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Złamane skrzydła nad Atlantykiem
Depesze, zamieszczone obok,
nie
dają pełnego
obrazu
niefortunnego
lotu pp. Idzikowskiego i Kubali
na
mnóstwo pytań, które się
narzucają,
żadnej nie
mamy
Odpowiedzi.
Nie

wiemy przedewszystkiem do
įakiego
„punktu dolecieli lotnicy.
Depesze
z
soboty mówiły, że widziano lotników
na 210
długości
geograficznej
od
Greenwich. Stamtąd wydaje
się być
bliżej do wysp Azorskich, niż do lądu Europy. Dlaczego więc zawrócono
do Europy, zamiast osiągnąć Azory,
aby tam
poprawić
przewód? Jeżeli
niedokładne działanie przewodu
musiało spowodować
przerwanie
lotu,
to chyba normalne
jest, że
lotnicy
będą szukać miejsca do lądowania
i
naprawy w odległości bliższej, a nie
dalszej? Lotnicy wpadli do
morza —
według ich opowiadania—potem
wydostali

się

na

łódź,

którą

spuścił

„Samos“, a potem major Kubala
upadł na jakieś szkło już na
pokładzie „Samos* i w ten
sposób
się
poranił? Czytając
tę depeszę Pata,
którą zamieszczamy pod nagłówkiem
„Co opowiadają lotnicy", odnosi
się
wrażenie, że rana maj. Kubali nie ma
nic wspólnego z jego lotem,
ani z
Jotnictwem. Tak samo, jak na tym pokładzie, mógł
upaść w Paryżu
na
chodniku.
Wszyscy w Polsce
przeżywamy
pewną depresję, rozczarowanie, upokorzenie. Przynajmniej
my,
ktorzy
mamy
wielkie
dla Polski ambicje.

Pp. Idzikowski i Kubala

mali

nas

w

długo

naprężeniu.

Szef

trzy-

departa-

mentu lotnictwa pułk. Rayski w swoim wywiadzie,
który
przedrukowało
Słowo w niedzielę, wziął w
obronę
Idzikowskiego i Kubalę, wyjaśniając, że
przedwczesna
reklama,
która
na
kredyt zwycięstwa Antlantyku
rozhałasowała się dokoła tych lotników,
nie od nich wyszła i że oni sami są
przez tę przedwczesność reklamy poszkodowani. Pułk..Rayski,
w chwili

gdy cała

Polska

emocjonowala

się

lotem, odciął siebie i departament
lotnictwa od tej wyprawy. Nie chciał
wojskowego lotnictwa polskiego stroić
w wawrzyny tryumiu, który wydawał
się tak bliski, twierdził, że inicjatorami lotu są pp. Idzikowski i Kubala,
że

korzystają

z pomocy

firmy

zagra-

nicznej, że wyprawa
cała
ma
charakter prywatny i że chwała
spadnie
wyłącznie na samych
przedsiębior-

czych lotników. Niestety,

nie

chwała

ta, która, opromieniając Polaków, miła
by była całej
Polsce,
przypadław
udziale naszym lotnikom.
Powracają
wyratowani
przez
okręt
niemiecki,
któremu nasze
ministerstwo
będzie

musiało

przesłać

humanitarny

podziękowania

ratunek

i

za

kurtuazyjne

odwiezienie do Portugalji.
Jeśli ktoś w słowach powyższych
dopatrzy

się

przesadnego,

anty-huma-

nitarnego wymagania
„z tarczą
lub
na tarczy“, to nie będziemy
się tego
wypierali. Xto kocha Polskę, ten musi Polakom stawiać duże wymagania.
Prasa polska
powinna
nie obniżać,
lecz podwyższać poziom tych
wymagań.

Bez

winy

może

samych lotników

nazwano ich w Polsce bohaterami.
Powie ktoś, że samo pasowanie
się
przez 33 godziny z takim
żywiołem
jak ocean już jest bohaterstwem. Powie ktoś, że Atlantyk z tej naszej,
europejskiej strony powinni najprzód

zdobyć Anglicy,

synowie

i panowie

oceanu, a nie my, Polacy. Powie jeszcze ktoś, „sprobuj pan
sam
tam
polecieć" i t. d. Wszystko to prawda,

przypuszczamy też, że

i owa hałaśli-

wa reklama, która kredytowała p. p.
Idzikowskiemu i Kubali zdobycie oceanu, nie od

nich wyszła

i nie oni za

nią są odpowiedzialni. Ale trudno, —
kto ma wielkie za Polskę ambicje,
ten nie może nie czuć żalu do
nie-

fortunnych lotników, za to, że wprawili na tej i na tamtej stronie oceanu

już nie tłumy ludzkie, lecz

całe

po-

prostu narody w stan
naprężenia przed chwilą

oczekiwania,
tryumfu pol-

leko brzegu Portugalii.

Czy

skiego imienia, a potem Spadli nieda-

jest tylko

lirycznym

kłym z zawiedzenia wielkiej

nadziei, czy też ma

ten żal

nastrojem,

za sobą

wyni:

radosnej

uzasadnienie

nam

bliższe rozpatrzenie

dopiero

liczności, towarzyszących

—

pewne

objektywne

wyjaśni
oko-

lotowi, które

niewątpliwie przez odpowiednie czynniki zostanie przeprowadzone. Cat,
GRY

ERGO

PRACZE PRZE OETOWEECOA ES

10.000 f. szt. dla żony Hinchliffa.
Wdowa
po kapitanie Hinchliffie,
lotniku angielskim,
który
zgdinął
wraz
lorda

z

miss
Inchcape,

Elsie

Mackay,

curką

w

przelocie

przez

Atlantyk, zawiadomiona
została, że
cała suma 10.000 funt. szt. ofiarowana przez
lorda
lnchcape
na cele
dzieciom.

Urafowanie lofników z kafastrofy w chwili powro-

fu do Europy.
dzini

HAMBURG. (PAT) Lotnicy polscy Kubała i Idzikowski w sobotę o goe 16.40 spadli do Atlantyku.
Aparat zepsuty.
Lotnicy

zostali wyratowani

przez statek niemiecki

„Samos'*

niemieckiej

linji okrętowej.
Znajdują się na okręcie, zawijającym do portu portugałskiego Leixoes.
LIZBONA. Lot majorów Idzikowskiego i Kubali trwał 31 godz.
Złe iunkcjowanie przewodnika, doprowadzającego benzynę do motoru, zmusiło łotników do opuszczenia

Finisterre

się na morze

w odległości 70 mil od Cap

(Portugalja).

Paryż,

3 sierpnia.

Bibljograija broszur, rozpraweki
artykułów
w prasie
_perjodycznej,
jakie się po francusku
ukazały o
Marszałku Piłsudskim od roku 1917,
obejmuje już około 25 pozycyj. Do
tej serji przybyła dziś pozycja nowa»
a mianowicie bardzo dobre studjum,
jakie ogłasza pisarz, ukrywający
się
pod

pseudonimem

„Verax“

cie Revue des Deux Mondes

w

zeszy-

z 1-g0

sierpnia.
Wskutek gwałtownego uderzenia o powierzchnię morza skrzydła sa„Verax“ rozpoczął w marcu
na
molotu zostały strzaskane.
łamach
tego
najpoczytniejszego
perjoPrzy wciąganiu lotników na pokład parowca „Samos'* jeden z nich odniósł ranę w ramię. Został on umieszczony w szpitalu w Leixoes.
dyka francuskiego szereg studjów pod
Lotnicy spodziewają się, że w poniedziałek będą mogli odjechać do ogólnym tytułem „Kilku panów przeParyża.
znaczenia”.
Po Mussolinim i Primo
de Riverze przyszła kolej na PiłsudLIZBONA. 6.8. (PAT). Łotnicy polscy opowiadaja o swym locie ce skiego. Jest w studjum „Verax'a“
następuje: Gdy już od dłuższego czasu znajdowali się ponad Atlantykiem, trochę błędów: podaje
np. datę urolecąc w kierunku wysp Azorskich, stwierdzili nieprawidłowe działanie przewo
dzenia Marszałka w roku 51866 (zadu, przez który dochodzi oliwa do motorów. Nie mogąc naprawić tego uszkodzenia podczas lotu, postanowili zzwrócić do Europy. Znów odbyli długi miast 1867); wyjazd do Charkowa w
niebezpieczny lot. Nagłe motor przestał działać. Dostrzegli w tym satnym r. 1884 (zamiast 1885); akcja Komenmnomencie parowiec „Samos'*. Samolot spadł do morza. Lotnicy wpadli do danta
przeciwko
Państwom centralwody i zaczęli płynąć w kierunku łodzi, którą tymczasem spuszczono z po- nym w latach 1916
i 1917 opisana
kiadu „Samos'u“. Major Kubala odniósł ranę, upadłszy na pokładzie „Sajest zbyt krótko i nieściśle, bo odnomos'u“, przyczem zranił się odłamkami szkła. Rana jest niepoważrna.
si się wrażenie, że w Legjonach
był
Z powrotem do Paryża.
spokój aż do lipca
1917, kiedy to
LIZBONA. 6.8. PAT. (specjalna służba PAT). Według ostatniej wia- nagle od.nówiono jakiejś
przysięgi,
domości lotnicy polscy stwierdziwszy niemożność kontynuowania lotu przeco
spowodowało
aresztowanie;
w
lecieli ponad statkiem „Samos”* rzucając na jego pokład pismo z prośbą o
kwietniu
1919
r.,
jak
wiadomo,
Nawydanie zarządzeń mających ma celu zabranie lotników na statek. Na to oczelnik Państwa nie wydawał
żadnej
trzymali odpowiedź przychylną.
Rannymm jest major Kubala i został przewieziony do szpitala. Major odezwy do „ludu
litewskiego",
ale
Idzikowski oznajmił, że będzie wraz z Kubalą we czwartek w Paryżu.
zwrócił się do „ludów
b. Wielkiego

Go opowiadają lofnicy.

Parowiee „Samos”i kapitm Ahrens wyrafowali
lofników.
RAMBURG.

6.8.

(PAT).

W

momencie

przyjęcia

6. Viil 28.

Francuz o Marsz, Piłsudskim

na pokład

lotników

polskich parowiec znajdował się na wysokości 43 stopni północnej szerokości

Studjum
gami

kończy

ogólnemi.

się kilkoma

Podnosi

autor

W

uwaprze-

WARSZAWA, 6—8. Pat.
Dziś o
dewszystkiem
wielkiego
ducha
pogodz
13
min.
30
udała
się
do
Suleświęcenia, jaki ożywia Marszałka
od
jówka delegacja głównego
komitetu
najwcześniejszej młodości. „Całe swoobchodu
uroczystości
14 rocznicy
je życie złożył
Piłsudski
w ofierze czynu legionowego złożona
z przedOjczyźnie.
Do
dziś dnia to czyni, stawicieli Stowarzyszenia
Weteranów
roku,
Związku
_Legjonistów,
choć miałby prawo spocząć w aureo- 1863
Związku
Strzeleckiego,
Polskiej
Orgali sławy. Nic więc dziwnego,
że jest
nizacji Wolności, Ligi Mocarstwowego
bohaterem narodowym Polski...“
Rozwoju Polski,
Związku
Oficerów
A oto konkluzja:
Rezerwy, Ogólnego Związku
Podoii„Kiedy Piłsudski wziął na
swoje cerów Rezerwy, Stowarzyszenia Rezerbarki funkcję Naczelnika Państwa, byt wistów i byłych woiskowych, ZwiązPolPolski był niepewny. Był to kraj bez ku młodych pionerów, Związku
skiej Młodzieży Demokratycznej Szkół
granic, bez wojska, bez administracji,
Wyższych, Generalnej Federacji
Praotoczony przez wrogów. Stwierdzając cy, Polskiego
Towarzystwa
Kultury
pomyślne pod każdym względem po- Robotniczej
„Pochodnia*,
Federacji
łożenie, w jakiem Polska znajduje się Polskich Związków Obrony Ojczyzny.
dziś nawewnątrz i nazewnątrz,
może Delegacja ta w składzie 16 osób złożyła panu Marszałkowi Piłsudskiemu
Marszałek Piłsudski być
dumnym
z wyrazy czci i hołdu w imieniu wyżej
dzieła, któremu przewodniczył."
wymienionych organizacyj i życzenia
Bardzo to dobrze, że takie studja owocnej pracy dla dobra Ojczyzny.
w poważnych czasopismach francusPowrót z inspekcji kolei.
kich się ukazują. Od czasu do czasu
WARSZAWA, 6 VIII. PAT. 5 b. m.
są one potrzebne. Jak wiemy, p. Henryk Bćraud, znany literat francuski, wrócił do Warszawy inż. Alfons Kiihn
po to specjalnie do Polski pojechał, z kilkudniowej podróży inspekcyjnej
do dyrekcji krakowskiej i katowickiej.
aby zbliska się akcji Marszałka przyj- Stosownie do programu tej podróży
rzeć i jeszcze jedno studjum
o nim Minister dokonał szczegółowej inspeknapisać.
Kto
wie czy i inni literaci cji linij, łączących Warszawę z zagłęfrancuscy, którzy niedawno w Polsce biem węglowem, węzła katowickiego,
byli (jak pp. Andrė Thėrive
i Geor- i krakowskiego, linij kolejowych podgórskich, warsztatów
kolejowych
w
ges Oudard) lub jeszcze tam
bawią Nowym Sączu i Tarnowie oraz ze sta(jak nasz serdeczny i wielki przyja- cjami Zebrzydowice, Cieszyn, Bielsko.

Księstwa Litewskiego”; list Marszałka ciel p. Paweł Cazin), nie zainteresują
z 31 maja 1926 r., odmawiający przy- się bliżej Marszałkiem. Ale to wszyst-

jęcia wyboru

go

na

Prezydenta,

dany jest w tłumaczeniu

bardzo

po-

do-

Bilans Banku Polskiego za Il
dekadę lipca.

ko są czy będą tylko krótkie
studja
i szkice. Otóż czas już najwyższy, aby

WARSZAWA,

LIZBONA,

6 VIII.

PAT.

Majorowie

Kubala

i

Idzikowski

będzie

zdemonto-

trochę pobieżnie, ale nie są to wady
Kazimierz Smogorzewski.
zasadnicze. Naogół czytelnik
„Revue
UKE
TINKA
ET KTRSNNE T S TATSIA
des Deux Mondes* otrzymuje
pełną
charakterystykę Marszałka,
napisaną
Marsz szlakiem kadrówki.
NOWY Jork. 6.VIII. PAT. IKomitet przyjęcia
lotników
polskich
w z niekłamaną doń sympatją. „Verax“
Nowym jorku otrzymał od majorów
Kubali i Idzikowskiego następującą już ma wstępie mówi, że Pilsudskiego
KRAKÓW, 6.VIII. PAT. O godzidepeszę: Zmuszeni do powrotu z połowy drogi przebytej
do 410 szeronie
3 minut 30 rano wszystkie
drukości północnej i 340 długości zachodniej z powodu
wyciekania oliwy po zawsze cechowała „najniezłomniejsza żyny, biorące udział w Marszu
Szla34 godzinach lotu i zatrzymania się silnika w odległości 60 kilometrów energja i najupartsza wytrwałość w kiem Kadrówki, ustawiły się na błood Cape Finister jesteśmy zrozpaczeni, iż nie możemy kontynuować
lotu realizowaniu ideałów, pozornie nieosią- niach koło Oleandrów.
Z ramienia
i odwiedzić wielkiego narodu amerykańskiego i Polonii. (-)
ldzikowski, galnych.
władz przybyli wicewojewoda dr. Duch,
Kubala.
generał Wróblewski z korpusem
ofiPoseł Rzeczypospolitej w Waszyngtonie
Ciechanowski
wysłał do
Mówiąc
o odmowie
Marszałka cerów Okręgu Korpusu Nr. 5, wiceOporto następującą depeszę: Z uczuciem głębokiej ulgi dewiedziałem się kandydowania
zarząd
na
Prezydenta
w prezydent miasta Ostrowski,
o szczęśliwem ocaleniu Panów z ciężkiego niebezpieczeństwa,
w
którem grudniu
1922
roku,
„Verax“
tak Związku Legjonistów, zarząd Związku
znaleźliście się w służbie dla Ojczyzny. Przesyłam jaknajszczersze życzenia
odmowę tę ocenia: „Wyjątkowo rzad- Strzeleckiego. Wzdłuż drogi Szlakiem
szybkiego wyzdrowienia. t ) Ciechanowski.
Kadrówki zebrały się mimo wczesnej
ko spotyka sie człowieka, zrzekające- pory tłumy publiczności, witając owaOpinja fachowa 6 locie.
go się dobrowolnie
korzyści i zado- cyjnie drużyny strzeleckie i wojskowe.
BERLIN, 6.VIII, PAT. W tutejszych kołach lotniczych od tygodnia już przejawi- woleń,
płynących
ze sprawowania Po odczytaniu
przez
komendanta
ło się ogromne zainteresowanie lotem transatlantyckim obu polskich lotników. „Wia”
głównego majora Kierzkowskiego hiwładzy,
człowieka
nieposiadającego
domości, które nadeszły do Berlina
za
pośrednictwem PAT
wzbudziły powszechne
storycznego rozkazu
Józefa
Piłsudubolewanie, że lotnikom nie udało się doprowadzić do końca swego przedsięwzięcia. funduszów osobistych pomimo sławy
skiego z dnia 6 sierpnia 1914
wiceKorespondent PAT w Berlinie zwrócił się do jednego z najwybitniejszych i najbardziej miarodajnych fachowców w zakresie lotnictwa prof. dr. Everlinga referenta i zasług, a jednak wolącego powrócić prezydent Krakowa Ostrowski wygło»
dla spraw lotniczych w ministerstwie komunikacji, który udzielił mu w związku z lo- do życia prywatnego,
niż zgodzić się sił w imieniu * miasta
przemówienie,
tem majorów Idzikowskiego i Kubali wywiadu,
w którym zaznaczył między innemi,
na
przewodniczenie
funkcjonowaniu
w
którem
powitał
drużyny
strzeleckie
iż próby przelotu nad oceanem w kierunku zachodnim napotykają na znacznie większe trudności, niż w kierunku przeciwnym. W sprawie typu samolotu obranego przez Konstytucji, którą uważa za
szkodli- i życzył im szczęśliwej drogi na szlalotników polskich prof. Everling stwierdził, że dziś jeszcze nie istnieje typ samolotu
i życia swego ku pierwszej kadrówki.
o którym możnaby z całą pewnością powiedzieć, że nadaje się do przelotu transat- wą dla pomyślności
Na chwilę przed wymarszem gelantyckiego. Samoloty lądowe wykazują większą sprawność techniczną niż hydroplany. kraju...“
nerał
Wróblewski odczytał telegram
Reasumując wywody w związku z lotem polskim muszę
podkreślić, zaznaczył
Opisując przyczyny wypadków ma- Marszałka Piłsudskiego z pozdrowieprof. Everling, z całem uznaniem, że lotnicy polscy w ciągu 6 miesięcy przygotowania
swe ukończyli jaknajskrupulatniej i że samolot przez nich obrany
bezwzględnie nada- jowych, autor podkreśla ;tylko troskę niami dla drużyn.
wał się do przelotu.
Marszałka o wojsko
Pozdrowienie żołnierskie
od swei mówi o jego
go
Wodza
przyjęły
drużyny
strzestanowisku w sprawie ustawy o właleckie
i
wojskowe
z
niezwykłym
entudzach wojskowych.
My
wiemy,
że
zjazmem, wznosząc
gorące
okrzyki
Sprawa
wojskowa
była
przyczyną na cześć Marszałka Piłsudskiego.
ważną, ale tylko jedną
z przyczyn
O godzinie 4 rano, po udzieleniu
przewrotu. Rację ma „Verax*, kiedy błogosławieństwa
przez
kapelana,
PARYŻ. 5.8. (PAT). „Temps* w artykule wstępnym poświęconym zarozpoczął
się
marsz
Szlakiem
Kadrówtargowi polsko - litewskiemu zapytuje jakie wpływy zachęcają Waldemarasa wykazuje, iż „Marszałek Piłsudski naki.
Drużyny
wyruszyły
w
równych
brał pod
uwagę możlido opierania się porozumieniu polsko - litewskiemu, gdy żadne państwo na- pewno nie
odstępach czasu przy
dźwiękach ordoszło kiestr wojskowych, serdecznie żegnawet Rosja sowiecka nie może sobie życzyć kontliktu zbrojnego, albowiem wości przelewu krwi", i jeśli
konflikt taki nie mógłby się ograniczyć jedynie do Polski i Litwy i stanowił- do starcia, to stało się to dlatego, ne przez licznie zebraną publiczność.
by katastrofę, zapobieżenie której jest obowiązkiem zarówno Ligi Narodów
że ci, którzy wówczas
na stanowi- W marszu bierze udział 65 drużyn,
jak i każdego rządu zdającego sobie sprawę ciążącej na niej odpowiedzialskach
naczelnych
sił
w
Polsce
znaj- w tem 25 wojskowych i 1 policyjna.
ności.
Komendant główny Strzelca, maNie należy łudzić się, pisze dalej dziennik, co do zamiarów Waldema- dowali, „źle przewidywali i byli złymi jor Kierzkowski wysłał do p. ministra
rasa i rządu kowieńskiego. W związku z tem Rada Ligi Narodów 1 mocarstwa psychologami“.
spraw wojskowych, Marszałka Józeia
stojące na straży pokoju powinny śledzić jak najbaczniej rozwój kryzysu na
Opisawszy
rządy Marszałka Pił- Piłsudskiego, następujący telegram:
północnym wschodzie Europy aby móc skutecznie interwenjować w odpowie„Z radością i entuzjazmem
powisudskiego, „Verax“ stwierdza, że „na
dniej chwili.
>
х
В
tali strzelcy, uczestnicy
marszu Szlajego
metody
zgadza
się
dziś
olbrzyDalej, „Temps“ podkrešla, že nie Polsce doradzač naležy wstrzemiękiem Kadrówki, depeszę
Pana Marwiększość
narodu
polskiego,
źliwość, gdyż dała ona liczne jej dowody wobec upierającego
sie Waldemara- mia
szalka, odczytaną im
przez generała
sa. Byłoby również błędem przypuszczać, że Polska zagraża suwerenności łaknącego spokoju i pokojn*.
Tych, Wróblewskiego.
W imieniu uczestniLitwy podobnie jak nie słusznem byłoby myśleć, że chce ona napaść na Lit- którzy się tym metodom
przeciwsta- ków
marszu
Szlakiem
Kadrówki
wę dążąc do jej podbicia. Niezależnie bowiem od swych zobowiązań międzyprzesyłam
Panu
Marszałkowi
gorące
wiają,
dzieli
pisarz
francuski
na
dwie
narodowych Polska potrzebuje pokoju dla zakończenia pracy nad swą orgapodziękowanie
i
ślubowanie
niezłomkategorje:
z
jednej
strony
widzi
ludzi
mzacją wewnętrzną i nad skonsolidowaniem swej sytuacji zewnętrznej nienego
przywiązania
i żołnierskiego
bezpiecznej wobec sąsiedztwa Niemiec i Rosji.
„ożywionych
niechęcią
osobistą do
posłuszeństwa".
Pokojowi zagraża nie Warszawa, lecz pełne periidji zabiegi jej wrogów, Marszałka”, z drugiej — „epigonów
którzy usiłują napróżno stworzyć stan wojny tam gdzie niema prawdziwych
ROS
E
IT UTI
tradycji dawnej Polski, wzdychających AKTAI
powodów do konfliktu.
„Journal* omawia stanowisko Niemiec w zatargu polsko - litewskim. do Sejmu suwerennego". Ani jednym,
Oświadcza on, że Niemcy grają w zatargu polsko - litewskim podwójną ro- ani drugim nie życzy „WVerax** powo: Pułk. Mafuszewski posłem w Bulę lecz czynią to w sposób niezgrabny, z jednej strony zachęcając Litwinów dzenia, bo pragnie
dapeszcie.
wielkości
i podo oporu za pośrednictwem swego posła w Kownie głównego doradcy Wal- myślności
Polski. A o Marszałku
Pułk. Matuszewski, dotychczasowy
demarasa, z drugiej zaś występując jako pacyfikatorzy. Pozostaje im jeszcze
postarać o skompromitowanie Polski w stosunkach międzynarodowych i dla powiada jeszcze, że czy jest premie- dyr. dep. administracyjnego M. S. Z.
tego przypisują w pierwszym rzędzie Polsce zamiary wojenne, co jest oczy- rem, czy nie — zawsze
będzie „ра- otrzymał agreement rządu węgierskie1-go września
wiście absurdem. Na szczęście, kończy autor, Polska zna dobrze lojalność nem wewnętrznej i zewnętrznej
poli- go i prawdopodobnie
wyjedzie na placówkę do Budapesztu.
Francji.
tyki Polski“.

do Paryża.

Samolot

Wymiana depesz między loinikami i Nowym Jorkiem.

Zatarg polsko-kodieński
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Bilans

Banku Polskiego za III dekadę
miesiąca lipca b. r. w pozycji
kruszec,
waluty i dewizy oraz należności
zagraniczne
wykazuje
zmniejszenie o
1 miljonow złotych do łącznej sumy
1.107.900 tysięcy złotych.
Waluty i
dewizy niezaliczone do pokrycia zmniejszyły się o 151 tysięcz złotych do sumy
207.900 tysięcy złotych.
Portiel
wekslowy wzrósł o 5.300 tysięcy zło-

życiorys
i z opuszczeniem
jednego ktoś napisał do francusku
geograficznej, niedaleko Cap Finisterre na linji morskiej Antwerpja - Malta. wolnem
obszerny,
źródłowy
i
rzeczowy,
warDowódcą parowca był kapitan Ahrens. Po wyratowaniu lotników Samos spe- ważnego ustępu...
cjalnie dia nich zawinął do portu Leixoces, gdzie w niedzielę rano wylądowa- _ Te wszystkie usterki dowodzą, że tości Marszałka
jako
męża
stanu
fa parowiec udał się w dalszą drogę.
|
m"
„R
autor przygotował swe studjum może uwypuklający.
udają się jutro expresem
wany.

rocznicę powsfania legionów
delegacje w Sulejówku.

tych do sumy

591.100

tysięcy.

Na-

tychmiast płatne zobowiązania i obieg
biletów bankowych
zmniejszyły
się
łącznie
o 9.600 tysięcy
do sumy
1.736.700 tysięcy.
Przejęty do zapasów Banku stan polskich monet srebrnych
i bilonu
wynosi
1 miljon
złotych. lane pozycje bez większych
zmian.

Wojewoda wołyński w Warsza-

wie.

Dziś
przybył
do Warszawy
w
sprawach służbowych nowy wojewoda wołyński p. Józewski.
P. Józewski
został
przyjęty
na
dłuższej audjencji u wiceministra Jaroszyńskiego.

Pik. Maleszewski wrócił z inspekcji granicy polsko-niemieckiej.
Komendant policji państwowej
leszewski

powrócił

pomorskiego,

cję szeregu

gdzie

z objazdu

płk. Ma-

województwa

przeprowadził inspek-

posterunków

granicznychi

o-

sobiście ustalił miejsce oraz sposób budowy domów dla 13 posterunków P. P.

Po inspekcji

Komendant

Maleszewski

odbył w Teruniu konferencję z wicewojewodą pomorskim dr. Seydlitzem i dowód-

cą D. O. K.
w sprawach
policyjnych.

toruńskiego

dotyczących

gen.

Zakaz wywozu

Ocena syfuacji przez prasę francuską

Berbeckim

budowy

domów

zboża

Wraz ze zbliżającemi się zbiorami
wznowiony zostanie przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych w porozumeiniu z ministerstwem Przemysłu
i handlu oraz Ministerstwem
Rolnictwa

zakaz

wywozu

zboża.

Zupełnie zakazanym
będzie
wywóz żyta i pszenicy.
Za specjalnemi zezwoleniami wywozić będzie można jedynie jęczmień.

Jeszcze jedna ofiara katastrofy
kolejowej w Dinkescherhen.
„

MONACHJUM,

5,8.

Zmarła

tu

jedna z ciężko rannych osób,
które
uległy katastrofie
kolejowej
w Din-

kescherben. Liczba zmarłych w czasie
katastrofy wynosi obecnie już 17.

Testament koewenstelna.
W piątek dn. 27 lipca, wobec notarjusza został otwarty testament tragicznie zmarłego
bankiera Loewensteina.
Rodzina zachowuje najgłębszą tajemnicę w tej sprawie, nie ogłaszając
protestuje
testatora,
ostatniej woli
tylko stanowczo przeciwko krążącym
majątek
jakoby
wersjom
nanowo
Loewensteina wykazał
600 miljonów
deficytu.

ЗОЧО

ECHA KRAJOWE

Krwawa

Przed
rokiem
władze
bolszewickie
aresztowały głośnego kierownika
antybolszewickiej organizacji
zbrojnej, Grycenko. który przez dłuższy czas
dokonywał napadów, wyłącznie jednak prawie na przedstawicieli władzy, rządowe kooperatywy i t. d. W krótkim jednak czasie Grycence udaPo ucieczce
zorganizował
on
nowy
ło si uciecz więzienia.
Przez
dłuższy
oddział w towarzystwie
niejakiego
Astapienki.
czas pogoń nie dawała realnych wyników.
W sobotę dnia 4 b.
m. większy oddział milicji, powiadomiony
o przybyciu bandy,
otoczył las w bliskości miasteczka Homel.
Wywiązała się regularna strzelanina, która trwała
kilka godzin.
W
końcu ludzie
Grycenko został zastrzelony.
Grycenki rozbiegli się, zaś sam
ujęty i osadzony w więzieniu.
Towarzysz jego Astapie nko

Nowo-Swięcian.

— Ustąpienie prezesa Sądu okręgowego. Prezes Nuwogródzkiego Sądu Okręgowego
p. Gałęziewicz mianowany został
podprokuratorem Sądu Najwyższego w Warsząwle. -Prezesa
Galęziewicza
pożegnano
w Nowogródku uroczystym obiadem. Szereg
toastów
rozpoczął
p. wojewoda Beczkowicz, poczem
przemawiali sędzia Parafjanowicz, prokurator Chadecki, mecenas Woyniłowicz,
sędzia
śledczy Wizgird, aplikant

Klasse.

Nowy:

prezes

Sądu

Okręgowego

mianowany
jeszcze nie został; obowiązki
prezesa sprawuje sędzia Pawluć.
Filmowanie
„Pana
Tadeusza”.

Pod kierunkiem p. Ordyńskiego prowadzą
się już prace nad nakręcaniem »filmu „Paa
Tadeusz*. Obecnie artyści bawią w majątku
Czombrów p.p. Karpowiczów, który jakoby
służył Mickiewiczowi za wzór do stworzenia Soplicowa.
Jeszcze ostatecznie ustalonem
nie
zostało,
gdzie będzie zrobiona
reszta filmu; jako zamek Horeszków służyć zapewne będzie
albo zamek w Mirze,

albo jakiś inny w okolicy, leżącej bliżej
Warszawy. Prace nąd odtworzeniem naj-

wspanialszego dzieła naszej literatury prowadzone są z ogromnym pietyzmem.

—

Zaślubiny.

na czapkach

słowem,

w

i guzi-

miejscu,

gdzie

czuwać

uczucie

przyjemności

przybita

Nic dziwnego,
ze

na uschniętej

że polskie

zmartwienia

dźwigać musił
7а
czasów

że

rosyjskich

r. b. w

Boże.

— Ślady „obrusienja*.

W okresie le-

tnim wyjątkowo miłe wrażenie robią okolice Leśnej; wszędzie po lasach, polach,
drogach rozbrzmiewa polska mowa żołnier-

uschto

taki

rapis

sama

żącej

koło
wką.

do

wojska;

fatalnej
Pytałem

osada

tablicy

nazwa

się

cywilna

nazywa

miejscowych

„Obóz

ludzi,

wiem,

Skobelew

dla

stałym

jest

patronem

skiego obozu wojskowego
Oby

robi

brzozę suchą wiatr

iż

wrażenie

jaknajprędzej

obywatelu.

SNES

5

kiewicza.

Ogólne sprawozdanie z prac, dotyczących programu jak i działalności
poszczególnych
sekcyj
wygłosił
p.
Kaczmarczyk Il wiceprezes
Komitetu
Organizacyjnego.
Ostatecznie po dłuższej
dyskusji
w głównych zarysach program Zjazdu
ustalono, jak następule:
Dn. 11, sobota: wieczorem—capstrzyk orkiestr wojskowych i iluminacja miasta.
Da. 12, niedziela:
godz. 8 m. 10 r. powitanie
na
dworcu P. Marszałka Józefa Piłsudskiego i gości;
godz. 10 r. Msza św. w Katedrze;
godz. 10 m. 30 r. na placu przed
Katedrą poświęcenie
sztandaru
Zw.
Legjonistów Okręgu Wileńskiego.
Po uroczystości
pochód na Górę
Zamkową celem złożenia wieńca
na
grobie Nieznanego Żołnierza.
„ Odšpiewana będzie jedna zwrotka
„Spij, kolego, w ciemnym grobie".
Pochód ra akademję w sali Miej
skiej.

Wycieczki kłyskawiczne
nad Polskie Morze.
Н!
Równo 155 lat temu, nawet akurat
5 sierpnia, stanął między trzema dwo-

Z pośród

om.

Godz. 6. w. odczyt
P. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Reducie.
Godz. 9 w. w Pałacu Reprezentacyjnym raut dla uczestników
Zjazdu
i zaproszonych.

czasie rautu

na tle

murów

na

dziedzińcu

pa-

Dominikańskich

zespół Reduty odegra „Sulkowskiego“.
W ogrodzie pałacu miasto podejspół teatru | Dywizji Legjonowej odegra znaną i charakterystyczną sztukę
w

niebie".

W ciągu niedzieli kino Miejskie wyświetlać będzie obraz p. t. „Szaleńcy
według scenarjusza wilnianina p. Czyżowskiego.
Nazajutrz dla uczestników Zjazdu
zorganizowane

mieście

na liniach

dawnego

poskromienie

139 osób, które aresztowano

В
й
8
й
йa
i

KURSY PIELĘGNOWANIA
Program

kolejo-

naczelnego

reda-

kolejowym.

frontu.

w czasie manitestacji

wydałonych

z

granic

Jeżeli rokowania
polsko-litewskie
postąpią kiedyś tak naprzód, że można będzie mówić o realizacji komunikacji kolejowej, wówczas
kwestja LiDowodzenia
p. Łukaszewicza
są bawy sama przez się stanie na nalebardzo charakterystyczne i zasługują żytej płaszczyznie. Należyte rozstrzygna uwagę. Już nie od dzisiaj Łotwa nięcie kwestji libawskiej zależy przewysuwa kwestję otwarcia
ruchu
na dewszystkiem od porozumienia
polkolei Libawa-Romny, to znaczy, że i sko-litewskiego.
przez linję demarkacyjną.
Jednak na
przeszkodzie stoi spór
polsko-litewKwestja
libawska
wzbudziła w
wielkie
zainteresowanie.
ski. Obecnie, gdy toczą się rokowa- Warszawie
nia między Kownem
a Warszawą, Przedewszystkiem
politycy warszawŁotysze znów myślą wysunąć tę kwe- scy, widząc w Litwie przyczynę zaniku”
stję w nadziei na lepszy na ten rąz portu libawskiego chcą
wrogo uspowynik. Coprawda, kwestja Libawy jest sobić łotewską opinję przeciw Litwie.
bardzo poważna ze względu
na
to, To jest potrzebne
dla Polski
przy
że Libawa jest wielkim niezamarzają- wprowadzaniu
w życie
najbliższych
cym portem bałtyckim.
Łotwa
stale planów politycznych.
Drugim
celem
się skarży, że port libawski jest nie- Polski jest ułatwienie
początku
koczynny i zanika. Obecnie
poseł pol- munikacji z Litwą, mając pomocników
ski stwierdza to samo.
A więc z tej w osobach komisyj tranzytowych Łozgodnej oceny
ujemnego położenia twy i Ligi N. Trzecim nieco dalszym
portu libawskiego wynika, że rzeczy- celem Polski jest stworzenie w Genejest niepowiście nie ma on
żadnych
pewnych wie wrażenia, że Libawa
(?)
i zdaniem
ich,
widoków na istnienie z resursów jed- trzebna Łotwie
nej Łotwy, gdyż posiadając Rygę sprawę eksploatacji portu libawskiego
ręŁotwa jakgdyby odepchnęła go precz. należy oddać w międzynarodowe
tego należy wnioskować,
że ce, rezerwując sobie wpływ decyduprzyszłość Libawy zależy nie tyle od jący. Zwłaszcza ostatni cel jest ważjest niesamej Łotwy, ile od jej południowych ny dla Polski, gdyż Libawa

sąsiadów.

zamarzającym

Że Polska czuje wielką
„sympatję' do Łotwy—to rzecz zrozumiała.
Jednak żeby Polska była tak naiwna,
aby nagle dla piękności Libawy, mając o wiele dogodniejszą linję morską przez Gdańsk, skierowałaby cały
swój ruch ekonomiczny przez Libawę

żna cały rok kontrolować handel Europy zachodniej
z Rosją.
Hegemonaj
w Nadbałtyce potrzebna
jest Polsce
dlatego, że mając w swym ręku kontrolę wszystkich
portów bałtyckich,
ułatwi
swemu przemysłowi
konkurencję z Rosją.

—jest

komunistów.

wczoraj

będą

wycieczki

rzeczą,

16-53.

Godz, 5

GBI UTA CA CZE

dobrego

6 popot. WY

usposobienia,

Opiece

ludzi

dobrego

się biedną wdowę,

b.

serca

poleca

pracowniczkę

Szkoty
Przemystowo—Handlowej w
Wilnie, mającą
chorego
syna i nie
posiadającą
żadnych
środków
do
życia,
znajdującą
się w ostatecznej
nędzy. Łaskawe
datki
uprasza
się

Ogólne

zebranie Komitetu Organizacyjnego.
Ogólne zebranie Komitetu Orga-

Ms

3 gay

racowniczki

„Słowa*

Szkoły.
ac

TAI PIN ITA UKAŁOWA WAR

CEE

dla

a

|

dobrą

POWRÓCIŁ.

gi. Choroby KARA:
dzieci. Zawalna

DIECIE

prezencją,

w

łyżki

spokoju
letniej

SOLI

R

mogą

Zgłaszać się do Admin.

otrzymać

„Stowa“

z 592.
2, tel.

T

AEIRRGGJS URERYKUKA UKAL NS AEL

emi

$

inteligentni,
pracę

od

zaraz.

od 10—11 rano.

|

Kos.

mimo oporu króla oraz kilku posłów,
dn. 18 września 1172 zatwierdzenie w
uroczystych
traktatach
to pierwsze
oderwanie ziem polskich od
Rzeczypospolitej Polskiej.
Częściowa reaneksja tych ziem nastąpiła dopiero aż latem 1919-go roku w momencie
kiedy
obaj
pelnomocnicy Niemiec, teraźniejszy kanclerz
Herman
Miiller i minister Bell, dzia-

w Wolnem Mieście
Gdańsku na nie- nest?
Gdingen?
Rixhóft
korzyść obywateli polskich
i innych Grossendorf?... Schwam driiber,
osób polskiego pochodzenia lub mó- Schwamm driiber!
wiących po polsku.
*
Oto jest nasz „dostęp do morza”.
Prawda, nie jest to posiadanie
Hej!... Jak toczy się rażnie
nasz

Gdańska, całej delty Wisły oraz części

pociąg

okrążając

zatokę

Urzędowy

komunikat kowieński.

męczono

go, elektryzo-

dzą zeznania
Kiedysa,
znajdującego
się w kowieńskiem więzieniu ciężkich
robót. Zeznania z dn. 31 lipca brzmią
dosłownie:
„Podczas Śledztwa
w kowieńskiej
kryminalnej policji nie bito mnie, nie
elektryzowano i nie morzono głodem.
Byłem przy zdrowych zmysłach. Obchodzono się ze mną dobrze. Złożyłem zeznania kierownikowi
wydziału
śledczego dobrowolnie. Na zeznaniach
podpisałem się własnoręcznie, J. Kie-

dys".

Część
czasie

zeznań

była

Kiedysa

opublikowana

w

swoim

w pismach.

W sprawie przystąpienia

Sowietów

do pakfu

Kelloga.

ТО. мЕ_ь.—шкошзкцЁ

b $ Jl

| AŁODZI LUDZIE,
z

1

że

DO NÓG JANA. Idealnie wpływa na
zdrowie. Oryginalne tylko
z marką
ochronną „SŁOŃ*.
Żądać wszędzie.

S

sprawy Kiedysa.

zdrowych

nerwów
i całodziennego
jest moczenie nóg codzień

ĘĄ wodzie z domieszką
r

058 BTI

| Pleroszy omrunek

A

Porozumienie z Litwą byłoby @а
niej wielkim krokiem naprzód w drodze do wpływu w portach łotewskich.
To też i w komisji tranzytowej
Ligi
Narodów Polska poprze żądania Łotwy w sprawie Libawy.

Boskoła

wano i że wszystkie zeznania siabrykowano na żądanie prof. Woldemarasa jako materjał, nadający się do
prowadzenia
rokowań
z Polakami.
Treść tego artykułu jest najczystszą
prowokacją Pleczkajtisa, czego dowo:

Jasińskiego.

POWRÓCIŁ.

Zawalna

T

po

porze.

terytorjum,

są przyjmowanew lokalu ROCZNYC
KURSÓW HANDLOWYCH
przy ul. Mickiewicza 22 - 5, .od 5 — 7 wiecz, codzień oprócz świąt.

D. J. KUCHARSKI cinų 2

mo-

uwierzenia.

W Kownie ogłoszono następujący
komunikat urzędowy: Organ pleczkajtisowców „Pirmyn* z dn. 15 lipca w
Nr. 13 (20) wydrukował
artykuł Józefa Papłauskasa
w sprawie „„porwania Józefa Kiedysa“.
„Pirmyn* właściwie
dowodzi,
że
J. Kiedys był porwany z polskiego

przed-

i pielęgnowanie
dziecka chorego
Psychołogja i wychowanie
Gry i zabawy.
naszej wszechnicy
i lekarze spekierownictwem Prof. U. S. B. Dr.

| RD WRZ TUZ GI O

z którego

Vaillant

Djetyka dziecka
Choroby dzieci

| GZBTKA WPRACZA CEGO EA

do

Co zaś do Litwy, to tu, pomimo
in:
nych motywów,
należy
się jeszcze
liczyć z Kłajpedą.
A więc,
kwestja
odrodzenia Libawy nie jest tak
prostą, aby można było stawić ją w zależności od spokoju na linji demarkacyjnej.

DZIEBI

(Z PROGRAMEM
ROCZNYM).
kurs teoretyczny i praktykę
w szpitalach,
szkolach i żłobkach.
Wykładane są następujące przedmioty:

Wacława

trudną

portem,

w Ivir рой-

państwa.

obejmuje

й
і. Zapisy

i jego okolicach.

nizacyjnego VII Zjazdu Legjonów odbędzie się dziś o godz. 7 wiecz., nie
w Wielkiej Sali Konierencyjnej
Urzędu Wojewódzkiego, jak to było projektowane,
lecz z powodu
remontu
tej sali przeniesione zostało do górnej
sali
Pałacu
Reprezentacyjnego
przy ul. Uniwersyteckiej o tej
samej

i WYCHOWANIA

Anatomia i fizjologja
Higjena i bakterjologja
Patologja ogólna
Higiena dziecka
Opieka społeczna nad dzieckiem.
W kursach biorą udział profesorowie
cjaliści w chorobach dziecięcych pod

mować
będzie
uczestników
Zjazdu
wieczerzą, w czasie
której stary ze-

„Legun

Prasa donosi, że morderca

cja zatrzymała 8.
98 cudzoziemców zostanie
Couturier został wypuszczony na wotność.

ogr. Bernardyńz kuchni polo-

wej.

łacu

przez pracownika

Aidas“ o kwestji Libawy.

Kowieriski
„Lietuvos Aidas“, nawiązując do ostatniego wywiadu posła Łukaszewicza w sprawie kolei Libawo-Romeńskiej, pisze, co następuje:

TIKRAS ES

Godz. 3 p.p..—w
sim obiad żołnierski

W

napadnięty

PARYŻ. 6.8. PAT). Prasa wyraża zadowołenie z powodu prewencyjnych zarządzeń podjętych przez poiicję dzięki którym próby Komunistów zaburzenia porządku w
ivri zostały całkowicie udaremnione.
Jednocześnie prasa gratuluje rządowi francuskiemu z powodu jego energicznego
stanowiska. „Matin* oświadcza, że Francja dała jeszcze dowód, że nie zniesie żadnych
maniiestacji ulicznych urządzanych przez ludzi, którzy noszą liberję kupioną za pienadze międzynarodówki komunistycznej.

pol-

przewrócił, a tablicę
oby
bądź
usunięto,
bądź zamieniono inną, nieobrażającą uczuć

polskich w każdym

6.8. (PAT).

śnergiczne

i że'owa tablica,

na suchej brzozie wisząca
mocno nieprzyjemne.

ponownie

PARYŻ. 6.8. (PAT). Wspaniałe i wzruszające uroczystości odbywały
się w miastach leżących na linji byłego frontu na cześć delegacji legionu brytyjskiego. Uroczystości te dowodzą trwania serdecznego braterstwa broni
irancusko - angielskiego.
Marszałek Foch przesłał na ręce legjonu brytyjskiego, którego delegacja zwiedza obecnie były front, pismo, w którem usprawiedliwia swą nieobecność na uroczystości legjonu brytyjskiego zaznaczając, że lekarz nakazał
mu kilkudniowy spoczynek.

co

skowych, w każdym jednak razie

został

Uroczystości

wy”

zjazdu Legionistów

Wczoraj wieczorem w małej
sali
konierencyjnej Urzędu
Wojewódzkiego odbyło się zebranie Wydziału Wykonawczego Komitetu
Organizacyjnego VII Zjazdu Legjonistów w Wilnie.
Na posiedzenie przybyło około 20
osób, reprezentujących wszystkie sfery społeczeństwa wileńskiego.
Prezes komitetu, prezydent miasta
p. Folejewski, zaprosił na przewodniczącego obradom p. Wojewodę Racz-

BIAŁOGRÓD.

Brzozó-

Skobelewski*,

na opatrunek,

ktora „Jedinstwo' nazywa się Józef Szaunis i jest urzędnikiem

leżąca

się

polityczny w Jugosławii.

wego, który 9 strzałami z rewolweru zabił Ristovica i zranił towarzyszącego
Aorderca został aresztowany. Podczas badania oświadczył
mu agenta.
on, że nie mógł dłużej znieść tonu, w jakim Ristowic atakował Radicza.

„Obóz Skobelewski* miała służyć do „obrusienja* kraju, była więc z punktu widzenia
rosyjskiego zrozumiałą; dziś natomiast nietylko wygląda na anachronizm,
ale
jest i
grubem
niechlujstwem. Gdyby
nawet
tak
nazywała się pewna
zwykła
miejscowość,
to należałoby zmienić jej nazwę; tu natomiast ząchodzą bardzo specyficzne warunki:
jest to nazwa posiadłości rządowej,
nale-

ZEOROWAAAATDEO WRO

Program

szpitala

brzozie.

drzewo

i wstydu,

mord

BIAŁOGRÓD. (PAT). Ageacja Avala donosi: Redaktor dziennika białógrodzkiego ,,Jedinstwo*, Włada Ristovic, który w ostatnich czasach prowadzi bardzo żywą kampanję przeciwko Radiczowi i jego działalności został
dziś w godzinach porannych napadnięty przy wyjściu z kawiarni „Zagrzeb*
przez nieznanych osobników i zraniony w głowę uderzeniem laski.
Kiedy Ristóvic w towarzystwie agenta policyjnego skierował się do

i dumy. jedy-

nie jadący szosą Baranowicze — Słonim
doznać musi przykrego wrażenia.
Oto na dwadzieścia kilka kilometrów
od Baranowicz wisi duża tablica z. Orłem
Polskim, a pod nim napis, który przepisałem dosłownie: „Gmina
Nowomyszska —
obóz Skobelewski*(!)
Tablica

donoszą:

Nowy

dawniej ćwiczyli się sołdąci, dziś aż w oczy
się rzuca potęga
Polski. Każdy musi od-

tłumaczono mi, że nikt jej
nie
używa,
a
jedynie widnieje
na urzędowej
tablicy
z
państwowym herbem!
х
Nie wiem, czy sprawa
zmienienia
tej
nazwy należy do władz cywilnych czy woj-

lipca

LEŚNA.

ZPRZWODSE ZYCH WYS

mundurów,

31

Dnia

szczęść

kach

oznaczą nazwa

z panem Bronisławem Kononowiczem komisarzem urzędu Ziemskiego w Oszmianie.
parze

ska, błyszczą orzełki

OSZMIANA.
miejscowym kościele paratjalnym ks. dziekan kiolak pobłogosławił związek małżeński pomiędzy
panną Heleną c6rką "Amalji
z Bukowskich i Władysława Oświecimskich
Młodej

jednogłośnie uchwaliła przeniesienie i
w tym celu powołała specjalny komitet, który rozpocznie odnośną akcję
u władz. Na czele komitetu: stanął p.
inż. Jankowski, w skład zaś
weszli
pp. Bortkiewicz i inż. Kolikowski.

g
> czo
„e

NOWOGRÓDEK.

„Lietuvos

walka z partyzantami pod Homlem.

Z Mińska

Przeniesienie siedziby powiatu ze Swięcian do
W poniedziałek 6-g0 b. m. odbyło się nadzwyczajne .posiedzenie Rady
Miejskiej w Swięcianach
w sprawie
przeniesienia siedziby powiatu do Nowych
Swięcian.
Przewodniczy
burmistrz p. Julian
Swirbutowicz. Rada

сВ

Pucką!

zatoki Fryskiej — czem wyrażał
się
Na mapie, to ją zakryć całą
końrami: króla pruskiego, imperatorowei
„dostęp Polski do morza"
w
roku cem palca--a w rzeczywistości...jedziesz,
rosyjskiej
i cesarzowej
austrjaskiej
1772-gim.
Ale zawsze!... Odetchnąć jedziesz i końca nie ma. Inna siurpryza.
traktat— pierwszego
rozbioru
Polski, łający w imieniu Cesarstwa
Niemiec- wcale nawet mocno morskiem powie- Nie wyobrażamy sobie — ot, choćby
na którym zyskały
faktycznie
tylko kiego i wszystkich
składających
je trzem mamy jak i gdzie.
stąd, z naszego Wilna — że ten nasz
Prusy Fryderyka II-go.
państw, traktat zwany Wersalskim 28
A gdy możność po temu
została cały „kurytarz* to jedna wielka łacha
Wobec
zupełnej
niemocy
kraju czerwca 1919 r., czyli dziewięć lat te- nam dana,
zakasaliśmy — przyznać piasku, wydma nie wydma,
step nie
wycieńczonego do reszty przez Konie- mu,— podpisali.
trzeba
wcale gracko rękawy, no, i—i step. A tu wzgórza! Nawet wcale maderację Barską—cytujemy słowa
hiOd tej daty część dawnego woje- w ciągu
daleko
jeszcze
niepełnych lownicze wzgórza. Zalesione,
ciągną
storyka bynajmniej nie schlebiającego wództwa Pomorskiego, co przez
155 lat dziewięciu: co się dało zrobić, to się równolegle
z brzegiem morskim.
„nieszczęściom** własnej ojczyzny sta- lat zwała się prowincją pruską Pomsię zrobiło aby, nie marudząc,
w y- Między wzgórzami: osady, sioła, miaczającej się w przepaść jak bezwładna merellen,
oblana od
północy
pel- zyskać
dla dobra państwa
choć steczka. Ładne to, miłe... Pociąg biekłoda—a wśród zupełnej apatji reszty nem morzem Baltyckiem a od wschoten wąski pasek „dostępu do morza” gnie jakby stokiem tych wzgórz, tedy
Europy zajęły Prusy: Warmię, woje- du wodami
zatoki zwanej
obecnie wraz z przydanemi
mu przywilejami nieco górując nad morskim brzegiem
wództwa
Malborskie,
Pomorskie
i Pucką (niemiecki Putaiger
Wien)—na- gdańskiemi.
że po tamtej stronie zatoki Puckiej
Chełmińskie
oraz
część
Kujaw. leży znów do Polski.
widać
doskonale zalesioną
mierzeję
Gdańsk i Toruń pozostały wówczas
Nie żaden to „dar”. Nie żaden tem
Gdeńską
zwaną
Helem,
przy Polsce gdyż do zaboru Gdańska
l Polska znów
ma
„dostęp
do mniej „podbój zdobyczny”.
Jest to
Dojeżdżamy
do Gdyni.
Prawie,
w zwyczaj wy- restytucja.
nie dopuściła Anglia
zabezpieczając morza', jak weszło
Nawet daleka od pełności prawie
wolno było wyrazić się: wrzytem swój handel zbożem z Polską.
rażać się językiem— dyplomatycznym. i zupełności.
Zna
prawo
rzymskie
Jednocześnie mocarstwa główne restitutio in integrum, zna namy się w potężne piachy.
Odstąpienie zabranych krajów kaWystarczy atoli objąć wzrokiem
nietylko
lizały mocarstwa 'rozbiorowe Polsce t. zwycięskiej Koalicji, dla wzmocnienia pojęcie restituere
choćby tylko z okna wagonu—tę noowego
dostępu
do
morza,
wymogły
bertatem lecz i provinciam
j. jej sejmowi oraz królowi
ratyfikową, powojenną, ośmiolet1ią. Gdynię,
utworzenie Wolnego in
antiquum
statum.
Tować, grożąc w przeciwnym razie dal- na Niemczech
aby szeroko, szeroko otworzyć Oczy...
szem posunięciem zaborów,
królowi Miasta Gdańska—wraz z otaczającem żeśmy też i przywróciii w odzyskanej No, i gębę.
je
terytorjum
—
objętego
polską
graniczęści dawnego województwa Pomorzaś Stanisławowi Augustowi
detroniMa się przed oczami istną panozacją. O zbrojnym oporze mowy być cą celną. Z nakazu traktatu Wersal- skiego wszystko to... co tam było w ramę nadmorskiego, portowego
mianie mogło. Lecz można
było zgro- skiego specjalna konwencja zawarta 1712-gim roku. Z miast pozdrapywa- sta. Dworzec
kolei jak kościół, nomiędzy
owem
Wolnem
Miastem
Gdańliśmy nazwy, prawda,
może półtoramadzić tęgi i energiczny sejm,
któryprawie gmaa
Polską
zapewniła
naszej stoletnie lecz, dalibóg, nawet dla naj- wych domów, budowli,
by za cenę oddanych
ziem
uzyskał skiem
chów
mnóstwo.
Widać
najwyraźniej
używanie zapaleńszego
miłośnika
przeszłości
dla pozostałego państwa jaknajlepsze Rzeczypospolitej swobodne
oba
ramiona
portu.
Na
morzu
kupa
i
korzystanie
z
portu
gdańskiego,
chyba nie cenniejsze od wiele, wiele
warunki dalszej egzystencji. Niestety w
statków mniejszych i większych. Ludznadzór
i
zarząd
Wisły
to
znaczy
jej
sędziwszych.
tej krytycznej chwili wzięły górę żykie mrowie. Kipi i wre w Gdyni.
korzystania z
wioły właśnie najgorsze; ster sprawy ujścia do morza, oraz
Wróciło na swoje miejsce WejheCi, co zakładali na tych oto piasieci
kolejowej
na
całem
terytorjum
publicznej i honor Polski ujęła w ręrowo... Nie przyrosła doń nazwa Neu- skach nową ' Gdynię, i ci, co ją z
Wolnego
Miasta
Gdańska.
ce haniebna konfederacja Ponińskiego,
stadt in Westpreussen do tego stopnia wielkim wysiłkiem skarbu polskiego
ita na sejmie w Warszawie, do któNa ostatek: „Żadne różnice—opie- aby już żadne „Schwamm driiber!" i niesłabnącą energią prowadzą do
rej wkroczyły wojska pruskie, rosyj- wał któryś punkt art. 104-go Trakta- nie miało mieć mocy nad nią. Put.- jaknajpotężniejszego
rozwoju
jako
skie i austrjackie, przeforsowała, po: tu Wersalskiego—nie będą czynione zig? Wróćmy do Pucka. Heister- miasto portowe i handlowe pierwszej

Zbliżona do ministra
spraw
zagranicznych
Stresemanna
„Deutsche
aligemeine Ztg* w depeszy z Moskwy
zwraca uwagę, że prasa sowiecka nie
nazywa już przeciwwojennego
paktu
Kelloga „szwindlem kapitalistycznym“
i ogranicza
się do
twierdzenia, że
pakt jest niewystarczający.
Kto umie czytać między
wierszami
pisze dziennik—ten
z łatwością
zrozumie,
że Moskwa
z niecierpliwością czeka zaproszenia do wzięcia
udziału w pakcie. Rząd
moskiewski
chciałby przy tej okazji
zadokumentować swe dążności pokojowe.
W rzeczywistości przystąpienie do

klasy, muszą

paktu nie zobowiązałoby Z. S. S. R.
do żadnych ofiar, a przynosiłoby natomiast wielkie
korzyści.
Byłby
to
pierwszy krok, podkreśla
„Deutsche
allgemeine Ztg.“, w
kierunku
przekreślenia obecnej izołacji Sowietów i
mógłby wpłynąć na stosunki sowiecko-amerykańskie,
do
wznowienia
których politycy sowieccy przywiązują tak

wielką

wagę.

Przystąpienie Sowietów
do paktu
Kelloga
równałoby
się moralnemu

uznaniu i przez

za którem
jure.

Stany

poszłoby

przecie wiedzieć, co ro- przekonany, że dojdzie,

Zjednoczone,

i

uznanie

może

de

nawet

bią. Musieli dobrze rozważyć: co Pol- niezadługo, do wzorowego współżycia
ska zyska na tem Oraz czem może Gdańska z Polską. Wówczas będzieStać się Gdynia nawet
pod
bokiem my mieli dwa
porty
na
Baltyku.I
Gdańska; słowem — na ślepo
i na świętą zgodę, co, doprawdy,
starczy
wiwat
nie zaprzepaszcza
się w ten za trzeci port.
punkt, nad zatoką Pucką,
olbrzyLecz
to są tematy i „materje“
mich kapitałów i ogromnego wysiłku bynajmniej nie dla błyskawicznej wypracy i intelektu.
Ja nie fachowiec... cieczki na Hel.
nie specjalista od takich spraw... Mnie
Ho! Emulacja
kultury i przedsięnarazie wystarczy choćby jeden tylko biorczości polskiej z kulturą niemiecfakt, że z własnego
portu
naszego ką, z niemiecką
żelazną
wytrzymaodpływa już dziś węgiel polski ekspor- łością tudzież rutyną
w organizowatowy na calutki świat.
niu idealnie karnych sił społecznych...
Oto sześć transportowców
dun- Ho! hot... Polski Drang nach Westen?
skich wiezie z Gdyni węgiel polski do I jego widoki?
Kopenhagi... Widać je doskonale
suDobre to na... na długie, grudnionące się po wodach
Pólskiego Mo- wemi nocami, ogromnie pouine rodarza, którem jest faktycznie
właśnie ków rozmowy.
Dla konierencyj męzatoka Pucka...
%
żów stanu na karlsbadzkim lub maDużo. dużo się mówi na calutkiem rjenbadzkim deptaku
z kubkiem wopolskiem wybrzeżu o tem jak rośnie dy w reku — dla niepoznaki.
gdyby na drożdżach Gdynia,
o tem
Lecz nie wówczas
gdy
oto w
jak wielką może odegrać rolę ekono- Gdyni wskakuje mi do przedziału, w
miczną, ba, polityczną w najbliższej którym jadę sprężyŚście i błyskawiczjuż przyszłości, o formalnem rozkwi- nie, niczem
dwudziestoletni
lekkotaniu naszego t. zw. „kurytarza”...
atleta... kto?
— Niema czego owijać w bawełJózef Węgrzyn.
nę—tak mi mówił
w Sopocie
ktoś,
A to nie znak widomy
absolutnej
którego nazwiska nie wymienię. Gdy- polskości odzyskanego kraju?
nia idzie całą parą na współzawodZaledwieśmy zdążyli przywitać się
nictwo z Gdańskiem.
On albo ona! z dubeltówki — Węgrzyn
buch w
Stary, hanzeatycki
gród „odżył swo- otwarte
okno i kłania się i kłania...
je“. Czas mu zgasnąć
wobec nowej dosłownie, jakby kręgosłup
ćwiczył
gwiazdy wschodzącej nad Bałtykiem. szwedzką gimnastyką.
Patrzę, a tu i
Gdynia
odbierze Gdańskowi
całą mrowie ludzi
na peronie przed naklijentelę... i już! Zobaczy pan!
szym wagonem zaś niawiast wszelkie— Mnie się zaś widzi — rzekłem go wieku olbrzymia przewaga!
—že
O „rywalizacji“ nie
mówmy.
Ruszył pociąg.
Starczy, jak się pan
wyraził, „klijenCzy to tak na każdej stacji,
teli“ dla obu portów.
Gdańsk...
to panie Józefie? — pytam.
wielka rzecz! Tradycje ogromne, wyWęgrzyn mimowoli prostuje się w
robiona „firma”, wielkie imię. Gdynia swoim
najbardziej
eleganckim,
jaki
będzie musiała długo jeszcze dorabiać tylko być może, angielskim, jasnym a
się do tego, do czego Gdańsk dawno ciepłym, garniturze, spuszcza
skromjuż się dorobił. Czy nie tak? Jestem nie oczy i zagaduje:

5к

3

оМ

° МЕ GÓDPODARCZY ЛЕЙ МУСНОМА
rezerw zbożowych mogłaby być uspra- Jednak zdania co do konieczności ogra
wiedliwiona jedynie w wypadku nieu- niczenia akcji państwowej tylko do lat
rodzaju, przyczem
Odnośne
zakupy nieurodzajnych nie możemy podzielić
zbóż powinnyby być dokonywane za- w całości. jeżeli
bowiem
stwierdzić
granicą. Co do tego w omawianym ar- musimy, że w Polsce niema stabilizatykule czytamy następujące uwagi:
cji, abstrahując od sposobów i metod,
cen zboża również i w latach urodzajPunktem wyjścia polityki tworzenia re- nych,
to stąd wynika
konieczność

Ww sprawie polityki

zhožowej.
W roku ubiegłym,gdy na rynku kra
jowym zaznaczyła się wyraźna tenden
cja zwyżkowa cen na zboże, czynniki
miarodajne
próbowały
powstrzymać
zwyżkę przez rzucenie na rynek pewnych
rezerw,
przez
wprowadzanie
„twardych“ cen i t. p. Powyższa akcja
pozytywnych wyników nie dała, zdaniem jednych dlatego, że wzrost cen
był konsekwentnym wynikiem konjunktur rynkowych i gospodafczych, zdaiem drugich dlatego, że rezerwy były
Zbyt małe by mogły decydująco zaważyć na kształtowanie się cen.

zerw zbożowych wydaje się być przeświadczenie, że Polska nie jest w produkcji
zbóż
samowystarczalna a zatem stale
zachodzi
potrzeba importu zbóż. Otóż przeświadczenie takie byłoby o tyle niesłuszne, że jedynie lata nieurodzaju tworzą nieznaczny zresztą deficyt, wahający w granicach 5% przeciętnej produkcji; stwierdzić zaś należy,
że
z każdym rokiem zwiększa się intensywność
naszej gospodarki rolnej.
Tworzenie rezerw zbożowych nie może
więc być zagadnieniem trwałem, lecz staje
się aktualnem tylko w latach
nieurodzaju,
przyczem jak dotąd,
niewiadomo
jeszcze,

Zamierzona obecnie państwowa a-

_

rok 1928 trzeba będzie za taki uważać.
/ kcja aprowizacyjna niewątpliwie opa- czy
Relacje ostatnich dni są bardzo optymistycz-

rta jest na tem ostatniem przeświadcze
niu — nie jest jednak pomyślana i zakrojona jednostronnie. Z dorywczych

wiadomości

podawanych

przez

URZĘDOWA. SRS
SAKALAI
DNR

ne, poprawiając przewidywanie z przed paru
tygodni w znacznym stopniu.
Ponieważ brak zboża w wypadku nieurodzaju odczuwa się u nas dopiero około lutego, tworzenie eiektywnych
rezerw oraz
ich magazynowanie już z początkiem nowej
kampanji uważać należy za
przedwczesne

prasę

stwierdzenia,

że dążenie

do

stabiliza-

cji, abstrabując od sposobów
należy

do zadań

i metod,

permanentnych,

nie

podlegających
ograniczeniu ani co do
czasu, ani co do miejsca aż do chwili
ukształtowania się stosunków gospodarczych w sposób zapewniający ciągłość stabilizacji. Zwłaszcza ma to duże znaczenie dła terenów ziem wschodnich. Inna znów rzecz, jak na wstępie
zaznaczyłem, jak do te go zadania podejść, by realizacja nie była w sprzeczności z wymogami rozwojowemi życia gospodarczego.
Z. Harski

można wnioskować, że państwowa poli
EOEJEZEIESESEYZUEZ LIESESEOCA
tyka zbożowa jako cel zasadniczy stawia dążenie do stabilizacji usprawiedli i niewskazane, gdyż akcja tego rodzaju podraża znacznie koszta zakupu zboża z racji GIEŁDA
WARSZAWSKA
wionych gospodarczo cen zboża. Doodsetek, utrzymania magazynów, poważnych
tyczy to nietylko oddziaływania na kosztów konserwacji, manca i t.p.
6 sierpnia 1928 r.
poziom cen żyta w kraju, gdzie ceCel zamierzony
przez politykę
rezerw
ny te zaczynają niepomiernie wzsa- zbożowych, osiągnąćby można o wiele ła- Dewizy i waluty:
Stać ale również i wówczas
gdy twiej przez zakupywanie ze strony kierowniTranz.
Sprz.
Kupno
Ctwa akcji rezerw zbożowych za pośred:
ceny wykazywać
zaczną
niepożąda- ctwem polskich firm handlowych odpo
Holandja
358.35
359.25
357.45
dany spadek. I w jednym iw drugim dnich ilości zboża na giełdach zagranicznych Londyn
43,29
43,40
43,18
wypadku państwowa polityka zbożo- z dostawą sukcesywną, np. od lutego 1929 Nowy-Yurk
8,90
8.91
8.88
Wówczas w razie gdyby zboże nie bywa zamierza rozwiązać zadanie przede łoroku.potrzebne
34,90
34.98
34.82
— zawsze
możliwem
będzie Paryž
wszystkiem przez stworzenie
rezerw sformowanie umowy, co znacznie mnie
Praga
26,42
26.48
26.36
poz
i operacje niemi przy za- pochłania koszty, aniżeli zbędne sprowa
Szwajcaria
171,64
172.07
171.21
nie
i
magazynowanie
towaru
przez
kosztowhowaniu pewnych zasad w polityce
238,62
239,22
238.02
etatyczny aparat handlowy,
zorganizo- Stokholm
ogólno aprowizacyjnej (aprow. ludno- ny
Wiedeń
125,78
126.09
125.47
wany ze strony państwą
ści i wojska i t.p.), kredytowej i podaTezom wysuwanym w omawianym Włochy
46,65
46,77
46.53
tkowej.
artykule trudno odmówić
słuszności. Marka niem.
212,57
Niema dwu zdań, że
stabilizacja
usprawiedliwionych
gospodarczo cen
zboża, stanowić powinna
przedmiot
stałej troski Państwa, zwłaszcza w naszych warunkach kupna zbytu. Z reguły po zbiorach podaż jest większa od
Sensacyjny zwrof w sprawie rzekomego napadu na Krasowskich.
popytu. Rolnik pozbawiony taniego kre
W sprawie sensacyjnego napadu na majątek
Krasowszczyzna
dowiadudytu zmuszony jest realizować
plony
jemy
się
nowych
rewelacyjnych
szczegółów.
Jak
się
okazuje
żadnego
napadu
po byle jakiej cenie, tembardziej że na
bandyckiego
wzpełnem
tego
słowa
znaczeniu
mie
miało
miejsca.
Natomiast
Jesieni przypada większość terminów
zdarzył się jedyny w swoim rodzaju wypadek
zbrojnego
porwania
dziecka
płatności zobowiązań, świadczeń i poprzez...
rodzonego
ojca.
Dokonał
go
osadnik
Jan
Zakrzewski,
zamieszkały
datków.
Odwrotnie już w pierwszych
w Szafranowie pow. Brasławskiego przy współudziale swoich
3-ch
kolegów.
miesiącach po nowym roku,
zależnie
Sprawa przedstawiała się, jak następuje: Zakrzewski, żyjąc w separacji ze swoją
od wysokości nieurodzaju,
zaznacza

dziecka przez ojca.

Zbrojne porwanie

Się

raptowna zwyżka o

żoną, zamieszkałą obecnie u swego szwagra właściciela majątku Krasowszczyzna p. Sterna, tęsknił za swoją 2 i pół letnią córką, zabraną ostatnio przez
matkę.
Wszelkie usiłowania Zakrzewskiego celem odebrania dziecka były daremne. Ostatni, nie mając innego wyjścia w nocy z dnia 2 na 3 b. m. udał się
w towarzystwie swoich kolegów
do Krasowszczyzny
i dokonał fikcyjnego
napadu.
Po wkroczeniu do mieszkania majątkowego zamaskowany
i przebrany
ojciec rzekomy bandyta zabrał jedynie swoje dziecko i udał się z powrotem
do swego miejsca zamieszkania,
Wszelki pościg zaś policji za bandytami był zupełnie
zbyteczny, gdyż
Zakrzewski nie czekając długo po dokonaniu fikcyjnego napadu sam zameldo-

niewspół-

miernej rozpiętości w poszczególnych
miejscowościach (zależnie od środków

komunikacyjnych).

„ O ile doniostošč
i potrzeba stabiliZacji usprawiedliwionych gospodarczo
cen zboża — pod warunkiem rzecz pro
Sta niekrępowania życia gospodarczego biurokratycznemi ograniczeniami —

nie powinna
tyle,

wzbudzać

stwierdzić

wątpliwości,

należy,

że

niem drogi prowadzącej

nad

do

o

obra-

realizacji

waę

tego doniosłego zadania należy głębo-

ko i poważnie zastanowić się.

policji.

Komisja dla zbadania spławu frafw

zbożowej, a
W sprawie polityki
właściwie polityki rezerw zbożowych,
prasa fachowa zabierała
dotychczas
głos tylko pobieżnie. Zaznaczenie bariej konkretnego stanowiska znajdumy w „Tygodniku Handlowym* (Nr.

tratw sowieckich do Polski rzekami: Dzwiną, Wilją
i Niemnem.
W skład
wchodzą przedstawiciele ministerstwa skarbu, robót
publicznych.
przemysłu
oraz spraw wewnętrznych. Pobyt komisji na pograniczu potrwa kilka dni.

artykułu słusznie sądzi, że akcja pańStwowa powinna się oprzeć na wiedzy
I doświadczeniu kupca. Jest to koniebyć uniknięte

lakie przy statystycznej
Wencyjnej

państwa

akcji

m

celu

inter-

nie

skonstruowany

aparat

Cznych organizacyj czy urzędów,

L

—

TAI BAZE ROW OKRE

Co

Mych

tu

znajomych,

nad

tem

co

Polskiem

etaty-

lecz

znajo-

Pojęcie ludzkie przechodzi! Mieszkam
Hel, w samem

Hel... (*)

SS gy
WTOREK
4 Dziś
я
Kajetana

TARA

Morzem!

Wschód
Zach.

Zakładu

lechałem

raz u otwartego

Okna

Przewa-

&опи z Hel do Wielkiej Wsi i z poWrotem... trzydzieści przeszło
kilometrów... kłaniając

się

nieprzerwanie,

zi

e

milimetr

Węgrzyn

Już w Hallerowie

nie przesa-

mieliśmy

pod-

Czas całego postoju mrowie dam spa-

fujących

przed

tam i z powrotem

, oknami naszego wagonu.
a tak na każdej Stacji aż
go Helu.

Coby to miało znaczyć?

Najbardziej dziwił się

żyn, oparty z elegancką
to

Węg-

sam

wagonu,

— 6-VII

Temperatura
średnia

trois-quart,,..
Už
.М

Hej

cka „Hela*

— Чр 1496

co

do Hel,

przestała

panią X. w

Syczy, SAM dr. Mieczysław Orłowicz w kla-

Szęzę”Cch Swych
'

tami

przewodnikach

pochmurno.

— SC.

:

barometryczna: spadek, następnie

MIEJSKA.
(0)

—

Przestroga

wlano - policyjna,
oraz

dla wlašcicieli domow

ostatnich dniach specjalna komisja budo-

wicieli

wydziału

składająca

przedstawicieli

Wobec

domów,
zydenta

tego,

się z przedsta

budowlanego
odnośnego

Magistratu

Komisarja

przestrzega

się właścicieli

że na podstawie rozporządzenia PreRzeczypospolitej z dnia 16 lutego

1928 r. („Dz. Ust. Nr. 23), wszyscy ci, u
których wygląd zewnętrzny domów jest zaniedbany podlegają karze grzywny do 500 zł.

zadrzew

używa je-

„j37Wy Hela. Lecz my bądźmy pionienazwy urzędowej: Hel.

(p)

Uporządkowanie

ionego

placyku

zostanie

dzenie.

przy

ko-

celem urządzenia tu
ściele Bonifrateskim,
jeszcze jednego skwerku. W tym celu w trój

kącie tworzonym przez aleję, chodniki
brzmieć z grodzenie zostanie utworzony trawnik,

nie odmienia. Wracam z
spotkałem

kanu

Za

dkowania

8 Nikt, jako żywo, nie mówi „w Helu*.

ie mis, Się nazwy,

-zachodni.

wzrost ciśnienia.

W

dzielnicy

ul. Św.

Anny.

zpośrednio do nowej,
budowanej obecnie,
bramy głównej rozszerzonego ogrodu Bernardyńskiego.
W. miejsce zburzonego par-

Maximum na dobę 18>C.
Tendencja

tej

większej przestrzeni lewej strony ul. św Ацod stroy ul. Królewskiej, przylegając be-

pó
Północno

za dobę

w

Po usunięciu szkaradnych
drutów kolczastych przy kościele św. Anny, wczoraj zburzono zmurszały płot, który się wznosił na

|,

Pół

minimum

teresowanych, a więc — kupiectwa, przemysłowców, rzemieślników i wogóle rozmaitego rodzaju prrzedsiębiorców.

lub aresztu do 2-ch tygodni.
— (p) Nowy skwer.
Wdniu wczorajszym władze miejskie przystąpiły do uporzą-

HG

—

r.

NEC

|

—

zostanie osiągnięte.
Ponieważ słupki te w
niemałym stopniu przyczyniają się do podniesienia prezencji naszych ulic pryncypalnych impreza ta zasługuje na poparcie na-

—

J

Uwagi:

Minimum

Mickiewicza

szych władz miejskich, tembardziej że, jak
dotychczas, spotyka się ona z niezrQzumia1ą wręcz rezerwą ze strony czynników zain-

‚ 9

Opad zado- )
bę w mm.

1928

U. S. B.

tu policji państwowej, bada zewnętrzney w
to na gląd domów i sporządza protokuły oględ

nalewo

Ozglądający
Pawo,
raz z profilu,- to en face, to
|

js
autobusowych przy urzędzi
wojewódzkim, onegdaj ustawiono dwa nowe
słupki u wylotu uł. Mickiewicza na plac Katedralny. O ile stanie jeszcze jedna para p
najr
iwszen! skrzyżowaniu ulic Wilensi

sł. o g. 19 m. 23

sa-

monszalan-

A o ramę otwartego okna

się

do

NIKA

meteorologiczne

z dnia

lwając się jak porcelanowy chińczyk Wiatr
przeważający |
na kominku.
d

i 55 owiec.

sł. g. 4 m. 08

Meteorologji

tików i kąpielników w Wielkiej Wsi, Ciśnienie
J
W Chałupach, w Kuźnicy,
w Jastarni średnie w m. |

gapić się

2 krowy

i

Cyrjaka.
>
Spostrzeżenia

Lecz nie-

Nań podczas postoju na stacji.

naraz

jutro

Mą prawie dnia, żebym nie jeździł tą
oleją.. Najmilsza rozrywka dla let„chodzić na pociąg" to jest

zabijając

KRO

na-

polecać je poważnym krajowym
firMom handlowym. Następnie
zdaniem
autora, p. J. Z., zamierzona
polityka
IT

się bydło,

oficjalnie w

przez

dokonywać

pasło

miewają

miejsce. Dlatego też zakupów
leży

Z pogranicza litewskiego donoszą, że w miasteczku Oranach po stronie litewskiej szalała krótka ale silna burzą. jeden ‚ piorun uderzył w pastwisko, na którem

błędy,

zwykle

komisii
i handlu

Piorun zabij a stado owiec.

31 z dnia 27 lipca). Autor odnośnego

Czne, jeżeli mają

sowieckich.

Onegdaj przybyła na odcinek graniczny województwa wileńskiego i nowogródzkiego specjalna komisja ministerjalna, która przeprowadza badania
nad spławem

i o-

—

(p)

wzniesione

Cenna

nowe

inwestycja.

Na

ogro

z

porządko-

wanej w sposób
zasadniczy w związku z
Targami ul. Królewskiej zastosowano po raz
pierwszy w Wilnie system klombów chodnikowych, mianowicie środkiem rozszerzonego
więcej niż wdwójnasób chodnika ul. Królewskiej od strony księgarni
Nauczycielstwa
aż do zaułku Oranżeryjnego przebiega szereg
podłużnych,
zaokrąglonych po rogach
klombów. Klomby te otoczone ładnym betonowym krawężnikiem, są układane wewnątrz darnią, wśród której narazie umie:
czone zostaną tam - sam kwiaty w don

kach, później zaś — jesienią — zostaną zasadzone

ko nieco wężs
chodnik, zostaną

ciwnej

uloicy

Pozatem

y

T

drzew

od

względu na mnie
urządzone i po stronie prze

strony

większy

Cieletnika.

klomb powstanie

w koń

cu ulicy Królewskiej przed samą bramą głó-

ogrodu Bernardyńskiego.
— (p) Ustawienie ławek na skwerze Łukiskim. Onegdaj zostały
ustawione nareszcie ławki na skwerze Łukiskim, brak których
dawał się dotkliwie
odczuć od dłuższego

dliwości

p. Edward

którego

pobyt

Wilnie

czasu.
Ilość

ustawionych

ławek

(6 w

aleji bo-

można uznać
one ustawione
pomnika, oraz
gdzie mogłaby
mająca interew dusznych
iwaniu
na

&

p. wojewodzie
—

Pan

opatrzony

oficjalną wizytę.

man w dniu 6 sierpnia
urlopu wypoczynkowego
—

(v)

R

Konierencja

budowy

u p.

Liferaf angielski

w

Woropajewo.

łu
Na
łu
go,
p.

członków

kancelarji Inspektoratu Szkolnego
zaułek św. Michalski Nr. 5.

zasnął

m.

—

Wydzia-o,

(r)

Wystawa

Łowieckie,

działając

wa

Wileńskiego

psów
na

terenie

urządza

w

Parafjainym w
nastąpi złoże-

TAE

Wilna

wej prasy litewskiej, redaktor
pisma
litewskiego w Ameryce
„Dirwa*
p.
Karpawiczus, bawiący obecnie w
Litwie i in. osoby. Wycieczka
jedzie w
osobowym wagonie via Ryga.
Zabawi ona w Wilnie 7 - 10 dni.

SPORT

Wilna

1 p. leg.—Ž.

T-wo

województ-

Nawet

dn. 6, 7, 8 i 9

A. K. S. 3:0 (0:0).

największy

zwolennik

1 p. nie

mógł być zadowolony z niedzielnego meczu. Brak tempa, ospałość, gnuśność— oto

września wystawę psów
rasowych, która
znajdzie pomieszczenie w dziale hodowlanym

Wystawy Rolniczo - Przemysłowej
Targach Północnych.

żalu

w Wilnie.

działaczy do

у

rasowych.

w Bogu

ralnemi i przeszłością Wilna. Na ten
temat Pan Polson
Newman
odbył
dłuższą
rozmowę
z P. Wojewodą
poczem
w towarzystwie
profesora
Ruszczyca zwiedzał miasto.

ROŽNE.

powiatowego sejmiku Wil. - Trocki
ostatniem posiedzeniu członków Wydzia
powiatowego sejmiku Wileńsko - Trockieodbytem pod przewodnictwem starosty
Ludwika
Witkowskiego
zdecydowano

sprawy

cierpieniach

p. Polson Newman

Z Kowna donoszą: w tych dniach
wyjeżdża do Wilna wycieczka Litwinów amerykańskich,
działaczy
społecznych, dla zaznajomienia się z życiem Litwinów w Wileńszczyźnie, zabytkami i t. d. W wycieczce biorą udział: pewien przedstawiciel
miejsco-

SAMORZĄDOWA.
(r) Z posiedzenia

w Lidzie

ciężkich

Wycieczka lifewskich

W związku z budową kolei Druja - Woropajewo w dniu wczorajszym przybył do Wilna inż. Rozwadowski, który złożył p. wojewodzie odpowiednie sprawozdanie.

—

po

W dniu 6 b.m. złożył wizytę Panu Wojewodzie Raczkiewiczowi P. E.
W. Polson Newman literat angielski,
który opracowuje obecnie
dzieło o
stosunkach
polsko-litewskich, interesując się zwłaszcza sprawami
kultu-

Stein-

Wojewody

kolei Druja -

Sakramentami

nię zwłok na cmentarzu miejscowym.
O smutnych tych obrzędach zawiadamia

1928 r. powrócił z
i objął urzędowa-

nie.

Św.

dnia 4 sierpnia 1928 roku w wieku lat 61.
... Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele
Lidzie dnia 7 sierpnia 1928 roku o godz. 9 rano, poczem

prawdopo-

Prokurator _ Bronisław

WISMONT

obrońca sądowy

P. Neymark,

potrwa

ТР

ANTON!

dobnie kilka dni, złożył w dniu wczorajszym

co

następujące:

przy

się

rzucało

w

Gczy.

1 p. leg. mając

I wprost miażdźącą przewagę przez cały niemal przeciąg meczu nie potrafił jej wykoapisy psów uskuteczniać należy w biu- rzystać
ani w setnej części. Oczywiście
rze Targów - Wystawy do dn. 15 b. m.
jest to wyłącznie i tylko wina ataku, skrzy-

Po załatwieniu kwestji formalnej, jako оdczytaniu, zaakceptowaniu i podpisaniu protokułu ostatniego zebrania,
skonstantowaniu stanu kasy oraz załatwieniu bieżących
spraw samorządowych, kierownik działu dro
gowego inżynier Szpakowski, złożył sprawo

Opłata wynosi 7 zł. od sztuki za cały czas
wraz z wyżywieniem.
—

(v)

Bezrobocie

na terenie pow.

dia o centrowaniu

nie mają

pojęcia (szcze-

gólnie prawe), środkowa trójka kombinuje
w polu, pod pa
a „każdy NOD

Wil.

Trockiego. Według zestawienia cyfrowego
НЕНЕ pow. Wileńskoterenie powiatu. Ze sprawozdania tego wy- stan Bzobótnych
osób. Z linika, że wydział drogowy, prowadząc „pra- Trockiego wynosi obecnie 217 przypada
197
- Wilejka
ce wokoło budowy i naprawieniu mostów, czby tej na m. N.
metalowców 6,
brukowania i darnowania dróg, kopania ro- bezrobotnych a mianowicie:
7, rolnych 14, wywów w celu osuszenia miejscowości i t. d. robotników budowlanych

truPrzy takim systemie
własną rękę.
dno wytworzyć naprawdę groźną” sytuaCię» trudno mieć dogodną pozycję do strza”
łu. Zresztą nikt na Strzał nie mó ł się zdobyć— jakieś dziesięciometrowe balony albo
leawo wlokące się szczury— oto wszystko

koń
już prace przy 29 objektach, na
wykończeniu są 2 objekty, nowozaczętych
jest obecnie 7 objektów, a do przeprowadze
nia robót pozostawało jeszcze zaledwie dokoło 10-ciu objektów.
Roboty przy budowie szosy Wilno - Lan
dwarów, o czem już dokładnie informowaliśmy już czytelników,
prowadzone są na
miejscu,
Jak wiadomo na terenie powiatu budowane są trzy linje telefoniczne, a mianowicie:
Rudomino - Turgiele,
Turgiele - Tarasowszczyzna i Taboryszki - Murowana Oszmian
ka.

meczu nie był pasjonujący.
Przebieg
Do przerwy wojskowi nie schodzą z pola
się forpo.
kanie
RZ

zdanie

ze

stanu

robót

prowadzonych

na

kwalifikowanych

z:

Roboty

Po zmianie pól napastnicy Ż.A.K.S-u
zapragnęli pokazać, że i oni są na boisku;
ataków, „nieudolnych
parę anemicznych
1 p. przygniótł zmęczostrzałów i znowu

zarządu komitetu
RP, e skubi ss
wojewodzkiego Wileńskiego L. O. P. P., zarząd główny Ligi wysyła na miesiąc wrzesień na teren województwa Wileńsk'ego pro

przygotowanego dla polskich dróg samochodu 3-ch osobowego „Renault“, wyposažo-

Wkrótce potem obrońca Ž. A. K. S-u wyreczyt nadbiegającego Wrėbla i sam spla-

do rogu a pod sam koniec
sował piłkę
Stankiewicz, z wątpliwej pozycji, załadował
Ч
trzecią bramkę.

nego w nowoczesne środki propagandy, jak
to kino i odbiorczy aparat radjowy, co nozwala na wyświetlanie szeregu initresują-

lotnic-

w treści, propagującej

filmów

cych

to posko - Trockiego i gmin:
Rudomińskiej
i wo i zapoznanie słuchaczów z coraz
jawynalazkiem,
się
rozwijającym
tężniej
"Turgielskiej, które udział swój wnosły szaPersonel ekspedycji składa
rwarkiem, t. j. udzielili furmanek do prze- kim jest radjo.
wożenia słupów. Sejmik, który na ten cel się z trzech ludzi, w czem jeden specjalnie
wygłasza odwpłacił już około 1.500 zł. obecnie wyasyg- wyszkolony prelegent, który
ludność
zapoznać
RER
nował dodatkowo jeszcze 1.500 zł.
SPEED
lotnicna
jnowszemi zdobyczami
Dwie z wymienionych linji już są goto:
Е
i celami L. O. P. P.
у
we, a niebawem wszystkie oddane zostaną twaiu
Marszruta ekspedycji została już opraco
do użytku,
się następująco: NiemenW związku ze sprawą
przekazania do waną i przedstawia
sprawdzenia S.S. Urszulanek schroniska w czyn, Podbrodzie, St. Święciany, Widze, DuDruja, Czeresa »
'
kszty, Dryświaty, ty, Brasław,
Czarnym Borze, przewodniczący posiedzeDokszyce, DołhiGlębokie,
niu zakomunikował że zgodnie z powzięte- Dzisna, Lužki,
Mołodemi uchwałami, z dn. 1 b. m. schronisko to nów, Wilejka, Ilja, Radoszkowicze,
Świr, Kozostało przekazane S$.S Urszulankom z tem, czno, Smorgonie, Oszmiana, Soły,
Hoduciszki,
że sejmik płacić będzie po 45 zł. miesięcz- bylnik, Duniłowicze, Postawy,
i Nowo-Winie od każdego dziecka tu utrzymywanego. Komaje, Łyntupy, Michaliszki
Dalej postanowiono ubezpieczać niesta- lejka.
Praca ekspedycji jest tak obliczona, że
łych pracowników
samorządowych w poona będzie odbywać podróż, zadzień
w
wiatowym zakładzie emerytalnym po indyej powiduałnym uznaniu w każdym poszczegól- trzymując się na wieczór w oznaczon
wyższą marszrutą miejscowości, t. j. wtedy,
nym wypadku.
bęział przedłożył dodatkowy budżet na kiedy mieszkańcy po Całodziennej pracy
wydatki
nieobjęte . preliminarzem zasadni- dą mogli wziąść udział w imprezie.
czym, a sięgający kwoty 100.000 zł.
WYPADKI I KRADZIEŻE.
Sprawa ta będzie poddana decyzji sejmi
Z
ku, który zwołano na 25 b. m.
— (v) Pastuch Sakowicz
Onegdaj na
Inne sprawy, znajdujące się na porządku niemal nieszczęście
kolejowe.
dziennym, spadły.
stacji Łyntupach umysłowo niedorożwinięty
— (o) Walka z nadużyciami sekwestra- pastuch niejaki SakowicznKazimierz krótko
torów gminnych. Wobec wiełokrotnie stwier przed nadejściem pociągu towarowego podzonych nadużyć na tle pobierania
podat- łożył na torze kolejowym 3 klg. ciężką Śruków przez sekwestratorów gminnych, urząd bę. Dzięki jedynie dyżurnemu urzędnikowi,
wojewódzki zwrócił się do przewodniczących który zauważył śrubę na szynach, uniknioiałów powiatowych w Wilnie, Brasła- no nieszczęścia.
Dk
bokiem, Mołodecznie, Postawach, O
Do czasu przeprowadzenia śledztw: a Saszmia
i Święcianach, aby poleciły inspe- kowicza
zatrzymano do dyspozycji w: ładz
ktorom samorządu gminnego zwracać Spe- odnośnych.
cjalną uwagę na sprawy, związane z pobo— (k) Pożar przy ul. Makowej. Dziś
tem podatków.
północy zaalarmowano straż Ogniookoło
— (v) Kto może polować z gończemi.
wą h jobowa wieścią, iż dom przy ul. Ma-

Ministerstwo Rolnictwa nadesłało
ostatnio
Wiłeńskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu mia
rodajne

wyjaśnienie

terprętacji art.
dług tego WJ
rozumieć
i

co

do

prawidłowej

koci

mowników

45 prawa łowieckiego. WeICIA przepis art. 45 należy

Okazało

kominie.

dosłownie, A więc tylko posiadaego obwodu łowieckiego Q po-

onajmniej

2000

ha

uprawia

się, że zapaliły

się tylko

TEATR

do

zimnej wody.

kubełkami

paru

n

ym

w

sadze

ciągu R

i

slofeczuyen doskonała włoska Gra-konych) nie uprawnia jeszczę do polowania z Miedie Forzano „Dar pofatika“Z Zofją
w rolach

gończemi, chociażby ten obszar był „w jednym kawałku” i chociażby
powierzchnia
jego wynosiła więcej niż 2000 ha. Tak np.
właściciei obwodu łow. własnego 0 obszaze 1300 ha i — w jednej osobie — dziervca przyłegłego obwodu
(własnego lub
wspólnego) o obszarze 700 ha
nie ma prawa polować z gończemi, chociażby ogólna
powierzchnnia
obszaru,
na którym ma on
prawo polowania,
Składającego się z 2-ch

obwodów, wynosi w sumie 2000 ha.
— Zakaz wywożenia psów cofnięto. Ro-

porządzenie Starosty Grodzkiego z dn. 16
maja r. b. w przedmiocie zakazu wywożenia
bez zezwolenia z miasta
psów,
dniem
wczorajszym zostało cofni ęte.— Zniżka opłat za wizy
do
Wilna na
Targi. Na skutek zabiegów Komitetu Wykonawczego I-szych Targów Północnych i Wy
stawy Rolniczo - Przemysłowej w
Wilnie, w
dniu wczorajszym Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiadomiło, iż wydało zarządzenie
wszystkim
urzędom
konsularnym

Polskiej

aby

osobom,

uda-

jącym się na Targi - Wystawę
w
Wilnie
w sierpniu były udzielane
wizy za pobraniem 4 wysokości opłat ustalonych w taryfie opłat konsularnych z dn. 1.4. r. b.

SZKOLNA.
— Liceum $.$. Wizytek. z internatem w
Wilnie, Rossa 2. Zapisy do klas: wstępnej,
I, II, III, IV i V do 27 sierpnia. Egzamina 28,
29, 30 i 31 sierpnia.
— „Egzaminy nadzwyczajne dla ekster-

nów

z zakresu szkoły powszechnej".

W

dn.

21 sierpnia 1928 r. odbędą się w lokalu publicznej szkoły powszechnej Nr. 1 w Wilnie

przy

skiej)

ul.

Żeligowskiego

egzaminy

Nr 1

nadzwyczajne

(róg Wileńz

zakresem

7-miu klas szkoły powszechnej. Kandydaci
(tki) winni składać należycie udokumentowa
ne podania w terminie do dnia 20.8. b. r. w

i Marjanem

Godlewskim

;

:

głównych.

— Przedstawienie z okazji zjazdu legjonistów. Teatr Polski z okazji zjazdu legiowystawia

nistów,

kowskiego

świetną

komedję

Fijał

M.

kochanka”.

„Wierna

W sztuce tej autor odzwierciadla nastropodczas
je panujące wśród społeczeństwa
walk wojsk polskich w r. 1920.
W rolach głównych wystąpią Z. Grabowska i M. Godlewski.

Wtorek dnia 7 sierpnia 1928 r.
: Transmisja z Warszawy:
12.00 —
sygnał czasu.
z płyt

gramofo-

z

Poznania:

17,00- 17,25:

Muzyka

17,25—17.50:

Transmisja

nowych.

zk

odczyt.
<208.00—19,00: Transmisja
koncert popołudniowy. |
19,25—19,50:

z Warszawy:
:

Audycja wesoła

„Gogo“.

19,25—19,50: Zadania i działalność Wydziału Sztuk Pięknych U.S.B. w Wilnie.
19,50 - 20,05: Chwilka litewska.
20,05—
: Komunikaty.
20,15—22,00: Transmisja z Warszawy.
у
koncert popołudniowy.
22,00—22.30: Transmisja z Warszawy:
sygnał

czasu.

22.30

necznej

Transmisja

;

muzyki

tą-

z Warszawy.

i

ul. Wielka 26 POWRÓCIŁ i wznowił

_ -& 8
przyjęcią chorych od 10 7 w.

M

Pe.

Ma-

siebie

pierwszeństwa zbyt pewnym

mę

kabi i 1 p. leg.

Z Obozu
W

niedzielę

saperów

Odbyły

Obozu.

W.

na

F.

przystani gościnnych
o mistrzostwo

się zawody

100 mtr. stylem dowolnym: 1) Bartkiewicz 1 m. 34 sek. 2) Kozłowski o pół metra. Czas niezły, obaj zawodnicy wykazali
piękny

crawl,

walka

zażarta

do ostatniej

pewnego

mistrzostwa.

chwili»
100 mtr. stylem klasycznym: 1) Doroszkiewicz 2 min. 1 sek.
2) Michałowski o
dłoń. Fatalne nawroty przyprawiły Michałowskiego

o utratę

400 mtr. stylem dowolnym:
1) Bartkiewicz 8 min. 26 sek. 2) Skarbiński 60

mtr.

w tyle.
Sztaieta 5x50

mtr.

7
| -bieg

1) Drużyna

wygrany
dzięki wspaniale płynącym Kozłowskiemu i Bartkiewiczowi, którzy odroae
20 mtr. i tyleż prawie nadrobi
Organizował, kierował,

rzył czas,

ogłaszał

zawodników

wyniki

w ryzach

sędziował, mie-

i utrzymywał

por. Szlichtinger.

Koszykówka.
Drużyna

Obozu

W.

F.

rozegrała

mecz

z Makabi i odprawiła ją z pokazną porcją
35 koszy na 4. Biedni Makabeusze piątali
się bezradnie, patrząc jak im zasuwają
kosze. Niema się zresztą czego wstydzić
Taki Łada, Kuźmiński, Chodosowski
czy
Michałowski

szybkie

precyzyjne strzały

biegi,

to prawdziwi

celne podania,

co robić z takiemią

i

Nowości wydawnicze,
—

Janusz Meisner: „Eskadra*, Powieść.
Str. 166. Warszawa. Tow. Wyd. „Rój” 1928.
Jest

to

w

belletrystyczną,

powabną

ior-

mę ujęty przekrój rzeczywistości życia lotniczego tudzież otaczającego

tastycznego Świata. Książka
pularyzację
lotnictwa
swoje zadanie.

—

jack London:

go;domu*.

„Rój”.

1928.

to życie iście fan

ma na celu po-

i umiejętnie

„Maleńka

Powieść.

spełnia

pani wielkie-

Tow.

Wydawnicze

й

powieści jest problemat trójkąta małżeńskiego. Oczywiście nie braknie czynów
zawrotnej odwagi i męstwa, wielkich operacyj finansowych

5665 MI

i dużo, dużo

sportu.

an Krechowicz: „Najsłynniejsze
raidy lotnicze". Tomik 102-gi
ibljoteczki
Historyczno-Geograficznej wydawanej przez
ruchliwe Towarzystwo Wydawnicze „Rój”.
Cena

30 groszy.

— Jan Feldman: „Cesarz w
niewoli“..
Pamiętnik małej Betsy. Tomik 103 Bibljoteczki Historyczno - Geograficznej. „Roju”.
Jest to pamiętnik małej Betsy,
óżniejszej pani Abell z domu Balcombe, która miała zaledwie 14 lat, gdy wielki cesarz przybył
na wyspę św. Heleny i zamieszkał
w domu

jej ojca. Książeczka jest streszczeniem

ksią-

żki p. t. „Recollectiony of the Emperor
Napoleon*, w danej w 1844 r. i będącej rzad-

kością bibljograficzną.
„Ateneum Wileńskie*
Zeszyt

M. GOLDBARG

T

2

Ognisko Pogoń 2 : 1.
Szanse Ogniska na mistrzestwo znacznie wzrosły. Może on jeszcze wyrwać pal-

prof.

LEKARZ-DENTYSTA

17
8

ZĘ

23.30:

drużynę klasy A

na

jak

jstniejący atak.

chyba nie za wiele.

Rzecz u Londona
niepowszednia.
Na
pierwszym planie powieści stoi kobieta a osią

RADJO.

5

Ž. A. K. 5.—to niezły bramkarz, dobry
obrońca (Polaczek), fatalna pomoc i nie-

omeni

bowską

gracz na

wartościowy

jedyny

mistrzowie,

Dziś gra

„cywil*

się

wyróżniał

Z wojskowych

Stankiewicz
boisku.

inny Zarzyckiglub

I MUZYKA.

(sala „Lutnia“)

gończemi. Posiadanie „obszapolowania
ru polowania”
składającego się z dwuch i
więcej obwodów
(własnych i dzierżawio-

do-

i obawy

ugasili pożar

strażący

przybyli

in-

Žwawo

płomieniach.

.w

Nr. 1 stoi

żydów. Wreszcie w 25 min. Krawczysię wepchnąć piłkę do siatki.
udało

nych
kowi

_
pagandową ekspedycję samochodową. _
ta składa się zż sytcjalnie
Ekspedycja

ni, prowadzone są wspólnym kosztem: Dyrekcji Poczt i Telegrafów, sejmiku Wileń-

|

i—nic...

bramką

O. malnie pod

L.

propagandowa

(o) Ekspedycja

—

|

Co zagrażało bramce przeciwnika.

niewykwaliiikowanych

50,

100 i bezrobotnych umysłowo - pracujących
20. Na terenie gminy Trockiej zanotowano
rób
20 bezrobotnych.

te, trwające już od kilku tygod-

Rzeczypospolitej
ч

w

Neymark.

wną

cznej i 2 przy pomniku) nie
za wystarczającą. Muszą być
przy drożkach, wiodących do
czony masywnemi, solidnie
słupkami, po bokach zaś dla wygody publi- od strony ulicy Mickiewicza,
|
z nich korzystać publiczność
czności zostaną ustawione ławki.
— (p) Rozwój reklamy świetlnej. Po pie sy w Sądach, miast się tłoczyć
ytarzach
sądowych
rwszych dwu słupkach reklamy świetlnej ustawionych po obu stronach ulicy w miejscu swą kolej.

otoodrutowanemi,

solidne

— (0) Karanie gmin przez
skarbowe. Niektóre
urzędy
skarbowe karały
gminy grzywnami za nieterminowe wpłacanie podatku dochodowego od uposażeń ich
pracowników. Ministerstwa Skarbu zakazało im tej praktyki okólnikiem z dnia 22. 6.
1928 r.
— (0) O czas pracy w służbie państwowej. jak się dowiadujemy, pracownicy państwowi MA
ostatnio w sprawie czasu
pracy w służbie państwowej następujące żądania: 1) praca poza godzinami służbowemi dopuszczalna jest jedynie w rzeczywistoście wyjątkowych wypadkach; 2) ocena ko
nieczności pracy nadliczbowej należy nie do
bezpośrednio przełożonego, lecz do władzy
wyższej instancji i ona to winna w uzasadnionych wypadkach
zarządzić pracę poza
godzinami pracy służbowemi, 3) za pracę
poza godzinami służbowemi należy się specjalne wynagrodzenie przynajmniej w wysokości części normalnego wynagrodzenia. Po
czynione zostały starania aby postulaty powyższe były wzięte pod uwagę przy opracowaniu nowej ustawy o państwowej służbie ZE
— łv)
Radca Ministerstwa
Sprawiedliwości p. Edward Neymark w Wilnie. W dniu
wczorajszym przybył w sprawach
_służbowych do Wilna radca Ministerstwa Sprawie-

K. Chodynieckiego.

14-ty.

Zawiera,

między

Piąty

:

innemi:

pod
rok

redakcją
istnienia.

początek

stu-

djum z dziejów Rusi „U podstaw potęgi moskiewskiej* H. Paszkiewicza oraz dokończenie dwóch kapitalnych prac: K. Piwarskiego „Niedoszła wyprawa
Zygmunta
Augusta na Moskwę“
oraz
Marji
Kużmińskiej

„Olbracht

Marcinowicz

Gasztołd",

Żądanie Wil.
jak
Magistrat urządził
ni-więcej jak sta-

djon wyścigowy z pochyłą (bagatela!) bieźnią, na które to Żądanie Magistrat odpo-

wiedział odmownie, co w stylizacji „po wiw ustach „maluczkich*
brzmiało
jeńsku*
byli
magistratczyki
„Nasze
jak następuje:
co tze wszystkiem
dla ich powiedziawszy

odkazujosien robić, bo Magistrat nie ma
na taka warjactwal“ — jest to
piniondzów

bowiem dziedzina czysto sportowa, obchodząca w pierwszej mierze stosunkowo niezawodowych,
wyścigowców
ilość
wielką
korzystających prowizorycznie ze stadjonu
wojskowego na Antokolu.
o te szerokie zaChodzi nam narazie
stępy amatorów, a przedewszystkiem mło”
w _ chwili 'wolnej od zajęć
którzy
dzieży,
pragnęliby zażyć miłej i niefrasobliwej przejażużki nie po „kocich łbach*, wystrzęsających wszystkie wnętrzności, wśród smrodu
i kurzu ulicznego,
benzyny samochodowej

£

SALA MIEJSKA

letnich. Wraz

zentacyjne. Teraz mamy
rą

francuscy

do letnich modeli.

mód

przeznaczono na Targi!...

Nie dziw więc, że upadek sportu rowelat
trzech
rowego w przeciągu ostatnich
postępy
poczynił w Wilnie zastraszające
tak, że obecnie już tylko od czasu do czasu

pod

się ulicami — przeważnie,

dnie ensemble z mory beige ma stanik inkru-

we.

dla najmłodszych.

rozpoczęły się wyprzedaże

Obecnie,

służbowych,— ja-

obowiązków

kiś niedobiiek rodu cyklistowego, a już
urocze cyklistki to całkiem się upodobniły
|
do przysłowiowych „białych kruków*!
Imie-

w

wyłuszczonego,

wyżej

Wobec

niu wszystkich miłośników , sympatycznego
sportu

z ape-

się do Magistratu

Wilnie, zwracamy

w

zamieszkujących

rowerowefgo,

srolem, by wyznaczył wreszcie dla tych
przez „porządeczki“
dze pokrzywdzonych
dla
wileńskie ludzi jakiś plac specjalnie
za
jazdy rowerowej, oczywista nie gdzieś
żelazną chatką, lecz w śródmieściu, do posiadania którego mają oni niezaprzeczone
prawa, płacąc odnośny podatek.
przePonieważ do celów sportowych
znączony jest zasadniczo ogród Botaniczny
mu
i po ukończeniu Targów przywrócony
zostanie jego charakter właściwy, przeto
posiadałoby
miejsca
wyznaczenie takiego
byśmy za najbardziej wskazany plac _szkolCzartony przy gimnazjach im. ks. Adama

(ul. BOui kr. Zygmuntą Augusta
Au
Jeździ tam obecnie na rowerach,

ryskiego
fałłowa).

zaró”
zabawy
lub grywa w footbol i inne
wno młodzież szkolna, jak też rozmaita
:
chuliganerja.
Uporządkowanie tego placu nie przedstawia większych trudności.

Przechodzień.

—

się to

w

szam

chitekci Polacy

1

Il
Ш
Prócz

1sng zł.

tego

uwagę

zwróciła

urzędnika, który jej nie wysłał, lecz zawiadomił policję. Nadawca depeszy został
aresztowany pod zarzutem uprawiania hanżywym

na.
Manos

Decobry

skróconej

Skutki

Wystawa

Tete

dziewczynki“,

dlań

depeszy były

18>

w Lenin-

samowarów

gradzie, W małym pałacyku Piotra Wielotwarto niezwykłą
kiego w Leningradzie
wystawę. Jest nią wystawą 3amowarów
przedstawia
wszelkiego rodzaju. Wystawa
rozwój, rozkwit i koniec samowara. Widzimy

na

tam artystycznie wykonane samowary

z 17 wieku, samowary

okazy z Tuły, ojczyzny

podróżne, wspaniałe

SAmo-

przemysłu

„Vanda

Wieiką

mogą

ar-

miejsce

przybędą

niedzielei święta od g. 4-ei. Nastepnv

PRZYGODY

7.000 „
4.000 „

są zakupy

po

4) Warunki konkursu wraz z załącznikami otrzymywać można za zwrotem
ko-

znana Olga Czechowa

Przewodniczący
Komitetu

Konkursowego

p. o. Wojewoda Warszawski

(—) St. Twardo.

0-6bE£

Dziś!

Najnowszy

program:

superszlagier!

| mansu p. t. „NAJPIĘKNIEJSZE

30.

daczka

Dina

aworu

Habsburgów

wesoła

komedja

DZIEWCZĘTA

NÓŻKI

Grall, dzielnie sekunduja

w
z

Młody

uczony

czeski, protesor Be-

hounek, który w tych dniach, jako je-

den z wyratowanych uczestników ekspedycji generała Nobile powrócił
do
Pragi, przebywa obecnie w ścisłem kół
ku rodzinnem, szukając tu wypoczynku i pokrzepienia po swych
ciężkich
przeżyciach na podbiegunowej krze lo
dowej. Ale nawet we własnym
domu
rodzinnym

nie może

dr. Behounek

za-

znać spokoju. A kto za to ponosi winę?
Oczywiście dziennikarze, którzy nie
przestają odwiedzać człowieka, który
powrócił

z bieguna

północnego,

sząc go o zakomunikowanie
sensacyj

opinji publicznej

pro-

łaknącej

coraz to no-

wych.szczegółów z jego pobytu na lodowcach.
Jak już depesze doniosły, pierwsze
enuncjacje uczonego czeskiego postawiły w nowem zupełnie świetle kiero-

wnika ekspedycji, generała Nobile, któ
ry w czasach ostatnich cieszył się w
opinji światowej niezbyt dobrą opinją.

Wydawca

Stnnisiaw

w

2 akt.

na

BWAWAWE

powieści

Rósslera

EEVAvAS LŽS

WIEDNIA”. Rolę

Carmen

o g. 5.0,

arcydzieło

ost.

filmowe

primabaleriny cesarskiej

Cartelieri i Werner

Krauss oraz

cały

„Mi-

i w Berlinie.

—

krajowe

i zagraniczne

Melichara

opery

osnute

na tle

mt. kroju,

drzewa

kreuje

zespół baletu

w komplecie,

koło

różnej

Wilno, Zawalna

3344—1

Za

Do rejestru

Dr. POPILSKI

od godz.
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‚ SIŁA ATRAKCYJNA KOBIETY
u mężezyzn

dla pań
„LILAS* dla panów
„DAJ-GO'* dla wszystkich

Oto

najmodniejsze

$

VI

1229. III. A. „Lurje Samuel i S- ka", Wobec przekształcenia
Lurje i
spółki firmowej na firmę jednoosobową firma: „Samuel
nym
eWyłącz
właścici
Lurje“.
„Samuel
na;
się
S-ka“ zmienia
lem jest Samuel Lurje, zam. w Wilnie, przy u
zecz Sasiębiorst
Szejna Braz zbyła swe prawa do prze SisDIOFA)
M
muela Lurje i wystąpiła ze spółki.
LLS

I. W. Stefańskiej,T.

cenia
„Josiel Izraelit“.
Wyląelit i J. Monko S-ka* zmienia się na:
zam. w Wilnie przy ul.
Izraelit,
Jankiel
jest
elem
cznym właścici
ębiorstwa
Sadoweį 4. Izaak Monto zby ł swe prawa do przedsi
VI
—
898
spółki.
ze
wystąpił
V
i
Izraelita
na rzecz Jankiela

“, zmie3834. IL.A. Firma „Ziemianin— WładysławaNa Narbuta
mocy aktu zenia się na: „Ziemianin — Jadwiga Narbut“
rji hiprzed Janem Klottem, Notarjuszem przy kancela
znago
dn. 22 marca 1928 row
Wilnie
w
owego
Okręg
Sądu
A
A Jadwigi
MA
ku za Nr. 2413 przedsiębiorstwo przeszło
у— М
J.
nka,
Pohula
W.
ul.
Narbut, zam. w Wilnie,

10

wszelkiego

paso-

Alus

nia

SZYCIA
i modelowa- żą

S. Stefanowiczówny,

W Wielka 56 - 3. Zapisy

ul.

codziennie na BJ

gie dzienne i wieczorowe. Uczeni- g
ce kończące otrzymują świądęctwą £

szkolne

BN

i

cechowę.

samodzielnie

UCZA

kroje

Gpraco-

wedtugВА
dla przyс - 2829

u

rany

skutkiem

nóg,

rodzaju,

używana

jakoteż

Z

Świątecki,

Wilno,

i wypróbowana,

_dydo
dużo listów dziękczynnych
spozycji. Słoik 3 zł., podwójny 5 zł.
lub wprost
Do nabycia w aptekach
Apteka A. Jurkowskiego — Nakło,
е 9508
Wielkopolska-

HALLO!

Angielskim o:ygin,

=

nožykiem

Fabryki w Lublinie i Żywcu

Wilno, > Ostrobramska

29,

i skład

fabryczny:

MOTORY

FRANCUSKIE

ROPOWE,

NA

GAZ

zużycia

ropy,

i SZTUCZNE.

SSANY,

DIESLA z
i MOTORY
ELEKTRYCZNE
г
°
nomicznego

MŁYNKI

MOTORY

gwarancjąj

еко-

PRZENOŚNE,

U

wicielstwo
Specjalna

RÓBKI

fabryka

TARTAKÓW

i MASZYN

do

OB-

DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyższających wyroby zagraniczne.
żądanie
Prospe.

Na

wizyty inžynierėw.
kty i kosztorysy bezplatnie.

Liczne referencje odbiorców

CZAGUARBNESZERSCZEZNAREGZNNO
\

KOSZTĄ

Wynurzenia

m

NIĘZNACZNE.

a

BB

Wilno, Žawalna

Nr. 11-a.

WAWAWAWAWAW

Tanie

i najtrwalsze

MICHAŁ

*

i 17657,

kwit lom=

bardowy

(Biskupia

RÓŻNE

MARYA
»

spólni

Ożyńska Smolka

Potrzebny
mał

pėlnik-a

z

kapitałem

do

zac

Plombowanie i usuwa
nie

zębów

Tęblowego.
bólu. ski, Zawalna

bez

Is

i uczącym

m. 5.

Makow*
15.

-

i złote к
Porcelanowe
,

e

i

zę: (hazyjnie pa

2

„Jakob“

francuski

Ofiarna 4 piękna kanapa,

3 fo”

odtele okazałe,

Przyjmuje:

lustr0/

stół do
kart maho!
8—1i od 4 -7.
Wydz. Zdr. Nr. 3bronz oraz 2 łóżka

mahoniowe

i

t.

Placówka Polska Mė
blowa Makowski, Za“

P

B

LOKALE

=

15.

i
i
Wielkopolanin, lat
Mieszkania
zgolny
Zamitowa
3-4 pokojowego po-rolnik,
praktyk

być wszechstronna, szuk!
lub natychmiast ina Kr

m“

5 pokojowe

spodarstwo

pode

mieszka do kultury.

Zgłoszi

nie z wszelkiemi

godami,

tychmiast.

anodowe

11-a

m.

muję się doprowadzi

wy- nia uprasza:

można

na-Bieniaszewski,

Leona!

0-€6ee

1

:

0—Ł6!

|a-cia OLKIN|

8.

4

Int

Zakretowa wrocław, Sokoina 6+

2.

Ё

Istnieje

od

1840

MAGAZYN

PROSKROKURUNHRNODNCNNDNZNA|

E ima romans Urtė
3
m

Wilno,

r.

i

=

.

przepowiada przyszłość, sprawy sądowe: O miłości i t. d. przyjmuje od

10-ej do 8-mej wieczór.

Adres:

Nr 3, tel. 362.

RKS

ED

gabi-

;

netowe, salonowe, łóżka,

stoły,

szafy,

krzesła i t. p.
Dogodne warunki i na

8

d

stołowe, sypialne,

kredensy,

Na-

przeciw Krzyża, ul. Młynowa
Nr 21
m. 6, w bramie na piawo schody.

PARA

s

z

MEBLI

Niemiecka

MEBL

3245 - |

biurka;

b
n
/

RATY.
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o

c

protesóra

Behounka

zre- "generała Nobile z zapytaniem, w jakim potrafi z wielką dokładnością

włoskiego
habilitowały w całej pełni
kierownika ekspedycji polarnej.
W ciągu ostatnich kilku dni profesor Behounek zakomunikował
przedstawicielom prasy czeskosłowackiej ca
ły szereg dalszych, nieznanych dotychczas i niezmiernie ciekawych szczegółów z życia rozbitków na krze lodowej.
Przedewszystkiem
oświadczył dr.
Behounek, że sytuacja rozbitków była
daleko poważniejsza, niż ogólnie przypuszczano. Lodowiec, na którym znajdowali się rozbitkowie pozostawał pod

celu o to się informuje. Nobile odparł:
Możliwe, że będzie to konieczne. Wtedy Behounek zauważył, iż zdaniem jego o konieczności takiej nie może być

wogóle mowy.
Behounka

Nobile przyjął uwagę

do wiadomości,

ale

nieco

później, kiedy byli bez świadków, podzielił się z nim swemi spostrzeżeniami co do ruchów lodowca. Nobile wie-

atomy.

у

ważyć

nerała, gdyż zrozumieli ich ironję, zro-

tłumy publiczności, że zachodziła obi

zumieli,

wa,

że egoizm

nierozerwalnie

jest

Uczestnicy ekspedycji po katastro- związany z duszami większości ludzi.
fie nie stracili przytomności ducha. Ale
Profesor
Behounek
przywiózł do
humor mieszał się u nich z ironją, a fi- Pragi cały szereg upominków
ze swej
lozoficzne rozmyślania z ponuremi roz wyprawy na biegun północny. Wśród
ważeniami na temat możliwości
oca- nich znajduje się również czapka Nolenia.

bilego,

która

ma

swoją

długą

historję.

Kiedy
Mariano i Zappi
opuścili Ponadto przywiózł dr. Behounek włoczerwony namiot, pozostali rozbitko- ski nóż nieszczęśliwego Pomelli, który
dział, że Boholinek był najroztropniej- wie zaczęli się zastanawiać nad ich czy zginął podczas katastrofy „Italji'*. Nóż
szym ze wszystkich rozbitków i że nie- nem, starając się stwierdzić, czy odej- ten znalazł Behounek na krze lodowej.
przyjmie z całym ście towarzyszów było heroizmem, czy Oprócz tego posiada Behounek (jak
miłą tę wiadomość
też najzwyczajniejszą dezercją. Nobile wszyscy zresztą uczestnicy
.
spokojem
ekspedyz całą stanowczością odrzucił
podej- cji) minjaturowy model krzyża, który
i
Protesor
Behounek
w
ekspedycj
o
płynąceg
działaniem prądu polarnego
rolę „intendenta”, rzenie o dezercję. Cecioni bardzo był Nobile otrzymał od Ojca Świętego cez zachodu na wschód w kierunku zie- polarnej odgrywał
iu magazynem oburzony z powodu zachowania się nie lem rzucenia go na biegun północny.
ą
połegając
na
zarządzan
mi Franciszka jóżefa. Wobec tego zacyjnym.
je- których rozbitków, którzy wyrazili ży- Profesor Behounek opowiada, że krzyż
aprowiza
Zapytany
przez
“
lodowiec
chodziła obawa, że
tym dnego z dziennikarzy, dlaczego jemu czenie przyłączyć cię do Zappiego i ten, pomimo iż na końcu jego umieny zostanie na otwarte morze.
dla rozbitków nie byłoby to właśnie misję tę powierzono, Beho- Mariano pomimo, że dobrze wiedzieli, szczony był ciężar, nie wrył się do lowypadku
stanie du, lecz legł płazem na krze.
Na iż Nobile i Cecioni nie byli w
oczywiście ratunku. O niebezpieczeń- unek odpowiedział z uśmiechem:
stwie tem nikt jednak z wyjątkiem ge- krze lodowej trzeba było obchodzić chodzić.
— Byłoby to okropne, o ile pozo*
nerała Nobile nie miał
najmniejszego się bardzo ostróżnie ze środkami żyw—wołał wzbu
pojęcia, Nobile, chcąc zapobiec panice, ności i każdemu z rozbitków dawać do stawiliby tu nas samych,
Jednej jeszcze ciekawej rzeczy doz nikim na tem temat nie rozmawiał. kładnie odważone porcje. Było to ko- rzonym głosem Cecioni.
wiedzieliśmy
się od profesora BehounBynajmniej,
—
odpowiedział
nieczne
z
powodu
małej
ilości
artykuRaz tylko zapytał swych
towarzyszy,
ile kilometrów — w razie potrzeby — łów spożywczych, jakiemi ekspedycja Nobile, — nie byłoby w tem nic okro- ka, że mianowicie na biegunie jest bezpieczniej, niż
w...
Pradze.
Podczas
mogliby przejść
dziennie.
Jeden do rozporządzała. Uczestnicy ekspedycji pnego, byłoby to tylko ludzkie...
przyjazdu
Behounka
zebrały
się
boA
wszyscy
mieszkańcy
„czerwonetrzech brzmiała odpowiedź.
Przy tej orzekli, że do misji tej najlepiej nadaje
wiem
przed
dworcem
praskim
takie
go
namiotu'*
milcząc
przyjęli
słowa
geuczony
jako
że
dlatego
Behounek,
dosię
się
zwrócił
okazji jeden z rozbitków

Mackiewicz.

gubiony

Do wynajęcia

GIRDA.

Wilno, Szopena

12) Nr 25192

Antokolu. Zgłoszenia sach samodzielnej pó
do adm. „Siowa“. -I sady. Zaniedbane g0

katodowe, samochodowei inne
Zakłady Akumulatorowe
i Elektrotechniczne

E-Technik

Są-

unieważnia się. 0-peSE
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może
na .Źwierzyńcu
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12) Nr 25688 unie*
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W.ZP. I3Wil. Trockiego,

się zniżka.

J A Žino Gynė Fabryki Maszyn,
i Syn w
Pau

N

|
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gubiony
dowód
osobisty, wyd. w

weneryczne

rzędnikom

TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIATROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni
i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych.

Przedsta-

|

„ ZGUBY

AKUSZERKA

felefon 13—10.
=

Budowa i przebudowa młynów 4 zbożowych, 2 WYTWÓRт
NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow-

szej techniki, KAMIENIE

tel. 12—19.

|
|

29040
Nr
przyj muje od godz. 912) Nr
do 7. Mickiewicza Wažnia się.

Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka.
Zarząd: L U BL! N, Foksal 25.

в
— Ро!еёа_
.
1
NAGRODZK
sĄ4ZYGMUNT

UPLEX““
„„SD
każdy się goli.

czarno - graniate
pomorskie, rasowe, cielne i świeżo
wycielone sprzeda
folwark

W. Smiałowska

wytwórnie maszyn i odlewnie

sprzedaży

ska 5 - 3,

mum
R
Razz

Ostro3229 8

„Lechja
Biuro

Choroby

2-5-e.

и

Biuro „Lechia“ Sp. Akc.
bramska 29, tel. 13—10.

DAKŁADY BU DOWY MŁYN

NARÓÓLYEÓW

wyrzuty

| KROWY

ska 11,ENIE łe.SAT, 640, й Od przez2 tyczNIU
1928 Pow.I.
arostwo

ONE

e
«
B
m
«
Ba
e
(prawdziwe, žywiczne)
= Konserwuje stare dachy i bu- į
dynki drewniane.
в
B
budyn- ggį
wznoszeniu
przy
Užyte
a kėw nowych zapobiega grzybp
kowi i znacznie utrwala,

doskonałym

1

powrócił.

Choroby

i odsiew, dające świetne płony i odpowiednie na nasze gleby.
Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod adresem:

604. II. A. „Biuro Ekspedycyjno-Transportowe Jeruchini Wileńczyk w Wilnie «, Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wy
893 — VI
kreśla się z rejestru.

rzałe

W.Z.P.

Dr Kapa

fabryki

Żak.

ORYGINALNE

w dniu 14-VI 28 r. dodatkowy.

zostało

perfumy

0

Fr.

w dniu 8-VI 28 r. dodatkowy.
ehlman Wulf". Na mocy decyzji Sądu Okrę„Fejg
A.
847. II
gowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dn. 21 lutego 1928 r.
został uznany za upadłega w handlu i kuraWulf Fejgelman
Korntorem masy upad łościowej wyznaczony został adwokat
894—VI
gold, zam. w Wilnie przy ul. Mickiewicza, 28.

subtelne

H enryk

264. Il A. „W. Sałucki i K. Gerszater spółka”. Przedsiębiotstwo zostało z widowane i wykreśla się z rejestru. 891 — VI
›
w dniu 25-6. 28 r. dodatkowy.
zli481. II A. „Bialer Gabryel“. Pegaso
i
8
kwidowane i wykreśla się z rejestru.

przesta-

Zawalnej

wewnętrzne.
Godz.
12—1 i5 7. Garbar-

zależna jest w dużym stopniu od umiejętności
w
doborze
subtelnych
perfum.

w dniu 18-VI. 28 r.

GOJĄCA

róg

Tr. Kitold kieżm

„HALKA*

w dniu 18-VI 28 r. dodatkowy
Przedsiębiorstwo
1382. II. A. „Werbołownik Abram".
895 —
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru.

2,

choroby skórne, we. Markucie, Wilno. —o
neryczne
i
moczo- _
płciowe. ElektroteraOBRY” majątek
górskie
D obszaru
przepia, słońce
sic
! djatermja.
Mickiewi- szło 100 ha. Ziecza 12, róg
Tatar- mia dobra, sprzeskiej 9 2i15-8.
damy natychmiast
W.Z.P 43
dogodnie
D. H.-K. „Zacheta“
Mickiewicza
13
tel. 9-05.
—1

ll-a.

6862

|
WAWAAWA

1i od

A. GYMELER

Malinowski
85. В. V. „Dom Przemysłowo-Haadlowy W.
Prokurenwiedzialnošcią“.
inżynier spółka z ograniczoną odpowie
tem firmy wyznaczonego zam. w Wilnie przy ul. Sosnowej Nr 3
Walerjana Latkowskiego.

Dział A dodatkowy

10 do

Dokfór-Medycyny

1-

„zuje

uh Наг

KUPKO I SPRZEDAŹ

p.p. W.Pohulan-

40 —

Dział B w dniu 28-Vi 27 r. dodatkowy.

No-

SERR ne Ko: й Święciany >

choroby skórne i weneryczrie.
Przyjmuje

ijej powodzenie

kiero-

w]g adresu:

lefon 567. Przyjmuje
gas ao idos

|

w Wilnie wciągnię-

i może
muzyki.

Or, proszę
wać

no, ul. Wileńska 3,; e-

wielkości

Posiąda
języka

francuskiego
dawać lekcje

DOKTOR

re

ka

Handiowego Sądu Okręgowego
to następujące wpisy:

jako nau-

syfilis i skórne. Wil- tungo

Rejestr Handlowy.

we 25 cm. 1.000 obr. Piła w komplecie, dopiero co została wykonana
w znanych Zj. Fabr. „Unja*, dawn.
„C. Blumwe i Syn*
w Bydgoszczy.@ Nie używana. Zgłoszenia:
inż. M. i
Sasinowski, p.
Żuprany, maj. SzumieliszkiK | m ins
:
1 - 8278ni
m
m.
5
о
pO

KROJU

|względnie

wiedeńskiego

Zygmunt Magrodzii

MAŚĆ

do

od 12--2i Od 4--6,

ro-

POOYBYEECZA

wszelkie rany. szczególnie
tarcia

biuroSą cowniczka
b. nauczycielka

——W. Zdr.Nr. 152.

12 akt.

IEWNIKI rętows

—-

Śr.1 mt. do

RUTYNOWANA pra-

zowa
Nr. ToldowitWENEKOBIECE,

ul. Mickiewicz24,
a | czycielka.
tel. 277.
znajomość

!

10.25.

w

s

Kobieta-Lekarz

szkoły ludowej i za”
RYCZNE, NARZĄ- | wodowej poszakaj
DOW
MOCZOW. | zajęcia
biurowego

Gretta_Gralia.

dworze Austrjackim

1

p LEKARZE qi.

„PASIERBICA“

16 akt. wjy słynnej

Początek

BALETU

—————7215102
TOO

Z opowiadań czeskiego uczestnikb
ekspedycji polarnej Dr. Behounka.

tle przygód

LLPTL

ostatnich mód. Mieszkanie
warniczego. Na wystawie gaaidują się sa- Wjezdnych
zapewnione.
mówaty wszystkich możliwych orm i faso-

Jak fo było m krze lodowej

prosram:

oraz Valentin, Picha i Forst. Akcja rozgrywa się na

sztów w wysokości
10 zł. w kancelarji
Okręgowej
Dyrekcji
Robót
Publicznych
Województwa Warszawskiego,
Aleja Uja- żę 73507. II A. J Izraelit i |. Monko S-ka“ Wobec prz
11 — 13
firmę jednoosobową firma: „ J. Izrazdowska Nr. 5, 11 p. od godziny
się spolki firmowe j na firmę
i świąt,
wzglępocztą po wpła-

na

KSIĘŻNICZKI". Role główne kreuja: czarująca Xenia Desni, wiosniana

w dniu 14-VI 28 r. dodatkowy.
1964. II A. „Jan Dubowik skład wódek i win“. Przedsiębiorstwo
896 —VI
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru.

zł.

dramat

a

towarem.

Był to księgarz, bawiący przejazdem w
Trachenbergu, Zanim zdołano ustalić jego
nieskazitelność, minęło dwa dni, które autor niefortunnej depeszy spędziłw areszcie.
Jak się okazało, Geisler chciał sprowadzić z Lipska sto egzemplarzy powieści
Maurycego

10.000

przewidziane

Tra-

Geisler.

ślijcie sto wesołych dziewczynek--

dlu

względu

dziew-

mieście

pocztowego przyszedł poważny jegomość i
nadał depeszę do Lipska tej treści: „Przydepesza

bez

ogła-

zamieszkania.
3) Za względnie najlepsze prace
znane
i bezwarunkowo
wypłącone
następujące nagrody:

chenberg na Śląsku niemieckim. Do urzędu

Oryginalna

Warszawy

niniejszy konkurs.
2) W konkursie uczestniczyć

5) W konkursie uczestniczą prace, któ-

świafa.

Działo

skiego z udziałem st. m.

re wpłyną pod wyżej wskazanym
adresem
15 paździerOkręgowej Dyrekcji do dnia
nika 1928 r. włącznie.

„Przyślijcie sto wesołych

czynek”*..

1) W celu uzyskania szkicowego
projektu Zakładu Psychjatrycznego,
dla Międzykomunalnego Związku miast wydzielonych i powiatów
Województwa
Warszaw-

codziennie oprócz niedziel
dnie będą wysyłane franco
ceniu 10 zł.

ATE
LEE C
ZOZETA
OWE
EZR
ROWDZY

Zę

[DP

ia
uważali-

charakter tymczasowy, doraźny.
Na taki teren prowizoryczny

Teau

L

g. 6-ej, w

Parter od 80 gr. Dziś wspaniały dramat

zrę-

Popierajtje
ZAEGEZEZEGEOEACSEDEOWIESESEO
KONKURS.

od

Nad

Kino-

gdy

posęzonówe,

5.

ŁOSNE

A. Mickiewicza 22.

stowany beige koronką i kołnierz-pelerynkę
z tejże koronki; prosto skrojony płaszcz trois
quarts podszyty jest crepe de chinem całość
elegancka i dyskretna. Jasne odcienie mory
nie wymagają przybrania, gdyż połyskujące
wodne linje zdobią ją ostateczni
Na letnich pokazach i na w
Auteuil i w Ascot oglądać można toalety z
mory w odcieniach od kości słoniowej i ecru
do
bursztynu i przezroczystego
©0 spalonego
o, a także blado zielone,
niebieskie i
*
— Moda

48.

As „Polonia“

stosują

seansów

sensacyjny

Premiera! Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. Rekordowy film, porywający siłą tresci! Pełne jaskrawego realizmu
ujawnienia tajemnych pragnień zakwitających dusz
młodzieńczych w dziewczęcym
okresie „GDY
ZMYSŁY
SIĘ BUDZĄ*. Atrakcyjny dramat kryminalny ną tle tragicznego splotu przeczystej miłości i żądzy pienięczy.
Nad progr. am:
W rol. gł. Karin Evans, Erne
Morena i Įmre Raday.
WESOŁA '*KOMEDJA
w 2 aktach.
Seansy o g. 6, 8 i 10.15.

„Aolios“

Wileńska

£RBZSB.YESGU

przemknie

przymusem

Teatr

Oto wieczorowa suknia z

różowej mory, o odstających
draperjach i
długiej szarfie.Do tego peleryna z „letniego
różowego aksamitu, podszyta morą. Poobie-

Osteahramska

07

morę do prania, któ

kompozytorowie

czne rączki mamusi tanim kosztem stworzą
niejedną efektowną sukienkę. Letnie sukienki
powinny
być
wygodne i praktyczne, a
międ
iemi kilka i na chłodniejsze dni. Mogą być z płótna lub bawełnianej
krepy,
drukowanych jedwabi, kretonów lub
ba
stów. Ręcznie haftowany
kołnierzyk i kie
gładpe
lub
ale w jakiejś zacisznej aleji
szonki,
rząd oryginalnych guzików, aplika*
kim, przeznaczonym ad hoc placu miejskim. cja śmiesznego zwierzątka lub figurki, dojuż daje takiej sukience indywidualną nutę. KoOtóż ludzie ci, z łaski Magistratu,
miejsca stjumy kąpielowe i czepeczki wzorowane są
trzeci rok są całkiem pozbawieni
dla przejażdżek, . a stało się to w sposób narówni z płaszczami na modelach dla star, spodni
i kostjumu, odmienne od sta
następujący: początkowo mnie-więcej 3 la- < Ž
a, złożone są z kilku rzędów falbanek,
ta temu—do użytku cyklistów były przeze z barwnego frotte. Garderoba zawie
naczone: ogród Botaniczny i park Zakreto- pla:
wy; najprzód (z chwilą ogrodzenia parku i ra jedną lub dwie sukienki z jersey i swezostał terki na chłodniejsze dni. Na dni deszczowe
wstęp)
Za
opłąt
zaprowadzenia
wstęp cyklistom do Zakrelu, są nieprzemakalne różnokolorowe płaszczywzbroniony
następnie zaś i do ogrodu Botanicznego ki i pelerynki z rybackiemi kapeluszami tego
gdzie przystąpiono do zakładania drenów. samego koloru lub wzoru. Nad morzem wska
z tem „dłubanie* terenu ogro- zane są białe kapelusze ze spuszczoną krezą
Žwiązane
dowego trwało całych dwa lata (2) i do- i przybrane nieprzemakalną wstążką. Wszełpiero wiosną bieżącego roku dobiegło na- kie inne tracą świeżość i koloryt pod wpłyZ umęczonych piersi cykli- wem silnych promieni słonecznych, piasku
reszcie kofńica.
wydarło się nieśmiałe i wody.
stów wileńskich
— lecz
nareszcie?!"
westchnienie -- „Czyżby
TANIA BPEPOROESA TS
złudzenia i wkrótce BAZZAR
niedługo trwały miłe
bolesna rzeczywistość zadała kłam marze-

niom: ogród

"o

z fal-

„Płonąca granica **

„Złotym Zachodzie* w 10 aktach. W
rolach głównych: Willam Boyd i Marguerite de la Motte. Nad program: 1) „Trzymajcie złodzieja”
komedja w 3 aktach. 2) „Dziennik Patchć Nr 9. (r. 1928) w I akcie. Orkiestra pod dyrekcją p.
Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od od g. 3 m. 30. Początek

Kulturalno-Ošwiatowy,

bankami, ryszkami i krynolinkami powróciły i materjały bardziej dekoratywne, odznaznaczające się pewną sztywnością. Obok tafty, którą stosuje się we wszystkich swoich
odmianach, widzimy morę dawniei używaną
tylko na ceremonjalne suknie ślubne i repre-

7 do lv sierpnia 1928 roku
będą
wyświetlane
filmy:

9UpoS/kĄ

pomysłach,
„szalonych*
T-wa Cyklistów, by im
na Zwierzyńcu ni-mniej,

o takich

nawet

w modach

pochodzące

Ча аша
włącznie

IjĄunjem

tu

Mora

samowary

'эмо)}
А рэчу

ny w zestawieniu z przedwojennym haracz
że nie
nietylko,
1! złotych,
podatkowy
doznają żadnych świadczeń ze strony mia”
sta, lecz wogóle są pozbawieni możności
uprawiania tego sportu, za który tak grubo
й
płacą!

—

Miejski. Kirematograt

wykonane.

tam

e

że ci nieszczęśnicy, mimo że, płacą potrój-

mówimy

metalów

znajdujemy

siły turbin.

niegdyś
licznych
Wymierający szczep
cyklistów wileńskich—to, zaiste, ludzie godBo zważcie tylko, proszę,
ni pożałowania!

Już nie

rozmaitych
innemi

z czystego złotą i srebra,
Pałącu
Zimowego carów.

wileńskich.

cyklistów

Niedola

Zz

Między

i określenie

nów

1 przechadzek nrbanistycznych

SŁOWO

||

Pomiary wody

TNT

4

Redaktorżodpowiedzialny Witold

Woydyłlo.

Druk.

iż czeski

uczony,

$

którydopiero

P

został w tak cudowny sposób przez
haterską zalogę „Krasina“ wyratoW
ny, nie dojdzie cato do oezeky jai
nań przed

dworcem

rym, nawiasem
poru

samochodu,

)'
t

w

b

mówiąc, na skutek

ze strony

« I

rozentuzįazmowan!

tłumu powybijane
szyby.

zostały

wszyst
J.

Lodwce nie przestają przešladoW

ki
Ё

а

Behounka nawet w Europie środko
Na wszystkich obiadach
oficjaln

c:
w

tesora Behounka,

ъ

wydawanych w Pradze na cześć ff
podawany jest i"

nowicie, jako deser, specjalny „pud
а 1а lodowiec": Przyjaciele Behou!

it
S

obawiają się, że jeśli tak pójdzie dj
młody uczony,
który nie zamarzł
biegunie, zamarznie w Pradze. Zd

| ja
|

n
rx

się jednak, że do tego nie dojd
gdyż atmosfera na wszystkich |

bankietach jest tak ciepła, że z pe
ścią potrafi zneutralizować
działój
niebezpiecznych

pudingów

„a la £ т

ul. Kwaszelna

23.

wiec*.

„Wydawnictwo

Wileńskie"

b
p

4
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