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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy.!

Do komitetu
przyjęcia
lotników
polskich pp. Idzikowski i Kubala wysłali następującą depeszę:
й
„Zmuszeni do powrotu z połowy
drogi, przebytej
do 41 szerokosci

północnej i 34 długości

zachodniej z

powodu wyciekania oliwy po 34 godzinach lotu
i zatrzymania
silnika

w odległości 60 klm.

sterre, jesteśmy

możemy

od Cape Fini-

zrozpaczeni,

kontynuować

dzić wielkiego
go i Polonji“.

że mie

iotu

i odwie-

narodu amerykańskie-

Depesza ta ustala, co następuje.
1) że

lot

skutkiem

przerwany

„huraganu“,

został

nie

„burzy“

czy

niesprzyjających warunków
rycznych, jak to pierwotnie
prasa

polska,

lecz

skutkiem

częšcio-

Wobec tego zupełnie jest niezrozu-

miałe, dlaczego lotnicy
Idzikowski i
Kubala, zamiast wylądować na Azorach i tam defekt maszyny poprawić,
zawrócili do Europy.
Na to pytanie dotychczas
odpowiedzi nie mamy.
:
Przeciwnie jak przeglądamy gazety

pocztowa

uiszczona

(PAT).

ryczałtem.

wieczorna

donosi

z Kowna,

cjalnie swej

decyzji

w tej sprawie.

chcąc przez swój

sprzeciw

doprowadzić

do zaostrzenia

obecnego

naprężenia

między Kownem a Warszawą.
Wiadomość o zgodzie rządu litewskiego na propozycję polska potwierdza również korespondent kowieński Berliner Tagebiattu. Dowiaduje się
om że Waldemaras zamierza wyjechać do Paryża w czasie zjazdu ministrów
spraw zagranicznych państw podpisujących pakt Kelloga. W Paryżu Waldemaras będzie miał sposobność do porozumienia m. in. z ministrem Zaleskim
z którym ma odbyć rokowania wstępne przed płenarną konierencją polsko litewską w Genewie.

Łotwa
WYNURZENIA
Z Kowna

donosza:

pa

sfronie Polski.

KOWIEŃSKIEGO
Urzędowy

ORGANU

RZĄDOWEGO.

organ „Lietuvos Aidas'* zamieszcza wiel-

ki artykuł o stosunkach litewsko - łotewskich. Pismo stwierdza z ubołewaniem, iż mimo, że Łotwa oficjalnie podkreśla wyraźnie swą neutralność w sporze litewske - polskim, wszelako najwyraźniej staje zawsze po stronie polskiej. Prasa łotewska niedwuznacznie popiera polski punkt widzenia na sprawęwileńską. Łotwa — pisze dalej „L. A.* — wysuwa zawsze sprawę drogi
Libawo-Romneńskiej we właściwym momencie, kiedy to jest potrzebne Polsce

Korespondenti amerykańscy nie dostrzegli przygotowań wojennych na pogranicz połsko-lifewskim.
BERLIN, 7.VIII. PAT. Deutsche All. Ztg. donosi, że w związku
z
ostatniemi alarmami o rzekomej koncentracji wojsk na pograniczu polskolitewskim dwaj korespondenci dziennika amerykańskiego Chicago Tribune
wyjechali na pogranicze i to jeden od strony Litwy, drugi od strony Polski, aby na miejscu sprawdzić, czy wszystkie te pogłoski są prawdziwe.
Obaj korespondenci zgodnie stwierdzają obecnie, że zarówno po stronie polskiej, jak i litewskiej, nie zauważyli
żadnej koncentracji oddziałów
wojskowych, ani też wogółe żadnych przygotowań mobilizacyjnych.

woduje się wrażeniem,
że miejsce
zawrócenia
aeroplanu znajduje
się
bliżej
Oporto,
niż wysp Azorskich.

BERLIN 7 VIII PAT.
Agencja
Tel. Union podaje alarmujący
artykuł,
donoszący
że Polska na pograniczu pruskiem wybudowała cały szereg wież
obserwacyjnych.

Czyżby

ło zabitych 6 osób, a $ ciężko rannych.
Niezwłocznie przystąpiono do rekonstrukcji tej wieży, co najlepiej świadczy, jaką wagę przywiązuje rząd polski
do wież
obserwacyjnych
Wiadomość
Tel.
Union zaopatruje komunistyczna
Montags Zeitung komentarzem, że Polska bez poparcia Anglji nie ryzykowa-

atlasy geograficzne

były tak

Sądząc z informacyj statków, które spotykały „Marszałka Piłsudskiego" na oceanie
przypuszczać nałeży, że lotnicy natrafili na
bardzo silne przeciwne
wiatry,
skutkiem
czego musieli lecieć bardzo powoli.
Na dolecenie do Azorów musieli zużyć
24 do 25 godzin. Wobec tego nie mogli nawet myśleć o doleceniu do New - Yorku.

Pierwsze
odpada już,

zdanie pułk.
Rayskiego
gdyż depesza
lotników

stwierdza,

przyczyną

że

ich

powrotu

były nie wiatry, lecz oliwa.
tylko
Drugie zdanie rozumiemy,
tak, że lotnicy od Paryża do Azorów

mieli 24 godziny.

mieć

Inaczej jego rozu-

nie jesteśmy

pułk

Rayski,

w

dając

stanie,

ten

gdyż

wywiad,

nie

znał jeszcze dokładnie punktu zawrócenia aeroplanu, więc nie mógł okrepotrzebnych

godzin,

ilości

ślać

na

przelot od tego nieznanego punktu do
Azorów. Gdyby zaś, co jest niemożliwe, znał ten punk, te 410 i 340, toby przecież nie powiedział, że trzeba
lecieć 24 godziny.
:
Wiec
dlaczego

rzeczą niezrozumiałą.
jest
lotnicy, skoro byli na 340 i

415 zawrócili
z powrotem,
zamiast
wylądować na Azorach.
Uczony niemiecki p. Everling
powiększa
jeszcze,
naszem
zdaniem,
ogólną

ciekawość,
więc

stanowiska

Ze

dłaczego

tak

się

powiada:

stało, skoro

słusz-

komunikacji

nem było, że lotnicy polscy obrali drogę, 1еżącą bardziej na południe, zamierzając
drodze lądować na wyspach Azorskich.

po

zamierzali,
Jak to więc. Lotnicy
na
czy też mogli zamierzać lądować

bardzo

Azorów

koło

są

Azorach,

delekt w
blisko, następuje nieduży
maszynie i oni, zamiast lądować
na
Azorach, wolą lecieć z tym defektem
olbrzymią przestrzeń do Europy.
To wszystko, co piszemy nie ma
charakteru zarzutów. To nie są Zarzuty, to
tylko pytania,
tylko

prośby

czegoś, co

© wyjaśnienie

jest niezrozumiałe,

Nie możemy

dziś żadnych

zarzu-

tów stawiać pp. ldzikowskiemu i Kubali, możemy tylko prosić ich o wy+ jaśnienia.
z
Nie możemy się tylko zgodzić
receptą pana redaktora
Stpiczyńskiego, zwróconą 2do lotników:
ъ
@
drogie.
czną

Nie czy!

potrzebę

wadze

Ten

ryzyka.

pozwalajcie

Nie

rozwagą.

nad

panować

brzeg, do którego

wano lotników, to

brzeg

iberyjskiego. | tam: dalej

Samosierry.
jak

każdemu

nikt takich
rozwagi

nad

jest

wasze

że życie

Pamiętajcie,

nam

konieod-

przyholo-

półwyspu

stoi wąwoz

A żołnierzowi Samosierry,
żołnierzowi

o

aforyzmów
odwagą

polskiemu,

panowaniu

wygłaszać

nie

będzie. To nie są słowa odpowiednie
przez

szarżą. A

lotnik,

zwyciężający

Atlantyk, to żołnierz, idący w bój. Cat.

REIKIA
SENNA OORZEPOZYOKELEENOOSOCIA

W Tatrach
ZAKOPANE

już zima.
7 VIII.

PAT.

Dziś

rano w Tatrach spadł pierwszy Śnieg.
Okoliczne wirchy
i Hala Gąsienicowa

są

ośnieżone.

Świeżo

łaby

na

tak

wybudowana

niebezpieczne

ska przygotowuje napad
wencyj
ZES.
niemieckich.

wieża

kołe jansborga

wystąpienia.

na Litwę, lecz
swej granicy

Świadczy

zawaliła

to

się, przyczem

nietylko

o

tem,

zosta-

że

Pol-

że zdaje sobie ona sprawę z konsekprzed ewentualną akcią ze strony mas

Rowy polski toi przez Ailantyk.
Eydgoszez — Irlandįa —Ameryka.

„Jedność.

.OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch”.

ŚWIĘCIANY

POW.—Rynek

POW.—ul.

WARSZAWA—T-wo

13.

ze szpalt prasy sowieckiej
„chlebozagotowki*,

a

znikł wyoto

mamy

jnż na nowo wiadomość o rozpoczęciu się kampanji skupu zboża
przez
państwowe instytucje
handlowe
@а
celów
eksportowych.
Nauczeni
doświadczeniem ubiegłego roku bolszewicy rozpoczęli kampanię o dwa miesiące wcześniej,
W
roku
ubiegłym
kryzys „chlebozagotowok'', zażegnany
nadzwyczajnemi środkami represyjnenemi, przeprawił Sowiety
o
nielada
kłopoty wewnętrzne. Aby
zapewnić
stały dopływ produktów
zbożowych
do miast, władze sowieckie zmuszone
zostały
do stosowania
specjalnych
artykułów
kodeksu,
uprawniających
je do wysyłania ekspedycyj
karnych
na wieś, koniiskowania zapasów zboża i t.d... Zarządzenia °1е pogłębiły,
rzecz "jasna, jeszcze bardziej istniejące różnice pomiędzy wsią a miastem,
a nastroje mas włościańskich,
w rezultacie intensywnie
przeprowadzanej
akcji skupu zboża
pod
przymusem
które poprzednio określić można było jako apatyczne stały się wyraźnie
wrogie, Nie brakło tu i ówdzie krwawych incydentow. Wsie
całe
nieraz
opierały się przeciwko przymusowej
sprzedaży zboża, pozostawionego
na
woji
milicji
zasiew. I jedynie bagnety
ska były
argumentem, zmuszającym
chłopów do oddania zboża.
Opozycja, aczkolwiek
rozgromiona
przez
Stalina, skwapliwie _ wykorzystywała
owe nastroje, rozpuszczając pogłoski
o powrocie grupy rządzącej do metod wojującego komunizmu.
Doświadczenia ubiegłego roku pod
względem kampanji skupu zboża nauczyły bardzo wiele.
Przedewszystkiem
zreorganizowano
aparat
handlowy,
powierzając
akcję
skupu
zboża

2-ej i 3-ej

RZYM, 7. 8. PAT.
chód od wysp Brioni,

torpe-

ćwiczenia w ataku, zanurzyła się nagłe tuż pod dziobem

dowca „Misturi*, który najechał na nią. Łódź poszła natychmiast
pod wodę i osiadła w głębokości 40 metrów pod powierzchnią

morza.

o

nie został
Miejsce» w którem znajduje się łódź podwodna,
jednak,
nia
w
zapew
jeszcze Ściśle określone, jeden z hydroplanó
isi".
„Brind
nego
statku
u
wojen
postoj
że widział ją niedaleko od
Admirał

Foschini,

znajdujący się na pokładzie tego

otrzymał polecenie objęcia kierownictwa akcji ratunkowej.

runki

Według

mające

atmosferyczne

nie

są w obecnej chwili zbyt

dalszych doniesień udało się już

na celu

dostarczanie

poczynić

załodze zatopionej łodzi

nej pożywienia oraz podniesienia łodzi.

statku

Wa-

całą
ręce

adresem

Polski.

Pismo

rosyjskie

pomyślne.

zarządzenia
podwod-

Załoga łodzi pozostaje

w łączności za pomocą specjalnych aparatów.

W Japonji nie

chcą ;komunisfów.

się otwarcie,

że

partja

ko-

munistyczna
w Folsce
wykonywuje
ścisle dyrektywy kominternu. Jest to
informacja, której autoratywności chyba nie brak i warto aby nią się zainteresowali ci nasi liberałowie, którzy
podejmą wielki hałas, gdy się które-

katu

dziennikarzy jugosłowiańskich.

Prof. St. Niewiadomski zaproszany tn Pragi Czeskiej
Dyrektor

czczytnie

Leon

dziłaacz

Winer

na

polu

znany

za-

szerzenia

wręczył
zagranicą,
sztuki polskiej
profesorowi
polskiej
pieśni
nestorowi
ofi.
Niewiadomskiemu
Stanisławowi
cjalne
pismo
z
ramienia
rektora
Pańw
miejsce,
że
komunikuje,
Stefaniego
goś z komunistów posadzi
do
wigAgencja
RZYM, 7. 8. PAT.
stwowego Konserwatorjum w Pradze
którem znajduje się łódź podwodna „F 14“, zostało dokładnie oznaczone. zienia za wywrotową robotę. Jak wiazapraszając
do wygłoszenia na manocy
w ciągu
Mimo złych warunków atmosferycznych udało się nurkom
w jącym się odbyć w Pradze
udziału
Sowiety nie biorą
domo,
festivalu
umieścić
i
łodzi
założyć przewód dla dostarczenia powietrza do wnętrza
za imprezę muzyki polskiej prelekcjj o polskiej
ją
uważając
Olimpjadzie,
kadłuczęści
tylnej
w
uszkodzona
została
kabel stalowy na dziobie. Łódź
niegodną, aby w niej. twórczości muzycznej.
burżuazyjną,
ba. Kontakt z załogą łodzi utrzymywany jest w dalszym ciągu.

Akcja ratunkowa w foku

10 gros

y.

Warszawy.

sądzi

jednak, iż liczni członkowie rządu sowieckiego i całe społeczeństwo rosyjskie w ZSSR nie życzy sobie nietylko
wojny z Polską, lecz również wszelkie
go innego koniliktu zbrojnego. Stanowisko
Bucharina i Stalina wywołuje
niezadowolenie nawet w partji komuni
stycznej i w następstwie głośnej mowy Bucharina należy oczekiwać pogłę
bienia rozłamu w sowieckiej partji komunistycznej.

Stąd jest ona
niesłychanie
nudna. Echa zabójstwa dziennikarza jugosiowiańskiegoPrzedstawiciele wszystkich
zagraniczWIEDEN,
7.VIIL. PAT.
Dzienniki
nych partyj komunistycznych uważają
donoszą
z
zagranicy,
że
w
ciągu
wczo:
za swój
obowiązek
powiedzieć
w
rajszego dnia
przeprowadzono
dalskrócie to samo, co już powiedział szych kilka aresztowań w związku z
Bucharin. W niektórych jednak oświad- zamordowaniem
Rystowicza. Zwłoki
przewiezione z
czeniach znajdzie się czasami coś cie- jego zostały wczoraj
odkawego. Oto np. przedstawiciel partji Zagrzebia do Białogrodu, gdzie
będzie się pogrzeb na koszt
syndykomunistycznej w Polsce tow. Lenski
przyznaje

Za tekstem

Wyjazd P. Prezydenta do Kielc.

Enfenty.

Wczoraj rano w odległości 7 mil na za„F 14%, wykonywując
podwodna
łódź

30 gr.

uczestniczyli „czerwoni
sportsmeni“
JĘDRZEJOW, %VII.
PAT.
Pan
Dla podkreślenia tej różnicy
zorgaPrezydent Rzeczypospolitej
zapowienizowano,
nie szczędząc
Środków» dział na jutro swój przyjazd do Kielc
wielkie zawody sportowe, w których na
zakończenie
marszu
szlakiem
udział wezmie z górą tysiąc zawod- kadrówki, aby osobiście pogratulować
ników
z różnych
gałęzi
sportu. zwycięstw pierwszym drużynom. Jest
Wszystko'to nazwano Spartakjadą, któ- to dowodem wielkiego znaczenia, jakie
przypisuje głowa państwa zawodom
ra ma poza swem sportowem znacze- marszowym,
stanowiącym
jedną
z
niem, jak zresztą wszystko,$ co się głównych
podstaw
przysposobienia
dzieje obecnie w Rosji, charakter pro- wojskowego młodzieży.
pagandowo
agilacyjny.
Nawet
tak
Poseł Przeździecki w Rzymie.
odległa od polityki dziedzina
sportu
i kultury fizycznej i ta w ujęciu
moRZYM, 7—8, PAT.
Poseł Przeździecki
przyjęty
został
na
pierwszej
skiewskich
ideclogów
nabrała cech
audjencji
przeź
premjera
Mussoliniego.
akcji politycznej określonego kierunku.
Dzienniki Tribuna i Messagero pcOtwarcie Spartakjady w Moskwie naŚwięcają
poslowi
Przeždzieckiemu
stąpi w nadchodzącą niedzielę. Mimo sympatyczne
wzmianki.
Messagero
usilnych zabiegów bolszewików, repre- nazywa nowego posła dawnym przy:
Włoch
i podkreślając, że
zentacje
sportowe
zagranicy
nie jacielem
dziś
stosunki
włosko-polskie
oparte
wezmą w niej udziału.
A. K.
NODUS
GSATSMETTIBIASEI są na silnej podstawie serdecznej '
przyjaźni, przewiduję, że poseł PrzeROSYJSKIE PISMO O POGRÓŻKACH ždziecki kontynuować będzie linję poBUCHARINA.
stępowania swego
poprzednika, dąpracy
do zbliżenia w
Paryskie rosyjskie pismo demokra- żąc w swej
stosunków
politycznychi
tyczne „Poslednija Nowośti* ogłosiło dziedzinie
artykuł w sprawie przeciwpolskich wy- handlowych, które posunęły się tak
dzięki
ostatniemu
nurzeń Bucharina na kongresie między- znacznie naprzód
premjera
Mussoliniego z
narodówki komunistycznej w Moskwie. spotkaniu
na tle ogólnej sytuacji politycznej w ministrem Zaleskim.
Rosji. Zdaniem pisma
rosyjskiego w
kołach rządowych w Moskwie istnieje Wojewoda śląski p. Grażyński w
pewna grupa, kierowana przez BuchaWarszawie.
rina i Stalina, która pragnie na drodze
Przybył do Warszawy w sprawach
powikłań wojennych uratować swoje służbowych wojewoda śląski p. Grazagrożone przez katastrofę gospodar- żyński.
czą stanowisko.
Świadczy o tem prokacyjne przemówienie
Bucharina pod
Powróf ministra Zaleskiego do
Minister spraw
zagranicznych
p.
August Zaleski powraca w przyszłym
tygodniu do Warszawy i obejmuje z
dniem 15 b. m. urzędowanie.

„Iskra“ w przededniu dalekich,
egzotycznych podróży:
Statek szkolny marynarki
wojennej „Iskra“ (żaglowiec) w swej podróży ćwiczebnej przybył w dniu 5-ym
b. m. do Dunkierki (Francja).
Z Dunkierki „Iskra“ uda się do
portów portugalskich Vigo i Porto,
skąd popłynie wprost do Cassablanki GAfryka).
Na pokładzie „lskry'*
oprócz zad znajduje się przeszło 20 kadetów.

Minisfer Sfaniewicz w Rydze.
RYGA, 7. 8. PAT. Wczoraj przybył tu polski minister reiorm rolnych
Staniewicz, który zabawi
w Rydze
kilka dni.
Minister
Staniewicz jest
gościem posła polskiego Łukasiewicza
i wizyta jego ma charakter prywatny.
Dziś rano minister
Staniewicz w towarzystwie posła Łukasiewicza
złożył wizytę ministrowi
spraw
zagranicznych

gamolot trantuski ma przewieźć Kubalę i Mizikowskiego do Paryża,

Kafasfrola lodzi podwodnej

B. Gołembiowskiego

7, Viti 28.

WIEDEN. 7.8. Według
doniesień
w
dzienników
z
Tokio
tajna
rada
woKomunikują nam, iż w nabliższej przyszłyści nastąpi drugi lot polski
jenna wystosowała do rządu japońolbrzymiego
trustu
pod
nazwą
„Sojuprzez Atlantyk.
odbędzie się z Polski — z Bydgoszczy lub. zocgleb“, następnie podwyższono ce- skiego memorjał, domagając się wprostart
Tym
razem
za propagannę oraz pozwolono na prywatny han- wadzenia kary Śmierci
Torunia.
dę komunistycznąiwydalenia ze szkół
Jest to lot, finansowany przez Polonię amerykańską.
del w mniejszym zakresie.
nauczycieli komun istów oraz oddania
na którym
Aparat,
i Kotlicki.
Mają lecieć kapitanowie: Kowalczyk
Prasa
sowiecka
donosi,
że
pierwpod
nadzór polcji wszystkich komuOceanu,
awjacja polska zamierza poraz drugi sięgnąć po laur zwycięzcy
nistów.
szy
tydzień
akcji
chlebozagotowek
1200 H. P., samolot
jest konstrukcji włoskiej. Dwumotorowy o silnikach
pomyśl” Znowu wybuchnie wojna
domonależy do tego samego typu co „Bremen“ i aparat, na którym przelecieli rozpoczął się w warunkach
Atlantyk Chamberlin i Lewin.
A
nych. Dobry urodzaj i wysoka cena
wa w Ghinach
Odlot byłby podobno kwestją najbližszych kilku dni, przyczem trasa zboża sprawia, że do punktów zaku„Chicago Tribune“ donosi z Pekinastępnym skokiem
aby
wiedzie na Irlandję, gdzie lotnicy wylądowaliby,
że
wojna
pów spieszą liczni drobni producenci. nu, iż istnieje tu obawa,
przebyć Atlantyk.
domowa znowu, wybuchnie.
Podaż
żboża
i
pszenicy.
na
rynkach
W ten sposób trasa powietrzna Polska—Ameryka pokryta zostałaby
Na granicy mandżurskiej koncenjest tak znaczna,
iż ceny zaczynają
w dwuch etapach.
L
trowane są wojska mukdeńskie, któSamolot znajduje się obecnie w Toruniu.
spadać.
re przygotowują się do walki z wojTyle narazie przyniosły pierwsze jaskółki z dziedziny pogłosek. .
Pierwsze te pomyślne wieści z fron- skami nacjonalistycznemi.
tu zbożowego usposobiły sowieckich Wzrost komunizmu
w Sf. Zjedn.
Komunistyczna Worsers
Party, rozpopublicystów niesłychanie optymistyczzostali
polscy
LIZBONA, 7.VII. (Specjalna obsługa PAT.). Lotnicy
rządzająca znącznemi fraduszami, przepronie. Obliczane są już iloście
pudów, wadzą Z okazji zbliżających się wyborów
zawiadomieni, ze z Le Bourget wyleciał po nich samolot. Samolot ten miał
jakie
Sowiety
wyeksportują
ile
za to prezydjalnych gwałtowną kampanię agitaatmolądować na lotnisku w Espinho, jednakże wobec złych warunków
cyjną dla rozszerzenia swych wpływów
otrzymają
funtów
iinnych
marek
sło- wśród robotników amerykańskich.
wzmiankoże
jest,
możliwe
lotniska,
rozmiarów
sierycznych i niewielkich
Partja zdołała wystawić listy kandydawem fantazji puszczono wodze.
Czy
wany samolot wyląduje w Alverca i tam oczekiwać będzie na lotników.
PARYŻ, 7.VIII. (Specjalna obsługa PAT.). Do godz. 10.30 nie otrzy- ten optymizm nie jest przedwczesny tów na elektorów w 10 stanach, między
nimi w Michigan, w Wirginii,
New-Mexico
z Le
wysłanego
mano tu żadnej wiadomości o wylądowaniu samolotu,
i Canzas.
to najbliższe tygodnie wyjaśnią.
Bourget po lotników polskich.
„_
Przy wyborach prezydjalnych z r. 1924
VI Kongres Kominternu wciąż listy
LIZBONA, 7. 8. PAT. Lotnik Reginaensi, któremu polecono
kandydackie Workers Party wystawioprzewiezienie majorów Idzikowskiegoi Kubali
wylądował
w jeszcze obraduje. Toczy się przewle- ne były jedynie w dwóch stanach.
Alverca o godz. 10 min. 30.
kła dyskusja, której
podstawą jest,
"Nowy zamach na Radicza.
znane oŚwiadczenie
Bucharina.
DyWIEDEŃ, 2.VIII. PAT. Wedle doskusja ta różni się o tyle od każdej niesień dzienników z Zagrzebia, dziś
powietrznego
PRAGA, 7. 8. PAT. Wszyscy uczestnicy raidu
innej
dyskusji, prowadzonej
przez o godz. 2 rano do ogrodu willi SteMałej Ententy i Polski przybyli już do Pragi, gdzie zostali przy- jakieś zgromadzenie, że nie uwypukla fana Radicza wtargnęło dwuch _niekorzystne
będą
atmosferyczne
znanych osobników, którzy na widok
jęci w ratuszu. O ile warunki
lot koń- różnicy zdań lub poglądów, a polega šledzących ich detektywów
dniu
pierwszym
W
zbiegli.
Koeiy.
odlot nastąpi jutro z lotniska
cie.
na
wychwalaniu
tez
pierwszego
mówresz
Panuje
przekonanie,
że
osobnicy
ci
Buka
w
się
czy
Racy, t. j. Bucharina, jednej z głównych zamierzali dokonać zamachu na
sprężyn obecnego rządu w Bolszewji. dicza.

Raid Małej

Księg. Kol. „Ruch“.

WOŁKOWYSK—Kiosk

Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie

9.

Mickiewicza 24.

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne ©
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr

Znowu
„Chlebozagotowki“.
Miesiąc bodaj minął od czasu, kiedy
raz

St. Michalskiego.

N..ŚWIĘCIANY— ui. Wileńska 28.

WILEJKA

Ratuszowa I

OGŁOSZEŃ:

NOWOGRÓDEK—Kiosk

Kłopoty Sowieckie

że nadeszła

Korespondent kowieński „Vossische Ztg'* otrzymał ze strony miarodajnej informacje, że rząd litewski zgodzić się ma na propozycję polską nie

!

Ossoling.

Suwalska

CENY

Redakcją rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administa
jcja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

Prasa

Smarzyński.

NIEŚWIEŻ—ul.

262

Prasa niemiecka nie ustaje w rozsiewaniu klamliwych pogłosek o Polsce.

— ® stępujące zdania:

o

228, drukarni

warszawskie,
to mamy wrażenie,
że
prasa warszawska, pisząca O locie, po-

drogie w Warszawie?
W
wywiadzie,
który
dał pułk.
Rayski „Expressowi“ znajdujemy : na-

'

7.8.

|

LIDA—uj.

tara nota polska, proponująca zwołanie plenarnej konierencji polsko - litewskiej na 30 sierpnia do Genewy. Rząd litewski dotychczas nie ogłosił ofi-

atmosiedonosiła

wego zepsucia się maszyny.
To jest
ustalone
ostatecznie przez depeszę,
podpisaną: Idzikowski, Kubala.
2) ustala się także
autentycznie,
bo przez samych lotników, miejsce w
gf tórem aeroplan zawrócił do lotu z
powrotem. Miejsce to przypada na 340
długości i 41o szerokości, czyli na
północny zachód od wysp Azorskich
stosunkowo
niedaleko
tych wysp.

i

BERLIN.

i

KLECK— Sklep

243, administracji
| Opłata

4 zł.

W. Surwilło.

IWIENIEC—A.

0 fermin konierencji polsko-lifewskiej.

4” szerokości i 34” długości,

\

redakcji

|

GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow.
GROONO—Księg. T-wa „Ruch'*

HORODZIEJ—K.

WILNO, Środa 8 sierpnia 1928 r.

Feńskcia

Gen. Berbeckiego

A. Łaszuk

Balodisowi.

Ghoroba

Ghambarłaina.

LONDYN, 7.VIII. PAT. Z powodu
ostatnio przebytej choroby
sekretarz
stanu sir Austin
Chamberlain
zmuszony jest udać się na bezwględny
wypoczynek, wskutek
czego funkcję
ministra spraw zagranicznych
pełnić
będzie zastępczo delegat Wielkiej Brytanji w Lidze Narodów lord Cushendune, który będzie również
zastępować Chamberlaina na najbliższej
sesji Rady Ligi Narodów
oraz
ogolnem zgromadzeniu Ligi.

Zderzenie pociągu

pośpiesznego.

Pod Czeskiemi Budziejowicami zderzył
się pociąg pośpieszny z osobowym. 6 osób
odniosło ciężkie rany,
jedna dostała pomieszania zmysłów;
liczba lekko rannych
wynosi
przeszło
50 osób.
Wielką
ilość
lekko rannych tłumaczy się masą bagaży,

jakie wieźli,

letnicy

powracający

z Włoch.

Wielu robotników, jadących pociągiem
osobowym, widząc zbliżającą się katastrofę, wyskoczyło z pociągu.

Jubileusz 10-lecia Czachosłowacji.
PRAGA,

7 VIII.

PAT.

Z

okazji

10-lecia istnienia republiki czechosłowackiej odbył się w Przerowie uroczysty manifestacyjny
zjazd
stowarzyszeń

wygłosił

katolickich,

w

czasie

którego

przemówienie ks. Hlinka.

W

przemówieniu swem oświadczył mówca, że stosunki układają się
w
ten

sposób,

iż katolicy

całego

Czechosłowackiego
jednolity front.

Państwa

stworzyć

Warunkiem utrwalenia

tej jednolitej linjj
wackich
czyźnic
dowców

powinni
u

ludowców

sło-

jest zlikwidowanie na słowaakcji czesko-słowackich luks. Schramka.

DIE

SŁ©WO

ECHA KRAJOWE
brzeż,

BRASŁAW.
organizacji Z. O. w.

— Rozwój

Kiemieliszki,

Koremento,

GRODNO.
—

O. Hryszko,

w

Nowe-Święciany, Podbrodzie, Mileń, Poszczucie, Perszukosta, Struma, Scholni, Komaje, Hoduciszki, Czolaterta, Nowe-Dau-

TIT

stały

zniesione do tege stopnia,

że

Oku-

panci zabrali nawet szyny,
zdejmując je z
jezdni, skutkiem czego tramwaje nie funkcjonowały przez szereg lat.

Małdziany,
Świr, Nad-

AOKTKISGNSS BAST

šledczym.

białostockich, mające swą siedzibę w Brukseli, przystępuje w najbliższym
czasie do
budowy tramwajów
elektrycznych
w Białymstoku.
ż
Należy zauważyć, że przed wojną
towarzystwo
powyższe
eksploatowało
w
Białymstoku tramwaje
o trakcji
konnej.
Podczas okupacji niemieckiej instalacje zo-

Nowo-

skiej
Bejnarowicz
józef
i w
Zamoskiej — Kęszycki Feliks. Pozatem
na
terenie pow. Święciańskiego
powstały
koła
lokalne w następujących
miejscowościach:

Ormiany,
Kliszczany,

urzędzie

— Belgijskie towarzystwo
buduje
tramwaje. belgijskie tow. akc. tramwajów

Pohoskiej
Dr. Wolański.
Czesław, w
Jodzkiej - Rudomino
Ignacy, w Bobin-

gieliszki,
Dukszty,
Maślaniki, Łyntupy,

w

Na skutek rozesłanych lstów gończych odnośne władze bezpieczeństwa publicznego aresztowały onegdaj w Warszawie poszukiwanego przez wileńskie władze sądowe niejakiego Alfonsa Lignoriego.
Ostatni, rzekomy książe rozległych dóbr ziemskich w Minszczyźnie po przewrocie
bolszewickim zamieszkał w ostatnim czasie w Wi ie. Po dokonaniu
zeregu nadu:
wekslowych na sumę kilka tysięcy zł. na niekorz
wła
icieła fabryki w Nowej Wilejce p. Łęskiego, Lignori ulotnił się do Warszawy, gdz
się ukrywał dłuższy czas bez
metdowania. W dniu wczorajszym przekazany został Lignori władzom sądowym w Wilnie

z

NN

EOT YET

Sfosunki polsko -niemieckie

ZY

ZA ZABÓJSTWO
Według doniesień z Mińska w
wyrok sądu gubernialnego, skazując
pięć osób na karę Śmierci i dwie —

Sukces
BUDAPESZT,

skautowskich
jęła pierwsze
a

się

oadawna

w to-

Podczas gdy w większości państw
europejskich daje się już zauważyć pewne odprężenie
w
dziedzinie
organizacji targów
powszechnych i państwa te zaczynają wprowądzać u siebie targi specjałne, usuwające
w ten sposób targi powszechne
na
drugi
się uczestnictwa

rodzaju

i powodujące tem samem
zagranicy,

zmniejszenie

to

dwa

szem źródłem

pań-

do obrabiarek

stwa w Europie środkowej: Polska i Niemcy mogą

KE

oddać

sobie

wzajemne

znakomite

w dziedzinie handiowo-targowej

narzędzi,

najbliższej

zapewne

To

odnosi

blachy i metali,

tokarni,

nowią

artykuły

przemysłu
źródłem

heblarni

niezbędne
w

polskie od dziesiątków

szyny

dła

światowych

Targach

rozbudowy

którem

kupiectwo

lat

zakupuje

dla przemysłu spożywczego,

urządza,

jak

wiadomo,

przyLip-

rok

ro-

cznie targi w Poznaniu i Lwowie. Targi
Poznańskie i Lwowskie coraz więcej
się
rozwijają, okazując znaczną
żywotność
urządzone są w pawilonach na wzór wielkich targów światowych. Targi Poznańskie
stanowią znakomicie zorganizowaną Wysta-

wę Krajową w wielkim stylu, a naato

z całą pewnością stwierdzić,

w Targach

jest

że je-

dne i drugie targi potrafią
się
utrzymać.
Wszak Polska stanowi
teren
gospodarczy
o 30 miljonowem prawie załudnieniu,
posiądający niewyzyskane dotychczas
zasoby
sił ekonomicznych, skoncentrowane
w bogactwach naturalnych.
W Niemczech powstała
w latach
po-

wojennych

nazbyt

wielka

ilość

których znaczna część uległa
cji, a byt wielu jest jeszcze

gnięty. Niewątpliwie

jednak

targów,

już likwidanierozstrzy-

osiągną

targi

w Lipsku przewagę nad innemi tego rodzaju wystawami.
Przewagę
tę
zawdzięcza
Lipsk w pierwszem rzędzie swemu
korzystnemu położeniu w centrum Europy, stanowiącemu węzeł handlowy i punk styczny
gospodarczych interesów
państw
ošciennych z czterech stron świata. Pozatem jest

także sam

Lipsk

ośrodkiem,

skupiającym

w sobie bardzo ważne
gałęzie
przemysłu
niemieckiego, jak n. p. saski przemysł por-

celanowy i szklany, ceramiczny, biżuteryjny,

jak

jum

uczyniły z Targów

Lipskich

mijania

dlowego,

rynku

lipskiego jako centrum

czynienie

zakupów

przez

że
po-

han-

kupie-

zwarta,

1. Okres heroiczny.
laty
w
Zapytywano przed 1-miu
serji artykułów morskich
„Narodu*,
czy będziemy dobrymi marynarzami?
Nadzieję wspierano na niewątpliwym,
ujawnionym w świeżej wówczas wojnie, rysie charakteru
narodowego—
odwadze.
Nie wiem jaką i czy wogóle
już
mamy w świecie opinję jako żeglarze,
wiem jedno: nasz yachting morski, a
raczej występy naszych yachtsmanów
na morzu—to szereg popisów brawury takich, że i chciałoby się rozgłosić
Przecież o
na świat cały i nieswojo.
w

pismach,

poświęco-

nych sportowi żeglarskiemu, się nie
czytało; sportsman europejski to był
zawsze, a w konserwatywnych yachtklubach pewnie jest i teraz człowiek,
używający odpowiedniego
narzędzia
do danego sportu: na zające szedł z
dubeltówką, ale na tygrysy ze sztucerem, na lisa wyjeżdżał na hunterze,
a do polo na pony. Takie zaś podróże odbywają rozbitki w powieściach z
„przygodami; tak zbiegają
z Nowej
Kaledonii lub z Guyanny
zesłańcy;
ale żeby kto robił z dobrej
woli, to
przechodzi zdrowy rozsądek europej-

czyka.

Wilhelm

Tell,

tyrana,

przy ul. Biskupiej
GT

0 SS I GG

do

dnia

Szkoły

15 b. m.
codziennie

12 II piętro.

Z U

ZY CB W

RO

w

9 —8LEE
A TG

W

AL

LA

NAJLEPSZA OPONA ŚWIATA
„FORT

by

Polska,

jednolita całość:

DUNLOP”

polskich

kilimów, polskiego

Opiece łudzi dobrego serca poleca
się biedną wdowę,
b. pracowniczkę
Szkoły

Wilnie,

Przemysłowo—Handlowej

mającą

posiadającą

chorego

żadnych

życia,

znajdującą

nędzy.

Łaskawe

składać do
RSOWICZE!

do

uprasza

się

się w ostątecznej

datki

adm:
„Słowa*
Szkoły.

dla

poło-

będą

podjęcia

okaże

się, co

pokój,

czy też przygotowanie

jest ich

istotnym celem:

Mogę oświadczyć, że rząd

nasz

wojnyły ,

go-

tów jest wziąć udział w rokowaniach.
Podjęcie tych rokowań zależeć będzie
od stanowiska
państw,
inicjujących
pakt. Ze swej strony
rząd
sowiecki
Sądzi, iż możliwość podpisania paktu /
Kelloga
bynajmniej nie jest dla niego wykluczona.
Do
chwili obecnej |
rząd sowiecki nie otrzymał zaproszenia ani do wzięcia udziału
w rokowaniach w sprawie paktu, ani
samego tekstu
projektu
wielostronnego
traktatu, ani też propozycyj i zastrzeżeń, do niego zgłoszonych przez
inne państwa. Położyć kres wojnom—
to jeden z głównych
cełów polityki

sowieckiego
z liczby
uczestników
wspomnianych
rokowań ikaże
nam
przypuszczać- ciągnął Cziczerin — iż
zamiar uczynienia z tego paktu šrod-

jenia. Nie kryjemy tego przed
sobą,
że stanowisko, zajęte
przez
najbardziej wpływową część prasy
angielskiej, francuskiej i amerykańskiej
w
powyższej sprawie
pozostawia
nam
niewiele nadziei
co do
możliwości

||

b.

Z.S.S.R.,

możność

sowieckim

był

niewą-

w związku

z

punktem

Kelloga.

Zgłaszać

się do

!

rokowań z rządem sowieckim. W załeżności od tego, czy będą one pragnęły
wszcząć rokowania z Rosją Sowiecką

ZSSR.

Rząd

nasz

w

polityce

swej

dąży do wyeliminowania
możliwości
wybuchu
wszelkich
wogóle
wojen.
Rząd nasz stwierdza, że pakt Kelloga
jest sam przez się
niewystarczający,
a znaczenie jego zmniejszone
zosta-

wzięcia udziału
przez
Związek
Sowiecki w rokowaniach na temat paktu

Kelloga.
Rząd
sowiecki
uważa
za
fakt bezwględnie nienormalny to, że
rokowania powyższe
prowadzone są
bez jego udziału.
O ile zostałby on
zaproszony do udziału
w rokowaniach, w tym wypadku — podkreślam
to raz jeszcze—możliwość podpisania
przez nasz rząd paktu
Kelloga bynajmniej nie będzie wyłączona.
Sowiety, jak wynika z oświadczenia p. Czyczerina, są mocno podraź-/
nione z powodu niezaproszenia
ich
do

wzięcia

|

udziału -w wielostronnym

pakcie Kelloga.

Podrażnienie

to jest

całkiem zrozumiałe, gdy się weźmie
pod uwagę, że o ileby zaproszono
Sowiety, wtenczas sypnęłyby jak z rogu
obfitości
poprawki
do
paktu,
kontrprojekty i t. p., słowem, wszystko, coby sprawę mogło przedłużyć,
a dla Bolszewji jaknajdłużej stworzyłoby pomyślne warunki propagandowe о międzynarodowej
skali.
Doświadczenia

z komisją

w Genewie,

Z.S.S.R.,
nadto

do

której

są pod

tym

rozbrojeniową

zaproszono

względem

až

pouczające.

| RŁOBZI
LUDZIE,
z dobrą
prezencją, mogą
otrzymać

w

Syna i nie

środków

pełną

Skutkiem faktu, iż nie towarzyszą mu
żadne zobowiązania, dotyczące rozbro-

rzeczywisty cel zawarcia
Kelloga — wykluczenie

Mianowicie poważna część prasy niemieckiej
rozpoczęła
kampanię — па
rzecz zaproszenia Rosji Sowieckiej do
wzięcia udziału w pakcie. W tym Samym duchu wypowiedziało się kilku
liberalnych
dzieanikow
angielskich
jak np. „Daily News“ i kilka lewicowych
dzienników
francuskich,
jak
również część prasy
amerykańskiej.
Część opinji publicznej, która znalazła
wyraz
"w
powyższych
organach
prasy, postawiła pytanie, czy udział
Rosji Sowieckiej
w *„pakcie
Kelloga
jest możliwy i czy zgodziłaby się ona
położyć pod nim swój podpis.
Muszę
na to odpowiedzieć,
że
nie jest jeszcze zapóźno, wobec tego,
że pakt nie jest jeszcze
podpisany.
Rokowania ze Związkiem
Sowieckim

miejsce.

miały

t. zw.
rządu

tów

ich na

one

pukla
paktu

W ostatnim czasie — mówił
dalej komisarz
ludowy dla spraw
zagranicznych
—na arenie międzynarodowej miało miejsce kilka nowych
fak-

te-

wojennych przeciwko

ło jeszcze przez zastrzeżenia, poczynione przez Francję i Anglję,
dzięki
którym każdy uczestnik paktu będzie
mógł interpretować jego
postanowienia w duchu własnej polityki narodoz
wej lub imperjalistycznej.
Rząd
so
wiecki
podkreśla
przedewszystkiem,
że pakt traci
na znaczeniu głównie

do okrążenia Rosji Sowieckiej.

wyrobu dywa-

Lipsku swoje

paktem Kelloga— mó-

w sprawie
przystąpienia
do
paktu*
mogą jeszcze
nastąpić.
Wprawdzie
mocarstwa, mające pakt przedewszy*
stkiem podpisać, już się porozumiały,
jednakże,:
jeżeli
rzeczywiście będą
chciały one uczynić z paktu coš
innego,
aniżeli
Środek
przygotowań

wił p. Cziczerin — lub ściślej wielostronnym traktatem, zakazującym uciekania się do wojny jako instrumentu
polityki narodowej, stanowi od grudnia r. ub. centrum zainteresowań kół
dyplomatycznych wszystkich krajów.
W ciągu okresu czasu od grudnia r.
ub. do dnia dzisiejszego
mocarstwa
przeprowadziły
ożywioną
wymianę
poglądów na temat powyższego
paktu, nie pomyślały
jednak
wcale o
zaproszeniu Z. S. S$. R. do udziału w
tej wymianie poglądów. Rządy głównych mocarstw, prowadzące rokowania, powinny były oczywiście rozważyć, czy należy zaprosić Z. S. S. R. do
udziału
w
nich, i skoro tego nie
uczyniły to miały wystarczające
powody ze swego punktu widzenia, aby
tego nie uczynić. Okoliczność ta uwy-

tpliwie jednym z istotnych celów inicjatorów paktu (?). Rokowania, dotyczące paktu Kelloga, stanowią niewątpliwie jeden z manewrów, zmierzających

nów, którego
rozwój
przyjął w ostatnich
czasąch
znaczne
rozmiary,
Oraz
wyroby
przemysłu meblarskiego (meble gięte) win-

nyby znaleźć w

przygoto-

ka do izolowania Ż. S. S. R. i walki

podobnie

Korzyści

zasłaniającym

wania do nowej wszechświatowej maSakry, „to teraz stanowisko Moskwy
uległo zasadniczej
zmianie.
Sowiety
pragnęłyby
podpisać
pakt
Kelloga
wspólnie z innemi mocarstwami i są
mocno niezadowolone, że nie otrzymały zaproszenia do wzięcia udziału
w pakcie. Ostatnio
sprecyzował obszernie
stanowisko
Sowietów w tej
sprawie
Cziczerin
w wywiadzie
z
przedstawicielami prasy.

ze związkiem

Admin.

„Stowa“

materjalnych.

przedstawić

energiczni,

inteligentni,
pracę od zaraz.

od 10—11

rano,

i

KT]
S

Z LĄDU.

sportu
sporcie

morski.

przecież szły one prawie ciągle przez
ijordy pod osłoną brzegów
i wyse-

*),

specjalnie

żeglarskim.

rozwiniętą
Pozwołę

w

sobie

wych
wo

czy
techniki

handlowych
w

względów

okrętownictwie:

sło-

ubóstwem

stąd

Gen

jednak nie zgodzić się ani z tem, żeby istotne niebezpieczeństwo
mogło

też myślę,
Od czasu,

że liczba ofiar tego sportu
gdy
istnieje we współ-

być zaletą główną i pożądaną w jakimkolwiek sporcie **) gdyż wówczas naj-

czesnem

znaczeniu,

wiastek

stosują.

t. j. od

wieku,

przy ogólnej
liczbie,
wchodzącej w
pek, mając do przebycia pełnego mo- prostszym sportem byłoby — рглеКге- miljony tych, co go uprawiali
w tym
rza nie wiele co więcej, niż półotwar- cenie naślepo
ofiar jednej
bębenka z jednym na- czasie, nie sięga cyiry
ta „Doris* w drodze do
Kopenhagi. bojem w rewolwerze, skierowanie do tylko, niezbyt wiełkiej katastrofy okręYacht tej wielkości co „Witeż”, w któ- siebie lufy i pociągnięcie cyngla; ani towei, jak np. ostatnio
rozbicie się
rymkolwiek kraju o rozwiniętym spor- żeby sport żeglarski
był istotnie tak parowca „Principessa Mafałda".
cie żeglarskim, nie miałby większych niebezpieczny.
Odwrotnie, jest to jeGdy taką jest doktryna kierowniambicyj, niż podróż „Vegi* z Gdyni den z najbezpiecznieįszych sportów, ków naszego yachtingu, cóż potem
do Rugji i na Zalew Szczeciński
- i bezpieczniejszy od wielu niewinnych dziwnego, że zatoka Gdańska, któraopis takiej „cruise* umieszczony był- z pozoru, a gubiących ludzi suchota- by gdzieindziej służyła za teren norby na honorowem miejscu w „The mi, wadą serca, rozedmą płuc i t. d.; malnego
morskiego
sportu
żeglarRudder“ lub w „Die Yacht“;
u nas następnie,
praktykowany
na odpo- skiego, u nas jest
nagminnie
przerobi się to na płaskodennej
jolce wiednich statkach, jest wogóle najbez- pływana
na łódeczkach z Warty, z
najmniejszej wiślanej serji, 4 m. peł- pieczniejszym
sposobem
nawigacji, Bystrzycy (dobrze, że nie na pychównej długości o 5 m. kw. żagla. Wo- gdyż dobry yacht przedstawia
ostat: kach lub zgoła
na baljach)
przez
bec tego można pominąć
zdumiewa- nie i niezależne od innych przemysło- dzieci lub przez ludzi, którzy przy tej
jąco zuchwałą zaciętość yachtu „Carsposobności pierwszy raz znaleźli się
men“, ktory, przeciekając
obiicie w
na morzu. Może i dobrze:
stwierdzi*)
W
pięknym
artykule
(„Sport
wodny*
burzliwą pogodę, na
niebezpiecznych
dzielnych i zuNr. 5 z 1926 r.) do sportów, posiądającyc h liśmy, że posiadamy
wodach Kattegatu ponawia
uporczy- tę zaletę, zaliczone zostało jeździectwo. chwałych marynarzy;
wychowują
się
wie próby przepłynięcia z Kopeahagi Stwierdzić muszę na podstawie kilkunasto- zastępy ich następców.
Może
i naledo Góteborga, a dopnie swego;
nie letniej służby w kawałerji, że to nieścisłe. žalo oporny
względem
żeglarstwa
Jeździectwo - zaczynając od nauki rekruta,
dziwię się tylko, że najemny
majtek, który
boi się spaść z konia, aż do skoków naród zrzucić wprost z mostu do wostary rybak, odmawia swego udziału; przez kolosalne przeszkody wymaga „ser- dy: wszak i taka metoda nauki
plyten „bunt* przeciw kapitanowi
byłby ca“. Ale niezbędna tu śmiałość, przezwy- wania
istnieje
pono,
choć jej w
usprawiedliwiony przez najsurowszy ciężenie elementarnych objawów instynktu europejskich szkołach pływackich nie
samozachowawczego
nie znaczy,
by piersąd

morski.

Przytoczone

fakty nie są

oderwa-

wielki.

istotnego

Prawie

jakie widziałem,

niebezpieczeństwa

wszystkie

były

ciężkie

był

wypadki,

nieszczęśliwemi

wy-

przymuszony „ne; są to czyny najwybitniejszych na- padkami, najczęściej z odwagą jeźdźca nie-

zestrzelił jabłko,

1928—29

Sekretarjat

ma-

szych yachtsmanów, przykłady umyślprzez
nich dawane
adeptom,
żone na głowie syna, ale żeby ojciec nie
doktryny
sportu
zabierał dwoje dzieci w podróż przez wypływające z ich
jeden z
(na żeglarskiego. Gen. Zaruski,
pełne morze na bacie wiślanym
wśród
yachcie „Doris* z Warszawy do Ko- najdzielniejszych i najbardziej
nich
zasłużony,
w
szeregu
artykułów
się
wyda
to
—
r.)
1926
penhagi w
:
wyrażając
pogardę
dla
yachtingu
przedewszystkiem potworne.
jako
dla
freblówki
Już zagraniczne wyprawy „„Wite- śródlądowego,
zia” są bardzo Śmiałe: tej wielkości wzywał na morze żeglarzy polskich,
najniebezpieczniejszych
statki pływały wprawdzie z Petersbur- w warunkach
pierwiastek niebezpieczeńga do Sztokholmu, ale było to uwa- uważając
zane już za wybitny
„wyczyn”,
a stwa za istotną i najcenniejszą cechę
przez

W CK

szkolny

młynar-

dziej się nadają do reprezentowania

Nasz yachfing

takiem

Sztuki Kinematograficznej
udziela

Stanowisko Sowietów wobec propozycji
amerykańskiego
sekretarza
stanu p. Kelloga w
sprawie
paktu,
wyłączającego wojnę, uległo zasadniczej
zmianie.
O
ile początkowo
jeszcze przed kilku miesiącami prasa
sowiecka i sowieccy
dygnitarze
@а
propozycji amerykańskiej mieli tylko
słowa zgryzliwej ironji,
twierdząc, iż
pakt Kelloga jest „nowym instrumentem polityki imperjalistycznej, że jest

Pakt. zwany

a ma

z najnowszemi zdobymającemi na celu ro-

Lipskich,

UWAGI OBSERWATORA

niczem

U EW MY Z

a

wystawach powszechnych. Znanym jest fakt,
że połskie wyroby
przemysłu gorzelniczego, likiery
i t. p. godnie się znaleźć mogą
w Lipsku
obok
wszystkich
innych wyrobów tego rodzaju.
Także eksponaty
licznych gałęzi przemysłu
kosmetyczno-iarmaceutycznego,
który osiągnął
znaczny stopień rozwoju, mogłyby przypuszczalnie uzyskać sukcesyjna
Wystawie
Lipskiej. Aczkolwiek polski przemysł włókienniczy bardzo dobrze znany był jeszcze przed wojną
we wszystkich
cywilizowanych
państwach
świata, to jednak wystawa
tego
standarowego przemysłu polskiego w Lipsku
połączona byłaby
ze
znącznemi
korzyściami.
Nie należy tutaj pominąć wyroby polskiego
przemysłu
artystycznego.
Eksponaty

imper-

rynku światowego.
Musimy
bezwątpienia
przyznąć,
wskutek spowodowanego wojną celną

U

a m

FILMOWA

rok

Informacyj szczegółowych
godz. 11—1 i 5—7 w lokalu

a

go rodzaju uczestnictwa okazały się w wiosennych Targach Wiedeńskich w 1927 r. W
szczególności przemyśł
rolniczy, przedewszystkiem zaś spożywczy stanowią te działy gospodarstwa
polskiego,
które najbar-

drzewny, zabawkaiski i t. p. Czołowe
stanowisko Lipska opiera się takže na starej
tradycji Targów Lipskich,
na znakomitych
urządzeniach
i na
aparacie
technicznym,

które

na

A

jak
to czynią Austrja, Czechosłowacja
i
i wiele innych państw występowała w Lipsku

Poznań dzięki swemu położeniu geograficznemu bardzo
dogodnym ośrodkiem
handlowym dlą państw
bałtyckich.
Już
dziś

można

Artystów
zapisy

a

skiego, i tem środowiskiem światowem, gdzie
zapoznać się można
cząmi technicznemi,

w organizacji polskich targów.
Polska

ZA GA a a

lipski jest tem

przemysłu i produktów naturalnych, które
nie zdołały jeszcze dotrzeć na rynek światowy i na rynku tym są nieznane. Wskazanem byłoby w organizacji polskiego udziału

swój udział w

AR

sta-

skich, jako nabywca i eksponent,
podczas
gdy Niemcy coraz więcej uczestniczyć będą

Polska w *ydatny

GA RA EG

za-

za-

a które

zwój rolnictwa i przemysłu poiskiego.
Polska
ma jeszcze wiele wytworów

zaznaczy

i

zawodach

Polskę,

się także

sposób

szłości

an i

ea US

harcerzy.

międzynarodowych morskich

do różnych

i t. p. które

polskiego. Rynek

zakupów,

W

w Europie dla tego

samo

kupuje sę głównie w Lipsku,

po-

ityki.
Obecnie
po zawarciu prow.:zorycznego
układu handlowego z Niemcami, za którym
nastąpi zapewne także trwały
traktat hardlowy,
powinnyby
się
równomiernie
ze
wzrostem wymiany towarów, znacznie rozwinąć
i stosunki
handlowo-targowe
obu

państw. Już w

zakupów

maszyn.

polskich
PAT.

ZSSR. pragnie przyłączyć się do paktu.

parawanem,

drużyna harcerska z Ursynowa, reprezentująca
miejsce przed Anglją, Austrją i Niemcami.

Związku

war w Lipsku,
a wskutek
wojny
celnej
przerzucić się musiał na inne rynki
o nieznanych naszemu
kupiectwu
zwyczajach
handlo *ych. Dla Polski stanowi
uprzemysłowienie jej obfitych bogactw naturalnych
kwestję bytu. Rozwój polskiego przemysłu
drzewnegu nie odpowiada bogatemu
drzewostanowi w Polsce. Pociąga to za sobą
stały wzrost
zapotrzebowania
odrabiarek
drzewa, rynek lipski jest zaś
najważriej-

plan

7.VHI1.

przyjmuje

z trądycji zaopatrywał

„SIELKORU*.

Amuru.

SZKOLA

na Targach Między-

ctwo polskie natrafiło na przeszkody. Wskażemy tylko na polski handel futrami, który

s

Niżnim - Ustiugu trybunał najwyższy zatwierdził
za zabójstwo korespondenta niejakiego Bołogowa
na dziesięcioletnie ciężkie więzienie.

Wylew

narodowych.
Udział
przemysłu niemieckiego
na targach polskich a uczestnictwo Polski w Targach Lipskich.
Polska
jako nabywca
i eksponent w Lipsku.

z

śmierci.

CHABAROWSK
(ROSTA). Położenie objęty ch wylewem Amuru okolic znów się
stoi pod wodą, która stale przybywa.
pogorszyło. Bez przerwy pada deszcz. Szereg
ąd otoczona wodą i odcięta od Świata.
Wieś Paszkowo w Średnim biegu Amuru
z:
kierunku Boczkariowo
- Błagowie.
Woda kompletnie zalała miasto U jun. Drogi
Е
kari
lago
czeńsk rozmyte. Położenie stale się pogarsza. Dopływy Daubiche i Sinduche również
laty.

[e

BUENA

>

Pięć wyroków

BIAŁYSTOK.

Jan, w Drujeckiej — Janczewski Teofil, w
Łeonpolskiej
por. rez. Oskierko Olgierd,
Burbrodzkiej

Nadužycia

Z Grodna donoszą:W tutejszym urzędzie šled
czym wykryto poważne nadużycia, wskutek
czego aresztowano 3 wywiadowców.
Sekretarz urzędu Gimmer popełnił
samobójstwo. Energiczne dochodzenie w toku.

por. rez. Smołkowski Andrzej,
w gminie
Słobodzkiej Żabo Antoni,
w Pliskiej - por.
rez. Truskowski Józef, w Opeskiej — Wisłouch Bernard, w Dryświackiej — kpt. rez.
Szymanowski Ksawery, w Rymszańskiej —
Juchta Józef, w Smołweńskiej | Karolczyk
w

Žukojnie

Z

inicjatwy pewnych miejscowych czynników
w poszczególnych gminach na terenie po-

wiatu Brasłąawskiego powstało ostatnio cały szereg lokalnych organizacji Z. O. W.
Na kierowników tych organizacji powołani zostali: pp. w gminie Brasławskiej

Sowiefy a pakt Kelloga.

Aresztowanie rzekomego księcia bignori za szanfaż.

mające
nic
przez konia

wspólnego:
np.
wierzgnięcie
w stajni. Rekrut, spadający na

piaseczek, lub jeździec, który pada z koniem ną przeszkodzie i jeżeli jedzie śmiało,
to pada zawsze zą przeszkodę—nie sąznów
tak bardzo narażeni. Jeżeli zaś kto zaczął
„Z miejsca*

skakać

dzi i pouczy

jako

na

metr

na remoncie

lub nieskaczącym zupełnie koniu, to zawsze znajdzie się ktoś, kto go z konia zsastarszy.

**) Lotnictwo, automobilizm,

alpinizm,

jeśli wogóle to są sporty, pochłonęły mnóstwo ofiar, ale dążąc do przezwyciężenia i
usunięcia w przyszłości trudności i niebezpieczeństw w swej dziedzinie.

środków

Zaruski

w

szeregu

pięknych

zgodnie

z

prawdą,

że

ar-

yachting jest dlatego popularny wśród
tykułów
wzywa naszych „lordów* i wyższych sier towarżyskich
całego
„miljonerów* do zajęcia się żeglar- Świata, że jest bezpieczny,
a prócz
stwem, do sprawienia sobie yachtów. tego,
że jest majwygodniejszy
ze
Myślę, że materjalnie jest to możliwe: sportów; że yachtsmanem jest nietylnie licząc nawet
na królewski
gest ko Alain Gerbault, ale nawet nieumiektórego z naszych bogaczy, któryby jący prowadzić yachtu właściciel, któzechcia: stanąć na stopie istotnie naj- ry używa najemnej załogi; że zresztą
wyższych sfer Świata i pojechać
po w naszych warunkach nie będzie popańsku na Riwjerę własnym yachtem nosił wydatku na kapitana, gdyż, za(wysokość kosztu za chwilę),
mamy pisawszy się do Yacht-klubu, wsród
dość w Polsce zamożnych ludzi, spę- kolegów klubowych znajdzie
zawsze
dzających lato nad morzem, posiada- godnych zaufania
żeglarzy.
Szeroką
jących własne
wille,
a których stać publiczność należy zapoznać z żeglarna kupno drugiego modniejszej mar- stwem przez udostępnienie jej spaceki samochodu, powiedzmy, minimum rów i wycieczek pod żaglem
pisaza 20 tys. zł. (nie znam się na tem): łem już o tem, wkładając obowiązek
otóż to jest maksymalny koszt (przed- uruchomienia
odpowiednich
żagłow*
wojenny) yachtu takiego, jak „Witež“. ców
na barki naszej żeglugi
pasa”
na zamówienie u konstruktora. Uży- żerskiej, prowadzonej przez przędsięwany, a, wyobrażam sobie, jest tego biorstwa państwowe „Żegluga Polska*"
na
sprzedaż
w Ameryce mnóstwo,
gdzie
wśród
dziesiątków
tysięcy
Następnie należy wywrzeć nacisk
yachtsmanów
wielu
przechodzi
na na instytucje, które
ze względów re
Sporty motorowe i awiację — kosz- prezentacyjnych powinny
mieć swoje
towałbyg nowy, przed paru laty
bu- Statki pod flagą Y. C. Polski. Do tadowany, tysiąc dol. do. dwuch; jest to kich należy: starostwo
morskie, ew.
więc zbytek, na który sobie niejeden kapitanat portu, dowództwo
wybrze„inteligent*
raz w życiu
pozwolić ża, Liga M. i R., Dyrektor Dep. Mor*
może. Trzeba go jednak zachęcić.
skiego w M. P. i H. ew. sam
Mini“

Otóż

współczesny

kierunek

w ster. Uważałbym
również,
że statek
pasażerski nie jest stosownym pied—

polskiem żeglarstwie sportowem, na
zwany słusznie przez kogoś „harcer2. Jak zaradzić brakom materskim”, choćby nawet był słuszny, nijalnym.
kogo z bogaczów
ani z poważnych
Może zresztą metoda ta była nie- ludzi, rozporządzających tysiącem doztędną, wobec tego, że pływać trzeba, larów, zachęcić nie może.
Cwiczenia,
a niema na czem. Prócz paru „repre- egzaminy, budowanie statków własnezentacyjnych" yachtów, jak „Witež“ i mi rękami, egzamin pływacki, zdaje
„Carmen', które spędzają okres
na- się na 1000 m., zanim do żagla się
wigacyjny w podróżach zagranicznych, jest przypuszczonym, a potem rzucemamy
na wybrzeżu
kilka biednych, nie w wir niebezpieczeństw, wyprawy
małych i zgrzybiałych stateczków, na na morze rzecznemi batami,
„Witektórych ochoczo
ćwiczą się
młodzi: ziem“
naokoło
Świata — wszystko
aż serce Ściska się, patrząc na dys- to nie jest propagandą względem wyproporcję
ich zapału i zdolności z żej wspomnianych osób. Należy im

a-terre dla Pana Prezydenta Rzeczy”
pospolitej w czasie pobytu
nad mo“
rzem, gdy tymczasem, w braku takie”
go pływającego pałacu jak np. „Ho
henzollern', uszedłby inny typ yachtu
głowy państwa—yacht sportowy, ża”
glowy. Coś bardzo
eleganckiego
w
klasycznym typie, budowanyw Anglji

przed

30 laty, jakim

jest np.

yacht

„Sunshine* króla portugalskiego,

koł0

70 ton

i do”

wyporności,

stosować do użytku

który nabyć

Pana Prezydenta!

najściślejszej świty dałoby się pewnić
za

sumę,

nieprzekraczającą

200

|

ty5

|

SŁOWO

programowych
terytorialnego.

Od początku powstania sejmików powiatowych działalność ich w dziedzinie rozbw
dowy życia gospodarczego pozbawiona była
planowości. Dominjował wszędzie
pierwiastek przypadkowości zależnie od składu personałnego sejmiku. Powiatom niemał jednolitym pod względem kształtowania się i ukłaA warunków i stosunków
gospodarczych
narzucano wręcz odmienne kierunki rozwojowe. Gubiono się w szczegółach, lub sz:
góły te otaczano jednostronną
opieką, nie
ogarniając całokształtu potrzeb
gospodarczych powiatu.
Przyznać należy, że ogólne warunki
dla
pracy sejmikowej były pierwotnie
bardzo
niepomyślne. Dewaluacja marki unicestwiała i przekreślała powzięte plany
a negatywny stosunek sfer rządzących
do
kresów
wywoływał tu całkiem zrozumiałą depresję
moralną, na tle której wzrastało zniechęcenie i zanika inicjatywa.
Z objęciem rządów przez Marszałka Pilsudskiego w stosunku do kresów
wschodnich zaznaczył się zasadniczy zwrot, który
w następstwie wytworzył poraz
pierwszy
warunki umożliwiające przejście od
prowizorjum od wegetacji z dnia na dzień do planowej twórczej pracy opartej nie na dorywczych poczynaniach lecz programowo
uzasadnionych postułatach.

Łącznie

z tem musial nastąpić zwrot i w

działałności samorządu terytorjalnego. Objawem tego zwrotu jest dążenie sejmików do
uzależnienia zakresu i kierunku swych prac
>
pewnego programu osnutego na dokład-

porośnięte

błotnemi

trawami

mysł ludowy
rozwinięto w
powiecie
przygotowanie tkaniny ze Inu oraz sa-

albo

mchem i karłowatym lasem.
W powiecie Brasławskim
zamieSzkuje 123000 ludności, której około
90%

stanowią

rolnicy

zaś

10%

modziałów z wełny i bawełny. Wyroby
tkackie idą przeważnie
na
potrzeby
miejscowej ludności, część zaś idzie na
sprzedaż na miejscu. Oprócz tkactwa
w gminach
więcej
zalesionych
jak:

inne

warstwy: kupcy, rzemieślnicy, urzędni
cy i t.p. Ludność rolnicza według ilości posiadanego gruntu dzieli
bnych rolników posiadających

na drood 2 do

10 ha, którzy

ogólnej

stanowią

60%

Bohińska, Miorska, Przebródzka i Jodzka,
Słobódzka
i Brasławska —
rozpowszechniony jest przemysł wyrobów z drzewa: sanie, wozy, kosze, na-

łudności zatrudnionej na roli, średnich
posiadających
około
20% i większą
własność

20%,

25.493

którzy

stanowią

indywidualnych

czynia drewniane,
gont i dranice na
miejscowe potrzeby
oraz
wikliniar-

razem

gospodarstw

stwo.

Rolnictwo w powiecie w czasie woj
ny światowej i bolszewickiej było do-

rolnych.

Wśród

drobnych

rolników

dotych-

sznurach.
W powiecie prowadzi się
handel produktami rolnictwa, hodowli
oraz drzewem i rybą. Ośrodkiem handlu produktami
rolnictwa są miasteczka, rozrzucone na terenie
w skład ludności których po

zdobywanie

powiatu,
większej

miarę możności będziemy
zaznajamiali czytelnika z poczynaniami sejmików w
tej mierze. Rozpoczynamy od powiatu Brasławskiego, podając na wstępie ogólną charakterystykę jego—według materjałów przez
wydział powiatowy opracowanych.

Z. Harski.
1. Powiat

Brasławski

powiatu.
Ogólna charakterystyka
Powiat Brasławski zajmuje w
granicach obecnych obszar 331 tysięcy ha.
Graniczy

z Litwą,,

Łotwą,

Rosją

oraz

z powiatami Święciańskim, Dziśnieńskim i Postawskim. Teren powiatu naogół talisty — najbardziej wyniesione
są gminy Smołweńska,
Rymszańska,
Widzka, Opeska, Brasławska, Dryświa
у сКа, Słobódzka, Drujska i Płusska, naj
mniej gminy Jodzka, Miorska i Bohińska. Przebrodzka i N.Pohoska mają teren średnio górzysty. W powiecie znaj
duje się dużo jezior oraz

terenów

zaba

gnionych, które zajmują łącznie około
18% obszaru powiatu (jeziora 8% zabagnione tereny — 10%), Zalesienie
powiatu Brasławskiego wynosi naogół
17% obszaru,
przyczem lasy prywatne zajmują 13%, zaś lasy państwowe
4%.

Większa

część

lasów, przeważnie

prywatnych, w czasie wojny šwiatowej i okupacji bolszewickiej, a także
dla celów odbudowy zniszczonych wsi
% i miasteczek zupełnie niemal
została
zniszczona. Najbardziej zalesione
są
gminy: Bohińska 44%,
Jodzka 21%,
Miorska 25% i Pluska 15%.
W porównaniu do innych dzielnic

są:

pow:

m.

Brasław,

wożą

się

z powiatu.

Istniejący

strzeń

wdzięczając słabej produkcji
rolnej
złym środkom komunikacji rozwija się

wyrobu

reg

młynów

Prócz

sukna

w

Widzach,

wodnych

prywatnej

czne,

w

szybki

rozwój

od piasków

i żwirków

SNES

do ciężkich glin,

i hodowla

ilościowo,

drobnych

gospodar-

hodowlany

materjał,

względzie,

że dobrobyt

a

dążenie
iorm go-

powiatu

na
ściśle

Powiat Brasławski
część z. Wileńskiej

ną

dzo złe warunki

szedziedzi

stosunkowo

rejonach

zajmuje skraji posiada bar-

komunikacyjne,

spodarstwa

KRONIKA

nu powiatu, zawdzięczając czemu gminy położone daleko, nie mogą dogodkorzystać

TA

z

niej.

kolei Druja —

ЕУа НОО

NET

LET

Projektowana

Woropajewo

i

przykładów: jeden

z najbardziej

ru-

MIEJSCOWA.

— (n) Ceny w Wilnie z dniu 7 sierpnia
roku bież.
#
Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy
zakcjach wagono
h franco st. Wilno
to 4
„ owies
jęczmień browarowy 53 —, na kaszę
—, otręby żytnie 32

УСОЕ ЕЕЕ

warsztatami £i uświadokierowania
sportsmanów rzeczmienia naszych
się na morze. Ani
nych, rwących
wielkość ani kosztowność nie są bowiem nieodłącznemi cechami yachtów,
morskich tylko odpowiednie
kształty
i mocna
budowa.
Przytoczę
parę

rolnego.

4. Popieranie wszelkich
_meljoracyj rolnych.
;
5. Popieranie hodowli.
6. Popieranie spółdziełczości
rolniczej.
@а. ,

mysłowym centrem-Wilnem jest bardzo utrudniona i kosztowna. O ile grun
towe drogi, łączące poszczególne części powiatu rok od roku ulepszają się,
o tyle wąskotorowa kolejka, jedyna ko
lej na terenie powiatu, daleko nie jest

dnie

powiatu.

3. Przeprowadzenie
doświadcza|nictwa we wszystkich gałęziach
go-

za-

wdzięczając którym łączność pow-tu z
administracyjnym,
handłowym i prze-

budowa

Ceny
10

-

wyczeku-

30 - 35 gr.

za

3.

OPINN ЧЬЕЛа

—

Wybór

organu
żeglarstwa
sportowego.

Projekt
praktycznego
morskiego
liliputa
powinen
być
przedmiotem
studjów i dyskusyj naszych kół sportowych,
gdzie
konstruktorzy
będą
mieli głos decydujący. Terenem
dy-

we wstepowanie do,J.R.Y „U.**) z jego co większy od odpowiedniej wielkoś- granicznym, poiniormowało o współ.
krępującemi prawidłami i ogranicze- ci batu rzecznego, gdyż bardziej So- czesnych prądach w konstrukcji yachlidna robota

Pozatem, gdy tyle się buduje batów i bacików dla wód śródlądowych,
możnaby

na tychże

samych

tach rozpocząć konstruowanie
yachtów
+

morskich.

warszta-

małych

Potrzeba tylko

po-

**) .Słowo na Oznączenie warsztatów
okrętowych, które podaje p. Bolaski („Żeglarz Polski" Nr. 12 z 1922) jako flisackie,
jest lepsze, niż spopularyzowane od paru

łat „stocznia*, ktore wszak może oznaczać
urządzenie do stączania okrętów na wodę

(„helling“, „Slips“).

BEE

+) International Yacht Racing Union.

na

będzie

(jak mówią

dosłowny _

kompensowa-

i kajutka

przez

zbędność

kaszubi,

u

„szwerty“

nas

grasuje

przekład z niemieckiego

„miecz'*), którego
plikuje i podraża

wbudowanie
sytuację.

kom-

tów, ilustrując planami

i fotografjami.

„Žeglarz Polski“ lub „Morze“
ny być organem

sportu

powin-

żeglarskiego,

zanim on, co prędko się nie
nie zdobędzie się na własne

stanie,
pismo.

Ale i tam żeglarstwo ogólne znajdzie
miejsce,
jak w
„Le Yacht",
„Die

The Rudder*.
Przewóz kolejowy do Gdyni
nie Yacht",
„harcerskim*
powinien drogo kosztować, jeżeli mia- kierunku

rodajne czynniki zastosują uprzywiledo_ przywozu
jowaną taryfę wogóle
yachtów i łodzi, co w
Polsce jest
jednym z koniecznych warunków rozwojużegłarstwa śródlądowego zaś przeprzedewszystkiem.

Ryby:

liny

8Ó - 100 za

1 kg.,

żywe

320

- 400,

šniete

180 - 220,

leszcze

e 380 - 400, śnięte 250 - 280, sielawa
150 - 180, wąsacze żywe 350 - 380, Śnięte
280 - 300, sandacze (brak),
sumy 200 - 250
miętusy 120 - 150,
jazie żywe 350 - 380,
Śnięte 200 - 220, stynka (brak), płocie 120150. drobne 40 - 60.

Dewizy

Tranz.

Holandja
Londyn

Sprz.

358.00
43,29

Kupno

358.90
43,40

8,90

Cyrjaka.

Zach.

jutro
Romana.

—

sł. g. 4 m. 08

sł o g. 19

m. 23

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Meteoroiogji U. S. B.
z dnia

— 7-VI

Cisnienie
średnie w m.

J
|

169

Temperatura
średnia

J

+

Opaa za dobę w mm.

!
|

|

1928

357.10
43,18

8.92

8.88

34,86
34.95
26,42
26.48
171,66
172.09
125,76 126.07
46,65 — 46,77

34.77
26.36
171.36
125.45
46,53

DEKAMET! CISZWRSTPEZSZI

13%

—

Kolonia letnia w Jerozolimce.
W
dniu wczorajszym prezydent
"m. Wilna p.
Foelejewski w towarzystwie posła Dr. Bro-

kowskiego

e

i

szela

miejskiego

p. Łokuciewskiego

wydziału

zwiedził

przy ul. Wileńskiej od

Tylko

przy

plywactwo
zajmuje w sporcie żeglarskim tak ważne stanowisko:
nic dziwnego,
gdy
trzeba
być gotowym
na docieranie
wpław do brzegu
po
przewróceniu
się nieodpowiedniej łupinki.
Yachtsmar.

wczego Targów Północnych i wystawy rolniczo - przemysłowej w Wilnie.
Głównym
tematem
posiedzenia będzie
sprawa zakończenia prac nad organizacją te
renów pod wystawę oraz ustaleniu programu otwarcia Targów.

ko-

Wilha w Jerozolimce.
\
Kolonja ta jest zorganizowana i utrzymtywana przez Magistrat. Obecnie
przebywa tam 80 dzieci. W sześciu pokojach rozmieszczone są sypialnie, w których każde
aziecko ma osobne „łóżko i pościel.
Urządzenie sypialni jest zadąwalniające.

Dzieci otrzymują posiłek 4 razy tygodniowo. Ogółem
wyglądają
b. dobrze
i większości z nich przybywa na wadze.

Wśród tej

gromadki

dzieci

przebywa

1o chłopców z Górnego Śląska.
W

związku

które nastąpi w

z

dniu

.

zamknięciem

15

b. m.,

wczorajszym w obecności wyżej
nych gości odbyła się wspólna

przyczem

naszym

małym

gościom

w

kolonii,

dniu

zaznaczofotogratja,

2 Gor-

nego Śląska rozdano upominki, składające
się z albumów
z widokami
Wilna,
oraz
opisy Wilna pióra prof. Kłosa.
|

Niezależnie od

otrzymały

miara.

cukierki.

tego

wszystkie

Radości

było

dzieci

conie-

KOMUNIKATY
—

(0)

Pierwsze

posiedzenie

nowej

w 4-ch

ь

6 popoł.

DTS EUR ERA GO DES ETO E UD S

W

ZE

Ostatnie dnat 8

WIELKIEJ

WYPRZEDAŻY

towarów letnich, obuwia,

koniekcji,

galanterji oraz towarów wysortowanych z rabatem
od
10—50
proc.

DOM

HANDLOWY

WAGŁAW NOWICKI
Wilno,

ul. Wielka

Prosimy

30.

sprawdzić

-0

ceny.

‚ 72 0Б 52 СО НЛ НЕВ КЕЕ ЕБ 2

Przed VII Zjazdem Legjonistów.
Ostatnie

posiedzenie

Komitetu

dy gminy żydowskiej. Jak się dowiadujemy
pierwsze posiedzenie nowej rady gminy ży:
dowskiej m. Wilna odbędzie się w dniu 21
sierpnia. Na tem posiedzeniu obrany będzie
zarząd, składający się z 12 członków.

żywca

trzody

punktach

ją w tymże czasie półkolonie

chle-

wnej należy przy ogólnej ilości załadowczej
80 sztuk, 45 szt. ładować na spodzie wagonu, 35 szt. zaś na piętrze. Pozatem należy
zwrócić uwagę aby na 1 m.2 przestrzeni nie

przypadało więcej niż dwie sztuki.
— 25 letni jubileusz i zjazd Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie. Z oka-

miasta trwa-

najmniej

1000 dzieci. I do tego należy ko-

dążyć.

— —н

— (0) Z Towarzystwa Kredytowego mi.
Wilna. W sobotę, dnia 4 sierpnia, odbyło się
nadzwyczajne zgromadzenie pełnomocników
Towarzystwa Kredytowego m. Wilna w lokalu T-wa przy ul. Portowej Nr. 4. Przewodniczył pełnomocnik T-wa p. Otton Fuks.
Po wysłuchaniu komunikatu zarządu 0 uzyskanię w Ministerstwie
Skarbu zatwierdzenia wzorów nowych listów zastawnych,

—

(v)

nadal.

ku

Strajk stolarzy

Informują

dni strajk

w

Wilnie trwa

nas, iż trwający

stolarzy

w

Wilnie

już

nie

cieli

Inspektoratu

związku

—

Pracy,

strajkujących

pracodawców

tv) Próbny lot gołębi pocztowych.

W

dniu 5 b. m. Towarzystwo „Orli - Lot“ w
Rudziszkach urządziło
pokaz próbnego lotu
gołębi
pocztowych z
Rudziszek do Wilna.

Wszystkie wypuszczone gołębi w ilości
sztuk przybyły na wyznaczone miejsce.
—

Wyjaśnienie.

W

20

Nr. 172 „Słowa*

ukazała się notatka w sprawie zamknięcia
gazety rosyjskiej „Utro*. Notatka ta zawie-

ra niektóre
szczegóły, nieodpowiadające
prawdzie. Po sprawdzeniu wyjaśniliśmy, że

przedostała się ona na łamy naszego pisma
skutkiem wprowadzenia w błąd naszej re-

dakcji przez osobę trzecią. --- „Utro*
czywiście

że żąden

się ukazywać,

rze-

zatarg

pomiędzy

ale

jest

jednodniowy

i

z

pochodniami

i orkiestrami,

capstrzyki, przypominające

o ju-

trzejszym obchodzie.
Miasto całe rozgorzeje od okazałej ilumitet

W

niedzielę o godz. 8 m. lo rano Koi przedstawiciele społeczeństwa oraz

uczestnicy

Zjazdu,

przybyli

poprzednio,

po-

witają na dworcu przybywających na Zjązd
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz osobistości, biorące udział w uroczystościach.3
Uroczyste

nabożeństwo,

w

czasie któ-

rego spiewać będzie chór „Echo*, odbędzie
się o godz. 10 r. w Matej
Bazylice.
Po nabożeństwie J. E. ks. biskup Wł.
Bandurski przed świątynią poświęci sztandar Zw. Legjonistów Okręgu Wileńskiego,

poczem

wygłosi

naukę,

Tradycyjnego wbicia

sztandaru dokonają
łek

gwoździ w drzewo

na miejscu P. Marsza-

oraz ks. biskup Bandurski.
Następnie uformowany
pochód

na Górę Zamkową,
znanego

gdzie

Żołnierza

uda

na Mogile

złożony

będzie

się

Nie-

wieniec,

a miast uczczenią momentu
przez zachowanie minutowej ciszy, odśpiewana będzie

|

Po tej ceremonji
do Sali Miejskiej,

i

wszyscy

gdzie

udadzą się

odbędzie

się aka-

demja, złożona
z przemówień
okolicznościowych oraz części koncertowej.
Przemówienia
wygłoszą: p. Wojewadą
Raczkiewicz oraz prezydent miasta p. Fole-

jewski.
„ Następnie przemawiać będzie gen. RydzŚmigły oraz oraz jeden z przedstawicieli
iegjonistów

miejscowych.

Po południu,

przypuszczalnie

o godz.

5 m. 45 Pan Marszałek J. Piłsudski
w sali
teatru Reduta wygłosi odczyt,
. Zarówno
przebieg
akademji
w
Sali
Miejskiej, jak też odczyt P. Marszałka podawany będzie
nazewnątrz
sal przez megafony.
Wieczorem p. Wojewodą w Pałacu Reprezentacyjnym wyda raut dlą gości i uczestników zjazdu. Raut uświetni swą obecnością Pan Marszałek.

nie
W. poniedziałek dla tych, co pozostaskutkiem rzekomego incydentu w redakcji, ną w Wilnie, zorganizowane będą wycieczki
który nie miał miejsca, lecz skutkiem nie- po piece a dla życzących do Werek
i N.przyjęcia przez
zecerów
nowych
warunrok.
ków.
Z okazji Zjazdu
wydana będzie jednoPozatem proszeni jesteśmy
© zazna- dniówka p. t. „Wilno— Legionystoraz!
wybie
czenie,

przestało

5
zjazd

ciemnym borze*,

został

stolarzy.

rozpoczęte zostało
uroczystości, opra-

jedna, zwrotka leguńska „Śpij, kolego, w

od kił-

dotąd jeszcze zażegnany.
W związku z tem w dniu 9 b. m. w Inspektoracie w Wilnie odbędzie się posiedzenie specjalnej komisji złożonej z przedstawi-

dziennego, p.

minacji gmachów.

letnie—dwie

niecznie

Sprawozdanie to
odczytaniem programu

kompanje

Ściśle stosować się do usta-

załadowywaniu

porządku

Wojewoda udzielił
głosu wice
prezesowi
komitetu p. Kaczmarczykowi, który
sprecyzował wyniki prac poszczególnych
sekcyj komitetu wykonawczego.

grającemi

łonego przez władzę cennika.
— (0) Ładowanie żywca trzody chlewnej. Ze sfer miarodajnych zwracają uwagę,

że przy

I in.

„Po odczytaniu

główne uroczystości odbędą
się w
niedzielę dn. 12 bm., to jednak już w sobotę
wieczorem po ulicach miasta
przedefilują

RÓŻNE.

soli

cza

biazgowiej.
Aczkolwiek

— (0) Sprzedaż soli po cenach cennikowych. Min. Skarbu okólnikiem przypomniało, że hurtownicy i detaliści powinni przy

sprzedaży

denta p. Felejewskiego, posła na sejm p.
Jana Piłsudskiego, gen. Litwinowicza, kuratora p. Pogorzelskiego, mec. Abramowi-

cowanego przez komitet wykinawczy.
Program sam podaliśmy już w
numerze wczorajszym, na wczorajszem
zaś роsiedzeniu był on wyłuszczony znacznie dro-

Ra-

zji 25-lecia Stowarzyszenia Techników Polich w Wilnie odbędą się w dniu 1 12 wrze
na Zwierzyńcu, jedna w pobliżu Zakretu i Śnia uroczystości jubileuszowe i Zjazd, na
jedna na Antokolu. Na każdej półkolonii który prócz przedstawicieli władz zaproszezostali przedstawiciele 24 Stowarzyszeń
umieszczone jest po 75 dzieci. W tym roku ni
w ten sposób samorząd
miejski
zapewnił Technicznych z terenu Rzeczypospolitej oraz
tkich pokrewnych Stowarzyszeń i inaobre odżywienie
i pobyt
poza
murami w
miasta 380
dzieciom.
Podkreślić
jednak S ytucji Województwa Wileńskiego.
Bliższe
szczegóły o źjezdzie
oraz jego
należy, iż nie wyczerpuje to wszystkich potrzeb w tym doniosłym dziale hięjeny
za- program podane zostaną w jednym z najpobiegawczej. Trzebaby
było wysłać
co- bliższych numerów.
Pozatem

AD

А

5

Spieszcie!

SAMORZĄDOWA.

Ietnią dla dzieci szkół powszechnych

m.

Godz,

WOJSKOWA.
komisja poborowa na

powiat Wileńsko - Trocki. W dniu 14 b. m.
odbędzie się posiedzenie dodatkowej komisji poborowej na powiat Wileńsko - Trocki
dla wszystkich tych poborowych, którzy dotąd z jakichkolwiek wzgiędów na komisję
się nie stawili lub
też
korzystali z odroczenia.

POWRÓCIŁ.

walna 16-53.

Organizacyjnego.
będzie się posiedzenie członków _ wydziału
, Wczoraj o godz. 7-ej wiecz. w górnej
powiatu Wileńsko - Trockiego.
Porządek dzienny obejmuje cały szereg sali Pałacu
Reprezentacyjnego
odbyło się
ostatnie walne zebranie Komitetu
spraw aktualnych dotyczących
samorządu
Organizacyjnego
tegoż (AGE
о
a
VII
Zjazdu
Legjonistów
w
ё
— (v)
Nowa spółdzielnia
lukcji Inu Wilnie.
w Wojstomiu pow. Wilejskiega. W celu zaNa posiedzenie przybyło kilkadziesiąt
wiązania spółdzielni produkcji Ina w dniu 5 osób, wchodzących w skłąd
komitetu,
a
b, m. w Wojstomiu pow. Wilejskiego odby- repiezentujących wszystkie sfery społeczeńło się pierwsze organizacyjne zebranie rol- stwa wileńskiego.
ników przy
współudziale _ przedstawicieli
Otworzył posiedzenie prezes komitetu,
miejscowych
władz samorządowych.
prezydent miasta p. J. Folejewski, który
Nowa ta spółdzielnia wejdzie w skład to- zaprosił na przewodniczącego
obradom p.
warzystwa Inianego w Wilnie.
Wojewodę Wł. Raczkiewicza, który
z ko— (v) Posiedzenie Komitetu wykonaw- lei do stołu prezydjalnego powołał: prezy-

MIEJSKA.

szkolnego

wchodzi

WYPADKI I KRADZIEŻE.

Za

m. w lokalu własnym

Polskiego

— Nagły szał na polowaniu. W folwarku
Ozaklary, gm. rudomińskiej w tych dniach
miał miejsce smutny wypadek.
Bawiący u właściciela majątku p. Steiana Koryckiego stryj jego Aleksander, emery
towany pułkownik W. P. w dn. 4 b. m. wyszedł na połowanie.
Przedłużająca się
nadmiernie
nieobecność p. Al. K. zaniepokoiła domowników do
tego stopnia, iż poczęli go szukać.
Po dłuższym czasu zaginionego znaleziono zupełnie rozebranego w pobliżu odległej

212,60

(v) Dodatkowa

Teatru

D.). KUCHARSKI dny 5

— (v) Posiedzenie
wydziału
powiatu
Wileńsko - Trockiego. W piatek dnia 10 b.

r.

repertuar

Stwierdzono, iż niefortunny myśliwy nag
le zachorował umysłowo.
Nieszczęśliwego przewieziono narazie do
szpitala w N. Trokach, a później do szpitala
wojskowego na Antokolu.
— Pożar łasu od rakiety wojskowej. Dn.
6 b. m. powstał pożar należący do p.
Regiel
towej, a położonego w gm. michaliskiej.
Ogień wybuchł od wyrzuconej z aeropła
nu wojskowego rakiety.
Straty nie ustalone.

i waluty:

tone
500 -

na

satyrystyczna komedja St.
Kiedrzyńskiego
„Wino, kobieta i dancing" z Zafją Grabowską w roli głównej.

stacji Leśna.

17 sierpnia 1928 r.

ŚRODA
Wschód

łek

żywe 380 - 400, śnięte 280 -

KRONIK
8 Dziś

rolach głównych wystąpią: Zofia Grabowska
i Marjan Godlewski.
„Wino, kobieta i dancing". W poniedzia

300, szczupa
ywe 350 - 380, śnięte 200 250, okonie żywe 380 - 400 šniete 240 -280
karasie żywe (brak), Śnięte (brak), karpie

1 litr, śmie

chliwych
yachtów w Petersburgu
w skusji byłby organ polskich
klubów
dziesiątku
pierwszym
lat b. st. był żeglarskich, gdyby nie to, że wybrany
„Letun“, budowany w Finlandji
(8.4 przez nie „Sport wodny“ — traktuje
m. długości całkowitej, 5,7 m. dł. linji yachting jako kopciuszka. Nie mogło
postanowiło przystąpić do emi
pismie, poświęconem zgromadzenie
Budownia *) statków drewnianych, wodnej, 1,8 m. szerokości, 1,3 m. za- być inaczej w
sji 8% listów zastawnych w walucie złotoci,
pierw
głębienia,
2
tn.
wypornoś
30
m.
w
sportowi pływackiemu
i wiošlarstwu: wej i 8% listów zastawnych w walucie doo której potrzebie pisałem
wyścigo- mimo
doskonały
żagla),
ułatwiłaby kw.
pozorną bliskość, mimo ten łarowej oraz do wydawania
długoterminouwagach,
moich
szych
wych pożyczek amortyzacyjnych o powyżj
nasze
y
wiec
zwłaszcza
na
twardem
morzu,
sam
teren
działania—wodę,
są
to
w
udow
rozb
ie
zadan
o
bardz
po zatoce gruncie rzeczy dziedziny zupełnie ob- szem oprocentowaniu.
nas robił
dalekie wycieczki
Uniezależniając
floty sportowej.
mono- ce. Yachtsmana znacznie więcej intemniejszy:
ania
jeszcze
dział
y
polem
iej;
Finłandzk
od zagranicy, byłab
POCZTOWA.
żeglarstwo
wśród typ (vachcik
ogólne,
seryjny) Estlandzkiego resuje
technika
konstruktorów,
naszych
«а
— (0) Zmiana warunków ubezpieczenia
odnośne okrętownictwa, niż technika „wyczy- na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia na
których, po zgłębieniu tej najciekaw- Y. C. (w Rewlu)—elementy
Szej może ze sztuk technicznych zna- - 6 m., 4 m., 1,6., 1 m. 0,6 tn., 13 nów* czysto fizycznych, godnych
u życie P. K, O. zostały uzupełnione w spoburty około 50 znania, pożytecznych dla
lazłypy
zdrowia
się talenty
Herreshofów i m. kw., wysokość
i
S 3
tych waruków dodano nowy u, Nicholsonów. Tymczasem nie wątpię, cm. balast w kilu 250 klg., jakim się ważnych w codziennem życiu, ale z stęp o treści: „W razie śmierci ubezpieczożeglarstwem
jeduiam
niemających
wiem,
zbunie
e
wiele
wspól- nego wskutek nieszczęśliwego wypadku, P.
okazał w użyciu,
że potrafionoby u nas w Polsc
atletyka z K. O. wypiaca podwójną sumę ubezpieczenia
dować dobry yacht-krążowiec, nawet nak praktycznošci nadmorskich Niem- nego, chyba tyle co lekka
Ponadto rozszerzono granicę wieku osób
w hippiką. To też jeźdźiec czyta
"Jeź: mogących
„ największych rozmiarów. Wyścigowce ców. Nie znam kosztów „budowy
zawrzeć ubezpieczenie, do 55 rodźca
i
hodowcę",
a
nie
ej
warszta„Stadjon“;
ich
ajmni
warszawskich i poznańsk
a (dotychczas najwyższy wiek ubeztymczasem nie dła nas, przyn
choć tach łodzi; wydaje mi się jednak, że yachtsman też raczej pismem morskiem pieczonego mógł wynosić 50 lat).
międzynarodowem,
na forum
któreby mu
— (0) Ryczałtowanie opłat pocztowych.
w domu możemy i powinniśmy urzą- przy użyciu naszej poczciwej sosny i zaiąteresuje się, takiem
i gorączko- żelaza na balast, koszt będzie
za- Dotychczas z prawa ryczałtowania opłat pomało podało wiadomości o yachtingu
dzać regaty. Wobec tego

niami uważałbym za przedwczesne.

Drób: kury 3,00 - 6,00 zł. za sztukę, ku
rczęta 140 - 200, kaczki żywe 6,00 - 8,00, bi
te 4,00 - 6,00, młode 3.00 - 4,00, gęsi żywe
8,00 - 12,00 bite 12,00 15,00 zł. młode 8,0012,00 zł. za sztukę.

jest związany z dobrobytem
rolnika,
który też uzałeżnia się od prawidłowej Wiatr
j
organizacji
gospodarstw
rolnych
i przeważający | Północno-zachodni.
przystosowania
ich do miejscowych
Uwagi:
Pół pociimurno, deszcz.
gospodarczych warunków, Dział Rol- Minimum za dobę — SC.
ny Wydziału
Powiatowego
Sejmiku Maximum na dobę 19>C.
Brasławskiego stawia sobie zadaniem Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. czego wystawy Targów Północnych. W dniu
dzisiejszym o godz. 18 wiecz. w lokału biuplanowo popierać rozwój rolnictwa w
ra Targów przy ul.
Królewskiej odbędzie
powiecie przez okazanie tachowej i ma
się posiedzenie członków Komitetu wykona-

młodych spółdzielczych organizacyj po terjalnej
pomocy
rolnikom
powiatu
wiatu: w roku 1926 szybko rozwijają- przez:
ca się Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
1. Szerzenie wiedzy rolniczej za
„Rolnik* w Brasławiu zorganizowała pomocą organizacji kursów, odczytów
i uruchomiła olejarnię
w
Brasławiu, pogadanek, konkursów i pokazów, wy
która przerabia nabyte u miejscowych cieczek. zakładania
bibljotek
rolnirolników siemie Iniane na olej i pokost. czych.
Prócz tego przy Kółkach Rolniczych w
2. Organizacje gospodarstw przez
ostatnie dwa lata powstają mleczarnie, nadanie im kierunku, najbardziej
одktórych zadaniem jest przerabiać mle- powiadającego
miejscowym
warunko miejscowej produkcji na masło i ser kom gospodarczym w poszczególnych

ATA IE AINA

za te pieniądze
zi: przed wojną
u W. Fife'a,
wać
zbudo
było
można
runajsławniejszego ówczesnego konst
j
więce
mniej
tej
ktora Anglji, yacht
o
„ain
aso
m
który
na
wielkości,
)
ć na Riwierę i tam od
statki
te
tkie
Wszys
4 "prezentować.
klasę większych
naszą
stanowiłyby
rega„krążowców” do użycia też i w
krągdzie
h,
tach międzynarodowyc
ne.
ędnio
uwzgl
żowce są

zielone,

53.
siana

i na-

spodarczych przez komasację wsi.
Zadania programowe.
Mając
i

nie uprzemysłowienia powiatu daje się
zauważyć

nasion

także zaznacza się
masowe
drobnych rolników dozmiany

i 5 parowych.

inicjatywy

w

10,

Jaja: 180 200 za 1 dziesiątek.
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w
Nowy-York
detalu), kostka I gat. 180 - 190, II gat. —
Warzywa: kartofle 25 - 30 za 1 klg., ce- Paryż
hula 60 - 80, młoda
10-15 (pęczek), szczaw Praga
15 - 20, sałata 5 - 10 pęczek, pietruszka 5—
10 (pęczek), ogórki 15 - 20 gr. za sztukę, Szwajcarja
groch 80 - 100, fasola 80 - 90, kapusta świe Wiedeń
за 60 - 70, buraki 15 - 20 (pęczek), kalaijo- Włochy
ry 60 - 100 za główkę, grzyby suszone 18 - Marka niem.
20 zł. za 1 klg.

okresie

stwach dosięga norm przedwojennych.
Wzrasta w ostatnie lata wśród
drobnych rolników popyt na nawozy sztu

słabo.
Na terenie pow. istnieje tylko
jedno większe przedsiębiorstwo:
tartak i fabryka tektury w m. Pustoszce
gm. Bohińskiej. Pozatem istnieje tabry
czka

zasiewów

szczególnie

prze-

mysł zorganizowany przez prywatnych
przedsiębiorców przeważnie dla zaspo
kojenia potrzeb miejscowej
rolniczej
ludności, z braku kapitału, a także za-

pierwszym

potrzebnych

-

ser twarogowy
120 - 150, masło n
450 --500, sołone 400 - 450, deserowe
650.

Obecnie okres
zagospodarowania
zniszczonych i opuszczonych w czasie
wojny warsztatów rolnych mija, prze-

mia-

ruch
Polski, klimat powiatu jest więcej su- w stanie zaspokoić wzrastający
rowy i charakteryzuje się długą jesien- „towarowy. W dodatku kolejka istnieną i wiosenną szarugą, suchą wiosną jąca przecina koniec wydłużonego tere

i nadmiarem opadów w drugiej połowie łata i jesienią. Gleby powiatu naoprzejścia
gół różnorodne: spotykamy

mleko

tana 220 - 250, twaróg

rzędzi rolniczych, oraz na uporządkowanie leżących odłogiem i pod okopami pól.

steczka Widze i Miory. Prócz tego tygodniowe targi odbywają się także w
śj znajomości
miejscowych
warunków a Drui, Opsie, Jodach, N. Pohošcie, Dryobliczonego na szereg lat zależnie od czasu, światach i Turmontach.
Wobec tego
jakiego wymagać będzie rozbudowa poszcze że przemysł w powiecie rozwinięty jest
gółnych dziedzin życia gospodarczego.
bardzo słabo, produkty rolnictwa wyW

Nabiał:

uwaga rolnika musiała być skierowaną
na odbudowę
zniszczonych
siedzib,
ną„zahodowanie inwentarza
żywego,

czę i wchodzą także rolnicy. Najbardziej ruchliwemi ośrodkami handlu w
powiecie

W

8

80 - 90, żytnia 60 proc. 68 - 73, 70 proc.
64 - 69, razowa 51 - 55, kartoflana 85 -95,
gryczana 75 - 85, jęczmienna 60 - 65.
Kasza manna amerykańska
140 - 150
gr. za | klg., krajowa 110 - 120, gryczana
cała 100 - 120, przecierana 110 - 120, perłowa 100 - 110, pęczak 75 - 85, jęczmienna
80 - 90, jaglana 80 - 0.
Mięso wołowe 300 - 320 gr za | klg.
ciełęce 160 - 200, baranie 260 - 280, wiepszowe 300 - 350, schab 360 - 370, boczek
ka wędzona 420 - 450.
słonina krajowa I gat. 380 380 szmalec amerykań
gat. 400-450,400
II gat. 320 - 380, amerykańska 350 - II gat.
0 400, sadło 380 - 400, olej roślinny 240

szczególniej
w
czas jeszcze przeważa iorma
gospo- szczętnie zrujnowane
Garstwa wioskowego w szachownicy 1 częściach powiatu, położonych w pa-

sie frontowym.

makuchy

Mąka pszenna | gat. OOODA 110 - 120,
0000 95 - 105, Il gat. O000B 90 - 1000, 000

jednak przeważający typ to gleby — dząc do charakterystyki rolnictwa muchude glinki o nieprzepuszczalnem po- simy zaznaczyć, że uważa się ogromny
Świadczy
dłożu z masą kamieni pochodzenia lo- pęd do komasacji o czem
dowcowego. Między mniej więcej wy- liczba podań złożonych do P. U. Z. z
która w roku
niesionych pól, znajdują
się w róż- prośbą o komasację,
nych stopniach zabagnienia
toriowi- 1927 osiągneła liczbę 400. Jako przeska,

- 34,
żytnia

12, ziemniaki 15 - 18. Tendencja
ąca. Dowóz dostateczny.

rozszerzenie toru istniejącej kolejki zna
cznie ulepszy warunki komunikacyjne
w powiecie i należy
spodziewać się,
że gospodarczo wzmocni go. Przecho-

samorządu

33

słoma

|

Z poczynań

przenne

rynkowe:

"dw

NURJEŃ GOSPODACŻY ZENŃ WOCHODNICH.

»

—33,

ś

pp.

Ma-

cijewskim i Witaziewskim a p. Buturlinem
nie miał miejsca, jak też nie były prowadzone żadne

pertraktacje

sprzedanie „Utra*.

z grupą

żydowską

о

cztowych za pocztowe przesyłki korzystały
jedynie władze i urzędy państwowe. ObecTEATR I MUZYKA.
nie na mocy rozporządzenia Min. Poczt i Te
Teatr Polski (sala „Lutnia). Występy Z.
legrafów z dnia 30 czerwca 1928 r., które
Grabowskiej. „Dar poranka", lekka komeukazało się
w
wania p
ek listowych za uiszczenuiem dja włoska Forzano, którą tak bajecznie inopłat pocztowych ryczałtem zostana także u- terpretują Zofja Grabowska i Marjan Godpoważnione osoby, wzgłędnie firmy przemy lewski, graną będzie jeszcze tylko dziś i jusłowe.
tro. Stały nasz ansambl z K.
Wyrwicz - WiW myśl postanowienia tego rozporządze chrowskim i W. Malinowskim na czele wenia zezwolenia takie będzie udzielał Minister spół z występującemi gościnnie Z . Grabow
Poczt i Telegratów, który może bez podania ską i M, Godlewskim, tworzą wyborną capowodów cofnąć udzielone zezwolenie. Kwo łość.
tę, jaką tytułem ryczałtu
na
rok kalenda—
Ku uczczeniu Zjazdu Legjonistów w
rzowy ma uiścić upoważniony do nadawa- piątek najbliższy, sobotę i niedzielę
grana
nia lstowych przesyłek pocztowych za о- będzie „Wierna kochanka“ — Fijałkowskiepłatą ryczałtową, ustala corocznie
według go. Autor zaczerpnął temat do swej Komiedii
obowiązującej taryfy Min. Poczt i Telegra- z okresu walk z bolszewikami
(rok 1920);
iów. Dla instytucyj, posiadających oddzia- hart i bohaterstwo wojska polskiego, oraz
ły, bądź w siedzibie zarządu głównego, bądź brak wiary w powodzenie wśród pewnych
też w innych miejscowościach,
ryczałt bę- odłamów społeczeństwa. Komedja ta posiada wiele humoru i scen brawurowych. W
zie ustalony w jednej kwocie ogólnej.

ty żeton pamiątkowy,
który zamawiać będzie mógł każdy uczestnik Zjązdu w czasie
rejestrowania Się.

Sekcja kwaterunkowa, jak dotąd zarezerwowała dla przyjezdnych około 500

kwater.

Pożądane

są

dalsze

zgłoszenia

zwłaszcza hoteli i osób prywatnych.
‚ Karty kwaterunkowe wydawane będąw
ciągu

piątku,

bądź

na

dzibie

soboty

Komitetu

(ul.

dworcu

i niedzieli bądź

Uniwersytecka

gdzie zorganizowane

w sie-

618,

będą

punkta kwaterunkowe.
Po zreferowaniu sprawozdania, wywiązała sią krótka dyskusja, w której zapytania stawiali

p.p. Hulewicz, Piłsudski, Łoku-

ciewski i inni.
Wyjaśnień udzielali p. Wojewoda i p.
Kaczmarczyk.
Całość prac Komitetu Wykonawczego
przyjęto z zadowoleniem.
astępnie p. Kaczmarczyk odczytał pro<
jektowaną

podpisze

odezwę

z

racji Zjazdu,

cały Komitet in cerpore.

Zamykając

posiedzenie

zaprosił wszystkich zebranych
ny u siebie raut.

p.

którą

Wojewoda

ną urządzo-

Kos.

TIT

prof.

Weyssen-

hoff, Urbanowicz, oraz bracia Pimonow

stanowili

olśnić

Polskę

swą

„KOMSOMOLCY“

klasą

3

po-

chali na tournće parotygodniowe.

W mię-

ząden.

silna —

Zresztą

snać
nie

konkurencja

była

niezwykle

Z

czołowych graczy wymienić
należy
Stahla
(Lwów — przypuszczalny
mistrz) Andrzejewskiego i Horaina.
Ponieważ nagród
ufundowano
aż
13

nie jest wykluczone,
były jakieś

der

mniej

iż asy wileńskie

ważne,

ale

mimo

zdo-

to

na-

zaszczytne odznaczenia.
Losy naszych mistrzów, będziemy

na-

dal bacznie śledzić,a wiadomościami o ich
sukcesach dzielić się niezwłocznie
z czytelnikami.

ELTEK
RIAA SDR

NIEPOKOJĄCE".

ierów wileńskich.
Któż z nas nie zna tych dzielnych ludzi;
ich grandezzy, kulturalności,
rzetelności?!
Któż nie doznał na własnej osobie
błogich

obcowania

z nimi?!

Wprawdzie

czasami jadąc z fantazją kawalerską, wzmo
żoną rozweselającem działaniem
wyrobów
Baczewskiego,
szturgną „zlekka* któregoś
z przechodni że ten „leci* ((karetką pogotowia!) aż do św. Jakuba czy innego Żydowskiego na dłuższe „poleżenie*, ale to przecież przypadek, proszę Państwa, nie przymie
rzając jak naprzykład cegła z dachu — trudno ,więc o to winić szofera!
Wprawdzie czasami, (nawet wcale często!) wyrywają się im z ust nieco
„żywsze" wyrazy z efektownie
opracowanemi
warjantami ale od czego jest temperament,
tężyzna i ostatecznie — język w gębie?!
Powiadają także ludzi złośliwi że liczniki czasami tęgo „nabijają
w butelkę,, ale
któż temu winien .że mechanika jest jeszcze
tak niedoskonała?! Tak samo szybka jazda
bez sygnałów na zakrętach przez skrzyżowania i inne wązkie uliczki, toć nic innegoi

jak czysty

romantyzm,

przez Mickiewicza
ztamie!“).

Że tam

kiedyś

przekazany

(„łam

zdarzyło

czego

nam

rozum

się jakimś

nie

benzyny,

zaś w ustach szofera — palącego się papie
rosa. Poruszony aż do wątroby ta łatwo palną
sytuacją zaprotestował energicznie,
protest zaś jego poparła pewna solidna dama. Reszta pasażerów — tkwiła w skoncentrowanej bierności,
wpatrując się
szklistą
(od bezmyślności) źrenicą w swego vis a“
vis, lub lampkę na suficie. Konduktor zgryžliwie się uśmiechał,
rozbawiony bezmocą

protestów.

Na kolejną uwagę doktora o niebezpiestwie wybuchu, przepisach
obowiązuch i t. p. pięknych i pożytecznych rze'ch, szofer Odpowiedział z punktu: „Przynajmniej będą o czem miały pisać gazety!”
(antentyczne!) Mimo że ta odpowiedź nieirasobliwa świadczyła niezbicie że żywie je
szcze dobry humor i beztroska radość życia
w Polsce, pan doktór był nieco innego zdania
ipo przybyciu
na
miejsce zainterelował pełniącego służbę policjanta.
Jakież jego było
zdziwienie gdy pełen
anielskiej wręcz słodyczi
więtobliwej wyrozumiałości na wady bliźnich stróż porządku odezwał się w te oto łagodne
słowa:
„Proszę pana ten człowiek ciężko pracuje w
przeciągu 7-miu godzin tak że trudno
nań
gniewać się za jednego papierosika!!* Przetarłszy oczy i widząc
w
dalszym ciągu
przed sobą nie jakiegoś „Pustelnika w Proniszkach“ jakby się można było z tych słów
spodziewać, ale zwykłego z krwi i kości —
policjanta, albo, jak mówia w Wilnie, „milicjanta", doktór nasz nie zadawalniając się
temi wyjaśnieniami, zażądał odeń sporządzenia protokułu na szofera,
Stróż porządku narazie się ociągnał, w ko
ńeu jednak wykonał kilka sakralnych ruchów
ręką z ołówkiem w swym notesie, wylegitymował, zapytał co trzeba i obiecał sprawę
załatwić, Na tem się narazie skończyło...
Lecz upłynął miesiąc, a potem i dwa, a

o sprawie nic nie słychać, na domiar zaś złe

go
cji,
też
jest

doktór, wysoko trzymając o naszej polinie zanotował ani numeru policjanta, ani
autobusa (ach! ta wiara w człowieka)
więc bezsilny.
„Tak beto!.“ jak mówią górale
Tetmajera.
Podobno szoferzy dość
często palą pa-

pierosy w Wilnie...

Przygody współczesnego
Chłestasowa.
Robotnik fabryki im. A. Marty w
Nikołajewie, Aleksander Serbin, postanowił przejść piechotą z Nikołajewa
do Władywostoku,

Gerson

19,

pod

'czn

t. zn. przez całą Ro

sję europejską i azjatycką.
Decyzja ta została bez długiego na-

zasie-

Związku

Zachodniej Białorusi,

Mło-

i biorąc w or- AWAVAVA
;
na wieGia

r. b. Rozrzucali oni odezwy antypaństwowe
i przejawiali gorączkową działalność.
Po ukończeniu wiecu, wszystkich trzech
aresztowano. Okazało się że
są oni już znani policji gdyż należą jako aktywni członkowe do wywrotowej P.P.S. Lewicy.
Przy jednym z aresztowanych znaleziono kwitariusz na „Mopr“.
W wyniku
dzonego przez
niez wni

przewodu sądowego, prowasędziego p. Daso
220
5
k. Sakowic
ywina

ais
A Aluona
i Gutelsona

KUPNO

OPEC

TRAKTOR

miast,

poczta Woło- wąć wg adresu:

No-

Wł,

Har-

12.00

* Transmisja

ь

1928

=

i

ciu dziecka” odczyt.

ж

3

18,15: „Pobudkie stetyczne w ży-

18,15

19,00:

larnej z ogrodu

Transmisja

muzyki

popu-

Audycja

dla

mma BA] dajcie prospektów
3116-8

LOKALE

B

Warszawy:

5

R

R

E
G
E
M
A
M
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20,30—2200:

: Komunikaty.

koncert kameralny.

Transmisja

z Warszawy:

22,00 - 22.30 Transmisija г Warszawy:
Sygnał czasu.
SEA САНЧО
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B

a

BWA
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DOW

tworzącego

z dniem 1 października
Pracy

poszukiwany

w centrum

miasta,

6 pokojów

jest

i - kuchnia

kuchnia) dla wożnego.

p

miesz- SR

lub większa

1 zł.,

Balkon

70

gr. Rekordowy film,

pragnień zakwitających

dusz

W

rol. gł. Karin

Evans, Erne

Morena

Prezes

ERZE
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a
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Olga

Czechowa
Nad

oraz Valentin, Picha i Forst.
program: wesoła komedja w
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44 wyd Eko

U-Wdno:

tna

uniewažnią

Gaonas
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Niezamoź- przy ulicy

e
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T

an

GW

:
w dniu

6-VI.

2

i w

Berlinie.

i
į

.

iĮ
{

s]

Paszkiewicz i
mocy umowy

kolejowych i skąd wypadnie może
jeden ze wspólników pod stemplem

į

į

4

'

w dniu 8-VI 28 r.
5076. HI A. „Dentexim — Awidon Józef". Przedsiębiorstwo
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru.
901 — VI

SIŁA

18-VI

VI

RA

un

karta umowy

DE

z dnia 5 maja

WY- należy do obydwuch

1—6862

Oto

u ze

wspólników

t
stemplem

pod

a
:
firmowy
m.

mężezyzn

subtelne

perfumy

Henryk
Ażeby

fabryki

Żak.

otrzymać

wodę

naturalną

Vichy Cćlestins
Vichy Grande-Grille
Vichy Hopital
ŻĄDAJCIE

ZAWSZE
MARKI

Zarząd

zobowiązania,

Mostowej tościowej, pieniężnej, przesyłek, dokumentów,

najmodniejsze

0—68LZ

a

Wszelkie

u

„HALKA* dla pań
„LILAS* dla panów
„DAJ-GO* dia wszystkich

= RNA

1928 r. na czas nieograniczony.

wspólników.

KOBIETY

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

28 r. dodatkowy

w dniu 14-VI 28 r. dodatkowy
7889. II A. „Polman — L. Frydman i O. Geliarb — spółka”
Wobec przekształcenia spółki firmowej na firmę jednoosobową
firma: „Polman L. Frydman i O. Geifarb — spółka” zmienia się
przedsiębiorna: „Sklep bławatny Liby Frydman*. Siedziba
twa zOStała przeniesiona do zauł. Św. Mikołaja, pod Nr. 10 w
Wilnie . Wyłączną właścicielką jest Liba Frydman, zam. w Wilnie, przy, ul. Subocz, 6. Olga Gelfarb zbyła swe prawa do przed
siębiorstwa na rzecz Liby Frydman i wystąpiła ze spółki.
905
— VI

DEBRZNO

ATRAKCYJNA

ijej powodzenie

w dniu 13-VI 28 r. dodatkowy
1969. II. A.RZ.
„Purto Szymon*. Wobec przekształcenia firmy
zmie:
irma: „Purto Szymon“ zmieProwadzenie przedsiębiorSiĘ styyą
ni“
stwa cegielnianego.
Wspólnicy: Szymon i Lejba Purtowie, zam.
w Wilnie przy ul. Mysiej, 23. Spółka firmowa zawarta na mocy

63 nia się.

umo-

towarów

ORYGINALNE

ŻYłO siewne Wierzbieńskie |

z kolei,

„podpisuje. jeden

i odsiew, dające świetne plonyi odpowiednie na nasze gleby.

906

PR

SV VI

Wczesne
uprasza sp.
się
świtecki.zamówienia
Biuro „Lechja“
290,

tel.

nadsyłać
pod adresem:
Ake:
Wilno.
Odo“

13—10.

3229

Z

ZRARORETE

L/PM?ICT

e

c

dnia 7 sierpnia b.

w

Mickiewicza

mentami,

rejonie

RÓŻNEJ

ui. Zawalnej,

i Zamkowej

z

zarejestrowanemi

doku-

MŁOCARNIE

imiennie

w Związku Obrony Mienia
b. Cesarstwa Rosyjskiego,

Polaków
przedsta-

MOTORY

wiające wartość tylko dla właściciela.

1).

Kijewskaja

Gosudarstwiennaja

Sbieriegatielnaja Massa Kniżka Nr
126589. 2) Wkładnaja kniżka Kijewskago Sojuzą Uczrieżdienij Miełkago
Kredyta Nr 3241. 3) 4 proc: Bilety
Gosudarstwiennago _ Kaznaczejstwa
1915 r.

Nr Nr

226671,

2766—3—8,

398763, 278102. 4) Akcii Kijewskago
Ziemelnago Banka na predjawitiela
od Nr 0953 - 0960, 0497. od
—1475 i od Nr 3175—3776.

Nr 1472
5) Bilet

wnutrien. 5 proc. s wyigryszami zajmą ser. 03016 - Nr 37. 6) Zakładn.
Ss wyigryszami
list Gosudarstwien.
Dwor. Ziemieln. Banka ser. 02155
Nr

10. 7)

5

proc.

obiazatelstwa Gosud.
Nr Nr 09969, 37279,
18298,

47855

PRZEDMIOTÓW
MAiowaryc SZŁY
З era

V

IM jest wprost niezastąpionym środkiem dla
utrzymania czystości w kuchni. Nieco Vimu
na wilgotnej ściereczce usunie po iekkiem tarciu,
wszystkie plamy i znaki ze stołu, z kredensu, z
pólek oraz doskonale oczyści widelce i noże.
VIM nie niszczy rąk.

krątkosrocznyje

Nieco Vimu
na wilgotnej

Kaznaczejstwa
38646,
11004,

i 09114,

8)

Zakładn.

list Donskogo
Ziemieln. Banka w
Taganrogie ser. 14 Nr 47526. Szlachetnego znalazcę upraszą
się o
odniesienie

sjerce

za

wynagrodzeniem

redakcji „Słowa.

Ściereczce.

ka-

Lever

©

Brothers

Limited,

Anglia

zechciało
mu się zwiedzić
kirgiską
wieś. Do dyspozycji „cudzoziemca“ od
dano natychmiast wspaniałego wierzchowca, na którym w
towarzystwie
milicjanta udał się w okolice Pietropawłowska. Tu Serbin mieszkał w hote-

towarzyszowi* zapomogę w wysokości 40 rubli.
z
`
Z powodu braku miejsca nie momiast i
żemy wyliczyć tu wszystkich
Za=
instytucyj sowieckich, z których
kpił sobie
współczesny
Chlestakow.

przepustkę,

zwie-

lu na koszt gubernjalnego

Kaza-

konawczego, miał do dyspozycji dwa
samochody, rada miejska podarowała
mu płaszcz
gumowy,
a gubernialne
biuro związków zawodowych dało mu
30 rubli.

Nie pogardzał on mniejszemi datkami
i brał wszędzie, co mu dawano (w U-

dzania

zabytków

a ponadto

profesora
służyć

historycznych
odkomenderował

Smolina,

„synowi

do

któremu

konsula

doń

polecono
brazylijskie-

komitetu

wy

go“ wszelkiemi koniecznemi wyjaśnieniami. Komisarjat sprawiedliwości pozwolił mu zwiedzić domy
poprawcze
Po zwiedzeniu
Pietropawłowska
i więzienia na terytorjum republiki ta- Serbin wyruszył w dalszą podróż, udatarskiej. Tatarski Centralny
Komitet jąc się do Złatoustu. Tutaj, w ośrodku
występoWykonawczy dał Serbinowi 75 rubli, przemysłu metalurgicznego,
komisarjat
skarbu — 30 rubli, a w wał on, jako robotnik z Ameryki. Miejdniu wyjazdu awanturnika urządzono scowy sowiet podarował „amerykani-

tylko 10
fie np. otrzymał od sowietu
przyjął).
W
rubli, które oczywiście
Ufie baszkirski komisarjat oświaty odkomenderował

czyszczące

i KOVARIK

NAFTOW

WIELKOŚCI.
przewożne,

Redakioržodpowiedzialny Witold

Woydylo.

czeskiej

fabryki WICHTERLE

w Prościejowie.
fabryki MASSEY—HARRIS
o sile

w Kanadzie

1 i pół, 3, 4 i pół i 6 koni mech.

poleca

Zygmunt Nagrodzki
w WILNIE.

ul. Zawalna

Nr 11-a.
Dnia

Do

3 lipca

1928

r.

p. Zygmunta Nagrodzkiego
w
WILNIE.

Na zapytanie W. Pana z przyjemnością donoszę, że nabyta w jego
składzie w r. 1909
czyszcząca
przewoźna
młocarnia
WICHTERLEGO
funkcjonuje u mnie przez 19 lat, nie wymagając żadnego remontu.

Przy zastosowaniu

7-io silnego motoru

idzie lekko, wymłaca

dużo

i ezysto, W sąsiedztwie mojem takaż młocarnia innej
fabryki dawno już
poszłą ną szmelc.
Wobec powyższego pozostaje mi tylko podziękować
W.
Panu za

tak dobrą maszynę.
Majątek ATeresdwór,

ś
e
5

Z poważaniem

poczta
Wołkołata,
Woj. Wileńskie.

S Stanisław
i

(-)

Osi
Г
Osxierko

REGA GCBE NSZA DBA Z BAÓZS ZE NE

M TEMAT ZO ZW ZU KŚ

uprawniającą

3

ELNA
NE LEDINIS

ZGUBIONO wiaty i | ZE SWEJ
Kuchni
papierową

4

otrzymywać i podpisywać
firmy.
900
"I

z
4
=

|

aktach.

AJ

28 r.

skoje Podworje*. Znakomity cudzoziemiec przez 11 dni miał do dyspozycji samochód i powóz, a ludność na
każdym kroku okazywała mu wielkie
honory. Nie dość jednak na tem. Tatarski komisarjat oświaty wydał
mu

Stanisław Mackiewicz.

w

Akcja rozgrywa się na
dworze Ausirjackim
2 akt. Początek o g. 5.30, ost. 10.25.

do

„znakomitego

go-

go „Rewizora'*

go

w Rosji sowieckiej.

konsula,

odbywającym

SB

podróż

na- | ,

W nieśmiertelnej komedji
Gogola
główny bohater Chlestakowy pisał listy do swego przyjaciela Trapicznika,
w których kpił sobie z funkcjonarjuszy
państwowych i rozmaitych dygnitarzy,

Na mą cześć wydano
wieczorek,
coś w rodzaju bankietu, i podarowano |
mi wspaniały zegarek. W innych miastach takie same honory. Wydano mi

przyjmujących

dokumenty,

go bez

zastrzeżeń

za

około

świata.

Cha,

cha...

!

stwierdzające,

że

i
|
/

jestem

prawdziwego rewizora.
podróżującym brazylijczykiem; uśmieSerbin robił to samo. Pisał ón re- chnął mi się los, który, być może zagularnie do swej kuzynki w Odesie, a bezpieczy mnie na całe życie...
w listach swych kpił sobie z urzędniWychodząca w Moskwie „Wieczeć

ków sowieckich

w podobny

sposób,

šcia“ specjalnego inspektora, któremu jak Chlestakow czynił to w swych liW jednym ze
polecono udzielać mu wszelkich infor- stąch do Trapiczkina.
mysłu wprowadzona w życie. W droswych
listów
pisze
naprzykład:
„Ach,
macyj
podczas
zwiedzania
miasta
i
odze Serbinowi przyszło do głowy, aby
gdybyś wiedziała, z jakiemi
kolic. Na wierzchowcu, należącym do Zojeczka,
udawać robotnika bułgarskiego, odbykomisarjatu spraw wewnętrznych, Ser- honorami mnie wszędzie przyjmują... w
wającego podróż naokoło świata. Uwie
bin w towarzystwie milicjanta
zwie- Kazani (a miasto to jest stolicą repurzono mu. Przeszedłszy jeszcze kilka
dzał okoliczne wioski, by zapoznać się bliki tatarskiej) występowałem,
jako
miast, $erbin zaczął podawać się za
Amerykanina. Znów mu uwierzono. Do na cześć „znakomitego gościa* poże- nowi“ eleganckie ubranie, a od zwią- z życiem chłopów baszkirskich. Wszę- syn konsula brazylijskiego w Chinach.
siebie
dało to współczesnemu Chlestakowowi gnalny bankiet,na którym przedstawi- zku zawodowego otrzymał Serbin 50 dzie przyjmowano go nader serdecznie Muszę przyznać, że wziętą na
mistrzowsku.
Za
miejsco- rubli w gotówce. Żegnany owacyjnie i urządzano na jego cześć owacje. Ale rolę odegrałem po
otuchy i śmiałości. Obmyślił on awan- ciele władz i społeczeństwa
mną
ciągnął
się
stale
ogon
komisarzy
w
Ufie
miarka
przebrała.
Władze
otrzy
turę na wielką skalę.
Przyjechawszy wego wręczyli mu pamiątkowy poda- przez władze i organizacje robotnicze
Serbin opuścił po kilku dniach Złato- mały z innych miast wiadomości o po- i członków centralnego komitetu wydo Kazania, stolicy republiki tatarskiej, runek w postaci pięknego zegarka.
przeprowa- konawczego. W ciągu 11 dni miałem
Z mniejszemi honorami
podejmo- ust i zawitał do miasta Sarapul. Tutaj dejrzanym cudzoziemeu,
podał się za syna konsula brazylijskiedziły
śledztwo
i...
po
kilku
już dniach do dyspozycji samochód. Nie nazywali
wyłudził
w
zręczny
sposób
25
rubli
i
wano
Samozwańca
w
Pietropawłow
go w Chinach. Pomimo, że przedsięwędrował
do mnie Szurką Serbinem, o bynajmniej,—
biorczy ten młodzieniec nie znał żad- sku. Tutaj Serbin występował, jako ro- pojechał dalej do Swierdłowska, gdzie „brazylijski robotnik'
nich wszystkich
„„mister
robotnik miejscowego więzienia pod eskortą te- byłem dla
brazylijski, i w. towarzystwie przedstawił się znów, jako
nego obcego języka i nikomu żadnych botnik
Beens“.
Mieszkałem
w
najlepszym
hogo
samego
milicjanta,
który
jeszcze
brazylijski.
Władze
miejscowe
ulokoosób
urzędowych
zwiedził
szereg
miejdokumentów nie przedstawiał, przedstawiciele władz miejscowych przyjęli scowych instytucyj społecznych, kultu- wały go w hotelu „Ural“, gdzie na ich przed paru godzinami towarzyszył mu telu. Wszyscy zasypywali mnie uprzejgo. z wielką okazałością. Ofiarowano ralnych i gospodarczych. „„Zaszczycił'* koszt zamieszkał. Z inicjatywy orga- w charakterze honorowego adjutanta. mościami najrozmaitszemi, — ale jak
W taki oto sposób zakończyły się też uczynić tego niemieli, skoro byłem
mu bezpłatnie pokój i jedzenie w naj- on swoją obecnością fabrykę konserw, nizacyj robotniczych sowiet związków
przygody współczesne- brazylijczykiem i synem amerykańskielepszym miejscowym hotelu
„Казап- młyn, browar i garbarnię, a następnie zawodowych ofiarował „brazylijskiemu awanturnicze

Wydawca

KOMEDJA

+
i ai
[po rejestru
Handlowego to Sądu
Okręgowego
następujące
wpisy: w Wilnie wciągnię-

NrCE:15 m. 2; unieważ-żeglugi,
komór celnych i od osób prywatnych
aus
Si

P. Nr

EMA PI IC GMS LST SRS (EE NB SEB TIA NEW GK

WIET ZLOZYC

nia,

realizmu

ZMYSŁY

y

w dniu 4-V] 28 r. dodatkowy.
u jaj — EKSJA] — w Lidzie,
7765. II A. „Spėlka dia eks
Morduch Wajnsztejn, Kalman
ieński i Perec Sirota — S-ka".
Siedziba spółki została przeniesiona pod Nr. 12 przy ul. Suwalskiej w Lidzie.

-

Sł

6

ER

£ Vadki- laski spiningėwe, žylki, sznu- SE
ry, haczyki i różne nowości.
Sklep materjałów pismiennych

jaskrawego

okresie „GDY

WESOŁA

ramska

Aš

Pełne

u

3 RRORENR ZIOZZNA
gUOWNĘKARZ ECA

AKUSZERKI Ba”

2.

Lakis kia kia ba ba ba ia Ba ED
EDO
RYBOŁÓWSTWA —
mc

siłą treści!

w dziewczęcym

Dziś! Najnowszy superszlagier! DZIEWCZĘTA
z BALETU
arcydzieło fiimowe w 12 akt. osnute ną tle ro“
mansu p. t. „NAJPIĘKNIEJSZE NÓŻKI WIEDNIA*. Rolę primabaleriny cesarskiej opery kreuje
nasza
rodaczka Dina Gratl, dzielnie sekunduja Carmen Cartelieri i Werner Krauss oraz cały zespół baletu wiedeńskiego

RJ) Konstantego Za

nym ustępstwa.
7.

i

dyrekcją p.

KnsWielka„Mania“
30.

w dniu

ta, srebra, brylantów;
tożnych
„futer i ró

Users

46 m.

Sądu Okręgowego

Wilnie.

porywający

młodzieńczych

i Jmre Raday.
Nad program:
Seansy o g. 6, 8 i 10.15.

erty z podaniem warunków nadana przez P, K.wy,\ akty notarjalne i hipoteczne, weksle, żyra wekslowe, czeki,
ĄKUSZERKA
leży składać
niezwłocznie
do Sądu
U. na pow. Wileńsko- przekazy, pełnomocnictwa i żądania sum Z instytucyj kredytoOkręgowego w Wilnie pokój Nr. 103 w. Smiałowska Trocki na imię Bole- wych podpisują oba; współnicy pod stemplem firmowym. Korepezylmuie odad godz.
godz. 9 sława
Nowiaka
ur,spondencję zaś, pokwitowania z odbioru wszelkiego rodzaju kow godzinach urzędowych.
OW
Mickiewicza 1901 r. w Wilnie, zam. respondencji pocztowej i telegraficznej, zwykłej, poleconej, warw

Orkiestra pod

SIĘ BUDZĄ*. Atrakcyjny dramat kryminalny na tle tragicznego splotu przeczystej miłości i żądzy pieniędzy.

902 —

TĘ

ZGUBY

MOCZOW.

r. b. _ W. Zdr. Nr. 152.

lokal

ia
12,
wydaj
SOK na Zsa

SUSE UEN

ой 12--21 Od 4--6,
ul. Mickiewicza 24,
tel. 277.

w

składający się z

oraz niewielkiego

kania s (1 pokój

się

aa

warów.

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄ-

(GŁOSZENIE
tezy

Lekas

wa
r. Leldowiczo

РОч
potrzeb

E

ka twoja jest zabezpieczona złotem, Sre-

BWAWAWE

Ianei

Dla

od

ujawnienia tajemnych

7019. II A. Gerszater Kasryel. Przedmiot — przedsiębiorZwierzynieć, Antokol). Oszczędności
na
12
stwo
leśne i tartak parowy. Siedziba w Wilnie, przy ul. AntoZgłoszenie do adm.swoje ulokuj
VI
„Mowa“. ||7
proc. rocznie. Gotow- k olskiej, 114.

BA

na

znana

[р

>
być:

OD
„(może

wani
+ ik

5.

Dział A w dniu 8.VI 28 r. dodatkowy
6628. II. A. „Tachanowo — Boruch Wilenski i ska“. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykrešla się z rejestru.

TA

Mieszkanie

dzieci.

z

19,55: Transmisja

angjelskieso,

13 m. |, francuskiego, niemiec_' kiego, pisowni (ortografji)) Po ukofczeniu świadectwo. Żą-

оя
лао

cukierni B. Sztralla.

19.05—19,40:

19,30
dčzyt:

`

tle przygód

a
esa
Ž63888. II A. „Otton Paszkiewicz”.
Wobec
przekształcenia
Ha 42.
įednodsobowej na spolkę firmową firma: „Otton Paszkie|rawia
Kursa 1 wy wy-fir/my

z Warszawy: każdej ilości. Wilno, stwas

17,50

na

czarne),
aa
stemplem firmowym, natomiast korespondencję, ladunki, towaagrest, śrafii, pisania na MA" ry; należności od osób prywatnyc
z poczty, telegrafu, stacji
liny w Szynach, towaroznaw-

mi

17,85 17,50: Komunikat Dyrekcji Tar- gqq

dramat

ae
; nomocnictwa, weksle, czeki, indosy na wekslach (żyra), pokwiCZARNICE wej.
w imieniu Aspółki obaj współnicy
andlu,stenografji,
prawa, nauki,
kali- wania podpisują
Pa
PODAC
CAłącznie p pod

Sygnai CZASU;
я
uł. Straszuna
17,00
17,20: Muzyka z płyt gramofo- GRA:
nowych, . STR.
4
ь
r
17,20 17,35: Chwilka litewska,
|

gów Północnych.

Sensacyjny

i

(jagode
porzeczki,

оее

jrn**

—1 | respondencji
wości kupieckiej,
ko-7należy
GN 10do maja
1928 roku
na czas nieograniczony.
Zarząd
spółki
handloobydwuch
wspólników.
Wszełkie umowy,
akty, peł-

z
UPUJĘ

r.

roku

komedja w 3 aktach. 2) „Dziennik Patchć Nr ©. (r. 1928) w | akcie.
Parter

„Belidf”

1928

Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną ой #. 5 т. 30, w niedziele i święta od od g. 3 m. 30. Początek
й
seansów od g. 6-ej,w niedziele i święta od £ 4-ej. Następny program: „PASIERBICA*.

uczają listownie:
bu- wicz”
zmienia się na: „Młyn Parowy
Otton
1. | chalterji
rachunko- Dawid Jawnowicz*. Spułka firmowa zawarta na

Mickiewicza

RADJO.

с
=
Е
dnia 8 sierpnia

ul.

=
otrzymač
*
posadę? kursaMusisz
|ukończyć
fa>
Е
none
Lan

i.
EMU
bardzo
dogodniei
D .H.-K. Zachęta”

Ostrobramska

10 sierpnia

A.Mickiewicza 22. |

- tung,
Eos
Y

| ————
tel. 9-05

‚ Środa

BoE,

>
EO

wy

(BE RANINOS RED

Aa

żyn, skr. poczt. Nr 8,wo-Święciany,
;
i
BN
к

| dochodowa
cenłrum
miasta, wz

MIEJSKA

ania 7 do

włącznie będą wyświetlane filmy: „Płonąca Granit
„Złotym Zachoazie“ w 10 akiach. W
roiąch głównych: Willam Boyd i Marguerite de la Motte. Nad program: 1) „Trzymajcie złodzieja"

biurowego
т
E
O
=
:
)
‚
s
RARE
ТO
Kino* į Parter od 80 gr. Dziś wspaniały dramat dworu kiabsburgów w 16 akt. wjś słynnej
powieści
Rūsslera
„M
jako na: Teatr „Polonja
LOSNE PRZYGODY KŠIĘŽNICZKI“. Role gtėwne kreuja: czarująca Xenia Desni, wiosniana Gretta
Gralia»

KRajdmodć

inž. M. Sielanka.

SALA

Wileńska 36.

Emersona na benzy- francuskiego i może
nę lub ropę tanio do dawać lekcje muzyki.
sprzedania _ natych- Oferty proszę kiero-

a na poczet reszty zaliczono areszt
2
dowodów
Kos.

zajęcią
‚
Wa

BT

Kamienica

лОНЕw ciężkiem
Meta
skazano na osadzene
więzieniu po dwa lata każdego.
Karę tę na mocy amnestji zmniejszono o

salas

szkołęsludaweś i za
wodo: p Esikóje

| SPRZED

WAWA

ul.
Kinof eatr

UTYNOWANA prai
RAA

wa

Uu

JAtOWY)

E

T EBS

na

tej czynny udział dążyli do obaleistniejącego w Polsce ustroju państwc-

POSADY ema

25 Į

i Mi

Hliejski Kinematogra!
Kulturalno-Ošwiatow

B

7 UB

Ostrobramska
m. 13.

Gutelson

zarzutem

ERO
ab
;
M Młodzieńców
"Bund W. i tychMakaszauważono
Ww dai

Przechodzień.

Rewizor w sowieckim
wydaniu.

„

okręgowym

20,

1.

komu

paru

szoferom do kompanji z kilku innymi kamratami zakatrupić w celach
rabunkowych
pewną staruszkę pod Wilnem to ocz
sta
wyjątek i przecie wie ,
y jeden*ż
rozmaitych ludzi na św
ję
Otóż jeden z tych wszechstronnie sympatycznych ludzi stał się bohaterem następn
jącej historji:
Pewnego pięknego poranku
autobusem
zdążającym ulicą Antokolską jechał nasz doktór, ubrany po cywilnemu. W pewnym momencie zauważył na ziemi
w pobliżu mo-

toru dużą plamę świeżo - wylanej

ga
nia

do

lat

Mendel

prewencyjny t. |. / miesięcy.
na Mendla, dla braków
cych, sąd uniewinnił.

Nie przekład z angielskiego. Broń Boże!
Nasze własne, „wileńskie", co im nie przeszkadza bynajmniej być bardziej niepokojącemi od ich angielskiego prototypu. jedną
z tych opowieści, którą podajemy tu niżej
opowiedział nam pewien lekarz wojskowy
(nie d-r Watson w każdym razie).
Akcja
jej roz grywa się w barwnym świecie sz0-

skutków

dzieży

sądem

Rywin

i Aron

połowę,

1 przechadzek urbanistycznych.
„OPOWIEŚCIE

18

leżenia

jeszcze
dobrnął

45 zawodników, to nie fraszka.

przed

Jankiel

lat

dzyczasie wezmą udział w szeregu
turniejów pomniejszych oraz w mistrzostwie Polski na zakończenie. Pierwszym etapem było Jasło (nędzna mieścina, ale dobrze gra-

ją). Nasi mistrzowie nie byli
w formie, gdyż do półfinału

Wezoraj

dli:

i wyie-

łaszać się o g.6

i

LS!

Druk.

„Wydawniciwo

niaja Moskwa“,

która

w

jednym

ze

M

się z A. Ż. S., mianowicie

в

Potrzebna
ospodyni domajątku. B

swych ostatnich numerów opublikowa”
ła powyższą „epopeę'*',dodaje od siebi
następujące uwagi: „W całej tej epopei współczesnego Chlestakowa uderzyć nas musi przedewszystkiem bezgraniczna łatwowierność, z jaką odpowiedzialni działacze miejscowi, trakto-

AP.

у

Najlepsi tenisiści wileńscy, rekrutujący

SĄDÓW.

EBRO

OW

1

Ž

NEBSEBNZZGDAREZE

SP D RT
ECK:

SŁOWO

SKIE

4

wali „syna konsula brazylijskiego". W

jednem z miast prowincjonalnych, mia“
nowicie

w

Krasnoufimskie,

sporządzo”

no nawet fotografję „brazylijczyka* ! )
portret jego powieszono na wieczną ра
miątkę

w...

mieįscowem

muzeum“.

chwili obecnej fotografja współczesne”
go Chlestakowa,

t.j. robotnika

Serbina

znajduje się już w albumie przestępź /
ców, a sam „znakomity cudzoziemiec!
za kratkami więzienia oczekuje wyroki

sądu sowieckiego.

=
Wiłeńskie"

ul. Kwzszelna

23.

j

