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przed ostatecznem rozstrzygnięciem sprawy litewskiej, 
w miarę 

jak coraz mniej dni dzieli nas od je- 
sieni, zalewa coraz bardziej szpalty 
dzienników zarówno zagranicą, jak w 
Polsce. Oczekiwane przybycie mar- 
szałka Piłsudskiego do Wilna, drugie 
plenum konierencji w Królewcu, _je- 
sienna sesja w Genewie spowodowa- 
ły, że w przekonaniu całej Europy 
nadchodząca jesień ma stać się decy- 
dującym etapem dla stosunków pol 
sko-litewskich. Na podstawie dotych- 
czasowych wiadomości, w miarę jak 
się krystalizuje opinja europejska, w 
niektórych. wypadkach przyparta do 
muru, zmuszona do jasnego okrešle- 
nia swego stosunku do sprawy litew- 
skiej, coraz wyraźniej widzimy, że 
polityka polska odniosła w 100 proc. 
zwycięstwo i że o jakiejkolwiek zm a- 
nie na lepsze dla Kowna mowy być 
narazie nie może. Począwszy od de- 
marche posła Moratha w Kownie, 
który w imieniu rządu Rzeszy  inter- 
wenjował osobiście u Woldemarasa 
w kierunku zaprzestania tego, ро- 
wszechnie już uznanego kanonu „jgra- 
nia z ogniem', ton prasy niemieckiej 
jak zarówno sowieckiej, zmienił się 
znacznie na niekorzyść Litwy. Powódź 
wiadomości z Kowna, jak też z zagra- 
nicy litewsko-polskiej, ukazująca się 
w prasie niemieckiej, zaopatrzona jest 
w tytuły, które mówią same zo siebie. 
Jedynie jeszcze w prasie czerwonej w 
Moskwie słyszy się pobrzękiwanie 
szablą pomiędzy szpaltami artykulów 
traktujących o ewentualności zbrojnej 
interwencji Polski na Litwie. Wszela- 
ko nawet w „lzwiestjach* przeważają 
już artykuły spokojniejsze, a pośred- 
nio nawołujące Litwę do rozsądku. 

Reasumując nastroje ogólno euro- 
pejskie, stwierdzić należy, że cała 
Opinja przekonana jest, wobec nie- 
zbitych dowodów przegranej stano- 
wiska Litwy, że... w razie  niedojścia 
do porozumienia definitywnego na 
jesieni tegoż jeszcze roku, sama 
Liga Nar. rozwiązać może Polsce ręce. 

Na podstawie wiadomości, jakie 
dochodzą nas z łKowna, panuje tam 
żupełny chaos i sytuacja bardziej na- 
prężona, niż to dotychczas przypusz- 
czano. Wobec nadciągającej chmury 
w kołach politycznych panuje zupełna 
dezorjentacja. Ostatnie wystąpienie 
posła angielskiego w Rydze Addiso- 
na, który interwenjował w Kownie na 
Tzecz większej  ustępliwości Litwy 

zrobiło wrażenie 
Przygnębiające.— Według urzędowych 
wiadomości, poseł angielski Addison 
wyraźnie miał prosić Litwę o zasto- 
Sowanie się do decyzji Rady Ligi Nar. 

Sytuację wewnętrzną na Litwie 
charakteryzuje najbardziej podwójna 
gra: *nazewnątrz i wewnątrz. Rząd 
kowieński przesyła do Ligi Narodów 
dziwne swe noty o rzekomych ma- 
newrach polskich na granicy i cha- 
Takteryzuje Sytuację, jako grożącą 
Litwie koniliktem zbrojnym z Polską, 
natomiast wewnątrz pisma rządowe 
dawno już zaprzestały alarmów wo- 
jennych w obliczu paniki, któraby 
niewątpliwie zapanowała w kraju. 
Przeciwnie, pisma te usiłują dowieść, 
że Polska w żadnym wypadku nie 
zdecyduje się na krok stanowczy i 
napewno wojny nie rozpocznie. 

Zbliżający się moment rozetrzy- 

gający i wyżej wspomniana dezorjen- 
tacja, panująca w Kownie, stała się 
Jednak kuźnią wszelkich plotek i po- 
głosek. Niedawno „Lietuvos Aidas" 
dziennik urzędowy rozpuścił pog'o- 
Skę, że marszałek Piłsudski zamierza 
ogłosić się na zjeździe legjonistów w 

ilnie, królem litewskim. Stolicą ma 
pozostać Wilno, w czem nawet mar- 
Sząłek powołać się ma na odnośny 
artykuł konstytucji litewskiej. Nie- 
Zmiernie ciekawe są komentarze urzę- 
dówki litewskiej. Być może poraz 
Pierwszy bardzo chętnie nazwała 
Urzędówka kowieńska Piłsudskiego 
itwinem i wilnianinem. Według dal- 

Szych komentarzy, Piłsudski miał 
oświadczyć komuś, (komu nie wiado- 
mo) że rozczarował się do Polaków, 
Podobnie jak Kościuszko i zamierza 
zostać już tylko Litwinem. : 

„ldische Stimme", żydowski organ 
owieński, bardzo wpływowy nawet 
ziš jeszcze mimo nawet zmiany 

kursu polityki  mniejszościowej w 
Kownie względem żydów — drukuje 
innego rodzaju sensacje: Litwa zrze- 

a się Wilna, wzamian za to otrzy” 
muje Święciany, Sejny i inne jeszcze 
miejscowości. Natomiast główną re- 
kompensatą za zrzeczenie się Wilna 
£St otrzymanie litewskiej części Prus 
schodnich. Polską część Prus i 

sam Królewiec zabrać ma natomiast 
Polska. 

Oczywiście wszystkie te pogłoski, 
mniej lub więcej fantastyczne, wyra- 
stają w Kownie w atmosierze, wyjąt- 
kowego podniecenia i dražniącego 
oczekiwania. m. 

Nota ministra Sokala do Ligi Narodów. 
GENEWA. 28.7. (PAT). W dniu wczorajszym p. minister Sokai złożył 

w sekretarjacie generalnym Ligi Narodów notę następującej treści: 
Panie Sekretarzu Generalny. Mam zaszczyt potwierdzić odbiór listu pań 

skiego z dnie 26 lipca r. b. przy którym zechciał mi Pan przysłać kopję no- 
ty rządu litewskiego z dnia 23 b. m. w sprawie zamieszczonych w prasie wia- 
domości o manewrach wojskowych mających się odbyć w sierpniu w pobli- 
żu granicy polsko - litewskiej. 

Z polecenia mojego rządu mam zaszczyt podać do wiadomości PRń-” 
skiej, że ćwiczenia wojskowe odbywają się w Polsce po żniwach corocznie 
w rozmaitych częściach kraju. W tym roku ćwiczenia takie odbędą się w Ma- 
łopolsce, na Wołyniu, w okolicy Warszawy, etc. Ćwiczenia doroczne w woje- 
wództwie wileńskiem odbędą się nie w sierpniu lecz we wrześniu w okolicy. 
Oszmiany - Iwje, czyli w odległości znacznie większej od granicy Litwy ani- 
żeli w roku ub. kiedy to ćwiczenia odbywały się w rejonie Święciany - Pod- 
brodzie. Fakty te wskazują, że insynuacje rządu litewskiego są całkowicie 
pozbawiony postawy. : 

Rząd polski odrzuca kategorycznie wszelkie zewnątrz pochodzące pro- 
testy dotyczące prawa organizowania ćwiczeń wojskowych na jego terytor- 
jum. Rząd mój stwierdza, że ciągła taktyka Litwy, zmierzająca do przypisa- 
nia Polsce zamiarów wojennych jedynie na podstawie niesprawdzonych do- 
niesień presy stanowi poważne nadużycie i nie powinna być tołerowana przez 
Ligę Narodów. Taktyka tego rodzaju jest tem bardziej potępienia godna, że 
Litwa odrzuciła właśnie propozycję Polski zawarcia traktatu o nieagresji i 
w sprzeczności z rezolucją Rady Ligi z 10 grudnia 1927 r. Litwa zgórą od 
sześciu miesięcy stwarza ustawiczne trudności ażeby uniemożliwić pomyślny 
wynik rokowań polsko - litewskich, których celem miało być dejście do poro- 
zumienia od którego zależy pokój. 

Rząd polski po złożeniu najuroczystszego zapewnienia, że zamierza 
utrzymać stosunki pokojowe z Litwą i po wykazaniu przez siebie tylekrot- 
nie w sposób niezbity woli dojścia do porozumienia, protestuje jaknajener- 
gicznej przeciw metodom stosowanym przez rząd litewski, który stara się w 
przededniu zgromadzenia Ligi Narodów stworzyć atmosierę niepewności i 
uchylić się od odpowiedzialności wobec światowej opinji publicznej za nie- 
powodzenie rokowań z Polską, której to odpowiedzialności rząd litewski nie 
zdoła jednak z siebie zrzucić. Zechce Pan przyjąć ect. SOKAL delegat 
do Ligi Narodów, minister pełnomocny. 

Wrażenia, wywarte przez nofę polską, 
BERLIN, 28.7 PAT. Odpowiedź polska na skargę waiesioną przez 

Woldemarasa do Ligi Narodów, doręczona w dniu wczorajszym  general- 
nemu sekretarzowi w Genewie przez min. Sokala, wywarła — jak wnosić 
można z głosów prasy berlińskiej — silne wrażenie w tutejszych kołach 
politycznych. 

Demokratyczna Vossische Ztg. dowiaduje się od swego koresponden- 
ta genewskiego, že w sferach Ligi Narodów zdecydowany ton noty pol- 
skiej interpretują jako postanowienie rządu warszawskiego, ażeby na sesji 
wrześniowej konilikt polsko litewski jeszcze raz w całości rozpatrzony byt 
przez Radę Ligi Narodów, a jeżeli warunki będą wymagać przez plenum 
Zgromadzenia Ligi. 

Polska domagać się będzie od Ligi definitywnego załatwienia kwestji 
polsko-litewskiej. я 

Rząd Woldemarasa znów ułatwił spełnienie tego zamiaru rządowi 
warszawskiemu przez to, że Kowno w czasie rokowań pozwoliło sobie 
przedłożyć Polsce wprost prowokacyjny i ironiczny projekt paktu. Tele- 
graphen Unjon w rozesłanej dziennikom depeszy podkreśla tak prędką 
odpowiedź Polski na notę iitewską i tłumaczy ten fakt okolicznością, że 
premier litewski wbrew zwyczajom dyplomatycznym ogłosił swoją notę, 
wystosowaną do sekretarjatu Ligi Narodów, w prasie kowieńskiej z chwilą 
wysłania noty, nie czekając aż dojdzie ona do Genewy. Korespondent Te- 
legraphen Union jest zdania, że jakiś nadzwyczajny krok w związku z 
konfliktem polsko-litewskim zostałby podjęty przez Ligę w tym wypadku, 
gdyby zastosowanie specjalnych ostrych środków ostrożności okazać się 
miało koniecznem. Nic nie wskazuje na konieczność podejmowania przez 
Ligę Narodów jakichś kroków. Depesza Telegraphen Union zaznacza, że 
druga konferencja polsko-litewska, zapowiedziana na 25 sierpnia r. b. w 
Królewcu małe ma widoki powodzenia i wątpliwem jest, ażeby osiągnęła 
pozytywny wynik. 

Opinja kół, zbliżonych do Ligi Narodów, skłania się raczej do zapa- 
trywania, że coraz bardziej zaostrzający się spór polsko-litewski powinien 
być załatwiony podczas najbliższej sesji Rady Ligi. 

Dookała ohaw kowieńskich. 
BERLIN. 28.7. (PAT). Berfiner Tageblatt w depeszy sweg korepon- 

denta kowieńskiego donosi, że kierownicze koła polityczne na Litwie nie są- 
" „dzą, aby obecna sytuacja na Wschodzie była bardzo poważna. Nikt, jak 
twierdzi korespondent, nie wierzy, ażeby pokojowi zagrażało bezpośrednie 
niebezpieczeństwo, ponieważ odpowiedzialność za naruszenie pokoju jest 
zbyt wielka. O tem wiadomo również dobrze po stronie litewskiej. Mimo po- 
wyższych spostrzeżeń korespondent donosi dalej, że nastrój panujący na Li- 
twie staje się coraz bardziej naprężony. Sledzą tam z wielkiem zainteresowa- 
niem rzekome polskie przygotowania do manewrów „na linji demarkacyjnej: 
Mimo zaprzeczeń ze strony polskiej, jakoby na granicy polsko - litewskiej 
odbyć się miały większe manewry, koła litewskie sądzą że przygotowania do 
tych manewrów są czynione, a na dowód wymieniają rzekomy iakt, że dy- 
wizja kawalerji polskiej, odbywająca marsz do „linji demarkacyjnej" przyby- 
ła już z Grodna. Z równem zainteresowaniem koła kowieńskie śledzą donie- 
sienia polskie — pisze dalej korespondent niemiecki — o napadach na gra- 
nicy polsko - litewskiej. Z pewnem zaniepokojeniem obserwują koła litewskie 
przygotowania do wileńskiego zjazdu legjonistów, wyrażając obawę, że Mar- 
szałek Piłsudski nie będzie mógł zapanować nad sobą i że planowana przez 
niego reforma konstytucji może tem samem odbić się na polityce zagranicznej. 

GDAŃSK. 28.7. (PAT). Danziger Neueste Nachrichten podając komu- 
nikat PAT-a z wyjaśnieniem, że na Wileńszczyźnie nie będą się odbywały ża- 
dne .manewry tylko zwykłe ćwiczenia wojskowe, podkreśla, że faktem jest, 
iż Polska oświadczeniem tem rozproszyła obawy litewskie z drugiej zaś stro- 
ny wykazała wobec całego świata swą dobrą wolę. Nie ulega wątpliwości 
pisze dziennik, że w ten sposób została skutecznie odpanowana akcja litew- 
ska w Lidze Narodów. 

Szpieg sowiecki w fowarzystwie Daukaniasa na 
granicy polskiej. 

Jak wiadomo przed kilku dniami przybył do Kowna wojskowy attache 
sowiecki w Rydze Sudakow. Sudakow przyjęty był w Kownie manifestacyj- 
nie i również manifestacyjnie udał się zaraz w towarzystwie ministra wowojny 
Daukantasa na granicę polsko - litewską. Tego rodzaju manifestacja zrobiła 
jaknajgorsze wrażenie zarówno na Łotwie jak w Estonji. W Rydze mówi się 
otwarcie, że Sudakow jest kierownikiem wywiadu sowieckiego na państwa 
bałtyckie. Ostatnio zamieszany został w głośną aferę w Rydze jego osobisty 
sekretarz Lange, który okazał się zwykłym szpiegiem. Sudakow utrzymywał 
kontakt z inną aferą szpiegowską na rzecz Sowietów. Po szeregu tego rodza- 
ju kompromitacjach oczekiwano powszechnie, że Sudakow zostanie odwołany 
z Rygi z powrotem do Moskwy. Prasa łotewska domagała się od rządu poczy- 
nienia pewnych kroków dyplomatycznych celem zmuszenia Moskwy odwoła- 
nia swego przedstawiciela wojskowego. Tymczasem Sudakow po krótkim 
pobycie w Moskwie powrócił do Rygi zaczem udał się manifestacyjnie do 
Kowna gdzie został przyjęty uroczyście przez ministra wojny Daukantasa, co 
uważane jest za wielką nielojalność Litwy względem reszty państw bałtyckich 

Redakcja rękopisów nieząmówionych nie zwraca. Administra- 
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Stronnictwo 
W rozwiniętej  aareszcie dyskusji 

konstytucyjnej zabrał właśnie głos 

proi. E. Dubanowlcz. Wystąpienie 

jednego z najwybitniejszych twórców 

byłej konstytucji marcowej, człowieka, 

którego zdanie było, a może i jest, 

miarodajnem dla wielkiego odłamu 

polskiej myśli politycznej, nie może 

minąć niepostrzeżenie. _ Tembardziej. 
iż wystąpienie to zawiera rzeczy nowe. 

Dyskutując dawną konstytucję, 
autor uniewinnia ją od wszystkich 
prawie zarzutów, wysuniętych przez 
zwolenników naprawy. Że jednak nie- 
podobna zaprzeczyć zabójczemu dzia- 
łaniu polskiego parlamentaryzmu na 
życie Państwa Polskiego, proi. Du- 
banowicz przypisuje wszystkie jego 
wady złemu funkcjonowaniu tego do- 
brego systemu. A więc nie konsty- 
tucja, ale złe jej stosowanie dopro- 
wadziło parlamentaryzm do upadku. 
To też, zdaniem jego, jedna niewielka 
poprawka może system uratować i 
uczynić go tyle dobrym, ile dotąd był 
szkodliwym. 

Analizując pobieżnie braki naszego 
ustroju, stwierdza słusznie, iż brak 
stałej większości i wynikająca stąd 
zmienność władzy była najgorszą pla- 
gą. Na to też podaje jako Środek 
ową poprawkę do konstytucji, mocą 
której wymaganoby kwalifikowanej 
większości do uchwalenia rządowi 

votum nieuiności, 

Sposób ten rozwiązałby częściowo 
problem, gdyby jedyną funkcją sejmu 
były głosowania nad zaufaniem dla 
rządu. Tymczasem właśnie „praca” 
ustawodawcza zajmuje lwią część 
działalności parlamentów, i ona to 
daje najwięcej sposobności do Кгу- 
zysów rządowych. Prof. Dubanowicz 
nie wspomina zaś ani słowem, nie 
pozwala się nawet domyślać, czy w 
proponowanym przezeń systemie wnio- 
ski pozytywne, jak np. o votum zauia- 
nia lub o przyjęcie ustawy w brzmie- 
niu rządowem, wymagałyby także 
większości kwalifikowanej. Bo sprawa 
ta jest pierwszorzędnej wagi. Wy- 
obraźmy sobie, że przy wnioskach 
pozytywnych nie potrzeba większości 
kwalifikowanej: oczywiście, rząd nigdy 
nie stawia kwestjj zaufania, czeka- 
jąc aż opozycja postawi votum nie- 
ufności i pozostawiając jej troskę o 
zebranie tak trudnej większości kwa- 
lifikowanej. Ale przecież co dzień dy- 
Skutują się ustawy, budżet i t. p. 
wystarczy pierwsza lepsza okazja, by 
odrzucić wnioski rządowe. Rząd, o 
ile nie zechce pójść za tradycją przed- 
majową, gdzie to przywiązywało wagę 

większą do portieli, jak do projektów 
ministerjalnych, ustąpi, i zacznie się 

orgja kryzysów, których uniknąć 
chciał prof. Dubanowicz. 

* Ale może, choć o tem nie wspo- 
mina, autor wymagać będzie większo- 
Ści kwalifikowanej także dla wniosków 
pozytywnych. Już pierwszy rzut oka 
wskazuje, iż taka nowa forma „libe- 
rum veto“ uniemożliwi uchwalenie 
jakiejkolwiek rzeczowej ustawy. Wszak 
i tak trudno zebrać na nie zwyczajną 
większość. 

Zdaje się nam, że reforma, sta- 

wiająca państwo przed takim dyle- 

matem, jest zwyczajnym figlem. Prof. 
Dubanowicz, stojący obecnie zdala 
od czynnej polityki, może sobie na 
to pozwolić. Ale projekt jego, będący 
uzupełnieniem akcji idei w stosunku 
do forsowanej przez B. B. reformy 

konstytucji, rzuca ciekawe światło 

na kierunek tej akcji. 

Przyznajemy, iż w chwili, gdy z 

wyborów wyłoniła się z jednej stro- 

ny grupa, pragnąca zerwać radykalnie 

z omnipotencją sejmu i demagogji, a 

z drugiej zaczęła się skupiać wokół 

jądra socjalistycznego opozycja, dążą- 

ca do przywrócenia stanu z przed 

maja, przypuszczać można było, iż 

ludzie ze stronnictwa, ostentacyjnie 

zwącego się prawicą, nie pójdą za tą 

opozycją. Można się było nawet oba- 

wiać, iż akces ich może źle wpłynąć 

na zakres proponowanych zmian. 

Tymczasem z początkowego chaosu 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n 

paljatywów. 
myslowego zaczęło się wykluwać, 
nieśmiałe z początku, głośne już 

teraz wołanie o reiormę, ale tylko 
ordynacji wyborczej. 

Wysunięcie tego hasła jest bardzo 
dyplomatycznem posunięciem. Prze- 
cież nie można było wyborcom z pod 
znaku Bóg i Ojczyzna* dać głosy 
przeciw zmianie najskrajniejszej w Eu- 
ropie konstytucji. A z drugiej strony 
jakże zawiesić miecz na szyi i przejść 
do obozu, którego nigdy nadzieje 
mandatów ani portteli do hołdu @а 
św. Kompromisu nakłonić nie dały? 
Jak poddać się człowiekowi, którego 
10 lat odsądzało się od czci, wiary i 
rozumu? Wyjście się znalazło: będzie 
huk o zmianę ordynacji wyborczej, 
co zaspokoi wyborców i sejmowła- 
dztwa nie zmniejszy. 

Innej genezy tej akcji doszukać 
się trudno. Bo przecież nie pp. Du- 
banowicza i Komarnickiego uczyć, że 
nigdy żadna zmiana ordynacji rady- 
kalnej zmiany układu politycznego 
nie sprowadziła, ani ilości stronnictw 
nie zmniejszyła... że we Francji pró- 
bowano i cenzusu majątkowego we- 
dług dwu wzorów, i okręgów jedno- 
mandatowych, i list, i znowu „teraz 
okręgów, i że zawsze z każdej „re- 
formy* wychodziła izba więcej roz- 
proszkowana i mniej stała... że i w 
Belyji i Anglji nigdy żadna ze zmian 
ordynacji nic gruntownie nie zmieniła. 
Więc jakże sądzić, by w Polsce ten 
Środek z poprawkami czy bez prof. 
Dubanowicza «mógł anarchję usu- 
nąć? 

Panowie Niedziałkowski i Thugutt 
stanęli przeciw nam z. otwartemi 
przyłbicami. Ale oto Śpieszy im w 

sukurs z boku stronnictwo  paljaty- 
wów, gardłujące za reformą i prag- 
nace ją zniszczyć w zarodku. Bo za 

cenę zmiany ordynacji pragnie N. D. 

pozostawić przy władzy S. L. 
Z drugiej strony B. B. walczy o 

odebranie władzy dawnym dzierżycie- 
lom. Nie przed tym czy innym  sej- 

mem czy senatem, ale przed głową 

państwa rząd ma być odpowiedzialny. 

Oto jest istota zmiany, która przyjść 

musi. Kto nie jest z nią, jest przeciw 
niej. А. В. 

Zaproszenie Kelloga do Paryża. 

BERLIN, 28.VIII. PAT. Do Asso- 
ciated Press donoszą z Waszyngtonu, 
że Kellog otrzymał od rządu fran- 
cuskiego zaproszenie do wzięcia Oso- 
bistego udziału w uroczystem podpi- 
saniu aktu antywojennego, które ma 
być dokonane w Paryżu 27 lub 28 
sierpnia r. b. 

Sekretarz stanu Kellog przyiął to 
zaproszenie pod warunkiem, że inne 
państwa, podpisujące traktat, będą re- 
prezentowane w Paryżu przez swoich 
ministrów spraw zagranicznych. 

Bela Kuhn wyrusza do Rosji. 
WIEDEŃ, 28 7. PAT. Dzienniki wiedeń- 

skie donoszą, że wczoraj z dworca kolei 
zachodniej odjechał o godz. 22 m. 50 w 
kierunku Niemiec pod silną eskortą Bela 
Kuhn, który dzisiaj został oddany w ręce 
niemieckich urzędników policyjnych. Ci 
eskortować go będą aż do jednego z por- 
tów, skąd Kuhn przewieziony będzie do 
Rosji na pokładzie parowca rosyjskiego. 

Zjazd młodzieży narodowej 
w Hamburgu. 

BERLIN ?8 VII PAT. Telegraphen Union 
donosi z Hamburga, że na kongres związ- 
ku młodzieży niemiecko-narodowej im. Bi- 
smarka w 30-tą rocznicę śmierci Bismarka, 
przybędą dn. 30 lipca do Hamburga wśród 
gości honorowych między innymi „Jego 
Cesarska i Królewska Wysokość”, jak do- 
słownie podaje Tel. Union, ks. Oskar Ho- 
henlohe, generał feldmarszałek Mackensen. 
Związek młodzieży im. Bismarka liczy 
41.000 członków w 800 grupach. Ideolo- 
gia tego związku jest monarchistyczna. Ce- 
lem związku jest „stworzenie wielkiego 
państwa niemieckiego i skupienie wszyst- 
kich elementów czujących i myślących w 
duchu niemieckim*. 

Nowy rzkard wysokości. 
Kapitan de Havilland, któremu towa- 

rzyszyła jego żona, osiągnął w aeroplanie 
lżejszego typu, zaopatrzonym w motor o 
sile 100 koni, wysokość 21,000 stóp, po- 
bijając dotychczasowy rekord dla tego typu 
samolotów, który wynosił 18,700 stóp i był 
osiągnięty we wrześniu 1927 roku przez 
Bohne'a i Losinka. A i 

Kapitan Havilland wzniósł się ną wy- 
sokość 21,000 stóp w ciągu 1 godziny lo 
min., a opuścił się na lotnisko z tej wyso- 
kości w ciągu 15 minut. 
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Wywiad ministra Zaleskiego. 

PARYŻ, 28.7 Pat. Bawiący na ku- 
racjj w Bagnolles d'Orne minister 
Spraw zagranicznych p. August Zale- 
ski udzielił miejscowemu pismu wy- 
wiadu, w którym omówił stanowisko 
Polski wobec ogólnego zagadnienia 
pokoju. 

Zapytany, czy idea pokoju nie by- 
łaby wzmocniona, gdyby Liga Naro- 
dów rozporządzała środkami nakaza- 
nia siłą uszanowania swych  posta- 
nowień, oświadczył minister Zaleski, 
że Polska jest stanowczą zwolennicz- 
ką sankcyj przeciwko gwalcicielom 
pokoju.  * 

Jeżeli zwykłe sądy mają do wy- 
konania,swych wyroków policję, to 
wielki trybunał międzynarodowy po- 
winien również posiadać możność 
wprowadzenia w czyn swoich decyzyj. 
Za jeden z takich Środków uznano 
w protokule genewskim wojnę upraw- 
nioną po uplywie nakazanego prze- 
ciwnikom 3-miesięcznego terminu od 
chwili powstania zatargu. Przeciw 
wstrętnemu temu Środkowi występu- 
je obecnie pakt Kelloga, do którego 
Polska przystąpiła z pewnemi wyja- 
Śnieniami, zgodnemi z zastrzeżeniami 
Francji. 

Jaxo minister spraw zagranicznych 
wielkiego państwa, dla którego każda 
granica po podpisaniu traktatu wer- 
salskiego stanowiła specjalne zagad- 
nienie, p. Zaleski zaznaczył z całą 
szczerością, że główne zadanie Polski 
w celu utrzymania pokoju polega na 
postępowaniu ramię przy ramieniu z 
wielką Francją, z którą łączy ją nie- 
zachwiana przyjaźń. 

Polska na kongresie hisforyków 
w 0510 

OSLO. Dn. 14 sierpnia b. r. roz- 
poczyna w Oslo obrady VI Miedzy- 
narodowy Kongres Nauk  Historycz- 
nych. Na kongres ten zgłosiło reie- 
raty kilkunastu historyków polskich 
ze wszystkich środowisk naukowych 
w Polsce. 

Kaminfern solidaryzuje się z 
Becharinym 

MOSKWA, 28—7. Pat. Na kon- 
gresie kominternu 68-u mówców mię- 
dzy innymi Taehlman, Cachin, Murp- 
hy, Koszewa, Lenski oraz inni przed- 
stawiciele partyj komunistycznych w 
koionjach brali udział w dyskusji nad 
Sprawozdaniem Bucharina o sytuacji 
międzynarodowej i zadaniach komin- 
ternu. Większość mówcow stwierdzi- 
ła swą solidarność z poglądami Bu- 
charina, podkreślając istniejące nie- 
bezpieczeństwo wojny i konieczność 
mobilizacji wszystkich sił celem 
uniemożliwienia. 

Kuroszec ufworzył rząd 
BIAŁOGRÓD, 28 - 7. Pat. Wczoraj 

około godz- 17-tej przywódca sło- 
wiańskiego stronnictwa ludowego Ko- 
roszec zdołał ostatecznie utworzyć 
nowy gabinet koalicyjny, do którego 
wchodzą przedstawiciele ugrupowań 
dawnej większości, czyli radykałowie, 
demokraci, słowiańscy  ludowcy i 
muzułmanie. 

Bufomatycznz przedłużenie frak- 
atu przyjaźni między Włochami 

a lugosławją. 
ZAGRZEB, 28 7. PAT. Novosti dono- 

szą, że gabinety w Rzymie i Białogrodzie 
zgodziły się ze wziędu na trudności polity- 
czne Jugosławii, ażeby traktat przyjaźni 
włosko-jugosłowiański, którego termin u- 
pływa w dniu dzisiejszym, został milcząco 
przedłużony. Obydwa rządy oczekiwać bę- 
dą odpowiedniej chwili celem definitywnego 
uregulowania sprawy. 

Pożar lasu w Tafrach. 
ZAKOPANE. 28.VII. PAT. Wczo” 

raj wieczorem zaczęły płonąć lasy 
tatrzańskie w odległości 4 klm. od 
siklawy Mickiewicza. Spłonęło już 
kilka morgów lasu. Akcja ratownicza 
była bardzo, utrudniona z powodu 
niezwykle ciemnej nocy. W akcji ra- 
tunkowej brało udział wojsko- pod 
osobistem kierownictwem gen. Przeź- 
dzieckiego, policja, straż leśna, straż 
pożarna oraz drużyny ochotnicze. 

Trzęsienie ziemi. 
MANILA 28 VII PAT. Wulkan Mayon 

wznowił dzis rano swą czynność, wyrzu- 
cając płomienie na wysokość kilkuset stóp. 
W odległości 500 stóp od starego krateru 
utworzył się nowy, wyrzucając lawę w 
kierunku stącji kolejowej Libomg. Miesz- 
kańcy tego miasta uciekają w popłochu. 

Pogorszenie w Sfanie zdrawia 
„_ Radieza 

WIEDEN, 28 7. Pat. Wedle do- 
niesień dzienników z Zagrzebia stan 
zdrowia Stefana Radicza: nagle się 
pogorszył. Z powodu choroby cuk- 
rzycy w ciągu dnia wczorajszego 
temperatura wynosiła 38,1 

jej
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| Największy znawca krain podbiegunowych. 
Prasa włoska w sposób niezwykle gwał 

towny wyrażą swe oburzenie z powodu stą 
nowiska, jakie zajęły w stosunku do wy= 
prawy gen. Nobile liczne dzienniki zagrani- 
czne. Atakuje przedewszystkiem pisma fran- 
cuskie, a głównie „Matin*, którego redak- 
torom grozi wyzwaniem na pojedynek. Czu- 
je się dotkniętą twierdzeniem, nie pozba- 
wionem zresztą pewrej dozy słuszności, 
że gen. Nobile nie uczynił nic ani dla lu- 
dzkości, ani dla nauki, że ekspedycja na 
biegun północny pomyślana była wyłącznie 
jako impeza polityczna w celu reklamo- 
wym. Na czele jej stanął wojskowy, być 
może posiadający duże zalety, ale тебаг 
dzo zdający sobie sprawę, co to są kraje 
podbiegunowe i jakim zasobem wiedzy i 
doświadczenia winien dysponować ich ba- 
dacz. Nąstępnie czuje się dotknięta zarzu- 
tami dzienników francuskich, że gen. Nobi- 
le, kierownik ekspedycii, wbrew obowiązu- 
jącym zwyczajom był przedewszystkiem 
uratowany, chociaż bynajmniej nie był ran- 
ny, a tylko zdenerwowany. Ludzie nerwowi 
nie powinni brać na siebie odpowiedzialno- 
ści ani za losy wyprawy, ani za życie człon- 
ków ekspedycji. W toczącej się polemice, 
w której bierze również udział prasa kra- 
jów skandynawskich, występująca przeciw- 
ko Nobilemu, wymieniane jest raz poraz 
nazwisko Amundsena, wielkiego uczonego 
i wielkiego badacza krajów polarnych, któ- 
ry prawdopodobnie zginął wraz z lotnikiem 
francuskim, poszukując Nobilego i uczest- 
ników jego wyprawy. 

Nadmienić należy, że Nobile nie cieszył 
się sympatjami Amundsena, który, trakto- 
wał go jako amatora, biorącego się za nie- 
swoje rzeczy z pobudek niemających nic 
wspólnego z nauką. Skromny, jak każdy 
wielki uczony, Amundsen arganicznie nie 
znosił tych metod Nobilego, Które zwykł 
był charakteryzowąć jako reklamiarskie. 
Nobile, biorący udział w wyprawie Amund- 
sena przed dwoma laty na statku powie- 
trznym „Norge*, zamiast zająć się badania- 
mi naukowemi! oczekiwał tylko momentu 
dlą zrzucenia na biegun włoskiego sztanda- 
ru. Uczynił to istotnie dnia 12 maja 1926 
r. gdy Amundsen dosięgnął bieguna. Była 
to nieprzyjemna niespodzianka dla welkie- 
go Norwega, niespodzianka, która go nie 
mogła zbliżyć do Nobilego, lecz, przeciwnie 
odepchnęła od niego. 

Nobille i Amundsen — te dwa nazwi- 
ska nie schodzą dziś z łamów prasy zagra- 
nicznej, przyczem cała prasa, z wyjątkiem 
włoskiej, oddaje przedewszystkiem hołd 
wiedzy, zasługom i bohaterstwu Amundse- 
na. Przypomina najważniejsze daty z jego 
życia i działalności badacza krajów podbie- 
gunowych. Długich dziewięć lat przygoto- 
wywał się on do swych późniejszych wy= 
praw. W r. 1903 udał się Amundsen z sze- 
ściu Norwegami na pierwszą wyprawę, któ- 
rą odbył na pokładzie niewielkiej szalupy, 
liczącej zaledwie 47 ton. Na tej łupince 
przebył Amundsen trzy lata na morzach 
północnych i dokonał dwuch znakomitych 
naukowych odkryć. Najpierw wyjaśnił osta- 
tecznie sprawę tak zw. północno-zacho- 
dniej drogi, t. j. żeglugi od cieśniny Lau- 
caster do cieśniny Berynga i oceanu Spo- 
kojnego. O istnieniu tej drogi wiedziano 
już w pierwszej połowie 19-go wieku, lecz 
Amundsen był pierwszym, który ją prze- 
był w najcięższych, jak tylko można to 
sobie wyobrazić, warunkach. 

Drugim wielkim problemem naukowym, 
rozstrzygniętym wówczas przez Amundse- 
na, było określenie bieguna magnesowego. 
Czytelnikom zapewne wiadomo, że biegun 
północny, biegun magnesowy i biegun zim- 
na nie znajdują się pod tą samą sze- 
rokością i długością geograficzną. Podczas 
swej podróży Amundsen trzy razy 21то- 
wał wśród lodów pod 80ym stopniem 
szerokości północnej. Teraz ekspedycja 
podbiegunowa dzięki radju ma możność 
porozumiewania się ze światem; wtedy ba- 
dącz, udający się na północ, ginął dla świa- 
tą. I to bodaj jest najstraszniejsze, strasz- 
niejsze od zimna, ciemności nocnych i je- 
dnostajnego pożywienia. Amundsen powró- 
cił do Norwegii w r. 1906 i natychmiast 
począł nowe przygotowania do wyprawy 
tym razem do bieguna południowego. Bie- 
gun ten znajduje się na olbrzymim, 2а> 
marzniętym kontynencie, dlatego tam jest 
jeszcze zimniej, niż na biegunie północnym. 
W r. 191lo znajduje się Amundsen na brze- 
gu południowego kontynentu, w zatoce 
chłńskiej. Następują dalsze systematyczne 
przygotowania, prowadzone niezmiernie 
skrupulatnie i przewidujące wszystko. 

Wreszcie dnia 20 października r. 1920 
Amundsen z czterema towarzyszami udaje 
się w dalszą podróż. Zapasy żywności i 
instrumenty naukowe naładowano na sanie, 
zaprzężone w psy. Podróżnicy odbywali 
podróż na nartach. Po upływie 49 dni, t. i. 
dnia 14 grudnia 1911 r. Amundsea dotarł 
do bieguna południowego. "W ten sposób 
wyjaśnione zostało jedno z największych 
geograficznych zagadnień. Amundsen spę- 
dził dwa dni u bieguna południowego, Od- 

WIZJA WENECJ 

Nie jest wskazane przyjeżdżać do 
Wenecji—nocą. Ma znaczyć: koleją 
żelazną. Jak my to zazwyczaj czyni- 
my. 
w Wiednia jechać przecie do We- 

necji można doskonale na Tryjest, a 
z Tryjestu odpływa do, Wenecji sta- 
tek późnym wieczorem to jest akurat 
tak aby można było ujrzeć przed $0- 
bą Wenecję całą w blaskach wscho- 
dzącego słońca... 

Wówczas Verezia la bella ukazu- 
je się nagle oczom— powiedzmy: zlek- 
ka zaspanym jeszcze—jak Afrodyta, 
wyłaniająca się z fal morza i dusze 
wrażliwe mogą dać pełną folgę za- 
chwytom swoim i podziwom, jak, nie 
przymierzając, na widok klasycznego 
wschodu słońca z wyżyn hotelowego 
tarasu na Rigi. 

Jest jednak chwila jedna w noc- 
nem do Wenecji przybyciu, która kto 
wie czy nie zrównoważy całą barba- 
rję wrzynania się w Wenecję nocą 
ponuremi, zatęchłemi kanalikami. Po- 
sunąłbym się nawet do udzielenia 
następującej rady: Przyjechać późną, 
ciemną nocą ną wenecki dworzec ko- 
lejowy... zażyć chwili, o której mowa... 
i niezwłocznie odjechać z powrotem 
do Mestre, a stamtąd dokąd oczy 
poniosą. 

Inscenizuje się zaś rzeczoną chwi- 
lę w sposób nader prosty. Uprzy- 
tomnijmy tylko sobie przybycie nocą 
na weneckie laguny. Pociąg, wyru- 
szywszy z Mestre, pędzi sobie, jak 
gdyby nic, plantem kolejowym; pod 
wraženiem „przybywania do Wenecji“ 
oczy mimowoli mamy utkwione w 
okno wagonowego przedziału. Ciemno 

  

dany badaniom i obserwacjom. Następnie 
ekspedycją ruszyła w drogę powrotną, któ- 
rą przebyła w ciągu 14 dni. W kilka dni 
później udała się do bieguna południowego 
ekspedycja angielska pod kierunkiem kapi- 
tana Scotta. Złożona ona była z niemniej 
śmiałych, ale nieposiadających konieczne- 
go doświadczenia, podróżników. Popełnio- 
no szereg błędów i chociaż dnia 18 stycz- 
nia 1912 r. dosięgła ona bieguna potudnio- 
wego, gdzie znaleziono namiot i sztandar 
norweski, pozostawione przez Amundsena, 
kapitan Scott wraz z towarzyszami zginął 
w powrotnej drodze z zimna i głodu. 

W r. 1913 Amundsen począł się przy- 
gotowywać do podróży do bieguna północ 
nego. Wojna wszechświatowa przeszkodziła 
mu zrealizować ten plan. Gdy nastąpił po- 
kój, Amundsen ną okręcie „Mod* udał się 
z wysp Nowo-Syberyjskich na północ. Prze- 
konawszy się, że tą drogą nie dotrze do 
bieguna. Amundsen powrócił do Norwegii, 
aby przystąpić do opracowania nowego 
planu podróży do bieguna północnego, tym 
razem drogą powietrzną. Wybudowany zo- 
stał statek powietrzny „Norge“. Wiochy 
subwencjonowały wtedy tę wyprawę i dlate- 
go gen. Nobile wziął w niej udział. Jak już 
zaznaczyliśmy, „Noreg* dotarła do bieguna 
dnia 12 maja r. 1926. Statek powietrzny 
dwa razy obleciał biegun, a następnie po- 
nad oceanem Północnym udał się do brze- 
gów Alaski, lądując dnia 14 maja na ame- 
rykańskim brzegu morza Berynga. Podczas 
swej podróży Amundsen nietylko wyjaśnił 
ostatecznie sprawę bieguna północnego, ale 
także szereg innych kwestyj o pierwszorzę- 
dnem znaczeniu pokojowem. 

Amundsen nie chciał wziąć udziału w 
wyprawie Nobilego, niemniej jednak udał 
się na jego poszukiwania, gdy ten zaginął 
i było jasne, że znajduje się w niebezpie- 
czeństwie. Dziś Nobile został uratowany, 
natomiast o Amundsenie niema wiadomo- 
ści. Być może, źe znajdzie się jeszcze. Te- 
go pragnąć należy zarówno w imieniu nau- 
ki, jak i całej ludzkości. | jedna i druga w 
razie tragicznego zgonu Amundsena ponio- 
słaby olbrzymią, niepowetowaną stratę. D. 

strajk rzeźników rytualnych w Mińsku. 
Z Mińska donoszą, że - zaszedł 

tam incydent, który wielce wzburzył 
całe społeczeństwo żydowskie. Po- 
wszechna tendencja bolszewików do 
walki z wszelką religją dotknęła rów- 
nież żydowskich rzeźników rytualnych. 
Miński Centralny Komitet Robotniczy 
postanowił zniżyć stawki opłacane 
dotychczas przez rzeźnię miejską ry- 
tualnym rzeźnikom. Niespodziewanie 
zupełnie płaca obniżona została o 
40 proc. Oburzeni rzeźnicy zastrajko- 
wali. Podkład incydentu niebawem 
się wyjaśnił. Chodzi oto, iż władze 
komunistyczne dowiedziały się, że 
większość sum, zarobionych przez 
rzeźników rytualnych, skierowana jest 
na utrzymanie rabinów. Podobno na 
utrzymanie to wydane zostało w 
ciągu roku około 2) tysięcy rubli. 
W obliczu kompletnego fiaska anty- 
religijnej kampanji nawet wśród ży- 
dów, bolszewicy zdecydowali się na 
posunięcia do pewnego stopnia re- 
presyjne, ale jednocześnie  ryzy- 
kowne. 

Rzeźnicy zastrajkowali, a nazajutrz 
ceny na mięso koszerne podskoczyły 
w dwójnasób. W dzielnicach żydow- 
skich zapanowała konsternacja. Auto- 
rytet rabinów był naturalnie po stro- 
nie rzeźników, oburzenie zatem skie- 
rowało się przeciwko władzom. Pry- 
watni handlarze mięsem  koszernem 
oświadczyli, że w najbliższej przysz- 
łości grozi zupełny brak mięsa ko- 
szernego. z 

Wobec wielkiego poruszenia wła- 
dze bolszewickie obawiały się jednak 
otwartej walki z ogółem żydowskim i 
w obawie rozruchów powołały do 
rzeźni innych rzeźników rytualnych. 
Czy są to jednak prawdziwi i odpo- 
wiedni” O tem część ludności wątpi, 
a bardziej religijni nie spożywają 
mięsa wogóle. Nastrój podniecony 
trwa w Mińsku w dalszym ciągu. 

k Aidija 

—choć oko wykol. Wytężamy wzrok, 
nie widać nic. Powoli zaczynamy do- 
strzegać jakąś białawość, snującą się 
po ziemi, jakby wielkiemi plamami. 
Co to? Mgła, nie mgła; woda, nie wo- 
da? Przesiane przez chmury Światło 
księżyca błysło nagle po widnokręgu. 
Zobaczyliśmy—wodę! Tak, nie inaczej! 
Aż pod sam plant kolejowy podcho- 
dzi woda - duża woda—i rozlewa się 
hen, w dal, jak wzrok sięgnąć zdoła. 
Ale jaka to woda, nie zdajemy sobie 
sprawy. Faluje bardzo lekko. Wraże- 
nie sprawia: znacznego, wiosennego 
rozlewu, wiosennej powodzi, jakich 
się tyle widziało, choćby tylko z o- 
kien pociągu, przecinającego nasypem 
kolejowym powodzią zalane okolice. 
Poczucie tego, że się wjechało... w 
morze daje nam tylko teoretyczna 
świadomość, że laguny weneckie po- 
łączone są z lądem stałym linją ko- 
lei, biegącą po wąskim nasypie. Ale 
odczuwać, że się już ma dokoła sie- 
bie morze, tego się nie odczuwa. 

Pociąg pędził bez tchu minut kil- 
kanaście, jakby jakąś białawą, ogrom- 
ną równiną, przybierająca pod księ- 
życową poświatą kształty rozlewu 
jakichś wielkich wód—i z hałasem, 
trzaskiem, chrzęstem wjechał... pod 
wielką, oszkloną kopułę zwykłego 
okazałego dworca kolejowego. Sapnął 
potężnie wszystkiemi parami i dyma- 
mi łokomotywy. |! stanął. 

Jesteśmy —w Wenecji. W Wenecji! 
Rzucamy się do drzwiczek wagonu, 
wysiadamy. 

Głupi jak but, niemrawy a roz- 
kosznie poufały facchino . (tragarz) 
otłukuje was całym waszym  ręcz- 
nym bagażem, ściągając go na peron. 
Zrzucił go na kupę i zostawił was 
nad walizkami i torebkami jak Scy- 
pjona nad gruzami Kartaginy... Do- 

Wyjaśnienia nolskie w sprawie lifewskiej są Lofnik Czuchnowski jest synem Polaka z Wilna, 

ЭЕ ОО 

wystarczające. 
GENEWA. 28.7. (PAT). Agencja Havas'a donosi: Sekretarz. Genera|- 

ny Ligi Narodów przesłał członkom Rady Ligi dokumenty przedstawione przez 
rządy polski i litewski w sprawie ostatnich wydarzeń na tle rzekomych woj- 
skowych manewrów na pograniczu. Koła dyplomatyczne wyrażają pogląd, 
że wyjaśnienia, których udzielili rząd 
łatwioną. 

polski pozwalają uznać sprawę za za- 

Powróć rozbitkėw „НаШ“. 
STOKHOLM. 2j. 7. (PAT). Podrėž rozbitkėw wtochow ze statku „Ita- 

lji“ przez Szwecję trwająca 53 godzin od granicy 
Malmoe na dystansie niemal 2000 klm. 

szwedsko-norweskiej do 
odbyła się zupełnie spokojnie bez żad- 

uego wypadku. Zgromadzona na niektórych stacjach na powitanie szwedskich 
członków akcji ratowniczej tłumnie publiczność wykazywała swe sympatje 
również wobec włochów. Na jednej ze stacyi mała dziewczynka wręczyła kwia 
ty gen. Nobilemu, który podziękował z widocznem wzruszeniem. 

W sprawie ewakuacji Nadrenii. 
PARYŻ. 28.7. (PAT) Sprawa ewakuacji Nadrenji jest w dalszym ciągu 

omawiana przez całą prasę francuską. Radykalny Quotidien potępia stanowi- 
sko pewnego odłamu partji socjalistycznej domagającego się wycofania wojsk 
francuskich z Nadrenji bez żadnych zastrzeżeń. Gustaw Hervet modyfikuje 
w La Victoire poprzednie swe stanowisko co do bezwzględnego przeprowa- 
dzenia ewakuacji Nadrenji. Dzisiaj Hervet proponuje ażeby zażądać od Nie- 
miec zgody na pewnego rodzaju Locarno wschodnie uznające w drodze spe- 
cjalnego układu obecne granice Polski łącznie z korytarzem pomorskim. 

Reforma szkolnictwa we Włoszech. 
RZYM. 28.VII. PAT. Mussolini oraz minister oświaty Bellizzo po- 

wzięli szereg ważnych decyzyj, dotyczących nauczania we wszystkich ka- 
tegorjach szkół. Decyzje te pozostają w związku z zamierzoną reiormą 
szkolną. 

Postanowiono w szkołach powszechnych wprowadzić jednolity pod- 
ręcznik, któryby miał na celu wychowywać dzieci 
wytworzonej przez faszyzm, ponadto 

w nowej atmosierze 
skoordynować i rozszerzyć system 

nauczania w szkołach zawodowych, zbadać ponownie problem  uniwersyte- 
tów oraz szkół wyższych w stosunku do potrzeb poszczególnych okolic 
Włoch, przeprowadzić specjalizację laboratorjów naukowych przy uniwer- 
sytetach, wreszcie przejrzeć ustawodawstwo, dotyczące odkryć archeolo- 
gicznych. 

Nakoniec postanowiono pogłębić 
równo z punktu widzenia programu 

Śledztwo w sprawie 

faszystyzację wszystkich szkół za- 
nauczania, jak i personelu. 

katastrofy kolejowej. 
KALKUTA, 28 VII. PAT. Na skutek zeznań, złożonych przez sześć 

osób, aresztowanych w związku z katastrofą kolejową w Belur w czasie 
którei zginęło, jak wiadomo, 18 osób, policja dokonała wczoraj jeszcze 40 
aresztowań. Z poprzednio przeprowadzonego Śledztwa wynika, że przyczy- 
ną katastroiy była akcja sabotażowa. 

Zawalenie się centrali felefonicznej w Weimarze 
BERLIN, 28.6 Dziś przed południem w wielkiej centrali urzędu tele- 

fonicznego w Weimarze zawalił się sufit, 
nistek. Wiele z nich odniosło ciężkie rany. 

grzebiąc pod gruzami 25 telefo- 

Dyżurujący w tym czasie nadsekretarz Ludwik Wolii został zabity. 
Śledztwo w tej sprawie jest w toku. 

Od 2 do 12 

LOOP? 

Na liczne życzenia z kraju 

iii Targi Wschodnie 
WE LWOWIE 

ostateczny termin dla zgłoszeń do udziału o dalsze 
dwa tygodnie do 15 sierpnia. 

Wobec masowego napływu zgłoszeń spóźnione zamówienia 
stoisk uwzględnione nie będą. 

Wyjaśnień udziela i zgłoszenia przyjmuje: Biuro Targów 
Wschodnich we Lwowie, ul. Jagiellońska 1. i 
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Popierajcie L.0.P.P. 

kola zaš ruch, gwar, bieganina, šmi- 
ganie pociągów i ciemność fatalnie 
oświetlonego dworca. Bezład i  nie- 
chlujstwo czysto już włoskie. Ale — 
Wenecja! ” 

Błyskawicznie przelatuje po  głe- 
wie Byrona „stałem w Wenecji na 
moście Westchnień'... Gorzej. Plącze 
się po pamięci Rajmunda Korsaka: 

Po dolinie 
Brenta płynie 
Po niej płynie cień gondoli... 
Z szumem wiosła ' 
Fala niosła 
Tęskną nutę barkaroli! 

Gdzie on, u licha,. mógł pływać 
Brentą po dolinie... w Wenecji! Ach, 
ci romantycy! 

Lecz nie do Brenty wam teraz i 
nie do Korsaka. Rzućcie na miły Bóg 
swoje walizki na peron — i pójdźcie. 

Walizki i pledy nie zginą.Facchino 
wasz, choć gapa z pod ciemnej gwia- 
zdy, znajdzie się przy nich... na pięć 
minut przed odejściem medjolańskie- 
go pociągu. Pięć minut! Wystarczy. 
To u nas tylko, w kraju, pięć minut 
nie warte... grosza. Ale zagranicą -— 
oho! Pięć minut to nieraz — cały 
kapitał. 

Pójdźmy. 
Perony dworca weneckiego mają 

lekką pochyłość ku wyjściom. Jakby 
same prowadziły... dokąd?  Przecho- 
dzimy halę jedną, drugą, typową ha- 
lę dworca kolejowego, pełną tłoku, 
ruchu, hałasu, Światła lamp elektrycz- 
nych. | nagle — przekroczywszy wej- 
ście główne — znajdujemy się wo- 
bec czegoś, co najoporniejszą wstrzą- 
śnie wrażliwość. 

U stóp naszych, niemal bezpośred- 
nio — woda.Oddziela ją od nas mi- 
njaturowy brzeg kanału, wysłany taf- 
lami granitowemi. Ogromna cisza. 

Mrok. Gdzieniegdzie błyska latarnia. 
l w świetle tych latarń: faluje woda, 
po niej suną się wolno gondole, a za 
wodą, przed nami, w oddaleniu  staj 
kilku, w fantastycznem šwiatlocieniu, 
stoją szeregiem — gmachy, domy, 
kościoły. To przeciwległy brzeg Wiel- 
kiego Kanału, węższego w tem miej- 
scu niž gdzieindziej, že to, co mamy 
przed oczyma, wystarczająco jest ob- 
rzucone Światłami dworca kolejowego, 
aby miało charakter widmowy, a jed- 
nak kształty wyraźne. | ta nagłość 
tej „wizji“, ten gwałtowny kontrast 
kolejowego zgiełku z ciszą „miasta- 
baśni”, ta widmowość całego zjawiska, 
ten plusk wody i wody tej migotliwe 
kołysanie się i ta grandezza  prze- 
dziwnego spokoju gondol odpływają- 
cych i przypływających prawie do 
stóp naszych cicho — jak czarne ła- 
będzie, wszystko to składa się właś- 
nie na wrażenie wręcz cudowne w 
niedościgłej harmonji swojej: tajem- 
niczości, niepowszedniości, zamigota- 
nia prześlicznych linij architektonicz- 
nych, ogromnego spokoju i przejmu- 
jącego duszę — smutku. 

I zwolna oczy nasze, ochłonąwszy 
z olśnienia, dojrzały akurat wis-d-uis 
miejsca, gdzie stoimy, po tamtej stro- 
nie wody, iront kościoła, fantastycz- 
nie oświetlony i odblaskiem  latarń 
dworcowych i Światłarni przeciwległe- 
go pobrzeża. W cień nocy wtapia się 
szczyt; prześlicznemi, łagodnemi cie- 
niami zarysowują się kontury. Coś, 
jakby się ujrzało Panteon rzymski... 
A może to suggestyjna tylko wizja 
w naturze: „architektury włoskiej" 
wogóle znanej z reprodukcji, z. „kano- 
nów* estetycznych? а 

I kto pierwszy raz w życiu ujrzy 
Wenecję, właśnie z miejsca, o którem 
mowa — w noc ciemną — ten, zna- 

Bohaterem dnia jest _ obecnie 
Czuchnowski, — odważny lotnik rosyj- 
ski, który odnalazł wśród lodów 
grupę rozbitków „ltalji* i tak dokład- 
nie określił jej miejsce pobytu, iż ła- 
macz lodów „Krasin* bez trudu do- 
tarł do nieszczęśników, ocałając ich 
temsamem od pewnej Śmierci. 

Otóż rozeszła się sensacyjna wia- 
domość, że Czuchnowski to Polak i 
że jego rodzice do dziś dnia zamiesz- 
kują w Wilnie. Niezwłocznie przepro- 
wadziliśmy odpowiednią ankietę i oto 
co się okazało: 

Przy ul. Dominikańskiej 13 za- 
mieszkuje już od lat 26 pan Józef 
Czuchnowski, przemiły siwy  Sstaru- 
szek, introligator z zawodu. 

Miał on syna Mikołaja, który 
uczęszczał do gimnazjum w Wilnie 
do 7 klasy włącznie. W czasie wojny 
państwo Czuchnowscy emigrowali do 
Rosji, zabierając z sobą, rzecz prosta, 
młodego Mikołaja. Oparli się aż w 
Saratowie. Tam syn ich zdał maturę, 
poczem wstąpił na Politechnikę w 

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu 
naczyń, skłonności do udaru i ataków 

apoplektycznych oraz atonji przewodu po- 

karmowego naturalna woda gorzka „Fran- 

ciszka Józefa" zapewnia łagodne wy- 
próżnienie. 

Wydz. Zdr. Nr 44 12 IV 27 r. 

  

  

Oblicze przestępczości 
w Z.S. S. R. 

Wychodząca w Leningradzie „Kra- 
snaja Gazeta“ pošwiecila w jednym 
ze swych ostatnich numerów cały 
artykuł charakterystyce przestępczości 
w ZSSR. Przez wzgląd na aktual- 
ność poruszonego w artykule tym 
tematu, przytaczamy poniżej w stre- 
Szczeniu wywody publicysty sowiec- 
kiego. 

Mało kto wie chyba,—czytamy w 
artykule, zatytułowanym „Oblicze prze- 
stępczości',—że w więzieniach ZSSR 
(a więc bez Ukrainy, Białorusi i 
innych republik związkowych) odsia- 
duje karę. ponad 20.000 złodziei i 
ponad 15.000 chuliganów. A czy wie 
kto, jak wielka jest liczba więzionych 
deiraudantów, łapowników i morder- 
ców? Czy zna społeczeństwo obraz 
współczesnej przestępczości? 

Wychodząc z założenia, że wszy- 
stko to są rzeczy ogólnie nieznane, 
„Krasnaja Gazeta”, rysuje czytelniko- 
wi dokładny obraz tego „oblicza”. 
Tak więc podaje przedewszystkiem, 
že 27 proc. ogólnej liczby zasądzo- 
nych przez sądy sowieckie  przestę- 
pców odsiaduje karę za napady, 
włamania i kradzieże, 16 proc. za 
akty chuligaństwa, 10 proc.—za za- 
bójstwo, 4 proc. za przestępstwa se- 
ksualne, 10 proc.—za inne przestę- 
pstwa przeciw bezpieczeństwu publicz- 
nemu it. d. 

W ciągu ostatnich kilku lat zaob- 
serwowano znaczny wzrost przestęp- 
czości przeciwko bezpieczeństwu  pu- 
blicznemu, w szczególności zaś— 
wzrost liczby ekscesów chuligańskich. 
Zmniejszyła się natomiast ilość prze- 
stępstw politycznych (kontrrewolucja), 
rabunków, napadów i t. d. 

Analiza przestępczości kobiecej wy- 
kazała, że kobieta nie tak łatwo, jak 
mężczyzna wchodzi na drogę wystę- 
pku, że jednak, o ile raz na tę dro- 
gę weszła, nie tak prędko da się z 
niej sprowadzić. Naogół jednak ko- 
biety w ZSSR nie biorą wielkiego 
udziału w życiu przestępczem. 

Tak oto w głównych linjach wy- 
gląda, - według „Krasnej Gazety", 

lazłszy się wobec tej wizji wśród ci- 
szy placyka przed dworcem  kolejo- 
wym, jakby bać się będzie przemówić 
głośno i dopiero po długiem milcze- 
niu spyta cicho: 

— Co to za kościół? 
A gdy mu się odpowie: 
— To Sam Simeone Piccolo... 
Przejmie go bynajmniej nie šwia- 

domość znajdowania się wobec jedne- 
go z najskromniejszych i najmniej 
znaczących kościołów weneckich, ale 
— na przybysza z północy! — wy- 
wrze iście magiczny urok: samo 
brzmienie nazwy kościoła, nazwy jak- 
by nie mową ludzką wyrzeczonej, ale 
jakby zagranej na jakiejś eolskiej 
mandolinie. 

Bo, niech kto chce przeczy i ra- 
mionami ściska, sam język włoski 
ma to do siebie, że czego się dotknie, 
to nabiera dziwnego jakiegoś klango- 
ru, splendoru i grandezzy, Dziwne 
połączenie majestatu łaciny z melo- 
dyjnością romańską! | to, to właśnie, 
działa wręcz oszałamiająco, zwłaszcza 
na słuch człowieka z Północy. 

Bądźmy szczerzy, Czyliż nie działa 
na nas, na wyobraźnię naszą, ni wra- 
żliwość, na ciekawość, na intelekt, na 
całą naszą organizację duchową sa- 
mo brzmienie nazw. Ponte di Rialto... 
Santa Maria della Salute... San Gi- 
orgio Maggiore... Fiesole,.. Vallom- 
brosa?... , 

i Oczywiście: dokładnego pojęčia 
nikt o Wenecji nie powežmie ujrza- 
wszy ją tylko jak wizję błyskawiczną, 
nocą z placyku przed dworcem ko- 
lei. Tylko ujrzawszy Canale Grande 
z tego jednego miejsca... Ale wrażenie 
Wenecji pójdzie za nim przez życie 
całe. Wrażenie zarówno mocne jak 
trafne. 

Oczywiście, oczywiście... Kto po- 

Moskwie. Z kolei przeniósł się on 
do moskiewskiej szkoły — lotniczej, 
którą też chlubnie ukończył. Został 
oficerem-lotnikiem w armji sowieckiej 

Rodzice, skoro tylko warunki na 
to pozwoliły, wrócili do Polski i za- 
mieszkali po dawnemu w Wilnie. Z 
synem, wobec trudności cenzury bol- 
szewickiej, wszelki kontakt ustał zu- 
pełnie. 

Obecnie ze wzruszeniem czytali 
wiadomości o bohaterskich czynach 
ich syna. Bo wewnętrzne przekonanie, 
jakaś cicha pewność mówiły sercu 
rodzicielskiemu, że ten Mikołaj Czu- 
chnowski, zbawca rozbitkow  „ltalji“ 
to nikt inny tylko ich syn. Gdy zaś w 
gazetach ukazały się fotografje dziel- 
nego  aeronauty podobieństwo, 
mimo upłynionych lat i dziwacznego“ 
stroju, było tak wielkie, iż nie mieli 
już żadnych wątpliwości — to ich 
syn. 

My ze swej strony również mo- 
żemy być dumni, iż tak Śmiały i zna- 
komity lotnik jest naszym rodakiem. 

„oblicze przestępczości" w ZSSR. 
Prasa leningradzka zwraca przy oma- 
wianiu powyższej statystyki uwagę 
na to, że poza danemi procentual- 
nemi ukrywają się cyiry absolutne. 
Tak więc 10 proc. zabójców po prze- 
liczeniu na liczby absolutne da nam 
przestraszającą cyfrę 8.400 morder- 
ców. Znikomy, jak by się wydawać 
mogło, procent skazanych za napady 
wyraża się w liczbach absolutnych 
cyfrą 4.964 osób. 

Pamiętać tu trzeba jednak o jed- 
nej jeszcze rzeczy: że mianowicie po 
za absolutnemi cyframi przestępców 
ukryte są ze swej strony absolutne 
cyfry ofiar. A te nie są bynajmniej 
znikome. Oto dlaczego artykuł „Obli- 
cze przestępczošci“ wywołał takie 
zaniepokojenie wśród działaczy so- 
wieckich, którzy obecnie biją na alarm, 
domagając się od miarodajnych czyn- 
ników zorganizowania celowej i sy- 
stematycznej walki z przestępczością 
w ZSSR. : 

Wielka Oyprzedaż 
"towarów letnich, obuwia, konfekcji, 
galanterji oraz towarów wysortowa- 
nych z rabatem .od 10—50 proc. 

ogłaszą od dnia 14 iipca r. b. 

DOM HANDLOWY 

Wilno, ul. Wielka 30. 0 - 
m Prosimy sprawdzić ceny. 
NEGUDZENUNZUGZNKEUEZNBUZOGNA| 
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i CIEKOLADA SMIETANKOW. 

fabryki 

M. PIASggki w imie 
Same się reklamują. 

! a. ; 

Żądać wszędzie. į 

! 
i 
! 
® 
GRRERZG KRTAFKJ ZDIOKA OREAABE CRTAABZI POPOZREA KONK 

3 Syn powstańca 1863 r. Kazimierz į 
Sobolewski znajduje się w bardzo 

į ciężkich materjalnych warunkach, z i 

przyjmuje Adm. „Stowa“ dla „syna 
powstańca”. 

żoną chorą umysłowo, emerytury 

TED ET CEU CENZEA CZTOO SĘTTU KZI 

i mleczno- 
orzechowa 

  

nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę 
miłosiernych ludzi. Łaskawe datki 

znać chce Wenecję, musi obejrzeć 
ją akuratnie, pilastr po pilastrze, ka- 
mień po kamieniu. 

Kamień po kamieniu. To, to wła- 
Śnie! A jeśliby mu chodziło o prze- 
wodnika, znam jednego, który jaknaj- 
piękniej zadanie swe spełni. Na imię 
mu John Ruskin. Kto kiedy znał le- 
piej od niego Wenecję? Nikt. Znał 
Wenecji każdy zaułeczek, każdy ka- 
mień, każdy szczątek jej wielkości i 
chwały. Ze wszystkich dzieł Ruskina 
najobszerniejszem jest jego estetycz- 
no-historjozoficzny opis Wenecji zaty- 
tutowany Stones of Venice („„Kamie- 
nie, zel głazy Wenecji"). W pierwot- 
nem wydaniu z lat 50-tych obejmo- 
wało, jeśli mnie pamięć nie myli, coś 
czy nie trzy tomy. 

Kilka dni temu, przechodząc w 
Warszawie mimo wystawowęgo okn 
którejś z księgarń, zobaczyłem no- 
wiutkie wydanie francuskie „Kamieni 
Ruskina w jednym tomie i to wcale 
niedużym, — małe in-quarto. 

Wystarczył ten przelotny rzut 
oczu aby mi wskrzesłą nagle w 
wyobraźni Wenecja cała. Aby — zni- 
knąć momentalnie w hałasie ulicznym, 
w miganiu pędzących na łeb na szy- | 
ję aut, w warszawskich remontów 1 
kurzach i chlapaniach rzadkiem wap- | 
nem. | znikła mi z przed oczu We- 
necja jak ta ujrzana kiedyś nocą z 
dworca kolejowego... ‚ 

Znikła aby ożyć na tej oto kartce : 
skreślonej naprędce pod Z ; 

  
+ 

„.niedużej książki leżącej gdzieś 
warszawskiej księgarni. 

DIG 
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Stan i poirzeby rolniciwa 
ha ferenie w-wa Wileń- 

skiego. 
(Ciąg dalszy). 

Innych zagadnień w omawianym 
zakresie, nie tyle już zasadniczej ile 
fachowej treści, z braku miejsca tu nie 

ruszam. 
Należy jednak jeszcze zaznaczyć, 

że ostatniemi czasy w związku z prze- 
budową ustroju agrarnego wyrażnie 
zarysowuje się w rolnictwie rozwój w 
kierunku hodowlanym, natomiast uprze 
fhysłowienie rolnictwa nie uczyniło do- 
tychczas żadnego postępu. W pierw- 
Szym wypadku jest to właśnie ten 
przejaw tendencji rozwojowej, który 

, powinien zyskać ze strony powołanych 
czynników, w pierwszej mierze rządu 
i organizacyj rolniczych zapewnienie 
należytej opieki, by tendencje te nie zo 
Stały zniekształcone przez niesprzyja- 
jący układ stosunków. W wypadku 
drugim zachodzi konieczność właśnie 
pobudzenia do życia pewnego przeja- 
wu rozwojowego, streszczającego Się. 
w racjonalizacji gospodarstwa przez 
lego uprzemysłowienie. Drobna wła- 
sność ze względu na mały obszar, ma 
ku temu możliwości ograniczone. Na- 
tomiast średnia i większa — bardzo 
znaczne.  Uprzemysłowienie jednak 
może nastąpić dopiero po ogólnym po 
dniesieniu stanu rolnictwa. 

y Zaspokojenie wyżej przytoczonych 
„Notrzeb rolnictwa wymaga włożenia 
nacznych kapitałów, przeważnie nie- 

wątpliwie rentujących się. 
Jako czynniki powołane do stano- 

wienia o tych potrzebach występują 
tu: rząd, z tytułu interesu państwowe- 
go i dysponowania środkami finanso- 
wymi, samorząd, którego pieczy po 
Wierzone są interesy miejscowej lud- 
ności, wreszcie zainteresowane bezpo- 
Średnio w całej akcji, rolnictwo repre- 
zentowane przez odnośne organizacje 

„ Społeczno-rolnicze. Zgodny plan dzia- 
łania wszystkich tych czynników 
Jest nieodzownym warunkiem  otrzy- 
mania w wyniku włożonych wysiłków 
laknajwiększego efektu. Łącznie z 

o stosunki litewskie zajścia. 

Szcie doszło do całego incydentu opisanego 

NIEDZIELA 
Dziś 

Kunegundy 

jutro 
, Julity 

- Spostrzeżenia meteorologiczne 
* Zakładu Meteorologii U. $. B. 

Wschód sł. g. 3 m. 44 

Zach. sł. o g. 19 m. 47 

z dnia — 28-VII 1928 r. 

Kac m | 753 
ragperatura | + 200. 

aan | 3 
|, Południowy 

Uwa g i: Pochmurno. Burza, Deszcz. 

Aliaimum za dobę — OC, 
Teximum ną dobę 247C. 
ciandencja / barOmetryczna: 5 К 
iśnienia, ,   | 

i 
+. Gg 
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URZĘDOWA. 

Osobiste. Pan Jan Malecki prezes 17- 
by Skarbowej po. dokonaniu noch we 

ł & Ystkich powiatowych Urzedach Skarbo- 
ych, Kasach i Inspektoratach Akcyzowych 

| Pei w dniu wczorajszym do Wilna i ob- 
r urzędowanie.     

du. „©) Konfiskata czasopisma „Życie Lu 
u. Urząd Grodzki w Wilnie zarządził w dniu 

sk; zorajszym konfiskatę czasopisma litew- 
"go „Wychodzącego w ęzyku polskim p. 
„Życie Ludu* za umieszczenie artykułów 

Polsce" i „Nieuczciwe posądzenie”. 
treści tych artykułów dopuszczono się 

przestępstwa, przewidzianego w art. t 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. 
tego samego artykułu pociągnięto ró- 

pisma 19,odpowiedzialności karnej redakcję 
duma „Wilniaus Aidas* za umieszczenie w 

е rze 82 tegoż pisma artykułu p. t. „No- 
ecepty*. 

  

ka 

Fozpy 

Wnież 

z zk Przed odjazdem do Warszawy. W 
Warsza z wyjazdem na nowe stanowisko do 

P. K p” dotychczasowy zastępca prezesa 
iu „Wilnie p. inż Cywiński, złożył 

i „Wczorajszym p. wojewodzie Raczkie- 
d wizytę pożegnalną. 
Wiadomo, p. inż Cywiński powołany 
charakterze docenta przez Politech- 

pew, arszawie, gdzie jednocześnie obej- 
dach p ie kierownicze stanowisko w zakła- 

aństwowych „Pocisk”. 

  

sk ©) Pożegnalna wizyta inż. Cywiń- 

° КЕА GÓŻPODAŃĆ 
tem zachodzi konieczność by rolnict- 
wo posiadało jednolitą organizację, re 
prezentującą interesy rołnictwa, nie 
zaś interesy poszczególnych stanów 
posiadania. 

W chwili obecnej na terenie woje- 
wództwa istnieją dwie organizacje rol- 
nicze' przez rząd subwencjonowane: 
Związek Kółek i Organizacyj Rolni- 
czych i Towarzystwo Rolnicze. Ta 
ostatnia organizacja zrzesza głównie 
większych właścicieli ziemskich i tyl- 
ko w nieznacznej mierze zajmuje się 
drobnem rolnictwem, pierwsza — od- 
wrotnie. Jakkolwiek stosunek wzajem- 
nyobu organizacyj jest dość poprawny, 
jednak już samo rozgraniczenie pola 
działania ma ten skutek, że rolnicy na- 
leżący do tej lub innej organizacji tra- 
ktują ją jako ekspozyturę swych intere 
sów stanowych, co wywiera nieraz w 
raźny wpływ na kierunek działalności 
organizacji. Powstanie reprezentacji in 
teresów rolnictwa, jako niodzowny wa 
runek należytego traktowania potrzeb 
rolnictwa, może nastąpić bądź w dro- 
dze fuzji wymienionych  organizacyj, 
bądź w drodze przeniesienia punktu 
ciężkości na samorząd gospodarczy. 
Niezależnie jednak od tej ostatniej 
ewentuainości, sprawa stworzenia je- 
dnolitej organizacji. rolniczej pozosta- 
je aktualną z uwagi na konieczność 
wyeliminowania z działalności insty- 
tucyj spoleczno-rolniczych  pierwiast- 
ka klasowošci. 

  

Powyżej potrzeby rolnictwa rozwa 
żałem ze stanowiska ekonomicznego, 
nie wchodząc w omawianie spraw 
fachowo-rolniczych. O tych sprawach 
decydować; mogą tylko rolnicy-fachow 
cy, mnie zaś chodziło tylko o sprecy- 
zowanie potrzeb zasadniczych i o zwró 
cenie uwagi czytelnika na zależność 
tendencyj rozwojowych w rolnictwie i 
ich przejawów od układu warunków 
ekonomicznych, na konieczność oddzia 
ływania na te warunki celem najpo- 
myślniejszego dostosowywania ich do 
potrzeb rolnictwa. 

Każdy centnar metryczny zboża 
zebrany więcejz 1 ha stanowi 
na ogólny obszar znaczną nadwyżkę. 
Przeciętny zbiór z I ha w c. m. w Pol- 

Otóż straż litewska wykorzystując moment, umyśliła zrobić na tem dobry interes. 

Aczkolwiek zasadniczo władze litewskie, na prośbę społeczeństwa żydowskiego, zgo 
dziły się przepuścić z Polski pielgrzymów na cmentarz łyngmianski, położony już na te- 
renie Litwy, policja litewska wstrzymała wszystkich zgromadzonych na granicy, doma- 
gając się od nich za przepuszczenie łapówki. 

Ponieważ zebrani, w liczbie według obliczenia przepustek wydanych przez staro- 

Stwo na przekroc zenie granicy, 1524 osoby, ociągali się, przeto straż litewska poczę- 

ła okazywać swe niezadowolenie, dopuszczając się bicia kolbami tłoczących się. Wre- 

wczoraj. 

Wreszcie po upływie 8 godzin śród pątników zebrano około 3000 litów, które 
wreszcie wręczone zostały strażnikom Mikiewiczowi i Żytajlisowi. 

To poskutkowało o tyle; że o godz. 2 pp. ustąpił kordon i ludność przepuszczono 
4 L cmentarz. 

KRONIKA 
MIEJSKA. 

— (0) Regulacja cen artykułów pierw- 
szej potrzeby. Władze administracyjne otrzy 
mały okólnik Min. Spraw wewnętrznych w 
sprawie regulowania cen artykułów pier- 
wszej potrzeby. 

W okólniku tym wyraża.się zdanie, że 
walka z drożyzną środkami policyjnemi, jak 
spisywanie protokółów i nakładanie kar na 
kupców nie doprowadza do pożądanego 
rezultatu, i że krystalizowanie się cen artyku 
łów pierwszej potrzeby spowodowane być 
może tylko przez wolną konkurencję. Inter 
wencja władz policyjnych winna następować 
tylko wówczas, gdy daje się zauważyć nie- 
usprawiedliwiony wzrost cen, lecz i w tym 

‚ wypadku władza administracyjna, względnie 
komunalna winna porozumieć się z organi- sk 
zacjami gospodarczemi, kooperatywami i t.p. 

‚ \ porozumieniu z temi organizacjami na 
ieży badać przyczyny wzrostu cen i dążyć 
do zlikwidowania niepożądanego stanu rze- 
czy bez uciekania się do ostatecznego środ- 
ka, jakim jest ustalenie cen przez,organa po- 
licyjne. 

Mowa o ustaleniu cen przymusowych 
może być tylko wtedy, gdy nie będzie mo- 
żliwe osiągnięcie porozumienia z organizac- 
jami gospodarczem., przyczem podkreśla się 

й ółpraca władz  administracyjnych z 
powy mi organizacjami ma znaczenie na- 

der doniosłe, gdyż tylko tą drogą władze bę 

dą miały możność zapoznać Się bezpośred- 

nio z bolączkami życia gospodarczego. | 

— (x) Dziś wybory do żydowskiej gmi- 

ny wyznaniowej w Wilnie. W dniu dzisiej- 

szym odbędą się w Wilnie wybory do ży- 

dowskiej gminy wyznant owej. 
Teren wyborczy podzielony został na 

14 okręgów. Zamknięcie urn wyborczych na- 

stąpi o godz. 8 wieczór wyniki zaś muszą 

być ogłoszone dnia następnego do godziny 
10 rano. 

Ogółem złożono 11 list kandydatów a 
mianowicie: lista Nr. | — demokraci, 2—wła 
ścicieli nieruchomości, 
Bund, 5 — związek rzemieślników żydów, 
6 — sjoniści, 7—żydowska religijna mło- 
dzież narodowa, 8 — żyd. związek kupców 
i przemysłowców, 9, — niema 10— związek 
drobnych handlowców, 11 — ortodoksi or- 
ganizacji „tchous* i 12 — sjoniści z organi- 
zacji „Mizrachi”. 

„ W skład nowej gminy wejdzie 25 człon- 
ków. Pozatem iniormują nas, iż w celu u- 
trzymania porządku publicznego, Urząd Sta 
rostwa Grodskiego wydelegował do każde- 
go okręgu wyborczego po jednym policjan- 
cie. 

— (x) Zmniejszenie się bezrobocia na te 
renie m. Wilna. Według cyfrowego zesta- 
wienia, w ciągu ubiegłego tygodnia liczba 

bezrobotnych na terenie m. Wilna zmniejszy 

ła się o 86 osób. Na zmniejszenie to, wpły- 

nęła większa ilość zapotrzebowań  robotni- 

ków leśnych na wyjazd. ы zda 

(o) Posiedzenie Okręgowej Komisji 
w Wilnie. Jak sie dowiadujemy, 
posiedzenie okręgowej Komisji 

ej w Wilnie odbędzie się w dn. 22 

  

  

     

  

   

    

  

  

   
    

  

3 — Aguda, 4 — | 

SŁOWO 

ŠOU 
sce wynosi według inż. Prokopowicza: 

pszenica 12,6 
žyto || 113 
jęczmień 12,0 
owies 10,8 
ziemniaki 103,5 

Już osiągnięcie tych skromnych 
urodzajów w w-wieWileńskiem dało- 
by nadwyżkę urodzajów w tysiącach 
ctn. mtr.: 

pszenica 42 
żyto 1520 
jęczmień 300 
owies 650 
ziemniaki 2930 

— co stanowi wartość około 130 mil. 
zł., czyli 120 złotych na głowę ludno- 
ści. 

Że gleby nasze nie są znów takzłe 
a warunki klimatyczne tak już zupełnie 
nie sprzyjające, że możliwem jest osią 
gnięcie i wyższych rezultatów ponad 
ten skromny poziom, — byle umieć 
racjonalnie gospodarzyć — świadczą 
liczne przykłady w poszczególnych во- 
spodarstwach, gdzie urodzaj żyta na- 
wet na gruntach niedrenowanych do- 
chodzi do 15 c.m. z ha. Wiedza i pra- 
ca włożone w glebę przy zaistnieniu 
tych warunków, jakie byłyby się wy- 
tworzyły skutkiem zadośćuczynienia 
omawianym wyżej potrzebom rolnict- 
wa, dałoby kolosalny efekt, efekt, który 
potęgując zdolność nabywczą 80 proc. 
ludności, przyczyniłby się do całkowi- 
tego usprawnienia gospodarczego tej 
części Rzeczypospolitej, obecnie zamy 
kającej swój bilans handlowy wielką 
liczbą ujemną. 

Z. Harski 
(ASEEK) 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
28 lipca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

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-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryž 3492 3501 34.83 

Praga 26,42 26.48 26.36 

Szwajcarja 171,685 172.11 171.26 
Stokholm 238,70 239,30 238.10 

LITTERA OGR 1 RD Wód 

Lifwini wzieti 3009 lifūw od żydów w kyngmianach. 
W sprawie prowokacyjnego zachowania się litewskiej straży granicznej w pogra- 

z” miasteczku Łyngmiany, zebraliśmy następujące szczegóły tego charakteryzują- 

i 23 sierpnia r. b. Porządek dzienny nie zo- 
stał jeszcze ustalony. 

—o) Popisy sekwestratorów miejskich. 
W tych dniach sekwestratory miejscy zabra- 
li z mieszkania C. Kaca, przy ul. Tatarskiej 
Nr. 15, wszelką nieruchomość za zaległości 
podatku łokałowego. Rzecz zwykła, do któ- 
rej my już „przywykszy”'» Ale, jak powiadają 
rzeczy zabrano bez sporządzenia należytego 
protokółu zajęcia i bez pokwitowania, które 
miał otrzymać płatnik podatku, to już rzecz 
wyjątkowa. Magistrat raczy udzielić w tej 
sprawie wyjaśnień? 

WOJSKOWA. 
— (o) W sprawie odroczeń ćwiczeń 0- 

ficerów i podchorążych rezerwy. Zgodnie 
z obwieszczeniem o powołaniu oficerów i po 
dchorążych rezerwy na ćwiczenia w roku 
1928, wydanem przez dowódcę okręgu kor- 
pusu Nr. Ill w dniu 25 kwietnia 1928 r., pro- 
śby o przsunięcie terminu stawiennictwa na 
il turnus, względnie o odroczenie ćwiczeń do 
następnego roku, winni oficerowie rezerwy 
i podchorążowie rezerwy przedstawić właś- 
ciwym dowódcom formacji macierzystych 
z dokładnem umotywowaniem oraz stwier- 
dzeniem tych motywów przez odnośne wła- 
dze urzędowe. 

  

SZKOLNA. | 
Spis dzieci Wilnie. Co do wyników 

spisu dzieci, który objął 13 roczników dzie- 

ci, urodzonych w latach 1915 - 1927 i za- 
mieszk. obecnie w Wilnie, podaje się na- 
stępujące dane liczbowe: dzieci urodzonych 
w r. 1915 zapisano 2196, urodzonych w r. 
1916 — -1742, urodzonych w r. 1917 — 1375 5 
urodzonych w r. 1918 — 1595, urodzonych 
w r. 1919 — 2060, urodzonych w r. 1920 — 
2551, urodzonych w r. 1921 — 2987, uro- 

dzonych w r. 1922— 3400, urodzonych w r. 

1923 — 3716, urodzonych w r. 1924 —3295, 
urodzonych w r. 1925 — 3461, urodzonych 

w r.1926 —3020, urodzonych w r. 1927 — 

2519 — ogółem 33917. W tem chłopców 
17288, dziewcząt 16629. 

Siedem roczników, które w dn. 1.9.1928 

r. podlegają obowiązkowi szkolnemu—14506 
Jako język ojczysty podało: język pol- 

i 22549, bialoruski — 90, niemiecki — 

yjski — 967, litewski — 102 karaim- 

ski 1, żydowski 10011, niewiadomy — 113. 
KOMUNIKATY 

— Zarząd Stowarzyszenia Kupców i 

Przemysłow. -Chrześcian w Wiinie zawiada 

mia członków Stowarzyszenia, że w dniu 7 
sierpnia r. b. o godz. 20-ej w lokalu Średniej 
Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców 

(Biskupia 12) odbędzie się nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie członków Stowarzysze 
nia z następującym porządkiem dziennym: 
1) zagajenie, 2) Sprawa Izby Przemysłowo- 
Handlowej, 3) Zjazd Naczelnej Rady Zrze- 
szeń Kupiectwa Polskiego w Wilnie, 4) spra- 
wa przeprowadzenia remontu domu Stowa- 
rzyszenia. 5) sprawy podatkowe, 6) Sprawa 
godzin handlu, 7) wólne wnioski. 

W razie nieprzybycia wymaganej ilości 
członków, powtórne zebranie ważne przy do 
wolnej ilości obecnych odbędzie się w tym- 
że dniu o godz. 20.45. Zarząd. 

RÓŻNE., 
— (0) W sprawie urlopów. Niektóre u- 

rzędy zawarły z pracownikami kontraktowy 

mi umowy, w których czas trwania urlo- 

pów wypoczynkowych określono na dwa 

łub trzy tygodnie. _ PAPAE yć 

Władze miarodajne wyjaśniają, że jest 

to sprzeczne z ustawą. 0 państwowej służbie 

cywilnej z roku 1922. Ustawa ta bowiem w 

art. 36 wyraźnie mówi, że „urzędnicy pańr 

stwowi kontraktowi o ile nie zajdą ważne 

przeszkody służbowe, mają prawo co roku 

do urlopu 4-tygodniowego W pierwszych 10 

lat swojej służby. W następnych latach ur- 

łop ten wzrasta do 5 tygodni przy służbie 

od 10 do 20 lat i od 6-ciu tygodni ponad 20 

lat służby. 3 ; 

Do urlopów wypoczynkowych nie zali- 

cza się urlopów okolicznościowych, nie prze- 

kraczających jednorazowo dni trzech. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sata „Lutnia"). Wystę- 

py Zofji Grabowskiej. Świetna artystka, Żo- 
ja Grabowska, wystąpi dziś w oryginalnej 
Sztuce znakomitego czeskiego autora Capka 
„Tajemnica Makropulos". w której poruszo- 

ny jest nad wyraz ciekawy problem długowie 

czności. Obsadę tej sztuki tworzą wybitniej- 

  

    

sze siły sezonu: M. Lelska, S. Dąbrowski, 
M, Godlewski, M. Lenk, W. Malinowski i K. 
Wyrwicz - Wichrowski. 

Reżyserja M. Godlewskiego. ' Dekoracje 
według projektów Jana Hawryłkiewicza. 

, — „Dar poranka". Codziennie odbywają 
się przygotowania do wystawienia komedji 
włoskiej Forzano „Dar poranka”, z Z. Gra- 
bowską i M. Godlewskim w rolach głównych 
pod reżyserją K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 

Przedstawienie z okazji zjazdu legjo- 
nistów w Teatrze Polskim. Ż okazji zjazdu 
legjonistów, Teatr Polski wystawia doskona- 
1а komedję Fijałkowskiego „Wierna kochan- 
ka“, w której autor odźwierciadla z całą do- 
kladnošcią nastroje społeczeństwa podczas 
walk wojsk polskich z bolszewikami. 

„WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (x) Niepoprawny żydek który az 

trzeci okrada Skarb Państwa. Kiss leż 
tnej brygady przy Izbie Skarbowej w Wilnie 
ujawnili w dniu wczorajszym przy ul. Ży- 
dowskiej 8 m. 40 tajną fabrykę papierosów 
wyrabianych z tytoniu litewskiego i łotew- 
skiego. Właścicielem tej ukrytej fabryki oka- 
zał się znowu zamieszkały tamże żydek 
Szłoma Garber, który już poraz trzeci przy- 
trzymany został przy tajnem fabrykowaniu 
papierosów. Kilkakrotnie już karany nie- 
poprawny żydek i okradacz Skarbu Państwa, 
uprawia ten proceder na szeroką skalę już 
od dłuższego czasu. 

Jak w swoim czasie już podawaliśmy, 
Garber, który na terenie Wilna jak i całego 
województwa ma szeroko rozgałęzioną sieć 
odbiorców, prowadził specjalną poufną księ- 
gowość. Z księgi tej, gdzie każdy jego od- 
biorca zanotowany jest pod pseudonimem— 
wynika, że nieuczciwy Garber puszczał co 
miesiąc w obieg kilkaset tysięcy fałszowa- 
nych papierosów, Skarb Państwa ponosi z 
tego powodu kołosalne straty. 
r Przeprowadzona tymczasem u Garbera 
rewizja ujawniła większą ilość gotowych pa- 
pierosów, tytoniu litewskiego i wszystkie do 
iabrykacji potrzebne przyrządy. 

o skoniiskowaniu tego towaru, sprawę 
fałszywego fabrykanta przekazano władzom 
sądowym. 

— (x) Ujęcie groźnego bandyty. W o- 
statnich dniach w pobliżu pogranicza pol- 
sko - litewskiego w rejonie Suwałk, władze 
bezpieczeństwa publicznego ujęły z bronią 
w ręku groźnego bandytę niejakiego Olszew- 
skiego, który w ostatnim czasie uciekł z wię- 
zienia w Suwałkach. 

Olszewskiego, który ma za sobą cały sze 
reg dokonanych zbrodni, odstawiono pod sil- 
ną eskorta z powrotem do więzienia w Su- 
wałkach. 

— (x) Zatrudnienie bezrobotnych. Ma- 
gistrat m. Wilna zatrudnił w tych dniach przy 
miejskich robotach kanalizac. oraz przy na- 
prawianiu ulic dalszych 32 bezrobotnych, za- 
rejestrowanych w Państ. Urzędzie Pośred. 
Pracy. 

Utracjagz i bulaka w bestjalski spo- 
sid zamordował swego brała, 

Na pastwisku około zaśc. Śmielmo gm. 
mejszagolskiej znaleziono okrwawiony trup 
Józefa Orszewskiego, jak przypuszczano na- 
razie zamordowanego przez rozbicie głowy 
tępem narzędziem. 

Dalsze śłedztwo ustaliło, iż 0. został za- 
strzelony z karabinu. L 

Ponieważ na miejscu zbrodni nie znale- 
ziono nic coby wskazywało na mordercę, 
przeto policja poczęła badać stosunki ro- 
dzinne zabitego. zs 

Ustalono, iż niedawno zmarły ojciec Or- 
szewskiego, pozostawił rodzinie, złożonej z 
matki i*6-ga dorosłych dzieci, 12 dziesięcin 
ziemi z budynkami i inwentarzem, co nieza- 
wodnie byloby wystarczajace na dostatnie 
życie. 

Z dwuch synów, jeden Józef, był bardzo 
pracowity i oszczędny, to też ku zadowole- 
niu matki prowadził dzielnie gospodarkę i z 
odkładanych pieniędzy zdołał dokupić jesz- 
cze 20 ha ziemi, na której rozbudowywał 
własną gospodarkę. 

Brat jego Konstanty w przeciwieństwie, 
był lekkomyślny hułaka, który bezustannie 
trwonił otrzymane lub ukradzione bratu pie- 
niądze. 

Na tem tle między braćmi dochodziło do 

sprzeczek, a nawet bójek. Wówczas to Kon- 

stanty odgrażał się mówiąc: „Józef w bu- 

tach umrze”, lub „ja zginę w pace, lecz on 
ziemi mieć nie będzie”, ; 

Józef przeczuwał zły koniec, bo często 
wyrażał do matki obawę przed bratem. Pro 
sił nawet, jeśli umrze, to żeby mu wypra- 
wiono „paradny pochówek". > 

Ujawnienie tych okoliczności, skłoniło 
władze śledcze do zajęcia się bliżej osobą 
Konstantego Orszewskiego. 

Badany wypierał się energicznie udziału 
w mordzie, jednak policji udało się stwier- 
dzić że krytycznej nocy był na pastwisku. 

W toku dalszego badania wreszcie przy- 
znał się, iż kiedy Józef wyprowadził na noc 

konie na pastwisko on zaczaił się w krza- 

kach. 
Po spętaniu nóg 

się na łące i zasnął. 
Z tej chwili skorzystał pałający zemstą 

Konstanty, podpełzł do spiącego o 1% kroki i 
strzelił z karabinu, przebijając głowę. > 

Po dokonaniu kainowego czynu karabin 

ukrył pod mostem, a sam najspokojniej 

wrócił do domu i usnął w stodole. 
Bratobójcę, liczącego lat 27, oddano do 

dyspozysji władz sądowych. 

SPORT. 
Warszawianka — Makabi 3:1 (0:1) 

Warszawianka, zajmującą w tabeli ligo- 
wej nader zaszczytne miejsce, zjechała do 
Wilna w nieco osłabionym składzie. Mimo 
to zademonstrowała grę pierwszorzędną: 
piorunujący start, świetne opanowanie piłki, 
dobre współgranie pomocy z atakiem, to 
walory niespotykane u drużyn miejscowych. 
Zachowanie się na boisku, wbrew pogło- 
skom, rozsiewanym przez prasę warszaw- 
ską, bez zarzutu. Makabi nie mogła, rzecz 
prosta, sprostać gościom w umiejętnościach 
piłkarskich, natomiast wykazała kołosalną 
ambicję i chęć do walki. 

, Mecz odbywał się pod znakiem zupeł- 
nie wyraźnej przewagi Warszawianki, która 
jednak nie wysilała się zbytnio i zadowolni- 
ła się skromną porcją nader efektownych 
bramek, uzyskanych przez Korngolda (2) 
i Junga. Dla Makabi punkt zdobył Kugiel 
z karnego. 

Z graczy na pierwszy plan wybijał się 
Korngold. jego strzały z połowy boiska, 
błyskotliwa technika i doskonały dribling 
czynią zeń jednostkę, mogącą być ozdobą 
nawet urugwajskiej drużyny. Pozatem do- 
brze spisywali się Hahn i Szenajch. 

Na meczu zaszedł przykry incydent 
złamania .nogi przez Smuklera. Był to wy- 
padek, a nie skutek brutalnej gry. я 

Sędziował ku ogólnemu zadowoleniu 
p. Wohlman. 

Koszykówka. 
Drużyna obozu Wychowania Fizyczne- 

go rozegrała dwa mecze koszykówki z naj- 

lepszemi miejscowemi zespołami. К. 5. 5- 

ła został formalnie zmiażdżony w stosun- 

ku 61:1o, natomiast Ognisko (mistrz Wil- 

na) uległ w bardziej zaszczytnym stosunku 

bo 16:11. Zwycięzcy (pizeważnie warsza- 
wiacy) grali w składzie: Michałowski, Za- 
rzycki, Łada, Koźmiński i Chodorowski. 

Oba mecze sędziował p. Lipiński. Pu- 
bliczność (około 200 osób) śledziła z wiel- 
kiem zainteresowaniem perypetje walki. | 

koniom józef położył 
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opatrzony Św. Sakramentami po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł 
„ w dniu 27 lipca r. b. w wieku lat 42. 

Przeprowadzenie zwłok z kaplicy przy szpitalu Św. Jakóba do kościoła 
odbędzie się w niedzielę o godz. 7 m. 30 wiecz. Nabożeństwo żałobne 
w kościele św. Jakóba odbędzie się 

Eksportacja zwłok z kościoła Św. Jakóba na cmentarz Św. Piotra i'Pawła 
(na Antokolu) odbędzie się w poniedziałek © godz. 5 wiecz., 
o czem powiadamiają w głębokim smutku pogrążeni 

w poniedziałek o godz. 9 m. 30 rano, 

siostra i rodzina. 

      

   

        

    

    

żałobne w kościele 

Z całej Polski 
— Statek s. s. „Gdańsk** uratował dwie 

łodzie i jacht. Letni rozkład żeglugi przybrze 
żnej na rok bieżący przy zwiększonej iłości 
jazd, dając częstszą komunikację między przy 
staniami w zatoce, jednocześnie zwiększa 
bezpieczeństwo dla łodzi prywatnych. 

Tak, np. 17 lipca r.b. s.s. „Gdansk“, prze- 
chodząc w odległości około 3 mil od Helu, 
zauważył motorówkę, która robiła wrażenie 
iż nie kieruje swemi ruchami. 

Kapitan statku niezwłocznie zbliżył się do 
niej i stwierdził, że na motorówce motor nie 
działa, a wiatr i fala (pogoda była burzliwa) 
unosi je w morze, 

Kapitan s.s. „Gdańsk, pomimo ciężkiego 
stanu morza, zdołał podać na motorówkę hol 
i Peas ją na Hel. 

nia 19 lipca r.b. przy silnym wietrze i 
fali o godzinie 15 50 s. s. „Gdansk“ zauwa- 
żył w odległości 23 mil od brzegu Gdyńskie 
go jacht żaglowy, który wzywał pomocy, nie 
mogąc kierować swymi ruchami i będąc uno- 
szony przez sztorm w morze pomimo zna- 
cznych trudności kpt. s.s. „Gdańsk* Pacewicz 
wziął załogę jachtu na pokład a jacht przy- 
prowadził do Gdyni jacht „Seehund'. 

Dnia 22 b. m. s.s. „Jadwiga* w odległoś- 
ci 2 mil od Helu, zauważył dwóch ludzi w ło 
dzi napełniającej się wodą. Dwuch młodzień- 
ców niezwłocznie kapitan Ss. „Jadwiga“ 
wziął na burtę, a łódź na hol, jednak nie do 
prowadził jej do Helu, gdyż w drodze została 
zalaną i zatonęła. 

— Pierwszy statek z Gdyni do Po- 
łudniowej Ameryki odpłynie w dniu lo 
sierpnia. Będzie nim wielki transoceaniczny 
statek „Orania” należący do Holenderskie- 
go Lloydu. Marszruta poprowadzi — przez 
Amsterdam do Argentyny, Brazylji i Uru- 
gwaju. Odpłynięcie statku stanowić będzie 
dla Gdyni datę zewszechmiar waźną. Po 
raz pierwszy bowiem odpłynie z portu tak 
olbrzymi parowiec, a uruchomienie bezpo- 
średniej komunikacji pasażerskiej i wyni- ski 
kający stąd bezpośredni kontakt morski z 
Holandją i Ameryką Południową stanowią 

ważny etap w rozwoju naszego handlu za- 
granicznego. To też odjazd statku odbę- 
dzie się uroczyście w obecności przedsta- 
wicieli Rządu, czynników emigracyjnych i 
prasy. 

— Wycieczka polska z Danji. Wy- 
ciecka polska z Danji wczoraj w drug m 
dniu pobytu w Krakowie zwiedziła zabytki 
miasta, a po południu udała się na Wawel, 
gdzie zwiedzała komnaty królewskie i Ka- 
tedrę. Wieczorem w lokalu TSŁ odbyła 
się wieczornica na cześć gości. 

Ze šwiafa. 
— Woda contra piwo. Nie chodzi tu 

bynajmniej o jakiś przepis higjeniczny albo 

o propagandę antyaikoholową, ale popro- 

stu o dowcipny żart, obiegający Stany Zje- 

dnoczone w związku z nadchodzącemi wy- 

borami na prezydenta. — _ : 

Amerykanie nie mają, jak wiadomo, 
czasu, nie mogą więc rozwodzić się długo 

nad definicjami programów obu prezyden- 
tów. Wolą posługiwać się wygodnym skró- 

tem. O taki skrót wystarał się pewien po- 
mysłowy dziennikarz z Nowego Jorku. 

Poradził o mianowicie swoim czytelni- 
kom, aby wzięli dwie pierwsze litery na- 
zwiska kandydata republikanów Hoovera i 
wstawili między nie mały znaczek 2. W ten 
sposób uzyskamy znak chemiczny H20O, 
który jak wiadomo, oznacza wodę. 

Znak ten wyraził jednocześnie cały 
program Hoovera, który jest zwolennikiem 
utrzymania prohibicji. 

Pomysłowy dziennikarz z Nowego Jorku 
poradził sobie doskonale i z nazwiskiem 
kontrkandydata Smitha. Uśmiechnięty bur- 
mistrź Nowego Jorku znany. jest przecież 
powszechnie jako Al. jeżeli do jego imie- 
nia dodamy e, otrzymamy słowo ale, któ- 
re oznacza po angielsku mocne piwo. 

Wobec tego, iż Smith znany jest jako 
przeciwnik prohibicji, słowo ale wyraża 
również jego program й 

W ten sposób nadchodząca kampania 

wyborcza w Ameryce będzie się odbywała 
pod hasłem: woda contra piwo. 

— Japoński męczennik wiedzy. Przed 
kilkoma tygodniami na odludnem wybrzeżu 
afrykańskiem, w Acera, zmarł nowoczesny 

męczennik wiedzy, Japończyk, doktór medy- 

cyny Hideyo Noguchi. Posiadał on niepospo- 

UDIĄS1EĄ2] UJEJOĄ M ŁÓQ AuEUZ I IogOU]OPZ 331] 
na całym świecie ze swych.badań bakterjo- 

logicznych nad szeregiem chorób zarazliwych 

jak: trachoma, paraliż dziecięcy, wścieklizna 

i żółta febra. Swego czasu dr. Noguchi, bę- 

dąc profesorem w Instytucie Carnegiego i 

Rockefellera, oddał ważne usługi przy zwal- 

czaniu żółtej febry w Stanach  Zjednoczo- 
nych. Dla dalszych badań nad bakterjami tej 

choroby wyjechał do Afryki i tam sam się 

zaraził. Mimo choroby prowadził dalej bada- 

nia, używając do nich swej własnej, już za- 

rażonej krwi. Przeszczepiał swą krew mał- 

pom, które po krótkiej chorobie umierały, i 

badał wciąż bakterje żółtej febry. Wyczer- 

pany chorobą, męczennik wiedzy, zmarł dr. 

Noguchi przez koła fachowe stawiany był na 

równi z Pasteurem i Miecznikowym. Odzna- 
czony został przez cesarza japońskiego, kró- 

lów: szwedskiego, duńskiego i hiszpańskie- 

go, oraz szereg instytucji naukowych w Eu- 

ropie i Ameryce. 

— Spadek liczby urodzin we Włoszech. 

Jak stwierdza w sensacyjnym artykule brat 

premjera, Arnoldo Mussolini, liczba narodzin 
w ltalji spadła w ciągu ostatnich 20 lat z 
35 proc. na 27 proc. We wszystkich miastach 
włoskich, położonych na północ od Rzymu, 
liczba narodzin spadła tak dałece, iż przewyż- 
sza ją już liczba zgonów. 
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Zast. Naczelnika Oddz. Mechanicznego Dyrekcji Dróg Wodnych w Wilnie. 
Opatrzony Św. Sakramentami zmarł w dniu 27-go lipca r. b. po krótkich 

i ciężkich cierpieniach w wieku lat 42. 
Przeprowadzenie zwłok z kaplicy przy szpitalu Św. Jakóba do 

kościoła odbędzie się w niedzielę o godz. 7 m. 30 wiecz. 
Św. Jakóba odbędzie się w poniedziałek o godz. 9 

m. 30 rano. Eksportacja zwłok z kościoła Św. Jakóba na cmentarz 
Piotra i Pawła (na Antokolu) nastąpi w poniedziałek o godz. 5-ej wiecz, 

Koledzy i Współpracownicy Dyrekcji Dróg Wodnych w Wilnie, 

  

Nabożeństwo 

w. 
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-— Bolszewizm wśród murzynów. 
Murzyni zbyt pochopnie naśladują złe przy- 
kłady naszych czasów. Wielu z nich udaje 
się do Ameryki i do Rosji i powraca z gło- 
wami rabitemi ideami bolszewickiemi. Tego 
rodzaju „przywódcy* pociągają następnie 
tysiące analfabetów lub niedouczków pod 
sztandar bolszewicki. 

Klemens Kadalje, przywódca ruchu mu- 
rzyńskiego, zwróconego przeciwko Euro- 
pejczykom, religji i „kapitałowi*, powrócił 
niedawno z Europy do Ameryki. Chce on 
„Swój czarny lud* zaprowadzić do socjali- 
stycznego raju. Dzięki swemu znacznemu 
wpływowi wśród nas, sieje on zgubne za- 
mieszanie. Zwalcza najlepsze usiłowania 
rawdziwych przyjaciół Banzu, a sam na- 
ežy do najniebezpieczniejszych wrogów 
pokoju społecznego w Afryce południowej. 
Najpoważniejszym jego przeciwnikiem jest 
gruntownie wykształcony, katolickim — @ш- 
chem przejęty przywódca „C. U. A.*, H* G. 
Mtwa, który po wielokrotnej wzorowej 
pracy profesorskiej w Mariannhill stanął 
na czele katolicko-afrykańskiego stowarzy- 
szenia. 

RADJO. 
Niedziela 29 lipca 1928 r. 

10,15— : Transmisja nabożeństwa z 
Katedry Wileńskiej. 

12,00— : Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu. 

16,00—17,00: Transmisja z Warszawy: 
odczyty rolnicze. 

17,00—18,30: Transmisja z Warszawy: 
koncert popularny z Doliny Szwajcarskiej. 

18.30— : Komunikaty. 
18,50 -19,15: Transmisja z Warszawy 

„Ruchy rewolucyjne w latach 1881—1900 w 
Rosji* odczyt. 

19,20—19,45. Audycja dla dzieci. 
19,45 20,10: Odczyt w języku litew- 

im. 
20,15- 22,00: Transmisja z Warszawy: 

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

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

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

Poniedziałek dn. 30 lipca 1928 r. 

13,00— : Transmisja z Warszawy: 
sygnał cząsu. ы 

17,00—17,25: Muzyka zipłyt gramofono- 
wych. 

17.25—17.40: Chwiłka litewska. 
17,40—17,55 Komunikat strzelecki. 

„18,00—19,00: Transmisja muzyki lek- 
kiej z ogrodu cukierni B. Sztralla w Wilnie. 

19,05—19,30: Audycja dla dzieci. 
19,30—19,55: „Widowiska“ VI pogadan- 

ka dialogowa. 
19,55— : Komunikaty. 
20,30— 22,00: Transmisja z Warszawy: 

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

sjgnał cząSsu+ 

    Stowarzyszenie $-tej Zyty W Wilnie, 
Kazimierzowski zauł. ENr. 3 (vis-A-vis 

Kina Miejskiego) 
podaje do wiadomości, że są do wy- 
najęcia pojedyńcze pokoje świeżo 
odremontowane i ze wszelkiemi-wy- 
godami, a także mogą być z całem 
utrzymaniem. Tamże obiądy dla osób 
przychodzących. Pralnia chemiczna.— 
Ceny przystępne. — Szczegóły na 

"miejscu. —0 

! 
' 
| 

|uvians arsi) I kupujemy antyki 
stare meble, obrazy, dywa- 

ny, polską porcelanę, pasy 

OFERTY: 0—191€ 

Dom Sztuki gy. It. 
WARSZAWA, 

ul. Chmielna 5. 

ENA TNS CENTAS TAS TEN DEB WOS GEJ 

Ausų nia S. Stefanowiczówny, ul. 
Wielka 56-38. Zapisy codziennie na 
"sa dzienne i wieczorowe. Uczeni- 
ce kończące otrzymują świadectwa 

W szkolne i cechowe. Uczą opraco- UJ 
MAvyvac samodzielnie kroje według gp 

ostatnich mód. Mieszkanie dla przy- 
Wiezdnych zapewnione. L-S682 W 

RNUDRENZCKNNESZDRCZNENNN 

"Słyma Chiromantka Wróżka 
przepowiada przyszłość, sprawy są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr gl 
m. 6, w bramie na piawo schody. 

GUUNOKZEESEDEWM: 

AAGLE 
Adres piśmienny 

—0, 

Z 
KROJU SZYCIA i modelowa- gą 

  

   

  

      
       

   
Che kupić 

czynne 
azem z lokalem. 

Filarecka 26 m. Bielawski. 

 



4 SŁOWO 

  

теаы „НОО 
Wilefiska 38. 

Teatr „Polonia“ 
A.Mickiewicza 22. 

Dziś! Parter od 1 zł, Balkon 70 gr. Wielki atrakcyjny 
według słynnej noweli A. Puszkina i opery Czajkowskiego. Reżyser Aleksander Razum ny. 
Jenny Jugo i Walter Janssen. Wspaniała wystawa! Mistrzowska gra! 

„WSPÓŁCZESNA DAMA PIKOWA* 
W rolach głownych: 
SOŁA  KOMEDJA. 

film! 

Nad program: WE 
Ostatni seans_o godz. 10.15. 

zachwycająca gra. Nad program: Wesoła komedja w 2 aktach p. 

GO* wkrótce w naszem ki 

Prześliczne i zalotne 

Dziś nadzwyczajny film romansów, i intryg rozgrzywających się na tle barwnej przyrody tropikalnej 
„W GODZINĘ ZWYCIĘSTWA" (Agross The Pacific). W rołach głównych: Monte Biue, Myrna Loy, Jane ska 11, tel. 
Winton, Charles Stevens i Ed Kennedy. Akcja rozgrywa się w San Francisko i na wyspach Filipińskich. Smia- 2 —S-ej. W.Z.P. 13 tel 
ły wódz filipiński w otoczeniu swoich kolorowych watach. kreolki. Nadzwyczajna i 

t. „ZGODNA RODZINKA*. Ost. seans 10.25. 
Światowa sensacja dla Wilna! Najaktualniejszy film! „LÓT AMUNDSENA DO BIEGUNA PÓŁNOCNE- 

inie. 
  

Anons! 

Rinu- “ 
Text „WANA 

Wielka 30. 

miłosny dramat w 12 aktach (całość) na autentyczaem tle Ameryki Połnoczr 

Dziś! Najnowszą sensacja, l-szy raz w Wilnie! Oszołomiający rozmach! tmocyjna tresc! Olsniewający prze- 
pych wystawy! Brawurowe tempo! EDDIE POLLO i OSSI OSWALDA dokonali przewrotu,w kinematografji, 
występując wspólnie w jednym filmie „FAJEMNICZY ZAMEK czyli BOHATER PAMPASÓW*. Przejmuiący 

. Komentarze zbyteczne! 
   

  

Hiojski Kinematogai 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

Od dnia 29 lipca do dnia 2 sierpnia 1928 
roku włącznie będzie wyświetlany film: 
rekcją p. WŁ. Szczepańskiego. Kasa czynna Od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta od g. 3 m. 30. 
Początek seansów od g. 6-ej, w niedzielę i święta od g.4-ej. Następny program: „Rywale oceanu* 

„Maraton polski” 

w 

dramat z dziejów Narodu Polskie- 
go w 10 aktach. Orkiestra pod dy- 

  

  

uł. Ostrobramska 5. 

Kino 
Kolejowe „DGNISKO” 

(obok dworca kolejowego). w
o
m
a
n
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EO AA EE TA EI ETO С ЕЧ ЗЕ 
Istnieje od 1840 r. 

Bo=cia GEKĖĖ 
MRGAZYŃ 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. 
|GGWYZZ TOSA BECO CHI AT OKEJ TACAZA CJEA 

ORTRECIKI LUSTERKOWE m 
(Semi — Email) Ostatnia nowość!!! 
Najmilszy upominek dla wszystkich 
sfer. Zamówienia w cenie 3-ch zł. 
zą szt, u miejscowych akwizytorów 

E_ i w Biurze przy ul, Zawalnej 58 m.10-b_ m 

ŁADOWANIE i NAPRAWA 

AKUMULATORÓW 
anie, Fachowe,  Szyhtia. 

Tanie i najtrwalsze akum. anodowe» 
katodowe, samochodowe i inne. 

Zakłady Akumulatorowe 
i Elektrotechniczne 

E.-Teehnik MICHAŁ GIRDA. 
Wilno, Szopena 8, 

2
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ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
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Wielki wybór 

sai | OjOOTALCZNJCH 
poleca 

f-ma „OPTYFOT“ 
Własc. B-cia Olkieniccy 

zaklad optyczno - okulistyczny 
i radiowo-techniczny. 

Wilno, ul. Wielka 66. 
Wszystkie przyrządy fotograiicz- 
ne i laboratorjum dla wykona- 
nia robót A JORGE amatorskich. 

Dziś i dni następnych! Wielki szlagier! 
nowoczesny w 8 aktach. W roli głównej urocza Lilli Damita, czarująca kasjerka modnej restau-; 
racji. Tegoroczne regaty na Tamizie! Charleston! Divy kabaretowe! Motylek w sieci pająka! Ceny ; 
miejsc zwykłe. Początek seansów o @. 6-ej; w niedziele i święta o g. 4-ej. 

METAM 

wągrY. 

oryginalne 

w handlu niema, znacznie 

miesięcy.   
  

„FORTEPIANY, PIANINA i 

SPRZEDAŻ 
i WYNAJĘCIE 

1957 

pierwszorzędnych Zagranicznych i 
fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości. 

K. DĄBROWSKA a 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

SIATA ПСРОЧ АР З НЕНЕ 2В АСЕ Е ОБ ЫОО Г СЕНЕ ES GPS 

jAVAVAWE 
LEKARZE į 

FISHARMONJE 
Krajowych     

   

Ё Dr. POPILSKI 

neryczne. 

  

  bramska 29, tel. 13—10. 

  

H. BALFOUR. 

*WALKA 0 DOKUMENTY 
— Otóż poszedłem za p. Crawley- 

em, a Jonah podążył za mną i napadł 
na mnie na skalnej dróżce. Nie pamię- 

tam co się działo potem, obudziłem się 

z omdlenia w chatce nawpółrozwalo- 
nej, mocno skrępowany sznurami, Nie 

wiem, w jaki sposób udało mu się u- 

więzić pannę Izabellę, ale dziś rano 

znalazła się tam również z rękami i 

nogami związanemi. Przed dwudziestu 
minutami murzyn wypuścił mnie i ka- 
zał powiedzieć panu, że jeśli Boyd 
osobiście nie przyjdzie do chatki za 
godzinę, Jonah zabije pańską córkę, 
a gdyby kto inny spróbował tam wejść 
zabije ją również, a potem zabierze 
się do owego natręta. 

— O Boże! — krzyknął Jack, — 
musimy się śpieszyć, gdyż on dotrzy- 
ma słowa, wiem, że jest zdolny do 
wszystkiego, gdy go złość ogarnie. 

Morgan jęknął. 

— Ale cóż my zrobimy? Nie mogę 
uwolnić Boyda przed odpływem a wy- 
wytłomaczyć tego murzynowi nie mo- 
żemy, skoroobiecuje strzelać, gdy ktoś 
się zbliży, co robić?.. 

— Ja mógłbym zapewne przeko- 
nać go, wtrącił Jack. 

,— Więc idź pan tam, na miłość 

Wycawca Stanłsiaw Mackiewicz. 

ORYGINALNE 

Żyło siewne Gierzkieńskie 
i Z dające świetne plony i odpowiednie na nasze gleby. 

Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod adresem: 

Fr. Świątecki, Biuro „Lechja* Sp. Akc. Wilno, Ostro- 

5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg BI 
40 — W.Z. 

OJ 

Br. G. WOLFSOH 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

LSL 

  

3229 9 

Boską, byleby Iza była uratowana, ni- 
czego więcej nie pragnę! 

— Co mam jej powiedzieć? 
Przez chwilę panowała cisza, Mor- 

gan rozmyślał, nagle ukazało się przed 
nim słabe światełko nadziei. 

— Niech przyprowadzi Izabellę 
tutaj o trzeciej nad ranem, pokażę wam 
jak macie uratować Boyda. Ale uwol- 
nię go dopiero wtedy, gdy Iza znajdzie 
się poza niebezpieczeństwem, proszę 
mu to wytłomaczyć. Nie mam do nie- 
go zaufania! 

— A chce pan, żeby on miał do pa- 
na zaufanie? Jakiż dowód będzie miał, 
że pan dotrzyma słowa? 

— Będzie mógł przyjść i iść z Iza- 
bellą nie spuszczając rewolweru, aż 
do chwili ujrzenia swego pana. 

— Doskonale, — odrzekł Jack, — 
postaram się to załatwić jaknajlepiej, 
ale radzę panu nie wychodzić z domu! 

— Niema obawy żebym uciekł bez 
Izy. Znajdziecie mnie tutaj o trzeciej, 
ale jeśli pan, lub który z jego agen- 
tów sprobujedostać się do mego domu, 
do tej godziny, będziemy do nich strze- 
lač. Nie brak nam karabinów, ani też 
ludzi, którzy staną na mój rozkaz 'do 
walki. Pragnę spędzić w spokoju 
ostatnie godziny mej wolności. Pan 
uzyskał wszystko, czego pan pragnął. 
Zresztą szczęście sprzyjało panu wię- 
cej niż zawdzięcza pan swej zręczno- 
ści. Teraz może pan odejść, o trzeciej 

„ZŁOTY MOTYLEK" 

  

ZNIGIARKI 
„ARVIKA VIKING“ 

Ze stalowem kutem kołem głównem i ślimakowemi trybami 
oraz grabie konne 

poleca 

Lygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Žniwiarka szwedzka,„ARVIKA VIKING“, 
kiedy prawdziwych amerykańskich żniwiarek wcale 

lepszą od innych, jakie obecnie są polecane. — Ceny umiarkowane, 

Należność może być spłacana 

Części zapasowe zawsze mam na składzie. 

Żądajcie ofert. 

choroby skórne i we: (sztuczne słońce gór- 
„Przyjmuje skie)i elektrycznością 

od godz. 10 do li od (djatermia) 

(SZAŁ TAŃCA) wspaniały dramat | 

  

ORPHOSA 
RET CEDRO CT T ET OKT KEY ЛЕВЕ ОСЫТАЕЯаТИ А 

RMadybałrwe USUWE piegi, 
RTIDADSZCZAK I 4 inne PR 9” 

szwedzkie 

  

zwłaszcza teraz, 

i pod każdym względem jest 

ratami w ciągu 10-ciu 

  

„P6H-: 

Kobieta-Lekarz S 

Di. Leldowiczowa ;choroby skórne, we- 
KOBIECE, WENE- : neryczne |  moczo- 
RYCZNE, ZEW płciowe. Elektrotera- 
DOW MOCZOW. | „pia, słońce górskie 
od 12--2i od 4--6, | djątermja. Mickiewi- 
ul. Mickiewicza 24, cza 12, róg Tatar- tel. 277. , skiej 9-2 i 5—8. 
"W: Żór. W.ZP 43 r. 152. 

pan będzie zwycięzcą, ale proszę so- 
bie zapamiętać: jeśli Iza nie będzie z 
wami — wysadzę w powietrze stary 
zamek! 

ROZDZIAŁ XXV. 
Latająca jaskółka 

John Fairleigh, alias Peter Mor- 
gan siedział w swym gabinecie i wpa- 
trywał się w ogień, który zwolna przy- 
gasał. Czekał on godziny walnej bi- 
twy. 

Zegar wydzwonił drugą po półno- 
cy; godzinę, o, której człowiek cżuje 
się najsłabszym! Morganem wstrzą- 
snął dreszcz, dorzucił więc drew do 
ognia, by buchnął żywiej. 

A jednak nie żałował przeszłości! 
Mimo, że rozpoczął swą karjerę życio- 
wą z pustemi rękami, doszedł do wiel- 
kiej fortuny, zręcznie umiał pokiero- 
rować swym losem i mimo że zawsze 
zdawał sobie sprawę z niebezpieczeń- 
stwa, jakie mu grozi, oddawna przestał 
w nie wierzyć i bać się go. Nie popeł- 
nił dotąd zdawało się, żadnego błędu, 
a jednak łos odwrócił się od niego. 
Zresztą nie poddawał się rozpaczy, 
wszakże czuł się na tyle młodym, że 
mógł nowe rozpocząć życie. 

Nagle wspomnienie córki przeszy- 
ło jego serce: dziewczyna ta odziedzi- 
czyła po nim siłę i dumę. Będzie teraz 
uważała, że ojciec zdradził uiność i 

Redaktor odpowiedzialny Włtold Woydyllo 

46 ha ziemi z za r mmm 
budowaniami 8 LOKALE 6 

Pilnie, AR Dr Rapid 
Guoroby, welictycane Wil. Bo Roe A i skórne, U sd sowo - Handlowe, POTRZEBNE 

mieszkanie 3 pokojo- Mickiewicza 21, 

  

  

tel. 152. 1 [ ме z kuchnią, pożą- 
ea = "mer dane na _ Antokolu. 

susze, DOMY i WILLE R do „Sło- 
(osobniaki) kupu- | wa“ pod „Mieszkanie“ 

BB AST GB) jemy za gotówkę je) kuj Žž 
еивесыленлыЕ” Wil. Biuro Komi- * OSZUKU JĘ 
WERE SRO sowo - Handlowe, AN od Las 

= Mickiewi. „|pnia, 2 duże pokole, 
AKUSZERKA A I A lub 3 mniejsze z 

Ww. Smiałcwska Pa —..łkuchnią.  Zgłoszenią 
po „Słowa* pod M.P. 

    

        

  

Šo kios E gESZEGBEI LETNISKA 2  utrzy- 
na: sitos Ik se 

ZA ai: № 63 @ РБЗ&В Ami 8 m. 12 
g = BEC Techniczne, tel. 

Ка 5— 60 1—095LZ 

[EMME | a IE a 
RRURZUBRAM LECZ ce: || DETNISKA | 
Lekarz-Dentysta |iógevicza 21 i 

MARYA LUtel. 152. Letnisko- -pensjonat   
  

Użyńska-Smolska ghcesz 
Choroby jamy ustnej. posadę? 
Piombowanie iusuwa ukończyć kursa 
nie zębów bez bólu. chowe koresponden- WY Tanio, dowie- 
Porcelanowe i złotecyjne prof. Sekuło- dzieć się: Antokol 62 
korony. Sztuczne zę- wicza, Warszawa, Żó- T"* 2, Olszewska, lub 
by. Wojskowym, u-rawia 42. Kursa wy- 12 miejscu. | 8526 
rzędnikom i uczącym uczają listownie: bu- i ad 
się zniżką. Ofiarna 4 chalterji, rachunko- 
m. 5. Przyjmije: od wości kupieckiej, ko- © 
8—1i od 4 7. respondencji (pandio: BEĘQ ŽŽ E 3 

Wydz. Zdr. Nr. 3 wej, stenogralji, nauki gpm m 20225 5 ama 
anais prawa, kali- URSY KROJU i 

AWAWAWA Żynac, tovarożnaw- "b SZYCIA. Z okazji 
wakacyjnego miesiąca 8 

КОРНО | SPRZEDAŹ 
WAWAABW 

stwa; __angjelskie.0, zam kroju i ry- 

otrzymać St. Landwarów, mają- 
Musisz tek Leśniczówka nad 

fa- jeziorem, las sosno- 

francuskiego, niemiec- 
8 sunku Za połowę kiego, pisowni (orto- 5 

M sralii. Po ukończe- ceny (40 zł.). Przyj- 
niu świadectwo. Żą- muję również obsta- 

dajcie prospektów. _ lunki sukien, kostju- g 
3116 - 9 mów, płaszczy pu ce- 

nach ' przystępnych. 
Mistrzyni cechowa 

  

  

    

zmiany lokalu o POTRZEBNY „Władysława*  Sko- 
sprzedania: 1 a pówka 7—8.  1—9026 
lada, scianka dębowa zaraz b. energiczny 99 

2 drzwiami, urzą- 
dzenie kasowe, lamey RIĄDLA-EKONOM | POŹgczki ES | 
wiszące i inne. о- 
wiedzieć się w godz. 

Wil. Biuro Komi- wymagana duża prak- sówo = Handlowe] 

  

dostarcza 

Generalne przedstawicielstwo na b. 

Kongresówkę i Kresy 

Polskie Towarzystwo Handit: z Francją w Warszawie. 

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

Sałon wystawowy i biura: ul. Moniu- 

szki 5 tel. 321-60. 

Z ERN A EEN 

S$ILNEEGE benzynowe i ropne 

BGREGATY 
ELEKTRYCZNE 

AKOTOBOĄBY 
Zakładów Przemysłowych 

RENAULT 
w Billancouri (Seine) Francja 

   
   

      

   

    

    
Według zdania setki ty- 
sięcy gospodarzy i rze- ь 

czoznawców ' 

ММ 
Ъарешта nabywcy 
wyniki 

Oryginalna szwedzka wirówka 
„DIABOLO* 

i daje największe 
najlepsze 

  

tyka i pierwszorzędne nuż ZPA 
aku Spółek nk reference, Szkota eos es s. zyski. 

robkowych Wydział (SiniE7a : ai -— 010809" jest prostej i 
OPOACEJ Mickis Swiadectus i žyciory-: PRZEPISUJEMY į ” trwalej budowy 

sem  nadsylać do tanio i iachowo | i odtłuszcza najdokładniej. 
PUJĘ CZARNICE adm. gazety „Słowo*. 

U 
K (jagode czarne), 
porzeczki, agrest, 
wiśnie i maliny w 
każdej ilości. Wilno, 
ul. Straszuna 13 m. 1 
Grynhaus. 

UTYNOWANA pra- 
cowniczka biuro- 

— ма, nauczycielka 
- szkoły ludowej i za- 

Fortepian wodowej poszukuje | s 
zajęcia biurowego 

krzyżowy, okazyjnie wzgjędnie jako nau- 
do sprzedania. Boni- czycjelka. Posiada 
iraterska 6 m, 2. — O znajomosė języka CZT NRA AE może $przedom francuskiego i 

  

firmy 
„Miihlbach* 

dawać lekcje muzyki. 
pa proszę kiero- 
wąć 8 Ig adresu: No- 

tanio SAMOCHÓD wg - a 
„Buick* na ISA Aki WŁ a 
w _ bardzo | dobrymtung, | z 
stanie, siła 70 koni, 
nowy model. Infor- 
macje ul. Kalwaryj- umasuszesuwanza 
ska 1 m. 12. 

(i 
siedem Žarės przez P. 
rasowych pomor-w r. 1923 na imię 
skich sprzeda folwark Gabrjela Niewierkie- 

Markucie, Wilno. —1 wicza, unieważnia się. 
DSS EE 3267—0 

MAJĄTEK obsza” 
ru 150 ha, z du” 

‚ 1-0926 

ZGUBY” 
Zoja ksiąžkę 

wojskową, wyd. 

  

  

      

j | 
| žym ogrodem 

Dr Hanusowicz = DOKTOR mi zabudowaniami, |g H A L L @! 
Ordynator _ Szpitala ank p b. GIBSBERG dobrą glebą, łąka- | 8 
Sawicz, choroby skór- mi i lasem sprze- | Ane weneryczne, _go- CODY. Eina A damy za 12.000 B Е ziny przyjęć 5—7 pp.Syfilis i skórne. Wil- Gw BMAWAWAM% Zamkowa 7—1 EE no, ul. Wileńska 3, e- | wyj a kosić ž 
czenie światłem: Sol- lefon *567. Przyjmuje | sowo - Handlowe, |$ 
lux, lampa  Bachaod 8 do liod4do8. | Mickiewicza 21, |B 

tel. 152. —1 | ® 

z—oLzg Wil. Biuro Komi- 

  

  

5. na maszynach 
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OGŁOSZENIE. 
Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na zdobienie bal- 

konów, wyznaczając na ten cel pięćset (500) złotych na pięć 
(5) nagród, a mianowicie: jedna nagroda 200 zł., 
dy po 100 zł. i dwie nagrody po 50 zł. 

Osoby życzące stanąć do konkursu 
domić Magistrat (Dominikańska Nr 2 pokój Nr 50) o tem 

, pisemnie najpóźniej do 15 sierpnia roku 1928. 

MAGISTRAT m. WILNA. |-ze 

wiarę, „jaką w nim pokładała i nie ze- 

chce nic mieć z nim wspólnego 

Fala nienawiści zalała jego mózg, 
jakże chętnie zgniótłby Crawleya i 
Strocklanda, którzy powiedzieli praw- 
dę lzie... Lecz nagle uśmiech ukazał 
się na jego twarzy. Skąd taka słabość? 
Wszakże potrafi się zemścić na wro- 
gach!.. Zrobił wysiłek, by nie myśleć 
więcej o córce i spojrzał na zegarek. 
Na korytarzu rozległy się kroki: Mor- 
gan wstał i czekał z twarzą powagi peł 
ną i zaciętości. 

Drzwi otworzyły się: wszedł Osbor 
ne a za nim Strickland, otulony w skó- 
rzane palto i w takiejże czapce, głębo- 
ko nasuniętej na'oczy. Za nim szła Iza- 
belła i Jonah, z rewolwerem w ręku. 

— jeżeli wy próbować nas oszu- 
kać, to ja zabić panienkę, — mruknął 
groźnie. ы 

— Z waszej strony niema żadnego 
ryzyka, skoro zostaje ona pod grozą 
waszych rewolwerów, — odrzekł Mor- 

„gan z ironją. Przecież widzicie, że je- 

stem bezbronny. 

— Ojcze! — rzekła 
sem pełnym powagi. 

— Có0.chcesz.Iz0? 

— Byłabym ci bardzo wdzięczna, 
gdybyś mógł zaprzeczyć temu wszy- 
stkiemu, co mi o tobie powiedziano! 

—(Cóż ci powiedziano? 

— Podobno Bill i Molly są tutaj 

Izabella, gło- 

dwie nagro- 

zechcą powia- 

t 

uwięzieni i życiu ich zagraża niebez- 
pieczeństwo. 

— Żałuję bardzo, że muszę cię po- 
zbawić alluzji, ale to prawda. 

— Ja... ja, nie rozumiem, — rzekła 
Iza, a głos jej zadrżał lekko. 

— Nie dziwię się temu, moje dzie- 
cko, opowiem ci wszystko potem, gdy 
będziemi sami. Samie czas już za- 

czynać! 
Osborne zbliżył się do ukrytego 

przejścia i otworzył drzwi niewidocz- 
ne. Jonah stał zdumiony. 

— Czy Massa Bill jest tam? — 
zapytał. 

— Tak, proszę iść za mną! — roz- 

kazał Morgan. 
Bez żadnych wyjaśnień Morgan 

wszedł do korytarza, a za nim wśliznął 
się Strickland, Jonah skinął na Osbor- 
na, by wszedi. Izabella zawahała się 
przez chwilę, zanim przestąpiła próg. 

Murzyn pchnął ja lekko, dla doda- 
nia odwagi. Młoda dziewczyna west- 
chnęła ciężko i weszła. 

Jonah miał pójść w jej ślady, lecz 
w chwili, gdy się pochylił, by wśli- 
znąć się przez niskie drzwi, człowiek 
jakiś wysunął się zza firanki, za którą 
ukryła się niegdyś Molly. W ręku miał 
on grubą, ciężką laskę, którą uderzył 
w głowę murzyna, Jonah upadł ciężko. 

"Człowiek zza firanki odsunął jego 
ciało, i zamknął drzwi. 

Izabella usłyszała .stuknięcie i od- 

Druk.   

POZNAŃ, ul. 

LWÓW, ul. Batorego 34, 

  

Wycieczki turystyczne po Bałtyku na s. s. „Gdynia* 

(kapitan Ryncki) do Danji, Szwecji i Norwegji. 

Najbliższe wycieczki 
lipca. Wszystkie miejsca zajęte. 

Do Visby i Sztokholmu 4 sierpnia. 

Do Gėtenberga i Oslo od 11 do 21 sierpnia. Ce- 
ny miejsc wraz z wyżywieniem od 495 zł. 

Paszporty zagraniczne nie wymagane. 

Wszelkich informacyj udziela P. P. „Żegluga Polska“, 
Wydział Pasażerski, Gdynia, telefon 93 i 
Polskie Towarzystwo Kąpieli 
Krakowskie Przedmieście 20/22, tel. 235-60. 

„Wydawnictwo Wileńskie" ul. 

15-letnia gwarancja 

Splata małemi ratami mie- 

sięcznemi bez doliczenia 

jakichkolwiek procentów. 

DIAROG-SEPARATOR, 
Spółka z ogran. odpow. 

WARSZAWA, 
ul. Królewska Nr. 23., 

tel. Nr. Nr. 412--99,314--20 
138 16. 

Wodna 14, 
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do Kopenhagi i Rónne 27 

Wszystkie 

Pierwsze 
Morskich, Warszawa, 

o 

wróciła się z krzykiem: 
— Jacku! coś się stało Jonahowi! | 
Strickland zatrzymał się, lecz Osbof 

ne wyjął rewolwer, a Morgan roze 
śmiał się: 

— Wszelki opór byłby bezpłodny; 
może pan być zupełnie tego pewnym! 

Izabella spojrzała nań pałającenng 
oczyma. 

— Więc słowo twoje niema żadźj 
nego znaczenia? — zapytała z pogai“ 
dą. 

— Przed dwoma godzinami byłen? 
zwycięzcą, ale „poświęciłem wszystko 
by cię wyrwać z rąk tego murzyna- 

Czy dziwi cię to , że nie "chcę ryzykć 
wać nadal? 

Izabella nie odpowiadała przeź 
chwilę, gdyż musiała odpędzić od sie 
bie myśl, iż ojciec jej został oszukany 
przy jej pomocy. 

— Jeśli zwrócisz wolność Billowi i 
Molly , postaram się ci przebaczyć, — 
rzekła wreszcie. 

— Zapewniam cię, że wypełnię có 
do joty obietnicę, którą uczyniłem Stf 
cklandowi. 

— A Jonah? 

Е si
ai
s   — Jonahowi nic się nie stanie: je”. 

dynie osiągnęliśmy to, że nie będzić 
nam przez parę godzinprzeszkad$ć 
— to wszystko. Ale idźmy prędzej, b9 
nie mamy czasu do stracenia! A 
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