili, przynieśli za stodołę... lecz
tylko niestety stygnące zwłoki. Niejedna łza spadła na ziemię, niejeden ząb
zgrzytnął ze wściekłości; wszak to pra
wie najmłodszy ze szwadronu,ten
lu-biany przez wszystkich chłopak,
ten,
który się przedarł przez piekło bolszewickie żeby zaraz że wstąpić do wojska, ten raptem pada kulomiotacz od
piechoty. Porucznik Drzewiecki na wła
snych rękach wynosi go z pod obstrza
łu, zastępuje go drugi,
lecz iten nie
"zdążył rozpocząć ognia, gdy pada jak

NOWY ŚWIAT 5. TEL 504-90.
WĄTROBY - KAMIENIE ZOŁCIOWE.
CHRONICZNE ZAPARCIA...

piorunem rażony. Kulomiot pozostaje
bez obsługi. Bolszewicy strzelają coraz gęściej. My nie wiemy co robić z
końmi. Już kilku
padło
ugodzonych
śmiertelnie.
Zrywa
się
wachmistrz
Korczniewicz i przywoławszy paru ułanów odwiązują konie i puszczają luzem. Wachmistrz siadł na koń i pędzi
do lasu, za nim leci jeźdców cały szwa
dron. W ten sposób
ocalały
prawie
wszystkie konie. Na szczęście odzywa
się nasz Luis pyk... pyk... pyk... pyk...
Rozgrzewa się, coraz lepiej. Lecz coraz częściej rozlegają się krzyki. Panie
poruczniku niema ładunków.
Wszak
ładunki były w „Koburach* przy siodłach, a teraz są z końmi gdzieś w lesie, Co robić. Strzelanina z jednej strony wciąż się wzmaga z drugiej coraz
słabnie, niestety z konnej.
Porucznik

Fiedorowicz jak zwykle nie traci

gło-

wy. Ułożono naprędce plan operacyjny. Sierżant z piechoty zbiera kilkuna-

góry,

coraz

krzyki się łąka, a za łąką
tonący w zieleni
i fioletach bzów biały dworek. Patrol
się jeszcze.
Jakiś brodacz, przyklęk- się zatrzymał. Naprzó
d poszli
flannąwszy
na jedno: kolano, mierzy w kierze. Ułani zamilkli,
a słowiki wciąż
piersi por. Fiedorowicza. Jeszcze jed- dzwoniły rozedrganą
pieśń. Stałem na
na sekunda i w jednej chwili rozlega- skraju zagajnika, obserw
ją się trzy strzały. Strzelił porucznik rów. Niechcący rzuciłe ując flankiem wzrokiem w
i dwóch ułanów. Brodacz zachwiał się bok. © kilkanaście
kroków
odemnie
lecz jeszcze strzelił, kula gdzieś gwiz- Stał mój
„Białorusin*. W zawsze butdnęła w przestworzach.
Coraz więcej
nej jego minie widać było jakąś zmia„czubaryków'" podnosi ręce do góry, nę. Z oczu,
patrzyły raźnie, wyczęść stara się salwować ucieczką. glądało coś, choć
jakby tęsknota.
Lecz na
ich tyłach
rozlega się rapPak... pak... pak... tra... ta.. ta.. ta.
tem salwa, to sierżant zaskoczył ucie-

„pany, zdajomsia”.

kującym odwrót.

częstsze

Lecz część broni

Walka już się ma

myśmy „wzięli przeszło
ku końcowi,
setkę jeńców,
piechocie też się coś

niecoś dostało. Na pobojowisku pozostały tylko bolszewickie trupy, Zmęczeni żołnierze wracali
na zasłużony
odpoczynek. Cześć żywym, poległym
wieczna chwała.
W krzach operlonych rosą, ozwał

|

Słowiki umilkły, Zabrzęczały kołć, *

uszu jak osy kule. Oglądam się, widzę, jak mój „Białorusin* rozwarł ręce, jakby chciał objąć niemi całą cud“
ną ziemię - matkę, zatrzepotał rękoma + Y

i zwalił się z konia.

Dopadłem

do

niego pieszo. Żył jeszcze. Patrzał na
mnie pierwszy raz smutnemi, ale pełnemi zachwytu oczyma. Rozwarł ręce,

OR

lipca

z Europy

lipca.

koniec

Ó

22

wieczorem

przytulił się do miękkiego łąki kobiersię trel słowiczy. Jeden, drugi... po- ca, wyszepta
ł:
„Ziemla
moja“
i...“
strony nieprzyjaciela, reszta piechoty tem więcej. | rozspiewały
się, roz- zasnął...
utrzymuje ogień
karabinowy.
Ułani dzwoniły bzy i polne róze
miłosną
: I tyle było kochania do tej ziemi
bagnet žna Ębroń.
Nareszcie
1a- piosenką maleńkiej ptaszyny 0 wiel-

stu piechurów i na zachodzie

zprostej

dunków tam się dostanie! | pomścić,
pomścić, choćby się Samemu
paść
miało. | oto na znak dany zrywa się
30 ułanów z pod znaku
Matki
Bo-

kiem sercu.
I roztkliwiła się dusza ułańska.
„Rozkwitały pęki białych róż

tylko przebiec
tych paręset kroków,
byle tylko dopaść. Coraz bliżej i bliżej. Ogień bolszewicki coraz bardzeji
gorączkowy, lecz kule przenoszą, już
do
niektórzy
podnoszą
ręce

ułańskiem ku tym operlonym i iskrzącym w słońcu
zieleniom wiosennym.
| wiosna była winą, że tak nieostrożnie jechał patrol.
Za skrajem
zagajnika
otwierała

4

dniu

własności odżywcze.
Następnie zwrócić

dziś

przybędzie do tego portu. Jednocześnie przybędzie
tam
zapewne
okręt
szwedzki
„Quest,
wioząc
kapitana
Tornberga i innych członków wyprawy szwedzkiej. Generał
Nobile
wyjedzie z Narvik wagonem salonowym

<

p. Staroście Kulwie!
Koła
Kolejowego

rzaneį
3
Przedewszystkiem
masło jest wyrabiane z mleka źle przyrządzonego
i z tego
powodu procent tłuszczu
masła
jest bardzo niski i masło takie
posiada mniejsze

Milano"

že

I TS

P. P. W

względem swej jakości, jak i warunków zdroz wotnych, wśród których
zostaje wytwa-

to bardzo młoda i problema„Citta di wiedza
tyczna — dwa sezony nadają się na,
albo w nocy
przelot

z Narvik,

ojczystej w tych dwuch słowach, żem
wierzył, że ten
kochał
ojczyznę.
„1
długo te słowa zostały mi w pamię (i.

=

p. Antoni
Kułwieć
b. został
przeniesiony
*
Baranowicz
w dniu 28
sali kasyna urzędnicze-

go pożegnalny obiad
ciowi.
— Organizacja
Ł.O.

Dotych=

danych

transatlantyckiej—zresztą

„Nad brzegam
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki wróć..." Świeża mogiła i Szczary wyrośla
z
skiej Ostrobramskiej i z jej imieniem
Zanucił któryś połgłosem.
| po- kiem. Może teraz drewnianym krzyłyzapomniana.
Czy я
na ustach rzucają się naprzód, byle płynęła cicha; nutka razem z sercem ten duch, co
ułeciał, nie był wielki w
swoistej, nieznanej,
ści ojczyzny?

a

Romuald

wielkiej

miło-

Stankiewicz.

|

|

gygy

cząsowy
Starosta
dniem 1 sierpnia r.
do Stołpców.
Społeczeństwo
sierpnia urządza w

Starosty.

Donoszą

dotychczasowych

meteorologji

v

Przeniesienie

i sprzedaware przez
grozę zarówno pod

Sezon transatlantyckich lotów.

Według

U =.

—

Masło sporządzane
wiejskie kobiety budzi

RZYM, 25. VII. PAT. Stefani donosi, że na wczorajszem posiedzeniu
polityk
rady ministrów Mussolini zaznaczył między in. że w dziedzinie
poruszyły
cały
wewnętrznej w ostatnich tygodniach dwa wielkie wypadki
naród włoski: wspaniały lot Farrarina i del Preta napełnią dumą Włochy,
natomiast tragicznie zakończona ekspedycja polarna Nobilego została głęboko i boleśnie odczuta przez naród włoski.
Przed wydawaniem jednak sądów ostatecznych należy
zaczekać
na
epilog dramatu — mówił Mussolini. Narazie można
jedynie
protestować
antywłoskim,
skierowaprzeciwko nieludzkim wycieczkom o. charakterze
Dopiero
po ukońnym przeciwko organizatorom nieszczęśliwej wyprawy.
podjęte
czeniu wszelkich możliwych poszukiwań drugiej grupy
rozbitków
faz
wyprawy
oraz
będzie normalne objektywne badanie poszczególnych
akcji ratowniczej tej wielkiej tragedji, która poruszyła cały świat.
prowadzone będzie oczyBadanie tego rodzaju — dodał Mussolini
Wszelkie inne
przypuszwiście we Włoszech przez osobistości włoskie.
czenia są absurdalne, obrażające, a jeśli były w tym kierunku propozycje
z czyjejkolwiek strony, to winny one być natychmiast odrzucone.

Jak Wohile wraca do ajcZyzny

z

BARANO WICZE.

Mussolini o wyprawie Nobile'a.

SŁOWO

° КОМЕ GOSPODIACZY Z
Stan i potrzeby rolnictwa
a terenie w-wa Wileńskiego.
(Ciąg

wie tej już na wstępie
zabieraliśmy
głos. Tu ograniczymy się do stwierdzenia, że przy obecnym
stanie
sił
technicznych Urzędu Ziemskiego roczczny kontyngent wykonania prac scaleniowych
nie
może
przekroczyć
35.000
— 40.000 ha,
co odwleka
zakończenie akcji
scaleniowej
na
lat
40 — 35.
:
Po dwudziestu latach
przy tem
tempie
robót
mielibyśmy
jeszcze
przeszło 40 proc.
gruntów
drobnej
własności w sznurach, czyli po 20 la-

dalszy).

Nie ulega wątpliwości, że tak zw.
„zamknięcie
nožyc“
czyli usunięcie
dysproporcji między cenami
produktów rolnictwa a wyrobów przemysłu,
Stanowiące wytyczną
programu
go-

Spodarczego Rządu,

w

sposób

IIUDJI[H

wy-

bitqy przyczyniło
się do zwiększenia
zdolności nabywczej
rolnictwa,
zatrudniającego w w-wie
15—80 proc.
ogółu ludności. Słuszność
tego zdania potwierdza sie zwiększoną
kon.$umpcją przez ludność rolniczą arty-

tach

10.000

hektarów

pozostawałyby

‚ — — (nm) Ceny w Wilnie

W

inie 34 —,

pszenne

z

dnia

niejszych potrzeb komasacji

i

likwi- szło 400 tysięcy ha gruntów
nieczynnych,

lecz

narazie
uregulo-

skutkiem

34 — ,

‚
|

nawet i jego upadku.

«©udzenie zmysłu

tu celu,

o

pracy

ile

nie

rolnikowi

osiągnie

pozostaną

Niedostępne dwie wartości: wiedza fa-

chowa w połączeniu z
uświadomieiem społecznem i kredyt, kalkulujący

kłady. W
zrozumieniu
znaczenia
ych czynników rząd obecny,
poza

przywróceniem

do _ współmierności

Stosunku między cenami
produktów
Przemysłowych a rolniczych, * główny
nacisk w swej polityce gospodarczej

Mładzie między

innemi

na naprawie

Ale tej krzywdy, jaką
rolnictwo donało za rządów
poprzednich
skutXlem dopuszczenia do zupełnego nie-

Mal zaniku kredytu krótko

i

tTminowego

Do

w rolnictwie.

926 kredyt

długo-

roku

krótkoterminowy

nisko

„procentowany dla rolnictwa był nie„Ostępny. Kredyt długoterminowy wła- SClwie nie istniał.
„_, Wszystkie jednak: poczynania, zdą_

alące

do

podniesienia

stanu

/ Wa, wówczas tylko dadzą

rolnic-

pożądany

_ Hlekt w najkrótszym czasie. jeżeli bę_ „4 wzajemnie skoordynowane i osnu* na pewnym planowym trybie pos, powania

przy-

uwzględnieniu

wszy-

75--85,

gryczana

sprecyzowa-

hodowli

jedwabników

na tere-

przeć tak
dobrą
inicjatywę i poczynania
swoich pracowników, poleciła obsadzić tory kolejowe 50.000 sadzonków morwy, po-

nadto

w Kilku miejscach założono

szkótki

morwowe, z których każdy hodowca będzie
mógł korzystać, nabywając za niską opłatą,
po cenie kosztów arzewka
morwowe. Po-

nieważ najważniejszą i podstawową rzeczą
dla hodowli jedwabników jest drzewo mor=
przetu każdy hodowca
u siebie jaknajwięcej

powinien zątych
drzew,

które są bardzo niewybredne
klimacie

na każdym

i

rosną

gruncie;

w

mo-

obsadzać ogrodzenia i nieużytki.
te po- żna Zniemi
samą
techniką hodowli możną do„żeby stanowią o środkach, jakie po- kładnie i szczegółowo
zaznajomić
się w
lny być przedsięwzięte. Dotychcza- Ogn sku Kolejowem, koło dworca osobo-

tz, potrzeb rolnictwa, bowiem
„Wa

praca

w tej

dziedzinie

Ь bądź jednostronność,

wykazu-

bądź niedo-

ateczne opanowanie sytuacji. Zwłaa dotyczy to samorządu terytornego,

który

—

zastępując

u

nas

wego w Wilnie, gdzie przez kilkanaście dni
jeszcze można oglądać hodowlę jedwabników.
й
pokazowostacja
to doskonała
Ak

doświadczalna i,chociaż juź
leżałoby

zademonstrować

zapóźno, na-

takową

na

wy-

Morząd gospodarczy
wobec braku stawie w Wilnie.
Każdy, mając posadzone drzewa mor+ 0Y rolniczej — niewspółmiernie trana wsi lub w mieście, latem, przez kilwowe
poszczególne
potrzeby
rol- ka tygodni,
kiedy najmniej jest roboty w

a.

„ Uwzględniając

ływujących

rolę czynników, od-

na wytwórczość rolni-

polu, z powodzeniem

może zająć się u Sie-

bie w domu hodowlą jedwabników. Jest to
posadzenia
rzecz niekosztowna, bo, prócz
drzew morwowych, potrzeba parę złotych

Oraz kierunki tego oddziaływania na kupno jajeczek jedwabników, które
Procesie wytwarzania' i realizacji sprowadza się pocztą ze stacji doświadczalProduktów rolniczych, musimy przyjść nej jedwabnictiwa w Milanówku pod War© wniosku, że przy obecnym istanie szawą. Natomiast, zależnie od pomieszcze-

Stosunków

w rolnictwie

i ilości drzew morwowych, można mieć
terenie nia
lekko kilkaset złotych zysku w przeciągu

na

У-ма Wileńskiego, należy
Wszystkiem stworzyć:
1) warunki

Prowadzenie

?

P

L

Sprawa

naszym

na ścisłem

bądź

gospodarki

racjonalnej;

2) warunki sprzyjające przejawom
€nqlencyj rozwojowych

w

rolnictwie

43,22

8.88

31.82

26.56
171.26
238,05
125.44
46,58
43,215

BI

GIEŁDA
Wilno,

WILENSKA.

dn.

25

lipca

1928

r.

Złoto.
Ruble

4,66
Listy

Zastawne

4 i pół. proc. Wil.B.Ziem. 100 zł. 61—58

nego przez szaulisów.

Milanowskiego

z I-komp.

22

dzą przykład i wzór dla reszty obywateli.
Wszystkie te grube miljony,
które teraz
wysyłamy zagranicę na Sprowadzenie jed-

waąbiu,

zostaną u nas w

domu,

a

prócz te-

bez

hałasui

które

litewskich

uciekli

tery-

krewnych,

Zasypany w czwartek
ubiegły
o
godz.
10 r. robotnik Karol Marem
"przy kopaniu
studni
na
posesji p.

przyjaciółi

Ż O NA.

Drugi

dzień uroczystości.

rano

odbyło

się

nabożeństwo w Ostrej Bramie
U stóp kaplicy,
patronki
pułku
Matki
Boskiej
Ostrobramskiej
na
pierwszym

planie

poza

orkiestą

puł-

kową stanął w
asyscie
honorowej
rozwinięty sztandar pułku,
za
nim
korpus oficerski oraz pluton honorowy pułku.
Władze

na czele

z

p. wojewodą

Raczkiewiczem i wybitniejsi goście ulokowani zostali w prezbiterium
kaplicy.
W uroczystych modłach brali /udział oficerowie rezerwy
z gen. Mokrzeckim oraz b. dowódcą
pułku w
czasie wojny płk. Mścisławem
Butkiewiczem;
delegacje
oficerskie
od
wszystkich pułków garnizonu * wileńskiegą oraz liczne rzesze społeczeń-

stwa.

nabożeństwie arcypasterz

okno kaplicy wygłosił
słowną treść „którego

na innem miejscu.

przez

kazanie,
dozamieszczamy

wojny

płk.

M, Butkiewiczowi, który

Obiad żołnierski.

Ułana

Dekorowanie

regowych

i nagradzanie

i podoficerów

za do-

spisały

szczegółowy

obie

strony

raport o zajściu.

Pogrzeb zamordowanego żołnierza

przebrukowuje

woda

Wileński

p. Władysław

Raczkiewicz.

O godz. 9 rano p. Wojewoda
na nabożeństwie

odprawionem

obecny
w

był

kaplicy

Ostrobramskiej, z powodu święta pułkowe-

który

między

innymi

zło-

chodniki

Remont

zosta-

przyczem

je w krawężniki

wych.

pułku,

łę podoficerską, rozdano

z bloków

cerawi

Św.

zaopa

betono-

Trójcy.

tych dniach rozpoczęto odnawianie
prawosławnej Św. Trójcy w murach
zyljańskich, połączone z remontem

pieczeństwem

sznury strze-

W

cerkwi
po-Bamocno

robotników, to

dla

życia

też

pracujących

robotnik,

tam

reparujący

leckie.
krzyż, umiejscowiony
na samym
szczycie
Uroczystości przeciągnęły
się do wyniosłej kopuły centralnej, był przedmiotem podziwu licznych przechodni.
godz. 7-е] wiecz.
Warto zaznaczyć, że remont
ten Stał
Po odegraniu hymnu narodowego się możliwym jedynie dzięki subsydjum,
goście żegnani przez dowódcę
pułku udzielonemu przez rząd odnośnym czynnikom społeczeństwa

KOMUNIKATY.
Zarząd Chrz. Zw. Zaw. piekarzy
zawiadamia: Od 23 lipca rb. piekarze wileńscy w niektórych
piekarniach przerwali
pracę żądając

piekarskich

w Pradze,

„Bicz

prowadzony

mienia

jest

na

własną

się z zarządem

Chrz.

Zw. Zaw.

czyć, iż Chrz. Zw. Zaw. piekarzy nie bierze na siebie odpowiedzialności zą pojedycze objawy strajku poszczególnych robotni-

ków

piekarzy.

TEATRY
—

Teatr

Polski

i MUZYKA.

(sala „Lutnia“).

niem. Na lekkiej
komedji
„Panna Flute"
codziennie jest pełno, zaś rozbawiona pu-

bliczność czuje się wybornie,
klaskując wykonawców.
Dziś „Panna

Flute*

rzęsiście
Ё

graną

będzie

osta-

po raz

pierwszy

graną będzie

„Tajemnica

Makropulos*
o niezmiernie
sensacyjnej
niezwykłej treści. U nas w Polsce
„Tajemnicę Makropulos* grał tylko
Teatr Po-

znąński, gdzie sztuka ta zdobyła sobie reteatrze naszym
kordowe powodzenie. W

w

języku

Boży*

w

języku

to premjera

będzie

„niezwykła

względu, że gra w niej

obok

gościa,

aż pięciu reżyserów,

nowski

i Marjan

i

tego

z

znakomitego
a

mianowicie:

Marjan Godlewski, Stanisław
Dąbrowski,
Karol Wyrwicz-Wichrowski, Wacław Mali-

žy-

„jistra*

posiedzenie

Lenk.

|

Zainteresowanie „Tajemnicą* wielkie.
— „Wierna kochanka". Z okazji zjazdu Legjonistów
Teatr Polski specjalnie
wystawia komedję Fijałkowskiego „Wierna
kochanka”, w której autor daje niezwykle
z na-

Przedstawienie to ma być zaszczycone
obecnością zarówno przedstawicieli zjązdu

jaki

władz.

WYPADKI

członków

—

zegrał

I KRADZIEŻE.

Przypłacił niecne

cią. W tych dniach
się incydent,

słowa

Śmier-

ro-.

w Czerniowicach

który

zakończył

się

śmiercią demagogicznego komunisty.
Niejaki Eugenjusz Płaski, zatrudniony
przy częściowej odbudowie domu, znajdującego się obok mieszczącej się piwiarni,
zakrapiając mocniejszą, dyskutował na temat konieczności
wprowadzenia ustroju
komunistycznego.
Między innemi

<
powiedział:

„Póki

jai

moi towarzysze żyją, Polska nie będzie
egzystowała długo”.
Całą rozmową, a zwłaszczą przytoczonym frazesem poczuł się dotknięty obecny w danym
momencie
kapral 3 sap.
wileńskich, Kosarz, który zdecydowawszy,

tygodnia.

—(x)Gruntowny remont w szkołach
powszechnych na terenie m. Wilna. Wykorzystując czas wakacyj letnich, Magistrat
m, Wilna przystąpił ostatnio do przeprowadzenia remontów w poszczególnych szkołach powszechnych chrześcijańskich i żydowskich, znajdujących się na terenie m.
40.000

о-

tni raz w sezonie.
— Jutrzejsza premjera. Jutro Z występem Zofi Grabowskiej i Marjana Go-

— (x) Z posiedzenia komitetu budowy rzeźni miejskiej. Onegdajw godzinach
wieczorowych pod przewodnictwem prezydenta m. Wilna p. Folejewskiego odbyło

strat wyasygnował

Wy-

stępy Zofji Grabowskiej. Występy Zofji
Grabowskiej cieszą się wielkiem powodze-

polskim w Chicago, „Nowy Źwitiu* w języku rosyjskim w Moskwie i „Festschriit
zur Einweilung des Tannenbergs — Deukmals* w języku niemieckim w Królewcu. ciekawy obraz walk wojsk polskich
wałą bolszewicką w roku 1920.
M
MIEJSKA.

Magistracie

pień

karzy, niniejszem zmuszeni jesteśmy oświad-

dlewskiego

w Charkowie, „Der Kuster* w języku

czeskim

płac o 20 proc.

pojedyńczych zakładach

rękę pojedyńczych robotników bez porozu-

trznych z dniem wczorajszym odebrany został debit pocztowy na terenie Rzeczypo„Ditiaczyj
pismom:
spolitej następującym
„Ruch“, wychodzącym w języku ukraińskim

w Moskwie,

podniesienia

Ponieważ strajk w

— (x) Odebranie debitu pocztowego.
Zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnę-

dowskim

prawosławnego.

sztuka czeskiego autora Capka

go 13 pułku ułanów.
# — (г) Przyjazd posła polskiego w
Londynie. Do Wilna przybył poseł pełno- Wilna:
ё
Na przeprowadzenie tych robót
mocny Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie p. Skirmunt,

nanowo;

ły znacznie rozszerzone,
trzono

komitetu budowy rzeźni miejskiej.
Na posiedzeniu tem uchwalono między
inunemi d okooptować na członków komitetu pp.: inspektora s «ódzkiego
wydziału weterynaryjnego
Dr. Rymkiewicza,

cza z Warszawy. W dniu 25 bm. powróśledczy Żabanos. Ze strony litewskiej: cił z Warszawy
i objął urzędowanie wojelekarz

i wyczerpania.

Po obiedzie dokonano dekorowania krzyżem pułkowym
podoficerów już podniszczonych kopuł cerkiewnych,
i szeregowych pułku.
zwłaszcza centralnej. Tak samo odnowioną
Legitymacje i krzyże wręczał d-ca zostanie - wieża
zabytkowa
przepięknej
dzwonnicy bazyljańskiej. Niektóre z tych
pułku.
Wszystkim, którzy ukończyli szko- robót połączone są ze znacznem niebez-

się w

}

czy zgniecenia,

z głodu

Six GRETA RZZZAZKTA

sze-

KRONIKA

Opad

uduszenia,

(r.)

VA
ALT
ITA IS
IAA
STAI,

Sł. g. 3 m. 44

wskutek

czy wreszcie

Wileńskiego.

torjum Litwy.
bę w mm.
]
Po odbytej konierencji
przedstawicieli władz polskich
z Litwinami, Wiatr
) Zachodni
stwierdzono niezbicie, iż napadu tego przeważający |
Uwagi:
pół-pochmurno.
Dr. Łaszkiewicza, lekarza wet. miejskiej
dokonali szaulisi litewscy.
stacji kontroli mięsa Bobrowskiego, b. preJednocześnie Litwini zgodzili
na Minimum za dobę — OC.
zydenta
m. Wilna Bańkowskiego i inżyniewspólne dokonanie sekcji zwłok, któ- Maximum na dobę 18-C.
ra
miejskiego
Budnego.
Tendencja
barometryczna:
wzrost
"rą dokonano w dniu wczorajszym. ciśnienia.
Zadaniem nowoukonstytuowanego komitetu będzie opracowanie szczegółowego
Przy sekcji ze strony polskiej obecni
sprawozdanią i projektu budowy
w
celu
byli: zastępca
starosty
na powiat
KETSA
przedłożenia ich Radzie Miejskiej do zaWil.-Trocki Łukasiewicz, podkom. P.
twierdzenia.
URZĘDOWA.
P. Kirek, dowódca 22 baonu
K.O.P.
Następne posiedzenie komitetu
odbę— Powrót p. wojewody
Raczkiewi- dzie się w pierwszych dniach przyszłego
major Urban, dr. Krasnysz i sędzia

Po dokonaniu sekcji

on

na koniu dokonał przeglądu pułku i j korpus oficerski, rozeszli się.
witał przy. dzwiękach hymnu narodoZabawa dla podoficerów.
wego poszczególne szwadrony.
Na rozkaz
dowódcy
pułk odjeO godz. 8-mej wiecz. w kasynie
chał
przez ul. Niemiecką na Mickie- podoticerskim
13 p. uł. odbyła się
wicza.
specjalna zabawa taneczna, w której
W międzyczasie u wylotu ul. Taudział brał dowódca pułku i korpus
tarskiej
zebrali
się przedstawiciele oficerski.
wojskowości
i władz, przed któremi
przedefilował cały pułk.
Dzisiejszy dzień.
W Nowej Wilejce.
Dziś
w trzecim i ostatnim dniu
O godz. 3 p. p. w Nowej Wilejce święta odbędą się zawody sportowe
na placu „międzykoszarowym
pułku złożone z konkursów oiicerskich i popopisów władania białą
m. mjra Władysława Dąbrowskiego, doficerskich,
itwórcy pułku,
odbył
się tradycyjny bronią oraz gier i zabaw sportowych.
O godz. 2 p. p. odbędzie się w
obchód żołnierski.
Plac udekorowano girlandami, pro- kasynie
oficerskim
13-go p. ułanów
porcami
0 barwach państwowych i wspólny obiad oficerski.
pułkowych oraz orłami polskimi.
Wieczorem zaś w salonach kasyPrzy bramie, wiodącej do koszar, na wydany będzie bal.
strzeżonej przez wartę honorową, doKos.
wódca pułku
płk. Kurytowski witał
przybywających
gości,
a połączony

Wschód

ul. Wi-

wileńskich.

Uroczyste nabożeństwo w asystencji duchowieństwa celebrował w szatach pontyfikalnych
J. E. ks. arcybiskup metropolita wileński
Romuald Naczelnego Wodza Marszałka Piłsudskiego.
Jałbrzykowski.
Gen. Dąb-Biernacki w mowie swej
W. czaśie mszy śpiewał chór miepodkreślił
bojową tradycję 13 p. uł.
szany, a w najuroczystszych momeni
wzniósł
toast
za ten pułk.
tach mszy Świętej na sygnał dawany
Dowódca brygady
płk. szt. gen,
trąbką pluton honorowy
stawał
na Marjan Przewłocki toastował na cześć
baczność.
Po

Niedzwieckiego przy

leńskiej Nr. 28 w Nowej Wilejce, mimo wytężonych wysiłków w prowadzeniu
akcji ratowniczej,
pozostawał
zespół 85 p.p. trębaczy, 4 i 13 p. uł. pod
ziemią
do
godz. 5 p. p. dnia
grał stosowne marsze.
wczorajszego.
Oczywiście nieszczęśliwy już nieUroczystość obecnością swą zaszon wskutek
uduszenia.
czycili: gen. Dąb-Biernacki, inspektor żył, zmarł
Trudności w odkopaniu
polegały
armji, który przybył specjalnie z oboa głęboki
otwór
zu ćwiczebnego w Pohulance,
opie- na tem, że wąski
studni
w
miarę
wykopywania
ziemi
kunka pułku p. Mikulicz-Radecka,
b.
dowódca pułku płk. M.
Butkiewicz, ponownie zasypywał się wraz z oszałona poprzedstawiciele duchowieństwa
wszy- waniem, narażając kopiących
stkich wyznań, oficerowie służby czyn- ważne niebezpieczeństwo.
W niedzielę do Wilna przybył syn
i
oficerskie
nej i rezerwy, delegacje
prosząc
żołnierskie garnizonów Wileńskiego i zasypanego Marcina Karola,
N.-Wilejskiego oraz od brygady jazdy. komendanta naszej straży ogniowej o
pomoc.
Jednocześnie z prośbą taką
Poświęcenie świetlicy.
do Magistratu Wileńskiego
zwrócił
Kiedy już wszyscy goście
zebrali się burmistrz m. N.-Wilejki.
Naskutek tego w poniedziałek rasię, nastąpił uroczysty akt otwarcia i
poświęcenia Świetlicy żołnierskiej, cze- no na miejsce tragicznego wypadku
straży p. Waligo dokonał kapelan miejscowego gar- wyjechał komendant
nizonu ks. Nowak,
który w przemó- góra, zabierając ze sobą 4-ch stražwieniu swem podkreślił doniosłość w ników i specjalistę studniarza p. Filiżyciu żołnierza placówki
kulturalnej, powicza.
Ekspedycja ta pracowała bez przerjaką jest šwietlica.
wy prawie półtorej doby, wreszcie o
godz. 5-tej dotarto do miejsca, gdzie
spoczywał Marcin Karol.
Następnie wszyscy obecni zasiedli
Niestety wydobyto już trupa.
do olbrzymiego stołu,
zestawionego
Zwłoki zabezpieczono na miejscu
w podkowę.
°
do dyspozycji władz sądowo-śledczych.
Pierwszy toast wzniósł d-ca pułku
Sekcja
ustali istotną
przyczynę
na cześć Pana Prezydenta
Rzplitej i Śmierci, t. j. skonstatuje
czy zmarł

Jubileuszowe święfo 13 p. ułanów

taonu

na

zaprasza

Stroskana

AnnyjutroMatkij | | zach. sł. o g. 19 m. 47
K. O. P.
W
czasie dochodzenia w
tej sprawie stwierdzono,
iż Milanow- į Aurelji
į
ski został przeszyty na wylot
kulą
karabinową.
Spostrzeżenia
meteorologiczne
Napadu dokonano w chwili, gdy
Zakładu Meteorologii 0. 5. В.
patrol polski złożony z Milanowskiez dnia — 25-VII
1928 r.
go i Lasota chodził
wzdłuż grunicy.
Ranny Lasota zdążył jeszcze zrepeto- Ciśnienie
J
wać broń i oddać strzał w kierunku średnie w m. ! 754
zarośli na terytorium polskiem, gdzie .
o
w ukryciu siedzieli Szaulisi litewscy. Temperatura | 2
śrędnia
l
PIC:
Na oddany
strzał osobnicy
w
mundurach

Weęzoraj o godz. 5 p.p. wydohyfo
trupa.

Edwarda

Informuję nas, iż władze litewskie
wydały w dniu wczorajszym władzom
polskim
zwłoki zamordowanego
w
ostatnich dniach na odcinku
Nowe- 'CZWARTEK|
Troki żołnierza polskiego Kazimierza [26 Dzis |

naczelnik powiatowy Stejkunas,
mogą się dr.
sędzia
Iwicka-Kazurkiewiczowa,
tem zająć osoby starsze i dzieci, Dla księlitewskiedowódca
i
Burakas
ży, nauczycielstwa i inteligencji jest wdzię- śledczy
|
czne pole do pracy, bo prócz zysków da- go odcinku granicznego.

przede- kilku tygodni. Z powodzeniem

umożliwiające

357.85

polskiego, zamordowa”

nie Wileńszczyzny zaczyna wchodzić na realne tory. Bardzo poważnie tą sprawą zajęło się zrono pracowników
Wileńskiej
Dyrekcji Kolejowej. Zawsze chętna i uczynna dla społeczeństwa, Wileńska Dyrekcja
Kolejowa, chcąc przyjść z pomocą i po-

na

jęczmien-

Wydanie zwłok żołnierza

O įedwabnictwie.

Jana,

Uroczysty raport, rewia ułanów
i przegląd pułku.
Następnie wszyscy biorący udział
w nabożeństwie
przeszli
na placyk
GIEŁDR WARSZAWSKA przed kościołem św. Kazimierza przy
ul. Wielkiej, gdzie stał uszykowany
25 lipca 1928 r.
w
szwadrony cały 13-ty pułk ułanów.
Dewizy
i waluty:
Dowódca: puiku
plk. szt. gen.
Tranz.
Sprz.
Kupno
Adam
Korytowski złożył uroczysty
Dolary
8,88
8,90 i pėt - 8,86i pół.
raport
b. dowódcy
pułku w czasie
Belgja
124.18
124.39
123,87

stworzenia

INFORMACJE.

Św.

Wczoraj w drugi dzień uroczystošci z powodu przypadającego dorocznego Święta pułku, dziesięciolecia jena 60—65.
pamiętKasza manna amerykańska 140—150 gr. go istnienia i ósmej rocznicy
га 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała nej bitwy pod Janowem, o godz. 9-ej
85—95,

105 godziny zasypany w studni njdował się nieszczęśliwy robotnik.

śmierci

Burhardfa

makuchy

dominującym tu czynnikiem pozostaListy Zastawne w walucie
zagr.
warnienaruszalności
nie pewność
Sztatu pracy w znaczeniu prawa wła- 8 proc. L.Z. Wil.Bank.Ziem. I. 1 dol. 93.—
sności i rozporządzalności.
;
OEEGZTSZZACT ATZZZWOYTZTZOZZOZEOOTZO
-Z. Harski,
(d: €. 11.)

s

działania

z zagadnieniem

poruszoną powyżej. Rzecz prosta, że

wowe,
sadzić

|

LL

związku

warunków umożliwiających bądź wogóle prowadzenie warsztatu rolnego,
któryby posiadał zdolność
petencjalną do ulepszenia się, wyczerpują
w
główniejszych zarysach pierwszą tezę,

tkich w grę wchodzących czynników
Mtyralnych i ekonomicznych.
Stąd
nOwstaje konieczność oparcia progra-

j. Prowadzenie gospodarki wogóle, bądź

a

w

rano, w kościele
znajomych.

Maka pszenna krajowa | gat. 0000 A
110—120, 0000 95 -105, II gat. 0000 B
90—100, 000 80-90,
żytnia 65 proc. 78—
82, 70 proc. 75— 78, razowa 60-65, kartoflana

rocznicę

4.

odbędzie się nabożeństwo żałobne w piątek 27 lipca 1928 r. o godz. 8-ej

53. Ceny rynkowe:
słoma
żytnia 8 - 10,
siano 10—12, ziemniaki 13—15.
Tendencja spokojna. Dowóz wystarczający.

“zylo, zwęziło swe wydatki. I jakkol- wania szlaków
wodnych
i przeproWiek od czasu zwrotu
w rządowej wadzenia głównych kanałów udostępPolityce gospodarczej, który się za- ni zastosowanie meloracji szczegółonączył przez popieranie interesów wych, wymagających
zabezpieczenia
Olnictwa, poprzednio całkiem
lekce- odpływów. Akcja ta, nawiasem
mó
„/ažonych,
zdolność
nabywcza
wsi wiąc, dając w ciągu szeregu lat stały Holandja
358.75
359.65
у ago
nie nastąpiła jeszcze pożą- uboczny zarobek dla miejscowej lud- Londyn
43,32
43,43
Nowy-York
5,90
8.92
a
poprawa. Z drugiej
strony
w ności, przyczyni się do wzrostu
do34,91
35.—
Ižyskaniu względnego dobrobytu
w chodów z osuszonych gruntów conaj- Paryż
Praga
26,42
26.48
sensie możności egzystencji bez moż- mniej o 50 miljonów złotych rocznie. Szwajcarja
171,69
172.12
Ści ułepszenia warsztatu pracy tkwi Koszty
238,65
239,25
osuszenia
bagien
wynoszą Stokholm
125,75
126.06
iebezpieczeństwo bierności, zwłaszcza według prowizorycznych obliczeń
60 Wiedeń
Włochy
46,69
46,81
Wobec psychiki miejscowej ludności. miljonów złotych.
Marka niem. — 212,80
Potwierdzenie tego znajdujemy
poTe trzy zasadnicze konieczności, Funty angielskie 43,325 43,435
„niekad w stagnacji przemysłu ludo- wysiwające się na pierwsze miejsce

| Wego, a może

smutną

Seweryna

24-go

w stanie pierwotnej kultury, o znikomej wydajności, niezdolne
do
po- 100--120, przecierana 110--120, perłowa 100—
ważniejszego postępu. Kwestje likwi- 110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, jadacji serwitutów, upełnorolnienia go- glana 80—90.
Mięso wołowe 300 — 320 gr. za 1 kg.,
karłowatych,
likwidacji- cielęce 160—200, baranie 260-—280, wieprzo. ków codziennego użytku przez nią Spodarstw
pomijam — nale- we 300—350, schab 360—370, boczek 360
liewytwarzanych,
jak nafta,
cukier, wspólnot i enklaw
— 370, szynka
*yroby przemysłu włókienniczego i żyte uregulowanie ich bądź nie napo- dzona 420—450. świeża 80—300, szynka wętyka
na
większe
trudności,i
zwłaszcza
„ d., a co
najważniejsze
zwiększoTłuszcze: słonina krajowa I gat. 380—
uzależnione
jest 380, szmalec amerykański | gat. 400—450,
up
użyciem
nawozów
sztucznych, co do czasu, bądź
400, II -gat. 320—380,
amerykańska 350—
lepszonych
narzędzi
rolniczych
i od komasacji.
Dodać tu jesze należy,
że o ile Il gat. 380—400, sadło 380—400, olej roInnych wyrobów przemysłu,
służąskomasowa- ślinny 240—260.
<ych pośrednio czy
bezpośrednio do niepodzielność . gruntów
1 litr,
Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za
zwiększenia wydajności gruntów. Pod- nych nie zostanie prawie zafiksowana, śmietana 220--250, twaróg 80 — 100 za 1
niesienie wydajności
zwiększa
zdol- wytworzą się znów warunki uniemo- kg. ser twarogowy 123 — 150, masło niesolone 450 — 500, solone 400 — 450, deność nabywczą. Na powyższym przy- żliwiające gospodarkę.
Druga z rzędu konieczność jaskra- serowe 500 — 650.
kładzie widzimy. że i odwrotnie sprzyJ je: 180 -200 za 1 dziesiątek.
na tle stworzenia
jające konjunktury, powodując zwięk- wie występująca
umożliwiających
prowa:
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w
szenie zdolności nabywczej, stwarzają warunków
detalu),
kostka | gat. 180 190, II gat. —
dzenie
gospodarki
polega
na
odbudojednocześnie warunki
pomyślne
dla
wie
zniszczonych
przez
wojnę
warrozwoju rolnictwa. Nie należy jednak
Warzywa: kartofle 15 — 18 gr.. młode
odbudowy,
jak do- 25-30 za 1 kg. cebula 80—i00, młoda
łudzić się, że ten ostatni czynnik, t. j. sztatów. Akcja
przedstawiała
się
nastę- 10—15 (pęczek) marchew 25—30, pietrusz„ Zwiększenie zdolności
nabywczej, de- tychczas,
ka 5—10 (pęczek), szczaw 15 20, sałata 5—
cyduje O rozwoju. Zastrzec tu prze- pująco:
10 (pęczek), ogórki 20—25 gr. za sztukę,
dewszystkiem musimy,
że rolnictwo
Okres
Budynków
proc. groch 80
100, fasola 80
90, kapusta
nie odzyskało jeszcze w całej
pełni r. 1921 —1923 odbudoświeża 100—120, kwaszona 45—50; grzyby
„tej zdolności nabywczej, jaką posiawano
23.143
31,72 suszone 18—20 zą 1 kg.
Drób: kury 3,00
6,00 zł. za sztukę,
' dąło przed wojną. Skutkiem ogólnej
rok 1924
12620
1,7
kurczęta 140
200, kaczki
żywe 6,00
800,
pauperyzacjj
spowodowanej — ргхех
» 1925
5
5.606
7,49 bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe
wojnę i zniszczenie oszczędności, prze1926
12.659
16.91 8,00 12,00 bite 7.00 10.00, indyki żywe
15.00 1800, bite 12.00 — 15.00 zł., młode
<chowywanych w obowiązującej,
późRazem odbudowano
43.270 bu- 8.00
1200 zł. za sztukę.
niej zdewaluowanej walucie, a w pew- dynków (57.82 proc.);
pozostawało
nej mierze w odniesieniu do większej do
Ryby:
liny
żywe 380
- 400, śnięte
odbudowy na 1.1.1927 r. - 31.563
szczupaki
żywe
350 — 38,
własności i przez dysproporcję mię- budynków (42.18 proc.). Według pro- 280 — 300,
400,
dzy zdolnością wytwórczą a śŚwiad- wizorycznego obliczenia w roku 1927 snięte 200 250, okonie żywe 380
240
280, karasie żywe (brak), Śnięczeniami podatkowemi
i socjalnemi, odbudowano około 6000 budynków, teŚnięte
(brak),
karpie żywe
320—400,
śnięte
następnie przez reformę rolną,
która czyli na 1.1.28 r. pozostaje do odbu- 180—220, leszcze zywe 380—400, śnięte
w pierwszych
swych
konkretnych dowania około 25.500 budynków.
250 - 280, sielawa 150 -180, wąsacze żywe
350
380, śnięte 280
300, sandacze (brak),
Drzejawach realizacji szła w kierunku
Następnie
niezmiernie _ doniosłe sumy 209 —250, miętusy 120
150, jazie
dezplanowego rozdrabniania większych znaczenie ma osuszenie bagien, Które żywe 350 38, Ośnięte 200
220, stynka
gospodarstw z pominięciem najżywot- nietylko umożłiwiło zużytkowanie prze- (brak), płocie 120 150, drobne 40 - 60.

dacji serwitutów, — rolnictwo ograni-

pierwszą

SES

r. b.
Ziemiopłody:
Ceny
za 100
kg. przy
tranzakcjąach wagonowych franco st. Wilno:
żyto 51
52,
owies
54—,
jęczmień browarowy56—,
na kaszę 53—
, otręby żylipca

7

>

iż wywrotowca należy oddać w
bezpieczeństwa, wyjął rewolwer

rem by, Płaskiego doprowadzić
runku policyjnego.

ręce władz
z zamia-

do poste-

Manewr ten jednak był tak -niezręczny,

że broń

w

rękach zdenerwowanego

żołnie-

rzą wypaliła, a kula ugodziła w Płaskiego
kładąc go trupem na miejscu.

Magi-

.

zł

(W sprawie wdrożono

śledztwo,

które

niezbicie stwierdziło, że miał tu miejsce
Milanowskiego odbędzie się w dniu żył wczoraj wizytę JE. ks. arcybiskupowi
— Układanie kablu. Roboty z ukła- nieszczęśliwy wypadek wskutek nieostroPrzy gwarancji, że te przejawy zosta; dzisiejszym przy
7
3
a gałąź przemysłu.
udziale dowódcy 6 R. Jałbrzykowskiemu.
daniem kablu elektrycznego dokonywane żnego obchodzenia się z brenią.
ь
ną 4 toczone pieczołowitą opieką
ze AO też Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej,
Górskiego,
pułk.
— (x) Zatwierdzenie statutu koła są obecnie na znacznej przestrzeni, obejK.O.P.
Brygady
i
Kpr. Kosarza pociągnięto do odpowiepracownikom
tym
zaś
|Strohy czynników powołanych.
w szczególności

Ё

pośród

warunków uniemożliwia-

go zatrudni się OE

członkom Dyrekcji,

którzy

i

rozwinie

się

w krótkim czasie tak dużo zrobili
lących prowadzenie racjonalnej go- rozgłosu
dla propagandyi rozpowszechnienia jedwaSpodarki, na czołowe miejsce wystę- bnictwa na terenie Wileńszczyzny, należy
A. Piórewicz.
puje władanie w sznurach.
spra-się cześć i uznanie.

W

przedstawicieli władz rządowych, Sa- księży prefektów szkolnych. Władze wo- mując obszerne połacie ulic „Mickiewicza,
Wielkiej Pohulanki i Trockiej.
morządowychi miejscowego
społa- jewódzkie zatwierdziły w dniu wczorajszym Zawalnej,
— Uporządkowanie
ul. Uniwersy-

czeństwa.

(X)

stątut nowo na terenie Wilna zorganizowanego

koła

księży

Św. Jana Kantego.

prefektów

szkolnych

о

im.

teckiej. Ulica
daną

Uniwersytecka została

gruntow nej

naprawie:

jeźdnia

dzialności

pod-

się

sądowej.

8

SŁOWO

A

Napad

bandy

sowieckiej

W dniu wczorajszym na pograniczu
polsko-sowieckiem
w pobliżu
Iwieńca terorystyczna banda sowiecka
napadła

nicy

na

patrol

przechodzący

wzdłuż

gra-

polski, raniąc ciężko

wy-

Jeszcze w sprawie

Tez
„NEJIÓŚ”
Wileńska 38.

na patrol KOP.

żolnierza
polstrzałem z karabinu
skiego.
Po dłuższej strzelaninie
i nadejściu pomocy ze strony polskiej teroryści sowieccy uciekli do lasu.

=

kilku

dniami

pisma

wileńskie podały wiadomości o porwaniu przez Litwinów obywatela polskiego Józefa Meszko na terytorium Polski.
Obecnie dowiadujemy
się ze źródła
miarodajnego, że uprowadzenie Meszki
przez straż graniczną litewską nie mia© miejsca
natomiast
wymieniony
zoał przez Litwinów zatrzymany na te-

rytorjum

Kino

w

związku

z

użytkowa-

;

niem swych gruntów, przepołowionych
linją graniczną. Całe zajście miało cha-

Maszynka

rakter lokalnego sporu na tle
przepołowionych granicą pastwisk wsi Rudej-

ki. W dniu ŻY
oddały Józefa

b. m. władze
litewskie
Meszkę
władzom
pol-

(walizkowa, przenośna).
wydać
trafny sąd o maszynie,

Aby
należy

skim.

porównać jej pracę
z
maszyny innego systemu

zakończenie cyklu.

dandysa.

Młody Dumas, ile razy wydał nowy utwor, zawsze dla upamiętnienia
tego zdarzenia kupował
sobie
jakiś
obraz, miał też ich dość liczny zbiór,
a wśród nich obok dzieła o nieprzeciętnej wartości; były również
bohomazy, kupowane
gwoli
zwyczajowi
wtedy, gdy sakwa Dumasa nie była
zbyt obficie wypełniona.
Bjórnson, wychodząc na swój codzienny spacer,
wypełniał
kieszenie
nasionami, które po drodze
rozsiewał.
Łord Byron golił brwi i dla zapobieżenia otyłości żuł tytoń.
Autor
„Podróży
Guliwera“ J.
Swift lubił uganiać się z butem w
ręku

za

domu,

swoimi

służącymi

uważając to za godziwą

jeśli

ogrzanej
mizelkę.

wygłasza

jakiś

sali, rozpina

Edgar Allan

litewska.
19,05
19,30

Odczyt

Poe sypiał

: Komunikaty.
Transmisja

i inne.
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Mickiewicza Nr BA.

W.Z.P,

3

ta-

dowe, o
10-ej do
przeciw
m. 6, w

miłości
8-mej
Krzyża,
bramie

sprawy

są-

i t. d. przyjmuje od
wieczór. Adres: Naul. Młynowa
Nr g
na piawo schod

iniejsza amerykańska autorka powieści kryminalnych, pracuje jako
zwykła robotnica w fabryce w Waszyngtonie, nawet najbliżsi jej znajomi nie
wiedzą, gdzie pisuje swoje utwory,
ona sama zaš twierdzi,
że podczas
pracy w fabryce.
piękność

DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego
PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru

Wczesne

ul. Niemiecka

uprasza

się

$ bramska

29,

warunki

techniczne

złożyć

na ręce

Przetargowej

Przewodniczącego

wadjum

®

Komornik

przy

Sądzie

przyborów

składzie fabrycznym
optycznyc , fotograficznych

Lubin

i geodezyjnych

Wilna.

ul. Bominikańska 17, tei. 10-58.

rst

— Widzisz, mój drogi, mamy tu
— Miałeś racje,— rzekł jack
spottablicę z szeregiem kontaktów, ciekaw ka! mnie zawód, że nie mogłem przeporuszał
jestem, jakie to może mieć
zastoso- konać się, jaki mechanizm
wanie. ; Gdybyśmy
tak wypróbowali owe kontakty...
Patrz, most zwodzony jest spuszczony, zapewnie jeden z
je?
Przybyli do Coombe i nie zauwa— Nie radzę ci niemi
manewro- kontaktów
służy do manewrowania
żeni
przez
nikogo
dostali się do wać, — odrzekł
żywo
Jack. — Być nim. Musimy obecnie przeszukać studzamku.
może,
że
przy
puszczeniu
w ruch nię, pomoże nam w tem ta drabinka.
Ned
zaprowadził Stricklanda do elektrycznych maszyn, pokój ten na- Spróbujemy znaleźć,
co to Osborne
drzwi gabinetu, znaleźli je zamknięte, pełni się nagle wodą
lub wylecimy wrzucił do studni.
łecz jeden ze znalezionych w
kiesze- w powietrze, wysadzeni siłą dynamitu,
— Będziemy musieli zaczekać aż
ni Osborna kluczy otworzył ie.
czy też zdarzy nam się
coś
równie do odpływu
morza, — przypomniał
— Poczekam
tutaj na ciebie — nie miłego. Lepiej obejrzymy pozosta- Ned. Coprawda nie mam wielkiej nadziei, morze zapewne już zabrało ten
rzekł Jack, — ty zaś wydaj
rozkaz, łe szafy.
Ned otworzył je kolejno,
by wysłano auto po lzabellę i zapypoczem przedmiot, rzucony przez Osborna!
taj o Jonaha. Odpowiedzą ci, że wy- odwrócił się mówiąc:
— O której nastąpi odpływ?
Ale, ale,
— Przypuszczam, że koło drugiej
— Wszystkie są puste.
szedł; wtedy powiedz, że chcesz się
widzieć z Osbornem i poproś, by dali co ty tam znalazłeś?
po północy.
ci znać,
gdy
którykolwiek
z nich
Jack właśnie podniósł wieko
du— Teraz mamy piątą dopiero. Do
tutaj czekać tak
wróci.
żej drewnianej skrzyni i wyjął długą licha! Nie możemy
-- Doskonale, —
odrzekł
Ned drabinę ze sznurów.
długo!
zwiPrzyšwiecając sobie elektryczną laktóry oddawna
już oduczył się
od
Ned nachylił się i podniósł
stawiania pytań Jackowi.
który wypadł tarką, Jack obszedł muryi obejrzał
nięty w rulon obraz,
Po wykonaniu wszystkich poleceń na ziemię.
je uważnie.
Jacka Ned wrócił do gabinetu
i ra— Chciałbym bardzo wiedzieć, czeSzybko rozwinął rulon.
zem weszli do ukrytego korytarza.
— Mój Boże, — krzyknął, — to go tam szukasz?—zapytał Ned.
Gdy
stanęli
przed
tajemniczemi
i jest ten portret, brak którego zauwaJack uśmiechnął się.
jak mówiłem,
szczelnie
zamkniętemi
podwojami* żyłem w sali jadalnej!... Przerwa nagle
— Czy pamiętasz,
udało im się otworzyć
je przy po- i zaczął się przyglądać
ze zdumie- że ten zamek mógł służyć, jako schromocy drugiego klucza,
znalezionego niem.
Był
to portret młodzieńca, nisko dla szpiegów i zbrodniarzy?
w kieszeni Osborna.
Weszli i zapa- ubranego podług mody z 1840 r.
Owszem.
— Gdy się dowiedziałem, że moAleż... ależ... to Bill! -- krzyklili Światło elektryczne.
rze podmyło skałę i otworzyło jakby
Przez chwilę w milczeniu oglądali nął nagle.
się dookoła.
Jack kiwnął głową.
kanał, łączący je ze studnią, pomy— Wiem już teraz, dlaczego Fair- ślałem, że może to być Świetny port
— Miałeś rację, tu niema Billa, —
statku lub łodzi.
odezwał się pierwszy Ned. — Chyba, leigh poznał go, — szepnął smutnie. ukryty dla małego
nami znajduje się mały
że jedna z tych szaf zawiera
podob- Wyjaśniliśmy więc jeszcze jedną za- A jeśli pod
dobrze istnieć tam
ną windę, jak w domu
przy Grass gadkę w tej tajśómniczej sprawie.
port, to równie
street.
Oczywiście jest to
Cóż to wszystko
ma znaczyć? może
więzienie.
jeśli tam
> Bardzo byč može! Chociaž nie
a jednak
Gdy odgadniesz wszystko, pa- tylko hipoteza,
to musi
wydaje mi się to prawdopodobnem. miętaj, że jest to tajemnica, należąca jest jakaś grota mieszkalna,
O, patrz!
jedynie do Billa, który nie zawahał być sposób dostarczania do niej pogdyż
podczas
przypływu
Właśnie
otworzył jedną z szaf i sią postawić na kartę własne życie, wietrza,
się pod wodą,
oczom ich ukazał się cały
aparat by móc ją zachować. Nie powinieneś otwór groty znajduje
telefonu bez drutu.
się
jednak
tem
przejmować i mar- nieprawdaż?
Tutaj przyprowadzono Billa dla twić, pamiętaj,
Tak, prócz tego musiano skonże musimy działać.
porozumienia się z Jonahem, —
za- Zabierz tę drabinkę i spróbujmy zna- struować jakąś tamę lub zamknięcie.
wołał Ned.
leźć jakie przejścia w wieżach.
— Bardzo być może, w tej 'chwili
mnie przedewszyst— Otwórz
drugą
szaię!
Toz— Bardzo chętnie, ale wątpię, czy jednak interesuje
kazał Jack,
mam nadzieję,
że za- nam się to uda.
urządzono system wentykiem, jak
wiera Ona coś ciekawego.
Po upływie pół godziny, byli już lacyjny, szukam więc jakiegoś otworu.
Ned wykonał rozkaz.
na schodach, prowadzących na wieżę.
Rozumiem, ale dlaczego myślisz,

H. BALFOUR.
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Spis

47.099 zł. i 06 gr. z proc. i
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środka od odcisków
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Drzewnej

„Sparterie* z ogr. odp. w Wilnie
majątku
ruchomego, składającego
się z 110 udziałów po 200 zł. każdy
firmy „Sparterje* z
ogr. odp. w Wilnie, oszacowanego na sumę
22000 zł. na zaspokojenie pretensji Banku
Handlowego w Warszawie, Oddział w Wil-
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ROZDZIAŁ XXI.
Izabella.

Zanim

minęła godzina,

Ned

był

sącym

walizami

i

jeszcze jedną.

tragażem,

nio-

Były to bagaże

— Nie myliliśmy się,—oznajmił.—
jecz
gdzież
przepadła ich
Niedaleko od brzegu znalazłem kratę, Izabelli,
właścicielka?
z pod której płynęło ciepłe powietrze.
Dworzec opustoszał, zaniepokojo— Czy nic nie słyszałeś?
ny
Ned powrócił do samochodu.
Nic,
prócz
słabego
szmeru,
—
Panna Fairleigh nie przyjechała
który mógł pochodzić od ruchu elekwidocznie,
-- rzekł szoferowi. Proszę
trycznego wentylatora. Teraz tembarmnie

zawieźć

do

hotelu

„Pod

Białym

Niedźwiedziem”:

Gdy wszedł do sieni małego hobyśmy spowodować
straszną
kataspotkał,
strofę... Czy pojedziesz na spotkanie telu, pierwszą osobą, którą
był
Jack.
Izabelli?
* —

Więc

wracajmy.

Dobrze, ale

Dziękuję

lzabella

przyjechała.

jeżeli

nie zależy

ci, muszę

--

Wiem

na

nas.

o

tem, —odparł

nie

Stric-

to 20- kland,—chodź prędko, samochód cze-

ci na powrocie do llfracombe,
Stań tutaj, każę ci podać
obiad
gabinecie.
:
—

Jacku!- zawołał.

jednak

w
wi-

ka

Ned ruszył za nim

zupełnie

zbi-

ty z tropu.
— Gdzie ona jest?
— U Daniela, jedziemy tam właśnie. Jill spotkała ją w Exeter i przyJack, jadąc
wiozła ją tutaj. —mówił

dzieć się z Jili. Zresztą lepiej będzie,
gdy będę tam na
wszelki
wypadek.
— Czy może się coś stać? Czy
obawiasz się czegoś?
— Sam nie wiem, Izabella mogła poprzez wąskie uliczki.
— Czy już jest wtajemniczona?
spóźnić
się na
pociąg. Dobranoc,
Jack skinął twierdząco:
Nedzie!
zsunął
się z murówk
—- Jill uprzedziła ją —rzekł.
Strickland:
zwinnie po sznurowej
drabince, CraNastała chwila ciężkiej ciszy, poNed zaczął mówić.
czem
wley zaś udat się do gabinetu swego
— Co jej powiedziała?
szefa przez korytarz podziemny.
Nie wiem Ściśle, —odrzekł Jack.—
-— Jack jest coraz bardziej tajem-

Druk.

1

A

Potrzebna

oraz
klącz
karą
3
letnią
wschodnio- učzenica do
pruską
sprzeda
folwej, Wielka
wark Markucie, Wilno

9 О ТИБ ЧЕ ЕTTT,

z dwoma

—

KRÓW

B

minutach, zjawił się na dachu.

—

SIEDEM

rezerwy

p. P.

letnich

już na dworcu i, mierząc
nerwowym
krokiem peron, wyczekiwał przybycia
pociągu. Był on bardzo niespokojny,
nie widział swej narzeczonej od dnia
zaręczyn,
a teraz musiał
jej wyznać,
— Może są gdzieś w połowie koiż
nad
ojcem
jej
zawisło
poważne
mina, dobrze ukryte?
podejrzenie,
do którego i on, Ned,
— Musimy się o tem przekonać.
stopniu!
Chodźmy więc na dach
i pomóż mi przyczynił się w znacznym
Nareszcie
rczległ
się
głuchy
tętent
wležč do komina. Juž jest (ak ciempociągu i za chwilę
pasażerowie zano, že nikt nas nie zobaczy.
Weszli wiec na dach i Ned wrzu- częli się wysypywać na peron. Szofer
cił koniec drabinki do komina.
Jack z Coombe skierował się ku ostatniemu wagonowi i za chwilę ukazał się
wśliznął się de Środka, lecz po kilku

— Tak.

kapitana

wszystkich

Wyprzedaż

* „ojskod

:
tawioną
prze”
owocowy
160 drzew A
eo MAS
wydzie:żawi folwark sto na imię Włady
Markucie, Wilno.
Ostawa Jana
Szmidt

31, tel. 3529-8118

Wileńska

ksią

Seka

B

niczy,—mruknął. — Mógłby mi opowiedzieć, co zamierza uczynić.

tablicy
Mogli-

zgubion

czarno-graniatych rapomorskich
B sowych

Ё
8

sięj

5

U

D

M

$

E

że tutaj znajdziesz go?
— Gdyż ruiny były niedawno reStaurowane,
wszędzie są Ślady Świeżych reparacyj. Mógłbym zaręczyć, że
Bill jest ukryty pod ziemią.
Jeśli znajdujemy się ponad
nim,
to musi tu być jakieś ujęcia wentylatorów. Ale gdzie one mogą być!
— Może w kominie, — rzuci: Ned.
— Być może, ale nic nie wskazuje, by tak było istotnie.

dziej nie ośmielę się poruszyć
z elektrycznemi połączeniami.

i)

Т о00 °

AKUSZERKA

Dr. POPILSKI

r.

angielskie, kreden-

górskie

djatermja.
MickiewiTatarcza 12, róg
skiej 9 Sa
=

1843

gabinety,

łóżka

Elektrotera-

słońce
G

własny.

od

Fabryka i skład
mebli:
jadalne,
sypiałne, |

Ofiarna 4

Przyjmuje:
od 4 7.

dom

stnieje

Rozp. Prez. Rzecz. z dnia 17 III 1928. Dz.
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Wilnie, Konstanty KARMELITOW, zam. w
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w
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i święta

24

ny tylko 40 zl. Przyj” A
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mad
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Okręgowym

niedzielę

syfilisi skórne. Wil „Choroby jamy ustnej.
no, ul. Wileńska 3, e- Plombowanie i usuwa
lefon "567. Przyjmuje nie zębów bez bólu. Spółka z ogr. odp.
ой 8 40 11044
д0 &. Porcelanowe i złote Wilno, uł. Tatarska
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Obwieszezenie

w

choroby skórne i we: przyjmuje od godz. 9
.
Mickiewicza zmiany
do
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ery
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e
: 1
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Dr. В. WORFSOK od godz. 10 do li od 46nym m. ustępstwa.
ada, scianka dębowa
weneryczne,
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bót, jak również unieważnienia przetargu.
M, JANKOWSKI
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-©
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choroby

BFAFYAFB

Wydział
Powiatowy
zastrzega
sobie
prawo dowolnego wyboru oierenta,
uzależniając
to
od
fachowej
i finansowej
zdolności oferenta, zmviejszenia ilości re-

meCKlewicz.

pod

Wilno,

Od
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BAWAWAE

oraz

od g. 5 m. 30,
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zbyteczne!

Choroby
weneryczne K
KROJU. Z okazj
i skórne,
ul. Wileńska 11, tel. 640,
od wakacyjnego miesiąć.
kroju i ry
2 —5-е],
W.Z.P. 13 wyuczam
sunku za połowę ce

ul. Mickiewicza 24,

ogłasza na dzień
2-go sierpnia r. b. o
godzinie 12 nieograniczony pisemny prze-

3 proc. zaoferowanej sumy.

į

tem

Wydział
Powiafowy
Sejmiku
Dziśnieńskiego w Głęhokiem

Kom.

į

o

DOW
od

tel. 13—10.

w ilości do 10.000 m3 oraz brukarskich w
ilości do 13.000 m2.
Informacje o warunkach
przetargu,

czynna

RYCZNE, NARZĄ-

na nasze gleby.

Akc.

targ z dodatkowym
ustnym na wykonanie
na drogach powiatowych
robót ziemnych

Komentarze

komedja w 6 aktach. W roli głównej gwiazda |

i KOBIECE,
Or. Zoldowitaowa
WENE-

powia-

3, m. 6.

nadsyłać

Biuro „Lechja“ Sp.

przewrotu.w kinematogratji,
PAMPASÓW*. Przejmu jący

ekranu Mary Pickiord. Nad program: 1) „DO2) „ZUCHWALI
ZBÓJE* komedja w 2 aktach.

Kobieta-Lekarz
i

i
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zamówienia

Połnocznej.

Dr.

i

zechcą
Nr 50)

dające świetne plony i odpowiednie

Fr. Świątecki,

powinni

. Klasyfikacja pięknych 'dam odbywała
się przy pomocy zegara-sekundnika, który
wskazywał najdokładniej, jak długo — ile

ińiattisiww

i odsiew,

dramat w 10 °

Początek
seansów od g. Ó-ej, w niedzielęi świętą odg. 4-ej. Od
dnią
lipca r. b. włącznie kinematograf z powodu remontu nie czynny.

R
PIANINA i FISHARMONJE
Zagranicznych
i Krajowych B
jakości,
GWARANTOWANEJ

można otrzymać w godzinach urzędowych
w Wydziale Powiatowym.
Przed rozpoczęciem przetargu oferenci

w Ameryce? W Galveston,
jak wiadomo,
odbył się międzynarodowy konkurs piękności, na którym przyznano
pierwszą nagrodę Amerykance. Wiadomo,
jak
się odbył
sąd, nie wszystkim
przecież
wiadomo, w
jaki sposób mierzono i oceniano piękność
kandydatek.

poawia

g. 3 m. 30.

ŻYO sieone WierztieńsKie

ślepe

BR

najpoczy-

od

BZEKSZBDSEREESZKNENREZEREE

w

ka-

Р

tle Ameryki

„achareczka

do 15 sierpnia roku 1928.
MAGISTRAT m. WILNA.

Wilno,

1957 -

Nr

apuratów fotograficznych
NIE

na autentyczaem

23 lipca 1928 roku
wyświetlane filmy:
TURY CI“ komedja w 2 aktach.

MOROŚLI

5.

najpóźniej

AO SS

Stynna Chiromantka Wróżka
przyszłość,

(całość)

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa

SPRZEDAŻ
i WYNAJĘCIE

ZEKEBKEBEBZBSNKSKABNAESBKZAKSEWA

przepowiada

12 aktach

Ud ania 21 do
włącznie będą

FORTEPIANY,
ь, pierwszorzędnych
fabryk
TYLKO

а8016

& Фоппу Ко0$00е4100е8

z Warszawy:

muzyki

pisemnie
I cpee

DANCINGU*

rolach

po

Rolniczo
- Przemysłowej

WEJ UE WY VAD VI UIS ЧЕЛ ЧО Ч

radjotechn.

5

22,30 23,30: Transmisja
necznej z Warszawy:

ha

— Jak się mierzy

22,00:

Pogadanka

S-ka

w Wilnie.

w

100 zł. i dwie nagrody po 50 zł.
Osoby życzące
stanąć
do konkursu
domić Magistrat (Dominikańska Nr 2 pokój

roz-

zazwyczaj

Reinhart,

19,55:

cyjny, sportowy

zawsze

Roberts

i Wystawie

koncert symfoniczny.
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy:
sygnał czasu, komunikaty:
P. A. T, poli-

ze swym ulobionym kotem i dumny
był z kształtu i wielkości swoich nóg.
Fenimore Cooper nie potrafił pisać, jeśli nie żuł jednocześnie gumowych cukierków.
Mary

polsko-

Krużołek

dy

Wilno, ul. Jagiellońska 8, tel. 5 60.
Wystawiamy na Targach Północnych

19,30: „O pracy" odczyt.

19.65—
20,15

Audycja literacka

i

W

Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na zdobienie balkonów, wyznaczając na ten cel pięćset (500) złotych na pięć
(5) magród, a mianowicie: jedna nagroda 200 zł., dwie nagro-

udoskona-

dookoła

rywkę umysłową.
Balzac, gdy mówił o sobie,
zdejmował kapelusz.
Bulwer Lytton
zasiadał
do pisania tylko w garniturze frakowym.
Autor przygod Sherlocka
Holmesa, Conan Doyle, nie nosi nigdy płaszcza, nawet gdy jest bardzo
zimno,

a

18,00—19,00:

Kiersnowski

taneczny.

OGŁOSZENIE.

pracą

loną maszyną amerykańską.
Lekkie uderzenie.
Ładne pismo.
Моспа
budowa.
Do
nabycia
w
Biurze T.-H. Inż.

minut—trwały oklaski, jakiemi witała
publiczność każdą z wstępujących na estradę
kandydatek do tytułu królowej piękności.
Kandydatka, którą oklaskiwano
mniej
niż 15 minut, nie była dopuszczana wogóle do konkursu decydującego.

Dziwactwa
wielkich
ludzi. Wielcy ludzie też mają
swoje
słabostki i dziwactwa.
Bodaj najwię- | fwWPRCÓW:
rzy
cej miewają ich pisarze. Oto
kilka
przykładów, dokoła których
osnulo
Czwartek 26 lipca 1928 r.
się wiele anegdot.
13,00: Transmisja z Warszawy: sygnał
Dickens znany był ze swej
słaCZASU.
°
i
bości do biżuterji, lubiły też wyszu17,00—17,15: Komunikat harcerski.
kany sposób ubierania się, toteż po17.25 —17.30: Chwilka litewska.
17,30—17,55: „O cerkwi prawosławnej"
chlebiało mu, gdy był
uważany
za

SALA MIEJSKA
uł. Ostrobramska

„ROYAL — PORTAELE“

Royal jest najbardziej

Ze świata.

dramat

Kulturalno-Ošwiatowy

i

amerykańska

konkurs

pych wystawy! Brawurowe tempo! EDDIE POLLO i OSSI OSWALDA dokonali
występując wspólnie w jednym filmie „TAJEMNICZY
ZAMEK czyli BOHATER

Miejski Kinematograt|

przekro-

tancerki,

KULISAMI

głównych: Tworczyni black-bottoma Gilda
Gray or3z
Nad
program: Pikantna
farsa w 2 aktach
p. t. „POLOWANIE
NA MĘŻA*.|
Tom Moor i Jack Egan.
Początek o godz. 5.30, ostatni 10.25.
Dziś! Najnowsza sensacja, i-szy raz w Wilnie! Oszołomiający rozmach! Emocyina
treść! Olśniewający prze- '

т

Tea;Wielka„Vanda
30.

Karjera

miłosny

litewskiem, "dyż sam

czył granicę

aktach.

A.Mickiewicza 22.

porwania przez Litwinów

niektóre

Ostatni seans o godz. 10.15.
Parter od 80 gr. Dziś rzut oka na kulisy teatrzyku-dancingu p. tt „ZA

sc

Teatr „BOIÓDJA

ohywatela polskiego.

Przed

Dziś premiera! Parter od 1 zł. Balkon 70 gr. Wielki atrakcyjny
film!
„WSPÓŁCZESNA
DAMA
PIKOW
według słynnej noweli A. Puszkina i opery Czajkowskiego. Reżyser Aleksander Razumny. W rolach głownych:
Jenny Jugo i Walter Janssen. Wspaniała wystawa!
Mistrzowska
gra!
Nad
program:
WESOŁA
KOMEDJA.

krawco)
Poh-

lanka 19-15. — - @

Izabella jest odważna,
ale
odwaf
Ъга
jej nie podobna do
radosnej
Izabella je
wury, jaką ma Molly.
ale znać
spokojnai opanowana,
któ!
niej rozpacziiwą
rezygnację,
mnie niepokoi.
3
Crawley zapalił papierosa i nic nl
odpowiadał.
— Pewnie z tobą zechce
o tef
mówić,
ciągnął dalej Jack.
| znów zapadło milczenie. Ned pż
lił, jakby nie pamiętając o niczem if
nem.
Gdy się zbliżyli do Daniela, rzek”
Dlaczego sprowadziłeś
ją W
taj, Jacku!
3
Bo możemy
potrzebować
If
pomocy.
`
— To wykluczone! —krzyknął Ned
— Są przecież granice, nie możecie żł
dać tego od niej!
—

|stotnie

będzie

okropiė

to

mam też nadzieję, że uda nam 516@
minąć to, ale jeśli dziś w nocy
M
znajdziemy Mollyi Billa, nie pozostł
nie nam
nic innego
do zrobenl“
Wierz mi, że jestem zrozpaczony. |
Zatrzymali się przed
kawiarni”
Crawley wysiadł, przez chwiłę patr
na gwiazdziste

stował
Jack

niebo, wreszcie

wy”

się nagle i wszedł.
westchnął

ciężko

у
i

powstój

przy samochodzie, czekając na ję
powrót.
Izabella stała
przed
kominkie
pogrążona w zadumie, gdy Ned wpa
do

pokoju.

Bez namysłu podskoczył ku mi
lecz młoda panna cofnęła się mim
woli

i rzekła

ze

sztuczną

wesołości

— Ładnych rzeczy
dowiaduję
5
o panu. Nigiybym nie domyślała s
że jest pan tak
doskonałym
dete
tywem!
Ned stał milcząc, gdyż wyrazę
bladłej twarzyczki lzy przeraził >
i
4

„Wydawnictwo

Wileūskie“

ul. Kwaszelna

23,

>

