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Wojna p. Cotytgo 2 „Wielłą prasą” 
Paryż, 21 lipca. 

Od kilku miesięcy toczy się w 
aryżu na wielką zakrojoną skalę 

„Wojna“ p. Franciszka Coty'ego z t. 
" zw. „wielką prasą'' paryską. 

Kim jest p. Coty — wie Ikažda w 
Polsce pani: jest fabrykantem znanych 
na całym Świecie perfum. We Francji 
tylko ma kilka fabryk i płaci podatku 
obrotowego 10 miljonów franków 
rocznie. Jego niezależne przedsiębior- 
stwo amerykańskie przynosi mu mil- 
jon dolarów czystego zysku. 

Chce p. Coty grać odpowiadającą 
` — jego niezależności finansowei rolę po- 
__ lityczną. Już kilka lat temu kupił 
__ dziennik „Figaro”*, a potem „Gaulois'. 

Obecnie zainstalował obydwa pisma 
w prawdziwym pałacu przy Polach 
Elizejskich. Dwa razy tył wybrany na 
senatora Korsyki, ale komisje senac- 
kie, złożone z radykałów, za każdym 
razem wybór unieważniły. Albowiem 

| p. Coty energicznie zwalcza lewicę, 
występuje przeciwko „międzynarodo- 
wej finansjerze*, oskarżając jedną i 
drugą O sprzyjanie komunizmowi. 
Jego książka „Contre le Communi- 

| sme“ (Bossard) rozeszła się w ciągu 
kilku miesięcy w stu tysięcach egzem- 
płarzy, nie licząc 46.000, które .p. 

' Coty rozesłał darmo do wszystkich 
gmin Francji. 

Postanowił p. Coty wziąć czynnie 
udział w ostatnich wyborach: wziąć 
udział na swój sposób. 
miał być wielki dziennik popularny, 
„L'Ami du Peuple“, który miał za- 
cząć wychodzić w marcu. Egzemplarz 
miał kosztować tylko 10 centymów, 
kiedy większość dzieników kosztuje 
25 centymów, a niektóre nawet 30 
(jak „Figaro“) i 40 (jak „Temps“). 
P. Coty zawarł już odnośne kontrak- 
ty z „Messageries Hachette", wielką 
firmą rozdziału i dostawy dzienników 
po całej Francji, faktycznie trzymają- 
ej w swym ręku monopol w tym 

zakresie. Jedynie „Petit Parisien“, bi- 
jący 1,400,000 egzemplarzy dziennie, 
mógł sobie pozwolić na własny. apa- 
rat dostawy, to znaczy kilkanaście 

- taborów samochodów i kilkadziesiąt 
tysięcy własnych depozytorów po ca- 
łej Francji. Wyjątek jednak stanowią 
stacje kolejowe, bo tu monopo! Ha- 
chette'a jest absolutny i nawet „Petit 
Parisien* z nim się musi układać. 

Hacette zaczął już rozlepiać po 
całej Francji afisze, lansuiace „L'Ami 
du Peuple", kiedy „„Syndicat de 1a Presse 
Parisiene“ zaprotestowa! - energicznie 

_Y przeciwko cenie 10 centymów. Właściwie 
zaprotestowało t. zw. „Consortium“, 
czyli pięć dziennników informacyjnych 
o wielkim nakładzie,a mianowicie „Pe- 
tit Parisien“, „Matin“, „Journal“. „Pe- 
tit Journal“ i „Echo de Paris“.Dzien- 
niki te zagroziły przedsiębiorstwu 
Hachette, że jeś'i nie zerwie zaraz 
swej umowy z p. Coty'm, to one za- 
łożą włisną agencję rozwożenia ga- 
zet. Zwiż” szy na istniejący już apa- 
rat „Pe arisien'a", groźba nie była 

>— gołosłowaa i Hachette ustąpił, to 
'_ znaczy zerwał z p. Coty'm. Ten o- 
'_ statni wszczął zaraz na łamach „Fi- 
'_ gara" gwałtowną kampanię i przeciw- 

ko „Consortium*, i przeciwko „Mes- 
Sageries“, ale na razie skutek był 
osiągnięty: L'Ami du Peuple“ nie 

mógł się ukazać przed wyborami, 
Wyszedł jednakże 1-go maja i ko- 

Sztuje 10 centymów. Ponieważ boj- 
kotują go wszystkie kioski i księgar- 
nie kolejowe, musiał on zorganizo- 
wać własną służbę. Zanim p. Coty 

postawił na nogi zapowiedziane przez 
się „Messageries  Nationales", jego 
nowy dziennik sprzedają chłopcy uli- 

_  czni oraz różne Sklepiki niezależne. 
° — „L'Ami du Peuple“ wychodzi już 

trzeci miesiąc. Ma już 24.000 abo- 
nentów i bije dziennie 500.000 eg- 

___ zemplarzy. 
| Pawodzenie pisma jest widoczne. 

Dziennik redagowany jest ciekawie i 
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može zainteresowač nawet robotnika. 
'+ Jego taniość jest argumentem wymo- 

»wnym. Nikt go nie podpisuje, ale 
wiemy, że redaguje go p. Jacques 
Roujon, dawny współredaktor „Figa- 
ra". Na czele tego ostatniego stoi 
obecnie p. Andre Chaumeix, a „Gau- 
lois* prowadzą pp. Rene Lara i Lu- 
nen Gorpechot. 

"W czasie najbliższym „prasa Co- 
ty" powiększy się jeszcze o jedną 
jednostkę, a mianowicie: ukaże się 

popołudniowe wydanie „L'Ami du 
Peuple", na którego czele stanie, p. 
Emil Bure, świetny dziennikarz, do 
niedawna redaktor „Avenir'u*, z któ- 
rego jednak ustąpił z powedu niepo- 
rozumień z sen. Billiet'em, finansują- 
cym dziennik. 

Oczywiście, niema „L'Ami du Peu- 
ple* ogłoszeń, czyli nie ma tego do- 
chodu, który innym dziennikom — ро- 

| zwała na wiązanie końca z końcem 
i i nawet na prosperowanie. Bo sytu- 
/_ acja w prasie francuskiej jest taka, że 
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Profest min. Paika z powodu mowy Kucharina. 
WARSZAWA. 26.7. (PAT) Poseł polski w Moskwie p. Stanisław Patek 

zgłosił | w dn. 25 b. m. w Narkomindziele p. Karachanowi, zastępująceimu 
chorego p. Cziczerina protest z powodu mowy Bucharina na VI kongresie 
Kominternu. 

Jak wiadomo Bucharin w swej mowie dłuższy ustęp poświęcił stosun- 
kom panującym w komunistycznej partji polskiej, przyczem wyraził nadzie- 
ję, iż kongres udzielił specjalnych pełnomocnictw komitetowi wykonawczemu 
dla uporządkowania stosunków w tej partji w tym celu, aby „partja stała się 
jedną z głównych sił, któremi będzie rozporządzać komunistyczna międzyna- 
rodówka oraz aby partja w czasie wojny wystąpiła w charakterze żołnierzy 
rewolucji przeciw własnemu rządowi '. 

Poseł Patek oświadczył p. Karachanowi, iż treść przemówienia Bucha- 
rina, zapowiadającą czynną ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski jest ja- 
skrawem naruszeniem art. 5 traktatu ryskiego. 

Niemcy o sytuacji polsko-lifewskiej 
BERLIN. 26.7. (PAT). Zbliżona do urzędu Spraw Zagranicznych „IDe- 

utsche Allgemeine Ztg* omawiając notę litewską do Ligi Narodów twierdzi, 
że wystapienie litewskie nie jest zgoła krokiem niezwykłym, ponieważ Lit- 
wa opiera się na postanowieniu Rady Ligi z lz grudnia ub. r. na podstawie 
którego każdej stronie przysługuje prawo zwracania Lidzie Narodów uwagi 
na takie wydarzenia i działalność strony drugiej, które mogłyby zekłócić po- 
kojowe zbliżenie między Polską a Niemcami. 

Prawicowa „Boersen Ztg** ocenia sytuację obecną w stosunkach poł- 
sko - litewskich jako krytyczną. Dziennik podkreśla, że od Marszałka Pił- 
sudskiego oraz otoczenia jego można się spodziewać iż mając już dość prze- 
ciągania sprawy w Kownie, Genewie i Warszawie gotów będzie postawić 
świat przed faktem dokonanym. Marsz z Wilna do Kowna — oświadcza iro- 
nicznie dziennik — przy pomocy francuskich karabinów maszynowych i 
armat nie jest bynajmniej wielkiem bohaterstwem. Niemniej jednak bylibyś- 
my prawie skłonni wyrazić uznanie Marszałkowi Piłsudskiemu, że wreszcie 
podjął jakiś pozytywny krok w tym przykrym i dla całej sytuacji politycznej 
na kontynencie europejskim tak dalece groźnym konflikcie. 

Ale co ma się stać jeśli dojdzie do starcia? Byłoby największem szy- 
derstwem z areopahu genewskiego — pisze „Boersen Ztg'* — a zarazem po- 
czątkiem nowego przegrupowania w t. zw. nowej europejskiej równowadze. 
Niemcy w każdym razie sledzić będą z wielką uwagą dalszy rozwój wypad- 
ków w konflikcie pomiędzy Polską a Litwą. 

Losy nofy lifewskiej 
GENEWA, 26—7. Pat. Szwajcarska agencja telegraficzna donosi, że 

otrzymana przez Sekretarjat Generalny Ligi Narodów nota rządu litew- 

skiego w sprawie rzekomego zagrożenia Litwy przez manewry polskie na 

Wileńszczyźnie, zostanie natychmiast przesłana rządowi polskiemu oraz 
wszystkim państwom, mającym przedstawicieli w Radzie Ligi. 

Wszyscy mają dość Woldemarasa 
PARYŻ. 26.7. (PAT). „Matin* oświadcza w sprawie konfliktu polsko- 

litewskiego, iż najwyższy już czas, aby wielkie mocarstwa interwenjowały, 
jeżeli nie chcą doprowadzić do tego, by z powodu obecnej pożałowania god. 
nej afery cały ich-prestige został naruszony. Największe zainteresowanie 
wzbudza fakt, iż Chamberlain sam oświadczył, że Niemcy zajmują stanowisko 
pokrywające się ze stanowiskiem Wielkiej Brytanji i Francji. 

Prawdopodobnie Liga Narodów na sesji wrześniowej będzie miała, je- 
szcze sposobność oświadczenia w dobitny sposób, jakie jej stanowisko wobec 
taktyki obstrukcji, uprawianej przez p. Waldemarasa. 

Rowe wymysły lifewskie. 
BERLIN. 26.7. (PAT). Prasa nacjonalistyczna donosi z Kowna, że ubiegłej nocy 

rozrzucono w stolicy i na prowincji ulotki podpisane przez komitet Ocalenia Litwy. Ułot 

ki te zwiacają się przeciwko Niemcom w z wiązku z toczącemi się rokowaniami han- 

dlowemi niemiecko - litewskiemi. Komitet ocalen ia Litwy między innemi podnosi, że 

niemieccy agrarjusze rzekomo tylko utrudniają eksport mięsa do Niemiec ze względów 
sanitarnych, w rzeczywistości bowiem Polska wywozi swoje mięso do Niemiec bez żad- 
nych trudności. Pomimo, że na ulotkach podana została drukarnia w Szawlach, to jed- 
nak, jak twierdzą dzienniki, wskutek dochodzeń litewskiej policji kryminalnej, miano 
stwierdzć, że ulotki pochodzą z Wileńszczyzny i że puszczone zostały w obieg w tym. 
celu, ażeby podburzyć Litwę przeciwko Niemcom. 

Konierencje niemiegko-lifewskie w sprawie 
zafargu z Polską. 

BBRLIN, 26. VII. Pat. Wobec doniesień prasy niemieckiej i zagranicznej, 
iż rząd niemiecki miał uczestniczyć w zbiorowem demarche w Kownie zbli- 

żona do urzędu spraw zagranicznych „Deu'sche Allgemeine Ztg” wyjaśnia na 

podstawie informacyj ze strony miarodajnej, że poseł niemiecki w Kownie 

Morath odbył rzeczywiście kilka konferencyj z premjerem Woldemarasem i že 

w toku tych konferencyj omawiana była sprawa Sa obecnego napięcia 

w stosunkach polsko-litewskich. Według zapewnień dzienników konferencje 

te będą w przyszłości kontynuowane. 

Organ lifewski daje wskazówki Lidze Narodów. 
KOWNO 26 VII PAT. „Lietuvos Aidas“, omawiając kwestję dalszych losów re- 

zolucji grudniowej Ligi Narodów, uważa, że jeśli Liga Narodów istotnie dąży do osią- 
gnięcia porozumienia między Litwą a Polską, to na sesji najbliższej, gdy będzie mu- 
siała wziąć się do rozstrzygnięcia sporu polsko-litewskiego w całej 1ozciągłości, po- 
winna zacząć od traktatu suwalskiego. ы 

czaniu p. Coty'ego; zastąpił go p 
Baschet, dyrektor „„lllustration". 

Prasa lewicowa, niemająca żad- 
nej sympatji do tendencyj politycz- 
nych p. Coty'ego, zachowuje się bier- 
nie, a p. Leon Blum, dyrektor socja- 
listvcznego „Populaire'a“, przyszedł 
pośrednio w sukurs spółce „Mes- 
sageries“  „Havas“ -— „Consortium“, 
bo zaatakował wydawcę „L'Ami du 

100.000 egzemplarzy kosztuje wydaw- 

cę 25 centymów; nicby zatem nie za- 

robił, ggyby nie ogłoszenia. W zakre- 
sie Ogłoszeń faktyczny monopol 

dzierży Agencja Havas'a. Jej interesy 

są oczywiście identyczne z „wielką 

prasą”, nic więc dziwnego, że 

„Hawas“ odmawia. przyjmowania 

ogłoszeń do „L'Ami du Peuple". 

Kilku kupców i przemysłowców 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, || i 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- | 

zwróciło się bezpośrednio do dzienni- 

ka i po pierwszym miesiącu istnienia 

mogła administracja „L'Ami du Peu- 
ple* donieść tryumfalnie, że pomimo 
bojkotu miała w maju 800.000 ir. do- 
chodu z ogłoszeń. Ale ten dochód 
musiał bardzo zmaleć, bo „Consor- 
tium* zawiadomiło indywidualnie tych 
wszystkich, którzy się ogłaszali w 
„L'Ami du Peuple", że jeżeli nie za- 
przestaną, to żaden z organów „wiel- 
kiej prasy" nigdy od nich żadnego 
nie przyjmie ogłoszenia... Większość 
zaprzestała natychmiast. 

P. Coty jednak jest uparty. Ma 
też z czego dokładać. Dokłada więc 
do „L'Ami du Peuple* i dalej walczy. 
Wiele dzienników pomniejszych Śledzi tę 
walkę tytanów z wielkiem zaintereso- 
waniem, a nawet z sympatją. Hrabia 
Etienne de Naleche, dyrektor „Jour- 
nal des Debats“, podał się do dymi- 
sji ze stanowiska Syndykatu wydaw- 

i egzemplarz pisma, bijącego ponadców, nie chcąc uczestniczyć w zwal- 

Peuple“ z punktu widzenia.,. płacenia 
podatków. Dowodził mianowicie, że 
p. Coty „oszukuje* skarb, albowiem 
utworzył w Stanach Zjednoczonych 
i Szwajcarji niezależne towarzystwa 
fabrykacji i sprzedaży swych perium... 
Jest to jednak zgodne z ustawodaw- 
stwem francuskiem i nic się na to nie 
poradzi. Tow. amerykańskie jest głów- 
nym czynnikiem finansowej niezależ- 
ności p. Coty'ego i to właśnie draż- 
ni jego przeciwników. || 

W polityce zagranicznej p. Coty 

głosi hasła z polskiego punkty widze- 

nia sympatyczne. Nie ufa irancusko- 
niemieckiemu „tete-a-tete* i domaga 
się uprzedniego sojuszu francusko- 

włoskiego. jego wojna z „wielką pra- 

są” zakończy się jakimś pokojem. 

Oby ten pokoj nie był dlań zbyt cięż- 
ki. Oby nieunikniony kompromis  je- 

go rozpędu nie wstrzymał i duchowo 
go nie złamał. 

Kazimierz Smogorze wski. 

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 
        

Jeszcze 
Czas krakowski ze Środy. 25 lip. 

ca polemizuje z Dniem i z nami. Co 
do Dnia Polskiego, to Czes twierdzi, 

że to pismo nie reprezentuje trzecie- 

go wyjścia z sytuacji, lecz, że się 

zgadza ze Słowem. Czas podtrzymuje 

swoje tezy i znowu powtórnie, jak- 

gdyby odpowiadając nam na zarzuty 

o nierealności pomysłu nowego gło- 
sowania,— propaguje nowe wybory. 

Byłoby wtedy zadaniem rządu tak po- 
kierować wyborami, aby stworzyć większość 
dła ustrojowej reformy, — а stworzenie 
tąkiej większości nie jest ani niemożliwe, 
ani nawet zbyt trudne. Jeżeli rząd zdołał 
przy ostatnich wyborach wprowadzić do 

sejmu blok swoich zwolenników, złożony 
ze stu kilkudziesięciu posłów, dlaczegożby 

nie potrafił — przy pewnym wysiłku, pod 
egidą autorytetu Marszałka Piłsudskiego, 
podwoić tej liczby? Byłoby to przecież wyj- 
ście najprostsze, najmniej kłopotliwe i po- 
łączone z minimalnem ryzykiem. Byłby to 

także jedyny sposób oszczędzenią krajowi 
nowych wstrząśnień i odjęcia przeciwnikom 
reformy wygodnego argumentu opozycyj- 

nego. 

Dia nas nie jest istotne, czy B.B. 
w nowych wyborach uzyskałby tyle, 

ile ma teraz, czy mniej, czy nawet 

podwoiłby swoje szeregi. Wszystko 

to nie popchnęłoby sprawy naprzód. 

Znaczenie istotne miałoby takie zwy- 

cięstwo B.B., któreby zapewniło temu 

klubowi możność samodzielnej zmia- 

ny konstytucji. To, zdaniem naszem, 

nie jest do pomyślenia bez presji 

rządowej na wybory, która, "zdaniem 

naszem, absolutnie nie jest do życze- 

nia i społeczeństwo  demoralizuje 

więcej, niż zamach stanu. Jest jesz- 

cze w Polsce wielu takich ludzi, któ- 

rzy będą nawet z karabinu strzelali 

podczas zamachu stanu, lecz się nie 

zgodzą objąć stanowiska przewodni- 

czącego komisji wyborczej w warun- 

kach „wyborów pod presją". Pierw- 
sze będą uważali za konieczne dla 

zbawienia ojczyzny, drugie za zajęcie 

zbyt paskudne. 

Czas przewiduje, że B. B. dojdzie 

taką czy inną drogą do dużej ilości 

mandatów i że w połączeniu z inną 

grupa partyjno-poselską zmieni kon- 

stytucję. Tu trzeba się zapytać Czasu: 

z jaką inną grupą poselską? My ta- 

kiej grupy nie widzimy. Póki nam 

Czas jej wyraźnie nie wymieni, póty 

jego projekt nie będzie miał realnego 
znaczenia. Oczywiście, można od arty- 
kułu do artykułu szukać większości 

przy uchwałaniu konstytucji. Byłby 

to doskonały środek, aby wydać na 

Świat nową edycję 17 marca i w ten 

sposób wpędzić Polskę nastałe w 

niemożliwość wykonywania konstytucji, 

stworzyć grunt dla nowej agitacji za 

zamachem stanu, wprowadzić nas na 

stałe w stan meksykowania. 

Czas pisze O „wstrząšnieniach“. 

Czas zamało, widać, zna wybory. Przy- 

pominamy sobie, że Czasowa lista 

„Unja“ zdobyła znikomą ilość głosów, 

mniejszą, niż się na oko szacuje w 

Krakowie czytelników, Czasu. Czas 

nie wie, że wybory obecne, to takie 

wielkie wstrząśnienie i wstrząśnienie 

moralne i demoralizujące naród i lud 

napewno więcej, niż „oktrojowanie 

konstytucji*. Przez głowę wyborcy 

podczas wyborów przewala się tyle 

różnych fantastycznych różności, że 

wytrąca go to zupełnie z możności 

zdrowej i patrjotycznej oceny sytuacji 

we własnem państwie. Ludziu, którzy 

znają wybory i chcą moralnego zdro- 

wia dla swego społeczeństwa, w su“ 

plikacjach powinni śpiewać „od wy- 

borów wybaw nas, Panie". 

Czekać na lepszą konjunkturę dla 

oktrojowania konstytucji uważamy za 
ryzyko. Przedłużanie obecnego stanu 
za bezcelowe. Marsz. Piłsudski tylu 
ma politycznych zwolenników w Pol- 

sce, że rachować nowych, którzy jesz- 

cze przychodzą, jest zajęciem nudnem 

Już powiększanie obozu Marszałka 
nie ma dziś żadnego politycznego 

znaczenia. Jest nas dosyć. To mówi- 

my o politycznych zwolennikach — 

naród zaś cały jest pod urokiem 

Marsz. Piłsudskiego. Tutaj już jest 

także tak dobrze, że czekanie na 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na St 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 

cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń! 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 
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WOLKOWYSK—Kiosk B. Golembiowskiego 

polemika. 
„lepiej“ jest zupełnie niepotrzebne, 

tak dobrze, że ludzie strachliwi wolą 

mówić, „oby tak zawsze było”. Klany 

partyjne są bezsilne i bezstronne, tylko 

Czas czyta uchwały opozycyjne jakichś 

konwentykli, które to uchwały nikt na 

serjo nie bierze, bo nie mogą one w 

żaden sposób wpłynąć na wewętrzną 
sytuację w Polsce. Właśnie wybory 

byłyby dla tych partyj i partyjek tem, 

czem jest orzeźwiająca woda, wylewa- 

na naryby, zdychające na piasku.Oktro 

jowanie konstytucji jest dziś zupełnie 

możliwe i narazi nas w każdym razie 

na daleko mniejszy wstrząs, niż jeden 

dzień wyborów. Można oktrojowač 

konstytucję, można obecną zawiesić 

do  wygotowania nowej. Czas 

swojemi argumentami przekonać nie 

może. Czas powiada, że nie powinno 

się mówić o zamachu stanu. To, że 

się o nim mówi głośno, dowodzi tyl- 

ko, jak dojrzałą i jak konieczna jest 

zmiana konstytucji. Cat. 

Bunt wojskowych w biz- 
honie 

Dopiero teraz dochodzą szczegóły 
ostatniego buntu wojskowego w Lizbo 
nie. Bunt rozpoczął się od dwuch wy- 
strzałów z armat, jakiemi rozporządza- 
ła załoga fortu San Jorge. Jeden z gra- 
natów poranił przechodniów, którzy 
о wybuchu buntu nic nie wiedzieli. 
Rząd portugalski niezwłocznie zamknął 
się w koszarach artylerji, gdzie uważał 
że jest najbezpieczniej. Kiedy spos- 
trzegł, że inne wojska nie przyłączy- 
ły się do zbuntowanego oddziału roz- 
kazał zaatakować fort San jorge, do 
którego dano 5 wystrzałów armatnich, 

Tymczasem w mieście w różnych 
punktach gromadzili się judzie i padło 
tui ówdzię kiikadziesiąt strzałów. 

Gwardja republikańska jednak szy 
bko rozproszyła cywilnych. * Rzucono 
również bonibę na policję, ale nikt nie 
był raniony. "W nocy rozpoczęło się 
oblężenie koszar strzelców przez trzy 
pułki piechoty. Koszary oświetlono ze 
strony portu reflektorami, ażeby ułat- 
wić artylerji strzelanie. O godz. 6-ej 
rano, Kiedy rozwidnięło się, artylerja 
wzmogła ogień przeciwko fortowi, wy- 
rzuciwszy ogółem ze 120 granatów. 
Zbuntowani odpowiedzieli ogniem kar 
binowym i granatami ręcznemi. Następ- 
nie gwardja republikańska przypuściła 
atak przy pomocy karabinów maszyno- 
wych i samochodów pancernych. Sto- 
czono nader zaciętą walkę, po której 
powstańcy wojskowi o 9-ej rano pod- 
dali się, wywieszając białą flagę. 

Do niewoli wzięto głównych przy- 
wódców buntu: Gonzaleza, Bethanco- 
urta i Lilvę, 4-ch poruczników, 16-tu 
sierżantów i 600 żołnierzy. Nadto uwię 
ziono kilkanaście osób cywilnych. Na- 
stępnie w ręce władz portugalskich 
wpadł cały komitet rewolucyjny, zło- 
żony z 12 osób: oficerów, urzędników, 
kupców i szewca. Aresztowano też 2 
redaktorów naczelnych dzienników. 
fRównocześnie w różnych domach skon 
fiskowano bomby, broń i amunicję, co 
pozwala sądzić o znacziieni rozgalęzie 
niu spisku. 

Powstańcy cywilni, usiłowali jesz- 
cze w nocy zdobyć kilka gmachów ko 
szarowych i odwach policyjny; zostali 
jednak odparci. To wszystko przeczy 
zapewnieniu rządu że chodziło tylko o 
„maly incydent“. 

Ostatnie usiłowanie buntu wojsko- 
wego w Lizbonie miało charakter 
czysto polityczny i skierowane było 
przeciwko ustrojowi dyktatury. Pow- 
stanie miało równocześnie wybuch- 
nąć w kilku miastach prowincjonal- 
nych, czemu jednakże wojska dykta- 
torskie umiały zapobiec. 

Podczas ostrzeliwania fortu San 
Jorge przez wojska wierne rządowi, 
kilkanaście domów uległo uszkodze- 
niu, a kilkudziesięciu mieszkańców 
poranieniu. Dane urzędowe mówią o 
1 zabitych i 30 ranionych. 

Położony nad rzeką Tagiem arse- 
nał marynarki padł całkowicie prawie 
pastwą płomieni. Szkody z dowodu 
pożaru wynoszą 3 miljony ekkudów. 
Policja skoniiskowała odezwę rewo- 
lucyjną, podpisaną przez  oficera-lot- 
nika Sarmento Beiresa, przez pułkow- 
nika i oficera marynarki. Owemu Sar- 
mento Beiresowi udało się zbiec w 
samolocie do Hiszpanji. Według 0- 
statnich doniesień z Lizbony, aresz- 
towano również 20 osób w Porto. W 
Lizbonie zaś uwięziono byłego mini- 
stra Ribeirę. 

ronie 2-ej i 3-ej 30 gr. 
RRGIKSY MRTWEOTOROTZKE CZA W 
Za tekstem 10 groszy. 

26. Wii 28. 

Represje w Porfugalji. 

LIZBONA, 26 7. PAT. Rada gabineto- 
wa postanowiła zawiesić w czynnościach i 
deportować lub wyznaczyć stałe miejsce 
pobytu w zależności od stopnia winy ofice- 
rom i funkcjonariuszom państwowym, któ- 
rzy bezpośrednio brali udział w  ostątnim 
zamąchu rewolucyjnym: 

Oficerom, którzy pozostali neutralni 
zmniejszona zostanie pensja do połowy. 
Podoficerowie winni udziału w zamachu 
rewolucyjnym będą wydaleni z armii i de- 
portowani. Posiądacze środków wybucho- 
wych zesłani będą na wyspę Timor. 

Dymisja rumuńskiego ministra 
spraw zagranicznych. 

WIEDEŃ, 26 7. PAT. „Neue freie Pres- 
se* donosi z Bukaresztu: jak się dowia- 
dujemy minister spraw zagranicznych Titu- 
lescu po odbyciu nadzwyczajnej sesji par- 
lamentarnej, która potrwa trzy dni poda 
się do dymisji. Urzędem zagranicznym kie- 
rowąć będzie narazie minister Argetoiano. 

Nowe odznaczenie p. Eurie- 
Skłodowskiej. 

GENEWA, 26. VIl. Pat. Międzynarodo- 
wa komisja współpracy umysłowej wybrała 
swym przewodniczącym profesora uniwer- 
sytetu w Oxfordzie Gilberta Murraya, wice- 
przewodniczącym zaś p. Curie-Skłodowską. 
Po dokonaniu wyboru przystąpiono do 
omawiania kwestji współpracy między ko- 
misją współpracy międzynarodowej a komi- 
sją międzynarodowego Biura Pracy dla 
Spraw pracowników umysłowych | 

0 zmianę kalendarza. 

WASZYNGTON 26 PAT. Departament 
pracy rozesłał okólnik do przedstawicieli 
świata naukowego, przemysłu i robotników 
celem zbadania, jak się opinja publiczna 
zapatruje na projekt zmiany kalendarza, w 
którym rok miałby 13 miesięcy po cztery 
tygodnie każdy. Dotychczas nadesłane od- 
powiedzi są naogół przychylne. jedynie 
przedstawiciele robotników znajdują się w 
opozycji, którą motywują tem, że zmiana 
taka zmusi robotnika do płacenia komor- 
= A 13 razy, zamiast 12 razy w ciągu 
TOKU. 

W sprawie poprawienia hytu 
górników. 

WARSZAWA, 26 7. PAT. Dnia 26 bm 
dyrektor 'Szubartowicz zastępca ministra 
Pracy i Opieki Społecznej w obecności dy 
rektora Departamentu Pracy odbył konie- 
rencję z przedstawicielami przemysłowców 
Ra sich w sprawie zarobków w gór- 
nictwie. 

Układ w sprawie Tangeru. 

PARYŻ, 26 VII, Dziś rano na 
Quai d'Orsay nastąpilo uroczyste 
podpisanie traktatu o Tanger. 

W zastępstwie Brianda podpisał 
go ze strony Francji sekretarz gene; 
ralny ministerstwa spraw  zagranicz- 
nych Betthelot oraz ambasadorowie 
Anglji, Włoch i Hiszpanii. 

Zamach na działacza sowieckiego 

MOSKWA, 26 VII. Na przewodni 
czącego Sowietu w Jarosławiu doko- 
nano zamachu. Został on ranny 3 
strzałami rewolwerowemi nieznanego 
zamachowca, który zdołał uciec. 
Wczczęte zostało Śledztwo. 

Lofnik inwalida chce przelecieć 
przez Aflantyk. 

FILADELF JA. 26 7. PAT. Wśród lo- 
ników, którzy gotują się do przełotu przez 
Atlantyk, znajduje się niejaki Daugherty, 
weteran światowej wojny, który przygoto- 
wuje się do lotu z Nowego Yorku do 
Rzymu. Uchodzi on zą bardzo śmiałego lo- 
tnika. Ma on tylko prawą rękę, lewą zaś 
rękę | obydwie nogi oberwał mu pocisk 
podczas wojny na froncie francuskim. 

Powrbf lotników niemieckich. 
GDAŃSK, 26 VII. PAT. W dniu dzisiej- 

szym koło godz. 2-ej przybyli do Gdańska 
znani transatlantycy lotnicy niemieccy kpt. 
Koehl i baron Hunaield. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Przeczytałem właśnie w „Słowie* arty- 
kul p. t. „Historje inflanckie", podpisany 
przez p. Wac. Szadurskiego, — i wypada 
mi jaknajformalniej zaprotestować przeciwko 
defetyzmowi, jaki z tego artykułu wieje. Ani 
wypada, ani wolno ziemiaństwa inflanckiemu 
mówić, „przyznać musimy, żeśmy przegra- 
li" — ani stwierdzić, że walka przekształ 
ciła się w materjulne tylko zagadnienie (0* 
trzymanie odszkodowania). Przypuszczam, 
że wywody p. Szadurskiego są tylko w jego 
własnem imieniu wypowiedziane, a nie w 
imieniu ziemiaństwa, — choć wydaje się, że 
w tem właśnie ogólnem imieniu przemawiał 

kilka lat temu był, zda się, w Sławie rów- 
nież jego artykuł pf. Finis Livoniae, również 
o charakterze defetycznym. 

Stwierdzić uważam za potrzebne, że zie- 
miaństwo inflanckie, jako ogół wcale nie u- 
waża, że na Inflantach niema już co robić, 
ideologji swojej wcale wyrzekać się nie me 
zamiaru, — ani przegraliśmy, ani nam cho- 
dzi „tylso o odszkodowanie”. 

Przy fej okazji proszę przyjąć wyrazy wy- 
sokiego poważania, z jakiem dla Szanowneg« 
Pana Redaktora pozostaję. 

Antoni Rūmer.



  

ECHA KRAJOWE 
GRODNO. 

— Nowa wojskowa placówka kultu- 
ralna w Grodnie. Praca kulturalno-oświa- 
towa w wojsku, rozwijająca się z roku na 
rok coraz pomyślniej, zwrócona jest głów- 
nie w kierunku zwalczania analfabetyzmu 
wśród szeregowców i obywatelskiego ich 
wychowania. Szczupłe środki materialne, 
jakie na te cele łożyć może skarb państwa, 
nie pozwalają na rozwinięcie szerszej ak- 
cji kulturalno-oświatowej w korpusie podo- 
ficerskim. Stąd też wyłoniła się koniecz- 
ność, aby podoficerowie własnemi siłami 
stwarzali „sobie w każdym garnizonie og- 
niska oświatowe, w których czerpačby mo- 
gli w godzinach pozasłużbowych naukę о- 
raz nawiązywać na gruncie towarzyskim 
łączność koleżeńską między różnemi ro- 
dzajami broni. 

Miło nam jestzanotować fakt, że świe- 
żo na gruncie grodzieńskim powstała pier< 
wsza tego rodzaju ną terenie OK III pla- 
cówka „Ognisko Podoficerów Garnizonu 
Grodno*. 

Na zebranie, zwołane dnia 20 bm. w 
„Domu Żołnierza* przez komendanta mia- 
stą płk. Adamowicza, przybyło około 300 
podoficerów ze wszystkich oddziałów miej- 
scowego garnizonu. Przewodniczył z ra- 
mienia dowódcy OK III kpt. Kowalski ref. 
ośw: DOK Ill. Projekt organizacji ogniska 
zreferował zebranym inicjator założenia tej 
placówki por. Nowak, referent oświatowy 
garnizonu Grodno, poczem zebrani uchwa- 
lili jednogłośnie założyć ognisko i opodat- 
kować się na ten cel po 50 gr. miesię- 
cznie. 

Następnie powołano do życia pięć sek- 
cyj: oświatową, towarzyską, teatralną, sper- 
tową i samopomocy. 

Do zarządu zostali wybrani: 1) chor. 
Machowski Walerjan z 3 dyonu sam. —jako 
prezes, 2) st. sierź, Jacek Antoni z kmdy 
placu — zastępca prezesa, 3) sierż. Kuś 
Józej z 81 pp. — sekretarz, 4) st. sierź. 
Złoty Antoni z 76 pp. -- zast. sekretarza, 
5) chor. Potocki Wincenty z 29 pap. — 
skarbnik, 6) st. wachm. Ciolba Wacław z 
3 dyonu żand. — zast. skarbnika, 7) plut. 
Majewski, Ludomir z DOK III — kierow- 
nik sekcji oświatowej, 8) chor. Zwoliński 
Józef z 3 komp. szk. łączn. — kierownik 
sekcji teatralnej, 9) st« wachm. Machowski 
Andrzej z 3 p. szwol. — kierownik sekcji 
towarzyskiej, lo) st. sierż. Wołoszyn An- 
drzej z 3 szpit. okr. — kierownik sekcji 
sportowej, 11) chor. Belof z 3 Okr. Szef. 
Intendentury -- kierownik sekcji samopo- 
mocy. 

Nadto ustanowiono radę nadzorczą 
pod przewodnictwem por. įNowaka, ztožo- 
ną z 3-ch oficerów i 2-ch podoficerów. 

Ognisko skupia przeszło 500  człon- 
ków, jest więc najsilniejszą w Grodnie In- 
stytucją kulturalno-oświatową pod wzglę- 
dem liczebności członków. 

Znamienną jest rzeczą, że zebranie or- 
ganizącyjne trwało zaledwie godzinę, a 
prawie wszystkie uchwały zapadły jedno- 
głośnie, co dowodzi jednomyślności kor- 
pusu podoficerskiego garnizonu Grodno i 
pełnego zrozumienia doniosłości wspólnej 
pracy koleżeńskiej w życiu pozasłużbowem, 
dla podniesienia wartości moralnych i kul- 
turalnych podoficera polskiego. 

LiDA. 

— Z życia towarzyskiego. Dnia 26-40 
lipca rb. w kościele św. Jerzego w Wilnie, 
pobłogosławiony został związek małżeński 
między znanymi w szerokich kołach towa- 
rzyskich powiatu lidzkiego—p. Wandą, cór- 
ką Felicji z Nowakowskich i Wincentego 
Siekluckich ze Strzelicy a p. Marjanem 
Sielużyckim, dyrektorem Domu Rolniczego 
Ludwik ks. Czetwertyński i właścicielem 
majątku Galimszczyzna, synem _ Маг z 
Wolskich i nieżyjącego śp. Kazimierza Sie- 
lużyckich. 

Na obrzędzie zaślubin licznie repre- 
zentowane było ziemiaństwo z powiatu. 

„Szczęść Boże” dobranej parze! 

BIAŁYSTOK. 

— Związek Ziemian w Białostockiem 
Dnia 206 lipca rb. na teren woj. Białostoc- 

kiego przybyli z Warszawy samochodami 
pp. Froelich i Pleszczyński, przedstawicie- 

le Zarządu Głównego Związku Ziemian w 

celu zaznajomierią się ze stanem gospo- 

darczym majątków ziemskich. Na przest- 

rzeni około 400 klm., łącznie z Zarządem 
Reprezentacji Wojewódzkiej Związku Zie- 
mian w Białymstoku, zwiedzono 16 mają- 

tków. Obiazd ukończono o godz. 1-е] ро- 

poł. w dniu 21 bm., poczem odbyło się 

doroczne zebranie Reprezentacji Wojewó- 

dzkiej Związków Ziemian w Białymstoku. 
Na zjazd przybyło !6 delegatów Od- 

działów Związku. Na przewodniczącego po- 

wołano p. Į. Szczukę z powiatu ostrow- 

skiego. Zarząd zdał sprawozdanie ze swej 

działalności, Komisja Rewizyjna z przeglą- 

du wykonanej pracy oraz księgowości. Wy- 

wiązała się dyskusja nad sprawami służbo- 

wemi, agrarnemi, podatkowemi, samorządo- 
wemi, kredytowemi i td. Uchwałono sze- 
reg wniosków i postulatów natury gospo” 
darczej. S 

Na prezesa Reprezentacji Wojewódzkiej 
Związków Ziemian ponownie obrano pana 
Stanisława Hryniewicza, na wice-prezesa 

  

Z kraju wschadzączga 
słońca. 

Od rodzenie Japonii. 

Podstawy państwa japońskiego zo 

stały położone w dawnej przeszłości: 

Przez całych 2587 łat panuje w Japonji 

bez najmniejszej przerwy ta sama dyna 

stja cesarska. jest to fakt absolutnie 

wyjątkowy, niemający analogji w hi- 

storji wszystkich narodów świata. Taką 

ciągłością władzy nie może się poszczy 

cić żaden inny naród. Niema także w 

świecie drugiego narodu, któryby przez 

tak długi czas nie podłegał choćby na 

krótki czas najazdowi obcych narodów. 
Faktowi temu w wielkiej mierze zaw- 
dzięcza Japonja zachowanie nieskażo- 
nych zwyczajów i charakterystyki ludu 

japońskiego w sztuce, kulturze, ustroju 
państwowym i w filozofji. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę tę 
wspaniałą i olbrzymią tradycję w całej 
swej ciągłości historycznej, natenczas 
nie zdziwimy się, że naród ten w pew- 
nym momencie historycznym wystąpił 

na arenę światową i potrafił wyrobić 

sobie należny mu autorytet. Bardzo ma- 

ło jednak ludzi wierzyło, że rozwój а- 

ponji, którego świadkami jesteśmy, na- 

stąpi w tak krótkim czasie. Przecież 

jeszcze w roku 1850 była Japonja tylko 

tajemniczą plamą na mapie kuli ziem- 

nia narodowi lepszej przyszłości. Wy- 

z największych narodów świata, wzmac 

niając w dalszym ciągu swoją pozycję 

erśród narodów kulturalnych. Z punktu 

p. Tadeusza Tenczyńskiego, do Zarządu 

p. Jerzego Ursyn-Niemcewicza,. Zygmunta 

Sokołowskiego oraz J. Karpowicza, na za” 

stępców_pp.: Szczęsnego, Stępczyńskiego 

i jana Glinkę, do Komisji Rewizyjnej —pp-* 

dyr. Lamprechta, St. Wołka i J. Szczukę. 

NOWE-WERKI, 

— Strajk w papierni w Nowych- 

Werkach. W ostatnich dniach w fabryce 
papieru w Nowych-Trokach wybuchł strajk 

na tle ekonomicznym. Do strajku przyłą- 

czyli się wszyscy w fabryce pracujący ro- 

botnicy w ilości kilkudziesięciu osób. 

Pow. WIŁ.-TROCKI. 

— Zadrzewianie miasteczek i dróg 

w pow. Wileńsko-Trockim. W dalszym 

ciągu akcji zadrzewiania miasteczek i dróg 

w pow. Wileńsko-Trockim, z inicjatywy 

zarządu gm. Podbrzeskiej, wysadzono drze- 

wami główną ulicę m. Podbrzezia. 

ŚWIĘCIANY. 

— Obława na wilki. Onegdaj na te- 

renie gminy Hoduciszkiej pow. Święciań- 

skiego z inicjatywy miejscowego powiato- 

wego towarzystwa łowieckiego urządzono 

większą obławę na wilki. 2 у й 

W obławie tej wzięli między innymi 

udział przedstawiciele wojskowości,  miej- 

scowych włądz rządowych, samorządowych 

i policji państw. k 

B Owółem ubito 7 wspaniałych wilków. 

Wykrycie tajnej gorzelni. W dniu 

wczorajszym w zaścianku Ciemucha gminy 

Żukojny miejscowe władze bezpieczeństwa 

publicznego wykryły tajną fabrykę wódek 

prowadzoną na szeroką skalę. > 

Właścicielem tej gorzelni okazał się 

mieszkaniec tego zaścianku niejaki Jan 

Adamczuk. s 

Przeprowadzona u Adamczuka rewizja, 

ujawniła większą ilość gotowego towaru 

i wszystkie do fabrykacji potrzebne przy- 

ządy. 
= Po skonfiskowaniu odnalezionego to- 

waru i wszystkich dowodów rzeczowych 

niesumiennego fabrykanta aresztowano | 

odstawiono do dyspozycji władz sądowych. 

BARANOWICZE. 

— Budowa nowego dworca kolejo- 

wego. Ze względów na coraz większy ro- 

zwój miasta Baranowicze Dyrekcja P.K.P. 

w Wilnie w porozumieniu z mieįscowemi 

władzami komunalnemi projektuje przy- 

stąpić w najbliższych dniach w Baranowi- 

czach do budowy nowego dworca kolejo= 

wego» i : 

W związku z tem miejscowy Magistrat, 

mając na celu szybkie zrealizowanie tego 

projektu, zorganizował ostatnio komitet, 

który z pośród grona osób zainteresowa- 

nych zebrał 25,000 zł. na wykup potrze- 

bnych pod budowę placów. Dworzec ten 

wybudowany będzie według wymagań no- 

woczesnej techniki i stanie od strony mia- 

sta Baranowicz. A į , 

Rozpoczęcie robót nad zrealizowaniem 

projektu nastąpi jeszcze w roku bież. 

— Wybory do gminy żydowskiej. W 

wyniku wyborów do żydowskiej gminy wy- 

znaniowej ortodoksi otrzymają od 56 

mandatów, sjoniści ed 3 — 4, sjoniści z 

Lachowicz 3 mand., sympatycy sjoniści 3 

mand. ortodoksi 1 mand. Bund 1 mand. 

Ostateczny przydział mandatów nie jest 

jeszcze ustalony, a to ze względu na nie- 

jasność i dwojakie interpetowanie ustawy 

wyborczej, wobec czego przewodniczący 

komisji inż. Winnikow zwrócił się do władz 

państwowych z prośbą o wyjaśnienie. 

NOWOGRÓDEK. 

— Nowa placówka przemysłowa w 

Nowogródku. W związku Z zaprowadze- 

niem na terenie województwa Nowogródz- 

kiego komunikacji autobusowej z inicjaty- 

wy szeregu miejscowych osób zorganizo* 

wane zostały w tych dniach w Nowogródku, 

prowadzone na szeroką skalę; warsztaty 

znajdują pod kierownictwem pp. Poczesne- 

go i Rymkiewicza. a 

W zakres tych warsztatów wchodzi bu- 

dowa i reparacja wszelkiego rodzaju Sa- 

w. mochodó IDA. 

— Pomoc dla pogorzelców. Jak się 

dowiadujemy, dla dotkniętych klęską ognio- 

wą w powiecie będą przez Wydział Powia- 

towy uzyskane prawopodobnie pożyczki 

40.000 i 25.006 zł. na 3-letni okres z mi- 

nimalnem oprocentowaniem z Pafistwowe- 

go Banku Rolnego. Z Dyrekcją Lasów Pań- 

stwowych wszczęto pertraktacje O drzewo 

dla ludności. Z lasów prywatnych uda się 

uzyskać budulec na poczet daniny lasowej. 

Prócz tego p. Wojewodzie został przedło- 

żony wniosek o udzielenie pieniężnych po- 

życzek. Z lo-ciu tysięcy złotych, otrzyma= 
nych ze Skarbu Państwa na pomoc dla po- 
gorzelców i 4-ech tysięcy złotych dla ofiar 
huraganu, rozdysponowano już: dla Ćwier- 

but — 500 złotych, Łyntupek — 600 zi. 

Filonowców — 900 zł., Poniemuńc 1300 
zł. Dzięki staraniom p. Wojewody spo- 
dziewane jest jeszcze uzyskanie pożyczki 

100 tysięcy złotych. 

  

widzenia międzynarodowego jest Ja- 

ponja nowem mocarstwem, z którem 

liczyć się muszą wszyscy, a przyszłość 

świata cywilizowanego związana jest 

nierozłącznie z przyszłością Japonii. 

Swoje olbrzymie powodzenie za- 

wdzięcza Japonja w pierwszym rzędzie 

niezwykłej lojalności, odwadze, uczci- 
wości i namiętnej wprost miłości ojczy 
zny wszystkich klas, a równocześnie 
szacunkowi, jakim cieszy się dynastja 
cesarska, który to szacunek jest bezgra 
niczny i zbliżony do czci naprawdę bo- 
skiej. Japonja jest wielką rodziną, a ce- 
sarz jest jej materjalnym i duchowym 
ojcem. Osoba jego jest świętą, jego 
duch jest duchem wojownika. Cesarz 
inspiruje wszystkie poczynania ludu ja- 
pońskiego, wzbudzając zarazem abso- 
lutną wiarę w zwycięstwo, tak w sercu 

ucznia szkolnego, jak i w sercach sta- 

rych żołnierzy. Jest tak bogiem jaki 
ojcem swojego ludu. 

Najwybitniejszą i najbardziej uwagi 

godną cechą rozwoju nowoczesnej Ja- 

ponji jest stanowczość i zdecydowanie 

z jakiem Japończycy potrafili przyswo- 

ić sobie idee zachodu i wynalazki, któ- 

re uważano za konieczne dla zapewnie 
nia narodowi lepszej przyszłości. Wy- 
kształconego przybysza witano serdecz 
nie, a japońscy studenci wyjeżdżali za- 
granicę, aby pogłębić i ugruntować 
swoje wykształcenie. Rząd wspomagał 
wyjeżdżających studentów, a oni ze 
swej strony studjowali z tym samym za 
pałem, z jakim pracowali w ojczyźnie 
Jednym z głównych wyników tej akcji 

SU ERPOREW O 
  

Kiedy zostanie podpisany paki Kelioga? 
PARYŻ. p6.7. (PAT). Urzędowo donoszą, że podpisanie wielostron- 

nego paktu antywojennego nastąpi w Paryżu w gmachu ministerstwa spraw 
zagranicznych w dn. 27 sierpnia. Na uroczystość przybędą osobiście ministro 
wi Hymans, Zaleski, Benesz, Briand, Kellog, Chamberlain i Stresemann. Przy- 
bycie Mussoliniego i japońskiego premjera Tanaka jest wątpliwe. 

zastrzeżenia Ameryki co do paktu Kelloga. 
BERLIN. 26.7. (PAT). „Germania“ zamieszcza depeszę z Waszyngtonų, powolu- 

jącą się na informacje nowojors   ego „Herald Tribune“, która podaje, że pewna grupa 
senatorów postanowiła sprzeciwić się projektowi Kelłoga, jako temu, który zobowiązuje 
Stany Zjedn. do uznania granic niesprawiedliwie wykreślonych traktatami pokojowemi 
w korytarzu polskim oraz w południowym Tyrolu. 

Lojalność śpiewaków niemieckich, zamieszkałych 
w Polsce 

WIEDEŃ. 26.7. (PAT) Korespondent PAT dowiaduj 
Śpiewacy niemieccy z Polski, którzy brali udział w uroczystościach schubertowski 
Wiedniu wstrzymali się od wszelkich manifestacyj antypolskich. Śpiewacy niemiec 
Łodzi należące do związku niemieckich towarzystw śpiewaczych w Połsce wysłali 

  z kół miarodajnyc 

  

     

de- 
legację do poselstwa polskiego w Wiedniu zapewniając poselstwo o swej lojalności. 

Polsko-czeski frakfat handlowy 
PRAGA, 26-7. Pat. W tych dniach nastąpiło porozumienie pomię- 

dzy rządem czechosłowackim a Polską, według którego zawarty zostanie 
dodatkowy protokuł do czechosłowacko-polskiego traktatu handlowego, 
który wejdzie w życie z dniem 1-go sierpnia. 

Ukryty arsenał w Niemczech 
„BERLIN, 26—7. Pat. „Vossische Ztg* donosi ze Szczecina: Robotnicy, 

zajęci przy robotach rzecznych na Ordzie w pobliżu Greisenhagen, natrafi- 
li na większy skład granatów, min i amunicji karabinowej, zakopany wpo- 
blizu koryta rzeki. Uwiadomiona o tem policja przeprowadziła dokład- 
ne poszukiwania w czasie których znalezione zostały dalsze składy amu- 
nicji i granatów, których pochodzenia nie zdołano dotąd ustalić. 

Nieprawiziwe pogłoski 
PARYŻ, 26--7. Pat. Prasa stwierdza, że intormacje rumuńskiego pis- 

ma „Stampa”, według których gen. Le Rond miał otrzymać misję przepro- 
wadzenia rokowań w sprawie porozumienia wojskowego pomiędzy Rumu- 
nją a Polską, są całkowicie pozbawione podstaw. 

  

Nasfroje niemieckie przed pod- 
pisaniem panfu antywojennego. 

BERLIN, 26. VII.  Prasą  ber- 
lińska donosi, iż koła berlińskie wy- 
rażają radość, że podpisanie paktu 
antywojennego nastąpi w Paryżu, 
oczekując w związku ze spotkaniem 
ministrów mocarstw europejskich ko- 
rzystnego obrotu rokowań w sprawie 

Nadrenji- ! 
Telegraphen Union podkreśla, iż 

w kołach politycznych Berlina rokują 
wielkie nadzieje przyszłym negocja- 

cjom niemiecko-irancuskim, oczekując, 
iż bezpośrednie rozmowy między 
ministrem  Stresemannem a francu- 
skim prezesem ministrów  Poincarem 
przyczynią się w wydatnym stopniu 
do zbliżenia między «obu  mocar- 
stwami. 

„Berliner Tageblatt* dowiaduje 
się, że minister Stresemann przed 
wyjazdem do Paryża odbędzie  jesz- 
cze konferencję z sowieckim komisa- 
rzem spraw zagranicznych Cziczerinym, 
którego przybycia do Berlina oczeku- 
ją tu w połowie sierpnia. Cziczerin w 
miarę możności złoży podczas poby- 
tu w Rzymie wizytę Stresemannowi. 

Dziennik wyraża przypuszczenie iż 
w czasia spotkania między ministrami 
Stresemannem a Cziczerinym dojdzie 
do rozmów na temat obecnych  sto- 
sunków niemiecko-sowieckicn w związ- 
ku z procesem donieckim. 

  

Ghorwaci dnmagają się zupałnej 
autonomii. 

BIAŁOGRÓD, 26 VII. Sytuacja 
wewnętrzna w Jugosławji zaostrzyła 
się bardzo poważnie. Posłowie chor- 
waccy zerwali zupełnie stosunki z 
Białogrodem. Pomiędzy Białogrodem 
a Zagrzebiem panuje tak naprężona 
atmosfera, że przesilenie gabinetowe, 
panujące dotąd, zamieniło się na 
przesilenie państwowe. W Zagrzebiu 
chorwaccy przedstawiciele wygłaszają 
przemówienia, domagając się zupeł- 
nej autonomji dla Chorwacji. Podkre- 

šlają oni, że ogólny charakter pań- 
stwa związkowego powinien być za- 
chowany, że jednakże Chorwaci mają 
mało wspólnego z serbami, którzy 
używają jeszcze środków takich jak 
morderstwo polityczne w parlamencie. 
Wobec tego przypuszczać należy, że 
utworzenie nowego gabinetu przez 
słowiańskiego przywódcę narodowe- 
go, Koroszecą, ma mało widoków po- 
wodzenia. 

GORE EEZRECAAE TADA TVDRNINI 

EIKA RZEZ GREKA FEYSA URYDOTI TESEKGO OZZIE 

Syn powstańca 1863 r. Kazimierz 
Sobolewski znajduje się w bardzo 
ciężkich materjalnych warunkach, z 
żoną chorą umysłowo, emerytury 
nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę 
miłosiernych ludzi. Łaskawe dątki 
przyjmuje Adm. „Słowa* dla „syna 
powstafica*, 

EBZRNI UZRCEG ORT CEREKA CZZYA GRY WODECKI 
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jest fak, że Japonja posiada obecnie 
jeden z najlepszych systemów naucza-= 
nia szkolnego świata. system ten obej- 
muje również przysposobienie wojsko- 
we młodzieży szkolnej. Uczniowie i 
nauczyciele noszą mundury, co ma 
wszczepiać w młodzież wojenny duch 
samurajów. 

„Po przewidujące kształcenie ducha 
wojennego, mającego zresztą swą starą 
tradycję, przyczyniło się również w 
wielkiej mierze do podniesienia potęgi 
narodu japońskiego. Japonja bardzo 
prędko zrozumiała, że jeżeli chce się 
stać wielkiem mocarstwem w świecie, 
musi do swoich wrodzonych zdolności 
handlowych i przemysłowych  przyłą 
czyć siłę zbrojną. Obecnie posiada а- 
ponja jedną z najlepszych armij świa- 
ta, a marynarka japońska wymieniana 
jest równocześnie z marynarką angiel- 
ską i amerykańską. : 

„ Innėm godnem uwagi zjawiskiem 
jest reorganizacja ustroju państwow. 
i administracji. Tradycyjnie posiadała 
Japonja ustrój feudalny, jednakże ró- 
wnocześnie z zapoznaniem się z ideami 
zachodniemi i dojściem do przekona- 
nia, jak bardzo zacofanym jest ustrój 
feudalny, zmieniono go zupełnie w prze 
ciągu 10-ciu lat. To mogłoby służyć 
jako dobry przykład niektórym starym 
mocarstwom. Konstytucja japońska 
jest wzorem ustroju , wybudowanego 
na wszystkiem, co jest najlepszego w 
systemach zachodnich; iest jednak do- 
Skonale przystosowana do tempera- 
mentu i charakteru Japończyków jest 

SIERPIEŃ. Konto Czekowe Słowa P.K.O. 

NISTRAGJI. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 

przedpłaty za m-c 

80259. 

    

tradycyjnie komunistyczna w  sensie 
iamilijnym, nie ma jednak nic wspól- 
nego z nowoczesnym komunizmem, 
będącym absolutnie reakcyjnym ru- 
chem politycznym. 

Komunizm japoński znalazł swój 
wyraz praktyczny w głównych celach 
swego nowoczesnego ustroju i wy- 
pływajacego z niego rozwoju narodo- 
wego. Dr.Mc. Gowrm, uznany za au- 
torytet nowoczesnej Japonji, określa 
te trzy cechy w następujący sposób: 
1) nacjonalizm militarystyczny, 2)przy- 
gotowana i nadzwyczaj sprawnie dzia- 
Tająca biurokracja, 3) socjalizm imper- 
jalistyczny. Trzeba z góry podkreślić, 
że wszystkie te trzy cechy są w za- 
sadzie swojej komunistyczne j wobec 
tego doskonale odpowiadające charak- 
terowi japońskiemu i japońskiej tra- 
dycji. Fakt ten jest jednym z najwięk- 
szych problemów współczesnej cywi- 
lizacji. Jest on sam w sobie głębokim 
paradoksem. Japończycy są z jednej 
strony uosobieniem komunizmu i ży- 
cia zbiorowego, natomiast z drugiej 
strony są zarazem najbardziej patrjo- 
tycznym narodem na Świecie, są 
skrajnymi nacjonalistami. Ich powo- 
dzenie narodowe w Świecie nowocze- 
Snym Oparte jest w wielkiej mierze 
na tym właśnie praktycznym komu- 
nizmie, przepojonym gorącym nacjo- 
nalizmem. 

Pojęcia biurokracji japońskiej nie 
należy mieszać z przyjętem na zacho- 
dzie pojęciem administracji (komu- 
nalnej). Na zachodzie wyraz  „biuro- 

Jak obraduje komintern. 
Głównym przedmiotem obrad 

Vl-go kongresu kominternu jest spra- 
wa reformy programu komunistycznej 
międzynarodówki. Na kongresie mo- 
skiewskim zrodzić się ma niejako 
drugie wydanie katechizmu komuni- 
stycznego, obowiązującago wszystkich 
komunistów na Świecie. Program ko- 
minternu zawiera cały szereg teore- 
tycznych uwag na temat Światowego 
systemu  kapitalistycznego, rozwoju 
rewolucji Światowej i celach między- 
narodówki komunistycznej. Ponadto 
w programie omówiono taktykę ko- 
munistów w dziedzinie przemysłu, 
gospodarstwa wiejskiego, handlu, kre- 
dytu, oświaty i t. p. we wszystkich 
tych państwach, gdzie, — zdaniem bol- 
szewików,— oczekiwać należy zwycię- 
stwa komunizmu. Program ten prze- 
widuje nawet możliwość zaprowadze- 
nia t. zw. „komunizmu wojennego w 
szeregu państw europejskich, a to w 
celu poderwania fundamentu mater- 
jalnego tych klas, które wrogo są 
usposobione względem proletarjatu“. 

Strategja i taktyka  międzynaro- 
dówki komunistycznej nie coia się 
ani przed terorem, ani przed . gwał- 
tem. Bezwzględna walka z wrogami 
klasy robotniczej cechować ma rządy 
bolszewickie wszędzie tam, gdzie ko- 
munistom uda się uchwycić władzę w 
swe ręce. Wiele uwagi poświęca pro- 
gram międzynarodówki komunistycz- 
nej poszczególnym państwom  poza- 
europejskim, głównie kolonjom i pół- 
kolonjom. W sprawach, dotyczących 
polityki  kominternu w Chinach i 
Indjach, program  międzynarodówki 
porusza obok problemu dyktatury 
prołetarjatu również kwestję niezalež- 
ności narodowej. Specjalny rozdział 
programu międzynarodówki komuni- 
stycznej omawia znaczenie Unji So- 
wieckiej na polu międzynarodowych 
przygotowań do rewolucji Światowej. 
Wskazując na niemożliwość uchronie- 
nia Świata przed koniliktem między 
ustrojem kapitalistycznym a komuniz- 
mem, program kominternu stwierdza, 
że konilikt taki znajdzie swój wyraz w 
zatargu zbrojnym między państwami 
burżuazyjnemi a ZSSR. To ustawicz- 
ne wspominanie o niebezpieczeństwie 
wojny w najrozmaitszych oficjalnych 
aktach i deklaracjach sowieckich ma 
na celu utrzymanie stałego napręże- 
nia wśród społeczeństwa rosyjskiego, 
by nie mogło się ono w należytej 
mierze poświęcać polityce  wewnetrz- 
nej sowietów, gdzie trudności najro- 
zmaitszego rodzaju mnożą się z za- 
straszającą wprost szybkością. 

sł 

Obrady IV-go kongresu kominter- 
nu w roku 1924 trwały pełnych sześć 
tygodni, choć porządek dzienny mógł 
być wyczerpany w czasie daleko 
krótszym. Przyczyną zjawiska tego 
była okoliczność, iż przez wzgląd na 
udział w obradach przedstawicieli 
najrozmaitszych narodów trzeba było 
każde przemówienie tłumaczyć conaj- 
mniej cztery razy. Czynniki miarodaj- 
ne wobec tego zastanawiały się już 
od dłuższego czasu nad celowem 
uproszczeniem techniki kongresowej 
w kierunku osiągnięcia jaknajdalej 
idącej redukcji czasu obrad. Nie było 
to zadanie łatwe, gdyż trzeba było 
uwzględnić, że większość delegatów, 
biorących udział w obradach kon- 
gresu, nie zna wszystkich języków 
europejskich, wobec czego projekt 
tłumaczenią przemówień tylko na 
jeden z języków Światowych, był ze 
względów partyjnych nie do przyjęcia. 
Należało znaleźć takie rozwiązanie, 
które pozwoliłoby, przy zachowaniu 
dotychczasowej praktyki tłumaczenia 
przemówień na cztery języki Świato- 
we, osiągnąć znaczniejszą oszczęd- 
ność czasu. Rozwiązanie takie zostało 
też istotnie znałezione, a kongres te- 
goroczny — pierwsza próba zasto- 
sowania nowej techniki tłumaczenia 
do obrad toczy się w kilku językach. 
Inowacja moskiewska polega na tem, 
że delegaci słuchają przemówień nie 

kracja“ oznacza powstałe z chaosu 
podporządkowanie narodu admini- 
stracji, pozbawionej inteligencji, i ab- 
solutny brak inicjatywy w  kwestjach 
miejscowych i narodowych, natomiast 
w Japonji jest to intensywna praca 
narodowa, wspierana przez znakomi- 
cie przygotowane jednostki, których 
głównym celem jest postęp narodu i 
jego dobrobyt. Biurokracja japońska 
dorównuje Światłej inicjatywie indy- 
widualnej, która tak wiele dobrego u- 
czyniła dla narodów wschodnich. Wie 
dzimy więc, że indywidualna inicjaty- 
wa w Japonji znajduje swój wyraz w 
zbiorowości i służy interesom całego 
narodu. ; 

Podobnie ma się rzecz z imperja- 
listycznym socjalizmem regime'u ja- 
pońskiego, odpowiadającym dosko- 
nale wrodzonemu temperamentowi lu- 
du japońskiego i rezultatom korzyst- 
nej kontroli biurokratycznej, Rząd 
bierze czynny udział i jest w wielkiej 
mierze zainteresowany w organizowa- 
niu handlowej i przemysłowej akcji 
w kraju. Handel, przemysł i rolnictwo 
pracują dla dobra ogółu i dla spotę- 
gowania sukcesów narodowych na 
forum Światowem. : 

W latach krytycznych, kiedy Ja- 
ponja powoli zdobywała sobie stano- 
wisko wśród wielkich narodów, rząd 
japoński wszelkiemi siłami starają się 
o utrzymanie pokoju, prowadząc na- 
ród na drogę pracy i postępu. Banki, 
przemysł i żegluga morska koordyno- 
wały swoją działalność, arząd wspo- 

bezpośrednio, lecz przez telefon. 
Przed każdym delegatem stož 
mały aparacik telefoniczny z czte- 
rema  kontaktami, które umożli- 
wiają wysłuchanie referatu w jakim 
kolwiek języku. Każdy z tych kon- 
taktów połączony jest mianowicie z 
tubką telefoniczną, do której stłumio- 
nym głosem zręczny tłumacz ttuma- 
czy wygłaszane w tej chwili przemó- 
wienie. Oczywiście tłumacze muszą 
znać jaknajlepiej nietylko dany język, 
lecz również omawiany materjał, gdyż 
w przeciwnym razie nie byłoby gwa- 
rancji, že tłumaczenie, dokonywane 
tak szybko, było Ściśłe. Równocześnie 
pracuje zawsze trzech tłumaczy, -z 
których każdy tłumaczy przemówie- 
nie na inny język. Kiedy na przykład 
przemawiał Bucharin, słowa jego tłu- 
maczone są równocześnie na język” 
francuski, angielski i niemiecki. Wy- 
starczy połączyć słuchawkę z odpo- 
wiednim kontaktem, by przemówienie, 
wygłaszane w języku rosyjskim, u- 
słyszeć w któremkolwiek z powyżej 
wymienionych języków. Jeśli ktokol- 
wiek chce słuchać przemówienia w 
języku rosyjskim, zdejmuje poprostu 
słuchawkę i słucha prelegenta. W chwi- 
li, kiedy na trybunę wchodzi delegat, 
— powiedzmy niemiecki, —tłumacz z 
rosyjskiego na niemiecki ustępuje 
miejsca innemu, który tłumaczy z 
niemieckiego na rosyjski. Teraz 'bez 
słuch awk i słuchać można 
przemówienia niemieckiego, przez te- 
lefon zaś (po odpowiedniem włączeniu 
kontaktów) słyszeć możemy tłumacze- 
nie rosyjskie, irancuskie lub angiel- 
skie. 

Dowcipna ta mechanizacja tłuma* 
czeń uprości w wysokim stopniu 
przebieg obrad kominternu i pociąg- 
nie ze sobą znaczne zredukowanie 
czasu trwania kongresów międzyna- 
rodowych. Nie trzeba chyba specjal- 
nie podkreślać, że w związku z tem 
zmniejszą się również bardzo znacz- 
nie wydatki rządu moskiewskiego, 
który ponosić musi oczywiście koszta 
pobytu delegatów zagranicznych w 

Rosji. W przyszłości pobyt gości 
zagranicznych w Moskwie będzie da- 
leko krótszy, a w związku z tem 

mniejsze będą i koszta ich utrzyma- 
nia. (CEPS). 

Ile kosztowało rafowanie Gzłon- 

ków ekspedycji gen. Mobille? 

Dziennik duūski „Politiken“ poda-. 
je ciekawe cyfry, dotyczące dotych- 
czasowych kosztów ratowania rozbit- 
kėw „Italji“. 

W poszukiwaniu zaginionych wzię- 
ło udział przeszło 20 samołotów i 
tyleż okrętów. Ponadto ruszyło w 
drogę około 12 ekspedycyj na sa- 
niach względnie nartach. Ogółem po- 
szukiwało rozbitków „Italji“ КИКа ty- 
sięcy osób. przyczem łączne koszty 
przekroczyły wielokrotnie początkowe 
koszty ekspedycji (wyposażenie ste- 
rowca), które wynosiły około 4 mil- 
jonów złotych. Dla zorjentowania się 
w ogromie kosztów nadmienić należy, 
iż sam rząd szwedzki przyznał kre- 
dyty w wysokości przeszło miljona 
złotych, przyczem dotychczasowe wy- 
datki znacznie kwotę tę przekroczyły 
(sam zniszczony samolot kapitana 
Lundborga przedstawiał wartość 200 
tys. zł.), oraz, że każdy dzień po- 

Szukiwań kosztował około 200.000 
złotych. 

A OIECA 

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

| posiadającą żadnych środków do 3 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza SiĘ 
składać do adm: „Słowa* dla b. 

® Р iczki Szkoły. racowniczki oły. 8 

maga! je środkami pieniężnemi, aby 
umożliwić im osiągnięcie zamierzone- 
go ce'u. Ponieważ wzrost ludności 
rozwijał się w takiem tempie, że prze- 
rastał możliwość dostarczania odpo- 
wiedniej ilości aprowizacji, trzeba było 

rolnictwu udzielić odpowiednich instruk- 
cyj w dziedzinie uprawy roli, aby z 
małych obszarów zbierać  jaknaj- 
więsze plony. Do zwiększenia dobra 
publicznego i powodzenia narodu ja- 
pońskiego przyczynia się w wysokim 
stopniu ogólne dążenie do postawie- 
nia wykształcenia Japończyków na 
najwyższym poziomie i przystosowa- 
nia go do tych wielkich zadań, przed 
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jakiemi stanęła współczesna młodzież 

japońska. 
Symbolem odrodzenia narodu ja- 

pońskiego jest „Wschodzące Słońce". 
Żaden inny naród nie odrodził się tak 
prędko i nie doszedł do potęgi w 
tak krótkim czasie, jak naród japoń- 
ski. Czem jest to dla Świata okaże się 
w przyszłości. jedna rzecz nie ulega 
jednak już wątpliwości; dzisiaj Japo- 
nja jest dla Świata obrazową lekcją 
skoncentrowanego komunizmu, abso- 
lutnie konstruktywnego, który przy- 
swaja sobie wszystko to, co przy- 
nosi postęp, dobrobyt i pokój pow- 
szechny, nie niszcząc z drugiei stro- 
ny cech charakterystycznych narodu i 
nie podkopując głębokiego patrjotyz- 
mu, którym Japonja żyje. 

Gennoske Komai.
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Rozpowszechnienie upra- 
wy saus B W-wie 

NENSKIEM. 

Ostatnio poruszana była przez czy- 
nniki miarodajne sprawa możliwości 
powiększenia zasiewu pszenicy. W od 
niesieniu do województwa Wileńskie- 
go daje się ustalić, że zasadniczo mo- 

ości te istnieją w wielu miejscach, 
zwłaszcza w pow. Brasławskim, Dzi- 
śnieńskim i Postawsk., gleba jest od- 
powiednia do uprawy pszenicy, — ró- 
wnież klimat nie stoi ku temu na prze- 
skodzie. Jednak w praktyce możliwoś- 
€4 powiększenia areału pszenicy male- 
ją. Pszenica, siana w żytnim polu, doj 
rzewając nieco później od żyta, nara-. 
żona jest w gospodarstwach sznuro- 
wych — a te u nas przeważają na 
spasanie i szkody przez bydło puszcza- 
ne na pastwisko po zdjęciu żyta. Da- 
lej, warunkiem udawania się pszenicy 
jest ugor gnojowy zasilony ponadto 
superfosfatem, wczesny wysiew  bej- 
cowanego ziarna i wiosenne saletrowa 
nie. Pociąga to znaczne koszta nie rów 
noważone różnicą cen między pszeni- 
€ą a żytem. Pozatem plony pszenicy 
często są zawodne. Dla tego też upra- 
wa pszenicy w w-wie Wileńskim zaj- 
muje stosunkowo nieduży areał, miano 
wicie 10,6 tysięcy ha przy 370,5 tys 
ha pod żytem (według danych Głów- 
nego Urzędu Statystycznego), czyli za 
ledwie 3 proc. w stosunku do żyta. 

Biorąc rozpowszechnienie uprawy 
Xszenicy według gmin, nałeży zazna- 

yć, że jest ono bardzo różnolite, wy- 

  

1 kazując znaczne wahania od 0,5 do 22 
proc. w stosunku do przestrzeni pod 

/ żytem. Wszędzie jednak przeważa pro 
"cent od 0.ś do5.0. Największe rozpow- 
szechnienie upraw pszenicy znajduje 
w gminach Hoduciskiej i Daugielis- 
kiej pow. Święciańskiego, Słobódzkiej 
1 Rymszańskiej powiatu Brasławskiego 
Stefanpolskiej p. Dzisnieńskiego, wre- 
Szcie Grodeckiej pow. Mołodeczań- 
skiego (od 15 do 22 proc. w stosunku 
do żyta). Zaznaczyć tu muszę, że cy- 

Wczorajszy dzień, a trzeci dzień 
Święta 13 pułku ułanów Wileńskich, 
Tozpoczęło posiedzenie związku  ofi-   
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rów rezerwy 13 pułku ułanów. 
Febranie otworzył pułk. Korytow- 

, podniosłem przemówieniem wzy- 
1 ając oficerów rezerwy do ścisłej 
ączności z pułkiem. Oddał następnie 
drzewodnictwo rtm. Brochockiemu, a 
kretarzował rtm. Rzewuski; Wybra- 
© wydział związku z pułk. Butkie- 
iczem jako prezesem, a por. Fiedo- 

Towiczem jako wiceprezesem. 
Następnie przyjęto do związku 

Szereg osób, zasłużonych dla pułku. 
Dalej nastąpiły zawody hippiczne, 

"ožone z konkursu oficerskiego, w 
Stórym brali udział wszyscy  oficero- 

służby czynnej, konkursu podo- 
rskiego, popisów we wladaniu 

JTonią białą oraz gier sportowych. 
Q godz. 2 pp. w sali kasyna oli- 

| | defo odbył uroczysty bankiet — 
biąd, 

‚ 2 pośród gości, którzy zaszczy- 
"li swą obecnością, przy stole za- 

„edli: J. E. ks. arcybiskup metropo- 
į Romuald  Jatbrzykowski, gen. 
"okrzecki, dowódca brygady płk. 

„Z. gen. M. Przewłocki, dowódcy 
Bułków brygady, delegacja od 14 p. 

|,» starosta p. Lucjan Witkowski 
Waz wiele innych osobistości. 

Oczywiście przy stole biesiadnym 
 Malązła się czuła opiekunka pułku 

МОНЕ G0SPOŻAŃĆ 
fry stosunku proc.obliczone zostały w 
przybliżeniu. Najbardziej jednolite roz- 
powszechnienie uprawy pszenicy wyka 
zuje pow Wil. - Trocki, gdzie ponad 
5 proc. notuje się pszenicy tylko w gm. 
Rzeszańskiej. 

H. 

INFORMACJE. 
STOSUNKI KREDYTOWE W ROLNICTWIE 

Stosunki kredytowe w rolnictwie nie ule- 
gły większym zmianom, jednakże tendencja 
udzi elania rolnictwu przez instytucje pań- 
stwowe coraz większych kredytów utrzymy 
wała się nadal. Wzrosły z tego tytułu pozy- 
cje kredytowe zarówno w Państwowym Ban 
ku Rolnym, jak i w Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Lokowanie zagranicą listów za- 
stawnych powyższych banków nie przybra- 
ło dotąd. większych rozmiarów. To też brak 
i drożyzna kredytu długoterminowego mu- 
szą być uważane za główny czynnik hamu- 
jący większe inwestycje, zwłaszcza w  za- 
kresie meljoracyj, gdzie już w roku ub. 
ujawniała się rosnąca inicjatywa prywatna i 
państwowa. Tempo wzrostu pozycji kredy- 
tu długoterminowego w 1927 i 1928 r., mi- 
mo niedostatecznej jego wysokości absolu- 
tnej, pozwala przewidywać stopniową po- 
prawę na tem polu. Znaczny wzrost obcią- 
żenia nabywców nawozów sztucz- 
nych w Państwowym Banku Roinym jest na- 
turalny wobec zakończenia sezonu, oraz spe- 
cjalnej akcji wzmacniania uszkodzonych za- 
siewów ozimych zapomocą saletrowania. 

Bilanse Centralnej Kasy Spółek Rolniczych 
wykazują z miesiąca na miesiąc wzrost u 
dzielanych za jej pośrednictwem pożyczek. 
Kwietniowy wzrost liczby weksli protesto- 
wanych i w dochodzeniu sądowem przez 
Centralną Kasę 6838 tys. zł. na 31 marca, 
933 tys. zł. na 30 kwietnia wobec sumy po- 
życzek wekslowych 30,9 milj. zł.) tłumaczy 
się niedostatecznym jeszcze przyzwyczaje- 
niem naszej ludności rolniczej do ścisłego 
przestrzegania terminów, oraz dążenia Cen- 
tralnej Kasy do wzmożenia punktualnošci 
zrzeszonych spółdzielni. Maj przyniósł pew- 
ną poprawę: 928,9 tys. zł. weksli protesto- 
wanych i w dochodzeniu sądowem, wobec 
sumy pożyczek wekslowych 36,1 milj. zł. 

Wobec zmniejszenia dopływu siły nabyw- 
czej z tytułu sprzedaży zbóż i zwierząt na 
rynku krajowym, pomimo wzrostu kredytów 
i sprzedaży nabiału zdolność zakupu lud- 
ności wiejskiej ulega osłabieniu, co jest zre 
sztą na przednówku zjawiskiem stałem. O 
położeniu tej ludności i jej sile nabywczej 
w przyszłym roku gospodarczym zadecydu- 
1а nadchodzące zbiory, nietylko krajowe, ale 
i u głównych producentów, regulujących ce- 
ny Światowe. 

A PRDTBSZEWAPYCAWWOARAWATZOZZEA. OOO OKE AA TOAZET OTOZ O ORTERA 

Jubileuszowe święfo 13 p. ułanów Wileńskich. 
Trzeci i osfafni dzień uroczysfości. 

p. Elżbieta Mikulicz-Radecka. 
Pierwszy toast w b. ładnem prze- 

mówieniu wzniósł ńa cześć ułanów 
wileńskich ks. arcybiskup Jalbrzy- 
kowski. 

Z kolei przemawiali b. szei rządu 
b. Litwy Śr. gen Mokrzecki, starosta 
powiatu Wileńsko-Trockiego p. L. 
Witkowski, delegat 14 p. uł. Jadło- 
wickich wzniósł zdrowie bratniego 
13 pułku. 

Tchnące żołnierską szczerością, 
proste i piękne przemówienie wygło- 
sił pułk. Przewłocki, dowódca  bry- 
gady. 

Dalsze przemówienia wygłosili: 
dowódca pułku płk. Mścisław Butkie- 
wicz, łącząc bojową tradycję pułku z 
życiem jego obecnem w czasie poko- 
ju, wypił za pomyślność pułku oraz 
ks. Andrzej Kamiński, b. kapelan 
pułku. 

W odpowiedzi zabrał głos d-ca 
pułku płk. szt. gen. Korytowski, któ- 
ry następnie wzniósł zdrowie gości. 

Obiad sród miłego i serdecznego 
nastroju pezeciągnął się do godz. 6 
wiecz. 

Następnie pułkownikostwo Kory- 
towscy, jako gospodarze, podejmo- 
wali gości u siebie. 

Od godz. 10 wiecz. w salonach 
Kasyna rozpoczął się bal. 

Kos. 

1 lwiność województwa Poleskiego za Bezpartyinym 
Ša 

Mieszkańcy miasta i powiatu Ka- 
„CR-Koszyrskiego na odbytem osta- 
(0 zebraniu poselskiem w Domu 
„Udowym po wysłuchaniu Sprawo- 
„апа posła Wawrzynowskiego 0 
qgałalności sejmowej Bezpart. Bloku 

Spółpracy z Rządem uznali działal- 
OŚć Bloku za całkowicie odpowia- 
„lącą żądaniom i potrzebom Pań- 
p va i oświadczyli, iż ze stanowiskiem 
Oku najzupełniej się solidaryzują. 
Zebrani wyrazili przytem przeko- 

Nie, že obecna sytuacja Państwa 
Ymaga jaknajściślejszego skupienia 
Szystkich obywateli pod znakiem 

pści Narodowej i z Wodzem Na- 
Odu*józefem Piłsudskim. W końcu 
'yrażono podziękowanie posłowi Wa- 
"Mu nowskiemu za przybycie do Ka- 
Li a Koszyrskiego i okazywaną 
©skę o łos miejscowej ludnošci. 

W ubiegłym tygodniu urządzone 
OStało staraniem Bezpart. Bloku ze- 
anie obywatelskie w Kobryniu. Po 
emówieniu posła Wawrzynowskie- 

D wywiązała się ożywiona dyskusja, 
której rezultacie zebrani uchwalili 

zolucję następującej treści: | 
1) Zebrani uznają, że naprawa 

stroju Państwa jest sprawą palącą 

c
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| Biokiem. 
w chwili obecnej. 

2) Zebrani piętnują demagogję 
partyj sejmowych, które doprowadza- 
ja jedynie do okłamywania wyborów 
i bałamucenia ich—zaś w pracy  sej- 
mowej doprowadzają do wszelkiego 
zaniku zrozumienia potrzeb interesów 
Państwa. : 

3) Wyrażając ubolewanie z powo- 
du chwilowego, jak sądzimy, ustąpie- 
nia Pana Marszałka Piłsudskiego z 
prezesury Rady Ministrów, wyrażamy 
mocne przekonanie, że trwała napra- 
wa ustroju Państwa, jak również na- 
prawa Konstytucji, są do pomyślenia 
tylko wtedy, jeżeli naprawę tę prze- 
prowadzi Marszałek Piłsudski przez 
zwiększenie władzy Głowy Państwa, 
zmianę Konstytucji i ukrócenie par- 
tyjnictwa. 

4) Uważając, że w tej wzniosłej 
pracy jest niezbędną pomoc całego 
społeczeństwa, wzywamy wszystkich 
obywateli, którym leży na sercu do- 
bro Ojczyzny, do usilnej pracy w nie- 
sieniu pomocy P. Marszałkowi Pil- 
sudskiemu przez blokowanie się wszy- 
stkich obywateli w Bezpartyjnym Blo- 
ku współpracy z Rządem. 

fwjini wydali dezeriera polskiego, Zafrzymując 
| znalezioną przy nim kroń. 

dniu 22 maja r. b. przekroczył granicę litewską i zatrzymany został przez lit- 
ly; SZeregowiec K.O.P. posiadający przy sobie 2 karabiny 6 granatów i większą ilośc 

i. W dniu 3 czerwca wymieniony został oddany władzom polskim jednak bez 
nią. Gdy władze K.O.P. zwróciły się do Dowódcy litewskiej straży granicznej na 

| kpdcinku o zwrot zatrzymanej broni otrzymały odpowiedź że broń została odesłana 
wna i nie może być zwrócona, 
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SŁOWO 

M KACHQONIA 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (0) Uprawnienie do samoistnego pro 
wadzenia rzemiosła. Artykuł 198 ust. 4 roz- 
porządzenia o prawie przemysłowem z d nia 
7 czerwca 1927 r. wymaga w charakterze 
dowodu posiadania uprawnienia przemysło- 
wego do samoistnego prowadzenia rzemiosła 
stwierdzenia przez urząd gminny rozpoczę- 
cią samoistnego prowadzenia rzemiosła przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia, t. j. 
przed dniem 15 grudnia 1927 r. i przedłoże- 
nia świadectwa przemysłowego, wykupione- 
go za rok 1927. 

Ponieważ liczni zainteresowani na pod- 
stawie ustawy o podatku przemysłowym, nie 
byli obowiązani wykupywać patentu, a pra- 
wo ich do dalszego prowadzenia przemysłu 
nie może być wogóle kwestjonowane, przeto 
rzemieślnik który poprzednio nie miał obo- 
wiązku wykupywania patentu, powinien о- 
becnie przedstawić przy rejestrowaniu się 
zaświadczenia władzy skarbowej, że niepod- 
legał obowiązkowi wykupienia Świadectwa 
przemysłowego. Zaświadczenie władzy skar- 
bowej zastąpi catkowicie świadectwo prze- 
mysłowe dla udowodnienia nabytego przez 
rzemieślników prawa do prowadzenia rze- 
miosia. 

Jak się dowiadujemy, Min. Skarbu wy- 
dało urzędom skarbowym poleceniie, aby Od 
powiednie zaświadczenia wystawiały peten- 
tom. 

   

p 2 DZI OCE A WYDARZ AO O ZREOZZE CZOZKSOKRCOE TZ OWZZPZTYRE EOOCZOTW ROZ RC EOZCR 

GIELDA WARSZAWSKA 
26 lipca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 i pół 8,86 i pół. 

Belgja 124.15 124.46 123,84 

Holandja 358.72 359.62 357.82 

Londyn 43,32 43,43 43,22 

Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,92 35.01 34.83 
Praga 26,42 26.48 26.36 

Szwajcarja 171,685 172.11 171.26 

Stokholm 238,65 239,25 238.05 

Wiedeń 125,755 126.09 125.46 
Włochy 46,675 46,79 46,56 

Marka niem. 212,80 
Funty angielskie 43,325 43,435 43,215 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dn. 26 lipca 1928 r. 

Ztoto. 
Ruble 4,66 

Listy Zastawne 
4 ipół. proc. Wil.B.Ziem. 100 zł. 59— 

Listy Zastawne w walucie zagr. 

8 proc. L.Z. Wil.Bank.Ziem. I. 1 dol. 93.— 

TOY 

iroczysty pogrzeb zamordowanego przez 
szaulisėw. 

TYSIĘCZNE 'TEUMY NAPLYNĘLY DO TROK. 

Po stwierdzeniu urzędowym w czasie dokonywanej przez władze są- 
dowo-lekarskie sekcji na zwłokach ś.p. Kazimierza Miłanowskiego, żołnierza 
1 kompanii 22 baonu KOP iż został zdradziecko zamordowany kułami szauli- 
sów, zaczajonych w krzakach po stronie polskiej, ciało zamordowanego wła- 
dze litewskie wydały. 

Zwłoki przeniesiono narazie do kostnicy szpitala w N. Trokach. 
‚ Wczoraj odbył się uroczysty pogrzeb ofiary szaulisów na który przy- 

byli przedstawiciele władz wojskowych, z mjr. szt. 22 baonu KOP i zastępcą 
d-cy 6 brygady na czele, zast. starosty p. Łukaszewicz, hufiec harcerzy, plu 
ton honorowy i kilkutysięczne rzesze z pośród społeczeństwa. 

Trumne ze zwłokami przeniesiono ze szpitala do kościoła, gdzie usta- 
wiono na katałatku, niestety tak źle i niedbale skleconym, że jedynie wysił- 
kiem obecnych w kościele, zdołano ciężką trumnę utrzymać do końca nabo- 
żeństwa we względnej równowadze. 

*Mszę żałobrią i egzekwję odprawił ks. dziekan trocki Malikiewicz. 
„ „ Nastepnie trumnę przewieziono na ustawiony wóz, zasypany mnóstwem 

wianków, z pośród których wyróżniał się od dowódcy 6 brygady KOP o szar- 
fach o barwach korpusu ochrony pogranicza. 

Kondukt otwierali dwaj księża. 
Za trumną podążały takie tłumy że na kilometrowej drodze od kościoła 

ła do cmentarza nie mogły się rozwinąć należycie. 
Mimo wszystko porządek w poczuciu powagi chwili, zachowano wzo- 

rowy. 
Po odprawionych egzekwiach przy prezentowaniu broni zwłoki opusz- 

czono do ziemi na wieczny spoczynek. 

Władze palskie zezwalają pielgrzymom  żydow- 
skim z Litwy na araki granicy lifewsko- 

OlSKIEJ. 
Z Kowna donoszą: Według żydowskich tradycji religijnych Żydzi w miesiącu b. 

w okresie 9-dniowym odprawiają modły na cmentarzach i odbywają pielgrzymki na miej- 
sca wiecznego spoczynku, na których pogrzebani są ludzie, znani ze swej żności. 
Jeden z takich cmentarzy, ściągający w m. b. „Ow* wiele pielgrzymów zarówno z -Li- 
twy jak i Polski, leży po dru; 
ły żydom litewskim na odwi 
Setki żydów zarówno z Kowna 
jechać do Łungian. > 

"KRO 

  

PIĄTEK 

Dziś Wschód sł. g. 3 m. 44 

Aurelji Zach 7 io ach. sł. o g. 19 m. 4 

Wiktora 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. 5. В. 

z dnia — 26-VII 1928 r. 

Ciśnienie j 157 
średnie w m. | e 

Temperatura J 
średnia 1500. 

+ 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr 
przeważający | 

Uwagi: pół-pochmurno. Ulewa 
Minimum za dobę —©C. 
Maximum na dobę 197C. 
Tendencja barometryczna: 
cisnienia. 

СЕНО 

URZĘDOWA. 
— (x) Konierencja u p. D Ra- 

czkiewicza w sprawie Targów Północnych. 
W dn. 26 b.m. Pan Wojewoda Raczkiewicz 
odbył konferencję w sprawie Wystawy i 
Targów Północnych w Wilnie z p. dyrekto- 
rem Łuczkowskim i prof. Ehrenkreutzem. 

Następnie Pan Wojewoda przyjął Naczel- 
nika Wydziału Wschodniego M. $. Z. pana 
Tadeusza Hołówkę. 

Zachodni 

wzrost 

MIEJSKA. 
— (x) Urlop wypoczynkowy  ławnika 

miejskiego dr. Maieszewskiego. Szef sekcji 
zdrowia przy Magistracie m. Wilna p. dr. 
Maleszewski wyjechał ostatnio na kilkaty- 
godniowy urlop wypoczynkowy. 

Zastępstwo na czas nieobecności dr. Ma- 
leszewskiego powierzono ławnikowi p. Ło- 
kuciejewskiemu. 

— (x) Rozpoczęcie robót nad budową 
pomnika powstańcom 63 r. Magistrat m. Wi 
Ina przystąpił w dniu wczorajszym ria płacu 
Lukiskim do robót budowlanych fundamentu 
pod pomnik dła powstańców straconych w 
1863 r. na placu Łukiskim. 
Pomnik ten, w rodzaju tablicy pamiątkowej 

wzniesiony na fundamencie wysokości 1 
mtr., będzie ogrodzony kamiennymi słupka- 
mi połączonymi odpowiedniemi łańcuchami. 
Zakończenie tych robót nastąpi jeszcze przed 
otwarciem wystawy Targów Północnych. 

— ło) Dodatkowy wymiar podatku od 
nieruchomości. W związku z podwyżkąopłat 
komornego za lokale jednoizbowe, która we- 
szła w życie z dniem 1 lipca r. b., zachodzi 
potrzeba uskutecznienia dodatkowego wymia 
ru podatku od nieruchomości za drugie pół- 
rocze 1928 roku. Wymiar ten uskuteczniony 
zostanie przy wymiarze 
chomości za rok 1929, a podatek dodatkowy 
za II półrocze roku 1928 będzie egzekwowa- 
ny łącznie z podatkiem za rok 1929. 

  

NIK 

ej stronie polskiej. W. tych dniach władze polskie zezwoli 
enie owego cmentarza, znajdującego się pod Łungianami. 
jak i z prowincji ma skorzystać z tego zezwolenia i wy- 

  

     
  

A 

— (p) Uporządkowanie skweru Orzesz- 
kowej. Od dłuższego czasu trwają roboty 
na terenie skweru Orzeszkowej. Mają one na 
celu gruntowne uporządkowanie i upiększe- 
nie tego zaniedbanego dotychczas i znajdu- 
ącego się w opłakanym stanie zakątku. 

, Po usunięciu resztek fundamentów wysta 
wionej tu niegdyś kapliczki prawosławnej i 
niwelacji placyku, zabrano się z koleji do 
starannego umocowania i wyrównania jego 
powierzchni. Praca ta, prowadzona w dość 
opieszaiem tempie, jest już na ukończeniu i 
obecnie przystąpiono do punktu kardynalne- 
go tych robót mianowicie do urządzenia fon 
tany i basenu, które to przedsięwzięcie u- 
możliwione zostało dzięki doprowadzeniu ru 
ry wodociągowej do środka placyku. 

Pozatem wprowadzono pewne zmiany w 
kierunku i rozmiarach (szerokość) poszcze- 
gólnych dróżek skweru, prowadzących do 
centrum, oraz częściowo powiększono traw- 
niki, 

Dzięki wszystkim tym inowacjom, obfi- 
cie zadrzewiony i położony przy najruchliw- 
szej części ulicy pryncypalnej skwer ten, 0- 
biecuje się stać jednym z najbardziej uczę- 
szczanych i uroczych zakątków naszego 
miasta. 3 

— (p) Usunięcie pozostałości „piegut- 
kowych*. W tych dniach uprzątnięto nare- 
szcie resztki szyn tramwajowych na ulicach 
Arsenalskiej i Kościuszki, stanowiących о- 
statnłą już przeszłość po smutnej pamięci 
„Piegutku“ wileńskim. 

„— (p) Uprzątnięcie jeszcze jednej „bu- 
dki*. Onegdaj uprzątnieto jeszcze jedną 
szpetną klitkę drewnianą przy placu kated- 
ralnym w której sprzedawano słodycze i wo- 
dę sodową, a która zarazem służyła jako 
„poczekalnia tramwajowa“ wagonom „Pie- 
gutka“. A 

— (p) Ozdabianie teatru „Reduta“ W re 
montowanym obecnie i odświeżanym nazew- 
nątrz gmachu teatru „Reduta*" sklepienie 
ganku oraz parapet znajdującego się nad 
nim tarasu zostały przyozdobione pięknemi 
lampjonami elektrycznemi o mlecznym świa- 
tle. Pozatem balkon i górne okna ozdobiono 
kwiatami. 

Miejmy nadzieję że przy tej sposobności 
nazbyt już prymitywna drewniana podłoga 
ganku zostanie zastąpioną przez jakiś bar- 
dziej trwały i solidny materjał budowlany 
(masa betonowa, płyty lub kostka.) 

— (p) Nowe chodniki i jeźdnie. Przy ko 
ściele Bernardyńskim wzdłuż muru kożcel: 
nego został ułożony chodnik betonowy; ró- 
wnolegle doń jedna z dróżek urządzonego 
tam skweru obecnie się zabrukowywuje po- 
nieważ tędy będzie przebiegała droga dla 
wozów ładunkowych udających się na teren 
ogrodu Bernardyńskiego (do teatru, restaura 
cji oraz wodociągów miejskich, objętej tere- 
nem ogrodu.) 

— (x) Gruntowne odremontowanie lo- 
kala dia „Kropli mleka". Wydział opieki spo 
iecznej przy Magistracie m. Wilna zakończył 
w tych dniach prace nad gruntownym re- 
mottem dokonanym w gmachu przy ul. Wieł 

  

kiej 46 pod lokal dla instytucji miejskiej 
„Kropla mleka“. 

Koszta tego remontu wynoszą około 
podatku od nieru- 30.000 zł 

— (6) „Podwyžka ceny na 
dniem 1 sierpnia r.b, Dyrekcja 
Państwowych podwyższa 

irytus. Z 
ionopołów 

detaliczną cenę 

3 

Go robi 140-tu ludzi, wypuszęzanych z więzienia 
Jak wiadomo na mocy ostatniej amnestji z więzień wileńskich zwołnionych została 

kilka set osób. 
Część zwolnionych w ilości około 150 więzniów zamieszkałych na prowincji zgło- 

siła się tegoż dnia do Magistratu z prośbą 
kolejowych do miejsca zamieszkania. 

o udzielenie im zapomogi na kupno biletów 

Zasadniczo zapomóg tych w takich wypadkach Magistrat nikomu nie odmawia. 

Tutaj jednak, Magistrat biorąc pod uwagę wysoką sumę (2000 zł.) którą musiał 
odrazu wyłożyć i licząc się jednocześnie z pustkami w kasie miejskiej, zaproponował ka- 
żdemu z petentów odpracowania żądanej przez niego zapomogi przy robotach miejskich. 

Uznanych za niezdolnych do pracy fizycznej w ilości 10 osób wysłano do ich miej- 
sca zamieszkania jeszcze tegoż dnia. 

Pozostali zaś przeważnie młodzi ludzi w liczbie około 140 mieli się zgłosić ma- 
stępnego dnia do priacy. 

Lecz niestety, nazajutrz zjawiło się tylko ... 8 osób. A przecież trzeba zaznaczyć 
że Magistrat zaproponował im za każdy odpracowany dzień calodzienne utrzymanie 
z noclegiem przy jednocześnej dopłacie po 3,50 zł. dziennie. (x) 

spirytusu na cele lecznicze i domowe. 
POSWYŻKA wynosi 70 gr. na litrze t. 

do 12,50 zł. za jeden litr. 

— (0) Poradnia sportowo - lekarska. 
W związku z rozwojem sportu i wychowania 
fizycznego powstaje konieczność zorganizo- 
wania racjonalnej opieki lekarskiej. 

Jak się dowadujemy, z dniem 1 paździer 
nika r. b. uruchomiona zostanie w Wilnie 
poradnia sportowo - lekarska przy Komite- 
cie WF. --P.-W. 

į. 

SZKOLNA. 

O powiekszenie przedszkola. Do 
Zarządu Macierzy Szkolnej im. T. Košciusz- 
ki na Nowym Świecie zgłaszają się wciąż mi 
szkańcy tej dzielnicy z prośbą o powiększe- 
nie istniejącego przedszkola dla dzieci od lat 
4 do 7 i założenia grupy dla dzieci starszych. 

Brak środków nie pozwala na zadośću- 
czynienie słusznym żądaniom mieszkańców. 

Zarząd koła wystąpił w swoim czasie do 
Magistratu m. Wilna z prośbą o udzielenie 
pomocy, od utrzymania której będzie zale- 
żało zaspokojenie potrzeb niezamożnych ro- 
dziców, którzy udając się do pracy mogły 
zastawiać swe dzieci pod opieką, chroniąc od 
zgubnego wpływu ulicy. Spodziewać się na- 
leży iż władze Miejskie, na wzor Warszawy, 
która utrzymuje około 60 przedszkol, przyj- 
dą z pomocą. 

SAMORZĄDOWA. 

— (x) Subsydja samorządu na organi- 
zacje W. F. P. w. w pow. Wil. - Trockim. 
Sejmik pow. Wileńsko - Trockiego wyasyg- 
nował w dniu wczorajszym 600 zł. dla orga- 
nizacji wychowania fizycznego i przyspo- 
sobienia wojskowego powstałej ostatnio na 
terenie tegoż powiatu. 

Suma ta zużyta zostanie na zorganizowa- 
nie kursów. W. F. i P. W. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Subsydja Ministerstwa Pracy i 
Op. Sp. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz- 
nej wyasygnował na ręce Pana Wojewody 
zł. 4.050 dła Towarzystwa Miłośników Jezio- 
ra Narocz i okolicy z przeznaczeniem na or- 
ganizację Domu Ludowego. 

POCZTOWA. 

— (0) Doręczanie listów według nowego 
O. dniem 1 sierpnia r. b. 
wchodzi w życie rozporządzenie Min. Poczt 
i Telegrafów w sprawie zastępczego dorę- 
czania zwykłych przesyłek pocztowych. 

Podług tego rozporządzenia zwykłe prze- 
syłki listowe (listy, kartki pocztowe, druki, 
czasopisma, papiery handlowe, próby towa- 
rów) winny być doręczane w lokalu, wska- 
zanym w adresie, bądź bezpośrednio do rąk 
adresatu, bądź członkowi jego rodziny lub 
innemu domownikowi, a w szczególności 0- 
sobie tam pracującej lub zamieszkałej, bądź 
wreszcie służbie adresata. 

Q fie przy wejściu do lokału mieszkania 
adresata umeszczona jest skrzynka do listów 
listonosz może wrzucać całkowicie opłaconą 
lub wolne od opłaty pocztowej zwykłe prze- 
syłki listowe do skrzynki listów. W domach, 
w których umieszczone są specjalne szafki 
do listów z przegródkami, doręczanie takich 
przesyłek do adresatów, korzystających z 
tych przegródek, odbywa się wyłącznie przez 
włożenie przesyłek do odpowiednich prze- 
gródek. 

Powyższy sposob doręczania przez wło- 
żenie przesyłek do przegródek szaiki do li- 
stów, lub przez wrzucenie do skrzynki do 
listów, niema zastosowania przy  doręcze- 
nie listów za dowodem doręczenia oraz pism 
sądowych. 

Doręczenie, wykonane w sposób przewi- 
dziany wyżej uważa się za doręczenie pra- 
wdziwe. 

RÓŻNE. 

— Sprostowanie błędów. We wczoraj- 
szym dodatku „Słowa*, poświęconym rocz- 
nicy 10-cio lecia 13-tego pułku ułanów w o- 
pisie bitwy pod Janowem zakradły się na- 
stępujące błędy drukarskie, które prostuje- 
my: W ustępie: Ale najgorzej sprawa miała 
się z dowództwem i t. d. „powinno był obyć: 
„Dzięki staraniom nas oficerów, został on 
(pułkownik Śląsko) zawieszony w swych 
czynnościach przez generała szczuka, 
wkrótce potem również zawieszonego w pra 
wach dowódcy* za skandaliczną obronę Wil 
na“. 

Również ustęp z trzeciej szpalty artykułu: 
„Wkrótce skręciliśmy z szosy i t. d.*. powi- 
nien się znajdować na drugiej szpalcie przed 
ustępem: „Weszliśmy w kraj i t. d.“ 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dzisiej- 
sza premjera „Tajemnica Makropulos“, kto- 
ra dziš po raz pierwszy odegra Teatr Polski 
niezwykle zainteresowała publiczność, czego 
dowodem tłok przy okienku kasowem. О- 
bok sensacyjnej treści dzisiejszej premiery 
specjalne zainteresowanie wywołał fakt wy- 
stępu w niej ulubionej artystki Zofji Grabow- 
skiej, jak również udział w niej biorących 

pięciu wybitnych reżyserów, a mianowi- 
: Marjana Godlewskiego, Stefana Dąbrow 

skiego, Karoła Wyrwicz - Wichrowskiego, 
Wacława Malinowskiego i Marjana Lenka. 

Jutro „Tajemnica Makropulos'. 

— Przedstawienie z okazji Zjazdu Le- 
gjonistów. Teatr Polski м @. 12 sierpnia 
specjalnie z okazji Zjazdu wystawia „Wier- 
ną kochankę* — Fijałkowskiego; komedja 
ta w docipny sposób opiewa tryumf wojska 
polskiego nad bolszewikami. 

        

  

RADJO. 
Piątek 27 lipca 1928 r. 

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

17.05—17.25: Chwilka litewska. е 
17,25—17,50: „Jedziemy nad jeziora wi- 

leńskie* odczyt. SĘ 
18,00 19,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert popołudniowy. i я 
19,05—19,30: Kronika žycia mtodziežy. 
19,30 - 19,55: „Skrzynka pocztowa“. 
19.55— : Komunikaty. 

20,15—22,00: Transmisja z Warszawy: 
koncert symfoniczny z Doliny Szwajcar- 
skiej. 

22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, komunikaty: P. A. T., poli- 
cyjny, sportowy i inne. 

  

Ziazd mężów zaufania 
B.B.W.R. z Wileńszczyzny 

W dniu 26 b. m. odbył się w lo- 
kalu Sokretarjatu Wojewódzkiego w 
Wilnie przy ul. Zawalnej 1 Zjazd mę- 
żów zaufania z województwa Wileń- 
skiego pod przewodnictwem posła 
Jana Piłsudskiego z udziałem posła 
d-ra Brokowskiego i posła Władysła- 
wa Kamińskiego, senatora W. Abra- 
mowicza, zastępcy Gen. Sekr. p. Pu- 
zyńskiego i sekretarza wojewódzkiego 
Fr. Świderskiego. 

Referat o sytuacji politycznej Rze- 
czypospolitej wygłosił poseł Jan Pił- 
sudski, zaznaczając konieczność przy- 
gotowania opinji społecznej do mają- 
cej nastąpić zmiany konstytucji w 
kierunku zrównoważenia uprawnień 
władzy ustawodawczej i wykonaw- 
czej. 

Następnie z obszernym referatem 
w Sprawie organizacji terenowej Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem wystąpił zastępca Gen. Sekr. 
prof. Puzyński. 

Prelegent rozwinął i uzasadnił 
podstawy organizacyjne, na kórych 
opierać się powinna działalność mę- 
żów zaufania w powiatach i gminach. 

Po referacie p. Puzyńskiego dele- 
gaci prowincjonalni zdawali sprawę z 
sytuacji politycznej i gospodarczej na 
terenach powiatów, potem wywiązała 
sie obszerna i rzeczowa dyskusja 
która wyjaśniła i wyraźnie określiła” 
metodę pracy na terenie. 

Po zamknięciu obrad uczestnicy 
Zjazdu zwiedzili gremjalnie teren Tar- 
gów Północnych, gdzie wyjaśnień i 
informacyj udzielali p.p.prof. J. Kłos i 
red. Święcicki, 

Z SĄDÓW. 
Na głuchej wsi wileńskiej sku 
pywali grzyby za fałszywe pie 

niądze. 

W październiku r. ub. w ustronnej wsi 
Mergazery gm. orańskiej pojawiły się w 
większej ilości fałszywe banknoty 20-to i 
5-cio złotowe: 

Uwiadomiena policja po przeprowa- 
dzeniu śledztwa ustaliła, iż uszczęśliwieni 
falsyfikatami zostali mieszkańcy wioski: 
B. Nowicki, Ant. i Paulina Wojniłowiczowa 
Anast. Wojtkiewiczowa, Dominika Wojtkie- 
wiczowa, i Kleofas Tamulewicz. 

Dalej stwierdzono, iż wszystkie te ban- 
knoty pochodzą z jednego źródłą i dane 
były za kupione grzyby. 

Podejrzenie padło na obcych przyby- 
szy z Warszawy w osobach dwóch mężczyzn 
i kobiety. 

W porozumieniu z policją śledczą w 
stolicy odszukano parę poszukiwaną, a 
mianowicie Jana Trojanowskiego i įego 
przyjaciółkę Feliksę Kochanowską, którzy 
jak się okazało, byli już notowani jako 
sprawcy puszczania w obieg fałszywych 
banknotów. 

Zaaresztowana para, sprowadzona do 
Wilna, do winy nie przyznała się. 

Wczoraj sprawę tę drobiazgowo badał 
Sąd Okręgowy pod przewodnictwem sędzie- 
go Borejki i w rezultacie przewodu uznał 
Trojanowskiego za winnege rozpowsze- 
chniania fałszywych banknotów i skazał 
go po zastosowaniu okoliczności łagodzą 
cych na pół roku więzienia, darowywując 
połowę kary na mocy amnestji, a na resztę 
zaliczając odbyty areszt prewencyjny, współ= 
oskarżoną sąd uniewinnił. # 

OS. 

Ze świafa. 
Na biegunach będzie ciepło. Na 

początku wiosny, która w roku bieżącym 
była naogół bardzo kapryśna, było bardzo 
wiele przepowiedni o tem, jakiem będzie 
obecne lato. Nie wszystkie z tych przepo- 
wiedni sprawdziły się, wogóle zaś więk- 
szość ludzi odniosłą się do nich z niedo- 
wierzaniem. Niektóre jednak z mniej 
lub większą ścisłością sprawdziły się j 
dotychczas. 

Dotyczy to przedewszystkiem przepo- 
wiedni dwóch uczonych, profesorów Wo- 
elsche, Niemca, i Bendandi, Włocha. Prze- 
powiedzieli oni niemal jednocześnie, mimo, 
że ze sobą AA stosunków nie utrzy- 
mują, z niezwykłą zgodnością i niemal ma- 
tematyczną ścisłością szereg katastrof i 
trzęsień ziemi, jakie w tym roku nawiedzi- 
ły Bałkany, Meksyk i Alaskę oraz Bliski 
i Daleki Wschód, 

Zdaniem tych uczonych trzęsienia, wy- 
lewy rzek, Gżywiona działalność wulkanów 
wichury, śniegi i deszcze na przełomie 
zimy i wiosny wróżą światu olbrzymie prze- 
miany, które radykalnie zmienią obecne 
warunki. 

. Lodowce, które w poprzednim okresie 
zajmowały ogromne obszary ludnych dziś 
i mających umiarkowany klimat krajów 
znikną wkrótce zupełnie również z okolic 
podbiegunowych, gdyż ziemia wkroczy w 
nowy okres swego istnienia, w tak zwany 
okres gorący. Przeciętna temperatura stale 
będzie wzrastać. Pod gorącemi promienia- 
mi słońca stopnieją wieczne lody okolic 
podbiegunowych i dla ludzkości odkryją się 
nowe tereny dla kolonizacji. Wzrost tempe- 
ratury nie wyrządzi życiu na ziemi szkody 
lecz przesuwając aż do bieguna obszary 
terenów zamieszkanych i uprawnych, ob- 
darzy ludzkość wieloma dobrodziejstwami. 
Z przesunięciem się strefy umiarkowanej 
ną daleką północ, Polska zmieni gruntow-= 
nie swój klimat i znajdzie się w strefie 
gorącej. 

„ Te wielkie zmiany mają nastąpić w 
niedalekiej przyszłości, a tegoroczne upały 
mają świądczyć, że ziemią szybkim kro- 

ss S
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kiem wchodzi w „gorący* okres swego 
istnienia. 

Kto wie więc, czy za naszych jeszcze 

czasów nie powstaną na Mazowszu czy w 

Wileńszczyźnie olbrzymie plantacje wino- 

gronu, fig i bawełny i czy ci, którzy obec- 

nie wyjeżdżają na Rivierę nie będą jeździć 
na Szpicbergen lub do Grenlandji. 

Otyłość staje się modną. 
Z Holywood donoszą: 

Wielką sensację wywołało tu za- 
proszenie artystki Molly O*Day, jako 

wykonawczyni głównej roli w jednym 

z najnowszych iilmów, przez znakomi- 

tego reżysera Hollywood Griffitha. 
Artystka jest bardzo urocza i bardżo 
młoda, ale waży 70 kilo. 

. Przed kilku laty Molly O'Day była 
jedną z artystek kinowych, na którą 
pokładano wielkie nadzieje. Ale jej 
Świetna karjera powinna się była za- 
kończyć z chwilą, gdy zaczęła tyč. 
Żaden reżyser nie chciał jej bowiem 
angażować. 

Obecnie artystka sama zabiegała 
o to, by ją zaangażowano. Reżysero- 
wie zgodzili się na wyznaczenie jej 
roli, o ile utraci 30 funtów. O'Day 
zaczęła chudnąć i utraciła już 10 fun- 
tów, gdy raptem otrzymała od Grif- 
fitha telegram następującej treści: 

— Niech pani przestanie zabiegać 
o schudnięcie i postara się raczej 
jeszcze utyć i niezwłocznie przyjechać. 

Molly O'Day przyjechała do Hol- 
lywoodu i jakże była szczęśliwa, gdy 
Grifiith jej oznajmił, że okres chu- 
dych kobiet już minął i że wobec te- 
go obsadza on główne role jedynie 
kobietami korpulentnemi. Umowa zo- 

stała niezwłocznie podpisana i Grii- 
fith przystąpił do zdjęć. 
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H. BALFOUR. 

*WALRA 0 DOKUMENTŲ 
— Ale to wszystko jest bardzo dzi 

wne, ciągnęła dalej, i przyznam się, że 
nie rozumiem. Podobno Jack podejrze- 
wa mojego ojca o uwięzienie Billa i 

Molly i zamiar zamordowania ich prócz 

tego uważa go za złodzieja i oskarża 

o Cały szereg różnych zbrodni. Wydaje 

mi się to wszystko bardzo nieprawdo- 

podobnem. Pan powinien był mnie u- 

przedzić. 
Ned stracił mowę na chwilę, miał 

ochotę tylko wziąć Izabellę w objęcia, 

ale pamiętał dobrze gest niechęci z 

jakim cofnęła się, gdy wszedł przed 

chwlilą. 

— Jill była bardzo dobra,—mówi- 
ła Izabella,była to dla niej bardzo nie- 
przyjemna misja, a ja nie ułatwiłam 
bynajmniej trudnego zadania, ale nie 
mogłam... 

Głos jej zadrżał przy ostatnich sło- 
wach i, jakby tracąc siły usiadła. Ned 

zbliżył się i oparł o poręcz fotelu na 

którym siedział. dziewczyna zawahała 

się chwilę, poczem oparła głowę na je- 

go ramieniu, on zaś objął ją serdecz- 

nie. ^ 
Przez dłuższą chwilę nie mówili 

nic do siebie, potem Izabella zapytała: 

Nedzie, czy kochasz bardzo swego 

ojca? 
— średnio, odrzekł zamyślony Ned, 

Gdańsk. 
dostarcza wobec dużego zbytu po cenach najniższych udzielając najwyż- 

szego rabatu silniki elekfryCZNE prądu stałego i trójfazowego. 

PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO. 

TRANSFORMATORY. 

Biuro własne: Warszawa, Jasna 11 m. 

Skład nasz: Szloma Rudomiński, Wilno, Zawalna 28/30. 

lub bezpośrednio: STOCZNIA GDAŃSKA, GDAŃSK. 

Ь/ 75 
DINOL 
PŁYNNY NIEZAWODNY 
/RODEK OD POTU 

Opatentowany przez Urząd Wynalazków Rzeczypospo- 

litej Polskiej za Nr. 6944, jako ostatnie słowo chemii 

kosmetycznej w dobie obecnej. 

uwalnia bezpowrotnie od pocenia się' pachy, 

usuwa radykalnie niemiłą woń potu. 

więc suknie w tych miejscach od pla- 

ochrania obuwie i pończochy od znisz- 

nie wywołuje żadnych objawów ubocznych, 

jest to płyn, więc wchłaniaisię szybko przez 

skórę, co mu daje znaczną przewagę nad 

Laboratorium Chemiczne „Dinol* Warszawa, Elekto- 

ralna 26. Tel. 240-52. Konto P. K. O. Nr. 13807. 

Sprzedaż w perfumerjach, skł. apt. i aptekach. 

Przedstawiciel 5. Trocki. Wilno, Węglowa 10. 
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Zamordowanie Bypriana 
Piotrowskiego? 

Ostatnio Kowno zelektryzowała wiado- 

mość, że filar opery kowieńskiej, Cyprjan 

Piotrowski, który bawi ostatnio z żoną we 

Włoszech według jednych wersyj został 

zraniony, według drugich — zamordowany. 

Piotrowski jest dzisiaj najpopularniejszą 

osobistością na Litwie, gdyż oprócz zasłu- 

gi zorganizowania i prowadzenią opery ko- 

wieńskiej, jest nieprzeciętnym Spiewakiem 

i święcił tryumf w większych ośrodkach 

europejskich i Ameryce. W związku Z o- 

statniemi wiadomościami niebywale wzrósł 

popyt na śpiewane przez Piotrowskiego 

pł:ty gramofonowe, których wkrótce za 

brakło. Zapytane poselstwa litewskie w 

Rzymie i Berlinie nie udzieliły żadnych wy 

jaśnień, gdyż wogóle nie wiedzą, gdzie jest 

obecnie Piotrowski; cała Litwa z ogromnem 

naprężeniem czeką dalszych wiadomości. 

terenie województw: Wileńskiego, 

Warunki — pen 

T-WO UBEZPIECZEŃ 

„VIT 
poszukuje ustosunkowanych inteligentnych osób dla współpracy na 

Nowogródzkiego, Poleskiego i Wo- 

łyńskiego w charakterze akwizytorów i inspektorów. 

SŁOWO 

BZEEMOSEEKOSZKZA 

KAŻDY Radjoamator wie, czem 

jest defekt w aparacie odbiorczym 

KAŻDY defekt psuje odbiór i 

„, denerwuje słuchacza. ‚ 

KAŻDY więc winien mieč pod ® 

ręką książkę, zawierającą radyi g 

wskazówki, jak defekt taki usunąć ® 

PORARNIK DLA RADJOAMA- 4 

TORÓW, praca zbiorowa WY- ią 
bitnych fachowców wojskowych, 

pod red. mjr. inż. Krulisza, jest į 

właśnie tem, co jest niezbędne @ 

dla każdego Radjoamatora. — ® 

Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- 

wionego 5, — zł i 

Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 

garniach oraz w AJEN CJA 

WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 
Mickiewicza 4—6. 

  

   
   

     

   

"R 
a A“ 

sja i prowizja. 

Zgłoszenia przyjmuje Oddział T-wa w Wilnie, 

| przy ul. Królewskiej Nr. 7 m. 6. 
Dyrektor Władysław Wysocki. 
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ŻADNE PERFUMY NIE PRZYTŁUMIĄ 

pachami, chroni 
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— był to id.ealny człowiek, ale zdawa- 

ło się że nigdy nie żył na naszej plane 

cie i trudno było się z nim porozumieć. 

Matka była mi o wiele bliższą. 

— Ja zaś nie pamiętam mojej ma- 

tki, miałam tylko ojca. 
Oczy jej patrzyły smutnie w ogień. 

Ned gładził serdecznie jej ciemną 

główkę. 
— Jest on dziwnym człowiekiem, 

— mówiła dalej. — Nie wiem, czy ro- 

zumieliśmy się dobrze, jednak czułam 

się zawsze szczęśliwą, mając pewność 

że kocha mnie i jest ze mnie dumny. 

W dzieciństwie pochwały jego były 

dla mnie szczytem szczęścia, zawsze 

wpajał we mnie zasadę, że można do- 

konać wielkich czynów przy silnej 

woli, pragnęłam więc postępować w 

myśl tej zasady. 
Znów nastąpiła pauza. 

Nie rozmawialiśmy nigdy szczerze 

i nawet nie pragnęłam tego. Jedyną 

Jedyną dłuższą rozmowę mieliśmy z 

powodu oświadczyn pewnego pana, 

który się starał o moją rękę. Ojciec 

mój nie mógł zrozumieć, dlaczego od- 

mówiłam temu panu, który był właści- 

cielem olbrzymich dóbr i pięknego ty- 

tułu. Byłam nawet zmuszona do po- 

stawienia pewnego ultimatum. Lecz 

ojciec był bardzo dla mnie dobry 1 kie- 

dy chorowałam pielęgnował mnie bar- 

dzo czule... Ach Nedzie, zdaje mi się 

że to tylko zły sen, nie mogę uwierzyć 

w to wszystko co mi powiedziano, a 

przytem jack chce bym mu pomogla! 

  

dostarcza 

Generalne przedstawicielstwo na b, 

Kongresówkę i Kresy 

polskie Towarzystwo Handlu z Francją w Warszawie. 

Dyrekcja: ul. ks. Skorupki 8 tel. 196-33. 

Salon wystowowy i biura: ul. Moniu- 

  

Pieka wyprzedaż 
towarów letnich, obuwia, konfekcji, 

galanterji oraz towarów wysortowa- 

nych z rabatem od 10—50 proc. 

ogłasza od dnia 14 iipca r. b. 

DOM HANDLOWY 

WAGŁAW KNOWIGKI 
Wilno, ul. Wielka 30. |— 

Prosimy sprawdzić ceny. 

SB. EEE benzynowe i ropne 

AGREGATY 
ELEKTRYCZEE 

AROTOPORPY 
Zakładów Przemysłowych 

RENAULT 
Blancouri (Sene) Francja 
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— jest to niemożliwe! — Krzyknął 
gwałtownie Ned. O lzo jakżebym 
chciał ci dopomóc! : 

— Nic nie możesz poradzić mój dro 
gi przyjacielu, tylko miłość twoja mo- 
że mi osłodzić te chwile. Pierwszą nio- 

ją myślą była chęć znaleźć ciebie i 

uciec gdzieś w świat daleki, byle pre- 

dzej. 
Łkanie wydarło się z jej piersi, 

lecz natychmiast opanowała się i po- 

dniosła głowę. 
Ned ucałował ją gorąco, przytuliła 

się do niego rozpaczliwie: po chwili 

odsunęła się i rzekła. 
— Jedź już, musimy być odważni, 

niech cię Bóg prowadzi! 

ROZDZIAŁ XXV 
Peter Morgan 

Strickland poraz piąty zapalił faj- 

kę pytając siebie, czy długo jeszcze bę- 

dzie musiał czekać na Neda. Zimno 

mu było, ale nie chciał odjechać bez 

porozumienia z przyjacielem . Wresz- 

cie Ned ukazał się na progu i zapytał: 

— Czy jesteś tutaj Jacku? 
—— Tak. Czy wszystko w porzą- 

dku? 
O ile w tych warunkach może 

być w porządku.Wsiadaj, zawiozę cię 

do hotelu. į 

Crawley wysiadł przed hotelem i 

Jack polecił mu, by zatelefonował do 

lorda Fairleigha. ` 

Ned odnalazł czekający w pobliżu 

Wydawcz Stanłszaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

"700 7 001005 EO OREW UZ R, 

I tupujemy antyki 
stare meble, obrazy, dywa- 

ny, polską porcelanę, pasy, 

OFERTY: I-19ie 

Dom Sztuki Ip, Ilir. 

WARSZAWA, 

ul. Chmielna 5. 

GANT PZN GERO CATZEMI FEB KWD ZSBRA 
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Przetarg, 

Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja 

Robót Publicznych) w Wilnie ogłasza pu- 

pliczny pisemny przetarg ofertowy na bu- 

dowę warsztatów Państwowej Szkoły Te- 

chnicznej w Wilnie (28.090 m3). | 

Szczegółowe projekty, obliczenia Sta- 

tystyczne, warunki techniczne, ogólne wa- 

runki budowy, projekt umowy oraz prze- 

pisy © oddawaniu państwowych dostaw i 

robót są do przejrzenia w lokalu Dyrekcji 

Robót Publicznych w pokoju Nr. 91, co- 

dziennie w godzinach od 12 do 14-tej. Tam 

również są do otrzymania ślepe kosztory- 

sy oraz projekt umowy za zwrotem ko- 

sztów takowych. | 

Oferty w zapieczętowanych  lakową 

pieczęcią kopertach z napisem: „Oferta na 

budowę warsztatów Państwowej Szkoły 

Technicznej w Wilnie" należy złożyć do 

kancelarji Oddziału Budowlanego, pokój 

Nr. 92, najpóźniej do godziny lo-tej w dniu 

16-go sierpnia 1928 r. 
Do każdej oferty musi być dołączony 

dowód złożenia w Kasie Skarbowej na de- 

pozyt Dyrekcji Robót Publicznych wadjum 

w wysokości 3 proc. od całkowitej oiero- 

wanej sumy. Dołączenie wadjum do ofer- 

ty w gotówce lub w papierach wartościo- 

wych jest niedopuszczalne. i 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 

16 sierpnia r. b. w lokalu Dyrekcji Robót 

Publicznych o godzinie 12-tej. . 

Celem osiągnięcia oszczędności w ko- 

sztach budowy firmom przysługiwać będzie 

prawo wpro * adzenią takich zmian w kon- 

strukcji żelazobetonów, które przy zacho- 

waniu wytrzymałości i obciążeń, przewidzią- 

nych normami Ministerstwa Robót Publi- 

cznych, dadzą maximum oszczędności w 

budowie, z warunkiem, że przedstawione 

będą odnośne obliczenia statystyczne, któ- 

re będą podlegać zatwierdzeniu Dyrekcji 

Robót Publicznych. Pozycje kosztorysowe, 

podlegające obniżeniu z powodu wprowa- 

dzenia wskazanych zmian konstrukcji że- 

lazo-betonowych, winny być przedstawione 

oddzielnie, niezależnie od obowiązującego 

wypełnienia ślepych rządowych kosztory- 

sów: 
Przedłożone wskązane poprzednio zni- 

żki mogą być wzięte pod rozwagę przy 

oddaniu robót. 5 

Wszystkich oferentów obowiązują prze- 

pisy tymczasowe o oddawaniu państwo- 

wych dostaw i robót w zakresie działania 

Ministerstwa Robót Publicznych z dn. 

31. VII. 1926 r., przyczem do oferty należy 

dołączyć oświadczenie, że wskazane tym- 

czasowe przepisy są oferującej firmie zna- 

ne i ich postanowieniom firma poddaje się 

bez zastrzeżeń. Bez tego oświadczenia 

oferty nie będą rozpatrywane. 

Przetarg podlega zatwierdzeniu przez 

Ministerstwo Robót Publicznych, przyczem 

zarówno temu ostatniemu, jak i Urzędowi 

Wojewódzkiemu przysługiwać będzie pra- 

wo swobodnego wyboru oferenta bez wzglę- 

du na wysokość oferowanej kwoty oraz 

prawo zredukowania ilości robót w zale- 

ŹŻności od wyniku przetargu i przyznanych 

na ten cel kredytów, względnie niesko- 

rzystania z żadnej z wniesionych ofert. 

Za Wojewodę 
w z. Dyrektor Inżynier 

  

Ogłoszenie, 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie Antoni SITARZ, zamieszkały w Wil- 
nie przy ulicy Św. Michaiskiej Nr 8, zgo- 
dnie z art. 1030 U. P. C. ogłasza, iż w 
dniu 27 lipca 1928 r. o godz. 10-е] rano w 
Wilnie przy ul. Wielkiej Nr 46 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego | Kazimierza Milewicza, skła- 
dającego się z samochodu osobowego 
firmy „Ford*, oszącowanego na sumę 
1.000 zł. na zaspokojenie pretensyj Izraela 
Wołockiego i innych. 

Komornik sądowy: (—) A. SITARZ. . 

Perlmuffera Ulframaryna 
: jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
* wydatniejszą farbą do bieliznyi ce- 
: lów malarskich. Odznaczona na wy- 
: stawach w Brukseli i Medjolanie 

3 złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna pO. 

Wszędzie do nabycia. 

  

  

Ro ŁADOWANIE i NAPRAWA A+ — RRC. 
: в R į 

$ AKUMULATORÓW EZĘWEY IE | a B na maszynach ta- 4 

щ Tanio, Fachowo, Szykko. S Ommuom-peams |Ni0 szybko i ia- į 
R Tanie i najtrwalsze akum. anodowe. ® agubiony | kwit Wil. Biuro” Komie i 
E katodowe, samochodowe i inne pg lombardowy (Bi- = < B 
iš Zakłady Akumul BZ skupia 12) Nr | jiekiewicza Bi, B kłady Akumulatorowe BB 27201, unieważnia się. | Mickiewicza zi, | 
в i Elektrotechniczne = ORAS | tE5152, —0 * 

Е E-Technik MICHAŁ GIRDA. E 
: Wilno, Szopena 8. в (FEBE Oszczędności 

  

a a M A оСО О | АСА B оЕ. ka twoja jest zabez- 
s wszelkie rany. szczególnie przesta- @  CZFKKSEB LKS pieczona złotem, sre” 
m rzałe rany u nóg, jakot.ż wyrzuty 8 4KUSZERKA brem i drogiemi ka* 
g wszelkiego rodzaju, ‚& doskonałym gm w $ iai mieniami. 
@ skutkiem używana i wypróbowana, B Še. mia owska 1 Plac Kated-| 
g dużo listów dziękczynnych do - © przyjmuje od godz. 9 MR ralny,Bisku= 
m Sspozycji. Słoik 3 zł, podwójny 5 zł. 8 do 7. Mickiewicza pia 12, wydaje ро- 
B Do nabycia w aptekach lub wprost a 46 m. 6. Niezamoż- życzki na zastaw zło” 
m Apteka A. Jurkowskiego — Nakło, 8 nym ustępstwa. ta, srebra, brylantów; 
m Wielkopolska. 6 9090£ Z. P. Nr 63 R i różnych to* 

warów. 

KUPKO I SPRZEDAŻ 5, LOKALE 
WAWAAWA 

Sprzedaje 
samochód europejka zad 
ле e na Antokolu. torpedlo. Cena Zpiówzenikć do Sios 

umiarkowana. _AdrES waw nod „Mi d 
w „Siowie“.  3286n POR KNIE 

KUPUJE,CZARNICE _ Poszukuję 
(jagode czarne), mieszkania od 1 sier- 

_ POTRZEBNE 
mieszkanie 3 pokojo- 
we z kuchnią, požą- 

porzeczki, agrest, pūia, 2 duže pokole, 
wiśnie i maliny w lub 3 mniejsze z 
każdej ilości. Wilno, kuchnią. Zgłoszenia 
ul. Straszuna 13 m. I, PO „Słowa* pod M.P. 
Grynhaus. _   manana 

Pokój 
umeblowany do wy 

SDo 30 ha folwark 
z zabudowaniami, 
6 klm. od kolei, z 
pszenną ziemią, 1 
kl. łąkami i lasem 
na własny użytek, ; 
sprzedamy — Zaraz 
Wil. Biuro Komi- . SRESIREOKENUM БЕРДИЕ 

sowo - Handlowe, | 
«> + 

Mickiewicza 21, ; “о: m E 

„tel. 152. 0] pra mus mo АНЕ 

3250- © 

    

    

swoje ulokuj na 12 
proc. rocznie. Gotów” BB ANUSZERA! 86 

  

  

  

Bom Handlowy K. RYRKIENICZ 
Wilno, ul. A. Mickiewicza 9 

Skład obić papierowych (tapety) 
Najnowsze rysunki z fabryk krajo- 
wych i zagranicznych. Wielka wy- 

przedaž obić. Rabat od 5 do 25 proc: 

Resztki niżej własnego kosztu. -0 
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MVAWAWE 

? LEKARZE @ 

najęcia. Garbarska 7- | 

  
BAWAWA 
———————— 

Kobieta-Lekarz 

"| Dr. Zeldowiczowa › 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 

   

    

   
  

ORYGINALN 

| żyło gore Olerzbieńskie 
ji odsiew, dające świetne plony ! odpowiedni etne ‘ ie ną nasze gleby. 
\ Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod Ša ae 
« Fr. Świątecki Ak „ Biuro „Lechja“ R 

3—10. bramska 29, tel. 

  

Zawiadomienie. 
Komitet Wykonawczy Pierwszy 

nocnych i Wystawy Rolniczo Przemysłowej w Wilnie 

niniejszem podaje do wiadomości, 

ogłoszeń do Katalogu-Przewodnika 
dniach zostanie ukończone. Ogłoszenia do po- 

wyższego wydawnictwa uprasza się 

  

  

      

   

DOW MOCZOW. 
od 12—2i od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Zdr. 

E 

c. Wilne, Ostro- 
3279 9   

Lekarz-Dentysta 1 
MARYA 

Озуйзка-8то!5 к 
Choroby jamy ustne! 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez ból 
Porcelanowe i złot 
korony. Sztuczne 76 
by. Wojskowym, u 
rzędnikom i uczący! 

ch Targów Pół- 

że przyjmowanie 

w najbliższych 

skierowywać do 

  

  

    
  

     

  

(-)A. Przygodzki. # Вга Reklamowego Stefana Grabowskiego | 5 zniżka.  Ofiarna 4 

px mu samąpa JW Wilnie Garbarska Nr 1, tel. 82. =0 bat SK. , 

=== нв а".." GETKSSDESKRIS EEE NETA KAA AZJA TTT Й Wydz. Zdr. Nr. 2 

— и ннна "3 
į Kuituraino-Ošwiatowy i a 
i SALA MIEJSKA Od dnia 24 do 28 lipca r. b. włącznie kinematograf z powodu remontu nie czynny. 

į ul. Ostrobramska 5. 
-— — 

Rino- ina Dzisl Parter od I zł., Balkon 70 gr. Wielki atrakcyjny film! „WSPÓŁCZESNA D. 
Teatr „Kolios według słynnej noweli A. Puszkina i opery Czajkowskiego. Reżyser Aleksander Razumny. W po ph 

Wileńska 38. Jenny Jugo i Walter Janssen. Wspaniała wystawa! Mistrzowska zral Nad program: WESOŁA KOMEDJ. 
Ostatni seans_o_godz. 10.15, 

lid” ią“ Dziś nadzwyczajny film romansów, i intryg rozgrzywających się na tle barwne " e. 

Teatr „Polonja | „W GODZINĘ ZWYCIĘSTWA" (Agross The Pacific). W Sai 0 Momie Blue, Msias ka ji) 
A.Mickiewicza 22. | Winton, Charles Stevens i Ed Kennedy. Akcja rozgrywa się w San Francisko i na wyspach Filipińskich. Smii 

ły wódz filipiński w otoczeniu swoićh kołorowych watach. Prześliczne i zalotne kreolki. Nadzwyczajna, 

zachwycająca gra. Nad program: Wesoła komedją w 2 aktach p. t. „ZGODNA RODZINKA*. Ost. seans 10.2 
Anons! Światowa sensacja dla Wilna! Najaktualniejszy film! „ŁÓT AMUNDSENA DO BIEGUNA PÓŁNOCNE 

ч— GO* wkrótce w naszem kinie. 

ANO- 7151 Najnowszą sensacja, 1-szy raz w Wilnie! Oszołomiający rozmach! Emocyjna u i į е 

Teatr „Wanda | pych wystawy! Brawurowe tempo! EDDIE POLLO j OSSI OSWALDA ik ана ao 
Wieika 30. występując wspólnie w jednym filmie „FAJEMNICZY ZAMEK czyli BOHATER PAMPASOW“. Przejmuja“ 

  

samochód i powrócił do Coombe. 

Gdy przyjechał do zamku, zatele- 

fonował natychmiast do Londynu, od- 

powiedział kamerdyner. 
— Czy lord Fairleigh jest w domu, 

— zapytał Ned. 
— Kto jest przy aparacie? 

—— P. Crawley z zamku w Coombe. 

— Mylorda niema w domu, ale po 

wróci na noc. 
— Dziękuję. Poproś by mylord za- 

telefonował do mnie, gdy wróci. 
—-Słucham pana. 
Ned powiesił słuchawkę, 

zadzwonił na lokaja i zapytał: 

— Czy Osborne i Jonah wrócili 

już? 

potem 

Nie, proszę pana, niema ani je- 

dnego ani drugiego. 
2 Czekam na telefon, położę się 

więc później. Panna Fairleighnie przy” 

jedzie dziś wieczór, możecie się kłaść 

spać. 
— Słucham pana. : 

Lokaj wyszedł, Ned zaś udał się 

do gabinetu i przez okno wpuścił Ja- 

cka. Strickland zapytał go odrazu: 

— A twoja rozmowa telefoniczna. 

—_ Pana Fairleigha nie było w do- 

mu, ale kazałem poprosić, by zatele- 

fonował do mnie, natychmiast po po- 

wrocie. 
—__ Doskonale, możemy więc zabrać 

się do dzieła. 
— Żałuję, że nie mogę ci towarzy- 

szyć. Dobranoc. Ё 

Gdy Jack powrócił po godzinie, 

miłosny dramat w 12 aktach (całość) na autentycznem tle Ameryki Połnocznej. Komentarze zbyteczne! 

znalazł Neda w złym humorze, gdyż 
nie doczekał się telefonu. Na widok 
wchodzącego detektywa, zerwał się 
zaniepokojony. 

— No, coż — zapytał 
ER Nie odnalazłem Billa, a w stu- 

dnipanuje mróz. Daj mi coś do picia. 

— Nie znalazłeś nic, żadnych śŚla- 

dów? 
— (Owszem, widziałem ciężką bra- 

mę żelazną, która zamyka wejście do 

groty, zastanowiło mię to bardzo. Mo- 

że została ona tam wybudowana dla za 

bezpieczenia skały odzbyt gwałtowne- 

go naporu wody w czasie burzy, ale 

nie wydaje mi się to prawdopodob- 

nem. Przypuszczam, że jest tam jakieś 

ukryte przejście, bramę otworzyć mo- 

żna zapewne za pomocą elektryczne- 
go mechanizmu, wprawianego w ruch. 

przez jeden z kontaktów, znajdujących 
się na tablicy w szafie. 

— Zapewne, ale skoro nie może- 
my próbować szczęścia!.. 

Dzwonek telefonu przerwał mu mo 

wę. 
Ned zdjął słuchawkę. 

—Hallo! 
—Tutaj Fairleigh. Czy to Crawley? 

Co się stało? 
— lzabella depeszowała, że przy- 

jedzie o 8-ej minut 30, ale nie przyje- 

chała tym pociągiem. Sądziłem, że po- 

winienem uprzedzić pana o tem. | 

— Czy to wszystko, co pan miał 

mi powiedzieć?Zapewne zmieniła pro- 

  
    

  

    
    

    

    

   

  

jekt, albo spóźniła się na pociąg. 
— Ale bagaż jej przybyły, poź 

tem przypuszczam, że zatelefonowa? 
by do nas. Ale to nie wszystko: 
sborne i Jonah zniknęli. : 4 

— Znowu zniknięcie! To prź 
chodzi wszelkie granice! Będę must 
poprosić by uczeni zajęli 
moim zamkiem!! 

— Czy mam wydać rozkaz szuk 
nia ich? 

—-Proszę się tem nie przejmtowś 
Osborne da sobie rady doskonaie | 

mam nadzieję, że wierny sruga Boy 

nie potrzebuje opieki. Muszę  jesż4 

przyzrać, że niepokoi mnie mili £ 

lzy Gdyby rano nie dała znać o 

bie, proszę uprzedzić policję o zagi, 

ciu jej Jeśli nie znajdę iej ju:ro rj 

wyjadę o pu: ie jedenastej i będę 

miejscu o go tzimie pół do piąte. 
Dobt *', czy zechc2 Dada Zatė 

Aonować do mnie, jeśli Iza гага 

się w Londynie? jestem o nią bań 

niespokojny. 

— Naturalnie. Dobranoc. ) 

— Wobec tego  wszystkiegos 

rzekł Jack, gdy Ned powtórzył mu 

ja rozmowę. 

— możemy być pewni, że nie, uf 

mu się wejść do domu przy 

Street i, że nie wie nic o naszyęh 

trygach”, jakby powiedział Binks. 

skonale. Teraz możemy iść spać. 

    

    
    

   

  

   

     
   

    
  

Druk. „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 234   


