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pracu kolei LikoouRomny w Lidze Narodów 
3 „Libausche Ztg.* zamieszcza arty- 

kuł posła do Sejm4. łotewskiego J. 
Hahn'ą G--polsko-litewskich.. rokowa- 
niech. j. Hahn w niezwykle ostry 
sposób atakuje politykę litewską wo- 
bec Polski, nazywając niektóre wy- 
stąpienia Woldemarasa  operetkowe- 
mi. Dalej wykazuje, że Wilno jest 
czystopolskie, że ludność Wileńszczy- 
zny nie chce słyszeć o należeniu do 
Litwy, wreszcie, że oddanie Wilna Li- 
twie oznaczałoby wydanie go na pa- 
stwę niższego gatunku kultury. Zwra- 
ca się wreszcie przeciw Litwie, pod- 
kreslając szkody, wyrządzone jej po- 
stępowaniem Łotwie, a w szczegól- 
ności Lipawie. Wszelkie ulepszenia 
komuaikacyjne, jakie się przygotowu- 
ję wewnątrz Łotwy dla Lipawy, nie 
będą nigdy w Stanie zastąpić kolei 
Romneńskiei, prowadzącej przez Litwę 
z Lipawy do Wilna i będącej główną 
arterją komunikacyjną Lipawy. Autor 
proponuje dwa rozwiązania tego zagad- 
nienia w razie niemożliwości zmu- 
szenia Litwy do nawiązania normal- ; 
nych stosunków komunikacyjnych z J 
Polską, a mianowicie: albo Liga Na- 
rodów zechce wziąć w swoje ręce 
administrację _ umiędzynarodowionej 
kolei Lipawa Szawle— Wilno— grani-+ 
ca sowiecka; albo Litwa mogłaby się 

skiej stacji dla ruchu tranzytowego 
na granicy polsko-litewskiej 
warów, idących z Polski do Lipawy p 
odwrotnie. 

Co io jest „ciaganina”. 
Niesłychane rozpasanie biuro- 
kratyzmu a Sowiec- 

ei. 

Straszliwa orgja biurokratyzmu, pano- 
sząca się w Rosji Sowieckiej, jest,jak wie- 
my, jedną z większych plag ustroju sowiec- 
kiego. Zwłaszcza chłopi białoruscy prze- 
klinają t.zw. popularnie „ciaganinę* po naj- 
różniejszych | urzędach  biurokratycznych. 
Ta „ciaganina* jest jednym również z waż- 
niejszych czynników propagandy antyso- 
wieckiej. Długie godziny czy dnie oczeki- 
wania w przedpokojach przedwojennych 
lsprawnikow, uczastkow i innych tego ro- 
dzaju uczreżdienjach, zmieniło się obecnie 
na całe tygodnie, miesiące, ba, lata „ciaga- 
niny* dla najmniejszej sprawy po urzędach 
hieroglificznie nazwanych w RWK, AWK, 
CWK, RSI i t. d. i t. d. bez końca. Nic też 
dziwnego, że chłop przeklina dzień, w któ- 
rym zetknąć się potrzebował z urzędem 
sowieckim, a niezliczone godziny oczeki- 
wań i włóczęgi urozmaica sobie wspom- 
nieniami, że... „dawniej lepiej było”. 

Curiosów sowieckiej biurokracji przy- 
tycza się dużo. Podajemy tu jeden, korzy- 
stając z informacyj mińskiej gazety: 

Skutkiem jakiejś pomyłki włościanin 
K. skazany został na grzywnę w wysoko- 
ści lo rubli za kradzież drzewa Z lasu. 
Było to w r. 1925. Pieniądze zainkasowała 
milicją i wydała chłopu pokwitowanie. 
Okręgowy Komitet Wykonawczy w Orszy, 
rozpoznawszy sprawę bliżej, nakazał zwró- 
cić pieniądze chłopu. Stało się to w r. 1926. 
Włościanin udał się do Rejonowego Komi- 
tetu Wykonawczego, ale tam mu powiedzia 
no, że złożyć musi oficjalne podanie o 
zwrot pieniędzy, dołączywszy do tego kwit 
wydany kiedyś przez milicję, oraz świadec- 
two jego stanowiska socjalnego... Wszyst- 
kiego się wystarał ków włościanin i przy- 
był z podaniem i załącznikami do RWK. 
Ku swemu jednak utrapieniu dowiedział się 
że sprawę „narazie* gdzieś zagubiono i zna 
leźć jej niepodobna, ale pocieszono go, że 

poszukiwania będą trwały nadal. Poszuki- 

wania te trwały rzeczywiście do r. 1927. 

Nadzieja się ziściła: sprawę ; odnaleziono, 
ale... bez pokwitowania milicji z odbioru 

pieniędzy w r. 1925, które to pokwitowanie 
dołączone było do podania. Kazano mu 
więc wydostać dublikat pokwitowania z 

milicji. в 
Popłynęły c dnie j miesiące krążenia 

od milicji do RWK., od Komitetu z powro- 
tem do milicji. Wszelkie starania spełzły 
na niczem. Dziesięciu tych rubli odzyskać 
nie mógł. Tak trwało do r. 1928. Zrozpa- 
czony chłop złożył skargę do Okręgowego 
Wykonawczego Komitetu w Orszy. Komitet 
Okręgowy skierował sprawę do Centralne- 
go Komitetu Wykonawczego. Centralny Ko- 
mitet skierował ją do Sądu ludowego. 
Urząd sądu wydelegował „towarzysza* Wa- 
jelcowa do przeprowadzenia śledztwa, zaś 
towarzysz Wajelcew do dnia dzisiejszego , 
nie może rozwikłać tej ysprawy, a chłop 
czeką na... zabrane mu niesłusznie przed 3 | 
laty 10 rubli. 

Zwycięstwo Tunneya. 

LONDYN, 21 -1. Pat. Tunney 

za Kenneya w jedenastej run- 
zie, 

Czeski profesor powraca Zz bie- 
guna 

SZTOKHOLM. Proiesor Behou- 

nek odjechał wraz z siostrą z Nar- 
Vik wczoraj o godz. 6.30 wiecz. w to- 
Warzystwie pozostałych członków gen. 
Nobile. 

Dopiero po przybyciu do Kopen- 
hagi prof, Behounek pożegna swych 
towarzyszy i uda się wprost do 
Pragi, 

Materjały naukowe proiesora po- 
zostały nienaruszone. 

o zgodzić na zezwolenie otwarcia Jam, 

   

  

   

Z”Kowna-donuszą: prasa kowieńska powołując się na otrzy- 
mane z Rygi wiadomości, podaje, że Łotwa zamierza jakoby in- 

terwenjować na jesiennej sesji Ligi Narodów w sprawie urucho- 
mienia linji kolejowej Libawa—Romny na odcinku z Wilna przez 

Koszedary do Libawy. Poseł na sejm łotewski z Libawy Hahn 

oświadczył, że jako członek tranzytowej i komunikacyjnej kon- 

ferencji w Genewie w r. 1927 przekonany jest, że Liga zechce 
zająć się tą sprawą wobec katastrofalnej sytuacji, w jakiej obec- 

nie znajduje się Libawa wobec nieprzejednanego stanowiska 

Kowna w stosunku do Polski. Prawdopodobnie Liga Narodów 
rozstrzygnie tę sprawę jeszcze na najbliższej sesji. Prasa kowień- 

ska dodaje do tego komentarze, że w całej akcji Łotwy. zmie- 

rzającej do uruchomienia dawnej linji kolejowej libawo-romeń- 

skiej widoczna jest intryga Polski. 

Ze swej strony wysuwane są jakoby w Kownie kombinacje 
o całkowite przejęcie pod zarząd Ligi Narodów odcinka tej 

kolei. | "a 

\\ Federacja Polski, bitwy i Łowy. „- 
Ą 1. Esfoński«„Pozwaleht* o projzksie angielskim. 

Ż Rewla donoszą: organ, stojący blisko do ministra spraw zagranicz- 

nych „Rebane Paewałleht", zamieszcza sensacyjną wiadomość 0 angielskim 

rojekcie pacyfikacji Europy Wschodniej, w związku z ciągle grożącym 

nfliktem polsko-litewskim. Według tego projektu zarówno Litwa, jak Ło- 

twa, mają wejść w związek federacyjny z Polską, przyczem autonomię 

trzymać ma Wilno i Kłajpeda. Wilno pozostanie pod suwerenną władzą 

olski, zaś Kłajpeda Litwy. Pomiędzy temi państwami zniesiona ma być 

  

dla to9» granica celna, jak również powinna nastąpić zupełna koordynacja polityki 

granicznej. 

usfępliwość Woldemarasa powodem konilikfu 
\ polsko-lifewskiego. 
WIEDEN, 27 VII. PAT. Berliński korespondent „Neue ireie Presse“ 

odbył wczoraj wywiad z dobrze poinformowaną osobistością w sprawie 
konfliktu polsko-litewskiego. 

Osobistość ta oświadczyła między innemi: Już od dłuższego czasu 
sledzą gabinety państw europejskich z uwagą pewne zaostrzenie się kon: 
fliktu polsko-litewskiego. Powszechnie spodziewano się, że rokowania, które 
rozpoczną się między Polską a Łitwą, na żądanie Ligi Narodów dopro- 
wadzą do porozumienia. Nadzieja ta nie spełniła się. Nie ulega żadnej 
wątpliwości, że przedewszystkiem wielka nieustępliwość litewskiego dykta- 
tora, Woldemarasa uniemożliwiła prace porozumiewawcze. 

| Co do kwestji itrzymania niezależnpści Litwy zgadzają się mocarstwa 
zachodnie zupełnie z Niemcami, jednakże nie mogą pochwalić metod 
Woldemarasa. Przez pewien czas zdawało się, jakoby już i gabinety państw 
zachodnich znużyły się ciągłem zwracaniem uwagi p. Woidemarasowi, 
który nie chciał ich. jednak słuchać. Obecnie znów usiłowały Nićmcyw pły- 
nąć na Woldemarasa, a takżei Francja usiłowała poczynić odpowiednie 
kroki. Również Chamberlain zapowiada dyplomatyczną interwencję w Kownie. 
Rosja, która chciałaby uniknąć wybuchu zbrojnego koniliktu między Połską 
a Litwą wywiera również wpływ w Kownie. Poseł niemiecki radził na kilku 
konferencjach Woldemarasowi, ażeby okazał wobec rządu polskiego pewną 
ustępliwość. : 

Jednak te rady niemieckie, francuskie i rosyjskie pozostały bez skut- 

ku. Wynikiem wszystkich tych informacyj u premjera Woldemarasa było 

jedynie przedłożenie przez Woldemarasa rządowi polskiemu paktu, który 

jednak dla rządu polskiego był nie do przyjęcia, gdyż równałby się rezy- 
gnacji z Wilna przez Polskę. 

Pofenfaci kowieńscy nie wyrzekają się Wilna 
BERLIN, 21—7. Pat. Telegraphen Union podaje informacje, otrzyma- 

ne rzekomo od miarodajnej osobistości z kół litewskich, a dotyczące sta- 

nowiska rządu litewskiego wobec kolporiowanych w ostatnim czasie po- 

głosek o rzekomym projekcie skłonienia Litwy do ustępstw w sprawie. 

wileńskiej za cenę koncesyj w Klajpedzie, . : 

Według zapewnień wspomnianej osobistości dotychczas tego rodzaju 

projekty, jako też wszelkie próby skłonienia Litwy do wyrzeczenia się 

Wilna nie mają wogóle widoków urzeczywistnienia, ponieważ Litwa tylko 

pod wpływem przemocy mogłaby ustąpić w sprawie wileńskiej. 

Pozatem, jak twierdzi Telegraphen Union osobistość wspomniana 

zapewnić miała, że rząd litewski nigdy nie uzna ani nie zostosuje się w 
jakiejkolwiek formie do wyroku Ligi Narodów,, nakazującego Litwie uzna- 
nie decyzji Rady Ambasadorów w sprawie wileńskiej. 

Nofa lifewska wprawia bigę Narodów w zdumienie 
GENEWA. 27.7. (PAT-. W związku z ostatnią notą litewską do Sekre- 

tarjatu Ligi Narodów w sprawie rzekomych manewrów polskich na Wileń- 

szczyźnie, delegat polski przy Lidze Narodów p. Minister Sokal przedsta- 

wił w dniu wczorajszym Sekretarjatowi Generalnemu Ligi Narodów wyjaś- 

ieni: du polskiego w tej sprawie. 

Só A p. Sokal podtwierdził swoje wyjaśnienia w nocie, 

złożone Sekretarjatowi Generalnemu Ligi Narodów. Nota litewska, zwłaszcza 

wobec wyjaśnień udzielonych przez delegata rządu polskiego, wywołała w ko 

  

łach Ligi Narodów największe zdziwienie. . : Lia AA AI cz 

A Z c „Bić si Ča Wa | 

„handiowy miemńiecko-lifewski jeszeze nie- 
OGAR ` podpisany. s Ta Ma A 

MAM YASYZNE 

| _27-7:-PAT. Prasa prawicowa powołując się na informacje ze strony 

i že rokowania handlowe niemiecko - litewskie już od dłuższego 

|czasu zostały wprawdzie sfinalizowane, jednakowoż nie Pana prawdzie donie- 

Įsienia, jakoby już 28 bm. miało nastąpić podpisanie umowy andlowej między Niem- 

icami a Litwą. Podpisanie to zostało odroczone na OO: a to z tego 

owodu, jak twierdzą dzienniki, że rząd litewski w obecnej chwili wskutek swego 

konfliktu z Polską jest zanadto zajęty aby przeprowadzić ostateczne pertraktacje. 

Prasa niemiecka potępia Bucharina. 
BERLIN. 27.7. (PAT) „Germania“ ogłaszając protest Polski przeciw mowie Bu- 

i i 2 ieni i i ki komunisty- 
charina stwierdza że wystąpienie Bucharina na kongresie międzynarodówi unisty 

cznej raz jeszcze niezbicie dowodzi, że rząd sowiecki w sposób O A = 

stosunki międzynarodowe. Stosunki te — oświadcza dziennik — tylko pod wzgi Elen 

formalnym są normalne, W rzeczywistości zaś ma się tu zawsze do czynienia z plano- 

wą akcją Sowietów zmierzającą do wywołania przewrotu komunistycznego w poSzcze- 

gólnych krajach europejskich, przewrotu, w którym robotnicy tych krajów mieliby ode- 

wać rolę awangardy rewolucyjnej. Akcja sowiecka hoduje w łonie poszczególnych 

nałodów wrogów, mających wrazie wybuchu podać rękę najeźdźcy własnej ojczyzny. 

Jest to jeszcze jeden powód, dla którego Polska mając dość klopotów wewnętrznych, 

może uważać, że siedzi na beczce prochu i z tego powodu szukać poparcia w Londynie 

i Paryżu. Nie oznacza to jednak, aby Połska miała za wszelką cenę stworzyć sobie z 

Niemiec przeciwnika. 
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Chata wuja Toma 
Jutro murzyni mają przyjść czarni 

Lechoń. 

Artykuł o mowie Bucharina za- 

kończyliśmy słowami, że napełnia 

ona nas, Polaków, uczuciem „chluby 

i otuchy'. Jeśli rozpatrzymy wszy- 

stkie punkty oporu, które istnieją w 

bogatej i oświeconej Europie w bo- 

gatej Ameryce i nasze ciężkie wa- 

runki ekonomiczne, nasze ciężkie wa- 

runki kulturalne, to dumni możemy 

być, że w walce z bolszewizmem je- 

steśmy pierwsi. Istotnie jesteśmy tym 

wałerr, ochraniającym Świat przed 

bolszewizmem. Musi to uznać i Wol- 

demaras muszą uznać Niemcy, cho- 

ciaż jeden i drudzy chcą politykę swą 

Oprzeć na dążeniu, aby ten wał przer- 

wać i aby zalały go bolszewickie 

trzęsawiska. Od czasu zamachu sta- 

nu w maju 1926 przeszliśmy do oien- 

zywy przeciw wewnętrznemu  bolsze- 

wizmowi i półproduktom jego, pół- 

bolszewizmom, do ofenzywy, to jest 

do jedynej formy, dającej zwycięstwo. 

Ale stałe czytanie gazet sowieckich, 

zwłaszcza teraz w okresie kongresu 

VI kominternu daje pojęcie, jaką bol- 

szewizm przygotowuje ofenzywę i to 

przeciw całemu światu. 

Przedstawiciel komunistów ame- 

rykańskich, Ford, tak mówił na tym 

kongresie: ° 

Towarzysze! Zgadzam się zupełnie z 

ogólną wytyczną mowy towarzyszą Bucha- 

rina, muszę jednak podnieść dwą jej niedo- 

statki. Tow. Bucharin niedostatecznie jesz- 

cze oświetlił sprawy Afryki Indji Zachod- 

nich, a także nie wglądnął wiwalkę wewnę- 

trzną w łonie amerykańskiej partji komuni- 
stów i z jej skutkami dlą pracy wśród mu- 

rzęnów. Niedostateczna oceną ważności tej 

Toboty ujawniła się w wystąpieniach ame- 

rykańskiej delegacji na ostatnim zjeździe 
profinterna. Ale oto w przemyśle Ameryki 
mamy teraz dwa miljony murzynów, pracu- 
ibina roli dwa miljony, aw partji naszei 
jest stanowczo zamało Murzynów. Myśmy 

zamało zwalczali wypędzenie murzynów z 

amerykańskich związków zawodowzch. 
Powiniśmy przyznać, że przesądy raso- 

we są silne wśród proletarjatu amerykań- 

skiego. Niektórzy z naszych towarzyszy go- 

towi tłomaczyć słabą intensywność roboty 

wśród negrów niskim poziomem kultural- 

nym proletarjatu murzyńskiego. 

Uważam, że towarzysz Bucharin powi- 
nier był powiedzieć o konieczności naje- 
nergczniejszych ś1odków w związku z tą 
sprawą, ze sprawą propagandy wśród mu- 

rzynów. Komintern wysyłał z Moskwy do 
Stanów Zjedn. wezwania do intensyfikacji 
tej propagandy, lecz bez specjalnych rezul- 
tatów. Walczymy o tą sprawę w łonie na- 

szej partji, a teraz stawiamy ją na kongre- 

sie kominternu. 
Trzeba zdyskontować także, że są je- 

szcze miljony Murzynów w Afryce i Ame- 

ryce centralnej. Myslę, że towarzysz Bu- 

charin wezwie do roboty w ich środowi- 

skach i nąkaże to czynić partjom komuni- 

stycznym Anglji, Francji i Ameryki. 

Wewnętrzne tarcia świąta kapitalistycz- 
nego przenoszą się do kolonij. W najbliż- 
szych czasach kolonje będą areną rewolu- 

cyjnych wystąpień dużej skali. Rewolucja 

w Chinach już potrzęsła trochę ustrój ka- 

pitalistyczny. W Indjach narasta powstanie 

przeciw imperjalizmowi. Falą następną bę- 
dzie fala rewolucji Murzynów. Zobaczymy 
robotników—murzynów walczących za ko- 
munizm, za SSSR., za dyktaturę proletarja- 

tu. Pod sztandarem kominternu pójdą Mu- 
rzyni do walki o obalenie kapitalizmu na 

całym świecie. 

Oczywiście ta mowa, razem z jej 

quasi-opozycyjną formą była uzgod- 

niona z Bucharinym przed jej wygło- 

szeniem. 

Milukow pisze w swej książce; 

że jak bolszewizm zwyciężył w 1917 

r. to bolszewicy sądzili, że potrafią 

się utrzymać tylko w takim wypadku, 

jeśli po Rosji bolszewizm zwycięży w 

Niemczech, zwycięży w innych kra- 

jach Europy. Bolszewizm nie zwycię- 

żył i tu się bolszewicy zawiedli in 

minus i utrzymał się w Rosji i tu 

bolszewicy zawiedli się ir plus, lecz 

coprawda utrzymał się za cenę Nepu 

i ograniczenia wcielania socjalizmu w 

życie tylko do przemówień na Ko- 

minternie. 
Fała bolszewickiej ofensywy rozbi- 

ła się o wojska Piłsudskiego. Rok 

1920 ocalił Europę. Ale teraz bolsze- 

wicy zmienili swój plan strategiczny, 

Idą na Europę nie przez Polskę, lecz 

przez kolonje. Uderzenia od kolonii 

są dla nich łatwe. I takie mowy, jak 

tego Forda, to są istotne wytyczne 

bolszewickich planów. 

Wyświetlaliśmy niedawno w Wilnie 

film „Chata wuja Toma" — rzucenie 

na ekran wzruszającej starej powie- 

Ści, która była ewangelją wojny sece- 

cyjnej z przed trzech ćwierćwieczy. 
Powieść wzruszająca, która roztkliwia 

i boli, powieść o lokach pięknej pa- 

nienki chylących się nad niedolą murzy- 

nów. I ten wuj Tom — stary murzyn, 

jak święty męczennik z czasów pierw- 

szych chrześcjan. | wiek XIX zacza- 
rował się tą powieścią, chociaż gru- 

boskórni właściciele bawełny ze Sta- 

nów południowych wołali na [całe 

szerokie, amerykańskie gardło: „Kłam- 

stwo! takich murzynów nigdy nie 

było i nie będzie, murzyn to czarne 

bydlę”. 

Gdyby nawet gruboskórny baweł- 

niarz nie miał racji, to jednak  utoż- 

samianie murzynów ze Świętemi za- 

wsze jest większą przesadą. Murzyn 

pozostał stworzeniem niższem od 

białego człowieka, stworzeniem mści- 

weni, zachłannem i nienawidzącem, 

stworzeniem niezdolnem do udziału w 

życiu kulturalnem. 

Grzebanie się w bolszewickiej mental- 

ności jest zajęciem trochę macabre, 

Ale jak się bliżej temu Światu de- 

strukcji przygląda, jak się czyta te 

biurokratycznie redagowane gazety, 

to się jednak widzi, ile nadziei po- 

kładają bolszewicy na pochód ludów 

kolorowych na nasz stary Świat. Ros- 

kosz niszczeniaędziś tylko we Śnie, 
lub za stołem bankietowym, lecz kto 

pamięta rewolucję na. Białorusi, 
Ukrainie, w Moskwie, na prowincji 

rosyjskiej, ten rozumie, do czego jest 

zdolne rozpętane bydle ludzkie. A taki 

murzyn to jeszcze bardziej nienawi- 

dzi i żadne duchowne więzy, żadna 

Stara ikona go nie powstrzyma. 

Nikogo nie chcę „straszyć murzy- 

nami. Ale rozwijający się bolszewicki 

plan zduszenia naszej cywilizacji z tej 

cywilizacji okrain, z Azji, z Afryki, 

kolonii jest jednak faktem realnym i 

który w polityce powoduje faktyczne, 

realne skutki. Cat. 

SUBYEWIEZOCZTSTE | APZOAREWTOWI 

Szał manewrowy w. Sowiefach, 

MOSKWA, 27. VII. — Wojskowe wła- 
dze sowieckie ujawniają coraz żywszą akty- 
wność w zakresie organizącjj manewrów 
armji czerwonej. Poza odbywającemi się 
obecnie manewrami na terytorjum białoru- 
skiej $.5.5.R., któremi kieruje Budienny, 
wyznaczone mają być manewry w okręgach 
północno-zachodnich pod Nowgorodem, 
oraz w Chersońszczyźnie w okolicach pra- 
wego brzegu Dniepru. Pozatem projekto- 
wane jest jeszcze odbycie manewrów armji 
czer» onej w Turkiestanie. 

Przed wyborami w Grecji. 

LONDYN, 27.7 Z Aten donoszą, 
że w całej Grecji czynione są gorącz- 
kowe przygotowania do wyborów, 
które odbędą się w dniu 19 sierpnia. 

Venizelos zapowiedział, że wystąpi 

jako czołowy kandydat z okręgu Pi- 
reus. Jednocześnie jednak będzie kan- 

dydował na Krecie, gdzie wybór jego 
uchodzi za zapewniony. Gen. Panga- 
los bierze również udział wraz z mi- 
nistrami swego rządu w kampanii 
wyborczej. Mieszkańcy przedmieścia 
Aten, Menidi zgotowali mu w czasie 
bankietu olbrzymią owację. 

Pangalos wygłosił mowę, w któ- 
rej oświadczył, że został wtrącony do 
więzienia, dlatego, że kazał uwięzić 
tych ludzi, którzy kradli grosz pu- 
bliczny. Jeżeli powróci do władzy, ka- 
że powiesić jeszcze 20 złodziejów fun- 
duszów publicznych, aby położyć kres 
nadużyciu. 

Kfo hędzie prezydznfem Meksyku? 

NOWY JORK. — Donoszą z Meksyku, 
że w kołach politycznych zarysowują się 

poważne różnice w sprawie ustalenia kan- 

dydatury na prowizorycznego prezydenta, 

którego obiór ma niebawem nastąpić. 

Stronnicy obecnego prezydenta Callesa 

wysuwają kandydaturę Adalberta Tejada, 

który nie jest popularny w kołach zbliżo- 

nych do zamordowanego gen. Obregona. 

Stronnicy Obregona woleliby widzieć na 

stanowisku tymczasowego prezydenta gu- 

bernatora Saensa. : 

Na tem tle może dojść do poważnego 

konfliktu. Saens stara się złagodzić różni- 

cę zdań i dojść do porozumienia z Calle- 

sem, celem ustalenia jednej kandydatury, 

za którą wypowiedzieliby się wszyscy stron- 

nicy obecnego systemu rządów. 

e 2-ej i 3-ej 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28, 

A—-FSpółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY-— J. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOQOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

Wojtkiewicz—Rynek. 

    
30 gr. Za tekstem 10 grosz» 

SESI 

27. Wii 28. 
Prezydenf na polach Grunwaldu. 

POZNAN, 27.7 Pat. Dziś o godz. 
10 m. 30 Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej z małżonką i najbliższem o- 
toczeniem udał się na błonia griin- 
waldzkie, gdzie odbyła się defilada 
wojskowa. 

Z chwilą ukazania się Pana Pre- 
zydenta, który przed wjazdem na 
błonia dosiadł konia, orkiestry ode- 
grały hymn narodowy, a dowódca 
defilady gen. Dzierżanowski złożył ra- 
port. 

Przy dźwiękach hymnu Pan Prezy- 
dent przejechał przed frontem wojsk 
ustawionych w olbrzymi czworobok, 
poczem zsiadł przed przygotowaną 
trybuną, na której zajęli miejsca p. 
Prezydentowa Mościcka, wojewoda 
Dunin-Borkowski, gen. Dreszer, szei 
kancelarji cywilnej dr. Lisiewicz, rad- 
ca Michał Mościcki. Zgromadzona do- 
koła publiczność wznosiła gromkie 
okrzyki na cześć Pana Prezydenta. 
Po dokonaniu przeglądu odbyła się 
ceremonja  dekoracjj zasłużonych 
osób krzyżami zasługi. 

Następnie odbyła się defilada 
wszystkich wojsk garnizonu poznań- 
skiego— pułków piechoty, artylerji cięż 
kiei, polowej i konnej, pułków uła- 
nów i strzelców konnych, samocho- 
dów pancernych i lotnictwa. 

Zarówno dzielna postawa żołnierza, 
jak zadziwiająca sprawność szyków 
oraz nadzwyczaj efektowny obraz de- 
filującej kłusem artylerji polowej i 
galopem artylerįi konnej i kawalerji, 
budziły ogólny zachwyt i entuzjazm. 

Pan Prezydent odniósł z przeglą- 
du wojsk  jaknajlepsze wrażenie i 
wyraził p. gen. Dzierżanowskiemu 
swe szczere zadowolenie i podzięko- 
wanie. 

Wyjazi na placówkę dypioma- 
tyczną. 

„ WARSZAWA. W niedzielę dn. 29 b. m., 
wyjeźdża do Rzymu dotychczasowy . dyre- 
ktor protokułu dyplomatycznego i szef ga- 
binetu ministra spraw zagranicznych, p. Ste- 
fan Przeździecki celem objęcia stanowiska 
posła Rzeczypospolitej Polskiej przy Kwi- 
rynale. 

WYNIKI INSPEKCJI POGRANICZA. 
W czasie od 26 czerwca do 20 li- 

pca r. b., dowódca K O P, gen. dyw. 
Henryk Minkiewicz dokonał inspekcji 
brygady Małopolskiej i Wołyńskiej 
K O P-u, na granicy sowieckiej i ru- 
muńskiej. 

Wyniki inspekcji wypadły dodat- 
nio. Gen. Minkiewicz stwierdził pod- 
niesienie się zarówno stanu wyszkole- 
nia, jak i gospodarki oddziałów. Wa- 
runki bezpieczeństwa na granicy są zu- 
pełnie dobre, ludność czuje się pod о- 
pieką władz zupełnie bezpiecznie i do 
tych władz odnosi się z zupełnem za- 
ufaniem. Również stosunki graniczne z 
sąsiadami są poprawne. Zauważyć mo- 
żna znaczny wzrost dobrobytu wśród 
łudności na pograniczu. Władze grani- 
czne i administracyjne działają w šcis- 
łem porozumieniu. Stan dróg uległ po- 
prawie na lepsze, do czego przyczynia 
-0801p 39901 ор dėinBajap *dOXM 3! 
wych podoficerów z ukończonem kur- 
sem drogownictwa. 

Podczas inspekcji gen. Minkiewicz 
odwiedził drużyny harcerskie, rozmie- 
szczone wzdłuż całej granicy. Ogółem 
jest tam 100 drużyn, liczących przesz- 
ło 3.000 harcerzy. Ze strony KOP-u 
harcerze otrzymują zakwaterowanie i 
wyżywienie. 

Nadawanie ohywafelstwa — ро!- 
skiego. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych 
wydało okólnik w sprawie nadawania 
obywatelstwa polskiego osobom, po- 
siadającym obywatelstwo trudne do 
poświadczenia. Dotyczy to przede- 
wszystkiem osób, które pochodzą z 
miejscowości, stanowiących obecnie 
odrębne państwa z poprzedniej Rosji, 
gdyż takich osób państwa, jak Łotwa, 
Estonja, Finlandja i Litwa nie uznają 
za swych obywateli i nie wydają im 
świadectw zrzeczenia się obywatelstwa 
wymaganych przez władze admini- 
stracyjne. W wypadku niemożności 
przedstawienia przez petenta powyż- 
szego zaświadczenia starostwo może 
go z tego zwolnić. W wypadkach 
wątpliwości mogą starostwa doma- 
gać się od danego państwa zaświad- 
czenia, że nie uważa Ono petenta za 
swego obywatela. W stosunku do 
Litwy wystarcza jedynie deklaracja 
zainteresowanego, że zrzeka się on 
obywatelstwa litewskiego. 

Rikiows isdnozlofėwki, 

Mennica Państwowa rozpoczęła 
wybianie nowych monet 1-złotowych 
z niklu. Zakup niklu dla wybjania mo- 
net poczyniony będzie przez Minister- 
stwo Skarbu w ciągu dni najbliż 
szych.



ść
 

ECHA KRAJOWE 
BARANOWICZE. 

— Spółdziełnia serowarska. Produkcja 
serów ma u nas nie tylko warunki odpo- 
wiednie, ałe nawet bardzo dobre do rozwo- 
ju i staje się poważną gałęzią gospodarki 
ki rolnej. 

Mieko przerobione w serowarniach na 
sery , daje rolnikowi stosunkowo bardzo 
duży dochód, to też rozpoczęta przed ro- 
kiem zaledwie akcja Nowogródzkiego Wo- 
jewódzkiego Towarzystwa Rolniczego przy- 
brała rozmiary ni ko konkretne, ale na- 
wet bardzo poważne. Zasługa przypada tu 

kiem kilku ziemianom z pre- 
Związku Producentów Sera, p. Mac- 
zem na czele. — Zajęli się oni propa- 

gandą serowarstwa bezpośrednio prowadzo- 
nego przez rolników, a uzyskawszy žyczli- 
we poparcie p. wojewody Beczkowicza, dz. 

"li już samodzielną gałąż produkcji 
ię z niewoli pachciarskiej.— 

   

     

    

  

   

wyzwi fiwszy 
Chciałem bliżej poznać akcję Związku 

          

Produ ów sera, by się z nią zapoznać. 
— Poni prócz indywidualnej produkcji, 
oraz prócz spółek serowarskich, powstała 
już spółdzielnia serowarska w powiecie Ba- 
ranowickim, przeto skorzystałem ze Sposo- 

  

  

    

  

    

    

bności, by się z nią zapoznać. — Serowar- ni 
stwo, z cza prowadzone na zasadach 
spółdzielczych, budzi specjalne  zaintereso- 
wanie. 

Udatem się więc do  Florjanowa, p. p. 
Bochwiców, gdzie właśnie mieści się Spół- 
dzielnia Serowarska dła wyrobu serów i tam 
zapoznałem się ze sposobem pracy. 

Do spółdzielni należą okoliczne 
zaścianki i — Trzy razy dziennie dwo 
ry bezpośrednio, a drobni rolnicy zbiorowo 
przez Kółka Rolnicze Now. Wojew. Towa- 
rzystwa Rolniczego dostarczają mleko do 
Florjanowa. — Tu przetwarza się ono na 
ser, przytem serowatkę otrzymuje z powro- 
tem właściciel; służy ona przedewszystkiem 
do karmienia nierogacizny. Zrobione sery 
dwa mies dojrzewają, a później sprze- 
daje się je większemi partjami. —  Rozra- 
chunek Spółdzielnia przeprowadza z człon- 
kami zasadniczo po skończeniu każdego 
miesiąca obrachunkowego, jednakże i uprze- 
dnio udziela się dostawcom zaliczek na ich 
dostawy. 

Ceny uzyskane za mleko przy dostawie 
do Spółdzielni sąwprost rekordowe. N. p. w 
kwietniu członkowie otrzymali po 32 gr. za 
litr (1 zł. za garniec) prócz' serwatki. 

Zbyt na wszelką  iłość sera jest zape- 
wniony, popyt bowiem w kraju jest wielki 
a już i teraz dużo idziena eksport zagranicę. 
Po osiągnięciu standaryzacji (ujednostaj- 
nienia produkcji), do czego usiłnie się dąży, 
eksport zagraniczny wzrośnie jeszcze bar- 
dziej. — Narazie Spółdzielnia zbywa swój 
produkt przez Związek Spółdzielni Mleczar- 
skich i Jajczarskich w Warszawie po ce- 
nach niższych niż możnaby osiągnąć w han 
dlu prywatnym. — Władze Spółdzielni czy- 
nią to bardzo rozsądnie, rozumiejąc, że na 
początek muszą nieco' tracić, by umożliwić 
swojej centrali rozwinięcie interesu; z cza- 
sem Źwiązek będzie dawał ceny rekordowo 
wysokie; o ileby do tego nie doszło, to Spół- 
dzielnia łatwo uzyska zbyt drogą prywat- 

  

dwory, 

    

    
   
  

а. 
Ciekawa była geneza powstania  Spół- 

dzieini we Florjanawie. — Uzyskanie wiel- 
kiej ilości członków, kapitału zakładowego 
na instalację, uzyskanie potrzebnych kredy- 
tów pochłonęłoby dużą dozę wysiłków. Wo- 
bec tego inicjatywę wziął w swoje ręce p. 
Jan Bochwic. Odstąpił bezpłatnie Spółdzieł- 
ni łokal we dworze, zakupił za własne pie- 
niądze maszyny i w całości puścił w ruch 

PAZDEELORIE TZ ODOOTZ TEK PRYDZ KOSEWO : 

  

   

interes. — Początkowo członków było bar- 
dzo niewielu; teraz nieomal codzień przyby- 
wają nowi. — Po pewnym czasie, zapewne 
po dwóch latach z dochodów Spółdzielni po- 
kryte zostaną wydatki na inwestycje, a 
wtenczas p. Bochwic wycofa swój osobisty 
kapitał. Osobista inicjatywa, ofiarność i. pra- 
p. J. Bochwic, a jako członkowie pp. Chma 
rozwinięcia się tak pożytecznej placówki go- 
spodarczej. 

Dziś na czele Zarządu stoi jako prezes 
p. j. Bochwic, a jako członkowiepp. Chma- 
ra i Lenczewski — Fachową pomoc daje 
wybitny specjalista, instruktor Związku Pro- 
ducentów Sera, p. Borys. 

Jak już zaznaczyłem, Spółdzielnia ma 
wszelkie szanse dużego rozwoju; rozumie 

ię, będzie ona dawała członkom tem wię- 
y dochód, im większa będzie ich ilość 
yż wtenczas stosunkowo maleją koszta 

produkcji. Prawdopodobnie to już kwestja 
niedalekiej przyszłości, gdyż przy poparciu 
władz i uzyskaniu kredytów rządowych, ro- 
bota pójdzie znacznie łatwiej. 

Tu na jeden moment probukcji serów trze 
ba zwrócić uwagę tak ze względu na zamie 

  

k k 

  

    
: о'0 w wielu prywatnych serowar- 
bardzo dužo pozostawia do žyczenia 

6: gdy do tego energicznie wezmą 
sytuacja radykalnie 

  
się władze sanitarne, 
zmieni się na lepsze. 

Założenie przed paru miesiącami Spół- 
dzielni Serowarskiej we Florjanowie ( to za- 

Sowiety niezadowolone z inferwencji 

РСО СМО 

mocarstw 
w sprawie polsko-lifewskiej 

MOSKWA, 21—1. Pat. W związku z oświadczeniem Chamberlaina w 
Izbie Gmin, że Niemcy wezmą udział w demarche, projektowanem przez 
Anglję i Francje w Kownie, „Izwiestja* piszą: Fakt powyższy musi wywo- 
łać zdziwienie, oznacza on bowiem, że Niemcy przyłączają się do akcji 
Francji i Anglji, 
Polski. 

usiłującej izolować Litwę i ułatwić napaść ze strony 

Dalej „„łzwiestja' zaznaczają, że przyjazne stosunki, istniejące pomię- 
dzy Litwą i Niemcami, pozwalają tym ostatnim zwrócić uwagę rządu 

akie w sobie kryjeżjego polityka wzglę- tewskiego, na niebezpieczeństwo, j 
li- 

dem Polski i przytem zrobić to w ten sposób, że akcja ta nie przyniosła- 
by szkody niepodległości Litwy. 

Polifyka sowiecka i kowieńska w oświetleniu 
niemieckiego 

BERLIN. 27.7. (PAT). „V 
kcie polsko-litewskim podkreśla ż 
chwili dać do zrozumienia rządowi p 

     

  

dziennika. 
sische Ztg.” komentując artykuł „Izwiestij“ o konili- 

ąd sowiec. widocznie pragnie jeszcze w odpowiednie 
skiemu oraz Lidze Narodów, że Sowety są mocno 

zainteresowane w sprawie rozwiązania konilikłu polsko - litewskiego. 
Fakt ten sam przez się nie zadziwia ani też nie trwoży nikogo. Niemniej jednak 

forma, jaką półurzędówka sowiecka obrała dla wyrażenia roszczeń rosyjskich wyraż- 
uie dowodzi, że kompleks spraw objętych ramami stosunków połsko - litewskich wbrew 

półurzędowym oświadczeniom sowieckim mógłby łatwo przybrać cechy zagrażające po- 

pewnej części zadawalniającego. 
„Vossische Ztg“. przypomina, że rząd 

twy w sprawie 

rzoną standa ryzację, jak i ze wzgłędu na ważnie pokojowi Europy o ile nie uda się rychło osiągnąć rozwiązania przynajmniej w 

sowiecki uznał traktatowo stanowisko Li- 

Wilna i że to uznanie oznacza świadome przeciwstawienie się Sowietów 

stanowisku zajętemu przez Radę Ligi. Motywów tego uznania, którym w dużej mierze 

przypisać należy winę, że Litwa rozpoczęła taką taktykę wobec Polski na jaką Sowiety 

  obecnie nie godzą się, 
linji Sowiety chciały uniemożliwić porozumienie między Polska a Litwą. 

uależy szukać zdaniem „Vossische Ztg.* głębiej. W pierwszej 
Zamiar ten 

ledwie trzecia w Polsce ) jest dużą zasłu- aczkolwiek ze stanowiska sowieckiego, nie zupełnie pozbawiony racji nie liczył się je- 
ga p. J. Bochwica, a pośrednio Żwiązku dnak ze stosunkami wewnętrznemi Litwy, które to stosunki właśnie spowodowały po- 
Producentów Sera i Nowogródzkiego Tow. gorszenie się stanowiska Litwy w sporze z Polską. 
Rolniczego. Na Fłlorjanowską Spółdzielnię 

powinni rolnicy tak więksi, jak i mali zwró- nak Rosja energicznie przeciwstawia się jakimkolwiek dalszym rozwiązaniom, to 
Je:   li rząd sowiecki wskazuje, że rozwiązanie pokojowe jest niemożliwe, że jed- 

cić specjalną uwagę, gdyż może mają przy- oświadcza „Vossische Ztg”* stanowiska takie doprowadzić może tylko do nowego za- 

kład, w jakim iść muszą w przyszłości kie- ostrzenia, wobec którego osiągnięcie ostatecznego załatwienia sporu polsko - litewskie- 
ranku, by znacznie powiększyć swoje do- 
chody z gospodarstwa. 

Dom. 

NOWOGRODEK. 

— Zebranie sprawozdawcze posłów 
8. B. W ostatnich dniach ną terenie wo- 
jewództwa Nowogródzkiego odbyły się 
sprawozdawcze zebrańia poselskie BBWR 
w Derewnie, Stołpcach i Rubieżewiczach. 
Na zebraniach tych uchwalono rezolucje, 
wyrażające najwyższe uznąnie Marszałko- 
wi Piłsudskiemu za jego pracę dla naprawy 
stosunków w państwie i podniesienia gos- 
podarczego Polski, uznające stanowisko 
BBWR za jedynie słuszne i wzywające Bez- 
partyjny Blok do dalszego przeciwstawia- 
nia się demagogji stronnictw politycznych i 
popierania rządu, zwłaszczą w najważniej- 
szej sprawie naprawy ustroju państwowego 
i zwiększenia włądzy prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. 

LIDA. 

Ostrożności 
Wobec tego, że w ostątnich czasach po- 
szczególne miejscowości w pow. Lidzkim 
padły ofiarą pożaru do tego stopnia, że 
pow. Lidzki pod względem wypadków ре- 
żaru zajmuje pierwsze miejsce w Rzeczy- 
pospolitej, p. starosta Bogatkowski wydał 
rozporządzenie, na mocy którego urzędy 
gminne mają organizować po wsiach po- 
gotowie ogniowe celem zaznajomienia lu- 
dności z elementarnemi zasadami walki z 
pożarem oraz zaopatrzenie tych pogotowi w 
najniezbędniejsze narzędzią strażackie. Pra- 
ca ta ma być wstępem do dalszej, zakro- 
jonej na szeroką skalę akcji przeciwpoża- 
rowej w pow. Lidzkim. 

  

Napad szaulisów na mafrol К. @. Pu. 
Onegdaj o odzinie 23 m. 30 na pograniczu połsko - litewskiem w rejonie Baku- 

łożewa, patroł KoP-u zauważył 3-ch umundurowanych osobników w czasie gdy przekra- 
czałi granice z Litwy do Polski. 

a okrzyk patrolu „stój* podejrzani osobnicy rozpoczęli strzelanie w stronę żoł- 
nierzy polskich. 

Po wystrzelaniu kilkuset naboi napastnicy uciekli z powrotem na terytorjum li- 
tewskie. 

Jak stwierdzono po umundurowaniu, byli to szaulisi łitewscy którzy chcieli najpra- 
wdopodobniej żołnierzy pogranicznych zprowokować względnie uprowadzić. 

Diiara gminy Trockiej. 

Zamiast złożenia wieńca na grób š. p. Kazimiera Milanowskiego, któ- 

ry zginął tragiczną śmiercią w obronie granic Rp. — Gmina Trocka zaofia- 

rowała zł. 50 na cele kulturalno - oświatowe 22 Baonu K. O. P. 
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lamp naffowych. 
Kazimierz Leczycki. 

Przyszło to do Wilna z Pont a 
Mousson czy innej jakiejś dziury 
francuskiej, w której mieszkał autor, 
Nie wyczytaliśmy nic więcej ponad 
tytuł „Państewko”, nagryzmołony nad 
okropnemi stertami papieru, zżółkłe- 

go, brudnego, zapaskudzonego Osta- 
tecznie gryzmołami. Jakgdyby ktoś 
muchę przebił stałówką i muchą za- 

prawioną atramentem wodził po pa- 

pierze. I tą pasją, którą się obser- 
wuje w najweselszych, a więc najba- 
nalniejszych nowelkach Makuszyńskie- 
go, odesłaliśmy ten zapas papieru do 
tego, kto się w owym romansie 

nazywa Zyda, upizedziwszy g0, 
że jeśli zechce odnieść, to zostanie 
mu „to“ z powrotem odeslane, ale 
za zaliczką pocztową. Będzie ciekaw, 
co przyszło— wykupi, aż tu otrzyma 
te same gryzmoły. Lepiej więc niech 
nie próbuje odnosić. 

l teraz, gdy mi kolega Leczycki 
przysłał „Państewko* już w szacie 
tego paskarza Ciebethnera i Wolfia, 
w żółtej, kanarkowej okładce, to 
przeczytałem książkę jednym tchem i 
nie oderwałem się od czytania, zanim 
nie zamknąłem ostatniej kartki!.. Od 
pierwszych kartek można pożnać, że 
tu biegnie krew prawdziwej powieści 
polskiej! Nie powieści wogóle, lecz 
powieści polskiej, z tej prawdziwej 
polskiej szkoły powieściowej, które 

się piszą z oczami utkwionemi w Ро!- 
skę i z bólem głowy od różnych 
klęsk społecznych i innych zagadnień 
w mózgu. Jak to u nas, w naszej 
powieści, poczynając od kurzych pod- 
lotów do histerycznego wielkiego, Sil- 
nego wiatru, choćby od morza. Od 
„Strasznego dziadunia“ do Žerom- 
skiego. | to „Państewko”, to powieść 
cierpiętnicka, jak przystało na  pol- 
ską powieść. Ale jak dużo w niej 
jest powiedziane. Nadmiar tematów 
rozsadza oprawę książki. A i nie 
zawaham się postawić ją do klasy 
„Przedwiośnia” i „Generała Barcza”. 
Jest tylko mniej historyczna od 
„Przedwiošnia“ i mniej chamska i 
plugawa od „Generała Barcza”. 

Kolega Leczycki naapisał arcy- 
dzieło. 

Wiem, że kolega Leczycki pisał 
dużo, lecz nigdy o tej artystycznie 
mocy. Nie wiem, czy napisze później 
coś tak silnego. Lecz to „Państew- 
ko“ powinno wystarczyć, by Kazi- 
mierz Leczycki pozostał człowiekiem 
jednej powieści .Wspaniałe jest to 
„Panstewko“. 

Treść: konspiracyjna,  samowy- 
kształceniowa, bratnicka praca mło- 
dzieży gimnazjalnej w Mińsku. Wy- 
buch wojny: 

ziony na granicę sowi 

wietrzną przewieziony do Berlina, 
Moskwy. 

zwolenników partyjnyc 

go w Genewie nabiera tem większej wagi. 
Stanowisko jakie zajmuje rząd kowieński — pisze „Vossische Ztg” nie da się 

utrzymać na stałe i musi wkońcu doprowadzić do poważnego konfliktu, nawet w tym 

wypadku, gdy strona polska przestrzegać będzie jak największej wstrzemięźliwości. 

Demarchche angielskie będące odpowiedzią na ostatnią notę litewską dziś już uprawnia 

do przewidywania w jaki sposób spór polsko - litewski będzie traktowany na wrześ- 

niowej sesji w Genewie. To też w 
kroku angie!   
rząd angielski, to jednak nie ulega wątpliwości, 

Kownie powinni dobrze zrozumieć znaczenie tego 

kiego. O ileby nawet Niemcy nie zdecydowały się na taki krok, jaki podjął 
że Waldemaras nie może liczyć na 

to, aby Niemcy udzieliły poparcia jego nieustępliwej taktyce. Niemcy są wprawdzie za- 

interesowane utrzymaniem nadał niepodległości Litwy, nie mogą jednak popierać cią- 

gle państwa, które przez swe zachowanie utrzymuje we Wschodniej Europie stan cią- 

głego niepokoju. 

Sfresemann pojedzie do Paryża na uroczystość 
podpisania paktu Kelloga 

BERLIN, 27—7. Pat. Wedle informacyj paryskiego korespondenta 

„Vossische Ztg”* na Quai d'Orsay otrzymano w ciągu dzisiejszego przed- 

południa za pośrednictwem ambasady francuskiej w Berlinie zawiadomie- 

nie, iż min. Stresemann oświadczył gotowość przyjęcia zaproszenia min. 

Brianda przybycia do Paryża celem wzięcia udziału razem z ministrami 

nia paktu Kelloga. 
Korespondent ,„Vossische Ztg* podkreśla, 

przeciwpożarowe. Spraw zagranicznych zaproszonych państw w uroczystem akcie podpisa- 

że ta decyzja min. Strese- 

manna bez względu na wysuwanie przez niemieckie koła berlińskie za- 

strzeżenia i wątpliwości została przyjęta we francuskich kołach  politycz- 

nych z bezwzględnem zadowoleniem. 
Francuskię koła polityczne uważają decyzję min. Stresemanna za akt, 

świadczący o wybitnej mądrości politycznej i szerokich horyzontach poli- 

tycznych niemieckiego męża stanu i oświadczają zarazem, że wizyta min. | 

Stresemanna może odziałać korzystnie na przyszły rozwój stosunków nie- 

miecko-francuskich, w obecnej za$ chwili może przyczynić się . do szyb- 

szego załatwiania kwestyj bieżących, obchodzących oba Państwa. 

Hiszpania ma również podpisać pakt Kellega. 
PARYŻ 27 VII. PAT. Jak podaje „Petit Journal", jest rzeczą prawdo- 

podobną, iż Washigton zaprosił Hiszpanję do uczestniczenia w pakcie 

Kelloga. O ile rząd hiszpański przyjmie zaproszenie, będzie on reprezen- 

towany w Paryżu przez swego ambasadora lub przez prezesa rady mini- 

strów. 

Nagroda za odnalezienie zwłok Malmgrena. 
WIEDEŃ, 27.7 PAT. „Montag Ztg.* donosi ze Stokholmu: Dyrektor 

Vandstram metereolog, który towarzyszył szwedzkiej ekspedycji ratowniczej 

zalecił ustanowienie nagrody za odnalezienie zwłok Malmgrena. z 

Gazeta „Nya Dagligt Allennda" wyznaczyła nagrodę w wysokości 

10.000 koron. 

Wypuszczenie Beli Kuhna z więzienia. 
WIEDEŃ. 2%.VIIL. PAT. Bela Kuhn zakończył. z dniem dzisiejszym 

odsiadywanie trzymiesięcznego więzienia i został uwolniony z więzienia 

sądu krajowego i oddany w ręce policji. 

Dotychczas nie wiadomo jeszcze, kiedy Bela Kuhn zostanie przewie- 

ecką. Policja utrzymuje termin odjazdu jego w ta- 

jemnicy. Na granicy niemieckiej Bela Kuhn będzie przekazany niemieckim 

urzędnikom kryminalnym i będzie ż granicy prawdopodobnie drogą po- 
a stamtąd również samolotem do 

Dziś przed południem zgromadziła się przed sądem krajowym grupa 

Tymczasem od iskier serbskiego po- 
żaru zapalił się cały świat... Całe Króle- 
stwo, Grodzieńskie i Kowieńszczyzna pa- 
liły się jak jedna sterta słomy... 

Zachwiewały się i pękały wiązania 
wiar, wypielęgnowanych i wyznawanych w 

tych róźnych samokształceniach i bratnia- 

kach. 

Potem praca konspiracyjna, ale 
już wojskowa. Potem bieżeńcy i jako 
nowy bałwan we wzburzonym  Ocea- 
nie ludzkości rewolucja rosyjska, 
zjazdy wojskowe polskie, l-szy kort- 
pus, Kijów, klęska Hallera, złożenie 
broni Dowbora, kilkakrotne więzienia 
bolszewickie, znowu Mińsk wonspira- 
cyjny, Niemcy, wspaniały fragment 
starego generała przemawiającego do 
porządnie zrewolucjonizowanych żoł- 
nierzy niemieckich, rozmowa z bolsze- 
wikami, potem ta brudna piana, któ- 
ra została po cofającem się feldgrau 
morzu niemieckiem,—rządy soldathe- 
ratu w Grodnie, potem wjazd Pił- 
sudskiego do Grodna. Tryumi Pol- 
ski. Słychać wszystkie dzwony. | po- 
tem atak wojsk naszych na Mińsk. 

Szalona rądość zwycięscy przemaga 

egoizm. Moje miasto zdobyte. Nareszcie 
zdobyte! To raz ostatni już... 

Meżna pisać o książce Leczyckiego 
1) o jej walorach artystycznych, 2) o 
jej poprawności historycznej, bo 
zbliża się ona do tego typu powieści 
historycznych, co - „Przedwiośnie” i 
„Gen. Barcz”, do tej współczesnej 
historji, kolejno przeżywanych nastro- 

  

h Beli Kuhna. Policja zbiegowisko rozproszyła. 

jów. Można o niej pisać pod tysiącz- 
nym i jednym kątem widzenia, bo, 
jak powiedzieliśmy, tematy tej książki 
rozsadzają jej oprawę. Można pisać 
o jej erotyzmie, tak silnie i tenden- 
cyjnie tłumionym przez autora, ale 
autor mimo tej powziętej zgóry 
i bezlitośnie przeprowadzonej tenden- 
cji jest czasami Sam przez siebie 
wyprowadzany w pole. jak to pisze 
Sienkiewicz w „Listach z Afryki" 
z pokładu okrętu: „jest tu młoda i 
wcale ładna Angielka, która tłumi 
parasolką suknię, którą niedyskret- 
ny wiatr żenie. Tak i tu wiatr nie- 
dyskretny... żenie uczucia autora. 

Będziemy pisali jednak o czem in- 
nem. Książka Leczyckiego, jako de- 
iensywa i ofensywa dwuch kultur, 
nawzajem na siebie następujących i 
odstępujących. Kultur rosyjskiej i 
polskiej, 

Niedawno przeczytałem książkę 
bolszewika Ogniewa Dni+wnik Kosti 
Riabcewa., Głośną książkę, opisywaną 
już po sto razy przez anty-bolszewicką 
prasę propagandową. Z tą książką 
wydarzyła się ciekawa historja. Wy- 
dana została przez bolszewików, któ- 

rzy widzieli w niej i bolszewicką 
szczerość i teorję ostatecznego zwy- 
cięstwa bolszewickiej  ideologji po 
przez wszystkie trudności. Lecz za- 
granicy i emigracji po przeczytaniu 
książki nawet przez myśl nie przeszło, 
że ta książka mogła być napisana 
przez bolszewika i dla bolszewików. 

Obrazek z życia Malm- 
grena. 

Urywek ten, napisany tuż 
przed'wyprawą Nobile'a przez 
tragicznie zmarłego uczonego, 
był wydrukowany w stokholm- 
skim pismie „Skaut”. 

„ Gdym był jeszcze młodzieńcem, spę- 
dziłem jedną zimę w miejscowości Savecii... 
w maluśkiem obserwatorjum na wysoko- 
ści 1850 mtr., Które zbudował szwedzki 
astronom prof. Gambery dła badań meteo- 
rologicznych. Oprócz mnie był tam jeszcze 
pewien młody magister z Upsali Viberg i 
pewien Ląplandczyk, który pełnił najrozma- 
itsze funkcje. Najważniejszą z nich było 
dostarczanie prowjantu i innych  niezbęd- 
nych dla nas rzeczy ze wsi Kr... w odle- 
głości dwuch dni drogi od naszego obser- 
watorjum. Podczas takich wycieczek no- 
cował on zazwyczaj w drugiem obserwa- 
torjum prof. Gamberga, które obsługiwał 
inny młody przyrodnik. 

Pamiętną została dla mnie jedna noc 
przed Bożem Narodzeniem. Pogoda była 
wstrętna. Smuciło to nas, gdyż mieliśmy 
mało nadziei na powrót Laplandczyka z pro- 
wjantem i oddawna wyczekiwaną pocztę. 
Muszę się przyznać, że z większem  utę- 
sknieniem czekaliśmy prowiantu niż poczty: 
przez cały tydzień żywiliśmy się kaszą i 
żółtym grochem. Wszyscy marzyliśmy © 
filiżance aromatycznej kawy, o chlebie, ma- 
śle iinnych delikatesach. Nadzieja nasza 
to ożywiała się, to gasła, zależnie od sta* 
nu barometru. 

Już od O rana rozpętałą się bu- 
rzą. Obudziłem Viberga i zjedliśmy Śnia- 
danie, złożone z surogatu kawy z palo- 
nych krup i zimnej kaszy. Następnie ja 
wlazłem do worka i zasnąłem. Viberg zaś 
stanął na posterunku obserwacyjnym. Ob- 
serwacje trwały bez przerwy dniem i no- 
cą, tak, że wypadało nam pełnić dyżur po 
12 godzin na dobę. 

Gdym się obudził, było już około 11 
godz. rano. Viberg ze smutkiem powiedział 
mi, że wichura sroży się jeszcze bardziej, 
Zresztą nie potrzebował mi mówić o tem: 
czułem to każdą cząstką swej jaźni. Na- 
dzieja na powrót Laplandczyka zgasła zu- 
pełnie. Zjedliśmy znów trochę zimnej ka- 
szy i zapiliśmy filiżanką kawy. Groch za- 
pobiegliwie oszczędzaliśmy na obiad. 

„, Po południu tenże sam Viberg przy- 
niósł nową, straszną wiadomość: zepsuła 
się ostatnia maszynka naftowa, ua której 
przyrządzaliśmy posiłek! Zanieczyściły się 
w niej maleńkie otwory, my zaś nie mieli- 
śmy nic pod ręką, czembyśmy mogli je 
przeczyścić. Właśnie poleciliśmy Lapland- 
czykowi przywieźć specjalnie igły, przysto= 
sowane do tego. Czyżby przez święta nie 
udało się porozkoszować gorącą strawą? 
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Trudno było pogodzić się z tą myślą. Pró- 
ba ugotowania grochu na zwykłej lampie 
naftowej zawiodła, o tem zaś, by rozłożyć 
ogień i mowy być nie mogło: w promieni 
wielu mil naokoło nie było żadnej drzazgi. 

Tymczasem wichura przechodziła w hu 
ragan. Około godz. 4-ej po południu Viberg 
zaczął się nawet denerwować, a Vibery był 
przecież najspokojniejszym człowiekiem, ja- 
kiego kiedykolwiek spotkałem w życiu. O 
4 wyszedł. Sądziłem, że ma zamiar zarejest- 
rować jakąś obserwację. Ponieważ jednak 
długo nie powracał, zaniepokoiłem się, 
wzięłem latarkę elektryczną, otworzyłem 
drzwi i wyjrzałem nazewnątrz. Przez wicher 
śnieżny z trudem zauważyłem ogieniek —- 
popełznąłem prosto na niego, ponieważ iść 
nie było najmniejszej możliwości, bo wiatr li- 
teralnie obalał z nóg. 

Po kilku minutach byłem obok Viber- 
ga. Jedną ręką trzymał się on jakiegoś 
masztu, drugą zaś grzebał w śniegu. Bezce 
lowem byłoby pytać o coś, gdyż z powodu 
huraganu nie można było usłyszeć ani sło- 
wa. Milcząc, ciężko oddychając, popełzli- 
śmy z powrotem do obserwatorjum. 1 tu 
na własne oczy ujrzałem cud. w worku by- 
ła świetna szynka! Nasz miły szef, prof. 
Gamberg przysłał ją nam jako prezent 
świąteczny, kolega zaś schował szynkę w 
śniegu, chcąc mi sprawić niespodziankę na 
Boże Narodzenie. 

Była to najweselsza Wilja, jaką miało 
kiedykolwiek dwuch upsalskich przyrodni- 
ków. Dużo wędliny, jeszcze więcej humoru 
—i tysiące promiennych nadziej, które mo- 
głyby roztopić śnieg i lód na tysiące mil 
wokoło. Prawie nie zauważyliśmy, że wiatr 
zerwał i poniósł w niewiadomym kierunku 
połowę naszych drzwi, nas samych, Bóg 
wie, gdzie zaniósł rój młodzieńczych na- 
dziej i nienasyconych marzeń... 

OREW NOCIA (UO ZARA EAN BEREREJ (LTC 

Syn powstańca 1863 r. Kazimierz 
Sobolewski znajduje się w bardzo 
ciężkich materjalnych warunkach, z 
żoną chorą umysłowo, emerytury 
nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę 

przyjmuje Adm. „Słowa* dla „syna 
powstańca". 

REPGZWETEĆ TER BEN OPELA CZES GEB 

miłosiernych ludzi. Łaskawe datki 

£ Opiece ludzi dobrego serca poleca d 
się biedną wdowę, b. pracowniczkę 

Szkoły Przemysłowo— Handlowej w 

Wilnie, mającą chorego syna i nie 

Ė posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 

| nędzy. Łaskawe datki uprasza SiĘ 
dla b. 

Pracowniczki Szkoły. 
składać do adm: „Słowa* 

NAJLEPSZY ŚRODEK NISZCZĄCY 
NIEZAWODNIE: MUCHY, KOMARY, 
LUSKWY, MOLE, 

RIE 

ORAZ WSZEL= 
INNE SZKODLIWE LUB DOS 

KUCZLIWE OWADY I ROBACTWO. 

    

Powszechnie uznano Dniewnik Kosti 
Riabcewa za złą satyrę na szkołę 
bolszewicką: O ironjo! To co w po- 
jęciu sowieckiem miało być tylko 
prawdą, może nawet trochę podkie- 
joną różowo-zieloną nadzieją Iepsze- 
go jutra, powodzenia i zwycięstwa w 
trudnej pracy, tutaj przez ten Świat 
„wczorajszy* powszechnie i szczerze 
wzięte zostało za złośliwą satyrę. 
Fatalne nieporozumienie! 

Dziennik Kosti Riabcewo, a więc 

dziennik chłopca, trochę d' Amicis so- 
wiecki. Nawet jest dużo z Amicisa, 
chociaż każdemu,kto jest z,naszej, euro- 
pejskiej strony granicy" i to określenie: 
Amicis sowiecki poraz pierwszy usły-* 

szy, ten usta wykrzywi. Amicis to 
także takie zgrupowanie małych cha- 
rakterów i taki pokaz, że w wieku 
dziecinnym charakter człowieka, jego 
ambicje, przygnębienia, depresje, zdol- 
ności, wady, zalety rysują się nie mniej, 
lecz więcej wyraziście, niż w wieku 
dorosłym, że dziecko, to nie materjał 
na człowieka, lecz już człowiek. Lecz 
w Amicisie w jego królewsko-patrio- 
tycznych nastrojach, w jego żalach i 
tęsknotach do matki, w jego Śmierci 
dziecka w trójkolorowym sztandarze, 
lub w małych bukiecikach rzucanych 
przez pensjonarki na biednego chłop- 
czyka, w tem wszystkiem byla jed- 
nak ciągle pogoda, ciągle na to pa- 
trzy niebieskie niebo ltaljj. Tutaj w 
Amicisie sowieckim pogody jest mało. 
Raczej to wszystko przypomina nie- 
uporządkowany dom publiczny. Szko- 

A 
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ła jest koedukacyjna, a stosunki 
płciowe zajmują wszystkich. Ucznio- 
wie z uczenicami, nauczyciele z ucze- 

nicami, uczniowie z nauczycielkami, 
uczniowie z osobami z poza szkoły. 
Tego jeszcze nie wystarcza, pozatem 
są „Kapustniki“ czyli orgje urządzane 
wieczorami w ogrodach z pijaństwem. 
Atmosfera rozgorącowanych, budzą- 
cych się instynktów  płciowych—to 
atmosiera tej książki. Samego Kostia - 
Riabcewa uwodzi trzydziestoletnia 
córka oprawcy, który zdziera z kotów 
skórki. Rzecz sama dzieje się w ja- 
kiejś komórce. Po zakończeniu aktu, 
chłopiec czuje straszny smród. „Co 
to tak Śmierdzi”? — „To nic, to 
skórki z kotów mego ojca". 

w wewnętrznym ustroju szkołnym 
takie rzeczy, które nas przeražaja. 
Klasy mają zarządy, kontrolujące 
nauczycieli i sprawujące samorząd. 
Nańczyciele są odpowiedzialni przed 
dziećmi. Czasem w czasie lekcji dzwon 
na walne zebranie się odzywa, poru- 
szony przez kogoś z dzieci i wtedy 
nauka jest przerwana, wszyscy biegną 
na walne zebranie, nauczycielowie 
także są obowiązani stawić się na to 
zebranie. Dzieci mogą uchwałą własną 
wydalić każdego z nauczycieli. Od, 

zwierzchniej władzy szkolnej przy: 
jeżdżają inspektorowie, którzy specjal- 
nie buntują dzieci przeciw nauczycie- 
lom, jakgdyby tej anarchji było mało. 
Nienawiść do burżuazji jest głównem 
uczuciem tej młodzieży, lecz ponie- 
waż burżuazji niema, więc ta nie-   

  

weż 

 



an i pofrzeky rolnictwa 
a terenie w-wa Wileń- 

skiego. 
(Ciąg dalszy), 

Przechodząc do drugiej tezy, stre- 
zczającej się w konieczności stworze- 
ia warunków sprzyjających przejawo- 

sił potencjonalnych i tendencyj roz- 
ojowych w rolnictwie a zarazem 0- 
Oczenia tego rodzaju przejawów па|- 
żytą opieką przez czynniki powoła- 

e, — w pierwszym rzędzie należy wy- 
Mmiepić: udostępnienie kredytu zwła- 
Szczą kredytu długoterminowego i u- 
dostępnienie rynków zbytu. 

Rolnictwo w województwie Wileń- 
Sk. jak zresztą w całej Polsce odrzuca 
Pewne, ale niskie odsetki. W dobie o- 
becnej jednak kredyt jest w dwójna- 
Sób droższy, niż przed wojną, a nado- 
miar tego tylko od roku 1927 zaczął 

występować w postaci kredytu dłu- 

$oterminowego, wówczas gdy z regu- 

ły rolnictwo wymaga dłuższego czasu 

na umorzenie włożonych w gospodar- 
kę kapitałów. Poprzedni tryb udziela- 
nia pożyczek na termin jednoroczny 
niezależnie od celu na jaki pożyczka 
byla zaciągana — spowodował zadłu- 
żenie rolnika przekraczając zdolności 

Wytwórcze jego warsztatu. Wynikają- 
©а stąd konieczność prolongaty poży- 
Czek właściwie pogorszyła stan rzeczy, 
wprowadzając moment demoralizujący 

ność. Z tem się wiąże konieczność 
uzałeźnienia kredytu krótkoter- 

nowego od cełów specjalnych, np. 
dla umożliwienia rolnikowi wykorzy- 
stania konjunktur rynkowych przy re- 
alizacji zbiorów i 2) przeniesienia pun 
)К ciężkości rozdysponowania kredy- 

tu krótkoterminowego na < instytucje 
drobnego kredytu (Kasy  Steiczyka, 
banki ludowe). A 

Nie wchodząc w szczegóły, jakie 

mianowicie potrzeby winien zaspaka- 
lać kredyt długoterminowy, podkreś- 
lę tu jedną z najważniejszych z pośród 
nich: meljoracje szczegółowe. Skut- 
iem warunków glebowych i hydrolo- 

_ gicznych większość gruntów w w-wie 
Wymaga przedewszystkiem  drenowa- 
nia. 

W razie przejęcia tezy, że akcja 
meljoracji grutów winna być zakończo 

w ciągu 40 lat, należałoby meljo- 
Tować rok rocznie około 15000 ha, co 

1 Związane byłoby z koniecznością uru- 
chojnienia na ten cel kredytu około 10 
milj. złotych rocznie. Jednak w spe- 
€yficznych warunkach gospodarczych 
W-wa, zwłaszcza wobec niskiego po- 
Ziomu kultury rolniczej wśród mniej- 
Szej właśności, częstokroć nie rozumie 
Jącej nawet wyrazu „meljoracja”, jak 
również wobec powstrzymania się wię- 
Szej własności od. wymienionych 

wkładów inwestycyjnych wobec konie- 
<zności odbudowy wpierw  zniszczo- 
nych przez wojnę gospodarstw (skom- 
pletowanie inwentarza żywego i mar- 

o, odbudowa budynków i t. p.)— 
M$sypuszczenie tak wzmożonego ru- 

joracyjnego w ciągu najbliższych 
lat nie znajduje uzasadnienia. 

Zresztą na przeszkodzie ku temu 
<nalazłby się brak tak sił technicznych 
lk wykwalifikowanych robotników. 
icząc się z konkretnemi możliwościa- 

Mi w warunkach obecnych można przy 
Puścić, że w ciągu najbliższych 5 lat 
Z- Nim oświata i kultura osiągnie po- 
žiomų sprzyjającego rozwojowi ruchu 
Meljoracyjnego — rocznie może być 

eljorowane około 3000 ha, przestrzeń 
ł Ymagająca uruchomienia kredytu oko 
0 2 miljonów złotych (10 miljonów w 
Ciągu najbliższych pięciu lat.) 

Należy uwzględnić, že meljoraja 
Szczegółowa nie da pożądanego efektu 
Skoro rolnk nie będzie umiał racjonal- 
Nie Wykorzystać zmeljoryzowanego ob 
Jektu. Rolnik musi być fachowo uświa- 
Omiony. Niezależnie od odbudowy 

  
    

Nawiść przenosi się na kulturę ogól- 
oludzką na Szekspira, Puszkina. 
A Bóg i raczej związane z religją 
4 przedmiotem stałych drwin. 

| 

I przez to tło i przez tę atmosferę 
Drzebiia się dopiero optymizm  bol- 
zdj icki. Tutaj wchodzimy w  bru- 

4, której nie zauważyła opinja 
sdłopejska, patrząca na Rosję z wy- 

_. pokości prędko lecącego aeroplanu. 
b ogszewiirautor jakgdyby powiada: 

© chciałem wam pokazać małą bóte 
Umajne, zwierzę ludzkie, pozostawio- 

fe bastwie swoich instynktów. Zoba- 
Zycie, że jak temu  zwierzątku 
dzkiemu da się całkowitą wolność 

łkowity samorząd, to ono zmieni 
ię na lepsze. Istotnie największe za- 
ieSzanie w klasie wnoszą dziewczyn- 
„ już dlatego tak złe, że są córkami 
„POpów* czy innych ludzi, stykają- 
icz obrzydliwą sierą burżuazji. 
dle ria erotyzm i religijność to są 

a autora bolszewickiego złe instyn- 
R z jednego płynące źródła. ROZ- 
kdwięć i zabobon religijny to jakby 
ist ie strony tego samego medalu. Ko- 

a Riabcew mimo tego, że jest leni- 
sił, brutalny, grubjański chłopiec przez 
gnięla zostawienia$ mu wolności, wcią- 

gdzie a50 do robotniczych jaczejek, 
m Yskutuje o subsydjach na spę- 

to robi odu: Kostia Riabcew przez 
2 | Się lepszy, prącowitszy, a na- 

na Zaczyną szanować nauczycieli, a 
| az Zaczyną rozumieć wdzięk pra- 

| ziwego artyzmu, a nawet w 
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° КОНЕ GOSPODA. 
szkolnictwa powszechnego oraz ošwia 
towej działalności powołanych organi- 
zacyj rolniczych, dałsza rozbudowa 
szkolnictwa rolniczego staje się naka- 
zem chwili, — zresztą nie tylko łącznie 
z poruszoną sprawą, lecz i całokształ- 
tem zagadnień powstających na tle pod 
niesienia rolnictwa. 

Duże znaczenie posiada dła woje- 
wództwa Wileńskiego i sąsiednich ró- 
wnież sprawa wyższej uczelni rolniczej 
(Studjum Rolniczego w Wilnie). Wa- 
runki klimatyczne, glebowe i inne wo- 
jewództw wschodnich są tak odrębne 
i odmienne, że wiedza rolnicza zdoby- 
ta w uczelniach innych dzielnic Pań- 
stwa stosowana tu bez oparcia się o 
wyjątkową znajomość tych warunków 
i wpływu ich na metody gospodarowa- 
nia nie zawsze może dać eiekt zada- 
walniający. Wynika stąd konieczność 
istnienia uczelni na miejscu, zastoso- 
wanej w swym programie nauk prak- 
tycznych odmiennych warunków miej- 
scowych, a pracującej w kontakcie z 
miejscowemi zakładami doświadcza|l- 
nymi. 

Z reguły rozwój rolnictwa między 
innemi hamowany jest przez niesprzy- 
jające warunki zbytu wytwarzanych 
wartości. Tu należy rozróżniać dwa mo 
menty: 1) konjunktury cen, 2) miej- 
sca zbytu. O ile pierwszy moment wy- 
myka się z pod jakiejkolwiek regłamen 
tacji wobec nieuchwytnego spłotu róż- 
norodnych czynników o nim decydują- 
cych, — o tyłe drugi może być w nale- 
żytym stopniu opanowany. Udostępnie 
nie rynku zbytu może nastąpić przez 
właściwe zorganizowanie skupu pro- 

buktów na miejscu za pośrednictwem 
powołanych spółdzielni i niezależnie 
od tego przez zbliżenie miejsca pro- 
dukcji do rynku za pomocą dogodnej 
komunikacji. W pierwszym wypadku 
rola Państwa musi siłą rzeczy ograni- 
czyć się do popierania spółdzielczości 
z pominięciem specjalnej ingerencji. 
Organizacja zbytu produktów rolnic- 
twa. przez spółdzielczość może osią- 
gnąć poważne rezultaty, zabezpiecza- 
jąc rolnictwu wyższe ceny, natomiast 
chroniąe konsumenta przed wyzyskiem 
pośredników. 

  

Sprawa udostępnieinia rynków za 
pomocą zbliżenia do nich ośrodków 
produkcji napotyka na poważne trud- 
ności finansowe. 

By gęstość sieci drogowej w w-wie 
doprowadzić do stanu średniego w 
Polsce, należałoby wybudować około 
1730 klm. dróg bitych. Realizacja te- 
go planu w ciągu 10 lat, włączając ko- 
Szty konserwacji i odbudowy mostów 
wymagałyby łożenia rocznie: 5.400000 
zł. przez Państwo, 3.600.000 przez sa- 
morządy (450.000 zł. na samorząd). 

Sprawę rozszerzenia sieci dróg ko- 
łowych poruszyłem powyżej łącznie z 
organizacją zbytu wytworów  rolni- 
czych. Nie trzeba napomykać, że dro- 
gi wogóle mają pierwszorzędne zna- 
czenia dla wszystkich dziedzin Życia 
społeczno - gospodarczego. 

Z. Harski. 

  

Krwawa utarczka 
lednego z uciekających 

Dn. 25 b. m. o godz. 9 wiecz. 
patrol K.O.P. na odcinku 22 baonu, 
w okolicach strażnicy zauważył dwuch 
podejrzanych mężczyzn, przekradają- 
cych się z ciężkim worem przez gra- 
nicę polsko-litewską. 

Dzięki energji patrolu udało się 
ludzi tych zatrzymać i skonstatować, 
iż są to znani przemytnicy Jan Stan- 
kiewicz i Józei Przybyrski. W worku 
ujawniono aż 150 klg. sacharyny. 

W czasie eskortowania zatrzyma- 

tym burżuazyjnym Szekspirze i Pu- 
szkinie. 

Daje dużo książka Ogniew-Riab- 
cew. Nie sposób jest przywitać i po- 
żegnać ją jednem tylko „ach* obu- 
rzenia. W szkole sowieckiej tysiąc 
okoliczności składa się na ten rezul- 
tat, że piętnastoletnie dzieci, mimo 
wszystkie nowoczesności metody, nie 
daleko odchodzą od analiabetyzmu, jak 
się o tem dowiadujemy z tej książki. 
Ale trzeba pamiętać, że ta szkoła nie 
jest szkołą, lecz eksperymentem, 
wziąć dziecko z padołu nędzyi pła: 
czu, nie forsować w niem żadnego 
zwierzęcego instynktu i dać mu je- 
szcze jako „nizowi“ władzę na tem, 
co reprezentuje kulturę i inteligencję. 
Dlatego najmniej jest dla nas ciekawy 
ten ostateczny _ rezultat, który 
пат opisał optymistyczny bolszewik. 

e po takich szkaradzieństwach dziec- 
ko dochodzi, aż do tego, że zaczyna 
cenić Puszkina? Czy nie można było 
osiągnąć tego krótszą drogą? 

Ale trudno o tem mówić. Warun- 
ki,przy których walka z Bogiem, z 
lampką przed ikoną prowadzi się 
pomiędzy spacerami do fortecy dzieci 
bezprizornych. Dzieci bezprizorne 
siedzą w swej fortecy, z której walczą 
z policją, w dzień zajmują się kra- 
dzieżą i rabunkiem i żyją skokaizo- 
wane, przedwcześnie umierajac na 
choroby weneryczne. To  wszy- 
stko jest Od nas dalekie. 

SŁOW© 

[l WOCAÓDNNIJ. 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (п) Ceny w Wilnie z dnia 27-go 
lipca r. b. 

"Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 50-51, owies 51-52, jęczmień bro- 
warowy (brak), na kaszę 51—52, otręby Ży- 
tnie 33-34, pszenne 33 34, makuchy 
53. Ceny rynkowe: słoma żytnia 8 — 10, 
siano 10—12, ziemniaki 13—15.  Tenden- 
cja spokojna. Dowóz wystarczający. 

Maka pszenna krajowa ł gat. 0000 A 
110—120, 0000 95-105, Il gat. 0000 B 
90—100, 000 80—90, żytnia 65 proc. 78— 
82, 70 proc. 75— 78, razowa 60 -- 65, Каг- 
toflana 85—95, gryczana 75—-85, jęczmien- 
na 60—65. 

Kasza manna amerykańska 140—150 gr. 
za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 300 — 320 gr. za 1 kg., 
cielęce 160—209, baranie 260-280, wieprzo- 
we 300—350, schab 360 -370, boczek 360 
— 370, szynka świeża 80—300, szynka wę 
dzona 420—450. 

?łuszcze: słoniną krajowa I gat. 380— 
380, szmalec amerykański I gat. 400—450, 
400, Ii gat. 320—380, amerykańska 350— 
fl gat. 350—400, sadło 380—400, olej ro- 
ślinny 240—260. 

Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za 1 litr, 
śmietana 220—250, twaróg 80 — 100 za 1 
kg., ser twarogowy 123 — 150, masło nie- 
solone 450 — 500, solone 400 — 450, de- 
serowe 500 — 650. 

Jsja: 180—200 za 1 dziesiątek. 

Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 
detalu), kostka | gat. 180 -190, II gat. — 

Warzywa: kartofle 15 — 18 gr. młode 
25—30 za 1 kg., cebula 80—100, młoda 
10—15 (pęczek) marchew 25—30, pietrusz- 
ka 5—10 (pęczek), szczaw 15 20, sałata 5— 
10 (pęczek), ogórki 20—25 gr. za sztukę, 
groch 80 — 100, fasola 80 90, kapusta 
świeża 100—120, kwaszona 45—50, grzyby 
suszone 18—20 za 1 kg. 

Drób: kury 3,00 6,00 zł. za Sztukę, 
kurczęta 140—200, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe 
8,00 - 12,00 bite 7.00 -10.00, indyki żywe 
15.00 —1800, bite 12.00 — 15.00 zł., młode 
8.00 -1200 zł. za sztukę. 

Ryby: liny żywe 380 —- 400, śnięte 
280 — 300, szczupaki żywe 350 -- 33, 
snięte 200 250, okonie żywe 350 400, 
Śnięte 240 - 280, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 320—400, śnięte 
180—220, leszcze zywe 380—40%0, śnięte 

250- 280, sielawa 150-180, wąsącze żywe 
350 380, śnięte 280 300, sandacze (brak), 
sumy 200 —250, miętusy 120 — 150, jazie 
żywe 350 - 38, Ośnięte 200 220, stynka 
(brak), płocie 120 150, drobne 40 - 60. 

BIEŁDA WARSZAWSKA 
21 lipca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupne 

Dolary 8.88 8,90 8,86 

Belgja 124.17 124.54 123,76 
Holandja 358.75 359.65 357.85 

Londyn 43,31 43,425 43,26 

Nowy-Y ork 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,92 35.01 34.83 
Praga 26,42 26.48 26.56 

Szwaicarja 11,685 172.11 171.26 
Stokholm 238,70 _ 239,30 233.10 

Wiedeń 125,755 126.09 125.46 
Włochy 46,68 46,80 46,56 
Marka niem. 212,89 
Funty angielskie 43,325 43,435 43,215 

z przemyinikami. 
zastrzelona, drugi zbiegł. 

nych na strażnicę, w chwili, gdy prze- 
chodzono przez łas, obaj zatrzymani 
rzucili się do ucieczki w kierunku 
granicy. 

Patrol od dał zereg strzałów  ka- 
rabinowych, od których padł zabity 
Przybylski. 

Stankiewicz, mimo wszystko, do- 
padł terytorium litewskiego i zdołał 
zbiec. 

Jak stwierdzono, obaj wymienieni 
przemytnicy pochodzą z Litwy. 

  

Jest to inne, 
europejska, jest to zupełnie nowe, 

nowoczesności. 

I tutaj te wielkie przejście od jed- 
nej książki do drugiej. Od Ogniewa 
do „Państewka*. Dziś w Mińsku jest 
Kostia Riabcew. Wczoraj tam był Ka- 
zio Leczycki. 

„Paūstewko“ to dzieje eks-prezesa: 
Był prezesem jakiejś instytucji kole- 
żeńskiej. Był szanowany przez grono 
koleżanek i kolegów. Wygłaszał mą- 
dre mowy i tak poszedi przez życie, 
l ten światopogląd, wyrobiony w za- 
cisznych salonikach miejskich, wśród 
łagodnie i powściągliwie ilirtujących 
koleżanek, ten Światopogląd z pod 
abażuru lamp naftowych. 

Eks-prezes jedzie na wieś, Na na- 
sze dalekie, nasze prawdziwe kresy. 
| ciągnie się zbita masa  !asów. 
To lasy Mikołaja Mikołajewicza, a to 
lasy Potockich. Ten spacer w ciemni 
olbrzymiej, bezkreśnej masy leśnej, to 
także, jakby pod abażurem lamp naf- 
towych. Tak pod konarami drzew za- 
pomnieć łatwo o wszystkiem na Świe- 
cie. Tak to uspokaja, tak kołysze, 
wielkie lasy! 

Lasy Jego Cesarskiej Wysokości 

- Awantury litewskiej straży w Lyngmianach. 
NIEDOPUSZCZANIE NA CMENTARZ ŻYDOWSKI. — PROWOKACYJNE 

ZACHOWANIE LITEWSKICH ŽOLNIERZY. 

Jak już donosiliśmy we wczorajszym numerze, w pogranicznym miaste- 
czku pow. Święciańskiego Łyngmiany odbywają się corocznie w dniu żałoby 
narodowej żydowskiej ,,Tysze be'aw*, uroczystości na cmentarzu żydowskim. 
Miasteczko Łyngmiany położone jest nad samą granicą, która przecina go na- 
wet w ten sposób, że część miasteczka leży po stronie litewskiej. Rok rocznie 
napływają do Łyngmian tłumy pobożnych żydów. Władze polskie w przewi 
dywaniu uroczystości zezwoliły na przekraczanie granicy żydom zarówno ze 
strony litewskiej na polską, jak też odwrotnie. Na skutek pogłosek które ro- 
zeszły się w dniu wczorajszym o incydencie jaki miał miejsce podczas uro- 
czystości żydowskich, oraz wiadomości jakie już ukazały się w prasie ży- 
dowskiej, zwróciliśmy się do miarodajnego źródła skąd otrzymaliśmy nastę- 
pujące informacje: 
„Na uroczystość przybyły tłumy żydów. Ze strony litewskiej zjawiło się 

około 2000 osób, zaś ze strony polskiej, głównie żydów z Wileńszczyzny do- 
kładnie 1524 osoby. W chwili gdy tłum żydów z Polski chciał przekroczyć 
granicę zastawił mu drogę kordon litewskiej straży granicznej, który nie do- 
puścił do przejścia na tamtą stronę. W tej chwili zbliżył się również tłum ży- 
dów z Litwy. Obydwie portje oddalone były od siebie o 5—10 metrów, zna- 
jomi poczęli między sobą rozmawiać. Ten i ów próbował przedostać się przez 
granicę mimo zakazu ze strony litewskiej. Wówczas straż litewska poczęła 
zachowywać się prowokacyjnie. Żołnierze litewscy poczęli bić kolbami ka- 
rabinów zbliżających się żydów, rozpędzać pałkami i bagnetami, przyczem 
nie szczędzono zarówno kobiet jak i dzieci. W tłumie dały się słyszeć okrzyki 
oburzenia. Nikt nie mógł sobie wytłumaczyć powodu postępowania władz li- 
tewskich. Jak się okazało żołnierze litewskiej straży żądali łapówek, nie 0- 
trzymując zaś ich odpychali obecnych w brutalny sposób. 

Zachowanie się litewskiej straży było do tego stopnia prowokacyjne, że 
dowódca 3-ej kompanji KOP porucznik Kulesza uważał za stosowne inter- 
wenjować u komendanta litewskiej straży. W odpowiedzi na to olicer litew- 
ski wydobył rewoiwer i zamierzał strzelić, obok stojący zaś żołnierze litew- 
scy poczęli strzelać na postrach w powietrze. Powstała nieopisana panika. 
Do poważniejszego incydentu nie doszło jedynie zawdzięczając zimnej krwi 
olicera polskiego. 

Sytuacja taka trwała do godziny 2-ej popołudniu. Poczem władze li- 
tewskie zezwoliły żydom na przekroczenie granicy, jednakże z prawem po- 
bytu po stronie litewskiej nie dłużej jak 2-ch godzin! Punktualnie o godz. 4 
większy oddział litewskich żołnierzy wpadł pomiędzy modlących się żydów i 
znów począł rozganiać kolbami. 

Wśród całego społeczeństwa 
go powodu wielkie oburzenie. 

żydows kiego w Wilnie zapanowało z te 

Charakterystycznem dla sprawności naszego starostwa w Święcianach 
jest fakt, że w dniu 27-go urząd starostwa o godz. 10-ej wieczorem nic o za- 
szłym w dniu 26-ego o gadz. 12-ej incydencie nie wiedział. 
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| ŚRODA | 
8 Dziś wschód sł. g. 3 m. 44 

Wiktora Zach. sl. o g. 19 m. 47 
jutro 

; Kunegundy 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnia — 27-Vil 1928 r. 

Ojśnienie j a 
średnie w m. | 758 

Temperatura | — saaa a + 1606. 

Opad za do- } 1 
bę w mm. | 

Wiatr J ; 
przeważźjący Zachodni 

Komisji, działającej w zastępstwie Rady 
Miejskiej będzie przekładana władzy nadzor- 
czej do zatwierdzenia. 

MIEJSKA. 
— (x) Prezydent m. Wiłna zachorował 

prawi ie na grypę. Informują nas 
iż prezydent m. Wilna p. Folejewski, który 
w dniu wczorajszym miał w sprawach służ- 
bowych wyjechać do Warszawy, zachorował 
nagle dość poważnie prawdopodobnie na 

grypę. 2 
Zastępstwo na czas choroby p. Folejew- 

skiego objął wiceprezydent p. inż Czyż. 
(x) Filmy naukowe dla dziatwy szkol 

nej. Magistrat m. Wilna na posiedzeniu od 
bytem w dniu wczorajszym postanowił mię- 
dzy innemi zakupić w pewnej firmie zagra- 
nicznej cały szereg filmów z treści naukowej 
dla dziatwy szkół powszechnych m. Wilna. 

Filmy te kosztować będą około 8000 zi. 
— (p) Remont kościoła Bernardyńskie- 

go. Onegdaj przystąpiono do robót nad u- 
sunęciem ze ścian kościołu Bernardyńskiego 
szpecącego je tynku, którym pokryto cegłę 
podczas jednej z nieudolnych reparacji świą 

Uwagi: pół-pochmurno. zPrzelotny tyni jeszcze przed wojną; nadomiar złego 
opad. 

Minimum za dobę — 90. 
Maximum na dobę 187C. 
Tendencia-  barometryczna: 
cisnienią, 

== 

  

URZĘDOWA. 
—- (x) Rozszerzenie terenu m. Mołode- 

tynk ochlapano jakąś ordynarną  buracza- 
nego koloru farbą. 

Obecnie roboty mają przedewszysko na 
wzrost celu prżywrócęnie swłątyni pierwotnego jej 

wyglądu. Rozpoczęto je od absydy, stano- 
wiącej, z wyjątkiem znajdującej się obok 

-- wieży, najpiękniejszy o ile chodzi o wygląd 
zewnętrzny fragment kościoła 
skiego. 

Żostała także usuniętą brzydka przybu- 

Bernardyń- 

czna. Pan Wojewoda Wiłeński w dniu 27. dówka drewniana przy wejściu do zakrystii 
b. m. wystąpił do Władz Centralnych z wnio od strony podwórza. 
skiem o utworzenie z osiedli: Mołodeczno, — (p) Gdzie stanie nowa brama? Jak 
Start i Nowa Buchowszczyzna, Zawań i He- wiadomo oprócz monumentalnej bramy głó- 
łenów (obadwa filwarki) miasta o nazwie wnej ogrodu Bernardyńskiego, wznoszonej 
Mołodeczno, motywując między innemi swój od strony ul. Królewskiej, urządza Magistrat 
wniosek scisłem związaniem cjalne 
tych osiedli obecnością stacji kolejowej 
możliwościami ruchu tranzytowego.     

terytorjalnem drugą jeszcze bramę żelazną od strony koś- 
i cioła Bernardyńskiego, która zastąpi dotych 

czasową, ledwie stojącą i rozpaczliwie brzy- 
— (x) Zatwierdzenie uchwał Rady Miej dka bramkę drewnianą z typu tych, jakie mo 

skiej przez pana Wojewodę. W dniu 27 b. m. żna oglądać w pomniejszych posesjach na 
protokół Rady Miejskiej m. Wilna z dnia 12 przedmieściu. 
lipca z wyjątkiem uchwały dotyczącej da- 
rowi. 

  

Nowa brama została  odsuniętą wgłąb 
y na rzecz wyznaniowej gminy kara- parku i stanie aż za domkiem murowanym 

imskiej działek ziemi zajętych pod cmentarz dozorcy stacji wodociągów miejskich. Zmia- 
i kienesę, która to uchwała skierowaną zo- na ta zasługuje na całkowite uznanie ponie- 
stała do zatwierdzenia Ministerstwu Spraw waż aleja w miejscu dzisiejszej bramy sta- 
Wewnętrznych. Równocześnie zatwierdził p. nowi wązką gardziel między Wilenką i ka- 

  

    

  

Wojewoda uchwałę dotyczą 
100 tysięcy złotych dla Kom 
łek ziemi dla potrzeb miej 
strzeżeniem, że zgodnie z 

  

     

    

    
niż cała kultura generała kawalerji, generała-adjutanta 

3 О a į Wielikawo Kniazią ilasy Potockich 
więc postępowe. Zgoda. A więc Ko- [wa kraje: nieskończone szeregi żoł 
stią Riabcewym na siódmem piętrze nierskie i las pik kozackich i 

Ex-prezes jest człowiekiem, 
z tą wyrobioną w Salonikach z aba- 
żurami nad lampami naitowemi idęo- 
logją chciał / iść przez życie. 
I oto jego rozmowa z bolszewikami: 

który 

ą asygnowania mienicą w którym to przesmyku nie zmieś- 
i zakupu dzia ciła by się jakaś solidnniejsza brama (chy- 

ich z tem za- ba że by się zburzyło przybudówkę muro- 
„obowiązującemi waną wspomnianej T 

sami każda poszczególna uchwała tej na tym odcinku aleji przylegają do niej z najlepiej o wielkości i pow 

kamieniczki); pozatem 

  

szufladek „filantropja-krzywda”. A kiedy te- 
go niema, niema, niema!!! Jest tylko prawo 

* tworzenia! Historja nie jest podręcznikiem 
- katechizmu! Historja jest drzewem nic nie 

naszą Czującem, które rośnie. Ale wy tego nie ro- 

przeszłość, nasze skrzydła husarskie 
i nasz hulaszczy barok... 

zumiecie zupełnie. Jest w was coś Ślamazar- 
nego, nierealnego, bojaźliwego! Prawdopo- 
dobnie dlatego, że cały wiek ujarzmiania 
mórz i kontynentów spędziliście w trzech za- 
ściankach, pozbawieni stolicy, pogrążeni w 

""_wielkopostnym płaczu i modlitwach. 

A teraz inny bolszewik doradza 
ex-prezesowi. Tym razem  bolszewik 
przez karjerę: а 

‚ Омаза mnie pan niewątpliwie za  naj- 
większego cynika naszych czasów. Ale cóż 
mam robić, kochany kuzynie, gdzież mam 

3 * 

praweį — Wilenka, z leweį — tereny koš- 
cielne i stacji wodociągów, nie jest to więc 
właściwy teren ogrodowy lecz raczej wzmia 
nkowanych dwu instytucji; wreszcie po tym 
odcinku przebiega droga wozów ciężarowych 
kierujących się na teren wodociągów któ- 
rych główne i bodaj że jedyne wejście znaj- 
duje się przy tym odcinku aleji. 

Wspomnieć tu należy że O ile teren wo- 
dociągów otoczony jest solidnemi sztache- 
tami żełaznemi, o tyle posesję kościelną 
okala nędzny płotek, który się le- 
dwie trzyma i za którym wznosi się parę 
szpetnych klitek drewnianych, przysłaniaja- 
cych szłachetną sylwetkę kościoła Bernar- 
dyńskiego. Musi tu być bezwarunkowo usta- 
wione jakieś przyzwoite ogrodzenie, a by- 
łoby również wiele pożądanem ze względów 
estetycznych usunęcie zarazem i wspomnia- 
nych klitek. 

— Ruch autobusowy. Na mocy zarządze- 
nia Dyrekcji Robót Publicznych ustalony zo 
stał z dn. 1 sierpnia b. r. centralny punkt 
odjazdu i przyjazdu autobusów zamiejskich 
Na ten ceł przeznaczono ulicę Orzeszkowej 
na przestrzeni od pompy benzynowej do gó- 
ry w kierunku ulicy Wileńskiej 

Począwszy zatem od 1-go sierpnia b. r. 
wszystkie zamiejskie autobusy na linjach 
Wilno - Mejszagoła, Wilno - Niemenczyn. 
Wilno - Oszmiana, Wilno - Nowo - Wilejka 
i Wiino - jerozolimka - Werki przybywać 
będą i odjeżdżać z wyżej wymienionego pun 
ktu centralnego t. j. z ul. Orzeszkowej. 

Od właścicieli autobusów kursujących na 
tych linjach zażądano opracowania rozkładu 
jazdy i przesłania go Dyrekcji Robót Pub- 
licznych (referat samochodowy) do zatwier- 
dzenia. 

— (p) Odnawianie ławek. Obecnie prze 
malowywane są ławki w ogrodach Bernar- 
dyńskim i Cielętniku w którym to celu zna- 
czne ich ilości skonsygnowano w poszcze- 
gólnych miejscach tych parków. Część ła- 
wek została już przemalowana. Dotychcza- 
sowy kolor bronzowy zastąpiono  ciemno- 
ziełonym. 

— (p) Ochrona trawników. Na terenie 
ogrodów Bernardyńskiego i Cielętnika oraz 
skweru Łukiskiego Magistrat ustawił ostat- 
nio szereg tablic połecających planty miej- 
skie opiece publiczności, oraz zakazujące de 
ptanie trawników. By apele tych tablic były 
bardziej skuteczne niezbędnem jest ogrodze- 
nie trawników odrutowanymi słupkami, któ- 
rych w większości miejsc brakuje, tam zaś 
gdzie istnieją są mocno uszkodzone. 

— (p) Remont teatru Letniego. W zwią- 
zku z przeznaczeniem Teatru Letniego w о- 
grodzie Bernardyńskim na siedzibę Monopo- 
lów Państwowych podczas Targów Północ- 
nych przystąpiono do przystosowania tego 
budynku do powyższego użytku. Wewnątrz 
zrobiono nową podłogę; nad wejściem urzą- 
dza się balkon i pozatem gmach cały zostanie 
przemalowany na kolor  biało-błękitnawy. 
Dla ściany frontowej zostaną użyte farby 0- 
lejne. Prace nad przemalowywaniem budyn 
ku rozpoczęto w dniu wczorajszym. 

— (x) Zwiększenie dotychczasowych 
poborów pracownikom miejskiej Straży 
Ogniowej. Webec ciężkiej pracy, jaką wy- 
konują pracownicy miejskiej Straży Ognio- 
wej Magistrat m. Wilna postanowił osta- 
tnio podwyższyć im dotychczasowe pobory, 
a mianowicie: szoferom о 90 punktów, 
starszym rzemieślnikom o 60 pkt. i młod- 
szym rzemieślnikom o 30 pkt. Podkreślić 
należy, iż w stosunku do płac, pobieranyct: 
przez innych pracowników miejskich, stra- 
żacy miejscy są najgorzej opłacani, tem- 
więcej, że podczas wykonywania ich cię- 
żkich i odpowiedzialnych obowiązków są 
często narażeni na duże niebezpieczeń- 
stwa. 

— (x) Hojny ofiarodawca. Informują 
nas, iż właściciel majątku Wielkie Sieło w 
pow. Oszmiańskim p. Eugenjusz Iwanow 
ofiarował ostatnio Saias) organizacji 
W.F.iP. W. półtory dziesięciny 
ra urządzenie stądjonu sportowego. 

— (x) Komisje sanitarne w zakła- 
dach rzeźniczych. W myśl zarządzenia 
odnośnych władz specjalna komisja sani- 
tarna w Wilnie dokonała ostatnio lustracji 
w poszczególnych masarniach znajdujących 
się ez przedmieściach m. Wilna. : 

Ża nieprzestrzeganie przepisów sani- 
tarnych sporządzoną ogółem 14 protokQ- 
łów karnych, 

UNIWERSYTECKA. 
— Wycieczka uniwersytecka. Wczoraj 

bawiła w Nowogródku wycieczka uniwer- 
sytetu regjonalnego z Trok na czele z prof. 
Remerem. Wycieczka po zwiedzeniu Nowo- 
gródka iidałą się nad Świteź a następnie do 
Miru i Niešwieža. 

— (x) Profesor uniwersytetu Helsing- 
iorskiego p. Mansikka w Wilnie. W dniu 
27 b. m. przybył do Wilna profesor Uniwer 
sytetu Helsingforskiego p. Mansikka, który 
na jesieni r. b. będzie przeprowadzał nauko- 
we badania ludoznawcze na terenie wojewó- 
dztwa Wileńskiego. Profesor Mansikka zło- 
żył wizytę Panu Wojewodzie Raczkiewiczo- 
Wi, w czasie której odbył z nim dłuższą kon- 

a SZKOLNA 
— Szkoła filmowa. Rozwijając nadal in 

tensywnie rozpoczętą pracę Związek Arty- 
stów Sztuki Kinematograficznej wznowił 
wpisy do szkoły filmowej w Wilnie aż do 
dnia 10 sierpnia włącznie. Dotychczasowy 
przebieg pracy w szkole filmowej rokuje bar 
dzo dodatnie wyniki, zaś program zatwier- 
dzony przez Min. W. R. i O. P. świadczy 

adze przedsięwzię- 

terenu 

   

        
wiada ideowo niczem. „Państewko” nie 
przeciwstawia się niczem innem, prócz 
sentymentem bolszewizmowi. 

A jeśli daje odpowiedź, to tylko 
jedną, bardzo coprawda dumną. Oto 
po rozmowie z bolszewikami: 

Dwaj przeciwnicy pożegnali się džentel- 
meńskim uściskiem dłoni. Nie mieli się już ‚ 
ze sobą widzieć w życiu. Berson zginął w 
sześć miesięcy później z rąk ułanów majora 
Dąbrowskiego, podczas ucieczki z Wilna do 
Mińska. 

Na zakończenie podnieśmy jeszcze 
— Nie lubię krwi — odpowiedział bez na żyć? W Polsce?! Tak samo mógłby pan ka- artystyczne wartości „Państewka”. mysłu eks - prezes. pitanowi jakiegoś transatlantyku poradzić, Jak pięknie dźwięczy taki frazes O —- A wasza žandarmerja? — zawołał ażeby zbudował parowiec na Świtezi. W Pe- Kijowie: 

Berson: tersburgu spotykałem się przecież z tak zw. * A 

Nie, ni ko ЕМ „„ rodakami. Umieli marzyć albo kraść, ale „, Ni stąd ni zowąd stanął mu w oczach — Nie, nie, towarzyszu Bersonie — prze- tylko male rzeczy. Lęk przed olbrzymim, Kijów z Maja 1917 r. w ryzie ze złota-zie- rwał z ożywieniem nieznajomy. — Wasz pełnym ryzyka warsztatem Rosji pokrywali leni, ze złocistemi czapami swoich cerkwi. 
przyjaciel niepolityczny 
ność. Żandarmerja państw  burżuazyjnych 
jest istotnie niewinnym barankiem w po- 
równaniu do sławetnej czerezwyczajki. Żan- 
darmerja państw burżuazyjnych ma na su- 
mieniu okrucieństwa pojedyńcze, kiedy na- 
tomiast my — zbiorowe! Nie zapieramy się 
jednak, ani wstydzimy naszych masowych 
niesprawiediiwości. Anarchja kapitalistyczna, 
oddając masy na łup jednostek, pozwala 
krzyw tylko jednostki. Anarchja šmier- 
ci. jest tylko dalszym ciągiem anarchii ży- 
cia. 

My, ludzie wielkich liczb, umiemy dawać 
sobie z niemi radę w życiu, czy w Śmierci. 
Dajmy już jednak temu spokój. Interesuję 
mię w tej chwili wykrzyknik „nie lubię krwi”! 
Ach, jakie to klasyczne dla waszej kocha- 
nej, zaściankowej inteligencji, która cacka 
się tak z ludźmi, jak poczciwa niańka z nie- 
grzecznem dzieckiem. Ledwie co$ powstaje, 
coś się zaczyna, a już pakujecie to sami do 

ma zupełną słusz- 

    

nienawiścią do kacapów, od których copra- 
wda ja, człowiek Zachodu, nie umiałem ich 
nigdy odróżnić. 

Zostawiłem ich w ich świecie z ich wia- 
rą. Ale pana, jako kuzyna mojej żony, nie 
chciałbym zostawić wśród głupich gęsi z 
z romantycznej Świtezi. I dla tego radzę pa- 
nu po przyjacielsku: przesiądź pan póki czas 
na transatlantyk. 

Na czem polega polskość kultury 
Leczyckiego. Na tem, że odrzuca te 
propozycje i odrzuca tę apologetykę 
siły. To ma z tych salonikow z aba- 
żurami nad lampami naftowemi. Na 
czem polega jego rosyjskość, która 
wziął ze szkoły rosyjskiej, która go 
chowała, jeśli nie wychowała. Oto, że 
na wywody i na cynizmy nie odpo- 

Taką jest ślicznie napisana po- 
wieść Leczyckiego, człowieka o  ide- 
ologji z pod abażuru lamp naftowych, 
człowieka staroświeckiego, który wie- 
rzył, że „ideologja“ taksamo jest 
potrzebna człowiekowi jak dusza, 
który w duszę czasami nie wierzył, 
lecz w ideologję—zawsze, człowieka, 
który chadzał jeszcze w kresowych 
naszych lasach Ścieżką pomiędzy  ła- 
sami Potockich a lasami Wielikawo 
Kniazia, Si. M. 

К
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tego wysiłku. Zgłoszenia przyjmuje i udzie- 
la wszelkich informacji sekretarjat szkoły ul. 
Biskupia Nr. 12 o godz. do l-ej oraz od 5 
do 8-ėj. 

RÓŻNE. 
— (p) Porządkowanie drzewostanu. Na 

terenie ogrodu Bernardyńskiego i Botanicz- 
nego uporządkowuje się obecnie drzewo- 
stany. W szeregu miejsc poobcinano dolne 

gałęzie tam gdzie rozrosły się one nazbyt 

już bujnie tamując ruch lub zaciemniając o- 
kna budynków wystawowych. 

Między innemi w okolicach placyku przy 

muszli koncertowej w ogrodzie Bernardyń- 
skim padła ofiarą ogrodników miejskich sta- 

ra lipa, której mocno spruchniały u dołu pień 
groził zawaleniem. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia”). Wystę- 

py Zofji Grabowskiej. Dziś — ukaże się po 

raz drugi wielce oe sztuka czeskie- 

go autora Capka „Tajemnica Makropulos“, 

która zyskała ogólne uznanie publiczności, 

ze względu na poruszony nad wyraz cieka- 

wy problem długowieczności, interesujące 

ujęcie myśli przewodniej, doskonałą grę ze- 

społu, oraz malowniczą wystawę. 
Rolę główną kreuje świetna artystka Zo- 

fja Grabowska w otoczeniu wybitniejszych 
sił zespołu — M. Lelskiej, S. Grabowskiego, 

M. Lenka, W. Malinowskiego, K. Wyrwicz - 

Wichrowskiego, i M. Godlewskiego, który 
sztukę tę wyreżyserował. х 

— Najbliższą premjerą będzie włoska ko 

Forzano „Dar poranka“ z Z. Grabow- 

M. Godlewskim w rolach głównych. 

żyserję prowadzi K. Wyrwicz - Wich- 

rowski. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Zbrojny napad rabunkowy. Do mie- 
szkania p. Stanisława Łapisa, przy ul. Pod- 

wysokie Nr. 10 włamali się nieznajomi napa 

stnicy. й ; 
Obecne wówczas trzy kobiety, a miano- 

wicie pp. Marję Staniszewską jej matkę Jo- 

annę Ceiesę oraz służącą Stefanję Dubienko- 

wą rabusie oszołomili wystrzałem z rewol- 

weru, a następnie zamknęli w kuchni. ||| 

Po usunięciu w ten sposób domowników 

bandyci splondrowali mieszkanie, zabierając 

rzeczy, wartości 2000 zł. . 

Bandyci wraz z łupem wyszli przez ok- 
no i zbiegli. ` į 

Uwiadomione władze bezpieczeństwa 

wszczęły energiczne dochodzenie, celem u- 
jęcia zuchwałych napastników. 

— Umysłowo chora liła  zaścianek 

Miecielice. W zaścianku Miecielice, gm. po- 

hoskiej pow. Brasławskiego wynikł pożar, 

który strawił zabudowania gospodarcze i 

domy mieszkalne, należące do: Arkadjusza 

Sadowskiego i Aleksandra Wolawki. 3 
Wdrożone śledztwo ujawniło iż pożar 

wznieciła mieszkanka tegoż zaścianku Ana- 

stazja Bielińska. 
Straty poniesione przez poszkodowanych 

wynoszą 10.600 zł. 
- (x) Płachta komunistyczna na 

słupie telegraficznym. W dniu wczoraj- 
szym na drodze, wiodącej z Lebiedziewa 
do Mołodeczna, dotąa niewykryci wywro- 

towcy wywiesili na przydrożnym słupie 

telegraficznym płachtę komunistyczną z an- 
typaństwowemi napisami. || 

Po usunięciu płachty miejscowe wła- 
dze policyjne zarządziły energiczne siedz- 

two, które niebawem doprowadzi do ujęcia 

płatnych agentów komunistycznych. 

7 SĄDÓW. | 
O napad rabunkowy, dokonany 

w 1919 r. 
W nocy dn. 16 października 1919 r. 

do mieszkania dzierżawcy fołwarku Woł- 
cząny, gm. Rudomińskiej, p. Józefa Prze- 

galińskiego przyszli dwaj mężczyźni w uni- 
formach żołnierskich. E 

Prosili oni o pozwolenie ogrzania się, 
na co gospodarz się zgodził i pozwolił 

wpuścić ich do kuchni. л ы 
Kiedy już znaleźli się w mieszkaniu, 

przybyli kazali wezwać gospodarza i podać 
sobie jedzenie. 

  

  

W chwili, giy p. Przegaliński, uzbro- 
jony w rewolwer, wchodził do kuchni, 
znienacka wykręcono mu rękę, rozbrojono 
i związano. 

W tym czasie do innej części domu 
wdarła się banda cywilnych w liczbie 1o— 
14 osób zamaskowanych. 

Obezwładnili oni służbę i 
rabunek. 

Pod groźbą zamordowania p. Przega- 
liński zmuszony był wskazać, gdzie znajdu- 
ją się przechowywane 5000 rubli, które 
bandyci zabrali, nadto zabrali wszystko, co 
przedstawiało większą wartość, a więc: fu- 
tra, garderobę, bieliznę, broń, 3 koni, a za- 
ładowawszy to wszysto ną wóz, odjechali 
w stronę Wilna. 

Poszkodowany nazajutrz uwiadomił o 
napadzie władze śledcze, które wszczęły 
dochodzenie- 

Zatrzymani zostali bracia Brotkiewicze 
Bolesław i Paweł oraz Józef Mackiewicz 
jadący wozem, który, jak się okazało, był 
własnością p. Przegalińskiego. Na wozie 
ujawniono część zrąbowanych rzeczy. 

Następnie dokonano rewizji w mieszka- 
niu jednej z wesołych cór Wilna przy zauł. 
Komendantckim, gdzie znaleziono ukrywa- 
jących się tam cezerterów Piotra Lenarczy- 
ka i Henryka Kalickiego, w których posz- 
kodowany i służba rozpoznała przywódców 
napastników, a znalezione rzeczy, pocho- 
dzące z rabunku, dowodziły niezbicie łącz- 
ności ujętych z napadem. 

W toku dalszego dochodzenia policja 
zbadała ujętych i odebrała od nich pod- 

pisy* 
„Ze względu,iż Lenarczyk i Kalicki byli 

wojskowymi, przeto sprawę ich wydzielono 
i przekazano władzom wujskowym. 

W międzyczasie akta sprawy zaginęły, 
aresztowani zbiegli. 

Dopiero w r. ub. odszukano Lenarczy- 
ka i Kalickiego, odsiadywali oni bowiem w 
więzieniach za inne sprawy. 

W toku ponownego śledztwa obaj nie 
przyznali się do winy i twierdzili stanow- 
czo, iż z napadem nie mieli nic wspólnego, 
nigdy nie byli aresztowani w tej sprawie, 
a protokułu nie podpisywali. 

W czwartek stanęli oni 
okrę:'owym. 

Świadkowie, a w tei liczbie i poszko- 
dowany p. Przegaliński nie byli w możno- 
ści rozpoznać kategorycznie podsądnych. 

Zarządzono ekspertyzę kaligraficzną, 
którą miała ustalić; czy podpisy, położone 
na protokule badania w 1919 r., są identy- 
czne z podpisami podsądnych. 

Biegły kaligraf orzekł, że Lenarczyk 
podpisywał ten protokuł, natomiast podpis 
na protokule Kalickiego nie kładł oskar- 
żony Kalicki. 

Na tej zasadzie sąd po dwudniowych 
rozprawach zasądził Piotra Lenarczyka po 
zastosowaniu amnestji na 4 lata ciężkiego 
więzienia, zaś Henryka Kalickiego dla bra- 
ków dowodów niezbitych — uniewinnił. 

Oskarżał pprokurator p. Rutkiewicz, 
zaś obronę wnosili: za Lenarczykiem — 
adw. Czernihow, a Kalickim— e, Engiel. 

os. 
ZZTWNOCCAEOWYZYRERYNAERZA TOZKORYTOOKOROATOCCIA 

RADIJO. 
Sobota 28 lipca 1928 r. 

17.00—17.15: Chwilka litewska. 
17,15—17,30: Komunikat dla rolników 

w oz" Zw. Kółek i Organ. Roln. 
z. Wil. 

17,30—17,55: Odczyt z działu „Rol- 
nictwo*. 

18,00 - 19,00: Transmisja z Krakowa: 
program dla dzieci. 

19,05 19,30: „Kącik dla pań*. 
19,30—19,55. „O wielkości Bolesława 

Prusa* odczyt. 
19.55— *: Komunikaty. 
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy: 

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

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

22,30—23,30: Transmisja muzyki tane- 
cznej z Warszawy. 

rozpoczęli 

przed sądem 

SAT I TIT MAS IT INS SANNET VESTEL 

uchwały rabunek w 
Nocy ubiegłej posterunkowy przy ul. 

Smoleńskiej w obrębie 5-go kómisarjatu 
A uwagę ną wyładowany po brzegi 

wóz. : $ 
Zaindagowany wožnica, jak się okaza- 

ło Michał Grynfeld, zamieszkały przy ul. 

Gęsiej Nr 6, dawał wykrętne i nieprawdo- 

podobne wyjaśnienia, wzbudzając poważne 

wątpliwości. DĄ 3 

Wóz skierowano do komisarjatu, gdzie 

skonstatowano, iż jest wyładowany: 27 klg 

szmalcu, słoniny i kiełbas, 13 pudelkami 

A. BALFOUR. 

SMALKA 0 DOKUMENTŲ 

Jack miał rację. Gdy lord Fairleigh 
wysiadł nazajutrz po południu z po- 
ciągu idącego z Londynu, nie mógł u- 
kryć niepokoju, który się w nim wido- 
cznie od wyjazdu zwiększył. Dom 
przy Grass Street był doskonale strze- 
żony i mimo usilnych starań, nie uda- 
io mu się zdobyć pozwolenie na wej- 
ście do podejrzanego domu. 

Nie mógł przytem nalegać zbytnio, 
by nie wzbudzić podejrzeń, to też wró- 
cił, zgnębiony niepowodzeniem, mimo, 
że nie przypuszczał nawet, by skrytka 
w ogniotrwałej kasie mogła być od- 
kryta. 

Rozmowa z Nedem w nocy utwier 
dziła go w przekonaniu, że ten ostatni 
nie podejrzewa niczego. 

Zniknięcie Osborna i Jonaha nie- 
zaniepokoiło go bynajmniej. Sądził bo- 
wiem, że wierny kamerdyner, przyła- 
pał murzyna tam, gdzie obecność jego 
nie była pożądana i położył kres jego 
wścibstwu. Natomiast niepewność, co 
do losu Izy niepokoiła go ogromnie. 
Nigdy nie krępował on swej córki, 
gdyż stała obecność jej przy nim prze- 
szkadzałaby mu w pracy, jednak ko- 

chał ją nadewszystko 1 dbał o jej 
szczęście. Gdyby obecnie był zmuszo- 
ny uciec, nie ruszyłby się bez niej. 

Szofer, który spotkał go na stacji 
wręczył mu kąrtkę od Neda: Iza nie 
przyjechała dotąd i nie dawała znać 
wobec czego Ned komunikował, że wy 
jeżdża do Exeter dla uprzedzenia po- 
licji. 

—Gdzie jest Osborne? — zapytał 
łord Fairleigh,gdy lokaj wziął z jego 
rąk kapelusz i płaszcz. 

Wydawca Stanistaw Mackłewicz. 

spółdzielni wojskowej, 
konserw z ryb, 5 butelkami wina owoco- 
wego, 50 paczkami tytoniu i 65 papierosów 
51 — herbaty, 1oo czekolady, ponadto zaś 
zawierał: płaszcze gumowe, bieliznę, 40 
butelek wody kolońskiej i wiele innych 
rzeczy. 

Wkrótce dochodzenie ustaliło, iż 
wszystkie te rzeczy pochodzą z kradzieży, 
dokonanej tejże nocy ze spółdzielni woj- 
skowej, mieszczącej się przy ul. Legjono- 
wej Nr 2, 

(r). 

—Nie wiem, mylordzie. Wyszedł 
wczoraj popołudniu, i nie wrócił dotąd. 

— Niech przyjdzie do mnie natych- 
miast po powrocie, muszę się z nim 
rozmówić, — rozkazał idąc do swego 
gabinetu. 

Drzwi były zamknięte, Fairleigh 
wyjął klucz z kieszeni i otworzył je. 

W chwili gdy stanął przy biurku, 
posłyszał , że drzwi zamykają się za 
nim, odwrócił się szybko i znalazł się 
twarzą w twarz z Jackiem, który skie- 
rował ku niemu lufę rewolweru. 

— O Boże! Strickland! — krzyknął 
— czy cały świat oszalał, czy też ode- 
grywamy scenę dla filmu? Jeśli to jest 
dowcip, to uważam, że jest on w złym 
guście. Proszę schować rewolwer: 
mógłby wystrzelić niechcący! 

—Wystrzeli napewno, jeśli się pan 
poruszy, lub zawoła na pomoc, — 
oznajmił Jack. — Jest pan przyłapany 
Peter Morganie! 

Strickland mówił z trudnością gło- 
sem ochrypniętym. Fairleigh spojrzał 
nań ze zdumieniem. 

— Proszę wyrażać się jaśniej, — 
rzekł, bo nie rozumiem o co chodzi, 
Zapewne ma pan gorączkę i powinien- 
by leżeć w łóżku. 

— Podziwiam pańską zimną krew, 
— odrzekł detektyw, — Ale pan tra- 
ci czas napróżno. Wiem, kim pan jest 
i jakim sposobem doszedł pan do tych 
bogactw. Wiem, gdzie się znajdują 
więźniowie i posiadam dokumenty, 
których pan tak pragnął oraz kilka in- 
nych, niemniej ważnych, które były 
ukryte u Holtza, prócz tego mam roz- 
kaz aresztowania z pańskim  nazwi- 
skiem. Pan jest bardzo zręcznym czło- 
wiekiem Peter Morganie, lecz został 
pan zwyciężony. 

Fairleigh milczał 
wzruszył ramionami. 

— Być może, że postarzałem, — 
mruknął, — a więc Holtz zdradził? 

chwilę, poczem 

EBESEDEJESZZESEJ EORZESEJEGEO 
Przetarg, 

Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja 
Robót Publicznych) w Wilnie ogłasza pu- 
bliczny 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 o 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 Zza zwrotem Ко- 
sztów takowych. 

Oferty w zapieczętowanych lakową 
pieczęcią kopertach z napisem: „Oferta na 
budowę warsztątów 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 ofero- 
wanej sumy. Dołączenie wadjum do ofer- 
ty w gotówce lub w papierach wartościo- 
wych jest niedopuszczalne. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 
16 sierpnia r. b. w iokalu Dyrekcji Robót 
Publicznych o godzinie 12-tej. 

Celem osiągnięcia oszczędności w ko- 
sztach budowy firmom przysługiwać będzie 
prawo wprowadzenia takich zmian w kon= 
Strukcji żelazobetonów, które przy zacho- 
waniu wytrzymałości i obciążeń, przewidzia- 
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 
wynęłnienia ślepych rządowych kosziory- 
sów. 

Przedłożone wskazane poprzednio zni- 
żki mogą być wzięte pod rozwagę przy 
oddaniu robót. 

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 т 
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 jłości robót w zale- 
żności od wyniku przetargu i przyznanych 
na ten cel kredytów, względnie niesko- 
rzystania z źadnej z wniesionych ofert. 

Za Wojewodę 
w z. Dyrektor Inżynier 
(—) A. Przygodzki. 

Zaka kaka DAC za EdRdEA Ka SA cd 

Popiorajcie LOPP. 

0-972 

SŁOWO 

  

| Miejski Rinematograi 
Kulturalno-Ošwiatowy) 

SALA MIEJSKA 
| ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 24 do 28 lipca r. b. włącznie kinematograi z powodu remontu nie czynny. 

  

Kino- Dziś! 
Teatr „Aolios“ | 

, Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. Wielki atrakcyjny 
według słynnej noweli A. Puszkina i opery Czajkowskiego. Reżyser Aleksander Razumny. W rolach głown: 

film! „WSPÓŁCZESNA DAMA PIKO 

  

    
     

   
  

   

Wileńska 38. Jenny Jugo i Walter Janssen. Wspaniała wystawa! Mistrzowska gral Nad program: WESOŁA KOMED. 
Ostatni seans o_godz. 10.15. 

Kino ją Dzis nadzwyczajny film romansów, i intryg rozgrzywających się na tle barwnej przyrody tropikalnej 
Teatr „POLONA | „W GODZINĘ ZWYCIĘSTWA" (Agross The Pacific) W rolach głównych: Monte Biue, Myrna Loy, | 
A.Mickiewicza 22. | Winton, Charles Stevens i Ed Kennedy. Akcja rozgrywa się w San Francisko i na wyspach Filipiūskich. Si 

ły wódz filipiński w otoczeniu swoich kolorowych watach. Prześliczne i zalotne kreolki. Nadzwyczaj 
zachwycająca gra. Nad program: Wesoła komedja w 2 aktach p. t. „ZGODNA RODZINKA*. Ost. seans 104 
Anons! Światowa sensacja dla Wilna! Najaktualniejszy film! „LÓT AMUNDSENA DO BIEGUNA PÓŁNOC 

GO* wkrótce w naszem kinie. 

Kino- W nia” Dzis! Najnowsza sensacja, l-szy raz w Wilnie! Oszołomiający rozmach! Emocyjna tresc! Olśniewający pr 
Teatr „ d pych wystawy! Brawurowe tempo! EDDIE POLLO i OSSI OSWALDA dokonali przewrotu .w kinematogra! 

Wielka 30. występując wspólnie w jednym filmie „TAJEMNICZY ZAMEK czyli BOHATER PAMPASÓW*. Przejnruj 
miłosny dramat w 12 aktach (całość) na autentyczaem tle Ameryki Połnocznei. Komentarze zbytecznel 

  

ORYGINALNE 

žylo deore Wierzkieńskie 
i odsiew, dające świetne plony i odpowiednie na nasze gleby. 

Wczesne zamówienią uprasza się nadsyłać pod adresem: 
Fr. Świątecki, Biuro „Lechja* Sp. Akc. Wilno, Ostro- 

bramska 29, tel. 13—10. 

      ESEE SE EE 0 

Przypomnij sobie! > 

a: 

B 
BRWAGAŃ ska 1, tel. 

Kobieta-Lekarz. | memu 

| tel, 277. 
сга 

Dr Hanusowicz skiej 9 zi 
Ordynator 
Sawicz, choroby skór- 
= o е 
ziny przyjęć 5—7 pp. 
Zamkowa 7—1 3 
czenie światłem: Sol- 

W. Zdr. Nr. 152. 

DOKTOR 
Lb. EINSBERG 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,! e- 
iefon '567. Przyjmuje 

3229 9 1 об 8 40 11044 д0 8. 

    

Dr. KAPŁAN 
Choroby weneryczne 
i skórne, ul. Wileń- 

640, od 
W.Z.P. 13 

LEKARZE @ 
2—-S-ej. 

  

Di. ZeldOWICZOWA | poktór Medycyny 
KOBIECE, WENE- ; 
RYCZNE, NARZĄ- | A. BYMBLER 
DOW MOCZOW. ; choroby skórne, we- 
od 12--2i Od 4--6, | neryczne i  moczo- 
ul. Mickiewicza 24, ; płciowe. Elektrotera- 

« pia, Słońce górskie 
djatermja. Mickiewi- 

12, róg Tatar- 
8. 

\.7.Р 43 

  

Szpitala 

    

go- 

Dr. POPILSKI 
Le- choroby skórne i we- 

Szedłeś ulicą -—- nagle poczułeś siln A įmuji ale subtelny zapach Posti i Šias lux, lampa  Bacha Wa Godz. 16 de tt ga 
woli musiałes się obejrzeć, bo za- | (Sztuczne słońce gór- 
pach ten przylgnął do Ciebie, towa- 
rzyszył Ci i przerwał Ci bieg myśli! 

, Perfumy Henryka Żaka chwytają 
; jak arkanl Kup w najbliższej 

perfumerji 
„Halkę* (dla Pań) 

„Lilas* (dla Panów) 
„Daj-Go* (dla Wszystkich), 

( 

= 

p ZZO ZOZ НО НО , 
| Istnieje od 1840 r. = 

MAGAZYN MEBLI 
Wilno, Niemiecka Nr 3, tel. 362. 

MEBL stołowe, sypialne, gabi- 
netowe, salonowe, łóżka, 

kredensy, stoły, szafy, biurka; 
krzesła i t. p. 

Dogodne warunki i na RATY. 
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STOCZNIA 
Gda 

dostarczą wobec dużego zbytu po ce 

Informacji udzielają: 

A
A
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szego rabatu StMiki GigkirygzmE prądu stałego i trójfazowego. 

PRĄDNICE PRĄDU STĄŁEGO. 

TRANSFORMATORY. 

Biuro własne: Warszawa, Jasna 11 m.5, tel. 99 18, 
Skład -nasz: Szloma Rudomiński, Wilno, Zawalna 28/30. i 

lub bezpošrednio: STOCZNIA GDANSKA, GDANSK. 
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— Jeśli to może dla pana stanowić 
pewną pociechę, nie widzę powodu, 
bym nie miał wyjaśnić, że tak nie było. 

— Więc jak mogliście znaleźć pa- 
piery? 

— Nie odbierałem ich od niego, 
gdyż on ich nigdy nie miał. Gdy го- 
zmawialiście przez telefon bez drutów, 
Holtz był aresztowany. Mówił do pa- 
na jeden z moich przyjaciół, który ma 
talent naśladowczy doskonały, nie- 
prawdaż? 

I znów nastała cisza, którą przer- 
wał Fairleigh, mówiąc z suchym śmie- 
chem: 

—Pan ma wiele przyjaciół intere- 
sujących, Stricklandzie... ale, ale, 
chciałbym wiedzieć co zrobiliście z 
moim kamerdynerem — Osbornem? 

— Nie widziałem go. 
— Wiięc kędyż wszedł pan tutaj? 
— Przez okno. 
— Crawley wie o tem? 
— Tak. 
— Ach, więc jednak należał do spi- 

sku! gdzie jest teraz? 
—Pojechał szukać Izabellę. 
—kKłamiesz, łotrze, co zrobiliście 

z moją córką? 
— Nie wiem nic o niej, prócz tego 

tylko, że czekano ją wczoraj wieczór, 
ale nie przyjechała. 

— Jeśli się stanie coś mojej córce 
z waszej winy, łub z winy tego młode- 
go głupca* Crawleya — zapłacicie mi 
za to wszyscy! 

— Nie jest pan w sytuacji, która- 
by pozwalała grozić komukolwiek,Mor 
ganie, a przekleństwa nie poprawią 
pańskiego losu. 

— Tak, a wszystko, co powiem, 
może się zwrócić przeciwko mnie. — 
Znam dobrze tę formułkę. Na co pan 
czeka, wszakże twierdzi pan, że zna- 
lazł więzienie Boyda i tej bezmyślnej 
młodej dziewczyny, więc... 

Nie, powiedziałem tylko, że 

Redaktor odpowiedziałny Witold Woydylo 

wiem gdzie oni są. 
— Fairleigh podniósł głowę. 
— Rozumiem, rzekł, — więc 

gdzież oni są? 
— W podziemnej grocie, pod sta- 

rym zamkiem, do której wejście znaj- 
duje się w głębi studni. Czy nie jest 
tak? 

— Istotnie. 
wolnilišcie ich? 

— Gdyż nie wiem, w jaki sposób 
można się do nich dostać. 

— Ach, — westchnął Morgan. — 
A w jaki sposób domyślił się pan 

tego wszystkiego? 
— Znalazłem drabinkę 

i otwór wentylatorów. 
— Znalazł pan drabinkę? Więc do 

stał się pan do ukrytego przejścia? 
— Tak. 
— Skąd dowiedział się pan o jego 

istnieniu? 
— Molly O'Bren zostawiła mi ra- 

port spisany ściśle o tem, co się jej 
udało odkryć. 

— Doprawdy? Widzę stanowczo, 
że w życiu mojem wielkim błędem by- 
ło niedocenianie inteligencji kobiet. 
Wobec tego, że nie wie pan w jaki spo 
sób można uwolnić moich więźniów, 
powiem to panu, gdyż bez tego nie da- 
cie sobie rady. Zapewne widział pan 
tablicę z kontaktami, znajdującą się w 

podziemnej sali? 
— Istotnie, widziałem ją. į 
— Są trzy kontakty, jeden z nich 

wprawia w ruch most zwodzony, dru- 

gi służy do otwierania bramy więzie- 

nia Boyda, wreszcie trzeci spowodo- 

wać może wybuch, który wysadzi w 

powietrze całą skałę z zamkiem. Te- 
raz ma pan ułatwione zadanie, wystar- 
czy znaleźć , który z kontaktów odpo- 

wiada każdej z tych czynności. 
— Pragnie więc pan mieć na su- 

mieniu jeszcze dwoje ludzi? — zapy- 
tał Jack. 

Dlaczego więc nie u- 

sznurową 

skie)i elektrycznością 5—7 p.p. W.Pohulan- 

djatermja) “| vóbz 3 2, róg Zawalnej 

  

< ESERESEJ CJESESEJERESZICJEJEE 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Stefa- 

na Batorego ogłasza przetarg na kupno 

starego konia wałacha (kasztana łysego), 

którego Ogród sprzedaje. Warunki i bliższe 
szczegóły można otrzymać w  kancelarji 
Ogrodu Botanicznego na Zakrecie. Prze- 
targ odbędzie się dnia 1 sierpnia r. b. o 

godzinie 1o-tej w Kancelarji Ogrodu Bota- 
nicznego na Zakrecie. 
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Budy, pow. _ Wileńsko - Trockiego, 

1) papierówki świerkowej 
2) drewna dębowego i jesionowego użytkowego 200 m.3 
3) drewna użytkowego klonowego 130 m.3 ną dogodnyć 

4) drewna użytkowego osikowego 20 m.3 | warunkach usku* 
5) drewna opałowego świerkowego 600 m.3 tecznia й 

6) » „ dębowego i klonowego 640 m3 | D.H.-K. „Zachęta 
BOCH „ _ Osikowego 100 m.3 | Mickiewicza Ъ 
8) ” » brzozowego 200 m.3 | tel. 9-05 0- 6628 
9) ® = sosnowego 16 m.3 

Informacyj ną miejscu udzielą gajowy 
Dojazd z Wilna 26 klm. najbliższa 
Wywoławcza cena całej masy drewna określa się na 

55.000 zł. in plus. 
Informacyj © warunkach płatności 

udziela Państwowy Bank Rolny, 
hulanka 24, 

Oferty należy składać do Wydziału Agrarnego Banku 
w Wilnie do dnia 20 sierpnia 1928 r. 

EZEZESZZESEGEGEZ JEZ AODCSEDEEB 

SO oaza 
— Dlaczegožby nie? Nie mam sen 

tymentu do żadnego z tych dwojga 

osób, oboje zrobili mi wiele przykro- 
ści. Zwykle zbyt prędko działam. Gdy 
bym przed laty spędził jeszcze jeden 

tydzień w Kanadzie, znalazłbym żonę 

człowieka, którego porzuciłem wła- 

snemu jego losowi, pozbyłbym się jej 
raz na zawsze i nie zaszłyby obecnie 
te wszystkie nieprzyjemne  historje. 
Widocznie nie miałem szczęścia, gdyż 
jest to rzeczywiście bardzo dziwne, że 
człowiek, który odnalazł chatkę mego 
wspólnika, miał dosyć czasu i pienię- 
dzy, by szukać tę kobietę. Doprawdy 
nie powinienem był tak ryzykować! 

Jack spojrzał mu w oczy zimnym 
wzrokiem. 

— Powieszenie będzie doprawdy 
zbyt łagodną karą dla tego człowieka, 

— rzekł. 
Morgan uśmiechnął się. | 
— Takie jest pańskie zdanie? Nie 

mógłbym twierdzić, że Się z niem nie 
zgadzam. A jednak, nie jest to koniec, 
któregobym sobie życzył i przypu- 

szczam, że nie przygotowujecie mi go. 

— Dlaczego pan tak sądzi? 
— Znam pańską sentymentalną 

naturę. Dobre serce jest wielką słabo- 
ścią, Stricklandzie. Gdyby los tego 
Billa i owej Molly był panu obojętny, 
pański obowiązek byłby o wiele Iżej- 
szy do spełnienia...Ale możebyśmy się 
porozumieli? 

— Jakto? 
— Oddacie mi moją córkę i lokaja 

i pozwolicie mi się oddalić, ja zaś 
uwolnię te dwie turkaweczki. 

— Nie. Przedewszystkiem, jak już 
to już panu mówiłem, nie widziałem, 
ani Izabelli ani Osborna, nie mam też 
pojęcia, gdzie się znajdują, Po drugie 

nawet dla uratowania życia Billa i Mo 
Ily, nie wypuszczę z rąk takiego pta- 
szka, jak pan. Ma pan dług do zapła- 
cenia i musi pan zapłacić, niezależnie 

Druk. „Wydawnictwo Wiłeńskie" ul. Kwaszelna 23. 

Ra NN Aaa NV sa N VT 

GŁOSZERIE. 
Państwowy Bank Rolny Oddział w Wilnie sprzedaje 

drzewostan na wyrąb w lesie należącym do P. B. R j 
gm. Podbrzeskiej 

przestrzeni okoto 40 ha w sktadzie następującym: 

Oddział w Wilnie, W. Po- 

  

    

    
     

      

      

    

   
    

  

      

     

   

    

     

  

   

    

    
   

    

  

    
    

     

  

   
   

    

     

    

     

    

      

   

    

    

    

     

Br В. WOLFSDN 
weneryczne, 
"płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
- L8L 

TR: 1 [000г 
‘ОН ЕЛЕН zmiany lokalu @ 
z sprzedania: 1 du 
AKUSZERKA lada, scianka dębo 

i z 2 drzwiami, u 
w. Smiałowska dzenie kasowe, lamf 
przyjmuje od godz. 9 wiszące i inne. D 
do Mickiewicza wiedzieć się w god 
46 m. 6. Niezamoź- urzędowych Bal 

ROW Związku Spółek й 
Z. P. Nr 63 robkowych Wyd: 

Gospodarczy, Mic 
wiczą 1. 

mamona won 
  

Letnisko-pensjonat В 
st. Landwarów, mają- = POTRZEBNĖ | 
tek Leśniczówka nad koza 3 pokoj 
jeziorem, las SOSNO- we z kuchnią, pożł 
wy. Tanio, dowie-dane na  Antoko 
dzieć się: Antokol 62 Zgłoszenia do „S! 
m. 2, Olszewska, lub wą* pod „Mieszka! 
na miejscu. Į 892 ——— + 

Poszukuję 
WERE RETE © ZHTWUM nieszkania od 1 sie 
ZGUBY pnia, 2 duże poko: 

lub 3 mniejsze 
kuchnią.  Zgłoszeń 

gubioną książecz- 
wojskową 

po „Słowa* pod M 

: 190. rocznik 4, KORY 
wyd. przez P. K. U. s 
więciany, ma imię óż M 

Józefa  Wołodkiewi- 
czą, syna Franciszka, Saganas = 
uniewažnia się.0-697£ 

  

  

dzie Labryga, lat 3 
ostatnio do roku 1 
zamieszkałego W 
wałkach, uprasza 
o udzielenie  inf0 
mącyj- Konsystorz0 
Wileńskiemu Ewa 
gielicko - Reformow 
nemu Wilno, Zaw: 
na 11. 6 

maj. 
na 

2.500 m.3 
gpszelkie lokat) 

  

Michał Wojtkiewicz. 
stacją Wilno. 

  

ni 26 lipca r. 
przybłąkał się p 

rasy „Wilk“, w raf 
niezgłoszenia się * 
1-go sierpnia r. b. 
uważam go za w 
sność, ul. Zawalna © 
właściciel domu. 

i wszelkich innych 

о@ 

  

nas m — 

od tego, jak trudnem będzie dla m 
doprowadzenie do tego. Przypilnu 
pana do chwili odpływu. Wtedy alb 
pan uwolni więźniów, albo też prz 
wiążę pana w zamku i wprawię | 
ruch wszystkie trzy mechanizmy. [e* 
przyjaciele moi będą w ten sposob pt 
zbawieni życia, pan podzieli ich 10° 

Morgan oblizał zaschnięte warg 
lecz nie odrzekł ani słowa. Nagle 
korytarzu rozległy się szybkie kro" 
Na mgnienie oka Jack zwrócił gło 
ku drzwiom, Morgan skorzystał z * 
go i rzucił się na wroga. 

Strickland był niskiego wzroś" 
lecz zwinny i znał metody jiu — [1 
Jednak zanim zdążył odepchnąć M9 
gana, wpadł do pokoju Osborne, 
schwycił go za gardło, rewolwer wj 
wano mu z rąk i skierowano przeci” 
ko niemu. @ 

Morgan cofnął się, a Jack oparł $ 
o Ścianę, w gwałtownnym ataku 

szlu. * 
— Czy mam z nim skończyć? 

zapytał Osborne. 
— Nie skończyłem z nim jesz? 

Gdzie ty przepadałeś Samie? 
— Byłem zamknięty od wczora 

starej chatee w .dolinie. ” 
Morgan spojrza! na  Stricklai 

ale ten miał wyraz takiego zdumie 
że zwrócił się znów do swego wS 

nika. 
— Któż ciebie zamknął? ; 
— Murzyn. Jest on silny jak 

rek. Panna Izabella jest tam rów"; 
uwięziona przez niego, obiecuje Ol 
ją zabije, jeśli jego pan nie będ” 
uwolniony. Jest to szalony  człow! 

Twarz Morgana pobladła śmić 
telnie. 

— Opowiedz 
stało, — krzyknął. 

DIE 

mi prędko, pa sk 
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