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Syfuacia polityczna w 
Albanii. 

Po wojnie šwiatowei stala się AL 
banja zarówno pod wzglęgem  poli- 
tycznym i strategicznym, jaki gospo- 
darczym, zbyt ponętnym kąskiem dla 
otaczających ją państw, by można by- 
ło myśleć o spokojnym i niezalež- 
nym rozwoju tej młodej republiki 
bałkańskiej. W Tiranie wkrótce po 
wojnie Światowej Ścierać się też za- 
częły gwałtownie wpływy poszczegól 
nych mocarstw południowe-wschód- 
nich, pragnących wciągnąć Albanię w 
orbitę swych wpływów. Spory  mię- 
dzy Italją, Jugoslawją i Grecją, ma- 
jące swe źródło w dążeniu tych 
państw do opanowania Albanji, były 
tem intensywniejsze, że albańskie u- 
grupowania polityczne same wciągały 

ństwa sąsiednie w wir swych wew- 
netrznych waśni politycznych. 

Albanja współczesna jest teore- 
tycznie parlamentarną republiką. 
Przez wzgląd jednak na niski poziom 
kulturalny ludności i słabo rozwinięte 
poczucie odrębności narodowej, u- 
strój państwowy kraju tego, — który 
ponad 400 lat znajdował się pod pa- 
nowaniem najeźdcy tureckiego, i któ- 
ry po dziś dzień zachował swój sta- 
ry feudalizm,—nazwać raczej wypada 
karykaturą parlamentaryzmu. W par- 
lamencie albańskim nigdy nie było 
właściwie stronnictw i frakcyi  poli- 
tycznych. Na posłów wybierano ludzi 
bogatych i wpływowych, przyczem 
nietylko posłowie i senatorowie, ale 
sami ministrowie spoglądali na swe 
funkcje państwowe , jako na swego 
rodzaju rzemiosło polityczne. Że w 
podobnych warunkach o pokojowem 
rozwoju i stabilizacjj stosunków w 
państwie nie mogło być mowy, jest 
chyba dla każdego rzeczą jasną. To 
też Albanja w pierwszych latach po- 
*wojennych była widownią  ustawicz- 
nych zamieszek i przewrotów poli- 
tycznych. 

Obóz zwyciężony szukał przytem 
zawsze schronienia zagranicą, gdzie 
Starał się pozyskać względy sąsied- 
nich rządów, by następnie z ich po- 
mocą przystąpić do zorganizowania 
nowego przewrotu w kraju. Nastroje 
bojowe w Albanji doszły do swego 
punktu szczytowego w chwili, kiedy 
biskup Fan Noli, który drogą prze- 
wrotu w roku 1922 doszedł do wła- 
dzy, nawiązał stosunki z bolszewika- 
mi i opracował projekt bardzo rady- 
kalnej ustawy o reiormie rolnej, go- 
dzacej w żywotne interesy wszech- 
potężnych begów albańskich. Tem sa- 
mem Fan Noli ułatwił wielce zada- 
nie swemu najgroźniejszemu przeciw- 
nikowi politycznemu, Achmedowi Zo- 
gu, który w tym czasie pracował usil- 
nie na emigracji (w Serbji) nad przy- 
gotowaniem nowego przewrotu  poli- 
tycznego w Albanii. Oburzeni na Fan- 
Noli'ego z powodu jego projektu re- 
formy rolnej begowie aibańscy po- 
parli czynnie Achmeda beg Zogu, 
który przy pomocy rosyjskiego emi- 
gracyjnego oddziału wojskowego 
Obsadził Albanję, obalił rząd Fan- 
Noli'ego i ujął władzę w swe ręce. 
Achmed beg Zogu, przeprowadzając 
swój odważny plan liczył w wielkiej 
mierze na poparcie ze strony Jugo- 
sławii, która cieszyła się wówczas w 
Albanji wielką popularnością. Lud- 
ność albańska z wdzięcznością wspo- 
minała poprawne zachowanie się Ju- 
gosłowiańskich władz okupacyjnych 
w Albanji podczas wojny Światowej, 
a ponadto żywiła dla rządu  biało- 
grodzkiego znaczne sympatje z powo- 
du stanowiska, zajętego po wojnie 
przez polityków _ jugosłowiańskich, 
którzy domagali się uznania niepod- 
ległości Albanji w jej granicach z ro- 
ku 1913. Wobec Włoch ludność 
Albanji odniosła się w tych czasach 
bardzo niežyczliwie, a Greków wprost 
nienawidzono. 

* Z czasem w stosunkach albańsko- 
jugosłowiańskich zaszły jednak wiel- 

ie zmiany. Jak wiadomo, Jugosławia 
otrzymała później klasztor św. Nauma 

i zmuszona była wystąpić do czynni- 
ków międzynarodowych z wnioskiem 
o zaprowadzenie częściowej kontroli 
nad armją albańską i nad niektóremi 
albańskiemj urzędami. W ten sposób 
w stosunkach między Albanją a Ju- 
gosławją nastąpił pierwszy zgrzyt. 
Tymczasem _ przeciwnicy _ polityczni 
Achmeda beg Zogu zaczęli szukać 
zbliżenia do rządu włoskiego, licząc 
na to, że wzamian za pewne koncesje 
ltalja dopomoże przeprowadzić im 
nowy przewrót w Albanji. Obawiając 

* się, że akcja Fan Noli'ego we Wło- 
Szech mogłaby być uwieńczona po- 
Wwodzeniem Achmed beg Zogu nagle 
Zmienił front i sam zaczął szukać 
Zbliżenia z Rzymem, obiecując sobie 
Od nawiązania kontaktu z uprzemy- 
słowioną ltalją również cały szereg 
korzyści gospodarczych. 
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YOLDEĄ4ARA$ NIE PRZEWI- 
DUJE WOJNY Z POLSKĄ 
BERLIN. (Telegram własny). Warszawski korespondent Ber- 

liner Tageblatt Dubrowich, który wyjechał do Kowna, uzyskał 
wywiad z Voldemarasem. 

Na pytanie korespondenta jakie obecnie widzi Voldemaras 
możliwości zbrojnego konfliktu z Polską, litewski premier odpo- 
wiedział, ż nie przewiduje ou możliwości wojny. Z pewną tros- 
ką myśli jedynie o zjeździe legjonistów w „Wilnie, na którym mar- 
szałek Piłsudski ma „wyjawić wielką tajemnicę", o ile chce się 
dać wiarę pogłoskom oświadczył Voldemaras, można oczekiwać 
oświadczenia marszałka w kwestji wileńskiej. 

W innem miejscu długiego wywiadu Voldemaras ponownie 
zaznączył, że nie wierzy w możliwość zbrojnego konfliktu. 

Według jego przekonania Francja w decydującej chwili 
rozporządzać będzie wystarczającemi środkami, ażeby siłą po- 
wstrzymać Polskę. 

Praca sowiecka nie ustaje w hezmyślnem szka- 
lowanin Polski. 

MOSKWA, 3. VIII. Pat. „Izwiestja“ zaznaczają, żę wskazania polityki sowieckiej 
na niebezpieczeństwo, grożące pokojowi w Europie Wschodniej w następstwie wzra- 
stającej agresywności Polski, zaczynają być rozumiane przez szerokie koła europej- 
skie i opinję publiczną. 

Fakt koncetracji w rejonje Wilna licznych oddziałów armji poiskiej i strzel- 
ców, jak również informacje, dotyczące bliskiego wystąpienia Marszałka Piłsudskiego, 
zwracają na siebie specjalną uwagę. 

Doniesienie „Chicago Tribune" w sprawie zamiaru Marszałka Piłsudskiegu wy- 
ruszenia we wrześniu na Kowno świadczy o tem, że sprawa utworzenia na Litwie 
przy poparcu bagnetów rządu, któryby zapewnił urzeczywistnienie wszystkich aspi- 
racyj Polski jest już w Polsce omawiana. Podobne demarche Polski byłoby takim 
samym aktem gwałtu na ludzie litewskim, jak i jawna okupacja wojskowa Litwy. 

Podkreślając przedstawienia, uczynione przez Niemcy rządowi polskiemu, i do- 
niesienie „Chicago Tribune" w Sprawie wyjazdu do Paryża specjalnego przedstawi- 
ciela Niemiec w celu zwrócenia uwagi rządu francuskiego na niebezpieczeństwo 
napaści polskiej na Litwę, „izwiestja* zaznaczają, że Niemcy poprawiają linjię swego 
postępowania, zdając sobie sprawę z tego, że demarche w Kownie było krokiem nie- 
zdał o tyle, iż niebezpieczeństwo pogwałcenia pokoju pochodzi z Polski, a nie 
z Litwy. 

Ałarmujące pogłoski o koncentracji wojsk pol- 
skich są zmyślone. 

BERLIN. 3.VIII. PAT. Deutsche Mittagszeitung stwierdza w depeszy z 
Królewca, że ostatnie alarmujące pogłoski o rzekomej koncentracji wojsk 
polskich na granicy korytarza i Prus Wschodnich są bezpodstawne. Ludność 
pograniczna nie uważa tych ałarmów za niepokojące. 

Władze polskie nie wydały żadnych Specjalnych zarządzeń ani w spra- 
wie małego ruchu granicznego, ani w sprawie wydawania wiz wjazdowych. 
Komunikacje na pograniczu jest zupełnie normalna. Niemieckie władze po- 
graniczne nie wiedzą nic o jakichkolwiek przygotowaniach polskich. Osoby, 
przejeżdżające granicę Ko kn nių stwierdzają, že wprawdzie wiazialy tran- 
sporty wojskowe, chodzi tu jednak o zwykłe ćwiczenia. Podróżni ci nie wie- 
dzą nic o rzekomym zakazie polskim, niepozwalającym ludność ludności cy- 
wiinej wychodzić po ł0-tej godzinie na ulicę. Również ci, którzy posiadają 

oco w armji polskiej, me wiedzą nic o jakichś specjalnych zarzą- 
zeniach. 

Rozbudowa porfu kowieńskiego. 
Z Kowna donoszą: Rada miejska Kowna postanowiła przystąpić do rozbudowy 

portu kowieńskiego. W tych dniach przystąpiono do obliczeń kosztów zamierzonej 

' Regułacia stosunków polsko-gdańskich. 
GDANSK, 3.VIII. PAT. Dnia 4 sierpnia r. b. podpisane zostaną przez 

komisarza generalnego Rzeczypospolitej Polski Strassburgera i wiceprezy- 
denta senatu gdańskiego Gehla trzy umowy, regulujące stosunki polsko- 
gdańskie. 

Według pierwszej z tych umów z dniem 1 listopada r. b. następuje 
całkowita unifikacja taryfi przepisów kolejowych w Gdańsku z taryią pol- 
ską. W przyszłości zmiany przepisów uskuteczniane być mogą tylko przez 
Polskę. Taryiy i przepisy wykonawcze ogłaszać będzie polska Dyrekcja 
Kolei Państwowych w Gdańsku w specjalnie w tym celu wydawanym 
dzienniku rozporządzeń. Ujednostajnienie taryi oznacza zaprzestanie Sto- 
sowania taryiy łamanej na granicy polsko-gdańskiej, co zmniejszy koszty 
polskiego i zagranicznego importu i eksportu przez Gdańsk. 

W drugiej umowie Polska wyraża zgodę na używanie basenu na 
Westerplatte w czasie, kiedy nie przychodzi amunicja, na ogólne cele handlo- 
we rady portu. Wrazie przeładunku amunicji rada portu zobowiązana jest 
ewakuować w ciągu 2—7 dniu po zawezwaniu przez rząd polski część 
względnie cały basen. Cała umowa może być wypowiedziana w każdym 
czasie z terminem 6-cio tygodniowym. Jednocześnie w umowie tej uregu- 
lowane zostały sporne kwestje, dotyczące przepisów celnych i bezpieczeń- 
stwa na Westerplatte, które były dotychczas przedmiotem sporów w  Gie- 
newie. 

W trzeciej umowie Gdańsk coia swoje protesty przeciwko przebywa- 
niu statków polskich w porcie gdańskim. Co do pobytu tych statków po- 
zostają w mocy dotychczasowe umowy, których rewizją w każdym razie 
nie może nastąpić przed upływem 3 lat. 

Układ Polski z Gdańskiem w sprawie zafrudnia- 
nia rohofników. 

GDANSK, 3. 8. PAT. Dnia 17 lipca nastąpiło pomiędzy Polską, B 

Gdańskiem podpisanie układu w przedmiocie zatrudniania robotników 

przez radę portu i dróg wodnych w Gdańsku celem wykonania umowy 1 

września 1923 r. Rt PAR 

Układ ten podpisali: w imieniu Rządu polskiego komisarz generalny 

Rzeczypospolitej Polski dr. Henryk Strassburger, ze strony gdańskiej se- 

nator dr. Strunk. 

Uroczyść na cześć Polski w Rio de Janeiro. 
RIO de JANEIRO, 3. VIII. Pat. W najstarszem loo-letniem blisko stowarzy- 

rzeniu kupców w Rio de Janeiro odbyło się uroczyste posiedzenie ną cześć Polski. 

Prezes otworzył zebranie, w gorącem przemówieniu podnosząc zasługi kuliu- 
ralne Polski wobec Europy i witając posłą Rzeczypospolitej d-ra Grabowskiego, 

który następnie w krótkiem expose naszkicował dorobek lo lat polskiej niepodie- 

głości i zasługi marszałka Piłsudskiego. 3 й : 

Następnie w dłuższym wykładzie publicysta Roman Poznański nakreślił obraz 
obecnego finansowego i gospodarczego położenia Polski oraz szerokie możliwości 

wymiany handlowej między Polską a Brazylją, szczególny kładąc nacisk na eksport 

sk cementu i węgla w zamian za wełnę i kawę brazylijską. 

onierencja wywołała wielkie zainteresowanie w kołach gospodarczych, które 

uznały zą konieczny bezpośredni kontakt handlowy między obu krajami, a nie zą po- 

średnictwem obcych firm importowych, szkodzących często eksportowi polskiemu 
zakulisową konkurencją firm rodzimych. 

W ten sposób doszło do podpi- wzór włoski przeprowadzana jest re- 
sania głośnej umowy w Tiranie (1926) forma administracji państwowej, a 
która postawiła Albanję pod faktycz- włoskie towary sprzedawane są w ca- 
ny protektorat Włoch. Od tej chwili łem państwie narówni z towarami 
datuje się intensywna ekspansja ltalji krajowemi. Czy jednak przy tem 

. Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

do Albanji, która to ekspansja może 

się dzisiaj poszczycić sukcesami bar- 

dzo znacznemi. Armja albańska reor- 
ganizowana jest już od dwuch lat pod 
nadzorem instruktorów włoskich, na 

wszystkiem italja cieszy się wśród 
ludności albańskiej ogólnemi sympa- 
tjami, jest wielkiem pytaniem. Pogią- 
dy w tej materji są, jak się zdaje, 
bardzo różnorodne. 
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IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 

  

NIEŚWIEŻ— ui. Ratuszowa | 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE--ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASLAW--Ksieg. T-wa „Lot“. | 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilło, | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

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 o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

  

Polski pierwszy lot transatlantycki, 
W chwili kiedy słowa te piszemy 

major Idzikowski i major Kubala le- 

cą aerostatkiem ,„Marszałek Piłsudski", 

na wysokości sięgającej chmur, nad 

nieobjętemi wzrokiem wodami Atlan- 

tyku w kierunku Ameryki Północnej. 

Stanowisko nasze wobec šmiale- 

go, najeżonego trudnościami, stawia- 

jącego życie na kartę i chlubnego 

przedsięwzięcia obu naszych dzielnych 

rodaków znane jest czytelnikom 

„Słowa”. Nie dziwiliśmy się, że przy- 

gotowania do /akiego lotu 'niepospo- 

litego trwały też niepospolicie długo. 

Przestrzegaliśmy tylko aby rozgłos 

samych przygotowań nie przerastał 

rozgłosu, który dopiero sam fakt 

przelecenia przez ocean z Europy do 

Ameryki napewnok mieć będzie. Gdy 

zaś, wyrażając się słowami ostrego 

lecz sprawiedliwego karciciela naszych 

obyczajów same „przygotowania do 

djalogu* zaczęły napełniać Świat 

wręcz nieprzystojnym często rekla. 

miarskiem ich rozsławianiem, daliśmy 

raz i drugi wyraz naszemu  niezado- 

wolenia — w czem zresztą nie byliś- 

my bynajmniej odosobnieni w prasie 

polskiej. 

Dziś ta „kwestja metody i taktu" 

należy do zapomnianej przesżłości. 

Dziś mamy tylko wzrok do śledzenia 

— choćby w napiętej tylko "wyobraź- 

ni — każdego znaku życia aerostat- 

ku wiozącego, hen, tam pod obłoka- 
mi nietylko dwóch, godnych najlep- 

szego losu rodaków lecz i — nie 

wahajniy się powiedzieć honor 

Polski. W osobach dwóch polskich 

oficerów stanęła Polska nie do 

współzawodnictwa: o palmę _zwy- 

cięstwa, które w takich  karko- 

łomnych przeprawach jakże — сле- 

sto... rozstrzyga szczęśliwy lub 

nieszczęśliwy wypadek... traf... zbieg 

„okoliczności... podmuch wiatru... po- 
tknięcie się serca... Polska stanęła z 

lotnictwem całego cywilizowanego świa 

ta do współpracy w ujarzmianiu i tej 

przestrzeni ' nadoceanowej, między 

chmurami a bezmiarem wód, dostęp- 

nej dotąd tylko—ptakom. Słuch dziś 

marny tylko do łowienia w wyobraźni 

dalekiego, dalekiego szumu  aeropla- 

nowego Śmigła... polskiego šmi- 

gła prującego ogromy powietrza nad 

ogromem jeszcze może  potężniejsze- 

go niż powietrze żywiołu. 

Wylecieli!... Połecieli!... Lecą... 

Tak, nie mamy racji ukrywać 

Wieść o oderwaniu się aerostatku 

majorów Idzikowskiego i Kubali od 
aerodromu Le Bourget nie na lot 

próbny lecz decydujący powitaliśmy z 

niewymowną ulgą. Dowod to tylko 

jak bardzo, jak nadzwyczajnie, jak 

szalenie zależało nam na tem aby 

uczestnictwo Polski w lotach trans- 

atlantyckich —stało się! Właśnie dla” 

tego, że je tak hucznie i anticipando 

otrąbiono. 
Momentalnie zaś po uczuciu ulgi 

drgnęły nam serca uczuciem  głębo- 

kiej wdzięczności dla obu naszych 

rodaków. Samym fakiem zerwania się 

do lotu spełnili wprost marzenia 

dziesiątków tysięcy Polaków, miljo- 

nów Polaków. 
Niech Bóg prowadzi śmiałków i— 

doprowadzi! Lecz w tym wypadku 

nie o rezultat osiągnięty chodzi. Do- 

lecą czy... nie dolecą, zawsze imię Pol- 

ski jaśniec będzie po wieki wieczne 

na międzynarodowem polu chwały! 

m 

LE BOURGET, 3. 8. PAT. Dzisiaj 
dnia 3 sierpnia w piątek o godzinie 
5 min. 48 rano lotnicy polscy majo- 

rowie Idzikowski i Kubala rozpoczęli 

swój lot transatlantycki. 
Droga, jaką obrali lotnicy, wiedzie 

przez Rochefort, wyspy Azorskie i 

Halifax. Zabrali oni ze sobą butelkę 
szampana, butelke konjaku, 2 kurcza- 
ki, przyrząd do rzucania rakiet i 2 
łodzie pneumatyczne. 

Start był wspaniały. Nad Atlanty- 
kiem utrzymuje się dosyć dobra po- 

goda. 
* 

PARYŻ, 3. 8. PAT. W czasie od- 
lotu mjr. Kubali i Idzikowskiego 

obecni byli na lotnisku w Le Bour 
get charge d'affaires Rzeczypospolitej 
radca Frankowski, zastępujący nieo- 
becnego ambasadora Chłapowskiego, 
attache wojskowy pułk. Błeszyński z 
małżonką, która ofiarowała 'lotnikom 
wiązanki kwiatów, zastępca szefa ga- 
binetu ministra Bokanowskiego, który 
wyraził w imieniu F ministra lotnikom 
polskim życzenia, oraz wiele innych 
osób. 

Wiadomości meteorologiczne są 
bardzo pomyślne. Kierunek wiatru 
północno-wschodni. Lotnicy mieli z 
sobą niewielki zapas żywności. W 
momencie startu zebrani gorąco okla- 
skiwali lotników polskich, życząc im 
powodzenia w tem niebezpiecznem 
przedsięwzięciu. 

Prasa irancuska wyraża podziw 
dla lotników polskich i składa im 
jednomyślnie życzenia powodzenia. 
Aż do oceanu towarzyszył lotnikom 
polskim samolot, pilotowany przez 
inżyniera firmy, która zbudowała 
płatowiec polskich lotników. 

* 

L'ORIENT, 3. 8. PAT. Agencja 
Havasa donosi, że jeden ze statków 
rybackich, znajdujący się w odległo- 
Ści mniej więcej 60 mil. od L'orient, 
dostrzegł dzisiaj o godz. 9 min. 10 
biały samolot, lecący tna wysokości 
200 metrów w kierunku zachodnim 
„wśród burzliwej pogody. 

* 

PARYŻ, 3. 8. PAT. O godz. 6 
min. 38 lotnicy polscy przelecieli nad 
Dreux, lecąc na wysokości 400 met- 
rów z szybkością 178 kiłometrów na 
godzinę. Lot odbywa się w pomy- 
Ślnych warunkach. Samolot, towarzy- 
szący lotnikom polskim, powrócił już 
do Le Bourget. 

* 

W Warszawię starano się za po- 
mocą krótkofalowych aparatów radjo- 
odbiorczych przyjmować ewentualne 
depesze, nadawane przez statki krą- 
żące po Atlantyku, które spostrzegły 
przelatujący samolot polski. 

W godzinach wieczornych redakcja 
Expressu Porannepo wydała dodatek 
nadzwyczajny z całym szeregiem in- 
formacyj nieoiicjalnych, otrzymanych 
od specjalnych korespondentów Ex- 
pressu. 

O godz. 4 min. 29 po poludniu 
redakcja otrzymala za pošrednictwem 
swych korespondentów wiadomość, iż 
centrala United Press otrzymała za 
pośrednictwem radjostacji iloty fran- 
cuskiej depeszę radjową z godziny 
12-ej. Według tego doniesienia samo- 
lot „Marszałek Pilsudski“ o godz. 12 
w południe widziany był pod 48> 16“ 
szerokości północnej i 140 30° @- 
gości wschodniej. Są to mniej więcej 
dwie trzecie drogi od brzegów Fran- 
cji do wysp Azorskich. W ten sposób 
pierwszy etap podróży byłby już od- 
byty. Cała droga wynosi 3.300 kilo- 
metrów. 

Redakcja Expresu Porannego do- 
nosi dalej, że irancuskie centralne 
biuro meteorologiczne ogłosiło komu- 
nikat, stwierdzający, że u brzegów 

Francji panuje gęsta mgła, ale dalej 

nad oceanem aż do Azorów pada 

drobny deszcz jednakże mimo to po- 
wietrze jest jasne i przejrzyste. Wo- 

bec tego zwrócono się do stacji me- 

teorologicznej z zapytaniem, czy ten 

drobny deszcz może przyczynić się 
do utrudnienia lotu nad oceanem. 
Odpowiedź stwierdza, że tego rodza- 
ju zakurzenia atmesieryczne są drob- 
nej natury i nie wpływają absolutnie, 
jako przeszkoda na kierunek lotu. 

NEW-JORK. 3.VIII. Kilka krótko: 
falowych stacjj amerykańskich dono- 
si, że wiele okrętów widziało prze- 
latującego „Marszałka Piłsudskiego" 
w pobliżu wysp Azorskich. 

ww ww 

W ostatnim czasie w niektórych 
odłamach prasy krajowej ukazują się 
coraz częściej alarmujące wzmianki o 
rzekomych katastrofach lotniczych, 
które po większej części były jedy- 
nie wypadkami lotniczymi, zdarzające- 
mi się zawsze i wszędzie. 

Należy przy tem zaznaczyć, że po- 

dawano w tych wzmiankach m. i. da- 

ne, dotyczące urządzeń konstrukcyj- 

nych i systemów płatowców, silników 
a nawet szczegóły organizacyjne jak 

n. p. przynależność taktyczną зато- 
liczby porządkowe i t. p. 

Tego rodzaju wiadomości są niedo- 
puszczalne, a wypływają prawdopo- 

dobnie z nieświadomości. Jak dalece 

ułatwia robotę informacyjną naszych 

lotów, ich 

3, Wiil 28. 

Urlop gen. Góreckiego. 

Prezes banku gospodarstwa kra- 
jowego, gen. dr. Górecki, wyjechał w 
dniv 1 sierpnia na parotygodniowy 
urlop wypoczynkowy do Truskawca. 

Do 15 b. m. da czasu powrofu 
P. Premiera frwać będzie przerwa 

w pracach Rządu. 

Prace Rządu, które uległy przer- 
wie naskutek feryj letnich wznowione 
zostaną w końcu bieżącego miesiąca. 

Posiedzenia Rady Ministrów i Ko- 
mitetu Ekonomiczzego zwołane będą 
natychmiast po powrocie p. premjera 
Bartla, który kończy swój urlop od- 
poczynkowy dn. 15 b. m. 

W przyszłym roku usfanowione 
hędzie poselstwo w Kabulu. 

W związku z zawartym ostatnio 
traktatem przyjaźni między Polska a 
Afganistanem zamierza ministerstwo 
Spraw zagranicznych uwzględnić w 
budżecie na rok 1929—30 utworzenie 
placówki dyplomatycznej w Kabulu 
(Afganistan). Królestwo  aiganskie 
ma również ustanowić swe poselstwo 
w Warszawie. 

Dziennikarze polscy w Szfok- 
holmie. 

SZTOKHOLM, 3.VIII, PAT. Z okazji wi- 
zyty dziennikarzy polskich, którzy w toku 
wycieczki po Szwecji przybyli do Sztokhol- 
mu stowarzyszenie szwedzko-polskie wyda- 
ło w dniu wczorajszym śniadanie w restąu- 
racji „Opera”, w którem m. in. wziął udział 
minister Spraw Zagranicznych Szwecji Oraz 
charge d'affaires polski, Prof. Wohlin, pre- 
zes stowarzyszenia, wygłosił przemówienie 
powitalne. Odpowiadali mu charge d'affaires 
polski oraz red. Grostern. Program pobytu 
w Sztokholmie przewiduje zwiedzenie przed- 
siębiorstw przemysłowych, bankiety oraz 
wycieczki. Członkowie wycieczki odjadą w 
sobotę ze Sztokholmu do Berlina. 

Upały w Hiszpanii. 

Według doniesień z prowincji na tery- 
torium całej niemal Hispanji panują nie- 
słychane upały. Największa fala upałów na- 
wiedziła Andaluzję i Kastylję. Upały odbiły 
się na urodzajach zwłaszcza wobec Suszy, 
która trwa tutaj przez czas dłuższy. W 
niektórych okolicach południowej Hiszpa- 
nii temperajura dochodziła do 609 C. 

Tragiczna kafastroia hudowlana. 

PARYŻ. 3.8. W miejscowości 
Vezenobers w departamencie Gard 
runęła Ściana szczytowa nowobudo- 
wanego domu. Na rusztowaniu znaj- 
dowało się w chwiłi katastrofy 9 ro- 
botników, z których 3 zostało zabi- 
tych i 6 ciężko rannych. 

Straszna kafastrofa samolotowa. 
ŁOÓDZ, Onegdaj wieczorem 

32 wojskowa eskadra lotnicza, ktora 
przybyła do Łodzi dla celów ćwiczeb- 
nych na lotnisko w Lublinku, wyru- 
szyła w podróż inspekcyjną. Jeden z 
aparatów, mianowicie Potez A. 15 ru- 
nął wraz z kapitanem Śmierczakiem i 
obserwatorem kapitanem Sznajderem 
na ziemię. Lotnik i obserwator po- 
nieśli śmierć na miejscu. Samolot zo- 
stał zdruzgotany. 

 SEWRINRZE RAW VISTA SRS RI NA 
nieprzyjaciół ujawnianie tego rodzaju 
szczegółów, które jako związane 
Ściśle z bezpieczeństwem i obronną 
państwa, ormawiane być pod żadnym 
pozorem nie mogą. 

Częstsze stosunkowo, niż w latach 
ubiegłych wypadki lotnicze stały się 
powodem niesłychanych nawet na na- 
sze stosunki napaści pewnego odła- 
mu prasy na departament lotnictwa. 
Napaści te są jednak bezpodstawne. 
Większa, niż w roku ubiegłym ilość 
tegorocznych wypadków — lotniczych 
nie pozostaje w żadnym stosunku ze 
wzrostem w porównaniu z latami 
ubiegłemi ilości posiadanych płatow- 
ców, nowowyszkolonych lotników i 
godzin lotu. 

Należy też zaznaczyć, że wypadki 
lotnicze w znakomitej większości spo- 
wodowane zostały przez użycie ma- 
terjałów zagranicznych, przy pomocy 
których lotnictwo nasze jakiś czas 
jeszcze pracować musi, podczas gdy 
materjały krajowe nie budzą żadnych 
obaw na przyszłość. Należy również 
pamiętać, że wypadki lotnicze są 
smutną koniecznością lotów i zdarza- 

ją się nawet w lotnictwie cywilnem. 
Lotnictwo wojskowe w czasie pokoju 
jest szkołą lotniczą społeczeństwa. 

Katastrofy zdarzają się nietylko w 
lotnictwie, ale i w ruchu samochodo- 

wym, na kolejach i t. p. Brak zro- 

zumienia tych zagadnień i ataki na 
departament lotnictwa, to złe pojęcie 

służby obywatelskiej przez prasę, 

która winna zaniechać swej roboty 

dla sensacji iczy reklamy, starając Si= 

otrzymać wyjaśnienia tachowych orga- 

nów miarodajnych.



SŁOWO 
  

Dookoła Targów Północnych. 
W sprawie Wystawy Rolniczej. 

Dn. 2 m. b. w wojewódzkim urzę- 
dzie Nowogródzkim odbyło się po- 
siedzenie tamtejszego komitetu rolne- 
go dla spraw Wystawy Rolniczej przy 
I-ych Targach Północnych w Wilnie. 

Na posiedzenie to z ramienia Wy- 
stawy delegowani zostali: prezes ko- 
mitetu rolniczego w Wilnie p. inż. 
Czerniewski i kierownik propagandy 
prasowej T. W. red. B. Święcicki. 

Zebranie zagaił wojewoda p. Becz- 
kowicz, udzielając głosu p. inż. Czer- 
niewskiemu, który, jako prezes woje- 
wódzkiego komitetu rolnego w Wil- 
nie, zobrazował dotychczasowy stan 
organizacji Komitetu Wykonawczego 
Targów Wystawy w Wilnie. 

Sprawozdanie z prac organizacyj- 
nych na terenie województwa Nowo- 
gródzkiego złożył wiceprezes taintej- 
szego komitetu rolnego p. Kempski. 

W wywiązanej ożywionej dyskusji 
przedstawiciele powiatowych komite- 
tów informowali szczegółowo o udzia- 
le i zainteresowaniu się Wystawą Wi- 
leńską. 

Z informacyj tych wynika, iż u- 
dział Nowogródczyzny w wystawie 
będzie bardzo okazały, gdyż np. w 
działe hodowlanym wyniesie 1/3 
część wszystkich  zapowiedzianych 
eksponatów. 

Najlepszą miarą zainteresowania 
się mieszkańców ziemi Nowogródz- 
kiej Wystawą Wileńską służy fakt, iż 
przy tamtejszych komitetach wystawo- 
wych powstały i działają intensywnie 
specjalne komisję wycieczkowe, któ- 
re mają za cel organizowanie wycie- 
czek na | Targi Półnoćne do Wilna. 

Jest wysoce charakterystycznem, 
iż samorządy powiatowe i gminne w 
woj. Nowogródzkiem asygnowały od 
50 do 300 zł. na umożliwienie bez- 
płatnego zwiedzenia Wilna wielu z 
pośród najbiedniejszej ludności rol- 
niczej, którzy na koszt własny nie 
mogliby przedsięwziąć takiej wycieczki. 

Między innemi postanowiono zor- 
ganizować większą wycieczkę, w któ- 
rej skład wejdą działacze samorzą- 
dowi i społeczni z całego wojewódz- 
twa. 

Raid samochodowy po woj. 
Nowogródzkiem. 

Wojewoda Raczkiewicz, pragnąc 
w czasie Targów Wystawy zapoznać 
szersze warstwy . społeczeństwa z 

terenem województwa, wpadł na nie- 
zwykle oryginalny pomysł zorganizo- 
wania raidu Samochodowego dookoła 
województwa Nowogródzkiego. 

Trasa obejmie 700 klm. przez 
nieznane szerzej drogi z miejscami 
postoju we wszystkich ważniejszych 
miejscowościach czy to ze względu 
na obecne swe znaczenie czy też ze 
względu na przeszłość historyczną. 

W ciekawej tej wycieczce głównie 
udział wezmą obecni na Targach- 
Wystawie przedstawiciele prasy. 

Raid wyznaczony jest na 24 b. m. 
i trwać będzie trzy dni. 

Termin otwarcia |l-ych Targów 
Północnych. 

Organizatorzy | Targów Północ- 
nych i Wystawy : Rolniczo-Przemysto- 
wej w Wilnie, kategorycznie oświad- 
czają, iż wbrew krążącym  wersjom 
termin otwarcia Targów nie uległ 
zmianie. 

Targi- Wystawa otwarte zostaną 
nieodwołalnie dn. 18 b. m. o godz. 
10 rano. 

Uroczystość tę uświetnią swą 
obecnością: Marszałek Jozei Pilsud- 
ski oraz ministrowie: Kwiatkowski, 
Staniewicz i in. (r) 

Zjazd kupiectwa polskiego w 
czasie Targów. 

Wczoraj przybył do Wilna dyrek- 
tor Rady Nadzorczej Zrzeszenia Ku- 
piectwa Polskiego w Warszawie p. 
Stanisław Wartalski, który, zdradzając 
żywe zainteresowanie organizowane- 
mi w Wilnie Targami-Wystawą, zwie- 
dził teren i informował się o zapo- 
wiądających się konjukturach. 

P. dyr. Wartalski przyobiecał zor- 
ganizować dużą wycieczkę kupiectwa 
polskiego na Targi. 

Pobyt p. dyrektora W. związany 
jest 1 zapowiedzianym — ой4ампа 
zjazdem kupiectwa polskiego w Wił- 
nie, organizowanego przez Radę Nad- 
zorczą. 

Zjazd ten odbędzie się w  pierw- 
szych dniach września r. b., a to 
głównie z tych względów, by uczest- 
nicy zjazdu mogli zwiedzić Targi-W y 
stawę. 

Jak wiadomo, Stow. Kupców i 
Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie 
w tym czasie uroczyście poświęca 
swój sztandar. (r). 

Wzrost spożycia alkoholu i rozpasanie moralne w Sawietach. 
„Charkowski Komunist* donosi, 

że na konferencji okręgowej partji ko- 
munistycznej w Kijowie zostały ogło- 
szone dane o wzroście alkoholizmu 
na Ukrainie. 

Wyróżnia się pod tym względem 
Kijów, gdzie spożycie alkoholu rok 
rocznie zwiększa się. W 1926 r. lud- 
ność Kijowa wypiła 149.255 wiader 
wódki. W 1927 r. 249.103, w pierw- 
szem półroczu 1928 r. 244.113 wia- 
der czyli dwa razy więcej, niż w roku 
ubiegłym. 

Wzrosła rownież liczba miejsc 
sprzedaży alkoholu, których było w 
r. 1927 32, a w roku bieżącym 172. 

Za sprzedaż samogonki w  Kijo- 
wie pociągnięto do odpowiedziałności 
1594 osoby. 

Od zatrucia alkoholem zmarło na 
10.000 osób w r. 1923—1,6 osób, w 
r. 1924—2,6, w 1925—6,2, w 1926— 

10,9, w 1927 - 13,7 osób. 
Z Charkowa donoszą, że w Priła- 

kach zaaresztowano wszystkich czton- 
ków sądu okręgowego wraz z preze- 
sem Keniżnikiem. 

Rewizja bowiem ustaliła, że sąd 
ów wszystkich: oskarżonych o defrau- 
dację i łapówki uwalniał od winy i 
kary. W Odesie organy G.P. U. zaa- 
resztowały prezesa związków zawo- 
dowych Mamryka, kierownika  tram- 
wajów miejskich Jegorowa, kierowni- 
ka urzędu pracy Bogdanowa i sekre- 
tarza jaczejki komunistycznej Drago- 
mireckiego, którzy popełniali syste- 
matyczne nadużycia, udziejali bezro- 
botnym pracy za łapówki. Owi dzia- 
łacze komunistyczni urządzali w t. 
zw. „pałacu pracy" dom rozpusty, 
gdzie odbywały się niesłychane orgje. 

Zaaresztowano z tego powodu 
ogółem 11 komunistów. 

  

Popierajcie [,0.P.P. 
77 I AI I p ITT I T I OT S i I T I I IIS II T IN III II RA IN I PPP II III P I L I III TO I IS III III 

WIELKIE WYDAWNICTWO 
— Z okazji ukazania się 12-90 Ze- 
szytu „Polski“, obrazu jej dziejów i 

kultury — 

Kilka miesięcy temu księgarnia 
wydawnicza warszawska Trzaski, Ever- 

„ta i Michalskiego przystąpiła do wy- 
dawania zeszytami, suto ilustrowane- 
mi, obrazu Polski Od czasów naj- 
dawniejszych do chwili obecnej — 
pod wzgłędem zarówno jej * dziejów 
politycznych jak, rozwoju kultury, 
pod względem cech geograficznych 
jak etnograficznych, etc. słowem obra- 
zu jaknajbardziej pełnego Ojczyzny 
naszej i Narodu naszego od zawiąz- 
ków jednej i drugiego po 'dzisiejszy 
dzień. 

Rzecz prosta, że obraz taki nie 
mógł być dziełem jednego człowieka, 
jednego uczonego będącego zarazem 
niepospolitym pisarzem. To też, na 
zaproszenie wielkie _ wydawniczej 
księgarni warszawskiej, prowadzącej 
już kilka publikacyj na wielką zakro- 
jonych skalę („Encyklopedja Ilustro- 
wana“, podręczny „Słownik Gieogra- 
ficzny” i in.) podjęli się skreślić ob- 
raz Polski, o którym mowa, w 
poszczególnych monografjach czyli 
opracowaniach najwybitniejsi dziś w 
Polsce uczeni - specjaliści, władający 
zarazem p,sarskiem piórem, <co nie- 
jedną już książką nad wyraz cenną 
pismiennictwo polskie  zbogacito. 
Osądzi każdy jak nieskazitelnie mau- 
kowy charakter ma zbiorowa mono- 
grafja „Polska”, skoro poszczególne 
niejako rozdziały tej monumentalnej 
monogratji piszą: profesorowie Briic- 

kner i Kallenbach, Kutrzeba i Bystroń, 
Halecki i Antoniewicz, Kopera i So- 
bieski, Grodecki, Arnold, Chybiński, 
Giumowski, Szelągowski, Tokarz, Ja- 

chimeck', Treter — cały szereg na- 
czelnych u nas specjalistów w  dzie- 
dzinie historji i geografji, geologji i 
etnograiji, historji sztuki i  litera- 
tury. 

Tyle, co do sił, które zabrały się 
do  dźwignięcia naszego pomnika 
Polsce — w chwili odzyskania przez 
nią mocarstwowego stanowiska w 
Europie a własnego warsztatu kultury 
w cywilizowanym świecie. 

Zewnętrzne kształty monumentu 
godne są tematu i :tręści wewnętrz- 
nej. 

Z ukazujących się obecnie, co pe” 
wien czas, sporych zeszytów mają 
powstać trzy wielkie tomy, zawierają- 
ce ogółem półtora tysiąca ilustracyj, 
kilkadziesiąt plansz kolorowych, tyleż 
tablic rotograwiurowych, wkładki jed- 
nobarwne na kredzie, dużego rozmia- 
ru reprodukcje starych sztychów etc. 
etc. Jeżeli wziąć pod uwagę, że zapo- 
czątkowane oto dzieło zawierać ma 
charakterystykę całego naszego — w 
ciągu stuleci gromadzonego dorobku 
kulturalnego tudzież obraz dziejów 
narodu polskiego od  przedhistorycz- 
nych początków do wczorajszego 
jeszcze dnia—łatwo sobie wyobrazić, 
co za rozmaitość i bogactwo tych 
ilustracyj urośnie! 

Dzieło p. t. „Polska. jej 
dzieje i kultura* będzie to 
połączenie w jedną całość: ilustrowa- 
nej Historji Polski, ilustrowanej Histo- 
rji Literatury Polskiej i ilustrowanej 
Historji Polskiej Kultury i Sztuki. 
Wszystko, rzecz prosta, ujęte w skon- 
densowanie treściwe a wyraziste za- 
razem, aby cały ten ogrom materja- 
łu mogł się zmieścić w trzech tomach 
—choćby rozmiaru aż 25 na 30 cen- 
tymetrów. 

Nie pisaliśmy dotąd nic jeszcze o 

Nowa katastrofa lotnicza. 
KRAKÓW, 3 VIII. PAT. W dniu wczorajszym około godz, 

Ii-tej rano kpt. pilot Aleksander Szwejkowski wystartował z 
lotniska wojskowego w Rakowicach na aparacie myśliwskim 
typu Spad 61 celem wykonania lotu służbowego. Kiedy aparat 
znajdował się na wysokości kilkuset metrów nad polem Bien- 
czyckiem, kpt. Szweikowski wykonał ostry wiraż, ześlizgując si 
skrzydłami do ziemi. W chwili 
pilot chciał doprowadzić maszynę do pozycji normalnej 

kiedy na niewielkiej wysokośc 
urwał 

się tak zwany baldachim, łączący oba skrzydła. Jedno skrzydło 
oderwało się i aparat runął na pole. Oderwane skrzydło spadło 
na paręset metrów od szczątków aparatu. Zgon kpt. Aleksandra 
Szwejkowskiego nastąpił momentalnie. Według istniejących 
przypuszczeń ś. p. Szwejkowski usiłował ratować się przy pomo- 
cy spadochronu, który znaleziono pod gruzami aparatu częścio- 
wo "anglais 

W czas 
ty. 
e walk bolszewickich ś. p. kpt. Aleksander Szwei- 

kowski odznaczony został krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem 
Walecznych. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 4 b. m. ze szpitala 

Amumdsen żyje? s 
MOSKWA 3.8. PAT. Szei ekspedycji „Małygina* prof. Wise, oświad- 

czył, iż przekonany jest, że Amundsen i Gulibaud żyją i przebywają w okoli- 
cy, gdzie przebywają niedźwiedzie i renifery. 

Nobile grafuluje prof. Behounkowi. 
PRAGA, 2.8 PAT. Według Prager Tageblattu prof. Behounek otrzymał 

wczoraj od gen. Nobile depeszę, w której generał dziękuje mu za dokonane 
prace naukowe i składa mu życzenia wobec serdecznego przyjęcia jakie spot- 

garnizonowego. 

kało profesora w Pradze. 

Urafowanie kpi. Eourfenty a. 
NOWY-JORK 3 VIII. PAT. Jeden z okrętów uratował lotnika 

angielskiego kpt- Courteney'ai jego samolot, który jak wiadomo 
spadł o 500 mii od wysp Azorskich na morzu. 

Sensacyjna sekcja 
LONDYN, 3. 8. Dziś jak donoszą z Meksyku, dokonano sekcji 

Obregona. Na zwłokach zamordowanego prezydenta 
strzałów. 

zwłok Ohbregona. 
zwłok 

znaleziono ślady 13 

Ponieważ jednak pistolet, z którego strzelał Torral, miał tylko 10 na- 
bojów, więc oprócz niego strzelać musiał do Obregona jeszcze ktoś drugi. Po 
licja twierdzi, że na uczcie, na której zamordowano Obregona, musiało być 
obecnych 12 spiskowców. 

Więzienie, w kiórem nikt nie siedzi. 
PRAGA,3.8. Na gmachu sądu okręgowego w Tuszkowie dokonano 

onegdaj uroczystego, rzadkiego w dziejach sądownictwa, wywieszenia białej 
flagi na znak, iż w tamtejszem więzieniu sądowem niema ani jednego więźnia. 

Herriof fefowany w Niemczech. 
BERLIN, 3.8 PAT. Prasa donosi z Kolonji o uroczystem przyjęciu zgo- 

towanem przez radę miejską ministrowi trancuskiemu Herriotowi. 
Na bankiecie, wydanym przez mtasto, wygłosił toast na cześć Herriot. 

burmistrz Kolonji Hagenauer, apelując do ducha ugodowości Francji. W imie 
niu rządu Rzeszy przemawiał minister 
ślając również tendencje pesymistyczne. 

spraw wewnętrznych Kuełtz podkre- 

Heriot odpowiedział w dłuższym wywodzie zapewniając, że wszystko 
uczyni jako minister oświaty aby ułatwić zbliżenie kulturalne obu narodów. 

Wylew Amuru usfaje. 
MOSKWA, 3-VIIL. PAT. Wylew Amuru zmniejsza się. Ogólne szkody 

sięgają 10 milionów rubli. Zniszczonych jest 11 miejscowości. 

Kwesfja kolei bikawo Romneńskiej i Moskwa. 
Z powodu umieszczonej w prasie 

litewskiej wiadomości O tem, że 
Łotwa zamierza poruszyć kwestję 
otwarcia ruchu na linji kolejowej Li- 
bawa-Romny, „Izwiestja“  pouczają 
rząd łotewski: 

— Łotwa — piszą „Izwiestja“ — 
powinna zachować się z jaknajwięk- 
szą rezerwą i powstrzymać się od 
wszystkiego, coby mogło być wytlu- 
maczone, jako mieszanie się do kon- 
iliktų polsko-litewskiego. Jeżeliby wia- 
domości o poruszeniu przez Łotwę 
kwestji kolei Libawo - Romneńskiej 
potwierdziły się, oznaczałoby to — 
mieszanie się do tego konfliktu 
przestrzegając interesy Polski. Nie 
można zaprzeczyć, że Łotwa jest za- 
interesowana w otwarciu ruchu na tej 
kolei również jak i Rosja. Nie przy- 
czyniłoby się to bynajmniej do zlikwi- 

wydawnictwie spółki akcyjnej Trzaska, 
Evert i Michalski, aczkolwiek rzucało 
się ono dostatecznie w oczy zza 
okien księgarń - już samą niepospo- 
litą swoją okazałością. Jakie to być 
muszą koSzty takiej imprezy wydaw- 
niczej! Co za rozmach! Co za ...ryzy- 
ko! Osobliwie... dziś, 

Czekaliśmy cierpliwie. Nie wzru- 
szała nas najszumniejsza zapowiedź. 
Zobaczymy: co z tego będzie. „Po 
uczynkach ich poznacie ich“ — powia- 
da Pismo. - 

I oto ziarnko do ziarnka zebrało się 
już „na kupę" całych 12 zeszytów; 
okrągły tuzin. Zamyka 12-ty zeszyt 
288-ma stronica. To już spory tom. 
Zważywszy na rozmiar, objętość i 
moc ilustracyj: potężny tom. | — po- 
wiedzmy z czystem sumieniem: wspa- 
niały tom. Cały on jest ponadto przy- 
trząśnięty luźnemi tablicami i  plan- 
szami, należącemi do innych, dalszych 
części dzieła. Słowem: już się ma 
dokładne wyobrażenie o całokształcie 
publikacji, posuwającej się raźno na- 
przód. O ile nasze siegają informa- 
cje, już wpływy prenumeraty zapew- 
niły byt wydawnictwu; dalszy jej na- 
pływ tudzież zysk ze sprzedaży poje- 
dyńczych zeszytów daje możność pod- 
noszenia wydawnictwa na coraz wyż- 
Szy poziom, co się zresztą zaczyna 
już uwidoczniać. Impreza wydawnicza 
nie słabnie— lecz owszem krzepnie i 
rozwija się wzwyż. Najświeższe ze- 
szyty prześcigają początkowe, co były 
przecie okazowemi. Chlubne a Śmiałe 
przedsięwzięcie jest na dobrej drodze. 

* 

Otwiera monograiję rozdział po- 
święcony geografii Polski — zwarty, 
miejscami lapidarny, zawierający w 
najniezbędniejszych słowach chyba 

dowania sporu między Polskąi Litwą, 
a zwiększyłoby polską agresję w 
stosunku do Litwy. Rząd łotewski 
wyraził swe gorące sympatje idei 
związku państw bałtyckich. Jednak 
solidarność w państwach tych ograni- 
czą się narazie na deklaracjach. Po- 
łożenie takie tłumaczy się tem, że 
wyraziciełami idei związku  bałtyckie- 
go są koła, którym chodzi o związa- 
zanie losu państw bałtyckich z 
Polską”. 

Wrogi stosunek Moskwy pi- 
sze jedna z gazet łotewskich -- do 
jakichbądź  zjednoczeń bałtyckich z 
Polską czy bez niej jest jedną z naj- 
więcej trwałych tendencyj polityki so- 
wieckiej. Co zaś do rad moskiew- 
skich, to nietylko Łotwa, lecz i Litwa 
winny przyjmować je bardzo ostroż- 
nie. 

wszystko, co w tej materji da się po- 
wiedzieć i co powinniśmy—my, prze- 
dewszystkiem! wiedzieć. Napisał do- 
cent uniwersytetu warszawskiego dr. 
St. Arnold. 

Punkt widzenia Ściśle naukowy -i 
słuszny. „Odstąpić nam wypadnie od 
granic Ściśle historycznych — pisze 
autor. Chodzi o wszystkie ziemie, 
które kiedykolwiek były przez Polskę 
posiadane, które w rozmaitych epo- 
kach były terenem czy to osadni- 
ctwa polskiego czy to bojów i 
walk; zatem trzeba nam mówić o te- 
rytorjach, które nigdy w jednym i 
tym samym okresie nie były z sobą 
złączone więzami państwowości  ро!- 
skiej. Kiedy bowiem np. w wieku 
X-tym i XI-tym i następnych w skład 
Państwa Polskiego wchodziło '/ całe 
niemal dorzecze Odry, wtedy nie obej- 
mowała Polska Dniepru, Niemna i 
Dźwiny i odwrotnie kiedy dorzecza 
tych ostatnich stały się częścią inte- 
grainą monarchji w czasach Jagielloń: 
skich, wtedy już poza jej granicami 
znajdowała się Odra i większość jej 
dopływów z wyjątkiem Warty i No- 
teci.“ 

Ziemie Polskie! Rozciągają się 
wszak one jeśli stanąć na stano- 
wisku przed chwilą zarysowanem, a 
słusznem—od Odry i jej lewego do- 
pływu, Nissy łużyckiej na zachodzie, 
aż po górne biegi Dźwiny i Dniepru... 
To też przebiegnijmy oczami tyiko 
ilustrecje gęsto po zarysie geograiji 
Polski rozsiane. Brzeg morski pod 
Karwią i Kužnicami... Giewont ponad 
Zakopanem... jezioro Świteż pod No- 
wogródkiem... jary Seretu... żubry... 
lasy modrzewiowe... A oto i nasze 
Polesie—i Niemen pod Balwierzysz- 
kami... 

Drugi z kolei rozdział, nader ob- 

Bo gra feafr w Mińsku 
Mińsk od dłuższego już czasu po- 

siada 2 białoruskie teatry państwowe 
(3-ci teatr białoruski istnieje w Witeb- 
sku). W nomenklaturze urzędowej nie 
posiadają one jakchiś nazw specjalnych 
i oznaczone są lakonicznie numerami, 
mianowicie: „B.D.T.—1*, (Białoruski 
Dziarżauny Teatr Nr. 1-szy) i „B.D. 
T.—2“. (upaństwowiony zespół teat- 
ralny Hałubka—artysty dramatopisa- 
rza białoruskiego; teatr objazdowy). 

Otóż, jak podaje miūska „Zwiez- 
da* od 1-go sierpnia zespół BDT--1 
poczyna się szykować do nadchodzą- 
cego sezonu. W przygotowaniu są 
dwie nowe sztuki: jedna— białoruska 
—napisana przez zasłużonego artystę 
białoruskiego, a zarazem reżysera 
BDT-—1—Mirowicza o nazwie nara- 
zie "nieustalonej; druga—przeklad z 
rosyjskiego —,Bronieciahnik" (Pociąg 
opancerzony), przerobiona specjalnie 
przez antora jej Wsiewołoda Iwano- 
wa dla sceny białoruskiej. 

Między innemi autor przenosi 
akcję utworu na teren Białorusi, 
wprowadzając oczywista kilka scen 
„Zz polskiej okupacji“! W związku z 
tem uległo w kilku miejscach zmia- 
nie tło akcji w poszczególnych odsło- 
nach lub aktach, tak naprzykład w 
miejsce wystawianej w МозКуле 
dzwonnicy, wprowadza się w wystawie 
mińskiej nasyp kolejowy, poczyniono 
również rzeczy innych pomniejszych 
zmian dekoracyjnych. Ujęcie scenicz- 
ne sztuki ma być konstrukcyjne. Jak 
poważnie traktuje autor kwestje wy- 
stawienia swej sztuki w Mińsku widać 
choćby z'tego, że przed niedawn. czasem 
przyjeżdżał p. lwanow do Mińska ce- 
lem zaznajomienia się z B. D. T.—1 
i jego artystami, zaś w dniach 2—3 
b. m. miał przybyć raz jeszcze, by 
przestudjować utwor wspólnie z ar- 
tystami białoruskimi, którymi obsa- 
dzono tą sztukę. Pozatem dla należy- 
tego wystawienia  „Bronieciahnika“, 
zaproszono do Mińska znanego reży- 
sera z moskiewskiego teatru M, G. 
S. P. S.—Winera oraz artystę Woł- 
kowa, którzy wykazali się już uprzed- 
nio przy opracowaniu strony artys- 
tycznej innego utworu rosyjskiego 
„Relsy  gudiat* (Szyny kolejowe 
dzwonią). 

Pozostaje pytanie, czy cały ten 
bolszewicki utwór propagandowy, 
którym jest według wszelkiego praw- 
dopodobieństwa omawiany „Bronie- 
ciahnik*, — wart jest tyle pracy i za- 
chodu?! 

Skład pracowników w nowym se- 
zonie znacznie wzrośnie, przyczem 
przewidywany jest szereg zmian per- 
sonalnych. Tak więc do pomocy re- 
żyserowi BDT—1. Mironiczowi został 
zaangażowany młody reżyser Semil- 
janow— uczeń słynnego Tairowa, czło- 
nek Asocjacjj młodych artystów w 
Moskwie. Artyści Wołkow i Semila- 
now rozpoczną pracę od.3-go b. m. 
zaś reżyser Winer od 15-go b.m. 

Prowadzone są również pertrakta- 
cje z baletmistrzami Kirchhejmem i 
Bogdanowym — pracownikami byłego 
Teatru Maryjskiego, co do ich pracy 
w BDT 1. Pozatem podpisano kon- 
trakt z parą znacznych baletmistrzów 
Siemionową i Brewi. 

Jak widać z powyższego teatr biało- 
ruski został formalnie zalany nową 
falangą przybyszy z Rosji rdzennej; 

niewątpliwie wyjdzie mu to na  lep= 
sze pod względem poziomu artystycz- 
nego, lecz dla jego białoruskości mo- 
że mieć skutki wręcz opłakane! 

Co do repertuaru to, poza wymie- 
nionemi już dwoma sztukami, zatwier- 
dzono do wystawienia następujących 
5 utworów: 1) komedja z życia bia- 
łoruskich studentów p. t. „Wino bu- 
szuje!“ (Winko szumi!), pióra jedne- 
go ze zdolniejszych poetów Białorusi 
Sowieckiej — FH ramyki, 2) sztuka Dzier- 
żawina: „Szłak* (Popioł), poświęcona 
zagadnieniom młodości i miłości, 3) 
sztuka dla dzieci p. t. „Muszka-Ziela- 
nuszka”, napisana przez artystę B. О. 
T.—2. — Mickiewicza, 4) sztuka arty- 
sty B.D.T. 1  Zorawa 
nie“, wreszcie 5) uzyskano zgodę od 
W. Iwanowa, na przerobienie specjal- 
nie dla B.D.T.—1. jego nowej sztuki 
p. t. „Wierność". 

Nie pominięto także i repertuaru 
klasycznego, mianowicie projektowa- 
nem jest wystawienie w nadchodzą- 
cym sezonie klasycznej sztuki Gol- 
doni'ego p. t. „Babski smiech*, Dla 
wystawienia tego utworu został za- 
proszony i przyrzekł swą zgodę 
znany reżyser i pedagog Piotrowski. 

Zainicjowano również szereg ule- 
pszeń w dziedzinie technicznej, ciok 
których staqowi wprowadzenie sceny 
ruchomej nad której urządzeniem 
prace już się rozpoczęły. 

Pracę swą zamierza wprowadzić 
teatr, jak i w zeszłym roku, opiera-' 
jąc się głównie na widzu „zorganizo- 
wanym”, to znaczy na członkach zwią- 
zków zawodowych, organizacyj robo- 
tniczych, partyjnych i t. p. Dla każdej 
organizacji zostanie wyznaczony pe* 
wny dzień w tygodniu. 

Dyrekcja rozlicza „przepuścić przez 
teatr" w ciągu cezonu całą „praco- 
witą* ludność Mińska. Ponadto od- 
będzie się szereg przedstawień dla 
czerwonej armji i młodzieży szkoinej. 
Otwarcie sezonu nastąpi dopiero w 
dniu 1-go października r. b. Na 
pierwszy ogień pójdzie nowa sztuka 
białoruska Mirowicza. S... 

7 TE ZIE DB ZE 
UWAGA! 

Do wiadomości Sz. Publiczności!! 
Film „LOT AMUNDSENA DO 

BIEGUNA PÓŁNOCNEGO” wyświe- 
tlany obecnie w kinie „POLONJA* 
niema nic wspólnego z obrazem wy- 
Swietlanym w innem kinie jako 
NADPRÓGRAM p. t. „W kraju Bia- 
łej Śmierci". I 

Z poważaniem: i 
R a „POLONJA“. A 

Diiary ludzkie w Esfonii. 
W tych dniach w Estonji na wyspie 

Ezel miał miejsce wypadek, który bardzo 
przypomniał czasy pogaństwa. Grupa wło- 
ścian, dobrze podhumorzona, zacząwszy mó- 
wić o długiej, dźdżystej pogodzie, postano- 
wiła ostatecznie przebłagać boga-słońce. 
W tym celu zdecydowano się złożyć bogo” 
wi w ofierze — żywego człowieka, pewne- 
go robotnika. Na skrzyżowaniu dróg, o 
północy naniesiono suchych gałęzi i drew 
i urządzono ognisko. Ofiarę związano i 
podniesiono nad niem. Następnie zapalono 
ognisko i ogień ofiarny na cześć boga?” 
słońca zaczął się rozpalać. Przywiązany 
chłop długo krzyczał i rzucał się, lecz 
bałwochwalcy ezelscy nie zwracali na to 
żadnej uwagi. Jednak ofiarze udało się 
zwolnić ze sznurów i uciec, gdyż pijani 
nie mogli ją dłużej utrzymać. 
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szerny, pióra profesora uniw rsytetu 
warszawskiego Antoniewicza, ewypeł- 
niają pradzieje ziem Polski, Oto więc 
kamienne czekany i krzemienne oszcze- 
py, urny łużyckie i miecze bronzowe 
z Kobiernic pod Krakowem... Cały 
aparat geologiczno-archeologiczny. Tuż 
zaś zaraz rzecz O pierwotnej wierze 
i pierwotnych kultach (posąg Świa- 
towida z Horodnicy nad Zbruczem, 
pomorskie figury z kamienia etc. etc.) 
Pisze -oczywiście Briickner. | rozpo- 
czynają się zaraz w następnym roz- 
dziale początki Państwa Polskiego. 
Zaczynają delilować przed nami: bu- 
downiczowie państwowości polskiej, 
Święci Cyryl i. Metody, Dąbrówka... 
oglądamy faksymile autografów z 
przed tysiąca lat... oto miecz Chrob- 
rego Szczerbcem zwany... oto monety 
piastowskie... oto pieczęcie najstaro- 
żytniejsze... oto włócznia Św. Maury- 
cego oto, jakże ogromnie sugestyjna 
głowa św. Stanisława z tryptyki Wita 
Stwosza... | rozpoczyna się: suto i 
niezmiernie ciekawie ilustrowana Hi- 
storja Polska. Pisze profesor uni- 
wersytetu krakowskiego Grodecki aż 
do wygaśnięcia Piastów, poczem bierze 
mu pióro z ręki znakomity autor „Dzie- 
jów Unii Jagiellońskiej" prof. uniwersy- 
tetu warszawskiego dr. Oskar Halecki. 
Naostatniej stronicy 12-go zeszytu walą 
się bukowińskie lasy na wojska kró- 
la Jana Olbrachta, co wyolbrzymiono 
aż do „wyginięcia szlachty”... w przy- 
słowiu, mającem obieg dziś jeszcze 
wśród narodu polskiego! (za króla 
Olbrachta — wyginęła szlachta). Mój 
Boże! Jakże mogły dać radę szlach- 
cie naszej jakieś tam lasy na Buko- 
wilnie jeżeli nie wyginęła w trzech pow- 
staniach i od reformy rolnej?... 

Wynurzamy się też i my nietylko 
z bukowińskich nawpół dziewiczych 

lasów lecz i z istnej powodzi faksy- 
milów i drzeworytów, pieczęci i wize- 
runków... oto faksymmil dyplomu  za- 
łożenia uniwersytetu krakowskiego; 
oto pismo królowej Jadwigi 
jące miastu Krakowowi złożyć hołd 
Władysławowi Jagielle. Oczywiście— 
patrzy się na taką reprodukcię jak 
na'najwiarygodniejszy autentyk... Ale 
te wizerunki! Czy snycerz, co przed” 
wieczną pieczęć tę wycinał miał choć* 
by tylko pojęcie jak wyglądał król... | 
wielki książę... biskup, co się miał 
ową pieczęcią pieczętować? Albo oto 
Władysław Jagiełło z jakiegoś obra- 
zu olejnego z  galerji Nieświeskiej? 
Albo Kazimierz Jagiellonczyk z gobe” 
linu na zamku Neuburg? Ręki cztek 
w ogień nie włoży za — podobień” , 
stwo. 

Ale wszystko to jakże ciekawź! 
Te zaś „materjały* przepleciono 07 й 
brazami np. Matejki na których te 
surowe „materjały* mamy obrobionć; 
podane nam tak, że iŚcie wserzeszona 
oglądamy niesłychanie od nas odda* 
loną epokę. Co zaś np. do bitwy 
grunwaldzkiej, to obok niedużej re 
produkcji „Grunwaldu* Matejki dano 
„Grunwałd* juljusza Kossaka (rysu- 
nek przechowywany w Muzeum Na” 
rodowem w Krakowie) | nie zliczyć 
tego rodzaju siurpryz, w które „Pol: 
ska“ Trzaski, Everta i MichalskiegO 
obfituje. 

Witamy gorąco piękne i poważne 
wydawnictwo, życząc mu zastužoneg? | % powodzenia. 

PIE 

CZU, 

„Świtań- | 

nakazu* |   
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Nina powodując nieopłacalność sto- 

„UEN G0SP0JANC 
W sprawie konsumcji 

По$ё zużywanych przez rolnictwo 
nawozów jest nietylko wskaźnikiem 
stanu jego kultury ałe jest również pod 
stawą dobrobytu i punktem wyjścia 
dla rozwoju całego naszego przemysłu. 
Dziś, gdy wskutek wzrastającej aktyw 
ności przemysłu, zmuszeni jesteśmy 
importować znaczne ilości czy to bra- 
ujących nam surowców, czy też ma- 

szyn i narzędzi, aktywność naszego 
biłansu handlowego możemy osiągnąć 
tylko przez wzmożony eksport zboża 
i innych produktów rolniczych. Z dru- 

giej strony wzrost siły nabywczej na- 

nawozów sztucznych. 
znaczny odsetek ludności, przyczynia 
się znakomicie do wzrostu ogólnej kon 
sumpcji, a co za tem do ożywienia 
handlu i przemysłu, czego najlepsze 
dowody mieliśmy w roku 1926-1927, 
kiedy to wzrost cen zboża przyczynił 
się do podniesienia dobrobytu tych 
warstw, powodując jednocześnie jak- 
by odżycie wszystkich innych gałęzi 
produkcji. 

Jak daleko odbiegliśmy od stanu 
panującego u naszych sąsiadów choć- 
by, świadczą cyiry porównawcze kon- 
sumpcji nawozów u nas i w Niemczech 

szych rolników, którzy stanowią tak w roku 1913 i 1926. 

Polska: Niemcy: 

1913 r. 1926 r. 1913 r. 1926 r. 

azotu 33.000 ton 29.000 ton 185.000 ton 330.000 ton 
kwasu fosiorowego 136.000 „ 45.000 „ 555.000 „ 380.000 

tlenków potasu 150.000 „ 38.000 „ 490.000 669.000 

Jak widać z powyższego zestawie- 
nia konsumpcja nawozów w  Niem- 
czech wzrosła znacznie w stosunku 
do okresu przedwojennego (wyjatek 
stanowią nawozy  iosforowe), pod- 
czas gdy u nas nie osiągnięto nawet 
poziomu r. 1913. 

Przyczyny tego należy szukać w 
trudnościach, w jakich znalazło się rol 
nictwo po wojnie wobec zniszczonych 
warsztatów pracy bez tak potrzebne- 
go a całkowicie prawie zjedzonego 
przez inflancję kapitału obrotowego. 
Wpływały tu również i niskie ceny 

sowania większych dawek nawozów. 
Niski stan urodzaju oczywiście jest 

nie do pomyślenia na dłuższy okres cza 
Su, gdyż byłby równoznaczny z do- 
browolnem zubożaniem kraju i prowa- 
dziłby jak gdyby do rozmyślnego u- 
trzymywania w staniepasywnym na- 

szego bilansu handlowego. 
W roku 1927 przywieziono do Ро!- 

ski zboża (pszenicy, żyta, owsa, kuku- 
rydzy, ryżu) na ogólna sumę około 170 
miljonów złotych w złocie. 

jeżeli weźniemy pod uwagę, że 
rok ubiegły co do wyników urodzajów 
musi być uważany za średnio pomyśl- 

"ny, to widzimy, że produkcja rolna Poł 
ski jest niewystarczająca dla pokrycia 
własnego zapotrzebowania, mimo że 
spożycie na głowę ludności jest znacz- 
nie niższe niż w innych krajach euro- 
pejskich. 

Przy niewystarczającej produkcji 
«rolnej i niemożliwości rozwoju przemy 
słu na wzór zachodnio-europejski mu- 
si siłą rzeczy wzrastać saldo ujemne 
"bilansu handlowego: Oczywiście mogą 
się zdarzyć lata wyjątkowo urodzajne, 
które wzrost ten na pewien czas po- 
wsztrzymają, temniemniej jednak — o 
ile równocześnie z rozwojem dobroby- 
tu w Państwie nie będzie się podnosi- 
ła kultura rolna — deficyt bilansu han- 
dłowego musi się stale zwiększać. 

Porównywując wyniki urodzaju 
z ha w Polsce i w innych krajach euro 
pejskich, posiadających wyższą od nas 

y kulturę rolną, widziwy ogromną tu róż 
nicę. Osiągnięty w latach 1924—1925 
Średni urodzaj wynosił: 

w Niemczech 17.64 cent. m. 
„ Danii ZAD 
„Holandji 23.30 » 
„Belgji 23.90 5 
Polsce 11.70 

Wśród szeregu innych czynników 
warunkujących niskie urodzaje w Pol- 
sce, jak niski stan kultury, wadliwy 

- ustrój agrarny (szachownice, serwi- 
tuty i t. p.), brak ulepszeń, zbyt wy- 
soko oprocentowany kredyt — niska 
konsumpcja nawozów sztucznych zaj- 
muje jedno z pierwszych miejsc. 

W związku z tem aktualną się staje 
sprawa przymusu nawozowego, poru- 
szona przez pewne stery zainteresowa- 
ne, do omówienia której powrócimy 
przy najbliższej sposobności. (—) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 3-go 

sierpnia r. b. 
Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 

tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 50— , owies 52—53, jęczmień bro- 
warowy 53—54, na kaszę 50— , otręby ży” 
tnie 33-34, pszenne 33-34,  makuchy 
53. Ceny rynkowe: słomą žytnia 8 — 10, 
siano 10—12, ziemniaki 15—18.  Tenden- 
cja spokojna. Dowóz wystarczający. 

Maka pszenna krajowa I gat. 0000 A 
110—120, 0000 95-105, II gat. 0000 B 
90—100, 000 80—90, żytnia 65 proc. 73— 
82, 70 proc. 75— 78, razowa 60-65, kar- 
toflana 85—95, gryczana 75—85, jęczmien- 
ча 60—65. ` 

Kasza manna amerykańska 140—150 gr. 
zą 1 klg„ krajowa 110—120, gryczaną całą 

„ 100--120, przecięrana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 300 — 320 yr. za 1 kg, 
cielęce 160—200, baranie 260-—280, wieprzo- 
we 300—350, schab 360—370, boczek 360 
— 370, szynka świeża 80—300, szynka wę- 
dzona 420—450. н 

Tłuszcze: słonina krajowa ! gat. 380— 
380, szmalec amerykański 1 gat. 400—450, 
400, II gat. 320—380, amerykańską 350— 
II gat. 380—400, sadło 380—400, olej ro- 
ślinny 240—260. Ki 

abiał: mleko 30 — 35 gr. za 1 litr, 
Śmietana 220—250, twaróg 80 — 100 za 1 
kg., ser twarogowy 12) — 150, masło nie- 
Solone 450 — 500, solone 400 — 450, de- 
Serowe 500 — 650. 

Jeja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 

detalu), kostka I gat. 180 -190, II gat. — 
Warzywa: kartofle 25 —30 za 1 

kg. cebula 60—80, młoda 10—15 (pę- 
czek) marchew 15—20, (pęczek), pietrusz- 

„ka 5—10 (pęczek), szczaw 15 - 20, sałata 5— 
10 (pęczek), ogórki 15—20 gr. za sztukę, 
groch 80 — 100, fasola 80 — 90, kapusta 
świeża 60—70, buraki 15 - 20 (pęczek), ka- 
lafjory 60—100 za główkę, grzyby suszone 
18—20 zł. za 1 kg. 

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

Ryby: liny żywe 380 — 400, śnięte 
280 — 300, szczupaki żywe 350 — 38, 
snięte 200-250, okonie żywe 380 — 400, 
Śnięte 240 - 280, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 320—400, śnięte 
180—220, leszcze żywe 380—400, śnięte 
250-280, sielawa 150 180, wąsacze żywe 
350 —380, śnięte 280 — 300, sandacze (brak), 
sumy 209—250, miętusy, 120 150, įazie 
żywe 350—38, Ośnięte 200 220, stynką 
(brak), płocie 120 150, drobne 40— 60. 

EIELNA WARSZAWSKA 
3 sierpnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Holandja 358.35 359.25 357.45 
Londyn 43,29 43,40 43,18 
Nowy-Yurk 8,90 8.91 8.88 
Paryž 3490 34.98 34,82 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwaicarja 171,64 172.07 171.21 
Stokholm 238,62 239,22 238.02 
Wiedeń 125,78 126.09 125.47 
Włochy 46.65 46,77 46,58 
Marką niem. 212,57 

SEA RES 

Umiemożliwienie ucieczki dezerferom 
Dsaczeni w mioczarach, pozkawili się życia. 

Na odcinku pogranicza polsko-sowieckiego Mohylna w rejonie Bara- 
nowicz patrol K. O. P. zauważył dwóch żołnierzy wojsk polskich w umun- 
durowaniu i uzbrojeniu, usiłujących przedostać się na stronę ro- 
syjskę. o : sia. 

Wezwani przez patrol do zatrzymania się poczęli uciekać, wobec 
czego dano za nimi szereg strzałów. 
7% Dezerterzy ukryli sie w okolicznych moczarach, gdzie dopiero zorga- 
nizowana obława ujawniła ich obecność. 

Nim jednak zdołano do nich dotrzeć, padły 
dezerterzy zabili się. 

Okazało się, iż żołnierze ci pochodzili z 20 p.a.p. 

strzały, któremi obaj 

Jeden z nich na- 
zywa się Nowicki, drugi Szewiechowski. 

Znów aresztowanie rzekomych „szpiegów” 

polskich. 
Z Kowna donoszą: W tych dniach policja kryminalna w pobliżu Mariam- 

pola aresztowała dwuch wywiadowców polskich: Pawła Łatkowskiego i Piotra 
Rudaka, którzy mieli za zadanie zebrać wszystkie wiadomości o wojsku i szau- 
lisach litewskich. Na wstępnem badaniu aresztowani wskazali szereg innych 
wywiadowców, operujących na terenie Litwy. 

  

KRONIKA 

  

| SOBOTA 
4 Dziś Wschód sł. g. 4 m. 08 

Dominika Zach. sł. o g. 19 m. 23 
jatro 

MP. Sniež. 

Spostrzeżenia meteorologlczne 
Zakładu Meteorologįi U. S. B. 

z dnia — 3-VII 1928 r. 

Ciśnienie J 158 
średnie w m. l 

Temperatura J 
średnia l SĘ 

Opad za do- J 4 
bę w mm. ] 

Wiatr | 
przeważający 

Uwagi: Pół pochmurno, deszcz. 
Minimum za dobę — SC. 
Maximum na dobę 19*C. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienią. 

CI 

URZĘDOWA. 

— Inspekcja p. Wojewody w Bujwi- 
dzach i Kukawce, W dniu 2 b. m. Wojewoda 
Wileński Władysław Raczkiewicz udał się 
w towarzystwie naczelnika wydziału Pracy i 
Opieki Społecznej K. Jocza i sekretarza 
osobistego St. Staniewicza do m-ka Bujwi- 
dze, a następnie do kolonii ietniej Kukawka. 

W Bujwidzach, po skontrolowaniu miej- 
scowego posterunku policyjnego, Wojewoda 
szczegółowo oglądał mury przeznaczone na 
„Szpitał* w Bujwidzach. Mury te przed woj- 
ną zostały pobudowane z zapisu ks. Dierdzie 
jewicza z 1800 roku na cel wyżej wskazany. 

Wojewoda Wileński zasięgnaął opinji b. 
inistra W. Makowskiego, bawiącego na 

asach letnich w majątku swoim, poło- 
obok miasteczka. Osobiste oglę- 

/ i zasiągnięte informacje dadzą moż- 
Wojewodzie podjęcia wniosku, co do 

dalszego wykorzystania już istniejącej bu- 
dowli. Samo położenie nad brzegiem Wilji, 

miejscowość zdrowotna sprzyjają zrealizo- 

waniu projektu zapisodawcy i, przy odpo- 
wiedniej dotacji rządowej, powinna w Buj- 

widzach powstać instytucja 0 „charakterze 
leczniczym, lub o charakterze opieki spoałecz- 

nej. 

J Północno-zachoćni. 

     

  

   

  

W odległej o kilkanaście kilometrów od 

Bujwidz, a 2 5 kilometry od Niemenczyna 

Kukawce, Wojjewoda zwiedził szczegółowo 

kolonję letnią dla dziewcząt ze szkół šred- 

nich, prowadzoną przez centralę Opiek Ro- 

dzicielskich. Kolonja ta istnieje już 2-gi rok 

w rządowej posiadłości, odstąpionej „Cen- 

trali Opiek Rodzicielskich i daje moznost 

ulokowania w  higjenicznych i korzystnych 

dla zdrowia warunkach przeszło 50 dziew- 

cząt. W kolonii tetj Wojewoda spędził około 

2-ch godzin oprowadzany i informowany 
A kierownictwo Kolonji i pensjonarjusz- 

KI. 
й 

— (v). P. Wojewoda Raczkiewicz w 

zastępstwie ministra Spr. Wewnętrznych 

otworzy Targi Północne. W związku Z 

otwarciem wystawy Targów Północnych w 
Wilnie 
Sławoj-Składkowski, który w czasie tar- 
gów bawić będzie zagranicą, upoważnił Wo- 
jewodę Wileńskiego p. Wł. Raczkiewicza do 
zastąpienia g0 podczas otwarcia wystawy 

— (v) Przedstawiciele zagranicznych 
pism w W:inie. W dniu wczorajszym przy- 
byli do Wilna redaktor amerykańskiego 
dziennika „Chicago Tribune" p. Allena i 
przedstawiciel prasy węgierskiej p. Fiala. 

Po złożeniu wizyty i odbyciu krótkiej 
konferencji z p. Wojewodą Raczkiewiczem 
gości zagraniczni postanowili zwiedzić mia- 
sto i jego okolicę. + : 

— (v) Urlop naczelnika wojew. wy- 
działu pracy i opieki społecznej. W dniu 
3 b. m. naczelnik wydziału pracy i opieki 
społecznej p. Konrad Jocz rozpoczął 6-ty- 

Minister Spraw Wewnętrznych p. : 

godniowy urlod wypoczynkowy z przerwą 
na okres otwarcia TargóW. Na „czas nieo- 
becności p. Jocza, zastępstwo powierzono 
kierownikowi Opieki Społecznej p. Alesan- 
drowi Trockiemu. 

— (v)P Wojewoda honerowym pre” 
zesem Komitetu Targ. Półn. W dniu 
wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy- 
jął delegację w składzie prezydenta m. Wil- 
na p. Folejewskiego, dyrektora rady na- 
czelnej zrzeszeń Kupiectwa polskiego p. 
Wartalskiego i dyrektora p. Korolca, która 
prosiła 'p. Wojewodę 0 przyjęcie godności 
prezesa honorowego Komitetu Targów Pół- 
nocnych. 

W tymże dniu złożył p. Wojewodzie 
wizytę Hakam karaimski w Polsce p. Sura- 
ja Chan Szapszał w towarzystwie prezesą 
wileńskiej gminy karaimskiej. 

MIEJSKA. 
— Strajk piekarzy nie zupełnie złikwido- 

wany. Jak wiadomo, czeladnicy piekarscy w 
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niepomyślonych ernyc dań, nie- 
wątpliwie przyc jednocz 2 do pod 
wyžszenia obecnych cen na tow mącz-     

  

niane. й 
To też mając to na wzgłędzie, właści- 

ciele zakładów piekarnianych nie mogą w ża 
dnym razie uznać żądań czeładników. 

Ostatni, widząc mocne postanowienie 
pracodawców ', po dłuższem borykaniu się 
przystąpili wreszcie do pracy z wałniając 
się wyłonienim specjalnej komisji rozjem- 
czej, zadaniem której będzie unormowanie 
warunków płacy i pracy czeładników pie- 
karskich. 

— (v) Delegacja kupców  straganiarzy 
u prezydenta m. Wilna. W dniu wczoraj- 
szym delegacja kupców straganiarzy han- 
dlujących na: ry przy ul. Zawal zgło- 
siła się do prezydenta m. Wilna 2 3 
rozłożenie im na dłuższe raty miejskich opłat 
podatkowych, które ze względu na obęcny 
zastój w handlu nie są w stanie opłacić. 

P. prezydent przyrzekł delegacji po roz- 
patrzeniu sprawy, prośbie zadośćuczynić. 

— (v)Miejskie roboty kanalizacyjne przy 
ul. Ostrobramskiej. Wydział techniczny przy 
Magistracie m. Wilna przystąpił w dniu wcz 
rajszym wzdłuż uł. Ostrobramskiej do robót 
nad ułożeniem podziemnych kabli elektrycz- 
nych. 

" Następne układanie kabli przewidziane 
jest wzdłuż ul. Zawalnej i do niej  przyle- 
głych. 

WOJSKOWA. 
Powrót z inspekcji dowódcy 6 

K.O.P. p. 

  

   

  

           

   

      

    
    

  

    

— (v 
bryg. K 0. P. Dowódca 6 bryg. 

ik Górski, który ostatnio bawił na 
inspekcji w pow. Święciańskim, powrócił w 
dniu wczorajszym z powrotem do Wilna, po 
czem wyjechał na d ą inspekcję do innych 
powiatów pogrrar ch: 3 

— (v) O.K. II gen. Litwinowicz w Wil- 
nie. Dowódca O. K. Ill gen. Litwinowicz w 
towarzystwie swego adjutanta kpt. Tyszki 
przybył w dniu orajszym w sprawach 
służbowych do Wilna. 

Pobyt gen. w Wilnie potrwa prawdopo- 
dobnie kilka dni. 

SAMORZĄDOWA. 
— Budowa szosy Wilno - Landwa- 

rów. Sprawa budowy szosy W Ino-Landwa- 
rów postępuje szybko naprzód. 

Dyrekcja Robót Publicznych nadesłała 
óziału powiatowefo sejmiku Wileń- 
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sko-Trockiego projekt budowy, który 
stał zaakceptowany. 

Obecnie wydział drogowy sejmiku pro- 
wadzi prace organizącyjno-przygotowawcze 
do tej budowe, a w dniach najbliższych 
przystąpi do właściwej budowy. 

Budowa całej szosy, a właściwie od 
kaplicy ponarskiej przez Wakę Murowaną 
do Landwarowa obliczona jest na 2 lata. 

Koszt budowy w ogólnej kwocie oko- 
ło 400.000 zł. poniosą: państwo, samo- 
rząd Wileńsko-Trocki i gminy Trocka i 
Rudziska. 

20- 

KOMUNIKATY 

— (r) Posiedzenie wydziału powia- 
towego. Wczoraj pod przewodnictwem sta- 
rosty ua powiat Wileńsko-Trocki p. Lucja- 
na Witkowskiego odbyło się kolejne po- 
siedzenie członków wydziału powiatowego 
sejmiku Wileńsko-Trockiego. 

Rozważano sprawy: 1) odczytanie, przy- 
jęcie i podpisania protokułu ostatniego po- 
siedzenia wydziału pow. z dn. 20. VII. rb., 
2) stan kasy ną 3 m. b.. 3) sprawy samo- 
rządu gminnego, 4) sprawy drogowe: a) 
sprawozdanie o stanie robot, b) sprawa bu- 
dowy szosy Wilno — Landwarów, c) dodatko- 
we asygnowanie ną zakup słupów telefo- 
nicznych, 5) sprawozdanie: a) zaakcepto- 
wanie wzoru statutu gmianych punktów 
telczersko-weterynaryjnych i b) wnioski 
agronoma; 6) opieka społeczna: a) komu- 
nikat w sprawie przekazania S. S. Urszu- 
lankom schroniska w Czarnym Borze, b) 
sprawa opiekunów społecznych i komisyj 
opieki społecznej i c) pomoc szkole po- 
wszechnej @а ociemniatych; 7) sprawy 
pracowników: a) ubezpieczenie pracowni- 
ków niestałych, b) podania i c) sprawa lo- 
kowania sum zakładu emyrytalnego; 8) 
sprawy bieżące; 9) sprawy budżetowe oraz 
sprawa zwołania sejmiku i lo) wolne 
wnioski. ; * 

Wobec spóźnionej pory sprawozdanie 
z obrad podamy w numerze jutrzejszym. 

RÓŻNE. 
— (v) Wycieczka krajoznawcza z War- 

szawy przybywa do Wilna. W pierwszych 
dniach września r.b. przyjeżdża z Warszawy 
do Wilna zbiorowa wycieczka towarzysko- 
krajoznawcza złożona z inteligencji pracują- 
cej narodowości polskiej. W czasie swego po 
bytu w Wilnie wycieczkowicze zwiedzą wy- 
stawę Targów Północnych, zabytki miasta 
i jego okolice jak Werki,Troki i Wilejkę. 

— (v) Koniiskata białoruskiego pisma 
„Dola Pracy*. Urząd Starostwa  Grodzkie- 
w Wilnie zarządził w dniu wczorajszym kon- 
fiskatę białoruskiego pisma „Dola Pracy 
Nr. I za umieszczenie artykułu p.t. „Bez 
Hramady“ ; 

W treści artykułu dopatrzono się cech 
przestępstwa przewidzianego w art.l rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. | 

— (v) OBAWY na wilki. W ostatnich 
dniach w łasach Nowo-Wilejskich na tere 
nie gminy Graużyskiej odbyło się większe 
połowanie na wilki. W czasie obławy, w któ 
rej wziął udział znaczny zastęp miejscowych 
myśliwych zabito 3 wilki. г 

W dniu dzisiejszym zaś, tego rodzaju 
obława odbędzie się również w gminie Krew 
s pow. Oszmiańskiego, w której prócz 

wych z terenu tej gminy, wezmą udział 
urzędnicy nadieśnictwa Smorgońskiego. 

—- Pochwycenie 3-ch komunistów Pa- 
trolK.O.P. zatrzymał na odcinku pogranicza 

sowieckiego w. okolicach  Kuce- 
3 osobników usiłujących przekraść się 

do Polski. Ё 2 
Przy zatrzymanych znaleziono  instru- 

kcje komunistyczne, okólniki tajne i wiele 
innych _ kompromitujących dokumentów 
stwierdzających iż są to wysłani specjalnie 
przez władze sowieckie technicy komunisty- 
czni tr 

— 5 Ilość ZE „ zatrzymanych 
na pograniczach. Z obliczeń K O. P. wynika 
iż w ciągu r. b. rząd litewski -wysiedlit do 
Polski-64 osoby, zaś władze bezpieczeństwa 
zatrzymały za nielegałne przekroczenia gra- 
nicy 163 osoby. ф z 

Na pograniczu sowieckiem sytuacja przed 
stawia się jeszcze gorzej. ||| : 

Władze sowieckie wysiedliły do Polski 
129 osób, zaś zatrzymano 450 osób usiłują- 
cych wkroczyć do Polski. й 

" — (1) Normalna komunikacja na odcinku 

Podbrodzie — Bezdany. Skutki katastrofal- 
nego rozlewu stawów urwidowskich, co mia- 
ło miejsce w dniu 9 lipca a spowodowało 

i nie toru kolejowego na odcinku Pod 
brodzie -— Bezdany na przestrzeni około 30 
metrów stopniowo są zacierane. w 

yrekcja kolejowa, która natychmiact 
przystąpiła do naprawy nasypu i toru  mu- 
siała przezwyciężyć duże ttrudności techni- 
czne. 

Prace trwały blisko miesiąc i przez 
czas odbywał Się ruch przetokowy. 

Dopiero od dziś otwarta zostanie normal- 
na komunikacja, lecz i to po jednym torze. 

Dzisiejszy pociąg pośpieszny Nr. 708 z 

Zemgal do Warszawy o godz . 22 m. 05, do 

jak to przewiduje normalny rozkład jazdy 
pociągów. ZACK GI ; 

Rozkład jazdy innych pociągów, kursują 

cych na tym odcinku podamy w numerze 
jutrzejszym. z 

Prace wokoło naprawy drugiego toru na 

przestrzeni uszkodzonej trwają w dalszym 

ciągu. 
> TEATR I MUZYKA. 

Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 
stępy Zofji Grabowskiej. Urocza artystka 
Zofja Grabowska dziś po raz drugi wystą- 
pi w iekkiej komedji włoskiej -Forzano 
„Dar poranka“. Komedja ta o poetycznej, 
pełnej słonecznych porywów, blasków i 
przedniego humoru treści, daje niezmierne 
pole do popisu bujnemu talentowi Zofji 
Grabowskiej i jej utalentowanemu partne- 
10wi Marjanowi Godlewskiemu. 

Komedja ta otrzymała pierwszorzędną 
obsadę z K. Wyrwicz-Wichrowskim i 
Malinowskim na czełe. 3 й 

— Przedstawienia ku uczczeniu 8-ej 
rocznicy cudu nad Wisłą oraz Zjazdu 
legionistów. W dniach 1o-go, 1l-go i 12-g0 
sierpnia Teatr Polski daje przedstawienia 
uroczyste z okazji Zjazdu Legjonistów, na 
przedstawieniach tych dana będzie „Wierna 
kochanka”. Fijałkowskiego. Komedja ta jest 
osnuta na tie walk z bolszewikami w roku 
1920, kiedy to była zagrożona stolica, pier- 
wsze niepowodzenie wojsk polskich, wre- 
szcie ich bohaterskie zwycięstwo. | 

W „Wiernej kachance* odbędą się trzy 
ostatnie występy Zofii Grabowskiej i Mar- 
jana Godlewskiego. 

SPORT. 
Sobota, popołudnie, pogoda „niczego*, 

dużo wolnego czasu, nudy straszne, CO ro- 
bić?? Rada prosta: zjeść czempiędzej obiad 
i drałować na ul. Wiwulskiego na boisko 
Makabi. Czego tam nie będzie? Nawet naj- 
bardziej zaspany matoł ożywi się i będzie 
ryczał z uciechy. 

2 min. 30 mecz 1 p. leg. Il -Maka- 
bi IH—to dopiero prełudjum. Po meczu płi- 
karskim, mecz koszykówki. Doskonała dru- 
żyna Obozu W. F. będzie się zmagała 
(ewentualnie rozgramiała) z drużyną Maka- 
bi. Potem Obóz rozegra pokazowy mecz 
siatkówki. 

Wreszcie drużyną piłkarska Obozu W.F. 
rozegra pasjonujący mecz z Makabi I. Po- 
nieważ w obozie jest cały szereg dobrych 
graczy z Warszawy, Lublina, Siedlec i t.d. 
więc mecz zapowiada się bardzo ciekawie. 

Czyż nie warto poświęcić 50 groszy by 
zobaczyć tyle pięknych rz 7 

   
   

   

   

  

  

„ten 
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Zakończenie šiedziwa w sprawię mordu szere- 
gowca KOP-u Milanowskiego 

Wczoraj zostało ostatecznie za- 
kończone Śledztwo w sprawie zabite- 
go przez szaulisów litewskich szere- 
gowca 1 komp. 22 baonu KOP Ka- 
zimierza Milanowskiego. Akta sprawy 
zostały przekazane miejscowej proku- 
raturze wojskowej. 

Dochodzenie nie doprowadziło do 
ujęcia sprawców ohydnego mordu, a 
to ze względu na sprzeciw Litwinów. 
Mianowicie naczelnik powiatu  Kosze- 
darskiego odmówił dalszego wspól- 
nego prowadzenia Śledztwa z wła- 
dzami polskiemi. Litwini odmówili 
li współdziałania ze względu na fakt, 
iż polski pies policyjny doprowadził 
do ujawnienia współwinnego zbrodni 
niejakiego Kazimierza Paszkowskiego 

kolonisty litewskiego, zamieszkałego 
w pobliżu granicy polskiej. 

Trzykrotnie puszczany pies  poli- 
cyjny prowadził 80 metrów moczara- 
mi po stronie polskiej, poczem skrę- 
cał w las sosnowy na terytorjum 
Litwy, a stamtąd prowadził o 200 m. 
dalej, gdzie znajdowały się zabudo- 
dowania Paszkowskiego. Wskazuje 
na to fakt, iż sprawcy mordu zatrzy- 
mali się w osadzie Paszkowskiego i 
musieli być z nim w kontakcie. Po- 
twierdza to jeszcze zeznanie : naoczne- 
go Świadka zajścia, rannego szere- 
gowca Lasoty, który twierdzi, iż w 
Paszkowskim poznaje jednego ze 
sprawców mordu, których widział 
podczas ucieczki. 

Z całej Polski. 
— Rozwój Gdańska. Olbrzymi 

rozwój Gdańska od czasu ponowne- 
go przyłączenia go do Rzeczypospo- 
litej Polskiej pod względem gospo- 
darczym jest już obecnie ceniony 
przez najzacieklejszych szowinistów 
niemieckich w Gdańsku i Rzeszy. 

Z podrzędnego portu bałtyckiego, 
obsługującego małe tereny, Gdańsk, 
naskutek włączenia do obszaru go- 
spodarczego Rzeczypospolitej, stał się 
pierwszorzędnym portem, bijącym 
Szczecin, Królewiec i inne porty bał- 
tyckie. Gdy przed wojną ogólny obrót 
przez port gdański wynosił około 
2.250.000 ton, to po woinie, zwłasz- 
cza od 1922 roku, obroty Gdańska 
dosięgły 8.C00.000 ton, czyli prawie 
czterokrotnie przewyższyły cyirę obro- 
tów przedwojennych. 

Jeśli chodzi o udział Gdańska w 
przywozie do Polski, to w roku 1922 
wynosił on 11 proc. (466.287 ton), w 
roku zaś 1927—31 proc. (1.517.194 
ton), w wywozie z Polski udział Gdań- 
ska wynosił w r. 1922 5 proc. 
(504.411 ton), w roku zaś 1927 31 
proc. (6.380.420 ton). Jak sfery mia- 
rodajne przypuszczają, już w najbliż- 
szych latach osiągnięta zostanie cyfra 
dwunastu miljonów ton. 

— LWÓW. Onegdaj na obszarze 
kilku gmin powiatu dobromilskiego 
spadł grad wielkości orzecha, który 
wyrządził duże spustoszenia w  po- 
lach, ogrodach i sadach. Szkód nie 
zdołano narazie ustalić. 

— BIAŁA PODLASKA, Wczoraj 
w godz. popołudniowych w osadzie 
Rozszos wybuchł groźny pożar, któ- 
ry, rozszerzywszy się błyskawicznie, 
strawił 20 domów oraz zabudowania 
gospodarcze. Straty bardzo znaczne. 

— Budowa chłodni w Gdyni. W dniu 24 
b. m. Komitet Ekonomiczny Ministrów upo- 
ważnił Państwowy Bank Rolny do rozpoczę- 
cia budowy chłodni eksportowej w Gdyni. 
Chłodnia ta będzie budowana z funduszów 
Ministerswa Rolnictwa, które zrealizowanie 

tej budowy uznało obecnie za najbar- 
dziej celowy sposób popierania rozwoju ho- 
dowli. 

Eksport produktów zwierzęcych z Polski 
wzrastaszybko z roku na rok i odgrywa po- 
ważną rolę w biłansie handlowym. Brak chło 
dni nie pozwała na racjonałne rozmieszcze- 
nie na obcych rynkach produktów hodowla- 
nych, ponieważ zmuszał często, zwłaszcza 
w miesiącach letnich do sprzedaży ze stra- 
tą pod grozą zepsucia towaru podczas panu- 
jących upałów. Eksporterzy zmuszeni wsku- 
tek tego byli korzystać w miarę możności 
z chłodni w porcie hamburskim, które we- 
dług obliczeń Ministerstwa Przemysłu i Han- 
dlu zarabiaiy na tem pośrednictwie ponad 
12 mił. zł. rocznie, uszcziiplając przez to war 
tość czynnej strony naszego bilansu ha- 
ndłowego. To też uruchomienie chłodni w 
Gdyni odegra niewątpliwie bardzo poważną 
rolę w rozwoju hodowli jak i usprawnieniu 
bilansu handlowego. 

PRARADIMAS 

Ze šwiata, 
— Gdzie podziały się skarby 

syna niebios? Rząd nańkiński roz- 
począł poszukiwania skarbów  chiń- 
skiego dworu cesarskiego, których 
wartość szacują na 250 miljonów do- 
larów. Po zajęciu Pekinu przez armję 
nacjonalistyczną w byłym pałacu ce- 
sarskim nic z nagromadzonych przez 

w. kilkaset lat bogactw nie znaleziono. 
Powszechna fama oskarża o przy- 
właszczeaie skarbów bogdychana— 
generała Feng-Ju-Hsinga, który po 
chwilowej okupacji Pekinu w roku 
1924 wyekspedjował na półnoć kilka 
tajemniczych karawan z kilkudziesię- 
ciu opieczętowanemi skrzyniami. Wie- 
le wartościowych przedmiotów ze 
skarbca Syna Niebios znajdowano 
ostatnio w antykwarniach, u  jubile- 
rów i u europejskich kolekcjonistów. 
Nie ustalono jednak dotychczas, skąd 
przedostały się te przedmioty na ry- 
nek. Według przypuszczeń, miał Feng- 
Ju- Hsing zakopać skarby bogdy- 
chanów w stepach północnych. 

Walka Anglji z filmami 
amerykańskiemi. Od 1 stycznia br. 
Anglja wprowadziła u siebie ograni- 
czenia, dotyczące sprowadzania filmów 
amerykańskich, pragnąc w ten Spo- 
sób pobudzić twórczość rodzimą. Jak 
wiadomo, brak kapitału w Anglii, 
nie stoi, tak jak ap. w Polsce, na 
przeszkodzie rozwojowi wielkiego 
przemysłu fiinowego, a tylko względy 
dość ciężkiej rywalizacji z zalewem 
amerykańskim i pewien brak inicjaty- 
wy w tym kieruaku przeszkadzał po- 
wstaniu angielskiej produkcji filmo- 
wej, mogącej zaspokoić rynek we- 
wnętrzny, a nawet zdobyć Europę. 

O skuteczności wprowadzenia 

ograniczeń przywozu filmów Świadczy 
osiem nowych wytwórni powstałych 
od stycznia b. r. i zwiększony kapitał 
zakładowy wytwórni dawniejszych. 
Ogółem w pierwszem półroczu b. r. 
kapitał zakładowy 19 towarzystw fil- 
mowych w Anglji wzrósł do 6 milj. 

Oczywiście ten niesłychany wzrost 
kapitału musi w krótkim czasie wy- 
dać, a nawet już wydaje owoce w 
postaci licznych filmów, kiedy w po- 
przednich latach przeciętna roczna 
produkcja w Anglji wynosiła 28 fil- 
mów, w samym pierwszym półroczu 
b. r. cyira ta dosięgła 112-tu. Wobec 
takiego tempa rozwoju przemysłowcy 
filmowi Anglji spodziewają się w 
przeciągu kilku lat wyprzedzić Niem- 
ców oraz Francuzów i w znacznej 
mierze powstrzymać zalew tandety 
amerykańskiej. 

„7: Największa na Świecie książka. 
Największą na świecie książką jest bibłja 
tybetańska, Tandszur, czyli słowo Buddy. 
Księga ta składa się z 108 tomów, z któ- 
rych kaźdy liczy po 10.000 kart, Każdy 
taki tom waży 4 kilo 400 gramów. Wyso- 
kość każdego tomu wynosi 58, a szerokość 
20 cm. Samo przez się rozumie się, że 
księga ta bardzo wysoko się ceni i tylko 
bardzo zamożnych stać ną kupno. jeden ze 
szczepów tybetańskich musiał sprzedać 700 
krów, aby nabyć cały komplet Tandszur. 
Poza tą biblją jest jeszcze drugie wydanie 
© mniejszej objętości, liczące 225 tomów 
z komentarzami do nauki Buddy. 

W Europie są trzy egzemplarze Tand- 
szura, z których dwa są w Petersburgu, a 
jeden w Londynie. 

— Wykopaliska z przed 6000 lat. 
Proferor Ugolini, kierownik włoskiej misji 
archeologicznej w Albanii, odkrył ślady 
bardzo wysokiej cywilizacji z okresu 4.000 
lat przed Chrystusem. 

, Dokonano wykopalisk z okresu przed 
wojną trojańską, dowodzących, że cywili- 
zacja Stała już wówczas bardzo wysoko. 
Zwłaszcza Akropolis pod Butrintum obfi- 
towało w wiele cennych dzieł sztuki. 

Wykopano wysoką na 5 m. bramę 
monumentalnej struktury, znajdującą się 
w głównym murze, jakoteż kilka pięknych 
posągów marmurowych, z których jeden 
przedstawia króla macedońskiego i nosi 
podpis rzeżbiarzą Sosiklesa z V. w przed 
Chrystusem. 

W mauzoleum znaleziono barwne, do- 
skonale zachowane mozaiki, podłogi, ma- 
lowane w piękne obrazy i „nimpheum* z 
okersu rzymskiego. 

— Ofiary walki byków. Pisma z Ma- 
drytu donoszą aż o czterech wypadkach 
śmiertelnych podczas dwduniowych walk na 
awu corida pod samym Madrytem, w Te- 
tuan i w Vista-Alegre. W pierwszym dniu 
matador (espada), Antonio Ruix, nadziany 
na rogi rozjuszonego byka, poniósł Śmierć 
na miejscu. W drugiej walce niejaki Zoqui- 
ta, podczas wtykania w plecy byka dwu 
banderillos, nie zdołał się uchronić od 
zemsty i legł również śmiercią bohaterską. 
Następnego dnia matador Albageno i jego 
pomocnik legli trupem na miejscu. 

Tymczasem konie pikadorów, na któ- 
re według najnowszych rozporządzeń poli- 
cji hiszpańskiej, założono pancerze na 
piersi, wyszły cało ze spotkania. Ani je- 
den koń z pomiędzy kilkudziesięciu pro- 
dukujących się podczas dwudniowych za- 
pasów nie odniósł uszkodzenia. 

— Papier, który się nie pali. Po usilnej 
pracy udało się chemikowi dr. Franciszkowi 
franckowi w Berlinie zrealizować ideę, któ- 
ra od wynalezienia papieru uchodziła za u- 
topię. Uczony niemiecki wynałazłpapier, któ- 
ry nie ulega spaleniu ani rozżarzeniu się Ek- 
sperymentowanie dobiegło końca, a wyniki 
dały rezultaty, prześcigające najśmielsze o0- 
czekiwania. Dr. Franck demonstrował 
przed tłumami widzów swój wynalazek: pa- 
pier gazetowy zwyczajny zmiął i włożył do 
lejka z papieru ogniotrwałego, poczem trzy- 
mał lejek nad płomieniem gazowem, o tem- 
peraturze2000 stopni. C Nowo wynaleziony 
papier ogniotrwały nia wykazał najmniej 
szych zmian. Wynałazek ten sprowadzi prze 
wrot w dziedzinie przemysłu papierowego 
i przyczyni się do rozpowszechnienia nie- 
dawno wynalezionych papierowych materyj 
imitujących do złudzenia jedwab, których je 
dyną wadą było niebezpieczeństwo łatwego 
zapalenia się. я 

— lle zarabiają prezydenci? Herbert Ho- 
over kandydat na mieszkańca Białego Do- 
mu, zarabiał, mając lat 34, jako inżynier gór 
nik 100.000 dolarów rocznie. Wynosi to o 
25 tysięcy dolarów więcej niż lista cywilna, 
którą będzie Hoover otrzymywał, jeśli zo- 
stanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. 

5 D. 1. KUCHARSKI dinrų 8 
POWRÓCIŁ. 
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MA Zawalna 16 - 53. A 
w Godz, 5—6_popoł. W 

Szkoły Przemysłowo—Handlowej w 

nędzy. Łaskawe datki uprasza się 

i Syn powstańca 1863 r. Kazimierz ł 

nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę 

EISS ONE SMS 
Opiece ludzi dobrego serca poleca W 

się biedną wdowę, b. pracowniczkę Ę 

Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 

składać do o „Słowa* dla I 
iczki Sz ь NC y 8 

оааа оаЕ Дтоеео ПОМЕ GAI BKTTETA UTPKINES ВОЕ. 

Sobolewski znajduje się w bardzo 
ciężkich materialnych warunkach, z 

| żoną chorą umysłowo, emerytury 

miłosiernych ludzi. Łaskawe datki 
przyjmuje Adm. „Słowa* dla „syna 
powstańca”. 
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Świat wynalazków w 
Rosji Sowieckiej. 

Bywalcy Centralnego biura wynalazców 
w Moskwie odznaczają się wielką różno- 
rodnością. Bywają tu wszyscy — od pro- 
fesora do prostego robotnika i chłopa. 
Wszyscy -oni pracowali kiedys w swem Žy- 
ciu nąd wynalazkami i wszyscy są święcie 
przekonani, że wynalazki, przez nich po- 
czynione, są „genjalne”. 

Przegląd wynalazków, 
w wielkich ilościach do Komisji, dowodzi 
jednak, że nie wszystkie z pośród nich są 
wynalazkami w pełnem słowa tego zna- 

napływających 

czeniu. Wśród wynalazków bardzo jest etyczna potrzeba zwycięskiego prole- lucj 
wiele drobnych ulepszeń technicznych istnie- 
jących już przyrządów lub aparatów. Czę- 
sto zgłaszane też są zmiany w konstrukcji 
maszyn, nieprzedstawiające żądnych ko- 
rzyści. 

Wśród wynalazców sporo jest fanaty- 
ków, rozkochanych w sobie i w swych 
„wynalazkach“. Latami obijają oni progi 
licznych instytucyj, starając się wszędzie 
dowieść, jak wielkie zalety i znączenia po- 
siada ich projekt. 

Jakież są to wynalazki? 
Jeżeli odrzucimy liczne projety „perpe- 

tum mobile*, których „Komisja wynalaz- 
ków* wogóle nie rozpatruje, odkładając 
je ad acta, to wciąż jeszcze będziemy mo- 
gli wymienić cały szereg fantastycznych, a 
tak „doniostych“ dla ludzkości idei genial- 
nych „wynalazców*. Tak naprzykład zgło- 
szono niedawno "oryginalny „w,nalazek* w 
postaci specjalnej maski, która każdemu z 
nas ma dać możność Śpiewania... jak Sza- 
lapin. Niejaki Bełdyszew „wynalazł* czaro- 
dziejską pompę, przy pomocy której za- 
mierza całą ludzkość wyleczyć ze wszyst- 
kich istniejących na świecie chorób, a 
więc: kataru, bronchitu, raka, syfilisu i t.d. 
Zgłoszono też fantastyczne przyrządy, słu- 
żyć mające do wydobywania elektryczno- 
ści z powietrza i cały szereg innych po- 
dobnych projektów. 

5а jednak wynalazcy, którzy istotnie 
coś wynajdują, mają jednak tę wadę, że z 
wynalazkami swemi zazwyczaj się trochę 
spóźniają. Tak np. pewien robotnik kijow- 
skiej fabryki kabli wynalazł bęben do na- 
wijania przewodów. Wprowadzenie tego wy- 
nalazku w fabryce podniosłoby produkcję 
o 350 proc. Wynalazcę hucznie fetowa- 
no, a wynalązek wysłano do Moskwy, 
gdzie dostał się do fabryki Kolczugińskiej. 
i co się okazało? W fabryce tej już od 
szeregu lat pracuje analogiczna maszyna, 
która podniosła tu produkcję o 460 proc. 

W przemyśłe stosuje się niewiele z 
pośród wszystkich tych wynalazków. W 
ciągu 3 i pół lat zgłoszono w „Komisji 
wynalazków* ogółem 32.000 wynalazków, 
a z liczby tej opatentowano jedynie około 
6,000. jeszcze mniej wynalazków, bo za- 
ledwie 450, zastosowano w przemyśle. 

Niektóre z opatentowanych wynalaz- 
ków posiadają istotnie duże znaczenie. 
Tak. np. inżynier Karelin wynalazł nowy 
sposób otrzymywania torfu w rozdrobnio* 
nej postaci, co daje w życiu praktycznem 
rocznie koło 3.0.000.000 rubli 
ności. 

Inżynier Zworykin wynalazł maszynę 
de przędzenia lnu, która pozwala podnieść 
produkcję o łoo proc. przy równoczesnem 

! zultacie umacnia się 

że ciągle chce szerzyć „opjum'* wśród 
działa 
którzy 

oświeconego ludu. W cerkwi 
obecnie klub bezbożników, 
Boga ogłosili za zdetronizowanego, 
jako szalberza i burżuja i którzy za- 
gadkę ludzkości rozwiązują z pychą 
ignorantów, a w słuchaczach budzą 
pierwotne instynkty Azjatów. Wyko- 
rzenia się tam systematycznie nieu- 
šwiadomionych i malucžkich, a w re- 

jch w niepoha- 
mowanej głupocie. W Ussolje niema 
już Boga, Pocieszyciela uciśnionych, 

tarjatu winna znajdować całkowite 
zaspokojenie jedynie w entuzjazmie 
rewolucyjnym. Dlatego szatan, choćby 
tylko jako symbol, czczony jest jako 
ojciec wszystkich _ rewolucjonistów. 
Mają być odprawiane, przynajmniej 
w Irkucku, prawdziwe msze Szatań- 
skie, które przekształcają się w dzikie 
orgje. Znalazły się nawet kapłanki 
szatana, rekrutujące się z białych 
piękności kabaretowych. Szczególnie 
miała się odznaczyć przy tych czar- 
nych mszach niejaka Irena Heinzel z 
Odesy, która wywiera swym orgja- 
stycznym patosem głębokie .wrażenie. 
Pewien renegat ze stanu kapłańskie- 
go Śpiewa przy blasku Świec przed 
jej nagością bluźniercze formuły mo- 
dlitewne i składa hołd majestatowi 
ciemności. Tam, gdzie znajduje się 
ołtarz, stoi złamany krucyfiks z gło- 
wą Zbawiciela, zwróconą na dol, 
obok krzyża dzbanek, napełniony 
krwią czarnego kozła, do której do- 
dane są krople krwi ludzkiej, a dalej 
odcięty kawał skóry z szerścią z 
czarnego kota. Perwersyjność tego 
rytuału zjednywa wierze w -szatana 
pewnych ludzi z półinteligencji, którzy 
w  niewolnictwie codziennego życia 
tęsknią do łaskoczących nerwy wra- 
žen“, 

  

Gliary. 
Bezimiennie dla wdowy z synem su- 

chotnikiem zł. 3 
    

L. III - 3423. Krakėw dnia 31 lipca 1928 

KONKURS. 
jektu Zakłądu Psychjatrycznego, 

SŁOWO: 

RADJO. 

Sobota dn. 3 sierpnia 1928 r. 

12,00 13,00: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

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

16.35 17.35. Transmisja z Krakowa. 
17,35—18,00: Odczyt ks. kapelana Pio- 

tra Sledziewskiego. 
18,00 18,45: Transmisja nabożestwa z 

Ostrej Bramy. 
18,50—19,15: Odczyt 

ctwo*. 
19,15-19,35: Chwilka litewska. 
19,35 - 20,00: „Francja przed Rewo- 

z działu „Rolni- 

20,00—20,1o: Komunikaty. 
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu. 
22.30-23.30. Transmisja z Warszawy: 

Ocloszenie, 
Wydział powiatowy Sejmiku Mo- 

łodeczańskiego wzywa niniejszem do 
składania ofert: 1) na budowę  prze- 
pustów betonowych i małych most- 
ków drewnianych, 2) na roboty 
ziemne i 3) roboty brukarskie w 
różnych miejscach na drogach samo- 
rządowych i w ilości uzgodnionej z 
samorządowym działem drogowym 
Wydziału Powiatowego. 

Oferty winny być składane do 
biura Wydziału Powiatowego w Mo- 
łodecznie ze wskazaniem cen jed- 
nostkowych na poszczególne roboty, 
których wykaz jest do przejrzenia 
tamże w godzinach urzędowych. 

Termin składania oiert do godzi- 
ny 10-ej dnia 9 sierpnia 1928 roku. 

Wydział Powiatowy. 

‚ RUB BA Kasa K E Tak K 

  

SAKAKZEAKI 

KONKURS. 
1) W celu uzyskania szkicowego pro- 

dla Mię- 
Ministerstwo Robót Publicznych za po- dzykomunalnego Związku miast wydzielo- 

średnictwem Urzędu Wojewódzkiego Dyre- 

kcji Robót Publicznych w Krakowie ogła- 
oszczęd- sza niniejszem KONKURS ARCHITEKTO- 

nych i powiatów Województwa Warszaw- 
skiego z udziałem st. m. Warszawy ogła- 
sząm niniejszy konkurs. 

2) W konkursie uczestniczyć mogą ar- 
NICZNY na projekt szkicowy Gmachu chitekci Polacy bez względu na miejsce 
Biljoteki Jagiellońskiej w Krakowie. 

W konkursie mogą brać udział wszy- znane i 

zamieszkania. 
3) Za względnie najlepsze prace przy- 

bezwarunkowo wypłacone będą 
bardzo znacznem „obniżeniu kosztów pro- scy architekci obywatele Rzeczypospolitej następujące nagrody: 
dukcji. 

2 powodzeniem stosowane są dalej w 
Rosji wynalazki następujące: Serebranego; 

Polskiej. 
Program, warunki i plan sytuacyjny 

pozwolający wyrabiać karton z opiłków i otrzymać można za złożeniem kwoty 5 zł. 
- masy drzewnej, Kewanjara, który wynalazł w Biurze Konstrukcyjnym Dyrekcji Robót 
praktyczny sposób fabrykacji korków gu- publicznych w Krakowie (Rynek 35, Krzy- 1500 zł. 

któremu udało się mowych, Steżeńskiego, 
zbiornik ben- skonstruować ogniotrwały 

zyny i t, d. 

  

Msze szafańskie w Rosji 
sowieckiej 

Jak podaje „,Aligemaine Rund: 
schau*, niejaki E. v. Ungern-Stern- 9147 zakupy na łączną kwotę 6.000 zł. 
berg pisze z syberyjskiej iniejscowo- 

sztofory) poczynając od dnia 4 sierpnia 

1928 r. 

I 10.000 zł. 
li 7000 „ 

III 4.000 „ 

Prócz tego przewidziane są zakupy po 

4) Warunki konkursu wraz z załączni- 
kami otrzymywać można za zwrotem ko- 
sztów w wysokości 10 zł. w Kancelarii 

Termin nadsyłania szkiców do dnia lo Qkręgowej Dyrekcji Robót Publicznych 
września 1928 r. godz. 15-ta. 
Nagrody: 1-sza 12.000 zł. 

2-ga 8.000 zł. 
dwie 3-cie 5.000 zł. 

Nagrody powyższe wypłacone będą, 

ści kąpielowej Ussolje pod Irkuckiem, ile na konkurs nadesłanych będzie niemniej 

co następuje: „Stara cerkiew drewnia- niż 8 prac. Suma nagród może być rozdzie- 

na z pozłacanemi kopułami jest za- '9n4 inaczej, o ile Sąd konkursowy o tem 

mknięta, a pop, Który obciął 
długą brodę, zbliżając się do niej, 
zgina się pokornie w kabłąk, by nie 
popaść w niebezpieczne podejrzenie, 

  

Konstanty Siemiradzki. 

Dziewica stepowa. 
Daleko na południe od Zachodniej 

kolei sybirskiej het! aż do morza Ara|- 
skiego i niebotycznych gór Tiań - Sza- 
niu ciągną się ogromne stepy kirgizkie. 
Trudno znaleźć na świecie miejsco- 
wość równie jednostajną! Jak okiem się 
gnąć wszedzie równina gładka jak 
stół, pokryta nie wysoką trawą, i gdzie 
niegdzie śród zarośli kamyszów i aje- 
rów, błyszczące tafle jezior stepowych: 
ot i cały krajobraz! Mówią, że w epo- 
ce przedhistorycznej było tu dno о- 
gromnego morza, które jednym końcem 
iączyło się z Lodowatym Oceanem, a 
drugim sięgało aż do morza Kaspij- 
skiego. Może to i prawda, bo jakże ina 
czej objaśnić tę niezwykłą obfitość sło- 
nych jezior, rozrzuconych na tym ste- 
pie na ogromnej przestrzeni 2000 — 
2500 kilometrów? A niektóre z tych je- 
zior zawierają w sobie drobne morskie 
żyjątka, które gnijąc od wieku wieków 
padają na dno i formują gruby na 2 

stopy pokład jakiegoś tłustego, fosfo- 
i iai pachnącego błota, któremu me- 
dycyna słusznie przypisuje własności 
lecznicze. Bliżej ku północy około ko- 
Jet żelaznej ten step czarnoziemny, już 
śest skolońizowany przez chłopów го- 
syjskich, przeważnie Ukraińców; tu się 
jeszcze spotykają ogromne sioła o kil- 
ku tysiącach mieszkańców; ale im da- 
lej na południe, tem miejscowość sta- 
je się więcej dziką i bezludną. To już 
ziemia Kirgizów, odwiecznych panów 
tych stepów, po których oni kóćżują 
przenosząc się z miejsca na tiejsce w 
miarę tego, jak ich ogromne Stada wy- 
jadają trawę. Spokojny tó naród wca- 
le niepodobny do wWojówniczych płe- 
mion turkomanów i Kurdów, wiecznie 
pragnących rzezi i rabunku, a spokoj- 
ny dlatego, że ten lud nie zaznał walki 
o byt, i nigdy mu nie brakowało środ- 
ków do życia. Może ten dostatek i brak 
wrogów zewnętrznych, z któremi trze- 
ba byłoby walczyć o te stepy,i wpłyńę- 

ło na to, że niema dziś chyba pod słoń- 
cem ludzi więcej biernych, ospałych i 
lefiiwych, niż Kirgizi. Trudno <uwie- 

sobie zadecyduje. 
Kraków dnia 31 lipca 1928. 

Inż. Henryk Dudek w z. 

Województwa Warszawskiego, 
zdowska Nr. 5, 11 p. od godziny 11 — 13 
codziennie oprócz niedziel i świąt, 
dnie będą wysyłane franco pocztą po wpła- 
ceniu 10 zł. 

Aleja Uia- 

wzglę- 

5) W konkursie uczestniczą prace, któ- 
o re wpłyną pod wyżej wskazanym adresem 

Okręgowej Dyrekcji do dnia 15 paździer- 
nika 1928 r. włącznie. 

Przewodniczący 
Komitetu Konkursowego 

p. o. Wojewoda Warszawski 

(—) St. Twardo. 

Dyrektor Robót Publicznych PSEZESEZESEAKSZACZEAEZRZERZA 

rzyć, ale fakt pozostaje taktem, że ci 
ludzie nie pofatygują się nawet żeby na 
kosić siana dla swych koników na zi- 
mę; i, gdy śnieżny całun pokryje step, 
biedne koniki muszą same sobie szu- 
kać paszy... ale gdzie? pod śniegiem, 
który one rozgrzebują kopytami, szu- 
kając różnych łodyg i przeszłorocznej 
więdłej już trawy. A w tym czasie ich 
gospodarze pędzą życie nad wyraz 
bezczynne: czasem polują na wilki i li- 
sy z oswojonemi sokołami i orłami z 
gatunku „berkutów*, czasem jeżdżą 
na pielgrzymkę do świętych miast — 
Buchary i Samarkandu; a najczęściej 
śpią w kibitkach od rana do wieczora, 
upajają się haszyszem lub piją kumys. 

W takim właśnie „leniwym nastro- 
ju” był Osman-Bij, bogaty Kirgiz, gdy 
go odwiedzili dwaj jego przyjaciele — 
Sadyk-bij z synem Szaripem i Rachma- 
tuł z Mozafiarem. Ponieważ był to osta- 
tni dzień Bajramu, czyli postu muzuł- 
mańskiego, więc i gospodarz i jego go 
ście siedzieli w skupieniu, nie racząc 
się ani kumysem, ani smakołykami kir- 
gizkiemi, które ieżaty tuż obok na tacy. 
Sadyk-bij siedział na dywanie, pod- 
kurczywszy nogł po turecku po prawej 
stronie gospodarza jako gość szczegól- 
nie mile widziany i do tego należący do 
arystokracji kirgizkiej — do „bijów*, 
Rachmatuł, jako syn kupca i człowiek 
jie zaszczycony ani tytuičin, ani meda= 

lami, zajął skrólniie miejsce po lewicy: 
Ludzie wschodni nie są gadatliwi, jak 
my €Uropejczycy, i nie uważają ż4 obo- 
Wiązek bawić gościa rozmową. To też 
uroczyste milczenie pańówało w kibit- 
ce; słychać było tylkó bulgotanie wo- 
dy w kaljanie, gdy który z palących 
przykładał rureczkę do ust i pociągał 
nieco silniej aromatyczny dym. Nikt się 
nie ruszał ź miejsca, rzekłbyś, że to nie 
żywi ludzie, lecz trzy posągi siedzą na 
dywanie w obłokach dymu. Nareszcie 
Sadyk-bij podniósł głowę,s pojrzat 
przelotnie na córkę gospodarza Fati- 
mę, która uwijała się po kibitce porzą- 
dkując rzeczy, i rzekł niby od niechce- 
nia: 

— Przyjacielu! Oddajcie waszą cór 
kę za mego Szaripa. Dobiy to chło- 
piec: sam „mułła* go chwali i wynosi 

ponad innych. Nie będzie wasza córka 
cierpiała z nim biedy. 

— A ile mi za nią dacie „kałymu'*? 
— Trzy wielbłądy, dwadzieścia ko 

ni i sto baranów! 
— To nie wiele! — mówi również 

niby od niechcenia Osman-bij — Ot 
Rachmatuł obiecuje mi tyleż, ale do- 
daje jeszcze w prezencie dla mnie pię- 
kny dywan perski, a dla matki 300 rubli 
i szal turecki. 

— Ja ci dam 400 rubli i dwa szale 
dla twojej „chanum?* ) 

Słysząc to Rachmatuł podnosi gło- 
wę i mówi patrząc z podełba na rywa- 
la, co mu „nabija cenę“': 

— Kiedy tak, to ja ci oliaruję po- 
nadto i wielbłąda, tyiko oddaj Fatimę 
za mego Mozaffara... tego samego wiel 
błąda, co nosił na samym grzbiecie 
Chadżi-Achmeta aż do świętych wrót 
Mekki i z dalekiej podróży wrócił zdro 
wo i świeży, jak z małej przechadzki: 
Piękne to zwierzę! 

Osman-Bij był w kłopocie nielada, 
komu oddać pierwszeństwo. I nie chcia 
ło mu się skrzywdzić ani Sadyka, ani 
Rachmatuła, bo obydwaj byli jego da- 
wnymi przyjaciółmi. Więc puścił z ka= 
Цали Kłąb dymu 1 dyplomatycznie 
ukrył się w jego obłokach: zwyczajny 
tę manewr ludzi wschodnich, gdy pra- 
gna i owagę zachować i namyślić się 
dobrze. A gdy dym się rozwiał, pogła 
dził Osman-Bij siwą brodę i rzekł po- 
ważnie: 

— Inszaliac 
mu serch, drodzy goście. Ale ja mam 
dwie córki; więc możeby twój syn Mo 
zafiar wziął młodszą Ajszę? - A ja za 
nią będę żądał tylko połowę  kałymu, 
bo jeszcze młoda i głupia. Ale dobra z 
niej gospodyni i, chociaż nie umie tkać, 
zato smaży takie szaszłyki i piław 
jakich chyba i emir bucharski nie jada 
w swym pałacu. Stary Kirgiz 
wzniósł oczy do góry, mlasnął języ- 
kiem i pogładził się parę razy po brzu- 
chu. — Aj, aj! jakie dobre szaszłyki, 
jakie tłuste piławy! 

  

!) Obojeście mili me 

        

*) Chanum — pani. 
Inszallach — na Boga...dalibóg! 
) Pilaw — baranina z ryżem. 

E NA BRZEGŪ WitLji — 

  

Hiojoki Kinomatugai | 
i  Kulturalno-Ošwiatowy, 

| а онн к 
Kino- 
Teatr „olios“ | 
Wiłeńska 38. 

edycji 1828—-9 
Krauss 

  

Оа dma 3 do © sierpnia 1928 roku 
włącznie będzie wyświetlany film: ь 
William Boyd. Reżyserja Juliana Ruperta. Wytwórnia: „P. D. C,“ (Cecila B. de Mille'a). Orkiestra 
pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od od 
m. 30. Początek seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej. Następny program: „GRANICE 

w NIEBEZPIECZENSTWIE“. 

Dzis! Nad program: Wielka sensacja! 1) „W KRAJU BIAŁEJ ŚMIERCI* „WYPRAWA AMUNDSENA DO 
BIEGUNA PÓŁNOCNEGO%. Autentyczne fascyn. zdjęcia dokonane wsród ogromnych niebezpieczeństw. Film 
ten nie jast indentyczny z obrazem demonstrow. w innem kinie oraz 2) Najpotężniejszy superfilm najnowszej 

r. najpotężniejsze gwiazdy. Mistrz ekranu Emil Jannings, Lya de Putti, jca Lenkeffy i Werner | 
Reżys. genjałnego Dym. 'Buchowieckiego. w arcydziele wszechśw. sławy „ZEMSTA 

Szalone napięcie. Bajeczna wystawa! Tłumy ludzi! Koncertowa gra wirtuozów ekranu! Ost. seans o g. 10.15. 
MURZYNA*. 

„Ldobywty OC2ARU" potężna epopea morska w 10 aktach. 
W _ rolach głównych: Elinor Fari i 

„89 

  

  

Fear „POIODJA 
A.Mickiewicza 22. | 

w 
słoje do konserwowania i aparaty do 

POLECA 

   
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, ul. Zawalna Nr i1-a. 

. 

Dziś na ekranie naszym światowa sensacja, najaktualniejszy film doby obecnej w 10 aktach LOT AMUN- 
DSENĄA DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO. Gigantyczne wysiłki wśród gór lodowych, gdzie zewsząd czyha BĘ 
biała śmierć. Obraz ilustruje nam lot jego w r. 1927 i w czerwcu 1928 r. na poszukiwania ekspedycji 
Nobile. Wszystkie szczegóły lotu ujrzymy w tym obrazie aż do jego zaginięcia. 
kaźdy 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. 
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piętnaście minut od przystanku 4uto- a: 
busu, sześć ha ziemi, w tem cztery 
pod lasem do sprzedania. Brzeg wy- 
soki, wymarzone letnisko. Cena 
trzynaście tysięcy złot. Informacje: 
Warszawa, Sienna 9 m. 12, tel. 

* 
m 
m 
& 
®& 
m 

247-—06. Borkowski. O - EE 8 

— Nie chce on Ajszy, mądry biju, 
tylko Fatimy! 

— A dlaczegoż? Dobrą jest 
ma, dobrą i Ajsza! 

— Ot wiadomo, głupi młodzik! Za- 
kręciło mu się w głowie, czy może kto 
na niego urok rzucił, tylko powiada, 
że Fatima ma oczy jak u gazeli i spoj- 
rzeniem wyssała mu duszę. 

Fati- 

Stary bij spoważniał i narazie nic 
nie odpowiedział, tylko pociągnął mo- 
cno z kaljanu. A gdy dym otoczył jego 
osobę jak chmura, milczał jeszcze dłu- 
go, jakby namyślając się i puszczał kłę 
by dymu, a obecni czekali wyroku, po- 
chyliwszy głowy i skrzyżowawszy rę- 
ce na piersi. I nagle z tego obłoku dał 
się słyszeć głos gospodarza: ' 

— Kiedy tak, to nichże obydwaj 
rywale i Szarip i Mozaifar wyjadą na 
koniach w pole; a ja puszczę Fatimę 
również konno; i kto ją złapie do tego 
ona będzie należała. Wedle sprawie- 
dliwości i zgodnie z obyczajem przod- 
ków; nieprawdaż, bracia? OCE 

=— Usłą twoje zawsze były źródłem 
inądrości! — rzekł stary Sadyk, przy- 
kładając wschodnim obyczajem palce 
do czoła, ust i serca. — Ale kiedyż bę- 
dzie dła naszych chłopców fen turniej, 
ta pogoń za panną? 

— Pojutrze, gdy się skończy swię- 
to Bajramu! A tymczasem trzeba roze- 
słać gońców we wszystkie auły i zapro 
sić gości na widowisko. Hej, Jusut! A 
każ ty parobkom zarznąć na ucztę ko- 
byłę i ć baranów! A kobiety niech 
się zajmą przygotowaniem kumysu w 
dostatecznej ilości! 

   

   

Niedałeko było do kibitek, gdzie 
się mieściła służba domowa, może nie 
więcej od 100—150 kroków. Ale taką 
już jest natura prawdziwego koczowni- 
ka—stepowca, że on i 20 kroków nie 
przejdzie piechotą: „bo od czego Bóg 
dał konie?!* To też i Jusut wskoczył 
na gniadego źrebca, co się pasł w po- 
bliżu kibitki i pocwałował do kibitek, 
gdzie żyli parobcy. Nie przeszło i 
dwóch minut, a już cały tabor wiedział 
o zamiarach Osman-Bija. Gońce spra- 
wili się również gracko, i na drugi 

  

  

  

Ea ana każdej ilości. Wilno, 

3245-58 41. Straszuna 13 m. I, 
m Gryahaus. — { DI. ZOIÓOWICZOWA | 
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DOMY i WIŁLE 
(osobniaki) kupu- 
jemy za gotówkę 
Wił Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. =0 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
о4 12--2i Od 4--6, 

tel. 277. 

  

st. Landwarów, mają- LOMBAR 
tek Leśniczówka nad 
jeziorem, las sosno- 

Z: | wy. 
ul. Mickiewicza 24, | dzjeć się: Antokol 62-a fyt 

„„ m. 2, Olszewska, lub warów. 
W. Żdr. Ńr. 152. na miejscu. | 
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cowniczka biuro- 
wą, b. nauczycielka 
Szkoły ludowej i za- 
wodowej poszukuje | 
zajęcia biurowego || 
względnie . jako nau- 
czycielka. Posiada 
znajomość języka 
francuskiego i może 
dawać lekcje muzyki. 
Oierty proszę kiero- 
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dzień zjawiło się mnóstwo gości z oko- 
licy, żeby popatrzeć na widowisko 
dwóch rywali uganiających się za pan- 
ną, pogawędzić, a przy okazji upić się 
kumysem gospodarza. Przyjechał z po- 
bliskiego miasteczka i Chadżi-Achniet, 
stary mułła w zielonym zawoju. Nie 
masz większych amatorów różnych wi- 
dowisk, jak Kirgizi; nie masz i ludzi 
więcej gościnnych jak ci stepowcy. 
Czy to gdzie święcą dzień urodzin, czy 
jaki „bij” sprawia wesele syna lub cór 

ki, a już wiadomość o tem szeroko 
się rozchodzi po stepie; i pędzą gro- 
mady Kirgizów po stepie nieraz setki 
wiorst, żeby tylko zobaczyć, jak był 
ubrany pan młody, jaka była suknia na 
pani młodej i usłyszeć co przy tej oka- 
zji mówił stary „mułła'. Niektórzy, za- 
rzuciwszy kumys, delektują się przy 
tej okazji wódeczką Smirnowa, twier- 
dząc nłe bez pewnej racji, że Mahomet 
zabronił pić tylko wino, bo je znał, a 
nie wódkę, której wówczas jeszcze nie 
iabrykowano. Hultajski to jest naród, 
bo literalnie catą robotę od „a“ do „Z“ 
zwalił na słabe barki kobiety, która pra 
cuje jak wół i z mitręgi starzeje się 
przed czasem; co do mężczyzny, — ten 
umie tylko paradować na koniu, polo- 
wać z sokołem lub z ortem-berkutem 
na wilki i lisy i włóczyć się bez końca 
od sąsiada do sąsiada. — Nad całym 
obozowiskiem unosił się dym i zapach 
baraniny, smażonej na rożnie, lub go- 
towanej w kotłach. Wiele tego dnia by- 
ło roboty dla gospodyni, bo giz to 
nie europejczyk, co potrafi zj 2—3 
kotlety a czwartym się udławi; Kirgiz, 
— to mięsożerca w całem znaczeniu 
tego słowa, który zje i 3 i 4 kilogramy 
mięsa i nie dostanie niestrawności. To 
też kucharz bez odpoczynku obracał 
na rożnie najlepsze kęsy mięsiwa „na 
szaszłyk”, a gospodynie doiły śpiesz- 
nie kobyły żeby przygotować kumys 
dla całej tej czeredy. A młoda czarnoo 
ka Fatima, dla której powstał cały ten 
rwetes i harmider, cichutko wymknę- 
ła się z kibitki i, obejrzawszy się do- 
koła, przystąpiła do młodego Szaripa. 

— Kochasz mnie, Szarip? — zapy- 
tała: no, powiedz jeszcze raz, że ko- 
chasz! * 

  

  

   

    

  

   

    

    

  

młodzieniec i wyciągnął ramię aby ją | 
przytulić do serca. Ale dziewczyna wy Pt st 
Śliznęła mu się jak wąż, odskoczyła na Pk, A 
bok i rzekła z wielkim naciskiem: ka: 

— Nie twojam ja jeszcze, dżygicie! Ма 
Musisz mnie wprzód zdobyć na wyści- P 
gu; a czy dasz radę Mozaffarowi, któ- 
rego ja tak nienawidzę? Bo to dzielny 
dżygit, ale niedobry człowiek! J 

— Nie bój się, moja luba: już ja |     mu nie oddam ciebie! | Pr. 
— A będziesz mnie zapędzał do 10 owi 

boty jak inni Kirgizi i zmuszał do ple- Cały, 
cienia mat i robienia wojłoków? bo ja Strę 
tej roboty nie lubię! Nicer 

— Nie, moja droga! Będziesz tylko ar 

siedziała na dywanie w kibitce i nic 2 W i 
nic nie robiła, ot jak żony i córki urue A Po, 
sów*) Kupię ci piękny szal turecki i kic 
dužo, dužo „chahwy“ i „rachat-huku= 
mu“. 

— Jeszcze įedno pytanie! Dai sto“ (0 
wo, że mnie nigdy nie uderzysz, ot jak ir. k 
inni Kirgizi biją swe żony... Bo ja je“ wap 
stem inną!... ių 

— Czemuż inną? — żartobliwie Lay 
zapytał młody dżigit, głaszcząc dziew” | 
czynę po główce. 4 

— Słyszałam to od matki, że jel Ś nie 
przodkowie pochodzą z Lechistari: Mej$ 
Dawno, już, bardzo dawno, tatarzy 
krymscy porwali jej babkę i odprzę% 0 
dali w utusy kirgiskie. A tam, w tyl" „vłltye 
Lechistanie szanują kobiety. Więc przy, Nieg 
siegnij mi na Koran, že nie bedzieš“ Mc 
mnie bił, jak niewolnicę! Ih z 

Szarip wyciągnął z kufra księgi: linie 
położył na nią prawą rękę, a lewą prźł Yspac 
cisnął do serca i wymówił rytualiś 
słowa przysięgi. | : | 

— Kiedy tak, mój drogi, to bęlė“ Pa 
prosiła o jedną tyłko rzecz: daj ty L „Wy; 
dobry nahaj, ale nie nasz kirgizki, tył ig ello. 
ko kozacki z zaplecionym drutem... Po 
ja go już odpędzę! ję: pr: 

(dokończenie nastąpi) 4 Kod 

* aležno: 
A ag; GKS 

"L Na 
Tzegów 

„Ołudnii 
la wsch 

*)Urus — Rosjanin. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzia ny Witold Woydylło Druk. „Wydawnictwo Wiłeńskie" ul. Kwaszelna 23. 
- 
»


