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Lafo nad Sekwaną. 
Paryż, 25 lipca, 

& Po kilku dniach okropnych u 
łów mamy teraz w Paryżu pi 
pogodę, oświeżaną lekkim wiatre 
Najrozkoszniejszy to czas w Paryżu. 
Mile i przestronno jest w kawiarniach 
i restauracjach, niema wściekłego ru 
chu i harmideru na ulicach, możn 
znaleźć stolik w podmiejskich herba- 
ciarniach nad brzegami Sekwany czy, 
Marny. Jeszcze do początku lipca jes 
inaczej. Dlaczego? 

Elegancki świat i ci wszyscy, któ- 
rzy się gwałtem do tego Świata chcą 
zaliczać, nie opuszczają wcześniej sto- 
licy. Koniecznie trzeba być na polu 
wyścigowem w Longchamps, kiedy 
się rozgrywa „Grand Prix“; nie wy- 
pada też nie pójść do tej okropnej i 
tłocznej łaźni, jaką jest zamykający 
„sezon bal w Operze; niektórzy sie- 
dzą w Paryżu do Święta narodowego 
(14 lipca), aby zobaczyć rewję na pla- 

u „Etoile“, cudowne fajerwerki w 
/różnych punktach miasta, oglądane z 
drugiego piętra wieży Eifla, oraz bale 
publiczne na ulicach i placach do 
późnej trwające nocy. 

A potem zaczyna się ucieczka nad 
morze, na wieś, w góry. Snobowie 
jeżdżą na „Wybrzeże Opalowe*, czyli 
nad Kanał La-Manche, do Deauville, 
względnie na „Wybrzeże Srebrne", nad 
Atlantyk, do Biarritz Ci, którzy 
naprawdę chcą użyć morskiej kąpieli 
i nieco odpocząć, jadą ku setkom 
plaż mniej uczęszczanych, w które 
Francja obfituje. Gapie jadą teraz na 
„Wybrzeże Lazurowe", do Nicei lub 
do Monte-Carlo, aby się pocić, wdy- 
chać kłęby kurzu, podnoszone z dróg 
przez „autocar'y“, obwożące amery- 
kańskie karawany, i oglądać poschnię- 
te już drzewa, krzewy i kwiaty... Bo 
na Wybrzeże Lazurowe jeżdzi się 
wczesną wiosną. 

4% Kto lubi dziką przyrodęi alpinizm 
jedzie do Chamonix lub w Pireneje 

„l tam po Jodowcach .spaceluje... Kto 
woli pejzaż 0 bardziej łagodnych li- 
niach, o wzgórzach zaokrąglonych, 
nagich lub lasem porosłych, ten je- 
dzie do Francji środkowej, do Owernii, 
lub na wschód, do Alzacji... Bez tę- 
sknoty za niemi piszę o tych pro- 
wincjach. Uprzywilejował specjalnie 
Pan Bóg Francję, dając jej wielką w 
przyrodzie i w krajobrazie rozmai- 
tość. Ale skoro się już te wszystkie 
kąty zwiedziło, to najmilszym jednak 
pozostaje... Paryż. 

Wprawdzie w lecie 
teatrów jest nieczynna; 
kinach pokazują albo 

n 

większość 
wprawdzie w 
jakieś stare, 

" śmiesznie dziś wyglądające filmy, albo 
kręcą dalej widziane już  „sukcesy'* 
(film „Ben-Hur“ idzie już w jednem 
z kin bulwarowych drugi raz bez 
przerwy...); wprawdzie w teatrach 
rewij grać będą do października spe- 

- КтаК!е, zainaugurowane w paždzierni- 
ku r. z. (bo wówczas tylko zwracają 
się miljony, wydane na wystawę)- 

turyści, 
zįdždzający na lato do Paryża. Pary- 
żanom wystarcza... Paryż. 

Godziny wolne od pracy — bo 
między przyjemnościami i rozrywkami 
w Paryżu pracuje się nawet w lecie— 
spędza się najrozmaiciej. Jeśli cały 
dzień jest wolny, jedzie się gdzieś w 
dalszą okolicę Paryża, do jednego ze 
starych i zacisznych miasteczek, któ- 
rych pełno jest w promieniu stu kilo- 
metrów od stolicy. Jeśli pół dnia 
tylko ma się do dyspozycji, trzeba 
się zadowolić wycieczką w bliższe 
okolice, co jest tem łatwiejsze do 
wykonania, im lepiej ktoś z towarzy- 
stwa zna wszystkie „dobre kąty", A 
jest ich mnóstwo: tu jakaś restauracja, 
zainstalowana w parku starego pała- 
cu, tam herbaciarnia z „dancing'iem'* 
tuż nad brzegiem Sekwany... No, a 
wieczory trzeba obowiązkowo spę- 
dzać w murach Paryża. Chłód wtedy 
uprzyjemnia pobyt we wszystkich je- 
go zakątkach. 3 

A mało Paryżan zna dobrze swoje 
miasto. Bo miasto to rozległe i na 
szereg mniejszych „miast“ dziś po- 
dzielone, Kto mieszka w okolicach 
placu Clichy i ma dość tamtejszego 
„pejzażu”*, niech sobie zrobi wie- 

czorem wycieczkę na Montparnasse; a 
kto ma dość okolic placu Republiki, 
niech się wybierze na Pola Elizejskie... 
Niema nic przyjemniejszego. a 

Zaciekawi pewnie czytelników, gdzie 
się wieczorami zbiera polska kolonja 

Paryża? Niełatwo to w paru określić 
słowach. Bo Polaków w Paryżu jest 
kilkanaście tysięcy (nie mówiąc o 
miejscowościach podmiejskich, gdzie 
jest drugie tyle robotników), a kolonia 
ta jest społecznie bardzo zróżniczko- 

wana: urzędnicy, dziennikarze, literaci, 
malarze, rzemieślnicy, a wreszcie tacy 

bez określonego zajęcia, żyjący nie- 

wiadomo z Czego. Ko 

Jest kilka kawiarń, gdzie zbierają 
się chętnie Polacy, ale najwięcej SIĘ 

ich iednak spotyka na Montparnas- 

   
   
    

   
   

    
   

   
    

WILNO, Wforek 31 tipca 1928 r. 

Opłata pocztowa uiszczona 

+ ° s ° - s ZSS 
Niemcy nie pochyalają polityki kowieńskiej. 

3 aus . „Vossische Ztg.* odpowiadając na zarzuty ..lz- 
wiestij“, jakoby berliński dziennik uległ polonofilskim nastrojom i dzięki te- 
mu starał się wpłynąć na rząd Rzeszy w kierunku wrogim Litwie, a równocześ- 
nie uspakajająco na sowieckie obawy, że polityka niemiecka w kwestii litew- 
skiej mogłaby w momencie bardzo odpowied  n m być podyktowana wzglę 
dami na Skłonność do orjentacji zachodniej stwierdza, że teza moskiewska 
wykluczająca możność pokojowego rozwiązania sporu polsko - łitewskiego, a 
zastrzegając się jednocześnie przeciwko każdemu innemu sposobowi załatwie 
nia tego sporu, zmusza pismo do przeciwstawienia się wywodom sowieck» 

„Vossische Ztg.* kończy swą replikę ogłoszoną p. t. „Ręka Moskwy w 
Kownie“ następującym zwrotem Uważamy, zdaje się. że w przeciwieństwie 

s , że nie osiągnie się pokojowego rozwiązania sprawy, jeżeli na- 
da! uprawiana będzie w Kownie polityka, która wywołuje wrażenie u dykta- 
tora litewskiego, jakoby mógł on liczyć na poparcie Niemiec, jeżeli będzie 
on w dalszym ciągu, jak dotąd odrzucał wszelkie porozumienie. 

 Ghamhberlain © pakcie Kelloga. 
LONDYN. 30.7. (PAT). Chamberlain wygłosił dzisiaj w Izbie Gmin mo- 

wę, w której poruszył sprawę rozbrojenia i paktu Kelloga. 
Mówiąc o propozycjach Kelloga Chamberlain stwierdził, iż Anglja musi 

się liczyć z zobowiązaniami wynikającemi z paktu Ligi Narodów i traktatów 
locarneńskich. W myśl traktatu locarneńskiego, mocarstwa, które traktat ten 
podpisały są zobowiązane do działania dopiero wtedy, gdy jedno z mocarstw 
które przystąpiło do traktatu popełniło akt agresji, ale w tym wypadku uleg- 
łby naruszeniu również pakt Keiloga, podobnie jak traktaty locarneńskie i 
pakt Ligi Narodów. W sprawie samoobrony w związku z paktem  Kelloga 
Chamberlain zacytował ustęp oświadcze nia Kelloga, iż każdemu suwerenne- 
mu państwu przysługuje prawo obrony w razie napaści lub inwazji. 

Chamberlain wyraził nadzieję, że przed końcem miesiąca uda się dojść 
do porozumienia by w imieniu Anglji podpisać traktat proponowany przez 
Stany Zjedn., nie przesądzając, jakie będą następstwa i znaczenie traktatu 
Chamberlain uważa, iż pakt Kelloga jest wyrazem stanowiska wszystkich 
wielkich mocarstw w sprawie wojny. Pakt Kelioga stwierdzając wszystkie 
okropności wojny uznaje ją tylko w wypadkach koniecznej samoobrony. 

Znaczenie traktatu będzie zależało nie od formalnych zobowiązań Sta- 
nów Zjedn., ale od stanowiska, jakie Stany Zjezdn. zajmą w przyszłości w 
każdym poszczególnym wypadku. jeżeli opinja angielska poprze pakt Kel- 
loga, stanie się on jednym z najstraszniejszych narzędzi przeciwko wojnie i 
najpewniejszą gwarancją pokoju. W tym duchu rząd angielski zgłosił swoją 
współpracę ze Stanami Zjedn. — by doprowadzić do realizacji paktu. 

Ddgłosy © nawym rządzie Koroszeta. 
BIAŁOGRÓD. 30.7. (PAT). Prasa wyraża się przychylnie o utworzenit 

rządu Koroszeca, w skład którego wchodzą przedstawiciele czterech najsil- 
niejszych grup parlamentarnych, obejmujących dwie trzecie ogólnej liczby 
deputowanych w obecnym parlamencie. Dzienniki podkreślają, że połowę 
portfel piąstują osobistości z nowych prowincyj, a szczególnie tak ważne рог- 
tiele, jak spraw weWnętrzm: riransów, roboę publicznygiri-refórm agrarnych, 

Aresztowanie szpiegów sowieckich. 
STOKHOLM. 30.7. (PAT) Jak się dowiaduje szwedzka agencja tele- 

graliczna od tutejszych władz policyjnych, dwaj Rosjanie dr. Aleksandrow 
i adwokat Konstanty Mitkiewicz zatrzymani przez władze policyjne dotych- 
czas nie zostali zwolnieni. Pozostają oni pod zarzutem szpiegostwa wojsko- 
wego. Władze policyjne odmawiają udzielenia wszelkich iniormacyj co do ro- 
zmiaru wykrytej akcji. W dniu dzisiejszym nie są przewidywane dalsze are- 
sztowania. 
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80,000 akrów zboża w ogniu. 
NEW JORK, 39 VII. PAT. Olbrzymi pożar zniszczył 80.000 akrów 

zboża na pniu pomiędzy miastem Wallawalla, a rzeką Touchet. 20 domów 
fermerów spłonęło doszczętnie. 

Walki w Meksyku. 
PARYŻ. 30.7. (PAT). Do „Chicago Tribune* donoszą z Meksyku, że 

koło Rio Verde przyszło do starcia pomiędzy wojskami związkowemi, a re- 

wolucjonistami, przyczem zginęło dwu żołnierzy wojsk związkowych oraz 19 

powstańców. 

Dalsze losy Beli Kuhna. 
WIEDEŃ. 30.7. (PAT). Według doniesień dzienników Bela Kuhn po po- 

wrocie.do Rosji ma rozpocząć urlop, który spędzi na Kaukazie. Przedtem je- 

dnak wyjedzie on na kilka dni do Moskwy celem odwiedzenia rodziny oraz 

zdania władzom sowieckim sprawozdania ze swej działalności propagandy- 

stycznej na terenie Austrii. 

Projekt budowy kolei Rzym — Bagdad. 
WIEDEK. 30.7. (PAT). Według wiadomości nadeszłych tu z Rzymu 

grupa przemysłowców włoskich planuje budowę nowej linji kolejowej któ- 

raby łączyła bezpośrednio Rzym z Bagdadem. Twórcą tego planu jest inży- 

nier włoski Magliotti. Punktem wyjścia tej kolei transbałkańskiej będzie 

Rzym. Kolej pójdzie przez Bari do Duracco, przez granicę macedońską, Sa- 

loniki do Dedegacz i do Konstantynopola skąd przez Turcję i Irak do Bagda- 

du. W projekcie tym przewidziana jest budowa olbrzymiego tunelu pod Bo- 

słforem. Nowa kolej z Rzymu do Bagdadu skróci podróż z Rzymu do Konsta- 

ntypola o 18 godzin. 

Fermenty w Egipcie. 
Profest przeciwko rozwiązaniu parlamenfu. 

LONDYN, PAT. Wczoraj w Kairze, pomimo wyraźnych zarządzeń 

rządowych, zabraniających zebrań o charakterze politycznym, członkowie 

rozwiązanego parlamentu, należący do partii Waid, zebrali się w prywat- 

nym domu. 3 " : 

Na 335 członków parlamentu i senatu w zgromadzeniu. wzięło udział 

202, którzy uchwalili i podpisali rezolucję, nazywającą rozwiązanie  parla- 

mentu aktem niekonstytucyjnym. ERA i 
Rezolucja twierdzi, iż parlament nadal istnieje, domaga się od rządu 

rezygnacji, ogłaszając wszelkie zarządzenia o charakterze prawodawczym, 
wydane przez obecny rząd, zarówno jak i zawarte w tym okresie układy 
za pozbawione siły prawnej i nieważne. # 

Obecni posłowie izby deputowanych i senatu złożyli przysięgę, iż 

będę występować w obronie konstytucji do ostatniego momentu życia. 
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tańczy, tu się spija monachijskie pi- 
wo i „citron pressė“, koniaki i 
„whisky“... O tej ostatniej dziedzinie 
nic, niestety, nie mógłbym powiedzieć 
bez zrobienia wywiadu z którymś z 
montparnasowskich „popijbratow“. Ale 
to juž innym razem. 

Kazimierz Smogorzewski, 

sie, gdzie po wojnie namnożyło się 
mniejszych i większych lokali“ Tu jest 
stosunkowo naiłatwiej spotkać znajo- 
mego, tu się prowadzi rozmowy i 
zawsze kurtuazyjne dyskusje, tu się 
wysłuchuje ostatnich „kawałów* i 
plotek, przywożonych przez przyby- 
szów z kraju, tu się flirtuje, tu się 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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GRÓDNO—Księg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
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"N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
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ŚWIĘCIANY POW.-—Rynek 0. 
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CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne © 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

Wzajemne uzupełnianie się. 
Pisząc przed kilku tygodniami o 

wystawie rolniczo-przemysłowej przy 

pierwszych Północnych Targach w Wil- 

nie, wypowiedziałem zdanie, że pro- 

jekt urządzenia jej nie mógłby pow- 

stać wogóle, gdyby społeczeństwo nie 

było-przeświadczone co do wielkoś- 

ci zdobyczy, osiągniętych w dziedzinie 

gospodarczej. Nie wynika stąd jednak, 

że wystawa wywrze wrażenie imponu- 

jące, że wywrze wogóle wrażenie na 

zwiedzających—przybyszaca z innych 

stron. Bo ci przybysze z innych stron 

na każdym kroku przywykli widzieć 

u siebie rzeczy o wiele lepsze, niż te, 

które im pokażemy jako wyborowe* 

Zresztą czem, mówiąc otwarcie, 

możemy się pochwalić—my tu na 

kresach wschodnich liczący najwięcej 

analiabetów, stojący na najniższym 

poziomie ' kultury i uświadomienia 

społecznego, posiadający najrzadszą 

sieć dróg, odcięci od dogodnych ryn- 

ków zbytu i zakupu, obrabowani do 

koszuli w czasie wojen i najazdów. 

Nasz przemysł niema zwiększonych 

widoków rozwoju z racji braku tych 

surowców, które stanowią warunek 

istnienia wielkiego przemysłu. Nasze 

rolnictwo produkuje trzykrotnie mniej 

niż gdzieś w Poznańskiem. Nasz haa- 

del skurczył się od obrotów krami- 

kowych, ponieważ Wilno utraciło zna- 

czenie węzłowego punktu tranzytowe- 

go w wymianie międzynarodowej. Nie 

są to słowa czcze, na wiatr rzucane— 
lecz fakty życiowo stwierdzone, a przez 

statystykę zaliksowane. 

I my się odważamy w tych nie- 

szczęśliwych dla nas warunkach na 
rafządzenie-specjaliej. wystawyOli 

czo-przemysłowej, nie obawiamy się 

drwiących uśmiechów lub wyrazów 

politowania, demonstrując niski stan 

naszego przemysłu i rolnictwa przed 

gośćmi z innych dzielnic, uprzemysło- 

wionych i rolniczo postępowych, na- 

wet przed gośćmi z zagranicy? Czyż 

nie bardziej byłoby wskazanem ra- 

czej ukrywać ten stan przed oczami 

obcych, unikając Targów, które sku- 

piają dokoła siebie przeważnie „nie 

swoich*, a organizując się do poka- 

zów miejscowych, dla których miaro- 

Wajną jest swoja własna skala po- 

równawcza? 

Na to jest jedna, krótka i wyraźna 

odpowiedź: W zamiarze wystawy 

rolniczo-przemysłowej przy Pierwszych 

Północnych Targach w Wilnie nie jest 
demonstracja li tylko stanu obecnego 

przemysłu i rolnictwa, lecz przede- 

wszystkiem wysiłku produkcyjnych 

czynników społeczeństwa kresowego, 

wysiłku zbiorowego i indywidualnego, 

w dziale odbudowy zniszczonych war- 

sztatów pracy i planowej ich nastę- 

pnie rozbudowy.. Odbudowa trwa z 

przerwami od roku: 1918, rozbudowa 

zaledwie od końca 1926 r., bo tylko 

od tego czasu, wkrótce po przewro- 

cie majowym zaistniały warunki, u- 
sprawiedliwiające zastosowanie wkła- 

dów i pracy, obliczonych w swym 

eiekcie na przyszłość, a niepoprzesta- 

jących na zapewnieniu minimum egzy- 

stencji. Dó połowy roku 1926 go- 

spodarcze możliwości rozwojowe nie 

istniały, ponieważ negatywny, a nawet 

wrogi stosunek sfer rządzących do 

rolnictwa wogóle i do kresów wschod- 

nich w szczególności powodował za- 
nik zmysłu pracy. 

Rozbudowa trwa zatem -od nie- 

dawna, odbudowa— dłużej, była jed- 
nak zadaniem trudnem. Pięćdziesiąt 

procent przestrzeni leżało odłogiem. 

W jednej tylko Wileńszczyźnie  prze- 

szło 3000 objektów rolnych pozosta- 

wało bez opieki i właściciela. Około 
400 wsi zrównanych było z ziemią, a 
tyleż zniszczonych częściowo. Odbu. 
dować należało 15 tysięcy budyaków 

mieszkalnych i gospodarczych, nie li- 

cząc setek fabryk i zakladow prze- 

mysłowych. Okupanci  przywłaszczyli 

najlepszy dobytek, uprowadzili naj- 

jepsze bydło i konie, pozostawiając 

padlinę, zarażoną księgosuszem, no- 

sacizną i innemi chorobami. 
ł jakkolwiek przeto nasz obecny 

stan gospodarczy w porównaniu do 

innych dzielnic znajduje się na niż- 

szym i o wiele niższym poziomie, — 

jest jednak wynikiem kolosalnego 

wprost imponującego wysiłku wpierw 

celem zapewnienia maximum egzysten- 

cji przez odbudowę zniszczonych war- 

Sztatów pracy, później celem zapew- 

nienia przyszłości przez ulepszenie i 

planową rozbudowę tych odtworzo- 

nych nanowo warsztatów. 

Powtarzam, wystawa _ rolniczo- 

przemysłowa nie jest celową demon- 

stracją stanu, lecz 

osiągnięcie tego stanu umożliwiły, 

innemi słowy, demonstracją dorobku. 

Cel ten zostałby znakomicie zrealizo- 

wany, gdyby naprzykład obok jakie- 

goś ladnego okazu zwierzęcego 

można było umieścić inny z roku, 

dajmy na to, 1919,—obok wyrobów 

przemysłowych, —w idok zgliszcz fabry- 

ki, później odbudowanej. Rzecz prosta, 

wystawa nie może tem się zajmować. 

Zadanie to ;między innemi wypeł- 

nia inna wystawa przy tychże Pierw- 

szych Targach Północnych w Wilnie 

-- wystawa regjonalna. Zgromadzone 

na niej eksponaty w postaci wykre- 

sów, map, modeli i t. p., sporządzo“ 

ne odnośnie « do poszczególnych 

lat, dadzą możność opanowania Świa- 

domością tego stanu, jaki istniał 

przedtem, a obecnie. Pod tym wzglę- 

dem wystawa regjonalna jakby uzu- 

pełnia wystawe rolniczo-przemysłową, 

z drugiej strony — jakby ułatwia 

zadanie tej ostatniej. Gdyby zwiedza-- 

jący wystawę  rolniczo-przemysłową 

mógł zwiedzić ją łącznie z wystawą 

zegyoamą, ceT_PYTDY_cafKOWICTE Ostąjg: 
nięty, bowiem widocznym by się Sta- 
wał cały ogrom żywotnej energji spo- 

łeczeństwa, które w tak niesprzyjają- 

cych warunkach zdołało pchnąć życie 

gospodarcze na tory normalnego roz- 
woju. 

Harski, 

Efekt liczkowy amnestii 
Cyfra ułaskawionych przekroczy 

10000. 

W swoim czasie, podczas dysku- 
sji, jaka z powodu wniesionego przez 
rząd projektu amnestji odbywała się 
w sejmie, ze strony opozycji podnie- 
siono zarzut, że zrealizowanie rządo- 
wego projektu amnestji nie będzie 
bynajmniej dobrodziejstwem dla od- 
siadu:ących karę. 

Czy pierwsze dni stosowania am- 
nestjj usprawiedliwiają te wątpliwoś- 
ci? zwracamy się do kierującego 
pracami ministerstwa sprawiedliwości, 
podsekretarza stanu, p. Cara. 

— Już teraz mogę oswiadczyć, że 
amnestja jest aktem, którego dobro- 
dziejstwa odczują dziesiątki tysięcy 
ludzi—odparł p. min. Car. Z da- 
nych, które ministerstwo  sprawiedli- 
wości otrzymuje, wynika, że liczba 
przestępców, . podpadających pod 
„amnestję, jest niespodziewanie wielka. 
Dość powiedzieć, że doraźnie w okrę- 
gu apelacyjnym warszawskim zwol-! 
niono przeszło 2 tys. osób. A apela- 
cyj w Polsce jest osiem. 

Celem zebrania dokładnych da- 
nych p. pods. stanu Car zarządził 
statystykę, której wyników spodziewa 
się w październiku. P. Car przypusz- 
cza, iż pierwsza lista osób, które 
skorzystały z amoestji, przekroczy 10 

tysięcy. 3 ‹ 
Cyfra ta będzie znacznie przekro- 

czona, jeśli się uwzględni tych, którzy 
w przyszłości skorzystają z amnestji, 
a więc jeszcze nieosądzonych lub ta- 

kich, których wyroki nie uprawomoc- 
niły się jeszcze. 

Tartia wewnętrzne w Rumunii. 

BUKARESZT, 27. VII. PAT. Przy- 

wódca narodowej  partji chłopskiej 

Manju był dziś przyjęty przez radę 

regencyjną. Jakkolwiek szczegóły 

audjencji nie są znane, twierdzą ogól- 

nie, że usiłowano nakłonić Manju do 

porzucenia akcji, utrudniającej stabi- 

lizację lei. Manju jednak ze swej 

strony starał się przekonać radę re- 

gencyjną, że pozostanie  partji w 

rządzie szkodzi poważnie interesom 

narodu i żądał ponownie natychmia- 

stowej dymisji gabinetu Bratianu. 

wysiłków, które * 

a 

30. VIi 28. 
Prasa franeuska 0 wywiadzie 

gen. Góreckiego. 
PARYŻ. 30.VII PAT. Szereg pism 

francuskich przedrukowuje wywiad, 
udzielony przez prezesa Banku Gospo- 
darstwa Krajowego Góreckiego dzien- 
nikowi Baltische Presse w sprawie 
zasadniczych zagadnień w stasunkach 
polsko-gdańskich i zaopatruje ten 
wywiad życzliwemi komentarzami co 
do stanowiska, zajętego przez Polskę 
w Sprawach gospodarczych wolnego 
miasta Gdańska. 

Kiedy frakfzt handlowy z Gze- 
chamt- wejdziew życie. 

PRAGA, 30-7. PAT. Jak donoszą 
„Narodni Listy*, rząd czechosłowacki 
ustalił z rządem polskim, że dodatko- 
we umowy do traktatu handlowego 
zawartego między Polską a Czecho- 
słowacją, wejdą w życie z dniem 1-go 
sierpnia b. r. 

Prowizoryczny termin rokowań 
handlowych pomiędzy Czechosłowacją 
a Jugosławją zostanie przesunięty z 
pażdziernika na okres dalszy, a to 
ze względu na wewnętrzną sytuację 
polityczną Jugosławii. 

Urlop ministra Skladkowskiego. 
Dnla 31 b. m. minister Składkow- 

ski wyjeżdża wraz z małżonką do 
Paryża na 4-tygodniowy urlop wypo- 
czynkowy. Pana ministra zastępować 
będzie podsekretarz stanu w  mini- 
sterstwie spraw wewnętrznych, p. Ja- 
roszyński. 3 

Po odwołaniu posła Michałow- 
Skiego z Budapeszfa. —— 

BUDAPESZT, 30..Vi: PAT. „Pe- 
ster Lloyd", _—;„Budapesti Hirlap", 
„Pesti „Hirlap“ i „Nemezei Ujsag“ 
składają w serdecznych słowach uz- 
ńanie posłowi Michałowskiemu który 
w dniu wczorajszym wręczył regento- 
wi swe listy odwoławcze. Prasa pod- 
kreśla, że poseł Michajłowski, któr: 
reprezentował swój kraj od 24 grūd- 
nia 1924 roku, zjednał sobie głęboką 
sympatję zarówno w kołach politycz- 
nych jak i towarzyskich Węgier. 
Wszyscy na Węgrzech są przeświad- 
czeni, piszą dzienniki, że poseł Micha- 
łowski pracował z oddaniem na rzecz 
rozwoju przyjażni polsko-węgierskiej 
upragnionej przez całe Węgry. 

Giwułanie amhasadora. 
KOPENHAGA, 30.VII. PAT. Król 

przyjął dziś na zamku Amalienborg 
polskiego ministra pełnomocnego 
Rozwadowskiego na audjencji po- 
żegnalnej. Ё 

Polska ma ofrzymać kolonie. 
PRAGA, 29.VI. Narodni Listy o- 

mawiając sprawę usiłowań Rządu 
Polskiego skierowania emigracji pol- 
skiej na odpowiednie tereny, zamiesz- 
czają wiadomość na podstawie do- 
niesień z Wiednia, jakoby Rząd Pol- 
Ski zwrócił się do Rządu Francuskie- 
go z prośbą aby ten pomógł Polsce 
do uzyskania jednej z dawnych ko- 
lonij niemieckich. 

Propozycja ta została podobno 
przez Rząd Francuski przyjęta bar- 
dzo przychylnie i Francja nosi się 
obecnie z zamiarem wystąpienia na 
jesieanem zgromadzeniu Ligi Naro- 
dów, z planem, według którego nie- 
tylko Polska miałaby uzyskać man- 
dat nad pewnemi*kolonjami, lecz 
rówrież i inni sprzymierzeńcy Fran- 

cji, jak Czechosłowacja, Rumunja i 
Jugosławia. 

Lotnicy polscy wyruszają na 
wielki raid. 

WARSZAWA, 30.VII. PAT. Dziś 
rano porucznicy Mulina, Szałas i 
sierż. Kłosinek wystartowali na sa- 
molocie Fokkera z Dęblina do lotu 
Dęblin-Bagdad-Kair- Warszawa. 

Kafastrofa w lódzkiej fabryce. 
ŁÓDŹ, 30.VIL. PAT. Fabryka che- 

mikalij w Łodzi Hadrjana spłonęła 
doszczętnie. Wskutek wybuchu ben- 
zyny wypadły wszystkie szyby w 
czterech przyległych ulicach. Czter- 
dzieści cztery. osoby zostało poparzo- 
nych i rannych. 

ZJAZD ŁEGJONISTÓW W POZNANIU. 

POZNAŃ. 30.7. (PAT). Na walnem zjeź 
dzie prezesów i delegatów oddziałów okrę- 
gu Związku Legjonistów Polskich, który od- 
był się w Poznaniu 28 łipca b. r. po omówie 
niu spraw organizacyjnych uchwalono rezo- 
lucję treści następującej: Zjazd prezesów. i 
delegatów oddziałów okręgu Związku Legjo- 
nistów Polskich w Poznaniu stojąc na stano- 

wisku apartyjnem składa hołd lgnacemu Moś 

ciekiemu, Prezydentowi Najjaśniejszej Rze- 

czypospolitej i najgłębszą cześć Komendan- 
towi, Pierwszemu Marszałkowi Polski JÓze- 

fowi Piłsudskiemu, którego rozkazom zawsze 

wiernie się podporządkowuje. Równocześnie 

zjazd solidaryzuje się z akcją pułk. Sławka 

z Bezpartyjnego Bloku W. z Rz. stojąc na 

stanowisku że obowiązkiem społeczeństw: 

jest stanąć w zwartym szeregu przy budowit 

podwalin mecarstwowej Polski. 
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Nowy kościół na Polesiu. Na 
pustem górzysiem wzniesieniu, uad bagnis- 
tym brzegiem łąk Stochodu, na świeżo 
zgasłem pobojowisku wszechświatowych bo- 
jów, gdzie rozgrywało się praeludium losów 
Narodu naszego, wśród mieusuniętych jesz- 
cze rumowisk pobojowiska, niemieckich be- 
tonów, niepozbieranych kolczastych stosów 
kolczastych drutów i zapór, poszarpanych 
od strzałów pni i drzew, zmiaźdżonych na 
gruntach wsi Stare Czerwiszcze w powiecie 
Kamieńkoszyrskim na Polesiu — widnieje 
zdaleka świecący, nowopostawiony kościół 
katolicki, nowa polskiej kultury na wschod= 
nich kresach placówka. jest to fundacja 
świeża, ze szczodrej donacji Marji z Hr. 
Borkowskich Bocheńskiej, jako zapocząt- 
kowanie nowej polskiej katolickiej parafji. 

Dnia 22 lipca r. b. odbyło się na miej- 
scu poświęcenie tej świątyni Bożej, na któ- 
rą to uroczystość przybył poświęcać oso- 
biście Jego Excellencja Biskup Łoziński z 
Pińska wraz ze swoją asystą. Tem swojem 
*przybyciem podkreślił biskup zebranemu lu- 
"dowi i obecnym ziemianom znączenie reli- 
giino-narodowe tej uroczystości w zespo- 
ieniu społecznem i ofiarności prywatnej dla 
cobra polskości, tam gdzie praca rządowa 
w swych zabiegach jest niewystarczającą. 

Znaczenie zebrania odczuliśmy my, zie- 
mianie, przybyli ną uroczystość, pomni ‚ па 
prześladowania religijno-narodowe z czasów 
Carów rosyjskich i świadomi będąc zna- 
czenia dla polskości na kresach każdej 
nowopowstającej katolickiej u nas parafji 
w obecnych zwłaszczą cząsach, gdy na sku- 
tek szablonowego wprowadzania w życie 
reform rolnych podstawy żywiołu połskie- 
go na kresach kruszą się stopniowo i stale 
topnieją. Obecnie, zwłaszcza gdy. dzięki 
wpływom elementów, obojętnych lub wro- 
gich naszej państwowości, wzrasta ich siła 
i gdy lawina wrogich ekonomicznie i dzie- 
jowo nam elementów tężeje i nieprzepar- 
tem pierścieniem nas dławi. ы 

W tych warunkach pozostaje celem 
niezatraceniaj powstałych śladów narodo- 
wościowych dla polskości przygarnąć się i 
podporządkować pod jedyną istniejącą Or- 
ganizację przetrwałą w kościele katolickim. 

Ta odwieczna Piotrowa epoką w swem 
promieniowaniu na życie rodzinne od ko- 
lebki aż do trumny codziennemi zbiorowe- 
mi modlitwami, katechizacją starszych i 
młodzieży, obowiązkowem co tydzień zbie- 
raniem się i odwieazaniem kościoła, przy- 
gotowaniem do sakramentów, misjami, re- 
kolekcjami, bractwami, zbiorową pracą spo- 
łeczną, w obecnych warunkach braku od- 
nośnych środowisk jest w stanie jedynie 
ocalić polskość kultury na kresach. 

Ządania temu nie sprosta na pustko- 
wiach kresowych obszarów ani szkoła po- 
wszechna po wsiach, ani dodatkowe, doraź- 
ne wykształcenie przy wojsku. ъ 

Brak im ciągłości. Zbyt krótko trwają 
by móc sprostać zadaniu i zbyt są uzależ- 
mione od indywidualizmu rozporządzeń 
zmiennych panów ministrów. 

Zastawieni Ww tej walce ideowej obro- 
ny polskości na %kresąch wśród mas po 
wsiach inicjatywie prywatnej j sile samoza- 
chowawczej my, ziemianie i rotnicy kresow- 
cy na Polesiu, z tem większą wdzięCZnoścją 
witamy każdy objaw zewnętrzny poparcia 

usiłowań naszych, tembardziej gdy on idzie. 
z dalekich dzielnic Ojczyzny naszej, dającej 
nam dowód wspólnej łączności politycznej 
myśli polskiej i otuchy przetrwania. 

Takim właśnie objawem jest fundacja 
w Czerwiszczach nowej paraiji, zapOcząt- 
kowana przez obywatelkę kraju nie wśród 
nas urodzoną, daleko od nas wychowaną, 
i mie wśród nas zamieszkałej, której jedy- 
nie światły duch iście katolicki, wysoki 
rozum polityczny i dobroć wrodzona 
podyktowały odczuć i zrozumieć 
cały tragizm obecny na kresach, jaki my 
tu zrodzeni przechodzimy, pozbywani i 

wyrzucani z siedzib praojców przez tiasz 
polski rząd w imię dobra Państwa .pol- 
skiego. 

Niech temi słowy wolno mi będzie po- 
dziękować dostojnej tej Pani od zebranych 
na uroczystość poświęcenia rodaków. — 
Oby przykład ten, póki jeszcze czas, Па> 
tchnął inicjatywę prywatną i ofiarność sze- 

rszą, by iść w tym samym kierunku, wzmac- 
niania społecznie przez organizację Ка!о- 
licyzmu naszą zachodnią Polskę kulturą 

aż przyjdzie ów oczekiwany dzień, gdy 
prawda u nas zwycięży i sfery decydujące 

w stolicy naszej przyjdą do przekonania, 
że jedynie ta droga jest i prowadzi do ura- 
towania polskiej naszej kultury od zagłady, 
otaczającej nas lawiny. A owoc tej pracy 
niech będzie nagrodą dla Przezacnej Inicja- 
torki Czerwiskich uroczystości. 

Wincenty Hr, Łubieński. 

     
   

Wrażenia feafralne. 
„ Tajemnica Makropułos", sztuka 

w 3 aktach (4 odsłonach) Karola 

Czapka. Przekład A. Dostala i F. 
Gwiżdża. Drugi "rap gościnny w 

ofjt Teatrze Polskim p. Grabow- 
skiej. ` 5 

— Czy chciałby pan żyć... trzysta 
Jat? 

— A pani? 
Oto caly „problemat“, pelny, przy- 

znać trzeba, ujmującej prostoty, na 
którym zbudował sztukę swoją czeski 
pisarz Karol Czapek, autor dziś wca- 

le modny. Niedawno grano w War- 

szawie jego sztukę  obracającą się 

dokoła  „problematu* wytworzenia 

homunculusa, sztucznego człowieka. 

Słowem mamy do czynienia z auto- 

rem poszukującym... nowych dla 

publiczności teatralnej — dreszczów. 
Chwalebna rzecz! Przyjemnie wysko- 
czyć sobie z trójkąta małżeńskiego, 
z salonu „nuworyszow“, 2 bolsze- 
wickich „za“ i „przeciw“, z mroków 
Pirandellowych i Shaw'a sarkazmów... 
choćby w pół-światek metafizycznego 
absolutu! A gdy jeszcze dyrekcja Te- 
atru Polskiego zaklnie się na wszyst- 
kie świętości w komunikacie swoim 
do gazet, że nigdzie, na żadnej sce- 
nie polskiej nie była dotąd „Tajemni- 
ca Makropulos“ *) wystawiona, a na 
afiszu ukaże się „imię i nazwisko p. 
Zofji Grabowskiej... to i czegoż 

chcieć więcej? ж 2 

Pošpieszmy tež nie zwlekając pod- 

kreślić, że do owej czeskiej nowalji 

przystąpił Teatr Polski ze szczerym 
pietyzmem. P. +Marjan Godlewski, 

*| Czy przypadkiem nie powinien polski 
tytuł sztuki brzmieć „Tajemnica Makropu- 
losa*? Wszak rzecz się obraca ukoło prze- 

pisu doktora Makropulosa. 

porą zimową. Zwykle grupa z 8 

‚ BRASŁAW 

— 8-mio dniowy kurs pożarniczy w 
Brastawiu. Staraniem Związku Straży Po- 
żarnych Województwa Wileńskiego został 
zorganizowany 8-mio dniowy kurs pożar- 
niczy dla oficerów straży pożarnych po- 
wiatu Brasławskiego. 

Na kurs zyłosiło się 44 słuchaczów, 
reprezentujących 16 miejscowości, w tym 
9 szeregowych z Baonu KOP ze Słobódki. 
Dzięki uprzejmości Sejmiku Brasławskiego 
i bardzo przychylnego traktowania spraw 
pożarniczych przez pp. Starostę i D-cę 
KOP, który oddał do dyspozycji kursu 
całkowity komplet łóżek, kursiści zo- 
stali całkowicie skoszarowani i zaprowian- 
towani na koszt Sejmiku Brasławskiego. 

Otwarcią kursu dokonał paa Starosta 
Brasławski w obecności pp. Prezesa Stra- 
ży Pożarnej Brasławia Komisarza C. Ku- 
barskiego, Komendanta Straży Brasławskiej 
Kattana, Komendanta Kursu instruktora 
Jana Łuczyńskiego i innych, wobec licznie 
zgromadzonej publiczności. 

Wykładowcami kursu byli: pp. Inspek- 
tor Pożarnictwa Rudolf Dalstedt, Sekretarz 
Związku Straży Stanisław Krajewski, In- 
struktor pożarnictwa jan Łuczyński, Dr. 
M. Aleksin, inż. Chmielewski i por. Bu- 
jalski. 

Kurs zakończono dnia 8-go lipca w 
niedzielę przerobieniem przed Komisją Egza- 
minacyjną ćwiczeń szkolnych z narzędziami 
pożarniczemi. Akcję gaszenia pożaru prze- 
robiono na budynku Domu Ludowego, 
która wypacta nadzwyczajnie dobrze. Ko- 
misję Egzaminacyjną stanowili: przewodni- 
czący Prezes Związku Straży Pożarnych 
Województwa Wileńskiego p. Oktawjusz 
Rackiewicz oraz członkowie wykładowcy 
kursu. Wyniki egzaminu następujące: trzech 
skończyło z wynikiem celującym, 12 z do- 
brym, 28 z dostatecznym i | z niedosta- 
tecznym. Po zakończeniu egzaminu odbyła 
się przy dźwiękach fanfar defilada, po któ- 
rej udano się do sali Kasyna urzędniczego, 
gdzie nastąpiły przemówienia: Prezesa Zwią- 
zku Wojewódzkiego Straży Pożarnych p. 
Oktawiusza Rackiewicza, który specjalnie 
podkreślił znaczenie kursów w tutejszym 
zakątku, zachęcając do wytrwałej pracy na 
polu społecznem pierwszych pionerów ро- 
żarniczych, p. Z-cy Starosty, byłego Naczel- 
nika Straży Siła-Nowickiego, który zapew- 
nił strażom całkowite poparcie tak finan- 
sowe jak moralne,przyrzekając jaknajbardziej 
iść na rękę organizacjom dążącym do roz- 
woju pożarnictwa. Po wzniesieniu okrzy- 
ków na cześć najwyższych dostojników 

państwa i rozdaniu świadectw  zgłodniali 
kursiści zasiedli do suto zastawionych sto- 
łów. Był to posiłek, na który prawdziwie 
zasłużyli. 

TURGIELE. 

— Plaga bandytyzmu. To, co się dzie- 
je ostatnio w tej i sąsiednich okolicach, 
wzbudza w mieszkańcach ciągłą trwogę O 
swoje dobro i niepokój o własne bezpie- 

czeństwo. 

Widocznie dobrze zorganizowana ban- 
da, działająca dotychczas bezkarnie, dosyć 
tzęsto organizuje najazdy nocne na majątki 

gospodarstwa włościańskie. Ё 
| Obywatele są poprostu zteroryzowani 
I podczas oficjalnego dochodzenia obawia- 
ą się zdradzać daty prowodyrów; ua 

ETTE ašci imi 1są-bo- 
znane. Ban "ETO ŚW opecjimością 
kradzieże zboża ze śpichlerzy, szczególnie 

1o osób 
dzieli się na połowę, przyczem jedną część 

otacza dom gospodarski, druga zaś rabuje. 
Stosunkowo niedawno w pewnym wię- 

kszym folwarku skradzioną zostałą cała 
uprząż — nazajutrz nie można, było wyjść 
na robotę. jeden ze złodziejów sprytnie 
unikał policji, nocując w różnych miej- 
scach — aż wreszcie wogóle znikł z tej 
okolicy. @ ЗЛа 

Przed kilku dniami w jednej z wiosek— 
zą sprawą tej samej prawdopodobnie ban- 
dy — podkopano się pod dom zamożnego 
włościanina i zrabowąno mu nowe ubra- 
nie, kilka par obuwia, sukno i t. d. Wo- 
góle niepodobieństwem wprost staje się 

praca, skoro plony rocznego, często cię- 
żkiego wysiłku stają się w jedną noc pio- 
nem nędzników. 

Koniecznem jest za wszelką cenę wy- 

krycie tej bandy, Nietylko policja, lecz i 

ludność powinna wytężyć wszystkie siły. 

Nocne warty, obławy, perjodyczne rewizje 
u osób podejrzanych, kolejne dyżury uzbro- 

jonych gospodarzy mogą i muszą położyć 

kres rzeczy wstrętnej i oburzającej, o któ- 
rej ostatnie lat 40 wogóle nie było sły- 
chać. › 

Obywatel. 

dobry nasz znajomy ze sceny wileń- 
skiej a obecny nasz miły gość z 
Poznania, doskonale sztukę wyreżyse- 
rował, zaś artyści nasi „miejscowi! 
uczynili wszystko aby pokazać obu 
gościom z Poznania, że... i my w 
Wilnie cośniecoś potrafimy. Kto nie 
wierzy, niech pójdzie popatrzyć z ja- 
ką precyzją charakterystyki gra p. 
Wacław Malinowski zaraz w pierw- 
szych scenach pierwszego aktu a i 
do końca sztuki; z jaką naturalnością 
i wdziękiem kocha p. Lelska swego 
Janka, co w łeb sobie pali... ach!... 
dla innej Kobiety; jak elegancko i 
szarmancko wygląda p. Stanisław 
Dąbrowski w roli szczęśliwego rywa- 
la własnego Syna (podobno p. St. 
Dąbrowski jest tylko przelotem na 
scenie w Lutni, a wielka szkoda!); 
niech wreszcie popatrzy jak p. Wyr- 
wicz w roli niedużej jakiegoś doktora, 
któremu wiek niesłychanie podeszły 
rozłuźnił klepki we łbie, dokłada 
wszelkich starań aby nie było w gra- 
jącym zespole zlekceważenia choćby 
trzecioplanowej roli. Dość powiedzieć, 
że p. Molska gra babę do sprzątania. 

A w sztuce Czapka interpretacja 
zgoła wszystkich ról niełatwa jest 
bynajmniej. Rzecz dzieje się—w prze- 

strzeni i w czasie; odrobinę—w czwar- 
tym wymiarze. Chwilami wszystko na 
scenie sprawia wrażenie wizji—snu — 
przedstawienia marjonetkowego i trze- 
ba się bardzo wystrzegać aby wizjo- 
nerskiego nastroju nie przerwać zbyt 
realistyczną grą. Jeden tylko adwokat 
ma prawo być całkiem naturalnym, z 
czego też p. Lenk sowicie korzysta. 

Narazie pozornie jesteśmy w śŚwie- 
cie najzupełniej realnym. U słynnego 
adwokata, prowadzącego proces nie- 
jakiego p. Gregora z p. Prusem 0 
rozległe dobra, stanowiące wielomiljo- 
nową fertunę, proces ciągnący się już 
okrągłych sto lat—zjawia się pewne- 

SŁG6WO 

Rehabilifacja Nobilego. 
BERLIN, 390. VII. PAT. Uczestnik wyprawy gen. Nobilego, czeski pro- 

fesor Behunek przybył dziś w południe w towarzystwie siostry do Berlina. 
Prof. Behunek, udzielił niezwłocznie po przybyciu wywiadu prasie, akcen- 
tując przedewszystkiem gorącą swą przyjaźń dla Nobilego. 

Następnie proiesor oświadczył, że swoboda jego w wypowiadaniu są- 
du o wyprawie nie jest niczem przez nikogo ograniczona. Materjały przy- 
wiezione przez wyprawę zamierza ów uczony opracować w pracy nauko- 
wej, a wrażenia z przeżyć — w feljetonach dziennikarskich. Prof. Behunek 
doznaje wrażenia, że na podstawie dotychczasowych wiadomości, jakie do- 
tarty o wyprawie do opinji publicznej wyrobiono sobie fałszywy sąd 
o wydarzeniach na biegunie. Sąd ten krzywdzi Nobilego i jego włoskich 
kolegów. 

Stosunek między Nobilem a Malmgrenem był jaknajlepszy. Malm- 
gren był ulubieńcem Nobilego i ten wybrał go, pomijając szereg włoskich 
meteorologów. Szwedzki uczony dobrowolnie wyraził zgodę na wedrówkę 
po Śniegach z zamiarem dotarcia do miejsca na stałym lądzie, skąd mógł- 
by nadesłać pomoc. Nie odpowiada prawdzie jakoby Malmgren miał być 
opuszczony. Nobile był stanowczo przeciwny tej wędrówce. Gen. Nobile 
został uratowany pierwszy dlatego, że Lundborg po wylądowaniu powołał 
się na wyraźny rozkaz, polecający zabranie przedewszystkiem Nobilego, a to 
w tym celu, aby uratowany kierownik wyprawy mógł z bezpiecznego miej- 
sca pokierować należycie dalszą akcją ratunkową. Pozatem jeszcze jeden 
wzgląd przemawiał za uratowaniem Nobilego. Był.on mianowicie najlżej- 
szy z całej grupy rozbitków, a aparat Lundborga nie mógł znieść większe- 
go obciążenia. 

Pomoc „łrasina* nadeszła w ostatniej chwili, albowiem kra, na której 
znajdowali się rozbitkowie, zaczęła się gwałtownie rozpadać. 

Zaupi u pani Malmgren. 
STOKHOLM. 30.7. (PAT). W dniu wczorajszym Zappi w towarzystwie 

konsula gen. Włoch w Stokholmie złożył wizytę pani Maigreen. W związku 
z tem Szwecka Agencja Telegraficzna dowiaduje się co następuje: Zappi od- 
łączył się od swych towarzyszów w Kryiho, po uzyskaniu, na zasadzie ©50- 
bistej prośby, zezwolenia na udanie się do Stokholmu. Wczoraj o godz. 2 
pp. w czasie wizyty u pani Malgreen Zappi wręczył jej busolę oraz inne prze- 
dmioty wartościowe, którę Małgreen pozostawił na statku Citta di Muano, 
gdzie je opieczętowano. Zięć p. Maigreen, który był obecny w czasie rozmo- 
wy, oświadczył przedstawiciełowi Szweckiej Agencji Tel., że zarówno pani 
Malgreen jako też i on sam odnieśli wrażenie że Zappi jest rzetelnym czło- 
wiekiem. 

Przejazd gen. Nobile przez Niemcy. 
BERLIN. 30.7. (PAT). Z Warmemuende donoszą, że dziś rano przybył 

tam gen. Nobile z członkami ekspedycji polarnej. Zasłony na oknach wagonu 
sypialnego yły zapuszczone i oprócz dwóch uczestników wyprawy, którzy 
wysiedli celem załatwienia formalności paszportowych nikt z jadących nie 
ukazał się na peronie. W Magdeburgu wejście na dworzec zamknęła policja. 
W ostatniej chwili przed odejściem pociągu gen. Nobile próbował wyjść z wa 
gonu, chcąc udać się do wagonu sałonowego kurjera hamburskiego, czemu 
jednak personel kolejowy się sprzeciwił. 

Wywiad u gen. Nobile. 
BERLIN. 307. (PAT). W przejeździe przez Niemcy gen. Nobile udzie- 

lit dziś wysłannikowi berlińskiego „8 Uhr Abenblatt“ wywiadu w którym pod- 
kreślił z naciskiem, że wszystkie dotychczasowe sprawozdania o losach ek- 
spedycji ogłoszone bez jego udziału zawierały szczegóły niezgodne z praw- 
dą. Z największym oburzeniem Nobile piętnował twierdzenie, jakoby Zappi 
i Mariano mieli się żywić trupem Malgrema. Nobile z żalem występował 
przeciwko krytycznym głosom prasy, oświadczając, że nikt nie może sobie 
wyrobić należytego sądu o tragedji tej ekspedycji, kto nie brał w niej bez- 
pośredniego udziału. Nadejdzie czas, kiedy danem mu będzie wystąpić z pu- 
blicznem wyjaśnieniem i opowiedzieć całą prawdę. 

— ' LóTwa Zazgua ouwolania Sudakowa. | 
Jak podaje „Siegodnia* odwołanie wojennego attache sowieckiego Su- 

dakowa z Łotwy jest rzeczą zdecydowaną. 
Po aferze szpiegowskiej Lange, która go skompromitowała, dalszy jego 

pobyt na odpowiedzialnem stanowisku jest nie do pomyślenia. To też odwo- 
łanie Sudakowa jest zdecydowane jak w rewwojensowiecie ZSSR, tak i w od- 
powiednich urzędach łotewskich, które utrzymują z Sudakowym bezpośred- 
nie stosunki. 

W tym wypadku, jeżeliby odwołanie Sudakowa nie nastąpiło w naj- 
bliższych dniach, władze łotewskie oficjalnie zażądają odwołania Sudakowa i 
wyznaczenie jego zastępcy. Według posiadanych i nformacyj narady w tej 
Sprawie już się zaczęły i żądanie odwołania Sudakowa jest już przedłożone. 

Pułk. Daukanfas w Rydze. ‚ 
Z Kowna donoszą: Wczoraj do Rysi wyjechał minis'er obrony krajowe 

Daukantas w towarzystwie litewskiego attache wojskowego dla państw bałtyc- 
kich pułk. Giedrajtisa. Cel wizyty zaznajomienie się z organizacją łotewskiej 
marynarki wojennej. 2 

Podróż lifewskich skaufów wileńskich. 
2 Kowna donoszą: Skauci wileń- bycie w* Kłajpedzie, wyruszyli 

scy, którzy przybyli do Litwy z Wil- 
na, podróżują obecnie po wsiach i 
miasteczkach. W tych dniach po po- 

  

do 
okręgu szawelskiego następnie zaś 
mają zamiar udać się do Połągi. 

-ptrzygniętą; <ypiumacja łótewska—li- 

go dnia słynna, ogromnie słynna Śpie- 
waczka, bardzo piękna (choć trudno 
byłoby wiek jej określić) p. Emilja 
Marty i powiada: „Ja wiem, że słusz- 
ność jest po stronie młodego p. Gre- 
gora. Ja wiem, że istnieje testament, 
który jeszcze jego pradziadka uczynił 
najlegalniejszym właścicielem į dzie- 
dzicem fortuny, o którą się z Prusa- 
mi procesuje. Oryginał tego testa- 
mentu, który wszelką wątpliwość roz- 
strzygnie, znajduje się tam a tam, w 
kopercie, od stu lat nietkniętej, pod 
nienaruszonemi pieczęciami...'* 

Sensacja. Sztuka zaczyna się d а- 
mericaine. Zaciekawienie rośnie jak 
na drozdżach. Aliści zaraz już w na- 
stępnej, drugiej odsłonie przenosi nas 
Czapek w Świat... absolutnej niepo- 
czytalności i nieodpowiedzialności wo- 
bec ...nawet praw rządzących šwia- 
tem. Sama inscenizacja! zapowiada to 
przeniesienie nas w dreszczem przej- 
mującą niesamowitość... Na tle czar- 
nych draperyj, stojący na  lekkiem 
podwyższeniu, samotny fotel o wyso- 
kiem złoconem oparciu, czerwoną ma- 
terją powleczony... | już!.. Emilja 

Marty, która na tym tronie ma rezy- 
dencję swoją, ta enigmatyczna kobie- 
ta w czarnych atłasach, o nieokreślo- 
nym wieku, przeistacza się momen- 
talnie w oczach naszych w  isfotę... 
jaknajwyraźniej nie z tego świata. Co 
to jest? Kto ona? Co te za zjawisko? 

Emilja Marty? Hej! To tylko jak- 
by najnowsza jej inkarnacja. Ona już 
była z kolei: jedną, drugą, trzecią 
najsłynniejszą na świecie śpiewaczką. 
Tak. Ona i Emilją Marty nie jest. 
Któż więc jest ona? Ona jest tą, któ- . 
rej nieboszczyk lekarz przyboczny ce- 
sarza Rudolfa Il-go, Grek nazwiskiem 
Makropulos dal przepis na eleksir 
wiecznego życia... Co? jak? Ależ, jeśli 
się nie mylimy, cesarz Rudolf, niedo- 
łężny monarcha, sam uprawiający 

astrologję i alchemję, umarł w 1612 
roku, niebawem po złożeniu go z 
Bona przez brata Matjasza... Tak czy 
nie? 

Tak. Co do słowa. To też rzeko- 
ma Emilja Marty ma obecnie trzysta 
lat z okładem jako urodzona w 
1585 roku. Odmładzał ją raz po raz 
cudotwórczy eliksir dra Makropulosa. 
Lecz, ach!.. przepis gdzieś się zawie- 
ruszył. I Emilja Marty starzeje się, 
starzeje... jak najzwyklejsza istota 
ludzka. Boże! Cóż za czarna rozpacz 
musi ją ogarniać? Taka strata! Taka 
strata... Jesteście państwo o sto mil. 
Emilja Marty tak nierniłosiernie jest 
znużona trzystoletniem życiem że— 
proszę słuchać uważnie! —że gdy elek- 

Sir życia znajduje się (dzięki zbiego- 
wi okoliczności, a które w tej chwi- 
li niech nam nie chodzi), Emilja Mar- 
ty... nie chce już dłużej używać eleksi- 
ru, nie chce już dłużej żyć. Gotowa 
jest odstąpić przepis każdemu, kto 
zapragnie go posiadać! 

W ostatniej odzsłonie sztuki zgro- 
madzeni są na scenie wszyscy z naj- 
bliższego otoczenia nieśmiertelnej Gre- 
czynki obecnie Emilji Marty, Oto w 
jej ręku skreślony na pergaminie rę- 
ką dra Makropulosa przepis... Emilja 
Marty chce go dać każdemu z obec- 
nych po kolei, Nikt nie chce eleksiru 
wiecznego lub choćby tylko kilkuset- 
letniego życia. Nikt. Dosłownie nikt. 
Ani bez mała stuletni doktor Szen- 
dorf a jakże przywiązany do życia, 
ani szesnastoletnia Krystynka. 

I to jest właśnie pointe'a, 
kwintesencją sztuki Czapka. 

Czyliżby w samej rzeczy człowiek 
tak bał się długowieczności, tak 
wprost uciekał od niej, jak ;to czynią 
wszystkie bez wyjątku dramatis 
personae zgrupowane dokoła 
342-letniej bohaterki Czapka? 

Ona sama tak rzecz tłumaczy: 

teza i 

lgrzyska Olimpijskie. 
Elita świata sportowego znajduje 

się obecnie w Amsterdamie. Nigdy 
jeszcze, żadna Olimpjada nie cieszyła 
się taką frekwencją iak obecna, nigdy 
konkurencja nie byla tak „wielka, ni- 
gdy dojście do finału tak trudne, ni- 
gdy zdobycie jednego z trzech pierw- 
szych miejsc tak niebywale zaszczyt- 
ne. Już wieści z eliminacyjnych  za- 
wodów w poszczególnych państwach 
wskazywały, że poziom ogólny pod- 
niósł się niesłychanie— wszędzie osią- 
gano wyniki, zbliżone do rekordów 
światowych, wszędzie  poprawiano 
stare rekordyžkrajowe. 

To też tysiączne tłumy, przybyły 
do Amsterdamu celem ogladania. naj- 
tęższych sportowców Świata, spodzie-» 
wały się istnego deszczu rekordów, 
walki zażartej o każdy ułamek  re- 
kordu, o każdy: centymetr. Wszystkie 
zawody krajowe, wszelkie drobne im- 
prezy idą w kąt—nie interesują ni- 
kogo—czemże są bowiem wobec roz- 
grywającej się tam -w  Holandji wal- 
ki olbrzymów. Z bijącem sercem О: 
czekuje każdy sportowiec wieści z 
Amsterdamu, biorąc gazetę do reki, 
szuka przedewszystkiem wieści z 17 
Olimpjady. 

Nareszcie nadeszły! oto są. 
Do konkurencji rozegranych już 

całkowicie nałezą; rzut kulą, skok 
wwyżi bieg na 10 kilometrów. Wyni- 
ki są następujące: pchnięcie kulą: 1) 
Kock (USA) 15 mtr. 87 cm.—rekord 
światowy. 2) Brix (USA) 15,78,3) 
Hirschfeld (Niemcy) 15,75, również le- 
piej od dawnego rekordu. 

Skok: 1) King (U. S. A.) 1 mtr. 
94 cm., 2) Hodges (U. S. A.) 1, 941, 
3) Monard (Francja) 1, 91. Rekord 
Światowy Osborne'a, wynoszący 2 
mtr. 5 cm. nie był, jak widać, poważ- 
nie zaatakowany. Sam Osborne, choć 
wiemy napewno, że startował, nie 
odnalazł widocznie swej dawnej formy, 
gdyż brak go w pierwszej trójce. 

Bieg 10.000 mtr.: 1) Nurmi (Fin- 
landja) czas 30 min. 18,8 sek. (re- 
kord olimpijski (30, 23,2) pobity), 
2) Ritola (Finlandja) 30, 19, 4, 3) 
Wide (Szwecja). Mimo pogłosek o 
słabej kondycji, Nurmi pokazał, że 
jest tem, czem był—niepokonanym na 

„Bios w plecy”... 
Tak nazywają w Kownie łotewskie 

zabiegi o uruchomienie kolei Libawa- 
Romny. „Lietuvos Żinis* pisze mię- 
dzy innemi co następuje: „...Rząd ło- 

,tewski oddawna zabiega о otwarcie 
kolei Libawa—Romny. zJednak póki 
kwestja wileńska pozostaje nieroz- 

czyła się z przeszkodami natury po* 
litycznej, nie poruszała dotąd kwestji 
kolei Libawa-Romny w sferach mię- 
dzynarodowych. W tym sensie oświad- 
czył również przedstawicielom prasy 
obecny minister spraw zagranicznych 
Łotwy p. Bałodis. 

To też wiadomości, które sie uka- 
zały obecnie w prasie łotewskiej o 
szykowanym czy też już doręczonym 
Lidze Narodów memorjale w sprawie 
kolei Libawa-Romny winny oznaczać 
zmianę polityki łotewskiej względem 
Litwy. 

Podobny krok ze strony Łotwy, 
gdyby się wiadomości o tem potwier- 
dziły, wskazywałby, iż Łotwa, 
obecnie za przykładem innych państw, 
wyraźnie staje po stronie Polskii do 
ogólnego nacisku załącza również 
swój, wystawiając nader dotkliwe żą- 
dania“... 

„„Ze wzgledu na to, B V I iż żądania 
te osłabiają stanowisko litewskie w 

     
— Pan Bóg wiedział co czyni wy- 

znaczywszy dla człowieka wiek wzglę- 
dnie krótki, W ciągu 60, 70, 80 lat 
może on dużo dokonać lecz bynaj- 
mniej nie wszystko, na co zdobyć się 
człowiek może. To tak, jakby kto 
wstawał od stołu nie przesycony, lecz.. 
jeszcze przy apetycie. Tak i powinno 
być! jeszcze... jeszcze... może czto- 
wiek „z całą przyjemnością" żyć lat 
sto, sto dziesięć... maximum sto 
trzydzieści lat. Lecz, wierzyć mi pro- 
szę, dłuższe życie obmierza człowie- 
kowi. W jakim 150 a tembardziej 
dwuchsetnym roku życia ogarnia czło- 
wieka Śmiertelna nuda... Następuje 
(p. Emilja Marty nie używa łacińskie- 
go wyrażenia, lecz jej wywody miesz- 
czą się w niem doskonale) następuje 
taedium vitae odraza do życia, o- 
brzydzenie, wstręt do życia, znudze- 
nie, nuda... nuda... nuda... Oto dla- 
czego niech Bóg Najwyższy zachowa 
was, drodzy państwo, Od madmier- 
nej długowieczności. 

Ciężko i trudno spierać się z p. 
Emilją Marty vel Makropulos. Albo 
przyznawać jej rację. Ona, przeżyw- 
Szy 342 lata, ma za sobą došwiad- 
czenie. Nikt z nas tego doświadczenia 
nie ma. Nierówne siły. Mamy w ręku 
jeden tylko atut: logicznego przypu- 
szczenia. Oczywiście, nie . daj Boże 
żyć 300 lat... kwękając na zdrowiu 
bez grosza przy duszy, wśród dole- 
gliwości podeszłego wieku. Ale czy 
sprzykrzyłoby się żyć 300 lat a na- 
wet i dłużej w pełni młodzieńczych 
sił w pełni krasy i urody a przy 
absolutnej niezależności materjalnej... 
to kwestja! Wolno przypuścić, że żad- 
na nuda nie przyplątałaby się do 
człowieka szczęśliwego, zadowolonego, 
młodego, mądrego i zdrowego choć- 
by żył i żył — bez końca. 

Owóż teoretyczne uogólnienie, 
które nam Czapek ze sceny podaje, 

*żdżało -się moc ekskursantów z Litwy; 

idąc i 

dłuższe dystanse. Warto przypomnieć, 
iż na Olimpiadzie paryskiej w 1924 r. 
ciż sami trzej zawodnicy zajęli trzy 
pierwsze miejsca. Pozatem odbyła się 
cała masa przedbiegów na 100 mtr., 
których tutaj nie podajemy—wystar- 
czy zaznaczyć, iż Amerykanie wygry- 
wali, jak chcieli, i jedynym groźnym 
ich konkurentem wydaje się Williams 
(Kanada); gorszych czasów od 10,8 
zwycięzcy poszczególnych przedbiegów 
nie mieli. 

Bieg 400 mtr. przez płotki dał 
również świetne wyniki, choć odbyły 
się dopiero półfinały. Czasy Taylora 
U. S. A) 54 sek. mówią same za 

siebie. W przedbiegąch na 800 mtr. 
nie wysilano się zbytnio. Martin 
(Francja, przypuszczalny zwycięzca) 
osiągnał 1,56,8, sławny Peltzer (Niem- 
cy) 1,57,4, Baraton 2,03,4 (?!). 

„ Polscy zawodnicy, jak było zresz- 
tą do przewidzenia, odpadli. Kostrzew- 
ski (400 mtr. płotki) dotar! do półfi- 
nału, w którym przyszedł 5-ty z cza- 
sem 57 sek. Malanowski (800 mtr.) 
trafił na najsilniejszy przedbieg i od- 
padł z czasem 2,00—przy szczęśliw- 
szem losowaniu mógł dalej za- 
jechać. 

Pozatem odbyły się zawody w 
podnoszeniu ciężarów. W wadze piór- 
kowej zwyciężył Andryszek (Austria) 
287 i pół klg. 

W wadze lekkiej 1) Helbig (Niem- 
RU i Haas (Austrja) obaj po 322 
kig. 

W wadze średniej Roger (Francja) 
355 klg. 

W wadze półciężkiej— Nosstain 
(Egipt) 355 kilo. 

Wreszcie w wadze ciężkiej zwy- 
ae Stranberger (Niemcy) 312,5 | 
kilo. 

W ostatniej chwiii dowiadujemy 
się, iż w finale 100 metr. zwyciężył 
Williams (Kanada) z czasem 10,8 
sek., drugim był London (Angija), 
trzeci Lammers (Niemcy). Niespodzie- 
wany pogrom Amerykanów. Finał 
400 mtr. z płotkami wygrał lord 
(autentyczny) Burgley (Anglja) 53,4 
sek., 2) Zuhel (U. S. A), 3) Taylor 
(SA):     sporze z Polską o likwidację skutków 
gwałtu Żeligowskiego, trudno je dziś | 
nazwać inaczej, jak zadaniem Litwie | 
ciosu w plecy*. ! 

Ze swej strony Litwini robią Lo- 
tyszom różne trudności i drobne 
przykrości. Oto co pisze jedno Z 
pism łotewskich: k 

Przedtem na wystawę do Rygi zje- 

ostatnio nawet do 1O'tysięcy. W r.b. 
wycieczki ograniczono nowemi prze- 
pisami. Oprócz tego, jak widać, wiel- 
ką rolę odegrywają tu motywy  poli- 
tyczne. Na jubileuszowe święto mło- 
dzieży łotewskiej i na Święto pieśni 
miało przyjechać około 200 osób, 
lecz kowieńskie ministerstwo spraw 
wewnętrznych nie dało na to zezwo- 
lenia... 

еветас ва оз ооа ол || 

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

Bypierajcie LOPP. 
nie wydaje się nam aby miało mocny 
grunt pod sobą. Tyle tylko powiemy, 
że sztuka pobudza do myślenia, do 
rozważania dalekobieżnych możliwo- 
Ści — a i to nie jest do pogardzenia 
w czasach piłki nożnej, dancingu i 
łamania sobie głowy skąd wziąć na 
podatki. 

Być może, że niewysłowiona nuda 
musi z matematyczną Ścisłością ogar: 
niać człowieka po przeżyciu paru se- | 
tek lat, natomiast wiem napewno, że 
na sztuce Czapka nikt się nie znudzi, 
pomimo, że aż w czterech jest odsto- 
nach, Owszem — interesująca jest od 
początku do końca; sporo w niej mo- 
dernizmu lubiącego trochę pochodzić 
na głowie; teza abstrakcyjna zręcznie 
złewa się z fabułą z życia wziętą. Są, 
którzy wolą... „Pociąg widmo", bo 
daje jeszcze więcej emocji i dresz- | 
czyków; jest to jednak jawne przeo* 

czenie poważniejszego założenia „Tą- 
įemnicy“. 

Kreacje p. Grabowskiej (Emilja, 
Marty) ma wysokie walory artystycz” 
ne. Niesamowitość zjawiska z łudzą: 
cemi pozorami prawdy, przebłyski | 
szalonego temperamentu byłej tancer- 
ki hiszpańskiej po przez znużenie 
ogarniające chwilami  pra-prababkę 
Gregora, morbidezza wieczystej mło- 
dości odpadającej nagle w przelotny 
grymas starości, makabryczność i de- 
monizm zarazem — wszystko to skła” 
da się na oryginalną i błyskotliwą 
całość, nadługo pozostającą w pa- 
mięci. Dodajmy drobiazgowe opraco- | 
wanie roli widoczne w każdym geście, | 
w każdej pozie, zawsze celowe, zaw | 
sze nieskazitelnie estetyczne — nie | 
słabnące zajęcie t wysokie zadowole- | 
nie, z jakiem się śledzi opanowywanie 
Sztuk przez niepospolitą artystkę i 
utrzymywanie jej przez nią w cieka” 
wym i niepowszednim charakterze dO 
końca. Gz. 
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Dookola Targow--Wystawy Ротоспе!). 
+  Organizowanie wycieczek. 

W związku z propagandą, zakro- 
joną na szeroką skalę, w kierunku 
Ściągnięcia jaknajwiększej liczby wy- 
cieczek zbiorowych na Targi — Wysta- 
wę Północną organizacji wycieczki na 
terenie m. st. Warszawy podjął się p. 
mec. Bułharowski, który już porozu- 
miał się w tej sprawie z biurem Ligi 
Gosp. w Warszawie oraz prezesem 
komitetu wykonawczego T. W., pre- 
zydentem miasta p. J. Folejewskim. 

Wycieczka ta w liczbie niemniej 
Miż 100 osób spodziewana jest 1 
września i zabawi w naszem mieście 
5 dni. 

Obecnie Komitet Wykonawczy Tar- 
gów-Wystawy pracuje intensywnie nad 
„Organizacją wycieczek zbiorowych. W 
tym celu prowadzi szeroko propagan- 
dę w kraju i zagranicą, zabiega, by 
uzyskać jaknajdogodniejsze warunki 
przyjazdu, zainstalowania na miejscu, 
wyżywienia oraz wyzyskania czasu 
by uczestnikam wycieczek pokazać 
wszystko, co godnem jest widzenia, 
niezapominając i o rozrywkach. 

Według wypracowanego programu 
wycieczki po przybyciu do Wilna od- 
będą: : 

1) Spacer od kośc. Św. Piotra i 
Pawła przez wzgórza Antokolskie do 
Pośpieszki (piękne zakątki leśne i 
widoki na miasto), powrót autobu- 
sem lub statkiem—(4 godz.). 

2) Spacer od Zwierzyńca przez 
Karolinkę ( najpiękniejszy widok Wil- 
na) do Szałtun (urwiska nad Wilją), 
stamtąd przez Wilję łodzią do Zakre- 
tu — (4 godz.). 

3) Wycieczkę do Werek i Kalwa- 
rji pieszo do Pośpieszki przez Woło- 
kumpję lub statkiem—(4 godz.). 

3a) Od Werek do Zielonego je- 
ziora pieszo przez „Smolarnię“, pow- 
rót przez Dworzyszcze—(5 godz.). 

4) Wycieczkę przez Ponary  pie- 
szo od lasu w Burbiszkach lub ko- 
leją do przystanku Ponary, albo 
wreszcie szosą, automobilem do Kap- 
liczki w Ponarach; Kaplica i pobojo- 
wisko z r. 1831, stamtąd do wzgórza 
w Garunach nad Wilją—(8 godz.). 

5) Wycieczkę do Nowej  Wilejki 
pieszo przez lasy od Antokola, auto- 
busem przez trakt Połocki, lub kole- 
ją: ruiny zameczku królowej Bony, 
dabryka Possehla, jazy na Wilence; 
powrót przez Leoniszki i Belmont 
—(6 godz.). 

6) Wycieczkę do ujścia Waki i 
papierni w Kunieżyszkach (Grzego- 
rzewo). Koleją do Landwarowa, pie- 
žo przez las landwarowski do Waki 
owieńskiej, stamtąd przez Sojdzie 

« do stacji w Rykontach, powrót kole- 
ią—(12 godz.). 

1) Wycieczkę do Trok szosą lub 
koleją—(12 godz.). 

8) Wycieczkę do puszczy Rudnic- 
kiej koleją do Jaszun—(15 godz.). 

9) Wycieczkę do jeziora Narocz, 
koleją przez Kobylnik lub automobi- 
lem—(30 godz.). 

10) Wycieczkę do Nowogródka i 
Świtezi koleją przez Lidę i automo- 
mobilem - (36 godz.). 

11) Wycieczkę do Białowieży ko- 
Jeja przez Lidę i Wołkowysk — (48 

godz.), lub w drodze powrotnej do 
Warszawy. 
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B Das Wschód sł. g. 4 m. 05 

Ignacego L. Zach. sł. o g. 19 m. 28 
jutro 

Piotra F. 
оо 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U, S. B. 

z dnia — 30-VII 1928 r. 

Ciśnienie J 
frednie w m. l SC 

Tem > Sm J + 1766. 

Opad za do- ) 
bę w mm. = 

Wiatr przeważający Połnocno-zachodni. 

, Uw a gi: Półpochmurno. 
Minimum za dobę — OC. 
Maximum па dobę 20>C. 
Tendencja barometryczna: Fstały 
Cišnienia. 

BECIE) 

wzrost 

MIEJSKA. 
— (p) Uprzątnięcie pozostałości „piegut 

kowych”. Od tygodnia trwają prace nad u- 
= reszty szyn tramwajowych nauli- 

ach Arsenalskiej i Kościuszki. Obecnie już 

Szyny usunięto i dobiega końca zabrukowy- 
Wanie terenu byłego toru. 

Zburzono również szpetną budkę drew- 

Nianą przy placu katedralnym w której mie 

Ściłą się owocarnia i która jednocześnie słu- 

žyla za poczekalnię dla pasażerów „piegut- 
a". 

Nareszcie! Po niezliczonych prote- 
stąch i głosach oburzenia w prasie, pona- 

Wianych w przeciągu kilku łat, zdopingowa- 
Ną tą jednolitą postawą społeczeństwa wileń- 

lego Magistrat przystąpił wreszcie do u-   Porządkowania miejsca straceń powstańców 
1863 r. 

Onegdaj wmurowano fundamenta, wzno- 
Sząc na nich podstawę dla nowej płyty pa- 
zjzowel. Miejsce gdzie stanie nowa płyta, 

stało przesunięte nieco wgłąb placu w sto 
Sunku do miejsca dotychczasowego. 

— (p) „Klaw 27** i wyboje w śródmieś- 
Ciu. jeśli ktos mniema że po zakrojonych na 
Szeroką skalę robotach chodnikowych przed 
Paru łaty, sławetne „kławisze* wileńskie 
przeszły już — przynajmniej w środmieściu 

© historji, — jest w grubym błędzie bo oto 
—. tiemówiąc już o szeregu uliczek żydow- 
skiego „ghetta" — dość jest przejść na uli-   

Obecnie opracowywane Są ko- 
sztorysy każdej z projektowanych 
wycieczek, tak, że nim nasi goście z 
dalekich stron zdecydują się na zwie- 
dzenie Targów-Wystawy, a przytem 
samego Wilna oraz jego bliższych i 
dalszych okolic, dowiedzą się, jakie 
czekają ich koszty. 

Oczywiście zastosowane tu będą 
wszelkie możliwe ulgi, tak przy prze- 
jazdach, jak też i wyżywieniu i za- 
kwaterowaniu. 

Kierownikami tych wycieczek będą 
osobistości, znające i kochające nasze 
miasto i jego piękne zabytki. (r.) 

Wystawa Regjonalna. 

Jak wiadomo, przy Targach Pół- 
nocnych przez Wystawy Rolniczo- 
Przemysłowe, organizowana jest z 
inicjatywy i staraniem p. Wojewody 
Raczkiewicza Wystawa  Regjonalna, 
dla której przeznaczono pomieszcze- 
nie w murach po-Bernardynskich, w 
lokalach, zajmowanych przez: Wydział 
Sztuk Pięknych U. S. B. 

Remont zewnętrzny murów jest 
na ukończeniu. Dokonywa go Dyr. 
Robót Publicznych sumptem państwo- 
wym przy pomocy finansowej Magi- 
statu m. Wilna i komitetu wykonaw- 
czego Targów. 

Najciekawszą inowacją jest olbrzy- 
mia sala dwupiętrowa. 

Wystawa Regjonalna według po- 
mysłu prof. F. Ruszczyca zajmie 
sale i korytarze na parterze, li Il 
piętrze. 

Na parterze urządzono salę hono- 
rową i gabinet prasowy. 

Na wystawie znajdą się działy: 
1) etnograficzny—T-wa Popier. Przem. 
Ludowego, pokaz książki oraz Wil. 
T-wo Bibliofiłów; 

2) Urzędy wojewódzkie — admi- 
nistracja, opieka społeczna, zdrowie, 
rolnictwo, przemysł, wyznania, robo- 
ty publiczne i drogi wodne; 3) Kura- 
torjum Okręgu szkolnego; 4) Dyr. 
Kolei Państwowych; 5) Dyr. Poczt i 
Telegrafów; 6) Okr. Urząd Ziemski; 
1) Policja Państwowa; 8) Wiezien- 
nictwo (wyroby warsztatów  wil. wię- 
zienia na Łukiszkach), 9) Państwowe 
Banki (Rolny i Gosp. Krajowego); 
10) Opieka nad zabytkami (Oddział 
konserwatorski przy Urz. Woj., T-wo 
Miłośników Wilna i T-wo Przyjaciół 
Nauk). 

Atrakcją Wystawy będzie z pie- 
tyzmem zorganizowany dział sztuki. 
Zobaczymy tu szereg Sal, w których 
zgrupowane będą dzieła, charaktery- 
zujące rozwój sztuki wileńskiej od 
najdawniejszych do obecnych czasów. 

Nadmienić należy, że na całość 
tej niezmiernie ciekawej wystawy zło- 
żą się starannie zgrupowane: ekspo- 
naty, mapy, wykresy, tabele statys- 
tyczne, modele, odnośna literatura, 
„sztuka ludowa oraz sztuka czysta, a 

(r). więc: rysunki, obrazy i rzeźby. 

Stan prac inwestycyjnych. 
Zgodnie z planem rozbudowy i 

urządzenia Targów- Wystawy, zaakcep- 
towanym przez Komitet Wykonawczy, 
na terenie wre praca gorączkowa. 

Już na ukończeniu jest pawilon 
główny, którego objętość wynosi 

  

KRONIKA 
ce Bakszta i Sawicz by się przekonać że ta- 
kowe egzystują w całej swej krasie. 

Co*do ul. Bakszta to ten jej odcinek 
gdzie droga wznosi się w górę nie tylko że 
posiada wązki chodnik drewniany tylko z je 
dnej strofy ulicy, ale większość desek, te- 
go chodnika, ułożonych to wzdłuż, to wpo- 
przek, jest powydzierana i sterczą tylko pod- 
kłady najeżone gwoździami zniewalając prze 
chodni do uciążliwych promenad po jeźdni. 

Nie wiele lepiej przedstawia się sprawa 
z ul. Sawicz. Część jej chodników jest wy- 
kładną płytami betenowemi, część kamien- 
nemi, zwłaszcza niemożliwą jest sytuacja u 
wylotu uliczki Augustjańskiej gdzie połowę 
wązkiego chodnika na samym rogu zajmu- 
je, bardzo zresztą czcigodna, skarpa chodnik 
zaś reprezentuje pochyła płyta kamienna i 
sterczący nie wiedzieć czemu słupek kamien- 
ny, gdy do tego dodamy biegnący wzdłuż 
ulicy wał kamienny — pozostałość robót ka- 
nalizacyjnych — obrazek będzie kompletny". 

Nie dziw że przy takiem „urządzeniu” te 
go kawałeczka wcale ruchliwej uliczki, pot- 
knięcie się o słupek, łub zeslizgnięcie się z 
pochyłego wypolerowanego nogami przecho- 

dni kamienia jest bardziej niż łatwe, a zara- 

zem wielce niemiłe wobec przepływającego 

obok cuchnącego rynsztoku, że już pominie- 

my kwestję całości rąk i nóg padającego. 

A cały remont polega tymczasem na ułoże- 

niu 1-2 plyt betonowych w tym „miejscu! 

Jeszcze gorzej jest Z jezdniami tych ulic. 

Na skutek prowadzonych tu robót w jednych 
miejscach widzimy tu garby, w innych wy- 
boje, doły od kopyt, bruzdy od kół, słowem 
coś niemożliwego! Trudno o inną jakąś uli- 

cę, która bardziej by potrzebowała niezwło- 
cznego jej przebrukowania niż te dwie z 
nich Bakszta na odcinku od Wielkiej do Sa- 
wicz, ta zaś ostatnia na całej przestrzeni. 
Analogiczny wygłąd jezdni posiada copraw- 
da i przyległa uliczka Augustjańska, tam 
jednak kwestja nie jest tak nagiącą ze wzgłę 
du na „mały ruch. 

„ Może-by tak Magistrat zaopiekował-by 
się nareszcie temi ulicami chociażby z uwa- 
gi na to że, pomijając szpital „Sawicz*, mie 
szczą Się przy tych ulicach Bursa i Mensa 
akademickie, oraz że tędy przebiega droga 
do lochów na Bakszcie, które zwiedza każ- 
da RAWA z licznych w okresie letnim wycie- 
czek. 

  

   

WOJSKOWA. 
(0) ćwiczenia wojskowe. Jak już w swo- 

jm czasie donosiliśmy, w roku bieżącym 
mają być wezwani na ćwiczenia  rezerwiści 

szeregowi rocznika 1901 w piechocie, czoł- 

gach i łączności, szeregowi r. 1900 w lotni- 
ctwie, podoficerowie roczników 1895 1894 o- 

raz z roczników 1902, 1900, 1899, 1898, 1891 

i 1890, którzy w latach poprzednich ćwiczeń 
nie odbywali. 

O ile rezerwista wzywany nie otrzyma 

SŁ © W © 

(2500 m. 2); w szybkiem tempie do- 
konywują się prace w gmachu szkoły 
przemysłowo - handlowej im. Em. 
Dmochowskiej, przeznaczonej na ek- 
sponaty rolnicze. й 

To samo widzimy, zwiedzając 
gmach teatru Letniego, przeznaczone- 
go na pomieszczenie dorobku pań- 
stwowego, reprezentowanego przez 
monopole. 

Przystąpiły również do budowy 
pawilonów firmy prywatne. 

Na terenie ogr. Beraardyńskiego 
szybko posuwają się prace przy bu- 
dowie pawilonu leśnego, który wznie- 
siony będzie z drzewa brzozowego w 
korze, co ma wskazywać na powsze- 
chnosć i wartość tego gatunku drze- 
wa na Wileńszczyźnie. 

Już wybudowano szosę 400 mtr., 
łączącą ulice Syrokomli z wejściem 
na Targi, co wpłynie na skrócenie 
drogi z Antokolu. 

Dział Targów Północnych, jak już | 
dziś można ustalić, obejmie: w pawi- 
lonie głównym i niektórych prywat- 
nych — wszelkiego rodzaju maszyny 
pochodzenia polskiego i zagraniczne- 
go, a więc: obrabiarki drzewa, moto- 
nry spalinowe, maszyny młynarskie i 
tkackie, dalej galanterja żelazna, przy- 
rządy mechaniczne i rękodzielnicze, hu- 
tnictwo (reprezentowane przez szereg 
fabryk górnośląskich), materjały tech- 
niczne z metalu i szkła, wreszcie skó- 
ry, wyroby gumowe i papiernictwo. 

Do tegoż działu dojdą eksponaty 
z dziedziny elektro-technicznej, część 
przemysłu tkackiego w połączeniu z 
koniekcją. 

W dziale rolniczym znajdą się: 
nawozy sztuczne, maszyny rolnicze, 
bogato reprezentowane przez wiele 
firm it. d. i t. d. 

We wlasnym pawilonie T-wa Pol. 
Czerwonego Krzyża zgrupowane będą: 
materjały apteczne i urządzenia Sa- 
nitarne. 

Dożynki na Targach. 

Celem wzbudzenia jaknajwiększe- 

go zainteresowania Targami- wystawą 

p. wojewoda Raczkiewicz, gorący 
propagator imprezy, projektuje urzą- 
dzenie w czasie trwania T.-W. „Do- 
żynek* na wzór organizowanych w 
Spale. 

Projekt ten należy powitać z 
radością. przyczyni bowiem ta nieza- 
wodnie pierwszorzędna atrakcja do 
tem większej irekwencjiina Targach- Wy- 
stawie. (r). 

ROS 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
30 lipca 1923 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz... Kupno 

Dolary 8.88 8,90 8,86 
Beigja 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 34,92 35.01 34.83 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcaria 171,685 172.11 171.26 
Stokholm 238,70 239,30 238,10 
Wiedeń 125,755 126.09 125.46 

Włochy 46.18 16,80 46,56 
Marka niem. 212,89 
Funty angielskie 43,325 43,435 43,215 

przed dniem 1 września r.b. karty powoła- 
nia na ćwiczenia, powinien sam zgłosić się 
do P.K.U., zapytując o stan jego sprawy. 
Należy zgłoszenie swe w sprawie ćwiczeń 
zanotować w P.. K. U. jako dowód nieuchy- 
lania się od odbywania ćwiczeń. 

Podą nia o odroczenie ćwiczeń powinny 
być składane w P.K.U. przed dniem 15 sier- 
pnia. Podania muszą być: umotywowane i 
udokumentowane. Nieotrzymanie odpowie- 
dzi do 1 września powoduje konieczność sta 
wienia się do formacji na czas. 

— (r) Usterki w umundurowaniu wojsko- 
wych. W ostatnich czasach daje się zauwa- 
żyć coraz częściej w poszczególnych garni- 
zonach nieprzepisowo ubranych oficerów i 
szeregowych. 

Dotyczy to przedew. noszeńia  nieprze- 
pisowo i  nieprzepisowych czapek, nosze- 
nia półbrześków, nieprzepisowego nakłada- 
nia numeracji na naramiennikach i t. p. 

Wobec tego dowództwo korpusu okrę- 
gowego celem ostatecznego usunięcia niedo- 
magań pod tym względem poleciło komen- 
dantom garnizonów osobiście i przez organa 
inspekcyjne kontrolować stan umundurowa- 
nia oficerów i szeregowych, a niestosujących 
się do przepisów o umundurowaniu  pocią- 
gnać do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Analogicznie postąpić winni dowódcy 
formacyj w stosunku do olicerów i szerego- 
wych im podległych. 

— (r) W sprawie zmian przynałeżności. 
Na podstawie odnośnego rozkazu Min. Spraw 
Wojsk., Dow. Okr. Korp. III przesunęto ter- 
min przedstawiania sobie próśb 0 zmianę 
przynależności macierzystej oficerów rezerwy 
i pospolitego ruszenia. 

Termin ten wyznaczono do 15 czerwca 
każdego roku. 

— (r) Byli duchowni a powinność woj- 
skowa. Min. Spraw W: ь i jaś 

niło, iż duchowni, którzy w а 

duchownego, a nie ukończyłi jeszcze 50 lat 
życia, mają być poddani jednorazowemu prze 
glądowi i stosownie do ich stanu zdrowia mo 
gą być zaliczeni do kategorii A.C.D. lub E. 

Osoby zakwalifikowane przez komisję po 
borowa jako zdolni do służby czynnej (kat. 
A.) o ile w chwili poboru nie ukończyły lat 
38-u, winni odbyć czynnie służbę wojskowa 
jako szeregowi. Jeżeli zaś przekroczyły 38 
lat lub też, niezałeżnie od wieku, zostały 
kwalifikowane do kategorji C. łub D. zosta- 

ną zaliczone do pospolitego ruszenia. 
W wypadku zakwalifikowania tych osób 

do kat. E. zostają one zwolnione od powsze- 
chnego obowiązku wojskowego. 

B. duchowni, którzy wystąpili ze stanu 
duchownego po ukończeniu 50 lat —nie 
będą poddani przeglądowi i wołni są całko- 
wicie od powinności wojskowej. 

B. duchowni, którzy przed wstąpieniem 
do stanu duchownego odbyli czynną służbę 
wojskową, po wystąpieniu ze stanu duchow- 
nego zostaną zaliczeni do rezerwy lub pospo- 
litego ruszenia w stopniu wojskowym. po- 
siadanym przed wstąpieniem do stanu ducho 
wnego. Ž 

   

  

OSOPISTE. 
— (v)Urlop zastępcy wojewody p. na- 

czelnika Dworakowskiego. Zastępca wojewo   

Wanda z Oskierków 

KIJAKOWSKA 
opatrzona Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 28 

lipca 1928 roku w majątku Kijakowo. 

Złożenie zwłok do grobów rodzinnych odbędzie się dnia 30 lipca. 

O czem zawiadamiają stroskani MĄŻ, CÓRKA i SYN. 

  

  

  

S 

Leopold Baykowski 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnią 27 lipca 1928 roku w 

majątku Zamosze* Pogrzeb odbył się w dniu 30 lipca r. b. 

O czem zawiadamiają stroskane ŻONA I RODZINA. 

  

dy wileńskiego, p. Dworakowski wyjechał 
w dniu wczorajszym na kilku-tygodniowy 
urlop wypoczynkowy. 

W czasie nieobecności p. Dworakowskie- 
go zastępstwo w jego resorsie powierzono 
naczelnikowi oddziału administracyjnego p. 
Monkiewiczowi. 

— Prezes Wileńskiej Izby Kontroli Pań- 
stwa Pan jan Pietraszewski powrócił z ur- 
lopu wypoczynkowego i z dn. 30 lipca r. b. 
objął urzędowanie. 

SAMORZĄDOWA. 
(o) Walka z zamaskowanym handlem. 

W związku z wejściem w życie rozporządzę. 
nia o uregułowaniu godzin handlu, władze 
administracyjne przystąpiły do walki z roz- 
powszechnionym na terenie Wilna zamasko 
wanym handlem artykułami spożywczemi 
i innemi, prowadzonymi przez piwiarnie, her- 
baciarnie i kawiarnie, które na mocy konce 
sji i charakteru swego mogą być otwarte do 
godziny jedenastej wieczorem. Stwierdzono 
również, że duża ilość sklepów, niemających 
nic wspólnego ze sprzedażą napojów, w о- 
kresie letnim zaprowadza sprzedaż wody 
sodowej i lemoniady i pod tym pretekstem 
prowadzi handel do późnego wieczora. 

Aby tego rodzaju nadużyciom położyć 
raz na zawsze kres,władze administracyjne 
zarządziły, że sprzedaż wody sodowej i in- 
nych napojów prowadzić mogą tylko te skle 
py, które mają na składzie tylko tego rodza- 
ju oraz napoje w minim. ilości słodycze oraz 
takie sklepy, które po godz. 7-ej wiecz. w 
specjalnem przepierzeniu uniemożliwiają kli- 
jentowi dostęp do artykułów innych, prócz 
ofzeźwiających. Wszelkiego rodzaju budki i 
stragany z artykułami spożywczemi i inne- 
mi muszą handel przerywać tak samo jak skle 
py frontowe o godz. 7-ej wiecz. 

— (0) Przepisy o handlu narkotykami. 
Min. Spraw Wewnętrznych wydało przepisy 
wykonawcze do ustawy 0 _ substancjach i 
przetworach odurzających. Przepisy przewi- 
dują, że pozwolenia na wyrabianie narko- 
tyków udzielane będą tylko większym hur- 
townikom i wytwórniom. Hurtownie sprze- 
dawać mogą narkotyki jedynie aptekom. 
Sprzedaż narkotyków w aptekach odbywać 
się może wyłącznie zareseptami lekarskiemi. 
Dia scisłego nadzoru nad handlem narkotyka 
mi wytwórcy, hurtownie i apteki prowadzić 
muszą specjalne książki obrotu narkotykami. 

— (0) Policja więzienna. W myśl prze- 
pisów nowej ustawy o więziennictwie utwo- 
rzóna zostanie specjałna straż więzienna dla 
eskortowania więzniów i t. d. zamiast uży- 
wanych dotychczas w tym celu funkcjonar- 
juszów policji państwowej. Policja więzien- 
na składać się będzie z brygad pieszych i 
konnych i otrzyma umundurowanie obecnych 
strażników więziennych. 

  

   

  

SĄDOWA. 

— (r) Zmiany w sądownictwie. Miano- 
wany na stanowisko prezesa sądu okręgowe- 
go w Wilnie dotychczasowy sędzia sądu a- 
pelacyjnego w Warszawie p. Kazimierz Bzo- 
wski obejmie urzędowanie jutro, dn. 1 sier- 
nia. 

a P. Henryka Muraszkę, sędziego sądu о- 
kręgowego w Wilnie nominowano na wice 
prezesa tegoż sądu. 

Podprokuratora przy sądzie apelacynem 
w: Wilnie p. Witolda Skindera przeniesiono 
niesiong na stanowisko prezesa sądu“ okrę- 
gowego w Nowogródku. 

Sędziego śledczego w Ejszyszkach pow. 
Lidzkiego, p. Witolda Skindera przeniesiono 
jako sędziego śledczego Il-ego rewiru m. 
Wilna; na miejsce sędziego p. Majewskiego 
którego zanominowano sędzią sądu okręgo- 
wego w Równym. 

SZKOLNA. 

— Bolszewickie podręczniki w gimna- 
zjum białoruskiem, Od czasu ustalenia się 
władzy polskiej na ziemiach wschodnich gim- 
nazje białoruskie w Polsce posiłkują się je- 
dynym narazie podręcznikiem białoruskiej hi- 
storji literatury, opracowanym przez M. Ha- 
reckiego. 

Podręcznik ten wdrugiem wydaniu ukazał 
się w Wilnie w roku 19Ż1-ym, niedawno zaś 
„odpowiednio przerobiony i uzupełniony” jak 
opiewa przedmowa, wyszedł już trzecim wy- 
daniu w czerwonym Mińsku. 

Otóż, pomijając już właściwy białorusi- 
nom radykalizm społeczny i wygrywanie an- 
tagonizmów socjalnych, któremi nacechowa- 
na jest ta książka, uderza w niej przedewszy 
stkiem co innego. Mianowicie nazbyt już 
„praktyczny* wydawca czy też autor, mając 
na myśli „rynki wschodnie" czyli Białoruś 
Sowiecką 1 zapominając, że się znajduje na 
terenie, należącym do chrześcijańskiego Za- 
chodu, wydał ten podręcznik na modłę bol- 
szewicką, pisząc wszędzie słowo „Bóg* z 
małej litery! 

Nie trzeba chyba tłumaczyć jak wiełkie 
spustoszenie w duszach młodzieży sieje ta- 
ka mała literka* i do czego cała ta robóta 
zmierza! Zwłaszcza ohydną jest ta „pisow- 
nia“ w tych licznych ustępach gdzie autor 
cytuje wyjątki z utworów białoruskich pisa- 
rzy szlacheckich ubiegłego stulecia — ludzi 
—jak wiemy — głęboko religijnych, co spra 
wia wrażenie cynicznego gwałtu nad naj- 
świętszemi przekonaniami tych zmarłych już 
a więc nie mogących się bronić osób. 

Charakterystycznem tu jest stanowisko 
Białorusk. Demokracji Chrześcjańskiej, któ- 
ra, zamiast energicznie zaprotestować, po- 

  

     

   

  

    

    
    

p: 

krywała sprawę milczeniem z pobudek opor- 
tunistycznych by się nie narazić na ataki bia- 
łoruskiej prasy komunizującej. 

„Bardziej zrozumiałem jest milczenie ro- 
dziców tych dzieci, w obawie przed ewen- 
tualnem wydaleniem ich z gimnazjum. 

Mamy nadzieję że Kuratorjum Szkolne, 
które nieraz ujawniało zbytek energji w dzie 
dzinie szkolnictwa białoruskiego, zwróci wre- 
szcie swą uwagę na to nienormalne i wyso- 
ce szkodliwe zjawisko, które nazwać by mo- 
żna fabrykowaniem „bezwyznaniowców*, i, 
wycofując natychmiast ten podręcznik z uży- 
tku szkolnego, zmusi Białorusk. T-stwo Wy- 
dawnicze do wydania tego podręcznika zgo- 
dnie z panującemi u nas w tej dziedzinie 
przepisami. * 

KOLEJOWA. 

— 10) Utatwienia kolejowe. Min. komu- 
nikacji wyjašnilo w sprawie wsiadania do 
wagonów kolejowych i zajmowania w nich 
miejsc, iż na większych stacjach należy w 
poczekalniach wzywać podróżnych do zaj- 
mowania miejsc w pociągu. Podróżni z bez- 
pośredniemi biletami jazdy, zmuszeni na sta- 
cji pośredniej przesiąść się do innego pocią- 
gu, mają w tym pociągu pierwszeństwo 
przed osobami, rozpoczynającemi dopiero po 
dróż. Wagony bezpośrednie powinny być 
przeznaczone przedewszystkiem dla podró- 
żnych z biletami ważnemi w komunikacji 
bezpośredniej. az į 

— (v) Ułatwienie przy przesyłaniu pr 
syłek. Ministerstwo komunikacji wydało о- 
statnio zarządzenie że opłaty za przewóz 
„bagaży” w pociągach osobowych mogą być 
uiszczane nietylko podczas nadawania baga- 
żu — jak to miało miejsce dotychczas—ale 
również i przy odbiorze go. 

Zarządzenie to należy powitać z u- 
znaniem — umożliwi ono bowiem pasażerom 
a zwłaszcza osobom, wracającym z letnisk, 
opłacanie bagażu na stacjach ich miejsca za- 
mieszkania. 

— (v) Nowe kółko rolnicze w gminie 
Worniańskiej. W ostatnich dniach we wsi 
Dubowka gm. Worniańskiej pow. Wileńsko- 
Trockiego z inicjatywy miejscowych obywa- 
teli zorganizowane zostało nowe kółko rolni- 
CZE: 

Zadaniem tego kółka będzie szerzenie 
wśród miejscowej ludności wiedzy i kultu- 
ry gospodarczej. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski sala „Lutnia“. Wystę- 

py Zofji Grabowskiej. Dziś graną będzie w 
dalszym ciągu wielce oryginalna i fascynu- 
jąca sztuka czeskiego autora K. Cąpka „Ta- 
jemnica Makropulos". Rolę główną kreuje 
świetna artystka Zoija Grabowska w otocze- 

niu wybitnych artystów Teatru Polskiego: 
M. Leis kiej, S. Dąbrowskiego, M. Godlew- 
skiego, M. Lenka, W. Malinowskiego i K. 
Wyrwicz - Wichrowskiego. 

Sztuka wywołała żywe zainteresowanie. 
— Najbliższa premjera. W piątek najbliž- 

szy ujrzymy słoneczną komedję włoską For 
zano „Dar poranka" z Z. Grabowską i M. 
Godlewskim w rolach głównych. > 

— „Wierna kochanka”. okazji zjazdu 
legionistów Teatr Polski wystawia w dniu 
12 b. m. doskonałą komedję Fijałkowskiego 
„Wierna kochanka'. Sztuka ta odźwierciad- 
ła dokładnie nastroje wojsk polskich z bol- 
szewikami. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (r) Ofiary Wilji. W niedzielę zażywa- 
jący rozkoszy kąpieli Bronisław Piotrowski, 
mieszkaniec zaśc. Strażniki, gm. niemenczyń- 
skięj utonął w W Po pewnym czasie z 

nurtów wydobyto już tylko zwłoki. 

W czasie łowienia ryb utonął w rzece 
Ałcie Bazyli Kobiak mieszk. .zaśc. Bonanki, 
gm. jaźnieńskiej pow  Święciańskiego, Ko- 
biak cierpiał na chorobę sw. Wita, w czasie 
połowu dostał ataku, a wobec braku pomo- 
cy, utonął. 

— (r) Okradziony w teatrze żydowskim. 
Z kiezseni palta, pozostawionego w szatni 
teatru żydowskiego Mojżeszowi Makowskie- 
mu skradziono portfel z 600 zł. gotówką, 3 
kwitami kaucyjnymi na 145 zł., biletami do 
następnej klasy łoterji państwowej i dowo- 
dem osobistym. 

— (r) Pech p. Skórnika. Z mieszkania 
Konstantego Skórnika (ul. Nieswieska 2) 
w czasie nieobecności właściciela, jego 
„znajoma* Felicja Słyszeniowa, zamieszkała 
przy zauł. Prywatnym Nr 4 zabrała pienią- 
dze i inne drobne rzeczy, wartości 890 zł. 

P. Skórnik nie godząc się na tego rodza- 
ju podział swego mienia, zwrócił się o inter- 
wencję do policji, która część rzeczy odeb- 
rała a samą Słyszeniową aresztowała. ! 

—(r) Skutki szalejącej burzy. W czasie 
szalejącej w ciągu całej ubiegłej niedzieli bu- 
rzy rażona piorunem została Marja lwanow- 
ska, zamieszkała w  Kuprjaniszkach Nr 28. 
Poszkodowaną przewieziono do szpitala Św. 

Jakuba. $ 
W Wielkich Solecznikach od pioruna 

spłonął dom i inwentarz należący do Nikode- 

ma Przewłockiego. Porażenia doznały 16-to 

letnia Helena Przewłocka oraz 17-to letnia 
Helena Stankiewiczówna. Przewloszczankę, 

jako niebezpiecznie kontuzjowaną odstawio- 

no do szpitala sejmikowego w Białym Dwo- 
rze. 

We wsi Sorok Tatary od pioruna spło- 
nęła obora i inwentarz p. Bakiera Bazarowi- 
cza. Straty 2800 zł. 

— (x) Skutki onegdajszej burzy. 
Szalejąca w dniu onegdajszym burzą wy- 
rządziła na terenie całego województwa 
znaczne szkody. W poszczególnych miej- 

    

scowyściach powiatów, Wileńsko-Trockie- 
go, Wilejskiego, Postawskiego, Swięciań- 
skiego i Oszmiańskiego wskutek nawałni- 
cy i uderzeń piorunów zniszczonych zosta- 
ło do 1000 zabudowań gospodarczych. 

„Pozatem w miejscowościach Tormiany 
gminy Rudomińskiej piorun zabił dwuch 
mieszkańców Kazimierza Zabeckiego i Jana 
Sajarewicza Orąz wskutek porażenia ran- 
nych zostało kilkanaście osób. Niemniej 
ucierpiała również na terenie dyrekcji wi- 
leńskiej sieć telefoniczno-telegraficzna, któ- 
rej „połączenia na pewnych linach, jak 
Wilno-Mołodeczno, zostały zupełnie przer- 
wane. 

Ogółem na terenie całego Wojewódz- 
twa od piorunów porażonych zostało 45 
osób, z liczby tej 11 zabitych. 

RÓŻNE. 
— (x) Wynik wyborów do wyznanio- 

wej gminy żydowskiej w Wilnie. Infor- 
mują nas, iż w odbytych w dniu onegdaj- 
szym wyborach do żydowskiej gminy wyz- 
naniowej w Wilnie oddało swoje głosy 
ogółem 4707 wyznawców, t.j. 63 proc. 
uprawnionych do głosowania. 

Wśród poszczególnych ugrupowań prze- 
prowadzili: demokraci 1 kandydata, właś- 
ciciele domów 1, „Aguda" 2, Bund 3, rze- 
mieślnicy 4, sjoniści 5, religiiną młodzież 
robotniczą 1, związek kupców 3, zw. drob- 
nych handlowców 2 i „Achdus* 3. Z listy 
Nr. 12—Inckowolskiego nie przeszedł ani 
jeden kandydat. 

— (r) „Utro* przestało wychodzić. Wy 
chodząca w Wilnie jedyna A --żydow- 
ska gazeta codzienna p. n. „Utro”, po wie- 
lu reorganizacjach onegdaj przestała wycho- 

dzić zupełnie. . : 
Zamknęcie tego pisma poprzedził incy- 

dent wynikły na tle finansowym między wy- 
dawcą p. Buturlinem a komitetem redakcy|- 
nym w osobach pp. Maciejewskiego i Witia- 
żewskiego. 

W rezultacie p. Buturlin, postanowił za- 
wiesić wydawnictwo, a lokal redakcyjny 
przy ul. Jagiellońskiej Nr. 1, zamknął. 

"Jak się dowiadujemy p. Buturlin pertrak 
tuje obecnie z pewną grupą żydowską o 
sprzedaż tytułu prawnego wydawnictwa. 

3 97427407 DĘR 
KET TAKTINIS PRZ DAMNICA 

vii Zjazd Lbegjonisfów w Wilnie. 

Sekcja kwaterunkowa komitetu or- 
ganizacyjnego МИ Zjazdu Legjonistów 
apeluje do obywateli m. Wiina o 
zgłaszanie wolnych mieszkań dla u- 
czestników Zjazdu Legionistów na 
czas Zjazdu. 

Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat 
Związku Legjonistów, Uniwersytecka 
Nr. 6:8 od godz. 16 do 19-ej prócz 
świąt. 

Komitet organizacyjny VII Zjazdu 
Legjonistów podaje do wiadomości, 
że Zjazd obędzie się nieodwołalnie w 
niedzielą dnia 12 sierpnia. Zjazd bę- 
dzie jednodniowy. 

Karty uczestnictwa wydawane bę- 
dą na miejscu w Wilnie w dniach 10, 
11 i 12 sierpnia oraz w pociągach 
zdążających do Wilna w nocy z dnia 
11 na 12 sierpnia. 

Na kartach uczestnictwa podany 
będzie całkowity program Zjazdu i 
uroczystości zjazdowych. Cena karty 
3 złote. 

Wszyscy przybywający na Zjazd 
korzystać będą ze zniżki kolejowej w 
wysokości. 66 proc., udzielanej w dro- 
dze powrotnej za okazaniem karty 
uczestnictwa z potwierdzeniem Komi- 
tetu Organizacyjuego Zjazdu. 

Dla uczestników Zjazdu będą 
przygotowane kwatery zarówno @а 
samotnych, jak przybywających z ro- 
dziną. 

Po zjezdzie odbędzie się szereg 
wycieczek po Wilnie | okolicy, orga- 
nizowanych specjalnie dla uczestników 
Zjazdu. : 

We wszelkich sprawach należy się 
zwracać do Komitetu Organizacyjnego, 
Wilno, ul. Uniwersytecka Nr. 6/8, se- 
kretarjat Związku Legjonistów. Stałe 
dyżury utrzymywane są codziennie z 
wyjątkiem świąt od godz. 16 do 19-ej. 
RZETWECAC OSETII RY EERETACUE TOTO 

- 2 całej Polski. 
— Pożar lasów tatrzańskich jeszcze 

nieugaszony. Pożar lasu tatrzańskiego w 
dolinie Rostoki trwa w dalszym ciągu. Akcja 
ratunkowa wydaje małe rezultaty. Zacho- 
dzi konieczność sprowadzenia wojsk, mia- 
nowicie oddziału saperów z Krakowa. 

Pożar zdążył już strawić rządkie oka- 
zy limb: O godz. 12-ej spadł w Zakopa- 
nem wielki deszcz, który jednak pożaru 
nie zdołał ugasić. 

Pożar wzmaga, się posuwając się w dół 
ku Rostoce, gdzie zaczęły się już palić 
smreki. Według informącyj komisarza Mar- 
tynewskiego spaliło się 30 morgów lasu. 

— Brak wody w Wiśle. Skutkiem 
trwającej posuchy poziom wody na Wiśle 
w dalszym ciągu się obniża, utrudniając w 
znacznym stopniu żeglugę, nawet w dol- 
nym biegu Wisły. Większe statki wogóle 
nie kursują, nawet na odcinku Tczew — 
Gdańsk co parę kilometrów osiadają ną 
mieliźnie, następnie wiele czasu zużywają, 
aby się z mielizny wydostać. 

Poziom wody na Wiśle niższy jest od 
normalnego: pod Krakowem o 84 cm. pod



awichostem o 60 cm., pod Warszawą o 
*7 cm., pod Toruniem o 50 cm., pod Tcze- 
wem o 52 cm. 

W wielkim stopniu utrudniają również 
żeglugę liczne przemiały (miejsca płytkie 
tuż obok nurtu głównego), spotykane co 
kilka kilometrów na przestrzeni od Puław 
aż po Grudziądz. 

„Sekta nawróconych ma- 
gdalen* w Leningradzie. 

Ciemne zaułki Leningradu po dziś dzień 
kryją w sobie wiele tajemniczości. Istnieją 
tam w dalszym ciągu loże wolnomularskie, 
rozwijają się stare i powstają nowe sekty 
religijne. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że mia- 
sto, które dało Rosji Rasputina, zachowa- 
ło, pomimo rewolucji i zaszłej w związku 
z nią ogólnej zmiany nastrojów wśród lu- 
dności, tradycję „rasputińską"* 

Leningradzka „Krasnaja Gazeta* uchy- 
liła w tych dniach w dłuższym  feljetonie 
zasłonę, okrywającą tajemnicze życie Se- 
kciarzy leningradzkich, dając swym czytel- 
nikom obraz działaluości „malego Raspu- 
tina*, t. j. naczelnika „sekty nawróconych 
Magdalen*, Borysa Bielskiego, | : 

„Jest w karczmach taka dziwna godzi- 

na, — pisze „Krasnaja Gazeta": — kiedy 

promienie wschodzącego słońca przedo- 
stają się już przez. okna, a lampy, wiszące 
pod brudnym sufitem, zgasnąć jeszcze nie 
zdążyły". | 

O tej porze zjawia się zazwyczaj w ro- 
zmaitych Szynkach leningradzkich młody 

człowiek w kamiżelce, naciągniętej na „ru- 

baszkę*, z długiemi włósami i w butach Z 
cholewami. Jego przyjście nikogo nie za- 
dziwia. Młodzieniec siada przy stoliku, wy- 
ciąga z kieszeni ewangieljlum i z całym 
spokojem przystępuje do nawracania obec- 
nych w karczmie prostytutek. Zbierają się 
dookoła niego „gwiazdy nocnych spelunek*, 
markietanki taniej miłości, wsłuchując się 

w ieso słowa o miłości i łagodności. | 
tym jednak czasie, kiedy usta taje- 

mniczego młodzieńca wyszeptują pobożne 
słowa testamentu, jego oczy dziwnie jakoś 
i podstępnie mrugają. Rozczulone prosty- 
tutki płaczą rzewnemi łzami, okazując przy 
słuchaniu słów świętych głęboką skruchę. 
Następnie, dając swym słuchaczkom roz- 
grzeszenie młodzieniec opuszcza lokal, za” 
bierając z sobą jedną z ponętniejszych dzie- 
wic i udaje się wraz z nią do... Separo- 
wanego gabinetu. 

Pan ten jest założycielem i głową „se- 

kty nawróconych magdalenek, sekty by- 
łych i obecnych prostytutek". Liczy on za- 
ledwie lat 22, jest synem zesłańca syberyj- 
skiego, a nazwisko jego brzmi Borys Biei- 
ski. W czasach, kiedy w Rosji, panował 
t. zw. komunizm wojenny, Bielski wycho- 

wywał się w kolonji „Krasnaja Zwiezda 
w Leningradzie, gdzie zetknął się z gło- 
śnym „prorokiem* Nikanorem. Wkrótce 
stał się jego najwierniejszym uczniem i wy- 
znawcą jego fantastycznych teoryj. Chcąc 
Nikanorowi imponować swą wiedzą, Bielski, 
będąc wówczas uczniem szkoły średniej, 
czytał bardzo wiele książek naukowych i 
rozszerzął swe ogólne wiadomości dość 
wielostronnie. 

Nie będąc z natury człowiekiem głu- 

pim, Borys Bielski, rychło przyszedł do 

wniosku, że, chcąc zdobyć sławę, powinien 
przedewszystkiem pozyskać sobie względy 
kobiet. Dlatego też zaczął on odrązu Sze- 
rzyć swą „naukę* wyłącznie wśród kobiet, 
Na ulicy Wielkiej Grebieckiej w Leningra- 
dzie odbywały się regularne zebrania, w 
których mogły brać udział tylko przedsta- 

wicielki płci pięknej. Dla mężczyzn wstęp 
na wykłady młodego „proroka* był suro- 
wo wzbroniony. jedynym mężczyzną, Cie- 

szącym się zaufaniem Bielskiego, był jego 

„eunuch*, stary żołnierz Warnawa Diliżan- 
SOW. 

Wieść o młodym proroku szybko sze- 
rzyła się wśród upadłych kobiet Lenin- 
gradu. 2 

Sekta Bielskiego zaczęła się szybko 
rozwijać, przedstawiając przytem pod wzglę- 
dem swego skłądu ciekawy bardzo i bar- 

wny obraz. Była więc tu znaną prostytutka 

przedmiejska, Woronina, pochodząca # gło- 

Śnej spelunki „Stop-Siynał*, dalej żałosna 

Waria Ksenofontow, która pod .wpływem 

„proroka* szczerze opłakiwała swój grze- 

szny los, była tu wreszcie starą prostytu- 

tka „starego režymu“, Anna Kerner. Ale 
Bielskiego nie zadowoliło powodzenie 

wśród prostytutek. Jego ambicje, szły zna” 

cznie dalej, a dlatego „prorok wciągał 

umiejętnie do swej sekty robotnice „fabry- 

czne, zbliżając się przytem ostrożnie, ale 

systematycznie do organizowanych komso- 

molek, tej arystokracji Rosji współczesnej. 
Dopóki władze nie zlikwidowały CH 

ginalnej sekty, Życie Bielskiego płynę О 

bez trosk i kłopotów. Wierne „siostry“ 0d- 

dawały mu prawie swe całe zarobki, ku- 

powały mu ciastka i czękoladę, szyły mu 

jedwabne koszule, kradły dla „proroka* 
ślaszki z winem i likierami. Nic więc dziw- 
nego, że w ostatnich czasach „mały Raspu- 
tin“ zmienił swój wygląd nie do poznania. 
Podarta kamizelka ustąpiła miejsca wy- 
twórnemu garriturowi, a buty z cholewami 
eleganckim lakierkom. W pięknym kapelu- 
szu iz laską z mohogramem paradował 

  

H. BALFGUR. 

*©ALRA 0 DOKUMENTŲ 
Osborne otworzył drzwi do sali 

podziemnej, w której znajdowały się 

się tajemnicze szafy. Gdy wszyscy już 

weszli, Morgan zwrócił się do Strick- 

landa: : 

— Moja córka zarzuciła mi przed 

chwilą, że nie dotrzymałem danego 

słowa panu, ale ona nie miała racji. 

Jeśli pan sobie przypomina, obiecałem 

pokazać, w jaki sposób można uwol- 

nić Boyda, obecnie dotrzymałem obie- 

tnicy. 
Otworzył szatę, w której była tabli- 

sa z kontaktami. 
— ОЮю w jaki sposób puszcza się 

prąd do groty, —rzekł, zręcznie mane- 
wrując elektrycznością, są dwa sposo- 
by otwierania groty: jeden polega na 
tem, co tu pokazałem, drugi zaś za 
pomocą pewnego aparatu,, znajdują- 
cego się przy wejściu do groty. Wolę 
skorzystać z tego ostatniego sposobu. 

Izo, włóż te buty. Samie, czy masz 
drabinkę ? 

Za chwilę znaleźli się w głębi stu- 

dni. Osborne szedł na przedzie, za nim 

Strickland, Izabella, a na końcu Mor- 

gan. Ten ostatni podszedł do ciężkiej 

bramy t otworzył ją wyjętym z kiesze 

ni kluczem. ; 
W tejže chwili skala poza ich ple- 

cami usunęła się, otwierając wolne 

przejście do groty,podmytej przez mo- 

Wydawca Stanisjaw fiackłiewicz 

W MMM!!! | 

„prorok* po ulicach peryferyj leningradz- 
kich, wzbudzając podziw i szacunek niela- 
da wśród „nawróconych magdalenek*. Ale 
czujne oko stróży moralności sowieckiej 
spostrzegło zaszłą *w wyglądzie Bielskiego 
zmianę: Przeprowadzono obserwację „pro- 
roka* i „sektę magdalenek* ; zlikwidowano. 

  

$muina tajemnica pięknej artystki. 
Pełna wdzięku młoda i porywająca ta- 

lentem paryska artystka rewjowa Jenny 
Golder odebrała sobie życie wystrzałem 
rewolwerowym w Serce. 

Samobójstwo to uczyniło w Paryżu 
wielkie wrażenie. Ci, którzy znał Jenny 
Golder, wiedzieli, że kryją się w niej dwie 
różne istoty: artystka i kobieta. 

Artystka i pełna werwy i temperamen- 
tu kobieta jest często smutna i przygnębio- 
na. Tylko najbliższym przyjaciołom zwie- 
rzała się ze swych trosk. Dla przyjaciół 
jej owo nagłe samobójstwo nie było więc 
taką niesporzianką, jak dla szerokiej pu- 
bliczności. 

Bliższym przyjacielem jej był inny ko- 
lega z „Palace* Spadarro. 

Ten francusko-włoski kuplecista, pia- 
nista, śpiewak, humorysta, artysta wielkiej 
miary, wpoił w jenny Golder jej styl te- 
chnikę i rutynę. 

Karjerę swą rozpoczęła w _ Londynie 
jako skromna, mała tancerka. Tam ujrzał 
ją wielki agent paryski Sherek, ma nager 
„Alhambry*. Wziął ją więc w swoje ręce i 
umieszczał w coraz to lepszych teatrach 
rewjowych Paryża. 

W „Casino de Paris* zetknęła się po- 
raz pierwszy ze Spadarro. Spadarro wybrał 
ją na swą partnerkę: studjował z nią sce- 
ny, duety, tricki, studjował tak długo, aż 
po upiywie paru miesięcy „Jenny* stała się 
jedną z piewszych „gwiazd* rewji paryskiej. 

Wiosną r. 19.7 jenny i Spadarro przy- 
byli z rewią „Vive la femme!“ na gościnne 
występy do Berlina. Powodzenie mieli ogro- 
mne... I tu w Berlinie rozstrzygnął się los 
Jenny. 

W lewej loży proscenium zasiadł pe- 
wnego wieczora jakiś pan, który nie spu- 
szczał zachwyconych oczu z artystki. Na- 
zajutrz ten sam pan zajął tę samą lożę. 

Trzeciego dnia taksamo. Tego dnia po 
wielkim kuplecie wręczono jenny Golder 
olbrzymi kosz z orchidejami. W koszu 
tkwiła karta wizytowa, na której widniało 
Baron de Loewenstein Bruksela. 

Jenny Golder ani žaden z jej kolegów 
nie wiedzieli wówczas, kto to jest baron 
Loewenstein. W całym Berlinie wiedzieli 
o tem jedynie dwaj, trzej zaufani ludzie, 
którym polecono olbrzymie zakupy sztu- 
cznego jedwabiu dla Brukselli. Po tygodniy 
Leewenstein ziawił się znowu w ioży. 

Zjawiły się też orchideje... | inne kosz= 
towniejsze dowody uwielbiania. 

Tak zapoznali się jenny Golder i ba- 
ron Loewenstein. 

Znajomość przerodziła się w gorącą 
przyjaźń. 

Jenny Golder wróciła do Paryża. Loe- 
wenstein odwiedzał ją tam z Brukseli pra- 
wie co tydzień, by spędzić z nią chociaż 
parę godzin. 

Wówczas to nikt nie wiedział, dokąd 
udaje się samolot barona Loewensteina, 
wyfruwając z Brukseli, a jenny Golder by- 
ła natyle rozsądna, że nikomu nie zdra- 
dzała tajemnicy miłości wielkiego finan- 
sisty. 

Nagłe samobójstwo Jenny Golder od- 
słanię znowu jedaa tajemnicze ogniwo w 
łańcuchu zdarzeń, składających się na ta- 
jemniczą śmierć bogacza. 

MOTWAEREWOWENBCECAO OORAES WENECJA 

RADJO. 

Wtorek dn. 1 sierpnia 1928 r. 

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

17,00—17,20: Muzyka zspłyt gramofono- 
wych. : : 

17,25—17,50: Transmisja z Katowic: 

odczyt. * 
17,50—18,00: Komunikaty. 
18.00 —18.15: Chwilka litewska. 
18,15—19,00: Transmisja muzyki po- 

pularnej z ogrodu cukierni B. Sztralla w 

Wilnie. : 
19,05—19,30: Audycja recytacyjna Ka- 

tarynka Bolesława Prusa wygłosi Halina 

Hohendlingerówna. В 
19,30—19,55: „Podbiegunowa wyprawa 

gen. Nobile w r. 1928*, odczyt wygłosi 

Stanisław Rómer. SĘ 
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert popularny. A 

22,00—22,30. Transmisja z Warszawy: 

  

sjgnał czasu. З : 

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

"TI KROJU SZYCIA i modelowa- A 
Lb) nia S. Stefanowiczówny, ul. 

W wielka 56-3. Zapisy codziennie na 

Aku dzienne i wieczorowe. Uczeni- p 

ce kończące otrzymują świadectwa 

szkolne i cechowe. Uczą opraco- 

A": samodzielnie kroje według p 

ostatnich mód. Mieszkanie dla przy- 

Wiezin ch zapewnione. о -9@8;' 

p stał statek. Morgan rze, u której stó "MOB 
: córki i Ja- wszedł tam w towarzystwie 

cka. WSI 

— Za tą bramą znajdują się Boyd 

i Molly. Oddam panu klucz przed odej 

ściem. 
Sam puścił w ruch maszynę na 

statku i mały okręt elektryczny wy- 

płynął za bramę. Morgan celował z re- 

wolweru do Stricklanda. 

Wszystko w porządku! — krzyknął 

Osborne. — Wsiadaj Izo, — krzyknął 

Morgan. 
Izabella stała sztywna z oczyma 

szeroko rozwartemi, pełnemi przeraże- 

ma. 

— Co to ma znaczyć? — szepnęła. 

Ojciec jej roześmiał się głośno. 

— To znaczy, — odrzekł, — że 

wygrałem i tym razem i że ten blazer 

zaczepił silnieįszego od siebie. || 

Iza postąpiła naprzód, lecz ojciec 

pochwycił ją za rękę i powstrzymał. 

— Wsiadaj natychmiast, — rozka- 

zał ostro, czy chcesz, żeby Sam zmusił 

cię do tego? 

—_ Niech pani usłucha ojca, — 

rzekł Strickland, — proszę się o mnie 

nie niepokoić. Głos jego był jeszcze bar 

dziej zachrypnięty, zdawało się, że 

trudno mu jest mówić . 

— Oto'klucz od więzienia Boyda, 

— ciągnał dalej Morgan, rzucając mały 

przedmiot do nóg Stricklanda, ale jeśli 

pan zechce go podnieść, zanim Ściana 

się zamknie , będę strzelał. 

Nie spuszczając rewolweru, skie- 
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Przetarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgo- 

wa Dyrekcja Robót Publicznych) ogłasza 
piśmienny przetarg ofertowy na reboty bu- 
dowlane, związane z przebudową pałacu po- 
Tyszkiewiczowskiego na Gmach  Blbljotek 
Publicznych w Wilnie. 

, Przetarg odbędzie się w dniu 10 sier- 
pria 1928 r. o godzinie lo-tej w Okręgo- 
wej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, 
przy ui. Magdaleny Nr. 2, pokój 78. Pi- 
śmienne oferty winny być złożone w tym- 
że dniu do godziny 9 i pół w Kancelarii ; 
Oddziału Budowlanego Dyrekcji, pokój 
Nr- 92, łącznie z pokwitowaniem Kasy 
Skarbowej ną wpłacone wadjum przetargo- 
we w wysokości 5 proc. zaoferowanej 
sumy. 

W ofercie winien być podany minimal- 
ny termin, w którym firma podejmuje się 
S RonaS obiętą niniejszym przetargiem ro- 
otę. 

Ogólne warunki przetargu i ślepy 
sztorys otrzymać można w Okręgowej Dy- 
rekcji Robót Pubiicznych w Wilnie, pokój 
Nr. 91, za zwrotem kosztów wykonania. 
Tam również można codziennie od godzi- 
ny t2-ej do 13-tei przejrzeć ogólne i te- 
chniczne warunki wykonania robót przez 
przedsiębiorców, projekt robót, projekt 
umowy oraz ogólne przepisy Min. Rob. 
Publ. o przetargach, które dlą oferenta są 
obowiązujące. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie 
prawo wybótu oferenta, uzależniając to od 
iachowych i finansowych zdolności przed- 
siębiorstwa oraz prawo zredukowania ilo- 
ści robót lub nawet zupełnego ich zanie- 
chania. 

7а Wojewodę 
w z. Dyrektor inżynier 
(—) A. Przygodzki. 

КОСО Са Е О ЕВ СО Ка е 

ŁADOWANIE i NAPRAWA 

AKUMULATORÓW 
Tanio, Fachowa, Szybko. 
Tanie i najtrwalsze akum. anodowe» 

katodowe, samochodowe i inne. 

Zakłady Akumulatorowe 
i Elektrotechniczne - 

E-Technik MICHAŁ GIRDA. 
Wilno, Szopena 8. 
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Ogłoszenie. 
Urząd Wojewódzki, Dyrekcja Robót 

Publicznych we Lwowie, podaje do pubiicz- 
nej wiadomości, że Sąd konkursowy dla 

projektów gmachu Biblioteki Politechniki 
Lwowskiej ,na posiedzeniu, odbytem dnia 

13.linca b. r. pod przewodnictwem Pana 
Prezesa Rady Ministrów Rz. P. Prof. Dr. 
Kazimierza Bartla, przyznał z nadesłanych 

5-ciu prac, awie drugie nagrody po 3.000 

złotych, a to: za pracę Nr. 2, której auto- 

rami są: P.P. Inż. Arch. Bronisław Wiktor 

i Tadeusz Jankowski ze Lwowa, oraz za 

pracę Nr. 5, Której autorem jest Atelier 

Architektoniczne „Partenon* w Warszawie, 

ul. Królewska Nr. 8. 

Zarazem zawiadamia Urząd Wojewódz- 
ki, Dyrekcja Robót Publicznych, że nięna- 
grodzone prące i zapieczętowane koperty, 

zawierające znamiona autorów, mogą być 

odebrane w przeciągu 30 dni od daty ni- 
niejszego ogłoszenia w biurze Oddziału III. 

arch. budowli. Dyrekcji Rob. Publ. Gmach 

Województwa III piętro, tudzież że poupły- 
wie tego terminu koperty nieodebrane, 
ułegną zniszczeniu. 

Dyrektor Robót Publicznych 
w. z. Blum. 
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MAŚĆ GOJĄCA 8 
wszelkie rany. szczególnie przesta- 
rzałe rany u nóg, jakoteź wyrzuty 
wszelkiego rodzaju, z doskonałym 
skutkiem używana i wypróbowana, 
dużo listów dziękczynnych do dy- 
spozycji. Słoik 3 zł, podwójny 5 zł. 
Do nabycia w aptekach lub wprost 
Apteka A. Jurkowskiego — Nakło, 

Wielkopolska. £. OS0E 

    

  

  

rował się ku statkowi. Gdy zamknął 
za sobą bramę, głaz powrócił na daw- 
ne miejsce, zamykając nowego wię- 
źnia. 

Gdy Morgan znalazł się na statku, 
Izabella cała drżąca z oburzenia, zapy- 

tała: 
— Czy masz zamiar zamordować 

troje ludzi? — głos jej brzmiał głucho. 

— Nie mów do mnie, — odrzekł. 
Odpowiem chętnie na wszystkie two- 
je pytania, ale nie tu na okręcie. 

Statek wymknął się szybko z gro- 
ty, Sam zręcznie sterował wśród skai 
przybrzeżnych, a gdy już je wyminął, 
podwoił szybkości. Ё 

Gdy przebyli około mili, Morgan 
dał umówiony znak przy pomocy ele- 
ktryczności. Po lewej stronie błysnęło 
światło. Sam zwrócił statek w tę srro- 
nę i po kilku minutach, Izabella ujrzała 
w ciemnościach sylwetkę parowca. 
Statek zbliżył się, z pokładu rzucono 
sznurową drabinkę, po której dostali 
się wszyscy troje na okręt. 

— Henderson, ruszaj całą parą! — 
rozkazał Morgan kapitanowi. Zgasić 
światła. A ty Izo, chodź do mej kajuty, 
będziemy mogli tam swobodnie poro- 
zmawiać i odpowiem ci na wszystkie 
pytania. 

Pół godziny później, zastukano do 
kajuty Morgana. 

— Co się stało? — zapytał, otwie 
rając drzwi. 

— Gonią 
Henderson. 

za nami! — wyszeptał 

Redaktor odpowiedz ialnv Witoła Woydyllo. 

ko- Ń 

мо © 

  

Res „Dalios“ 
  

Parter od | zł, Bałkon 70 gr. Rekordowa sensacja! TANIEC.. Pieniądz... MiłoŚĆ..- (Tajemnica gabinetu re- 
stauracyjnego). Porywający kino-romans z życia wielkiego kabaretu paryskiego. W rol. gł: Ellen Richter i 

  

Wileńska 38. Bruno Kastner. Wspaniała rewja paryska. Przepych, wystawa! Nad program: WESOŁA  KOMEDJA. 
NU Seansy_o godz. 6, 8 i 10.15. a 

Kinos į Dzis na ekranie naszym światowa sensacja, najaktualniejszy film doby obecnej w 10 aktach LOT AMUN- 
Teatr „POIÓJA | DSENA DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO. Gigantyczne wysiłki wśród gór lodowych, gdzie zewsząd czyha 
A.Mickiewicza 22. | biała śmierć. Obraz ilustruje nam lot jego w r. 1927 i w czerwcu 1928 r. na poszukiwania ekspedycji gen. 

Nobile. Wszystkie szczegóły lotu ujrzymy w tym obrazie aż do jego zaginięcia. 
każdy powinien zobaczyć ten film. Początek seansów o godz. 5.30, 7, 8.30 i 10.25. Z powodu wielkiego za- 

interesowania publiczności prosimy o przybycie o 25 minut przed rozpoczęciem seansów. 
Dziś! Wieczór humoru, satyry i smiechu! Najpopularniejsi komicy świata PATi 
swym sztabem komików. Najnowsza ostatnia produkcja PAT i 

„Ognista szampańska farsa w 12 aktach. Smiech bez przerwy do łez. 
Tesi „WADÓŚ” 

Wielka 30. 

Przy tak rzadkiej okazji 

PATACHON na czele ze 
PATACHON, JAKO PODPORY TRONU 

  

Miejski Kinematograi 
Kulturalno-Oświato' 

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 świętą od g. 3 m. 30. 
Początek seansów od g. 6-ej, w niedzielę i święta od g. 4-ej. Następny program: „Rywale oceanu* 

„Maraion polski“ dramat z dziejów Narodu Polskie- 
go w 10 aktach. Orkiestrą pod dy- 

  

ul. Ostrobramska 5. | 

Kino Kolejowe „DES“ 
(obok dworca kolejowego).   

Dziś i dni następnych! Wielki szlagier! „ZŁOTY MOTYLEK" (SZAŁ TAŃCA) wspaniały dramat 
nowoczesny w 8 aktach. W roli głównej urocza Lilli Damita, czarująca kasjerka modnej restau- 
racji. Tegoroczne regaty na Tamizie! Charieston! Divy kabaretowe! Motylek w sieci pająka! Ceny 
miejsc zwykłe. Początek seansów O g._6-ej> w niedziele ij święta O g. 4-ej. 
  

Fock ray 

  

Państwowy Bank Rolay Oddział w 
drzewostan na wyrąb w lesie należącym 
Budy, pow.  Wileńsko - Trockiego, gm. Podbrzeskiej na bliżu rzeka i staw. Ę 
przestrzeni około 40 ha w skłądzie następującym: tanio _ SAMOCHÓD | Sprzedamy natych- | 

1) papierówki świerkowej 2.500 m.3 „Buick* na chodzie | miast. Cena 13.000 £ 
2) drewna dębowego i jesionowego użytkowego 200 m.3 Boktėr-Medycyny w  bardze dobrym dolarów 
3) drewna użytkowego klonowego 130 m.3 A. GYMBŁLER Stanie, siła 70 koni, | D. H.-K. „Zachęta | 
4) arewna użytkowego osikowego 20 m.3 EE nowy model. lnfor- | Mickiewicza З 
5) drewna opałowego świerkowego 606 m.3 choroby skórne, We- macje ul. Kalwaryj- | tel. 9-05. 6 
4) 5 „ dębowego i klonowego 640 m3  "€ErYCZne |  MOCZO- ska 1 m. 12. 0-032 = 2 т 
7) 2 a osikowego 100 m.3  plciowe. Elektrotera- - „„—— PO aa M "amzwzę 

8) d „ brzozowėgo 200 m.3 Pia, słońce górskie 
BA „ sosnowego 16 m.3  dlatermia. Mickiewi- й LOKALE й 

Informacy] na miejscu udziela gajowy Michał Wojtkiewicz. SZA. 12. róg  Tatar- |... zzz Й 
Dojazd z Wilna 26 kim. najbliższa stacja Wilno. skiej 6 2i5—8. = 
Wywoławcza cena całej masy drewna określa się na W.ZP 43 POTRZEBNE 

55.000 zł. in plus. 
Informacyj o warunkach płatności i 

udziela Państwowy Bank Rolny, 
hulanka 24, 

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

ESEGŁEKZBSESKO KG ES E3 OBOOCOBOEBE 

TN VN PETN 208.47 10.67 —N Zm 

Oddział w Wilnie, W. Po- 

   

  

ra pkt RWAWAWA (IZY, | 
dkóioby wenerycz ne KUPNO | SPRZEDAŻ Ba a a : 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,' e- 
lefon '567. Przyjmuje Wilnie sprzedaje 
od 8 do 1i0d4 do8. do P. B. R. maj. 

  

  

wszelkich innych 
Br. POPILSKI 

choroby skórne i we. 
neryczne. - Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
5-7 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg  Zawalnej 
40 W.Z.P. 1 

Agrarnego Banku 
sze 

  

OGŁOSZEN 
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., dwie nagro- 
dy po 100 zł. i dwie nagrody po 50 zł. 

. Osoby życzące stanąć do konkursu zechcą powia- 
domić Magistrat (Dominikańska Nr 2 pokój Nr 50) o 

ms ——— 

Pr. G. WOLFSOŃ 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ui. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
- 1& 

FE, 

tem 

pisemnie najpóźniej ao 15 sierpnią roku 1928. 

o ze MAGISTRAT m. WILNA. 

  оНОЛЕН B 
  

ORYGINALNE 

ŻYO siewne WierzkieńsKie 
i odsiew, dające świetne plony i odpowiednie na nasze gleby. 

Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod adresem: 
Fr. Świątecki, Biuro „Lechia“ Sp. Akc. Wilno, Ostro- 

bramska 29, tel. 13—10. 

УЛВ @аж 
EZKGBTERDOW 

AKUSZERKA 

w. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 7. "Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 

  

istnieje od 1840 r. 

В-с!а OLIGER 
MAGAZYN MEBLI 

Wilno, Niemiecka Nr 3, tel. 362. 

MEBLĖ stołowe, sypialne, gabi- 
netowe, salonowe, łóżka; 

kredensy, stoly,  szaiy, biurka, 
krzesła i t. p. 

Dogodne warunki i na RATY. 
RZE A ZOO O PTS SSE S E 

Wezwanie. 
Wzywam poraz ostatni poblicznie 

Pana Stefana  Wrębiakowskiego, 
współwłaściciela firmy Polskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane „Granit“ 
Stefan Wrębiakowski i. Bolesław 
Wojszwiłłe, do rozliczenia się ze 
mną w terminie do dnia 20 sierpnia 
1928. r., w przeciwnym razie będę 
zmuszony sprawę skierować do sądu 
za przywłaszczenie firmowych  pie- 
niędzy. A 

Bolesiaw Wojszwillo. 
Powiadomić: Marjampol. 

Pocz. Woropajewo. 0— 0622 

UDREBURZUGSZOSEEBUZEUNODAŃ 

Morgan wyszedł szybko, 
jąc za sobą drzwi na klucz. 

— Skąd ta wiadomość? — zapy- 
tał niespokojnie. 

-— Czy widzi pan to blado-zielo- 
lone światło za nami? Dwa razy zmie- 
niłem kierunek, lecz ono nie zniknęło, 
a co gorsza, zbliża się coraz bardziej. 

Morgan sposępniał. 
— Czy możemy jechać prędzej?— 

zapytał. 
— Wykluczone, proszę pana. Pły- 

niemy obecnie z szybkością osiemna- 
stu węzłów. 

W milczeniu przyglądali się zbliża- 
jącemu się światełku. Było rzeczą pe- 
wną, że zbliżało się ono z każdą chwi- 

zamyka- 

— |ak daleko są oni od nas? 

— W odległości pół mili 
więcej. 

— Zawrócić i jechać w  przeci- 
wnym kierunku, rozkazał Morgan wcho 
dząc na górny pokład, wraz z kapita- 
nen. 

Gdy okręt zawrócił, po kilku chwi- 
lach znałazł się w pobłiżu goniącego 

parowca. 
Rozległ się huk armatniego wy- 

strzału a na górnym maszcie wrogiego 
okrętu zabłysło światło. 

Jest to rozkaz zatrzymania się, — 
mruknął Henderson z niepokojem. — 
Jest to okręt policyjny, proszę pana! 

-— Proszę powiedzieć, że usłucha- 
my rozkazu, niech się zatrzymają i po- 
czekają na nas, — rozkazał Morgan. 

mniej- 
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Й ЪЕКАВ2Е 
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Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- ; Lekarz-Dentysta 

E NARZĄ- | MARYA 

od 12--21 od sa, Ožyniska-Smolska 
ul. Mickiewicza 24, , ghoroby jamy. ustnej. 

i Plombowanie i usuwa 
O nie zębów bez bólu. 

W. Zdr. Nr. 152. porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 

  

    

   

Popierajcie L.0.P.P. 
Henderson wydał odpowiednie roz 

kazy i okręt goniący „Latającą |askół- 
kę”, zaczął zwalniać biegu. : 

— Zmienič kierunek, — zawołał 
Morgan. — Dobrze! Teraz całą parą 
naprzód... 

Henderson podniósł głowę z niepo- 
kojem. 

— Chce pan wpaść nań z boku? 
Morgan kiwnął twierdząco, ale w 

chwili, gdy „„Jaskółka* ruszyła naprzód 
ku okrętowi policyjnemu, nad pokła- 
dem wzleciała ku niebu rakieta, oświe- 
tlając cały okręt. 

Morgan coinął się, a krzyk przera- 
żenia zamarł mu na ustach: ujrzał bo- 
wiem młodzieńca z rewolwerem w rę- 
ku stojącego na schodach wiodących 
do kajut. 

— O, Boże! Strickland!.. 

Schwycił się za gardło, opuściła 
go dotychczasowa zimna krew. 

Jack rozkazał Hendersonowi: 
— Stanąć natychmiast! : 
— O nie, pierwiej wyślę cię do 

piekła! — zawył kapitan. — Oszuka- 
łeś mnie łotrze! 

Zwrócił się gwałtownie do Morga- 
na: 

sło i.. 
— Osioł! — wycedził przez .zęby 

Morgan, uderzając go z całej siły pię- 
ścią w twarz, tak, że potoczył się bez 
przytomności. 

Za chwilę Morgan biegł wzdłuż 
okrętu, szukając sposobu ucieczki. Ned 

Dostał się tu, gdyż znał ha- 

Druk. „Wydawnictwo Wilenskie* uł. Kwzszelna 23. 

i 

3229 — 9 Ynym ustępstwa. зареса — biurowego Biuro Techniczne, tel 
Z. P. Nr 63 wzglednie jako nau- 5—60 0—051Z 

czycielka. Posiada 
znajomość języka BEBMANOB NAW 

—-
 

dzajna. Zabudowa- 
nia w komplecie, 
dom mieszkalny o 
$ pokojach. W po- 

FAVAAYA 

Sprzedam   

  

mieszkanie 3 pokojo- 
we z kuchnią,  pożą- 
dane na Antokolu. 
Zgloszenia do „Sto- 
wa“. pod „Mieszkanie“ 

_ Poszukuję 
mieszkania od 1 sier- 
pnia, 2 duże pokole, | 
lub 3 mniejsze z 
kuchnią. Zgłoszenia 
po „Stowa“ pod M.P. 

: 2 lub 3 pokoje z 2-ma 
Pianina | balk. i wszelk. wygod. 

chcę kupić za nad. na biuro, lub 
gotówkę, ul. Piłsud- inne przedsięb. w 
skiego 30 m. 29. —o rejonie ul. Jagieloń- 

skiej do wynajęcia. 
: mp Dow. w bi - a eń 5 jutana, ul 

fg Niemiecka 4, Telef.222 

GRMYGRECZSEZE | LETNISKA | 
RUTYNOWANA рга- АБ В КИЧИЕИ I DNS 

cowniczka biuro- LETNISKA х utrzy- 
wa, b. nauczycielka maniem w majątkacb 
Szkoły ludowej i za- zemskich. Informacje 
wodowej poszukuje jagiellońska 8 т. 12 

siedem czarno-białycb 
rasowych pomor- 
skich sprzeda iolwark 
Markucie, Wilno. -- 1 

K PUJĘ CZARNICE 
ijagode czarne), 

porzeczki, agrest, 
wiśnie i maliny w 
każdej ilości. Wilno, 
ul. Straszuną 13 m. I, 
Grynhaus. 

lub fortepian 

  francuskiego i może 
dawać lekcje muzyki. 
Oferty proszę kiero- 

RÓŻNE 

  

wać gle. adresu; No- TESINIO 

i ЦИ ОЕ 
tung, = UPUJYE 

POTRZEBNY 2. MINKIER 
ul. Wileńska 21 m. 1 

OSZCZĘDNO! 
lokuje pewni: : 

dogodnie : 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe> 

  Od zaraz b. energiczny 

RZĄDCA - ENONOK 
wymagana duża prak- 
tyka i pierwszorzędne 

    

  

  

  

  

a Ь ferencje. Szkoła ickiewi 1 a by. Wojskowym, ų- TEIeTENCį Mickiewicza 21 ly 
sp Kapian rzędnikom i uczącym AE pożądana. | tel. 152, -М 

się zniżka. Ofiarna 4 OISTtYZ odpisami | 
mChoroby weneryczne m, 5, Przyjmuje: od ŚWIAdectw i Żżyciory- 
Bi skórne, „ul. Wileń- 8-1; od 4 7. е kris do a 

a 11, tel. 640, od Wydz, Zdr. Nr. 3210. gazety „Słowo*. ! 
Eioės ВОа аЕ ЗН "rze ZGUBY 
E as 

NAROKRSUNACCZZENUBRZUNKSNOS ma cu 
Pacų do eturszych 7 subiono — лат 

HALLO! O ADA niczn, or e 5 m dzieci. Pomogę chęt- Y.. PaSZBA 
Angielskim orygin. B nie w gospodarstwie. „„ ©огай wizę ami 

nożykiem mMam | Swiadectwa. ni Sław, Unie | 
$ 66 BEES ul Wielka Nr S ainas O 

=—14, Od g. 3 do 5. k A »? GUPLEX g“ ® 3291-0 
"każdy się goli. 7 awm 

BZERKORNEREBAZUBZNUWENZENACZNMA yna - bu- 
3245—5 RB chalter polski, JOTRZEBNY akwf 

niemiecki, rosyjski i zytor olejow. 
irancuski. Długoletnia Oferty z  podanief 
paktyka krajowa i kwalifikacjy, odpisam 
zagraniczna, przyjmie świadectw i życio! 
posadę. askawe sem  skłądać pó 
zgłoszenia sub „Alia* „Akwizytor* do adf 
do adm. „Słowa* —| „Słowa" 1 £62 

  

ukryty przy rufie, usłyszał krzyk Jac 
— Zatrzymać, bo strzelę! 

Rzucił się na sternika, odrzucił $ 
za siebie i z całej siły przycisnął kolć 

Był już najwyższy czas, jeszć 
chwila, a ,„Jaskółka* wpadłaby na @ 
kręt policyjny. 

Morgan, widząc co się dzieje, 
trzymał się. 

— Tryumiujesz, Stricklandzie, 
zawolal, — nierozumiem w jaki 
sób tu się dostałeś, ale przyznaję, 
zwyciężyłeś! $ 

Rozległ się strzał. Jack zachwł 
się i wypuścił z ręki rewolwer. 

Morgan roześmiał się. 
— A jednak szczęście mnie 

opuszcza; czy nie miałem racji, że 
dam się powiesić. Dowidzenia! —' 
mówiąc skoczył z okrętu w morze. 

W tejże chwili rozległ się d 
strzał. To Karter, wraz z Binksem, f! 
dostali się już z policyjnego statku, 
pokład „Latającej Jaskółki". 

— Zdaje mi się, że trafiłem 
brze...— rzekł, dysząc ciężko i poch 
lając się ku ciemnym falom, w FK 
rych zniknął Morgan. 

Lecz nowy huk przerwał jego 
wa, rozległ się zdławiony krzyk. B 
odwrócił się, przed nim stał Biaki 
rewolwerem w ręku. * 

ЗАЗМЫвы 
aa? 

sp. 
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