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Frtyku! i sprostowania. 
Prasa opozycyjna t. j. socjalistyczna, wyzwoleńcza i endecka, a zwła. 

zcza ta ostatnia, przepełniona jest wiadomościami, iniormacjami, artykułam! 
>10-| projektowanych przez jedynkę zmianach konstytucji. Chcemy zilustrować 
lonaSzym czytelnikom, ile jest prawdy w tych doniesieniach, iniormacjach, 
/'w-lywodach, W tym celu bierzemy wstępny artykuł „Rzeczypospolitej"*, pod- 
'ch.isany Z.K., i przedrukujemy go caluteńkiego, in extenso, 

sprostowania nieprawdy. Czytelnicy nasi sami się 
zekonają ile tam prawdy zostanie. A,—dodajmy—Z. K., to zlekka zawoa- 
frony umieszczając 

tylko z prawej 

ywany pseudonym kogoś, komu VIII przykazanie Boskie powinno jednak 
/ć znane. Zdaje się jednak, że jest mu tak znane, jak obojętne, narówni 
innemi przykazaniami Boskiem, zresztą. 
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Od kilku tygodni przysłuchujemy się 
skusji na temat zmiany Konstytucji. Gdy 
ednej strony, z obozu sanacyjnego, wi- 
* zdecydowaną wolę zmiany Konstytucji 
3ejmie albo poza Sejmem*, — z dru- 
strony, radykalnej, zwłaszcza ze stro- 

P.P.S. i „Wyzwolenia*, jesteśmy świad- 
jmi poważnego oporu przeciwko wszel- 

zmianom. 
Uważamy, że jedna i druga Strona są 

błędnej drodze. 

W obozie Jedynki już od kilku mie- 
y rozpoczęto przygotowawcze prace 
projektami ustrojowemi. Wygotowano 
naście tąkich projektów. 

Ale cóż, okazuje się, że całe zagad- 

ie ustroju państwowego i Konstytucji 
wadza się tylko do jednego zagadnie- 
— do wzmocnienia władzy wykonaw- 

|| w państwie. 
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Rozszerzając kompetencje najwyższego 

NS, rzchnika władzy wykonawczej, pozo- 

wią się i zachowuje się całkowitą jego 

kodpowiedzialność przed parlamentem i 
bgóle przed nikim. Tę nieodpowiedzial- 
ść rozszerzą się i na rząd, skoro go 516 
yni faktycznie nieodpowiedzialnym przed 

<mem, pozbawionym prawa udzielania 

Uno z zasadniczych uprawnień Sejmu — 
Gntrola nad działalnością rządu — prze= 
gie istnieč. $ 

Dotychczasowe prawo dekretowania 
Zezydenta na czas rozwiązania Sejmu i 

y:ł resu wyborczego zostaje rozszerzone 

okresy zwykłych zamknięć sesyj sejmo- 

sh głównie z racji feryj parlamentar- 
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2 Nazwa „Prezydenta Rzeczypospolitej” 
"ulec zmianie na „Naczelnika Państwa", 

y byłby wybierany na okres dłuższy 
tórzy chcą dożywotnic) przez pow- 

chne głosowanie ludowe. 
    

   

    

   

  

  
To jest projekt grupy pułk. Sławka, 
Wiądomo, najbardziej zbliżonego do 
ederu. Projekt księcia Eustachego Sa- 

, złożony w imię grupy konserwatyw- 
Jedynki, przywracą instytucję monar- 

wańfl w Polsce. Ten projekt jednak wśród 
lie dkalnych elementów Jedynki nie spot- 
a, i Się z uznaniem ij został odłożony ad 
ko ldąs graecas. 
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dak widzimy więc z powyższego pro- 
tem 4 wzmocnienia władzy wykonawczej, 
w! 3% którego wszyscy jedynkowicze są 
av 4, nasz parlament sprowadza się do 
os + 'mej roli i znaczenia, jakie posiadała 
Įį-/ państwowa w Petersburgu w latach 

+ wojennych. Według tych pemysłów 
TV | dędzie mógł rozprawiać np. o Opiece 

(si 7 zznej, o hodowli ogierów rasowych, 
en; "łozach sztucznych, — żadnego jednak 
ne. gdzie miał wpływu na politykę pań- 
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Jum nieufności rządowi. W tym wypadku 

Nieprawda! P. P. S. przygotowuje 
swoje zmiany do konstytucji 17 mar- 
ca. Co robi Wyzwolenie dokładnie 
nie wiadomo, lecz niewątpliwie chce 
ono skorzystać także z tenoru 125 
art. konstytucji obecnej i wnieść swo- 
je zmiany do ustawy 17 marca. 

Nieprawda! Niema jedenastu pro- 
jektów. 

Nieprawda! A drukowanym dowo: 
dem tego, że to jest nieprawda, jest 
fakt, że Czas (jedno z pism jedynki) 
i Słowo (także pismo jedynki) ogło- 
siło szereg artykułów, że do nowej 
konstytucji trzeba wprowadzić samo- 
rząd gospodarczy skombinowany ze 
związkami poszczególnych gałęzi pro- 
dukcji, związkami zawodowemi i zwią- 
zkami inteligencji. Przytem proi. Wład. 
Leopold Jaworski nazwał tę sprawę 
w Czasie „najdonioślejszą dla naszej 
przyszłości”, a Słowo artykuł o sa- 
morządzie gospodarczym zatytułowa- 
ło „O fundament konstytucji." 

Nieprawda! Absolutnie niepraw- 
dziwe jest, że w jedynce istnieje taki 
projekt. Owszem, p. Bukowiecki pry- 
watnie ogłosił broszurę, w której wy- 
kłada teorję o „dualizmie demokra- 
tycznym“ i twierdzi, że w Polsce po- 
winniśmy przyjąć system amerykań- 
ski, przy którym ministrowie są od- 
powiedzialni tylko przed prezyden- 
tem. Ale system amerykański znaj- 
duje w jedynce przeciwników i dlate- 
go najzupełniejszem kłamstwem jest 
ubieranie w tragiczną formę tego, co 
nazwać trzeba systemem amerykań- 
skim, twierdzenie, że to jest zdecydo- 
wane, przyjęte i straszenie tem czytel- 
ników Rzeczypospolitej. 

Nieprawda! Jest to największe z 
kłamstw stale sączonych w społeczeń- 
stwo przez propagandę  endecką, 
absolutnie nieliczącą się z VIII przy- 
kazaniem Boskiem. Nikt w jedynce 
nie proponuje wyborów Prezydenta 
przez plebiscyt. jest to kłamstwo, zu- 
pełnie dowolnie puszczane w Świat. 
Projekty, o których się dyskutuje 
proponują albo wybór przez Zgro- 
madzenie Narodowe (taki jak obecnie) 
albo przez Kongres Specjalny (tak jak 
w Ameryce) albo głosowanie na kil- 
ku przez specjalne instytucje wskaza- 
nych kandydatów, ale nikt nie propo- 
nuje wyboru przez plebiscyt, tak, jak 
to istnieje w konstytucji niemieckiej. 
A jednak jest to kłamstwo, stale 
używane, jako straszak. Co do naz- 
wy,to istotnie cudzoziemska nazwa 
„Prezydent“ jest niesympatyczna i 
powinna ulec zmianie. Ale w tej 
kwestji głośno się wypowiedział, jeśli 
się nie mylimy, tylko p. Bukowiecki. 

Nieprawda! żadnej grupy pułk. 
Sławka niema w jedynce! Pułk. Sła- 

wek jest prezesem całego klubu, cie- 
szy się wyjątkowem uznaniem i sza- 
cunkiem, na który cała jego bohater- 
Ska przeszłość zasługuje. Jego sto- 
sunki z konserwatystamł są jaknaj- 
lepsze, nigdy nie było śladu — теро- 

rozumienia. Projekt ks. Eust. Sapie- 
hy, który, zapewne, — czytelnicy 

Słowa przeczytają iu extenso, nie mó- 

wi nic o monarchji. Jest to projekt, 

przekształcający władze naczelne: w 

państwie w sposób zupełnie odmien- 

ny od szablonu ogólnie znanych kon- 

stytucyj. Ks. Sapieha proponuje pre- 
zydenta dożywotniego. 

Projekt konstytucji jeszcze nie jest 
ułożony, jeszcze się nad nim toczą 
debaty, a p. Z. K. już decyduje, że 
przyszły Sejm będzie dyskutował wy- 
łącznie o ogierach. Aby tylko nie dy 
Skutował o p. Z.K. przez pomyłkę! Jak- 
że smutne jest, że takie pisma, jak 
Rzeczypospolita, mogą reprezentować 
pewne stronnictwa, mogą mówić o so- 
bie że są reprezentami „myśli politycznej* 
w Polsce. Głęboka i poważna debata 
czeka nas przed uchwaleniem konsty- 
tucji. W tej debacie wezmą przecież 
udział wszyscy: i obrońcy systemu 
parlamentarnego, i zwolennicy ustroju 
amerykańskiego, i samorządowcy, i 
centraliści, i republikanie. i monarchiś- 
ci. Jak można tak upraszczać sobie 
zadanie, tak naiwnie przeinaczać nie- 
prawdziwie sprawy, które tak poważ- 
ne są dla Polski. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administrą- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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KLECK—Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

  

Spokojniejsze nastroje Kowna względem Polski. 
BERLIN. 9.8. (PAT). „Berliner Tageblatt“ zamieszcza depeszę swego 

korespondenta z Kowna, stwierdzającą, że nastroje tamtejsze w stosunku do 
dalszego rozwoju konfliktu polsko - litewskiego są znacznie spokojniejsze. 

Spodziewają się w Kownie, że kongres legjonistów w Wilnie nie bę- 
dzie miał skutków zewnętrzno politycznych i że mające się odbyć rokowania 
w Genewie będą miały przebieg normalny, | 

Kowno, ożywione jest, jak pisze korespondent, częścią szerszego odnie- 
sienia się do tych rokowań i umożliwienia dojścia do porozumienia. W ko- 
łach politycznych Kowna stale podkreślają,+że Litwa walczy w tym kontli- 
kcie jedynie o swoją niepodległość i, że żaślną miarą nie może się zgodzić 
na zalegalizowanie zamachu Żeligowskiego przez uznanie Wilna jako tery- 
torjum należącego do Pilski. : 

Równocześnie koła tamtejsze twierdzą, że delegacja polska uznata pro- 
pozycje litewskie w sprawie komunikacji półsko - litewskiej za aktualne, a 
odrzuciła je tylko dla tego, że polskie ministerstwo spraw zagranicznych do- 
magało się tego odrzucenia ze względu na swoją linię polityczną. W Kownie 
żywią nadzieję, że propozycję litewskie dotyczące komunikacji będą jednak 
mogły posłużyć za podstawę do porozumienia. Stąd też pochodzi optymisty- 
czny nastrój w Kownie co do dalszych rokowań polsko - litewskich. Dziennik 
zaznacza, że obecnie napięcie polityczne między Polską a Litwą nie może być 
powodem do żadnego zaniepokojennia, ponieważ obaj partnerzy zgłaszają 
się do stołu konierencyjnego. 

Napaści Kowna ra Łotwę. 
Organ rolników pas. „Briva Zeme“ „OWE. odnosi się do 

taktyki rządu kowieńskiego w sporze polsko + litewskim: Urzędowy „Lietuvos 
Aidas“ kowienski utyskuje znów na niełojalność Łotwy i na jej wybitnie nie 
neutralnestanowisko, wyraźnie po stronie polskiej. Zarzuca ono, že „Briva 
Zeme“ zamieszcza świadomie fałszywe wiadomości i że taktykę rządu lite- 
wskiego nazywa grożącą pokojowi Europy Wschodniej. Znajduje też, iż jest 
wyrazem prawdziwej opinii łotewsk. bowiem«,„Br. Zeme' jest jedynym z naj- 
poważniejszych prawicowych organów łotewskich, najliczniejszej nieomal par 
tii „związku włościańskiego" której przedstawicielem był ongiś Mejerowicz, 
a której członkowie przewodzili przez długie lata łotewskiej polityce zagra- 
nicznej. 

Bolska zdobywa na Olimpjedzie szermierczej trzecie mijste w szabli 
AMSTERDAM. 9.8. (PAT). W finale turnieju szermierczego na szab- 

le drużyna polską po zaciętej wałce zajęła 3 miejsce. W spotkaniu z Niemcami 
Polacy wygrali 9. :7. Bohaterem meczu był Freidrich, który wygrał wszystkie 
swe spotkania uzyskując 4 zwycięstwa. W ostatecznej kwalilikacji finału pier 
sze miejsce zajęły Węgry, drugie Włochy, trzecie Polska, czwarte Niemcy. 
Zwycięski pochód polski po przez zwycięstwa nad Anglę, Stanami Zjednoczo 
nemi, Belgją, Holandją i Niemcami wywołał żywe poruszenie w Amsterdamie. 

Raid lotniczy Małej Enfenty. 
BIAŁOGRÓD. 9.8. (PAT). Dzisiaj rano przybyli tu z Bukaresztu lotni- 

cy, biorący udział w raidzie państw Małej Ententy i Polski. Lądowanie od- 
było się na lotnisku w pobliżu Białogrodu, gdzie mirio wczesnej pory sa- 
moloty witane były przez liczne tłumy publiczności. Samoloty przybywały 
w”krótkich odstępach czasu, poczem mniejwięcej po upływie półgodziny star- 
towały kolejno w dalszą drogę do Pragi przez Zagrzeb. 

- p“ Samolot „Marszałek Pilsudski da się naprawić. 
DPORTO 9.8. (PAT). Dokładne badanie, przeprowadzone nad sta - 

nem samolotu lotników polskich pozwałają żywić nadzieję, że aparat da się 
naprawić. Samolot ucierpiał niewiele z powodu upadku, natomiast został u- 
szkodzony przez stalowy kabel w czasie akcji ratowniczej. 

Ważniejsze części aparatu zostały nietknęte, Motor da się naprawić. 
Sarfiolot będzie odesłany do Paryża na statku przez Havr. Lotnicy polscy od- 
jechać mają w dniu dzisiejszym południowym expresem. 

Podziękowanie Polski za urafowanie nieforfun- 
nych lofników. 

HAMBURG. 9.8. (PAT). Konsul Rzeczypospolitej, Namysłowski, w imieniu mi- 
nistra spraw zagranicznych złożył serdeczne podziękowanie dyrektorowi Deutsche Le- 
wanten Line w Hamburgu za uratowane lotaków polskch przez załogę statku Samos. 

Uczta na cześć lofników. 
OPORTO. 9. 8. (PAT). Konsul generalny Polski Francisco do Lima wraz mal- 

żonką wydali śniadanie na cześć polskich lotników. 
W przyjęciu brali udział między innemi p. Amiot konstruktor aparatu lotników pol- 

"skich, przedstawiciel firmy „Lorraine Ditrich“, Stalter oraz przedstawiciele agencji Ha- 
vasa i Associated Presse. W czasie przyjęcia konsul wzniósł kielich na cześć śmiałych 
lotników, gratulując im brawury i składając życzenia, ażeby nowy pomyślny lot, który 
niezawodnie podejmą nie przeszkodził im w odwiedzeniu raz jeszcze Portugalji, która 
ich zawsze powita z niekłamaną serdecznością. ь 

Lotnicy w serdecznych słowach dziękowali konsulowi ponownie za pełne oddania 
przyjęcie i za udzielenie im pomocy składając jednocześnie na jego ręce wyrazy po- 
dziękowania i wdzięczności dla władz wojskowych, cywilnych i lekarzy, którzy pośpie- 
szyli im z pomocą i opieka. 

Niezawodnie, mówili łotnicy, bylibyśmy woleli dotrzeć do Nowego Jorku, jednak- 
że miło nam, iż wypadek, któremu ulegliśmy pozwolił ocenić sympatję i przyjażń Por- 
tugalji dla Polski. 

Konstruktor aparatu p. Amiot zabierając głos dziękował konsulowi za pomoc, za- 
sznaczając, iź jest ona dowodem sympatji jaka zawsze łączyła narody francuski, por- 
tugalski i polski. Z kolei wszyscy wznieśli kielichy na cześć tych trzech państw. 

Wysłanie oficjalnych zaproszeń na podpisanie 
, pakfu Kelioga. 

BERLIN. Donoszą do prasy tutejszej z Paryża, że w porozumieniu z 
Kelłogiem Quai d* Orsay przesłało wczoraj siedmiu mocarstwom oraz do- 
minjum angielskim oficjalne zaproszenie do podpisania paktu antywojennego. 
Odpowiedzi na zaproszenia te oczekuje francuskie ministerstwo spraw zagra- 
nicznych z końcem bieżącego tygodnia. Co do zaproszenia innych państw, 
a przedewszystkiem Hiszpanii nie zapadła jeszcze decyzja ostateczna, ale 
wykluczonem jest niemal aby zajść miała jakaś zmiana wskutek stanowczego 
postanowienia Kelloga niepowiększania listy zaproszej celem uniknięcia nie- 
zadowole nia wśród tych państw, które chciałyby w ostatniej chwili przyłą- 
czyć się do tego uroczystego aktu. 

ONO— Księg. T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ-K, Smarzyński. 

NIEŚWIEŻ— ul. Ratuszowa | 

Inne zagadnienia ustrojowe, poza wzmo- 
cnieniem władzy wykonawczej, Jedynka po- 
zostawia na boku i mało się niemi inte- 
resuje. 

Zgóry należy stwierdzić, że tego ro- 
dzaju projekty w żądnym razie nie niosą 
ze sobą rozwiązania tak poważnego zagad- 
nienia, jakiem jest zmiana ustroju państwo- 
wego na lepsze. Wzmocnienie władzy wy- 
konawczej—jest tylko fragmentem ogółne- 

jo zagadnienia. R 
| zgóry trzeba powiedzieć, że dla 

swych pomysłów Jedynka nikogo nie znaj- 
dzie w Sejmie. Wszyscy dobrze rozumieją, 
że zmiana Konstytucji nie może się doko- 
nnć w imię jakichś cezarystycznych dą- 
źeń, ale w imię dobra państwa i li tylko. 

O ile w r. 1921 przy uchwalaniu Kon- 
stytucjj mogły się do niej dostać rzeczy 
wadliwe, to dzis—po dziesięciu latach do- 
świadczeń, ciężkich prób i wstrząsów, przez 
które przechodziło państwo, nie wolno jej 
dostrajać i przymierzać do jednostek lub 
lub nawet grup społecznych, ale musi ona 
być fundamentem, na którym oprze się ży- 
cie i prawodawstwo narodu. 

Zmiana Konstytucji zatem musi prze- 
widywać nietylko wzmocnienie, naturalnie 
rozumne, władzy wykonawczej, ale zara- 
zem i zmianę na lepsze w dziedzinie wła- 
dzy ustawodawczej i wogóle polepszenie 
stosunków obywatelskich w RUNE 

Te ostatnie zdania p. Z. K. cytu- 
jemy tylko dlatego, aby pokazać, że 
są one nieprawidłową doczepką wnio- 
sków do fałszywie podanych  infor- 
macyj. 

Dyskusja i debata jest rzeczą po- 
żyteczną. Ale dyskutować nie można 
z człowiekiem, który mówi nieprawdę. 
Ktoś będzie np. chciał prowadzić 
dyskusje na tematy językoznawstwa, 
a jego oponent zacznie mu twierdzić, 
że językiem rodzinnym Anglików w 
Londynie jest język chiński. A jednak 
jak olbrzymie w prasie endeckiej zna- 
czenie posiada szerzenie nieprawdy! 
Przecież niema pisma endeckiego w 
Warszawie, Wielkopolsce, "w całej 
Polsce, któreby nie twierdziło tak, jak 
ten p. Z. K., że jedynka chce wpro- 
wadzić wybory Prezydenta przez ple- 
biscyt. 

Pan Z. K. ma jedno na swoje 
usprawiedliwienie: „Na obradach  je- 
dynki nie byłem, więc nie wiem”. Ale 
dlaczego pisze o tem, czego nie wie, i 
dlaczego pisze, że wie. Cat. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot". į 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow. | 

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

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20% 

Zgon Stefana Radicza. 
W środę wieczorem, jak brzmi 

wiadomość telegraficzna z Zagrzebia, 
ciężko ranny Stefan Radicz zakończył 
życie. Stan zdrowia w krytycznym dniu 
nie budził początkowo żadnych obaw, 
dopiero wieczorem leader Chorwatów 
poczuł silne osłabienie, poczem już 
nastąpiła agonja. Zgon Steiana Radi- 
cza wywołał ogromne poruszenie nie 
tylko w Jugosławii, alei w innych cent- 
rach politycznych. Jest to zrozumiałe, 
ponieważ Radicz mimo wszystko był 
gorącym patrjotą jedności państwo- 
wej Jugosławii. Zgon Radicza, zwła- 
szcza w naprężonej atmosferze StO- 
sunków pomiędzy  Zagrzebiem i Bel- 
gradem, może stanowić iskrę, która 
spowoduje wybuch. 

Nowy rząd jugosłowiański, który 
od opozycji otrzymał niezbyt zaszczyt- 
ną nazwę „pogorszonego wydania 
rządu Wukiczewicza”, postanowił zwo- 
łać parlament do starego gmachu sej- 
mowego, a tem Samem zignorował 
całkowicie opozycję chłopsko-demo- 
kratyczną, która oświadczyła, że pod 
żadnym warunkiem  zasiadąć nie bę- 
dzie w sali posiedzeń, spłamionej 
krwią posłów chorwackich. Nadomiar 
złego rząd, ustalając porządek dzienny 
najbliższych posiedzeń skupszczyny, 
zupełnem milczeniem pominął sprawę 
krwawych wypadków sejmowych, co 
opozycja uważa za wypowiedzenie 
otwartej walki koalicji chłopsko-de- 
mokratycznej. Nie należy przypusz- 
czać, by dyskusja w parlamencie mia- 
ła być w najbliższych „dniach burzli- 
wa, a to dla tej prostej przyczyny, że 
oprócz stronnictw rządowych w'obra- 
dach izby brać będzie udział jedno 
tylko, do tego jeszcze bardzo słabe, 
stronnictwo opozycyjne, mianowicie 
partja rolników serbskich Jjowana 
Jowanowicza. Już na pierwszem po- 
siedzeniu skupszczyny ławy  posel- 
skie Świeciły pustkami. Z ogólnej 
ilości 315 posłów w obradach sejmu 
brało w dniu tym udział zaledwie 
130 osób. .Nie byli obecni ' nawet 
wszyscy posłowie rządowi, gdyż od 
udziału w pracach parłamentu wstrzy- 
mało się 80 posłów radykalnych, re- 
krutujących się z pośród t. zw. pasi- 
czowców i malkontentów centrowych, 
pragnących w ten sposób dać wyraz 
swemu niezadowoleniu z powodu 
obecnej polityki kierownictwa  partji 
radykalnej. Nic przeto dziwnego, ze 
opinja jugosłowiańska nie okazuje 
zbyt wielkiego zainteresowania dla 
przebiegu obrad w _ skupszczynie, 
śledząc natomiast tem _ uważniej 
przebieg wypadków w  Zagrze- 
biu, gdzie w gmachu starego chor- 
wackiego sejmu krajowego, t. zw. 
„saboru* odbywają się właśnie obra- 
dy opozycji chłopsko-demokratycznej. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności miej- 
scem konierencji tej, która swem 
ostrzem w wyniku ostatnich wydarzeń 
skierowana jest głównie przeciwko 
Białogrodowi, jest ta sama sala po- 
siedzeń, w której po przewrocie 
wśród ogólnego entuzjazmu odbył się 
uroczysty akt proklamowania zjedno- 
czenia serbo-chorwackiego. Narazie 
nie wiadomo jeszcze, jakie uchwały na 
konierencji tej zapadną, niewiadomo, 
czy Chorwaci wysuną ponownie hasło 
autonomji, czy nawet pójdą jeszcze 
dalej i domagać się będą tylko 'unji 
personalnej z Białogrodem. 

Zgon Radzicza, okrywając żałobą 
Chorwację, na wynik obrad opozycji 
będzie miał ogromne znaczenie. Być 
może, że przewodniczący obradom 
Swetozor Pribiciewicz potraii opano- 
wać namiętności i nie dopuści do cał- 
kowitego zerwania z Białogrodem do 
czego dążą skrajne żywioły w koa- 
licji chłopsko-demokratycznej. 

* 

WiEBEN. 9.VIll. PAT. Według 
poniesień dzienników z Zagrzebia, w 
całej Chorwacji, jak w Zagrzebiu pa- 
nuje żałoba narodowa. 

O 12 w nocy poczęto w mieście 
bić we wszystkie dzwony. Dzisiaj ra- 
no Zagrzeb był jakby wymarły. 
Wszystkie sklepy były zamknięte. 
Przed willą Radicza gromadzą się 
wielkie tłumy publiczności. W mieście 
panuje zupełny spokój. O godz. 2 
nad ranem odbyło się na placu  Je- 
laczica zgromadzenie, na którem dwaj 
członkowie koalicji chłopsko-demo- 
kratycznej wzywali publiczność do 
zachowania pełnego spokoju i zasto- 
sowania się do wskazówek kierow- 
nictwa partji. Termin pogrzebu nie 
został jeszcze ustalony. 

Premier Koroszec wysłał na ręce 
rodziny Radicza telegram kondolen- 
cyjny, w którym oświadcza, że rząd 
jugosłowiański postanowił pochować 
Radicza na koszt państwa. Koalicja 
chłopsko - demokratyczna sprzeciwia 
się temu, chcąc pogrzebać swego kie- 
rownika własnym sumptem. 

Z Białogrodu donoszą, że dzisiaj 
w południe odbyło się posiedzenie 
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9. Will 28. 

Ofwarcie kongresu prawa między” 
narodowego. 

WARSZAWA, 9—8. Dzis o 
godz. 11 min. 30 w pałacu Prezyd- 
jum Rady Ministrów odbyło się uro- 
czyste otwarcie XXXV Kongresu pra- 
wa międzynarodowego w obecności 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej pp. 
ministrów  Moraczewskiego, wital- 
skiego i Meysztowicza, wiceministrów 
Grodyńskiego, Wysockiego, Cara i 
Jaroszyńskiego, prezydenta m. War- 
szawy Słomińskiego, generała Krze- 
mieńskiego i licznych przedstawicieli 
ster prawniczych, politycznych i to- 
warzyskich. 

Przy stole prezydjalnym wśród 
reprezentantów stowarzyszenia z róż- 
nych krajów zasiedli z ramienia Pol- 
ski prof. Cybichowski, prof. Julian 
Makowski, dr.  Kuratowski. Lord 
Fhillimore prezes rady wykonawczej 
stowarzyszenia, w krótkich słowach 
zwrócił się do proi. Cybichowskiego, 
prosząc go o objęcie przewodnictwa 
zebraniem. W chwili, gdy Prezydent 
Rzeczypospolifej zjawił się na sali w 
otoczeniu adjutantów, prof. Cybichow- 
ski wygłosił przemówienie powitalne. 

_ Następnie powitali kongres w imie- 
niu rządu minister sprawiedliwości 
Meysztowicz i wiceminister spraw za- 
granicznych Wysocki. 

W imieniu delegacji angielskiej i 
amerykańskiej zabrał głos lord Philli- 
more, prezes rady wykonawczej Sto- 
warzyszenia. Z jego przydługiego prze- 
mówienia wynikało, że za największą 
zbrodnię w dziejach świata uważa 
rozbiory Polski. Z kolei przemawiali 
przedstawiciele. Niemiec dr. Hinrich- 
sen, Francji adwokat Dor, Włoch p. 
Paglicci, Grecji p. Caleyanni i t @. 
Wszyscy podnosili z uznaniem zasłu- 
gi Polski na terenie mizdzynarodowym 
Oraz dawali niedwuznaczne oznaki za- 
dowolenia z przebywania na gościn- 
nym terenie stolicy. 

O godz. 5 po południu uczestnicy 
kongresu obecni byli na przyjęciu, wy- 
danem na ich cześć na Zamku przez 
Pana Prezydenta _Rzeczypospolitej. 
Wieczorem członkowie kongresu po- 
dejmowani byli w salonach Hotelu 
Europejskiego przez oddział . polski 
International Law Association. Właści- 
we obrady rozpoczną się jutro od 
rana. 

Min. Miedziński wraca z Paryża. 
WARSZAWA, 9. VIII. PAT. Dziś 

o godz. 9 rano powrócił z Paryża do 
Warszawy minister poczt i telegrafów 
Miedziński, witany na dworcu Głów- 
nym w Warszawie przez grono wyż: 
szych urzędników ministerstwa poczt 
i telegratów. 

Rebile u Mussoliniego. 
RZYM, 9. VIII. PAT. Dzisiaj rano 

Mussolini przyjął generała Nobile, 
który złożył premjerowi relację z 
podrėžy sterowca „Italia“. 

Rady ministrów, na którem debato- 
wano nad obecną sytuacją  poli- 
tyczną. Skupczyna odbyła dzisiaj 
rano posiedzenie żałobne, podczas 
którego prezydent i wiceprezydent 
poświęcili _ przemówienia pamięci 
zmarłego posła Radicza. Podkreślili 
oni w swych przemówieniach załety i 
zasługi zmarłego dla sprawy zjedno- 
czenia narodu jugosłowiańskiego. W 
imieniu serbskiej partji chłopskiej 
chciał zabrać głos poseł Jowanowicz, 
jednakże prezydent nie udzielił mu 
głosu. 

Emisarjusze koalicji włościańsko- 
demokratycznej objeżdżają w samo- 
chodach kraj, napominając ludność 
w myśl testamentu Radicza do za- 
chowania spokoju. W Zagrzebiu 
otwarto już testament polityczny Ra- 
dicza, w którym Radicz wzywa Chor- 
watów, aby po jego Śmierci zachowa- 
li spokój. Kierownictwo chorwackiej 
partji chłopskiej wezwało w ciągu 
nocy wszystkie organizacje partyjne 
do zachowania spokoju i porządku 
oraz wstrzymania się od wszelkich 
man festacyj przeciwko innym partjom 
politycznym. 

x: 

WIEDEŃ, 9. VIII. PAT. Jak do- 
noszą dzienniki z Zagrzebia, na so- 
botę zapowiedziane jest posiedzenie 
opozycji w Zagrzebiu celem  powzię- 
cia odpowiednich uchwał. 

Jako przywódcę i następcę Radi- 
cza koalicja chłopsko-demokratyczna 
zaproponuje prawdopodobnie posła 
Pribicewicza, który już podczas cho- 
roby Radicza kierował partją. Z Bia- 
łogrodu donoszą, że król Aleksander 
przesłał jako pierwszy wdowie yRadi- 
cza za pośrednictwem  zagrzebskiege 
komendanta korpusu wyrazy wspó! 
czucia.
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ECHA KRAJOWE 
GRODNO. 

- Poświęcenie posterunku rzeczne- 
go. O godz. lo odbyło się nabożeństwo 
w kościele pobernardyńskim, na którem 
byli obecni wyżsi funkcjonarjusze policji i 
oddział p. p. Ba: 

Po nabożeństwie zebrali się zaprosze- 
ni na uroczystość goście na przystani po- 
licyjnej. Ustawiony oddział policji oddał 
honory przybywającym dygnitarzom. — 

Na przystani byli obecni: Dowódca 
Korpusu gen. Litwinowicz z małżonką, 
wojewódzki komentant policji państwowej 
insp. Charlemazne, starosta grodzieński p. 
Robakiewicz z małżonką, Dowódca 29 dy- 
wizji piechoty gen. Kleeberg, pułkownicy 
pp. Sawicki, Adamowicz, Szreders, prezy- 
dent miasta p. Rogalewicz, powiatowy Ко- 
meadant policji p. nadkomisarz Miciński z 
małżonką, komeadant komisarjatu rzeczne- 
go p. Szczeniowski, reprezentanci organi- 
zacji i t. d. я Ž ; 

Przed dokonaniem aktu poświęcenia 
przemówił szef duszpasterstwa korpusu ks. 

Suchcicki, podnosząc w dłuższem i pię- 
knem przemówieniu współdziałanie policji 
w wyrobieniu u obywateli poszanowania 
porządku prawnego i zamiłowania ładu. 

Następnie przy dźwiękach hymnu na- 
rodowego, została podniesiona ilaga pań- 
stwowa, poczem ks. Suchcicki dokonał po- 
święcenia przystani i łodzi. 

Rodzicami chrzestnymi łodzi byli — p. 
starostina Robakiewiczowa z p. insp. Char- 
lemagne, p. generałowa Litwinowiczowa ze 
starostą p. Robakiewiczem, p. nadk. Mi- 
cińska z p. prezydentem Rogalewiczem. 

Po poświęceniu przemówił pierwszy p. 
Chariemagne, nawiązując do obchodzonej 
równocześnie rocznicy wymarszu Kadrówki. 
Kończąc, podziękował tym wszystkim, któ- 
rzy do wybudowania przystani przyczynili 
się, poczem wzniósł okrzyk na cześć Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. 

Następnie przemawiał starosta p. Ко- 
bakiewicz, podkreślając duże zasługi i ini- 
cjatywę powiatowego komendanta policji, 
którym przedewszystkiem zawdzięczać na- 
leży urzeczywistnienie się tak doniosłego 
projektu, jakim jest rzecznyjposterunek po- 
licji. 

: Nawiązując do obchodzonej dziś rocz- 
nicy, wzniósł okrzyk na cześć Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

Imieniem miasta przemawiał p. prez. 
Rogalewciz, dziękując, że w trosce o bez- 
pieczeństwo obywateli objęła policją kon- 
trolę nad tak niebezpiecznym żywiołem, jak 
rzeka Niemen, koncząc, wzniósł okrzyk ku 
czci Min. Spr. Wewnętrznych p. Sktadkow- 
skiego i korpusu policji państwowej. 
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Informacyj szczegółowych udziela 

godz. 11—1 i 5—7 w lokalu przy ul. 

  

Nad polskiem morzem 
— Wrażenia z błyskawicznej wy- 

cieczki — 

11! 

Nie licząc Dalmatyńskiego wybrze- 
ża z uroczą Raguzą, posiada Europa 
dwie riwjery w rozumieniu szeregu 
morskich kąpieli ciągnących się na 
znacznej przestrzeni pasmem  jednoli- 
tem. Wyraźnie: morskich kąpieli nie 
zaś stacyj klimatycznych, tem mniej 
malowniczych miejscowości Z  prze- 
pysznemi widokami na morze. Riwje- 
ra—to riwjera. 

Autentyczna „riwjera* ciągnie się 
od Spezji (Spezia) na Liguryjskiem 
wybrzeżu Włoch, dziś coraz częściej 
zwanych ltalja, aż do Cannes na wy- 
brzeżu morskiem francuskiego depar- 
tamentu Alpes Maritimes. Ogromne 
pasmo, niemał nieprzerwane, kąpieli 
morskich... a ani jednej plaży co się 
zowie piaszczystej! Anina Riwierze di 
Levante, ani na Riwierze di Ponente, 
ani na Riwjerze Francuskiej... A pla- 
ża akuratnie piaszczysta to przecie 
pierwszy i nieodzowny warunek, na- 
czelny przymiot miejsca kąpielowego. 

Idealna piaszczystość — z której 
słynie podweneckie Lido cechuje ca- 
шка Riwjerę Belgijską otwartą na 
morze Północne od Nieuport do 
Heystu. Wszędzie: w Ostendzie, w 
Blankenberghe, w Heyst, w  Middel- 
kerke, w Mariakerke wydmy  piasz- 
czyste staczają się ku morzu znako- 
mitą plażą. Nie wspominając o całej 
„europejskości* wygód i komfortu... 

Po za temi dwoma pryncypalnemi 
„riwjerami* Europy są trzy, cztery 
punkty na morskiem wybrzeżu słyną- 

HUT SZKLANYCH 
J STOLLE „NIEMEN“ S, E. 

poszukiwany jest energiczny urzędnik w wieku 30 — 40 lat, 
odpisami 

nadsyłać pod adresem: p. Niemen pow. Lidzki. 

Targów i Wystawy przyjmuje ogłoszenia do 

Na_ terenie Wystawy REKLAMA 
MÓWIĄCA 

Zamówienia na powyższą reklamę przyjmuje Biuro Reklamowe > 
i upoważnieni ajenci. ' 

a Zatwierdzone przez M. S. W. 

5 Biuro Reklamowe 
К STEFANA GRABOW 
a 

z Na okres 
ŻA  SŁOWA% i innych pism na 
# DOGODNYCH. 
я 
a 
й8 
7 

Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej 
przyjmuje zapisy na rok szkolny 1928—29 do dnia 15 b. m. 

Gen. Litwinowicz podniósł znaczenie 
portu policyjnego jako przystani ratowni- 
czej i środka w rozwoju sportów z wodą 
związanych, 'poczem w imieniu armii zło- 
żył zyczenia pomyślnego rozwoju placówki. 

Przemawiał wreszcie naczelnik dróg wo- 
dnych p. Bielawski. 

Po zakończeniu części oficjalnej odby- 
ły się popisy policji rzecznej i przejażdki 
łodzią motorową. 

Nad sprawnością przebiegu uroczystoś- 
ci czuwał osobiście p. nadk. Miciński wraz 
wraz ze swoim zastępcą p. podkom. Ma- 
karewiczem. Podkreślić należy, że uroczy- 
czystość wypadła bardzo pobrze, była nad- 
zwyczaj planowo obmyślana za co organi- 
zatorom i funkcjonarjuszom policji pań- 
stwowej należy się szczera podzięka. 

7 prawdziwą radością przyjęliśmy do 
wiadomości fakt powstania w Grodnie po- 
sterunku rzecznego i opanowania w ten 
sposób niebezpieczeństwa, jakie groziło ze 
strony żywiołu wody. : 

Ze swej sirony życzymy nowopoświe- 
conemu posterunkowi pelicji najpomyśl- 
niejszego rozwoju w służbie publicznej. 

— Decyzja w sprawie teatru. Spra- 
wa wydzierżawienia teatru grodzieńskiego, 
która tak obszerną wywołała dyskusję, do- 
biegła ku końcowi: około 12 bm. magi- 
strat zdecyduje wydzierzawienie teatru je- 
dnemu z oferentów. 

Przyjazd dzieci z Niemiec W so- 
botę 4 sierpnia przyjechało do Grodna 40 
dzieci polskich z Westfalji, mających spę- 
dzić wakacje łetnie w Polsce. Dzieci ulo- 
kowane zostały przeważnie u ziemian pow. 
Grodzieńskiego. 

Drugą partją 15 dzieci, przybyłych w 
poniedziałek 6 bm. zajął się magistrat m. 
Grodna i umieścił je w kolonii w Siw- 
kowie, 

Akcja finansowa, zorganizowana na cel 
przyjęcia dzieci z Niemiec, dałą dotychczas 
ponad łooo zł. 

BARANOWICZE. 

— Jeszcze o nieszczęśliwych rybach 
w Niemnie. Jak donoszą z granicy, dnią 
1 sierpnia rzucili bolszewicy w pobliżu gra-= 
nicy państwowej do Niemna kilka granatów 
ręcznych, w celu nałowienia nagłuszonych 
ryb. Barbarzyński ten połów odbywał się 
z ostentacyjnym spokojem na oczach na- 
szej, obserwującej to ludności. Może w 
Ros. Sow. jest to legalny i powszechnie 
przyjęty sposób łowienia ryb. Dziwne to 
jednak, że ten „Kulturalny* sposób znaj- 
duje i u nas gorliwych naśladowców. 

  

Na posadę ekonoma fabrycznego, 
spodarczy fabryki, do 
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SKIEGO w WILNIE 
Garbarska 1, tel. 82. 

warunkach SPECJALNIE 
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(przez megafony). 

  

FILĄŃOWA 

Sekretarjat Szkoły codziennie w 
Biskupiej 12 II piętro. 9 819° 

ce ze swych kąpieli na Świat cały, a 
mianowicie: wspomniane już Lido, da- 
lej -Biarritz, potrzecie holenderskie 
Scheveningen, które jest tem dla Hagi 
czem morski Sźrasd dła Rygi. Biar- 
ritz zresztą ma wspaniałe morze, ma 
tradycje najmodniejszych kąpieli mor- 
skich, lecz plażę wcale nieidealną. 

Są wreszcie najmocniejsze 
kąpiele morskie, gdzie t. zw.  golf- 
strom wody nie ociepla, a iale idą 
silne, jest Norderney na wyspie Fry- 
zjiniemieckiej wystawione na całą 
surowość morza Północnego; są 
wreszcie, najmocniejsze z istniejących 
wogóle, kąpiele morskie nas wyspie 
Sylt (Westerland auf Sylt) dostępne 
dla organizmów zdolnych do reakcji 
leczniczej „nawet przy dziesięciu, a by- 
wa 1 niżej, stopniach ciepła w wodzie 
morskiej, 

A kąpiele w Bałtyku? 
Tych nie brak. Wszystkie one ma- 

ją bardziej charakter kąpieli w jezio- 
rze niż w morzu, zważywszy na to, 
że morze Bałtyckie niema przypływu 
i odpływu, niema smagania „krótkie- 
mi“ falami podczas przypływu a i 
procent soli oraz jodu mniejszy jest 
w wodach Bałtyku niż w morzu Pół- 
nocnem czyli Niemieckiem tudzież w 
Atlantyku, a nawet i w Adrjatyku. 
Słowem, są to kąpiele — łagodne. 
Do czego też przyczynia się okolicz- 
ność, że wiele kąpieli bałtyckich kry- 
je się wstydliwie po zatokach... 
.,Najgłębiej schowane w zatokę 

Fińską były uczęszczane tłumnie 
przez petersburszczan kąpiele w;Siestro- 
recku... Pożal się Boże, co to były 
za kąpiele! Całą ich okrasą był ładny 
las nadbrzeżny. Czy istnieją dziś je- 
Szcze? A gdzieżby się miały podziać? 
Tylko publika jeż — słyszę — nie ta. 

SŁOW 

Już 2728 laf Pomorze ji 

O 

est zamieszkane przez 
Slewian. 

GDYNIA. 9.8. (PAT). W pobližu Hallerowa na wybrzežu odkiyto Ww 
tych dniach cmentarzysko siowiaūskie. Odkrycia dokonali kadeci z Chełma, 
przebywający w obozie letnim przysposobienia wojskowego D. O. K. Vili, 
którzy kopiąc okopy natknęli się na groby kamienne i urny Urząd konserwator 
ski delegował na miejsce dr. Karpińską i Halinę Cichoszewską, które objęiy 
nadzór nad prowadzeniem dalszych robót wykopaliskowych. 

Odkryto dotychczas 14 grobowców kamiennych z urnami. Wśród gro- 
bów przeważają jednostkowe zwłaszcza tak zwane łużyckie, co do 
wodzi, że wybrzeże polskie wbrew twierdzeniu uczonych niemieckich było 
zamieszkane od niepamiętnych czasów przez iudność słowiańską. Odkryte 
grobowce pochodzą z okresu 800 lat przed Narodzeniem Chrystusa. 

Skutki wybuchu WI 
LONDYN. 9.8. (PAT). Telegram 

duje się w drodze na parowcu „Merel'** 
chu wułkanu „Rokatinda'* nawyspie Pa 

. “ 
kana „Rokatinda“. 
prezydenta wyspy Timor, który 
podaje szczegóły olbrzymiego 
loeweh, który nastąpił w pierwszych 

    

dniach sierpnia. 7 wiosek jest całkowicie zniszczonych przez pożar. 
Około 1000 osób spaliło się żywcem, podczas gdy 600 osób odniosło 

rany od kamieni, wyrzucanych przez krater wulkanu. Wskutek trzęsienia 
ziemi, które poprzedziło wybuch wybrze 
ciągnęło nowe ofiary. Istniejej obawa, 
wraz załogą. 

Znów usuwanie wi 

że wyspy zostało zalane wodą co po- 
że O miejscowych statków zatonęło 

ech granicznych. 
Dowiadujemy się iż jednej z nocy ubiegłych na pododcinku N.-Tarki Litwini znisz- 

czyli zgórą 30 wiech wytykających granicę polsko - litewską. 
Bezsensownych tych iigli prowokacyjnych, jak ustalono, dopuszczają się szaulisi 

przy współudziale czynnym policji litewskiej. 
Stan pierwotny wiech przywrócony. 

Napad na synagogę w Święcianach. 
Ubiegłej nocy w miejscowości Nowe-Święciany dotąd niewykryci sprawcy po- 

wybijali doszczętnie wszystkie szby w gmachu miejscowej synagogi. 
Zawiadumiona o wypadku miejscowa policja wszczęła 

śledztwo. 
natychmiast energiczne 

Zachodzi podejrzenie, że tego karygodnego czynu dopuściło się w celąch pro- 
wokacyjnych kilku miejscowych chuliganów. 

Śmierć na dnie morza. 
Z zatopionej włoskiej łodzi podwańnej wydubyfa 27 martwych 

marynarzy. 
Według ostatnich wiadomości, za- 

łoga włoskiej łodzi podwodnej „S. 
XIV* (o zatonięciu jej podaliśmy 
wczoraj) prawdopodobnie już nie żyje, 
wskutek działalności gazu chlorowego. 
Sygnały, które załoga dawała, ustały 
zupełnie. 

Łódź, która zatonęła na głęboko- 
ści 40 mtr., została podniesiona do 
12 mtr. pod powierzchnią morza. 

* 

Akcja natrafiła na wielkie trudno- 
ści z powodu fatalnej pogody. 

Początkowo nurkowie, wystukując 
na tafli szyby łodzi podwodnej $у- 
gnały alfabetu Morsego, porozumie- 
wali się z kapitanem łodzi. Wczoraj 
około południa dowódca łodzi wy- 
stukał, że uszkodzone zostały aku- 
mulatory i do komór, zajętych przez 
załogę, przedostaje się zabójczy wy- 
ziew kwasu chlorowego. Wobec te- 
go przyśpieszono akcję ratunkową i 
podniesiono łódź o 12 mtr. wgórę. 
Dalsze podniesienie stało się niemo 
żliwe z powodu wzburzonego morza. 

A tymczasem sygnały, dawane 
przez dowódcę łodzi, ustały, co stwo- 
rzyło obawę, że załoga łodzi od wy- 
ziewów kwasu chlorowego zginęła. 

Zamieszczamy poniżej szczegóły 
wydobycia łodzi na powierzchnię. 

Późnym wieczorem łódź podwod- 
na F. 14 została wydobyta na po- 
wierzchnię morza na stalowych lan- 
cuchach. Dokonało tego na specjalnie 
sporządzonych pontonach marynarki 
królewskiej, które zostały po połud- 
niu przywiezione przez pancernik 
„Brindisi“. 

RZYM. 9.8. (PAT). Agencja Stefa 
została przyholowana do Poli i przetran 
wydobycia zwłok. 

Przy pracy tej byli obecni admir 

Ponieważ istniała obawa, że zało- 
łoga łodzi została zatruta przez kwas 
chlorowy na pontonach przygotowano 
aparat acetylenowy, wytwarzający pło- 
mień gazowy o temperaturze 3000, 
aby natychmiast po wyciągnięciu ło- 
dzi na powierzchnie móc odciąć 
tym płomieniem dziób łodzi i w ten 
sposób jaknajszybciej zapewnić do- 
pływ powietrza do wnętrza. Odśru- 
bowywanie łodzi potrwałoby bowiem 
znacznie dłużej. 

Skoro tylko łódź wydobyto na 
powierzchnię morza, aparat acetyleno- 
wy puszczono w ruch. W. przeciągu 
11-tu minut płomień acetylenowy prze- 
topił dookoła dzioba łodzi wąską 
szparę. Dziób odpadł, Buchnęły z 
wnętrza trujące wyziewy gazów. Gdy 
po kilkunastu sekundach zajrzano do 
wnętrza lodzi, oczom marynarzy 
przedstawił się straszny widok. Tuż 
pod dziobem łodzi znaleziono stlo- 
czone niesamowicie kłębowisko ciał 
ludzkich. Nikt jednak nie dawał znaku 
życia. 

Wydobyto zastygłe zwłoki na 
pontony. Tragiczny był to widok, 
Niektóre trupy były okrwawione i po- 
ranione.  Snadź marynarze przed 
śmiercią krwawo walczyli ze sobą o 
dostęp do komory, do której naj- 
mniej gaz chlorowy dochodził. Znale- 
ziono także kilka siał, zczepionych ze 
sobą w  przedśmiertelnym uścisku 
przyjaźni. 

Pomoc lekarska spełzła na niczem, 
Nikogo nie ubało się uratować, 25 
ciał żołnierzy i podoficerów, 2 trupy 
oiicerów nakryto trójkolorowemi sztan- 
darami włoskiemi. 
niego donosi: Łódź podwodna „F 14* 
sportowana do doku, gdzie dokonano 

rałowie. Dowódca korpusu armji 
w Trijeście złożył na rufie łodzi podwodnej kwiaty jako oznakę hołdu armji d 
bohaterskich marynarzy. Praca nad wydobyciem zwłok trwała kilka godzin 
i była bardzo utrudniona z tego powodu, że wewnątrz łodzi znajdował się 
jeszcze gaz chloro - wodorowy. 

27 zwłok złożono na wielkim pontonie, poczem przewieziono je do 
szpitala morskiego i złożono w kostnicy. Przy zwłokach pe nią straż hono- 
rową oficerowie marynarki. Pogrzeb od 
przedstawiciela króla. 

  

będzie się dnia 10 b. m. przy udziale 

  

Finlandja ma zresztą Hangó — Šli- 
czne kąpiele morskie na samym 
cyplu stałego lądu, podane na pełne 
morze, wszelako z plażą bardzo ma- 
ło piaszczystą. Estońskie kąpiele też 
— zatokowe. Ryski Strand ze swoim 
Dubelnem, Majorenhofem etc. ma 
charakter miłej, podmiejskiej willegia- 
tury; widoków „międzynarodowych 
niema. Rychlej już kąpiele morskie w 
Libawie (pełne morze) liczyć mogą— 
z czasem! — na frekwencję z zagra- 
nicy. Połąga... to tymczasem i może 
na bardzo jeszcze długo: ustronny 
zakątek. 

Niemcy mają nad Bałtykiem do- 
brze urządzony Kranz, nad pelnem 
morzem, dependencję Królewca, tu- 
dzież kąpiele morskie w wielkim sty- 
lu Heringsdori, w bezpośredniem są- 
siedztwie Szczecina (Stettin) i Świnio- 
ujścia (Swineniiinde) również nad 
pełnem morzem. 

Pod względem znakomitej piasz- 
czystościj plaży tudzież jej „hinterlandu“ 
w kształcie lasu żywicznego lub choć- 
by tylko lasków pachnących żywicą 
nasza Polska Riwjera nadbałtycka nie 
ustępuje żadnej z wymienionych 
miejscowości kąpielowych. Powiem 
nawet z czystem sumieniem, a wy- 
deptawszy własnemi stopami nietylko 
obie europejskie riwiery lecz i piaski 
w Sables d'Ollone nad Atlantykiem i 
w Dinard nad Manszą i na Sylcie i 
w Ramskgate u podnoża kredowych 
skał nadbrzeżnych Anglji, powiem z 
czystem sumieniem, że takiej jak 
obecnie nasza, czterdziesto- 
kilometrowa plaża od Karwi 
do Helu — takiej plaży ze świecą 
szukać po wybrzeżach Europy. Oczy- 
wiście pod względem przyrodzonych, 
topograficznych warunków terenu. 

Morze jaknajpełniejsze. Piasku 
strefa szeroka. W okolicach Karwi a 
jeszcze i Hałlerowa piasek „przednie- 
go gatunku”, nieustępujący w niczem 
piaskowi na Lido, lecz jeszcze na 
plaży w Helu wyśmienity, choć nieco 
grubszy. Powietrze dzięki zadrzewie- 
niu półwyspu a przedewszystkiem 
jego niepomiernej wąskości „między 
dwoma morzami” wyśmienite. 
Ponadto: plaża na Helu schodzi w 
morze nie tak nieskończenie i bez 
końca płytko jak w wielu innych 
miejscowościach kąpielowych, gdzie 
trzeba któż wie jak daleko peregry- 
nować w morze aby dostać wody 
choćby do połowy korpusu; z drugiej 
zaś strony niema, też dość częstych 
gdzieindziej tuż u brzegu wądołów 
wcale niebezpiecznych. 

To też już dziś pomimo zgoła 
prymitywnych urządzeń na naszem 
morskiem wybrzeżu -—- gości-kąpielni- 
ków i gości-letników z całej Polski 
jest na całym Helu w ciągu wakacyj- 
nych miesięcy mnóstwo. Nie jest to 
atoli i nie powinno być szczytem na- 
szych marzeń. Najbardziej pocieszają- 
cym objawem jest wcale już spory 
napływ na Hel kąpiących się rzesz— 
z terytorjum Wolnego Miasta Gdań- 
ska a nawet z samych Niemiec. 

Jakże to może być? Czyliż nie 
mają przedewszystkiem tak wyposa- 
żonej we wszelkie wygody i komforty 
miejscowości, jak Zoppot? Mają, lecz 
trzeba przedewszystkiem wiedzieć, że 
kąpiele w Zoppot zgoła powabu nie 
mają z racji najpierw niedużej plaży 
i, co za tem idzie ciasnoty a powtóre, 
nietylko wybrzeża u Sopotu lecz wy- 
trzeża całego t. zw. Małego Morza 
czyli zatoki Puckiej, a i po części 
Gdańskiej są wprost zanieczyszczone 

Tam, gdzie niema nadziei. 
Korespondent „,lzwiestij” tak opi- 

suje swój pobyt na łamaczu lodów 
„„Małyginie*, wysłaaym na pomoc 
ekspedycji gen. Nobile: 

Półtora miesiąca nie zachodziło 
nad „Małyginym* słońce. Widziałem 
noce polarne, jasne jak dzień, piękno 
niezrównane. Ludzie gubią liczbę go: 
dzin, dni, tygodni. Ci, którzy patrzą 
na Śnieg polarny, na jego oślepiającą 
białość, okrutnie są za to karani. 
Aby na ten Śnieg patrzeć, trzeba 
mieć specjalne okulary. Kto ich nie 
używa, leży potem przez tygodnie 
chory, z zawiązanemi oczyma. Spo- 
kojnie, bez strachu patrzeć na zorzę 
północną ijej na tym Śniegu reileksy 
może tylko człowiek, tutaj, na tej za- 
czarowanej północy urodzony. 

Z początku „Małygin* spotykał du- 
2а krę, brudno-szarą, įakdyby żyw- 
cem przeniesioną z kanałów  Peters- 
burga. Potem poszła drobna kra, ale 
zbita razem i tłukła o burtę statku. 
Spać było niesposób. Podchodziliśmy 
do stałego lodu. Kapitan wezwał 
wszystkich dziennikarzy na pokład i 
pokazał pierwszego białego niedźwie- 
dzia. 

Niedźwiedź biegł po lodzie rzędem 
ze statkiem. Był on zielonkawo-żółty, 
przynajmniej takim kolorem odbijał 
od oślepiającej białości Śniegu. Był 
jakby tłustą plamą na nieposzlako- 
wano-białym obrusie. Czasami się 
zatrzymywał, przysiadał na tylne łapy 
i patrzał na nas z ciekawością. Po- 
tem znowu biegł i  podskakiwał, 
jakdyby chciał wyprzedzić statek. 

Zabijać jego nie było możra. 
Wśród marynarzy dużo jest przesą- 
dów. Marynarze gniewali się już bar- 
dzo za to, że wyruszyliśmy w drogę 
trzynastego. Zabić pierwszego spotka- 
nego niedźwiedzia, to zła wróżba. 
+ Nadpływały wiełkie lodowce. „Ma- 
lygin“ КЮ! je i odrzucał jak szablą. 
Jechaliśmy pomału. Czasami trzeba 
było się cofnąć, aby wziąć rozpęd i 
nasiąść na lód. W takich wypadkach 
statek nasz stawał dęba, połowa 
statku wisiała w powietrzu. Łamacz 
lodów padał na lodowiec i gniótł go 
zgóry. Trzeba umieć ryzykować, będąc 
dowódcą takiego statku! 

O wyspie „Nadziei*  wiadomem 
jest tylko to, że leży ona nie tam, 
gdzie jest oznaczona na mapach. Czy- 
tałem. uwagi starego, rozumnego 
admirała angielskiego, który powiada, 
że statki o głębokości większej, niż 
15 stop nie powinny podchodzić do 
wyspy Nadziei bliżej, niż o 10 mil 
morskich. 

Czytałem to właśnie w chwili, kie- 
dy „Małygin*, mający 21 stóp zanu- 
rzenia, był od wyspy Nadziei o nie: 
całe 2 mile morskie. Lody, zazwyczaj 
pogardliwo-spokojne, teraz zupełnie 
zmieniły swój wygląd. W powietrzu 
słychać było trzask, łączący w sobie 
hałas ognia karabinowego i strzałów 
armatnich. Lody padały na siebie 
nawżajem, łamały się, huczały. W 
chwilach przerwy mgły widzieliśmy 

  | Gimaazjum E. Dzięcielskiej w Wilnie 
poszukuje nauczyciela 

jęz. polskiego. 
Zgłoszenia kierować do Dyrekcji 

gimn., Wilno, Mickiewicza 22. -0 

  

  

ESA SNES 
Opiece ludzi dobrego serca poleca 

się biedną wdowę, b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo— Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żądnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki upraszą się 
składać do adm: „Słowa* dla b. 
Pracowniczki Szkoły. 
LERB UT UKRAINE CENTAS ОНЧЕ 
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drobnym węglem, które wyrzucają z 
siebie kominami kursujące nieustan- 
nie statki bądź po samej Zatoce Puc- 
kiej bądź mimo niej, docierając do 
Gdańska ze wszystkich stron Świata. 
Nie wolne są oczywiście od tego na- 
der dotkliwego mankameniu kąpiele 
w Gdyni i w Pucku. Wychodzi się 
tam z morza często-gęsto z mnóstwem 
miału węglowego na calutkiem ciele. 
Zaś wybrzeże Helu od strony Wiel- 
kiego Morza jest najzupełniej wolne 
od tego rodzaju niemiłych niespodzia- 
nek. 

To też trzeba widzieć jak przepeł- 
nione do ostatniego miejsteczka statki 
wiozą od samego ranka niedzie- 
lami na Hel tłumy... gdańszczan. 
Są to wszyscy ci, którym chodzi: 
primo o przejechanie się statkiem 
na względnie dłuższy nieco dystans, 
secundo o spędzenie majówkowo 
na wybrzeżu Wielkiego Morza choć 
kilku godzin i tertio o pokąpanie 
Się I wytarzanie się na znakomitej 
plaży. 

Nie šmialbym, jako nie fachowiec, 
stawiać horoskopów przyszłości Gdy- 
ni jako portowi handlowemu a tem- 
bardziej wojennemu. Natomiast wie- 
rzę Święcie w świetną przyszłość He- 
lu jako pasma miejscowości kąpielo- 
wych. Jeśliby zabrać się do stworze- 
nia wzdłuż całego Helu faktycznej 
Riwjery Polskiej z taką energją i ta- 
ką hojnością jak te, z jakiemi budu- 
jemy na szczerych „piaskach Gdynię 
teraźniejszą-ręczyć można, że opła- 
ciłyby się sowicie: koszt i trud. 

Wszakże ten nasz Hel to jak mo- 
lo rzucone w morze — „miejsce ulu- 
bionych przechadzek* jak się pisze 
w przewodnikach.  Dlaczegożby ta 
piaszczysta  grobla zalesiona nie 

czarne skały wyspy Nadziei, bardź 5 
wysokie, z niebieskim  lodowceń,. 
rozwieszonym na skałach. Bardž“> 
piękne. į 

Nie wiedziatem, dlaczego wyspė 
nazywa się „Nadzieja“. Bowiedziałem 
się później, że właściwa nazwa wyspy 
brzmi: „Tu niema nadziei", lecz: przez 
marynarski skrót przechrzczona zo- 
stala na „Nadzieję“. 

Lotnik Babuszkin był już nieo- 
becny od trzech dni. Do ratowniczych 
szalup składano słodką wodę i pro- 
dukty. „Małygin” stanowczo był zai 
blisko strasznych raf wyspy „Na 
dziei“, % 

Pośród lodów „Malygin“ kręc£ 
się, jak bączek, puszczony rek 
dziecka. Stawał dęba i kładł się n 
bok. Mgła pokazywała nam szczyty ® 
wyspy „Nadziei“, to je chowala, zu- 
pelnie jak w kino. Nie wiedzielišmy, 
kiedy przyjdzie Śmierć, lecz czekaliśmy 
jej. Nastała wreszcie chwila, kiedy ka- 
pitan kazał wycofać ster, aby nie był 
złamany, a z kajuty radjowej pokazał 
się radjo-telegralista. Nie można po- 
wiedzieć, aby on szedł do pokładu 
kapitana, on się do nas czołgał. 
Rzucało go po całym pokładzie. Co 
chwila rzucało go dalej, niż się przed- 
tem przyczołgał. Kręciło jego ciałem 
na wszystkie strony, lecz on nie wy- 
puszczał z ręki kawaika  śŚciśniętego 
papieru. Według morskiej instrukcji, 
był bowiem obowiązany dostarczyć 
kapitanowi natychmiast każdą depe- 
Szę terminową. Burza go nie intere- 
sowała, gdy wypełniał punkt instruk- 
cji, zdaje się, że to chodziło o 21 
punkt. 

Spotkał nieoczekiwaną przeszkodę.” 
Oto statyw kinooperatora wyleciał na 
pokład i miotał się jak szalony. 
Ostre, okute końce nóg tego statywu 
były  nielada — niebezpieczeństwem. 
Istotnie, trafiły one w człowieka pełza- 
jącego i nadziały się w niego, jak 
rożen w tatarski szaszłyk. Ale spe- 
cjalista od radja jakoś dał sobie z 
tem radę i ciągnął jeszcze z sobą 
okropny statyw. 

Wreszcie, w chwili, kiedy „Mały: 
gin* upadł na lewy bok, a na prawy 
napływała zbita, straszna skorupa 
lodu, człowiek pełzający, uderzając 
silnie głową o podłogę, oddał wresz- 
cie kapitanowi tę depeszę. Depesza 
była przeznaczona dla korespondenta 
jednej z gazet moskiewskich Ostrow- 
skiego i radjodepesza ta miała treść 
następującą: „ze względu na upłynię- 
cie terminu pańskiego urlopu  prosi- 
my o natychmiastowy powrót bezwas 
runkowo* — podpis redaktora. ! 

Chwila była niesłychanie poważna. 
Przez cały czas naszej podróży „Ma- 
lygio“ ani razu w tym stopniu nie 
zamienił się z ratującego w potrzebu- 
jącego ratunku. Ale wszyscy Śmie- 
liśmy się, jak dzieci. W tej surowej ra- 
djodepeszy było tyle mimowolnego 
humoru. Kapitan ryczał ze śmiechu, 
jak wół. 

KOZRAREÓR SODO DANIS 

CZEKOLADKI 1 
„Daniusia”, „Zinta“ | ®' 

į i „Ūwocowa“ 

A. Piźggęki wim B 

| Są wyśmienite. Żądać wszędzie. 7 

į Ploroszy Gatunek | 
dobrego usposobienia, zdrowych 
nerwów i całodziennego spokoju 
jest moczenie nóg codzień w letniej 
wodzie z domieszką 1 łyżki SOLI 
DO NÓG JANA. Idealnie wpływa na 
zdrowie. Oryginalne tylko z marką 
ochronną „SŁOŃ*. Żądać wszędzie. 

    
    

miała stać się „ulubionem miejscem 
przechadzek“ lub wakacyjnego pobytu 
gości jeżeli nie z całego Świata, to 
aż z bardzo, bardzo dalekich stron? 
Konkurencja Kranza a nawet Herings- 
doriu nie straszna. 

Niedzielami w samem Helu, na 
płaży, wśród wałęsających się po je- 
dynej wsi-miasteczka ulicy, po weran- 
dach restauracyj a zwłaszcza w wy- 
bitnie dobrze prowadzonej restauracji 
w Lwiej Jamie pełno Niemców; język 
niemiecki (czysty, nie „rybacki”) sły- 
Szy się wszędzie. | chwała Bogu! 
Jest 10—tymczasem — choć słaba re- 
kompensata za jężyk polski, rozbrzmią* 
wający wszędzie... w Zoppot'cie. 

A gdy zleją się w jedną naprawdę 
rlwjerę te Karwie i Chałupy, Jastar- 
nie i Hele... i roztoczy się po całem 
wybrzeżu od Wielkiego Morza pasmo, 
nieprzerwane: hoteli, will, pensjona“ 
tów, „kasyn, sklepów etc. etc, wy- 
padnie może wówczas na poczcie i 
na przystankach tramwajów elektrycz- 
nych dublować napisy polskie napi- 
sami w języku angielskim i francus- 
kim? I nie jest to może tak daleka 
„muzyka przyszłości”, jakby się zda- 
wać mogło. ' 

  

į 
Mój Boże! Cóż to za miłe i syfą- 

patyczne te małe domki rybackie 
Helu. Ta ulica jedna, jedyna cała* ** 
tych domkach schludnych, niziutkitu, ® 
z temi ich drzwiami wychodzącetni 
prosto na ulicę, otwieranemi do po- 
łowy—z góry! Mit den halbier 
ten Grossvatertiren... J, 
obyczaj to Bóg wie jak starošyčy Z 
od dziadów - pradziadów, agi pół- 
Helu, ze wsi-osady na c 
wyspu, Niemcy —ewangelicy.
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ОМА 
Z poczynań programowych samorządu fe ytar- 

jalnego. 
Il. 

Doświadczalnictwo. Stwierdzając 
iż przy istniejącej organizacji gospo- 
darstw rolnych i nieodpowiedniej tech 
nice gospodarowania nie można osią- 
gn$ć należytej wydajności gruntów. 
Dział Rolny Wydziału Powiatowego 
Sejmiku Brasławskiego stawia sobie 
zadaniem troszczyć się o dobór odpo- 
wiąędnich gatunków i odmian roślin 
uprawnych, o stosowanie takiego na- 
wożenia i uprawy, które zapewnią go- 
spodarstwom powiatu największe plo- 
ny. Dla osiągnięcia tego Dział Rolny 

, zamierza: 1) rozszerzyć i materjalnie 
, popierać doświadczałnictwo rolne w 

powiecie dążąc do rozszerzenia poży- 
| tecznej działalności = Bieniakonskiej 

Stacji Doświadczalnej przez organiza- 
' cję na terenie powiatu w odpowiednim 

rejonie oddziału tej Stacji, szczególnie 
w kierunku badania uprawy inu; 2) 
Przeprowadzać doświadczenia  zbio- 
rowe w/g instrukcji Organizacyj Do- 
świadczalnych, oraz szematów  opra- 
cowanych przez Dział Rolny z nawo- 
zami sztucznemi ziełonemi i uprawą 
roli we wszystkich rejonach powiatu, 
zaś doświadczenia z gatunkami i od- 
mianami roślin uprawnych w  odpo- 
wiednich dla danych roślin rejonach 
rolnictwa; 3) Zakałdać poletka pokazo 
wę z nawozami sztucznemi, zielonemi, 
ubrawą roli i doborem siewnego ma- 
terjału we wszystkich rejonach powia- 
tu, oraz z gatunkami i odmianami ro- 
ślin uprawnych w odpowiednich rejo- 
nach rolniczych. 

  Meijoracja. W powiecie Bra- 
sławskim jest 171,235 ha gruntów nie- 
uprawianych, 34,875 ha gruntów mało- 
wykorzystanych przez roln., jak błot- 
ne iąki i pastwiska, 47,152 ha nieużyt- 
ków jak bagna i torfowiska i 25,990 
ha jezior. 

Błota i nieużytki stanowią zatem 
prawie 50% obszaru gruntów nicupia- 
wnych. Dla podniesienia ekonomicznc- 
go stanu powiatu przeprowadzenie met 
joracji rolnej jest sprawą palącą. Po- 
wiat posiada znaczną ilość wód w po- 
staci rozrzuconych po całym obszarze 
jezior, rzek, rzeczułek, powierzchnia 
których wynosi około 8% całego tere- 
ES Wody te należą do dwuch 

wni: jeziora Dryświaty i jeziora Dry 
wiaty. Ža czas wojny światowej rzeki 
i rzeczułki, łączące poszczególne jezio- 
ra i odprowadzające wodę odpływową 
zamuliły się, łożyska porosły sitowiem 
krzakami lub zostały zarzucone dru- 
tem kolczastym, skutkiem czego po- 
ziom wód podniósł się powodując za- 
łanie dużych przestrzeni łąk czyniąc 
z nich nieużytki. Biorąc pod uwagę iż 
poziom wód w jeziorach ma tenden- 
cję podnosić się i zwiększać obszar 
zabagnionych terenów w powiecie, 
Dział Rolny zamierza możliwie szero- 
28 popierać i przeprowadzać meljora- 
dje podstawowe, od których, powięk- 
szej części uzależnia się możliwość wy 
konania meljoracji szczegółowej. 

Prócz materjalnej pomocy Wy- 
dział powiatowy Sejmiku Brasławskie 
go zamierzaokazywać ludności powia- 
tu, dążącej do przeprowadzenia me- 
ljoracyj rolnych, i iachową pomoc 
przez utrzymanie przy Sejmiku techni- 
ka-meljoratora celem sporządzenia 
planów, kosztorysów i udzielania ta- 
chowych porad spółkom wodnym i za- 
interesowanym gospodarzom. 

Hodowła. — Hodowla zwierząt do 
mowych w powiecie ilościowo wzra- 

  

sta, zaś co do jakości hodowlanego 
materjału zwłaszcza hodowla bydła 
pozostawia dużo do życzenia. Złe pa- 
stwiska i łąki, brak uświadomienia u 
rolnika-hodowcy co do racjonalnego 
żywienia, chowu i utrzymania zwierząt 
domowych, wytworzyły typ miejsco- 
wych zwierząt, co prawda wytrwałych 
i przystosowanych do miejscowych wa 
runków gospodarczych, lecz po więk- 
szej części, o wadliwej konstrukcji i 
małoprodukcy jnych. 

    

  

  

Typ miejscowego bydła najbardziej 
zachował się w centrum powiatu. Za- 
leżnie od wyróżniających się rejonów 
hodowlanych Dział Rolny ma zamiar 
planowo popierać hodowię zarodową 
i produkcyjną. Zarodową hodowlę by- 
dła czerwonego polskiego forsować w 
stosownych rejonach gdzie najbardziej 
zachował się typ miejscowego bydła, 
przez organizację punktów: kopulacyj- 
nych z buhajami rasy 

skiej. W rejonach zaś gdzie zachowa- 
ły się krzyżówki z bydłem importowa 
Rem i ulepszenie tego materjału rasą 
czerwono - polską mogłoby dać nara- 
zie ujemne wyniki — prowadzić uiep- 
szenie tego bydła odpowiednim dobo- 
rem rozpłodowników miejscowych, w 
tem celu dla zbadania pogłowia buhai 
urządzić spędy buhai w gminach la- 
tem 1928 i 29 r. 

Pomoc Wydziału Pow. Sejmiku 
Brasławskiego w dziale hodowii po- 
legać będzie na organizacji punktów 
kopulacyjnych z buhajami rasy czerwo 
no - polskiej i na organizacji pokazów 
hodowlanych i premjowaniu lepszych 
okazów. Fachowa pomoc musi być о- 
kazaną przez organizację Kółek hodo- 
wców, Kół kontroli obór, wprowadze- 
nie wstępnych ksiąg hodowlanych, or- 
ganizację pokazów, kursów i odczy- 
tów hodowlanych. 

Ulepszenie hodowli koni w powie- 
cie Dział Rołny ma zamiar popierać 
przez nabycie 5 ogierów rasy szwed- 
zkiej po jednym ogierze rocznie. W ro- 
ku bieżącym pierwszy już został zaku- 
piony. 

W dziale hodowli owiec — popie- 
ranie hodowli miejscowych owiec 
wrzosówek i karnówek przez szerze- 
nie wiedzy o chowie i hodowli owiec. 
Utrzymanie dojrzałych, najbardziej ty- 
powych tryków, oraz premjowanie ma 
terjału hodowlanego owiec na poka- 
zach i spędach. Zakup tryków, wrzo- 
sówek z Dziśnieńskiego i karnówek u 
p. Doręgowskiego w Brasławskiem w 
łącznej ilości 30 sztuk. 

W dziale ulepszenia trzody chlew- 
nej — dążyć do ulepszenia miejsco- 
wych świń przez postawienie w powie 
cie 30 knurów i 15 gniazd trzody chle 
wnej z rasami odpowiedniemi dla na- 
szych gospodarczych warunków; ty- 
tułem próby uzyskać ulgowy kredyt 
na hodowlę miejscowych świń w sta- 
nie czystym i krzyżówek. 

Mieczarstwa. Przy organizowaniu 
nowych mleczarń w powiecie Dział Rol 
ny przedewszystkiem dążyć będzie do 
stworzenia mocnych podstaw istnienia 
już prosperującym na terenie powiatu 
mleczarniom w iłości 8 mleczarń. Pro- 
jektowan e się jednak zorganizowanie 
w okresie 5cio letnim 8 nowych mle- 
czarń. W tym że czasie Wydział Rol 
ny zamierza przejście jednej z mle- 
czarń na parową, oraz popieranie se- 
rowarstwa. Projektuje się zorganizo- 
wanie przy mleczarniach zbiornic jaj, 
po poprzednim przeprowadzeniu kur- 

„i YE ES IIS, 

Płynęło im życie spokojnie, zdala 
od świata, patrjarchalnie, jak u Pana 
Boga zą piecem, wśród rodzinnych 
smutków i radości, od Bożego Naro- 
dzenia do Wielkiejnocy i od Wielkiej- 
nocy do Bożego Narodzenia... 

Nagle im nad oknami i drzwiami 
pozawieszano szyldy kupieckie. Dro- 
gerja — Sklep kolonjalny — Wyroby 
i pamiątki z prawdziwego bursztynu... 
No i dobrze. Dziwnie trochę—dawna 
izdebka zawalona „towarem”, do ni: 
czego niepodobna. Gdybyż tak tylko 
flondry wędzone .i Świeże! Ale nie 
szkodzi; dobrze jest Grosz płynie i 
płynie; nie obejrzysz się, ani spo- 
strzeżesz się... Pomimo podatków... 
Gžy to dziw! Ileż to tego luda, tych 
gości przepłynie dzień w dzień latem 
po tej jednej, jedynej uliczce w Helu, 
mimo obu szeregów tych schludnych, 
małych, staroświeckich domeczków! 

Lipy rosnące środkiem | ulicy ni- 
komu nie wadzą. Broń Boże! I to ta- 
kie ładne, takie oryginalne, takie mi- 
łe. Bywa ktoś późnym wieczorem 
przybiegnie z pociągu, szuka mieszka- 
nia, ciemno już jest, tłucze się biedak 
jak Marek po piekle po tej jednej, je- 
dynej ulicy  wioskowo-miasteczkowej, 
wyrźnie się pociemku o lipę albo to- 
botki swoje o nią pogruchocze... Nie 
szkodzi! Mała bieda! To przecie Hel 
a nie żadne bulwary paryskie a choć- 
by i wileńska ulica Mickiewicza mię- 
dzy Lutnią a Żorzem. ‹ 

I pamyśleć sobie, że z tego śladu 
nid zostanie; że zginąć tu musi wszy- 
2 że nie może przecie Hel pozo- 

© na wieki wieczne wioskową osa- 
dą rybacką z tym swoim zacnym, 
uczciwym, głęboko uczciwym ludem... 

Stoi taki rybak w drzwiach swo- 
jego domku do połowy zgóry uchy- 

lonych, jak szlabon. Oparł się łokcia- 
mi lub założonemi rękami, jak o ra- 
mę okna i przygląda się godzinami 
całemi przeciągającemu mimo jego 
chałupy tłumowi  „etranżerów'. Bo 
czy dla niego każdy człowiek przyby- 
wający ze „stałego lądu" to nie cu- 
dzoziemiec? Tylko on na tych przy- 
byszów, co mu już do góry nogami 
przewrócili rodzinną cichą osadę i kto 
wie co jeszcze z nim zrobią _ patrzy 
z niewzruszoną w oczach pogodą z 
najwyraźniej przyjaznem uczuciem w 
duszy. 

Jak wrażliwy jest na interesowa- 
nie się Helem lub jego własnym by- 
tem, na dobre, przyjazne słowo, 
osobliwie gdy się z nim po niemiecku 
rozmawia! Rychło zbliży się i żona; 

a i dzieci podejdą. Ten obcy pan, 
co zatrzymał się przed domem ich 

na chwilę i nigdy już może więcej tu 
nie przystanie, jest — choć na minut 
КИКа — faktycznym gościem tej ry- 
backiej rodziny. 

Dobry, zacny, uczciwy lud, sympa- 
tyczny, bez cienia chciwości... To nie 

zakopiański ludek góralski—o, nie! 
Przyjdzie „czas—i ci dobrzy, zacni ry- 
bacy z Mierzei Gdańskiej zwanej He- 
lem upodobnią się — przy naszej 
pomocy — do zakopiańskich górali. 
Wówczas Hel będzie posiadał o je- 
den urok mniej... i znikną nazawsze 
nawet w pamięci ludzkiej te małe, 
staroświeckie, przytulne,  schludne 
domki, tworzące na Hel jedną, jedy- 
ną ulicę, wpośrodku której szpalerem 
miejscami lipy rosną. 

(D. C. N.). 

FW 
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М ЗСОМ 
su jajczarskiego w Brasławiu dla spo- 
pularyzowania sprawy  jajczarskiej. 
Projektuje się ponadto zorganizowa- 
nie w roku bieżącym pierwszego pun- 
ktu spółdzielczego przeróbki Inu. W za 
leżności od wyników pierwszych po- 
czynań, zależeć będzie powstawanie 
następnych punktów przeróbki, któ- 
rych odczuwa się silny brak, z czego 
korzystają tylko prywatni handlarze, 
obniżając cenę na włókno. Pozatem 
na widoku popieranie organizacji ole- 
arni w powiecie. Dotychczas zastała 
uruchomiona przez Sp. Roln. Handl. 
„Rolnik“ w Brasławiu olejarnia z dob- 
rym wynikiem. : 

Spółdzieiczość rolniczo - handło- 
wa. Sprawie rozwoju spółdzielczości 
rolniczo - handlowej Wydział Powiato 
wy przypisuje szczególne znaczenie 
gdyż rola spółdzielni rolniczych w od- 
działywaniu na podniesienie stanu rol- 
nictwa jest ogromna. Wydział Powia- 
towy uważa za celowe i wskazane po- 
pierać tak moralnie jak materjalnie już 
istniejące spółdzielnie rolniczo - han- 
dłowe w Brasławiu i Turmontach, roz- 
wijające się bardzo pomyślnie z wie|- 
kim pożytkiem dia ludności rolniczej 
powiatu. 

Pozatem Wydział Powiatowy bę- 
dzie dążył do organizacji spółdzielni 
owocarskich, budowłanych i wszelkich 
innych placówek spółdzielczych moga- 

   

   

cych przyczynić się do podniesienia do 
brobytu ludności rolniczej. 1 

  

INFORMACJE 
DO WIADOMOŚCI NABYWCÓW 

NAWOZÓW SZTUCZNYCH . | 

Przy rozpowszechnianiu nawozów 
sztucznych jest rzeczą niezmiernie wa- 
żną, aby nawozy były należytej jako- 
ści, aby cena ich była dostępna i aby 
można było nabywać te nawozy na 
dogodnych warunkach kredytowych. 
Te trzy zasadnicze sprawy uwzględnio 
ne są w możliwie szerokich granicach 
przez akcję kredytową Państwowego 
Banku Rolnego. 

Przedewszystkiem jeśli chodzi o 
jakość, to nawozy sztuczne są wysy- 
łane bezpośrednio z fabryk całemi wa- 
gonami do organizacyj spółdzielczych, 
do komunalnych kas oszczędności, a 
w braku tych instytucyj, nawet gru- 
pom rolników bezpośrednio, jednak w 
ilościach nie mniejszych, niż jeden wa- 
gon. - 

Przy wysyłce nawozu labryka do- 
konuje analizy zawartości procentowej 
azotu, kwasu iosiorowego lub tlenku 
potasu i według tej zawartości oblicza 
się należność za nawóz sziuczny, Od- 
biorca nawozu sztucznego (spółdziel- 
nia, kasa komunalna, lub grupy rolni-- 
ków) mogą po nadejściu wagonu z na- 
wozem na ich stację, wziąć próbę w 
przepisany sposób i odesłać do kon- 
troli, t.j. do ponownego zbadania, czy 
zawartość procentowa odpowiada ana 
lizie, którą zrobiła fabryka. W ten spo 
sób rolnik ma dostateczną gwarancję, 
że otrzymuje nawóz sztuczny należy- 
tej jakości. Rolnicy dobrze wiedzą i 
opowiadają sobie jak to czasem nawo- 
zy są zaiałszowane domieszką zwy- 
czajnego piachu przez nieuczciwych 
pośredników. 

Co się tyczy ceny, to jeżeli rolnik 

  

nabywa nawozy sztuczne za pośredni- , 
  ctwem swojej spółdzielni, kasy koniu- 

-eu ez »oeęd usiulmod 03 'd 4 1 faujeu 
wóz sztuczny cenę tabryczną 7 “ойда- 
niem tylko kosztów przewozu kołeją i 
końmi, oraz nieznacznych drobnych 
wydatków sprzedawcy. 

Może powstać pytanie, co za ko- 
rzyść ma spółdzielnia lub kasa komu- 

nalna, jeżeli sprzedaje te nawozy tyl- 
ko po cenie iabrycznej z dodaniem nie 
zbędnych kosztów. Otóż na to odpo- 
wiadamy, że zarobek dla spółdzielni 
lub kasy komunalnej mieści się w ra- 
bacie, z którego korzysta ta spółdziel- 
nia, lub kasa komunalna. Więc w inte- 
resie każdego rolnika leży dopilnowa- 
nie, aby nie przepłacać za nawozy 
sztuczne. Tę sprawę powinien  zała- 
twić sam rolnik, żądając okazania cen 
fabrycznych. Ceny fabryczne ogłasza- 
ja fabryki. Również państwowy Bank 
Rolny wymienia te ceny w swoich okól 
nikach. 

Gdyby się zdarzyło, że rolnik pła- 
ci za nawozy więcej niż się należy, ra- 
da na to jest w napisaniu listu o takim 
wypadku do Państwowego Banku Rol- 
nego. Można się spodziewać, żę Bank 
rzecz sprawdzi i nie dopuści, aby od 
rolnika pobierano za nawozy ceny 
wygórowane. 

Kwestja kredytu jest załatwiona 
przez Państwowy Bank Rolny w ten 
sposób, że rolnik za kredyt w nawo- 

zach sztucznych nie powinien płacić 

więcej, jak 8 względnie 9% rocznie 

(warunek sprzedaży na jesień 1928 r.) 

jeżeli za kredyt gotówkowy dziś conaj 

mniej trzeba płacić 12%, to 8 — 9% 

jest stopą tanią. Termin kredytów w 
nawozach sztucznych jest ustalony w 
sposób następujący: dla nawozów dla 
siewu wiosennego termin płatności 
przypada w dniu 15 listopada tegoż 
roku, dla nawozów dla siewu jesien- 
nego — termin płatności przypada od 
stycznia do 15 marca następnego 
ku. 

FO 

  

DYDIS EWY мер ее е 

Spłoszeni włamywacze zasypali policjania 
strzał 

Przodownik | komisarjatu P. P. p. 
Aleksander Klecki, o godz. 2 m. 15 w no- 
cy z 7 ha 8 mb. pełniąc służbę patrolową 
swej dzielnicy, w chwili gdy znalazł się 
na ul. Turgielskiej w pobliżu uł. Beliny, za- 
sypany został strzałami rewolwerowemi, 
Które, na szczęście, nie wyrządziły żadnej 
krzywdy. 

, Natychmiastowy pościg za uciekający- 
mi osobnikami nie dał narazie pozytyw- 
nych wyników. Zdołali oni ujść w ciemno- 
ściach nocy. 

Natomiast skonstątowano, że zbrod- 

  

ami. 
niarze tej nocy zamierzali okraść sklepy, 
mieszczące się w domu Nr 5 przy ul. Ła- 
kieć i Nr16 przy ul.Turgielskiej, do których 
już włamywali się, lecz zostali spłoszeni 
przez nadchodzącego przod. p. Kleckiego- 
. Zaznaczyć należy, że przod. Klecki 
jest specjalnie nielubiany przez złodziei, 
którym stale paraliżuje plany swą wytrwa- 
łą pracą dla dobra społecznego. 

Już kilkakrotnie spotkał się z zuchwa- 
łymi złoczyńcąmi, którzy z bronią w ręku 
stawili mu zacięty opór. (B 

r). 

Kobiety na Glimpiadzie. 
. Dotychczas lekką-atletvka była wyłącz- 

nie reprezentowaua na «Olimpjadzie przez 
mężczyzn, Kobiety dopuszczano jedynie do 
zawodów pływackich. W roku bieżącym 
urządzono po raz pierwszy obok konku- 
rencyj męskich również kobiece. Pzredsta- 
wicielki płci słabej wykazały, że w zapale 
sportowym, ambicji i chęci zwycięstwa fie 
ustępują swym kolegom — natomiast w 
MENIS fizycznej pozostały daleko w 
yle. 

. Program damskich zawodów był o 
wiele mniej urozmaicony: w biegach np. 
rozegrywano jedynie 100 i 800 mtr. 

„ Do finału stumetrówki weszły 3 Kana- 
dyjki, 2 Niemki i 1 Amerykanka. Ponieważ 
zdenerwowane zawodniczki robiły ustawicz- 
ne false-starty (wybiegnięcie przedwczesne 
— przed strzałem) sędzia usunął 1 Kana- 
dyjkę i 1 Niemkę; ostatecznie zwyciężyła 
Robinson-Amerykanka w 12,2 sek., Niemka 

była 4-ta. Zato bieg na 800 mtr. przyniósł 
Niemcom jedyne pierwsze miejsce w lek- 
kiej atletyce. Panna Radke ustanowiła w 
tym biegu nowy rekord światowy—2 min. 
16,8 sek. 2) Hitomi ( japonia). Polka Kiło- 
sówna (podobno 16-letnia panienka—do- 
dajmy ze 4 lata a będzie jeszcze o 2 la< 
ta odmłodzuna) dotarła do finału w któ- 
rym przyszła ną 8-mem miejscu. Bieg 800 
mtr. okazał się stanowcze ponąd siły ko- 
biece - niemal wszystkie zawodniczki zem- 
dlały na mecie, musiano je cucić i odnosić 
do szatni. 

Rzut dyskiem był jak wiadomo popi- 

sem Konopackiej, ” machnęła ona 39 mtr. 
62 cm. 2) Copeland (U. S. A.) 37 mtr. Wy- 
nik naszej mistrzyni jest unikatem swego 
rodzaju, „odsadzenie* drugiej z kolei za- 
wodniczki o 2 i pół mietra było jedynem 
tak bezapelacyjnem zwycięstwem na całej 
Olimpjadzie. Różnice były zawsze mini- 
malne — centymetry conajwyżej tutaj zaś 
aż 2,5 metry!!! Warto zaznaczyć, iż damski 
dysk waży około kilograma podczas gdy 
męski 2 i pół. 

W skoku wzwyż osiągnęła panna Ca- 
terwud (Kanada) I metr 59 cm. Sztaietę 
4 х 1oo wygrała Kanada po zaciętej walce 
z Amerykankami. 

Naogół zawody kobiece cieszyły się 
znacznie mniejszym powodzeniem niż mę- 
skie — traktowano je niepoważnie, raczej 
jako intermezzo między _ pasjonującemi 
biegami zawodników. Nic dziwnego — wo- 
bec Williamsa panna Robinson wydawała 
się żółwiem, mdlejąca Radke nudziła wszy- 
stkich, rekordzistka w skoku Gleitze wyda- 
wała się niezdarną... 

W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła nie- 
spodziewanie Kanada uzyskując 34 p. 2) 
U.S. A. 28 pkt. 3) Niemcy 25 pkt. 4) Pol- 
ska lo pkt. 5) Szwecja 8 pkt. 6) Holandja 
7 pkt. 7) Japonja 5 pkt. i t. d. Jak widzi 
my Polską zawdzięcza swe zaszczytne mi 
sce rekordowemu rzutowi  Konopackiej, 
możemy być dumni z tej zawodniczki, 

    

   

  

która sama jedna więcej zdziałała niż cała 
pozostałą ekspedycja 
zem wzięta. 

lekko-atletyczną ra- 

  

PI/ TEK 

© Das 

Wawrzyńca. 

jutro 

Tyburcego 

postrzeżenia  metearotogiczne 
Zakładu Meteorologjł U. S. B. 

z dnia — 9-VIl 1928 r. 

Wschód sł. g. 4 m. 08 

Zach. si. 0 g. 19 m. 23 
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Ciśnienie J 158 
średnie w m. į 

Temperatura 4. = 
średnia | jem 

Opad za do- ! 
bę w mm. | 

Wiatr | 
przeważający į 

Uwagi: Pogodnie, przelotne opady. 
Minimum za dobę — OC. 
Maximum na dobę 18-C. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

Południowo-zacho čni. 

MIEJSKA. 
— (v) Zamknięcie listy zapisów wol- 

nych pokoi. Informują nas, iż wobec dosta- 

tecznej ilości pokoi noclegowych, zgłoszo- 
nych przez interesantów dla gości przyby- 
wających na wystawę, z dniem dz szym 

Magistrat m. Wilna zamyka listę zapisów. © 
em zgłoszono przeszło 1000 pokoi 

prywatnych. . 
(W celu udogodnienia wszystkim zainte* 
resowanym przybywającym do Wilna na wy 

В i i na dworcu kole- 
jowym zorganizować specjalne biuro kwa- 
terunkowo - informacyjne. 

   

  

   

  

  
    

— (0) Wyniki lustracji piekarń. Wyni- 
ki przeprowadzonej ostatnio lustracji piekarń 
stwierdzają niezbicie, stałe czuwanie nad 
stanem sanitarnym piekarń jest rzeczą nie- 
odzowną, zwłaszcza w odniesienia do pie- 

karń małych, mieszczących się w nieodpo- 

wiednich lokalach, których dotychczasowe 

istnienie tłumaczyć należy jedynie względa- 

mi na ich właścicieli. Ci ostatni bowiem, w 

razie unieruchomienia ich warsztatów pra- 
bozostaiłby bez środków do życia. 

ględy tego rodzaju muszą jednak mieć 
swoje granicy. W każdym wypadku nie mo- 
żna tolerować wypieku chleba w antysani- 
tarnych warunkach. 

—(o) Przystanki autobusów. Jak się do- 
wiadujemy, przystanki autobusów w najbliż 
szym czasie zaopatrzone zostaną w oświet- 
lone wieczorami sygnały. Prócz tego na każ- 
dym przystanku postawiona będzie ławka 
dla czekających pasażerów. 

URZĘDOWA. 

-- (0) Nowa ustawa o meldunkach. 
Dnia 19 września rb. wchodzi w życie no- 
wą ustawa o meldunkach. Rozporządzenie 
wykonawcze do tej ustawy między innemi 
przewiduje przeprowadzenie wpisu faktycz- 
nych mieszkańców stałych do ksiąg stałej 
ludności. 

W tym celu Magistrat będzie zmuszo- 
ny do przeprowadzenia korespondencji 7 
innemi gminami co do każdego obywatela 
oddzielnie, albowiem jednocześnie z wpi- 
saniem kogokolwiek do ksiąg stałych, mu= 
si być przeprowadzone wypisanie z ksiąg, 
w których obecnie figuruje. Liczba osób, 
faktycznie stale w Wilnie zamieszkałych, 
choć formalnie przypisanych do ksiąg w 
innych gminach, jest dość znaczna. 

Następnie ustałone zostanie, że w kar- 
totekach biura adresowego każdy stały 
mieszkaniec będzie miał jedną stałą kartę 
ewidencyjną, na której będą czynione 
wszelkie zmiany meldunkowe. Karta ta po- 
zostanie po śmierci mieszkańca przenie- 
siona do archiwum. 

jak wiadomo, pozatem nowa ustawa 
znosi wszelkie opłaty meldunkowe, pobie- 
rane w chwili obecnej. Strata miasta wo- 
bec tego przepisu wyniesie przeszło 
100000 zł. rocznie. 

    

     

     

   

  

WOJSKOWA. 
-— (r) Pułk. A. Górski na zawodach 

K. O. P. Dowódca 6 brygady K.O.P. płk. 
Artur Górski wyjechał do. Niemenczyna, 
gdzie obecnie odbywają się tygodniowe za- 
wody sportowe K.O-P. 

SZKOLNA. 

o) S pozaszkolna nad mło- 
dzieżą szkół średnich. Jak się dowiadu- 
iemy, włądze szkolne opracowują obecnie 
pregram opieki pozaszkolnej nad młodzie- 
żą szkół średnich. Główna wytyczna pro- 
gramu idzie w kierunku zainteresowania 
młodzieży w godzinach pozaszkolnych roz= 
rywkami godziwemi, įtekturą, widowiska- 
mi i sportem. Chodzi o zajęcie młodzieży 
w wolnym od zajęć czasie, pozostawiając 
jedynie wolne godziny na przygotowanie 
iekcyj. 

. Nie ulega wątpliwości, że kwesja opie- 
ki pozaszkolnej była do ostątnich czasów 
nieco zbagatelizowana, wobec czego tracił 
na tem program ogólny wychowania mło- 
dzieży. Znaczna część uczniów szkół śred- 
nich po wyjściu codziennem ze szkoły nie 
ma nad sobą należytej opieki rodziciel- 
skiej. Pozostająca bez opieki młodzież ła- 
two poddaje się złym wpływom, zaczyna 
interesować się najgorszemi pizejawami 
życia i od sportu niejednokrotnie wpada w 
sidła gier hazardowych i hulanek przed- 
wczesnych. 

SAMORZĄDOWA. 
— łv) Zatwierdzenie dodatkowego pre- 

liminarza Sejmiku  Wilejskiego. W dniu 
9 bież. mies. Wojewoda Wileński zatwier- 
dził dodatkowy preliminarz budżetowy Sejmi 
ku Wilejskiego w sumie 437,532 zł. 04 gr. 

Wzmiankowany budżet przewiduje po 
stronie rozchodowej 335.000 zł. na budowę 
szosy na sziaku Smorgonie - Narocz - Wi- 
lejka. 

— (v) Rozwiązanie rady gminnej w Hol- 
szanach pow. Oszmiańskiego. Decyzją p. wo- 
jewody Wileńskiego z dnia wczorajszego zo 

stała rozwiązana rada gminna w Holszanach 

pow. Oszmiańskiego. Rozwiązanie spowodo 

wane zostało stwierdzonym brakiem gwa- 

rancji normalnego i korzystnego dla rozwo- 

ju gospodarki gminnej funkcjonowania tej 
rady. RE 

RÓŻNE. 

— Zarząd Ogniska Kolejowego w Wii- 

nie (Kolejowa 19) podaje do publicznej wia 

domości iż z dniem 1 września r. b. na mo- 

cy zezwolenia Kuratorjum Szkolnego Okrę- 

gu Wileńskiego otwiera 3-ch oddziałową 
szkołę powszechną z programem państwo- 
wych szkól powszechnych z językiem wy- 
kładowym polskim. : 

Zapisy dzieci w wieku od lat 7 przyjmu- 
je sekretarjat Ogniska Kolejowa 19 w„go 
dzinach 5 - 6 pp. do dnia 25 sierpnia 1928 
roku. 

— Wydział mierniczy przy Szkole Tech- 
nicznej. Zgodnie z reskryptem Ministerstwa 

Wyznań Palsieyc i Oświecenia Publicz- 

nego Nr. III. T. G. 4654/28 z dnia 16 maja 

b. r. w roku szkolnym 1928 - 29 przy Pań- 

stwowej Szkole Technicznej w Wilnie zo- 

stanie otwarty Wydział Mierniczy, kształ- 
cący techników mierniczych. Nauka trwa 

cztery lata. Na kurs 1 wspomnianego Wy- 

działu będą przymowani kandydaci posia- 

dający świadectwo o ukończeniu 7 oddzia- 

łów Szkoły powszechnej lub 4 klas szkoły 

średniej. Wszelkich informacyj można zasię- 

gnąć w kancelarji Szkoły  Holendernia 12. 
we wtorki i piątki w godz. 10 - 12. Poda- 
nia winny wpłynąć najpóźniej do 25 sier- 
pnia 1928 r. 

— (v) Dziennikarz estoński p. Aleksan- 
der Schnetz w Wilnie. W dniu wczorajszym 
przybył do Wilna wybitny dziennikarz estoń 
ski p. Aleksander Schnetz. W tym że dniu 
p. Schnetz złożył wizytę p. Wojewodzie Ra- 
czkiewiczowi. : 

Pobyt gościa zagranicznego w Wilnie 
potrwa prawdopodobnie kilka dni. 

— Przepustki rolne na pograniczu. 
Do dowództwa 22 baonu K. O. P. zwró- 
cili się mieszkańcy Litwy Kowieńskiej, któ- 
rych grunty przechodzą na teren Polski, 
z prośbą © wydanie im ua ręce przepustek 
t. zw. rolnych, uprawniających do swobo- 
dnego przekraczania granicy celem upra- 

wiania ziemi, a które. dotychczas stale 
znajdowały się na strażnicy K. O. P. S 

Polskie wtadze odnošne, uznając, iż 

zmiana dotychczas praktykowanego syste- 

mu znacznie ułatwi załatwisnie formal- 
ności przy- przechodzeniu granicy, odniosły 
się do prośby ludności przychylnie i obe- 

cnie jedynie będą sprawdzane przepustki 

przez straż graniczną. 
Podkreślić należy, że władze nasze 

wszystkie prośby ludności w granicach mo- 
żliwości uwzględniają życzliwie w rażącem 
przeciwieństwie do stanowiska, zajmowa- 
nego w podobnych sprawach przez władze 
litewskie, które doniedawna jeszcze nie 
wpuszczały na teren Litwy obywateli pol- 
skich i przepustek nie wydawały. 

З 

— „Wilno Targi Pėlnocne“ Z dniem 15 
sierpnia wchodzi w życie nadawczy urząd 
pocztowo - telegraficzny w dawnym ogro- 
dzie Bernardyńskim w.Wilnie z nazwą „Wi 
Ino Targi Północne* na czas trwania tar- 
gów i wystawy rolniczo przemysłowej t. j. 
do dnia 12 września 1928 r. 

Zakres działania tego Urzędu obejmuje: 
1) w dziale pocztowym — przyjmow. 

nie wszelkiego rodzaju przesyłek tak pocz- 
ty listowej, jak i paczkowej, 2) w dziale te- 
iegraficznym — przyjmowanie telegramów, 
3) w dziale telefonicznym — przeprowadze- 
nie rozmów miastowych i  miedzymiasto- 
wych. 

Służbę oddawczą t. j. doręczanie przesy- 
łek poczty listowej i paczkowej dla okręgu 
Urzędu pocztowego „Wilno Targi Północ- 
ne' uskuteczniać ma Urząd pocztowy Wił- 
no 1. 

   

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (Sala Lutnia). Dzisiej- 

sza premiera. Występy gościnne Zofji Gra- 
bowskiej i Marjana Godlewskiego pozwoli- 
ły kierownictwu Teatru Polskiego sięgnąć 
do repertuaru z przed kilku lat, kiedy ta 
świetna para naszych dzisiejszych gości by 
ła stałymi członkami naszego zespołu. W о- 
wych latach do jednej z najkasowych i naj- 
gardziej lubianych komedyj należała „Wier- 
na kochanka* — Fijałkowskiego, w której 
Zotja Grabowska i Marjan Godlewski grają 
role główne. 

— Popołudniówka niedzielna. Jako pierw 
szą popołudniówkę Teatr Polski wystawia 
świetny „Dar poranka" zZ. Grabowską i 
M. Godlewskim w rolach głównych. Ceny 
od 30 groszy. 

Początek przedstawienia o godz 5-ej po- 
południ 

— „Wino, kobieta i dancing“. W ponie- 
działek, wtorek i środę odbędą się trzy os- 
tatnie występy Zofji Grabowskiej w znako- 
mitej komedji Kiedrzyńskiego „Wino, kobie- 
ta i dancing". 

— Występy M. Małanowicz - Niedziel- 
skłej. W przyszłym tygodniu rozpoczyna wy 
stępy w Teatrze. Polskim uroczą artystka 
(wilnianka) M. Malanowicz - Niedzielska w 
w „Simonie“ — komedja Devala. 

* WYPADKI I KRADZIEŻE. 
—(v) Wykrycie tajnej fabryki papiero- 

sów. W ostatnich dniach urzędnicy lotnej 
brygady przy lzbie Skarbowej w Wilnie wy 
kryli przy ul. Straszuna Nr 1 tajną fabrykę 
papierosów wyrabianych na szeroką skalę. 
Sledztwo ustaliło, iż właścicielem tej iabry- 
ki są dwie siostry żydówki Cypra i Marja- 
sza Renkaciskie zamieszkałe tamże. Prze 
prowadzona rewizja w mieszkaniu ostatnich 
ujawniła kilka tysięcy gotowych papierosów 
większą ilość tytoniu i wszystkie do fabry- 
kacji potrzebne przyrządy. 

Renkanciskie, które wyrabiały tygodnio- 
wo kilkudziesiąt tysięcy papierosów, pusz- 
czały je w obieg na terenie całego wojewó- 
dztwa posługując się do tego specjalnym a- 
gentem niejakim Zeligem Gurwiczem zamie- 
Szkałym przy ul. Zawalnej Nr, 22 

Po skontiskowaniu towaru i przyrządów 
sprawę tajnych fabrykantów za okradanie 
Skarbu Państwa przekazano władzom sądo 
wym. 

— (v) Broń pałna nie jest przedmiotes 
zabawy dla dzieci. W ostatnich dniach w za 
šcianku Lipowka gm. Wornianskiej pow. 
"W.-Trockiego 9 letni chłopiec niejaki Tubis 
podczas zabawy z obciętym karabinem spo- 
wodował strzał, który trafił jego, w pobli- 
żu stojącą siostrę Wandę Tubisównę. Wsku 
tek odniesionej rany Tubisówna na miejscu 
zmarła. Nieszczęśllwym wypadkiem zajęły 
się władze miejscowe. 

— (r) Znalazł śmierć w jeziorze. Pod- 
czas jazdy łodzią po jeziorze Rymszany w 
pow. Postawskim, wskutek wywrócenia się 
czołna wpadł do wody i utonął Wasyli Ro- 
mow, mieszkaniec wsi Kardeli, gm. rym- 
szańskiej. 

— (v) Wykrycie dwuch  potajemnych 
sprzedawców skażonego spirytusu. Odnoś- 
ne władze urzędu akcyzy państwowej w Wi 
lnie zostały ostatnio powiadomione o doko- 
nywaniu przez pewnych osobników  więk- 
szych tranzakcyj sprzedażnych spirytusu ska 
żonego. 

Przeprowadzono w tym celu śledztwo do 
prowadziło do zdemaskowania nieuczciwych 
kupców wileńskich w osobach właścicieli 
skłepów wódczanych Olszewskiego Jana za- 
mieszkałego przy ul. Zawalnej 64 i Antono- 
wicza Wincentego przy ul. Zawalnej 53. O- 
statni, chcąc się dorobić w sposób nieuczci- 
wy, sprzedawali w większych ilościach de- 
naturowany skażony Spirytus na prowincję 
bez kartek, ustałonych odnośnemi przepisa- 

  

1. 

Za sprzedany zaś towar pobierali o 5% 
drożej od cen ustałonych przez urząd akcy- 
zy. Potrzebne kartki na sprzedany towar, 
które muszą być przedkładane akcyzie, nie- 
sumienni kupcy prawdopodobnie sami fabry- 
kowali, względnie za minimalną opłatą naby 
wali u osób do tego nieupoważnionych. 

Przeprowadzona rewizja ujawniła u Ol- 
szewskiego i Antonowicza większy zapas ta- 
kich kartek. W ten sposób Antonowicz i 
„Olszewski sprzedawali miesięcznie kiłka 

tysięcy butelek. Sprawę przekazano wła- 
dzom sądowym. ` 

— (r) Bystre oczy naszych kopistów 
znowu pokrzyżowały zamiary przemyt- 
ników. Na pododcinku 24 brygady K.O.P. 
w okolicach Sejn, (pogranicze polsko-nie- 
mieckie) patrol zauważył grupę ludzi, prze- 
chodzących się przez granicę. 

Na okrzyk  „stój* nieznajomi, porzu- 
ciwszy niesiony tewar, zdołali zbiec do 
Niemiec. S 

Jak się okazato, tajemniczymi osobni- 
kami bsli przemytnicy, którzy tym razem 
usiłowali przeszmuglować z Polski do Nie- 
miec większy transport spirytusu. 

—(r) Ujęcie rabusiów naszych;kmiot- 
ków, przyjeżdżających do Wilna.įUstano- 
wiony przez policje nadzór na rynkach 
wileńskich i odnogach, do nich prowadzą- 
cych, daje obfite rezultaty. 

W ręce władz bezpieczeństwa wpadło 
już wielu oszustów, złodziei i innych wydrwi- 
groszów, którzy zamknięci w więzieniu zo- 
stali unieszkodliwieni. 2 

Wc wtorek ubiegły policja znowu po- 

chwyciła wielu żerujących na naiwności na- 

szych kmiotków, a między innymi areszto- 

wała dezertera Stanisława Łopato i Felik- 

Se Makasewiczą (ul Lipówka 18), którzy 
wspólnie BE RADO: przyjeźdżają- 
cych na targi do miasta. 

" — (r) R esumieiny. robotnik, P. Mi- 
chat Banel wniósł skargę do policji ną nie- 
jakiego Jeremieja Jakowlewa, murarza, za- 
mieszkałego przy ul. Szkaplernej Nr. 43, 
który przed dwoma tygodniami podjął się 
przeprowadzić remont domu, pobrał 285 zł: 
zadatku, a do pracy nie zgłosił się. 

RADJO. 
Piątek dn. 10 sierpnia 1928 r. 

12.00 : Transmisją z Warszawy: 
sygnał czasu. 

16,10 - 17,10: Chwilka litewska. 
17,10—17,25 Komunikat L. O. P. P. 
17,25 17,50: Odczyt p. t. „Targi Pół-- 

nocne* wygłosi Jan Łuczkowki. 
18,00—19,00: Transmisja koncertu po- 

południowego z Warszawy. 
19,05 — 19,30: Kronika życia młodzieży — 

wygłosi Wróżką-Dzieciolubka. 
19,30—19,55: „Skrzynka 

wygłosi Kierownik Programowy P.R. 
Wilnie Witold Hulewicz. 

19,55— : Komunikaty. 
20,15—22,00: Transmisja koncertu sym- 

fonicznego z Warszawy. 
22,00 - 22.30 Transmisja z Warszawy: 

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

pocztowa* 
w
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Dnokoła Targów-Wystawy Z przechadzek urhani- Wędrująca góra w Szwaj- wiejski оао 

Posiedzenie Komitetu Wyko- 

nawczego. — Program otwarcia 

Targów. 

We środę wieczorem w biurze 
Targów Północnych odbyło się po- 
siedzenie Komitetu _ Wykonawczego 
Targów-Wystawy, któremu przewod- 
niczył prezes Komitetu, prezydent 
miasta p. Folejewski. 

Po wysłuchaniu i zaakceptowaniu 
sprawozdań ze stanu prac Organiza- 

stycznych. 

Miasto żebraków. 

„Miasto żebraków i warjatek* — oto 
tytuł, który grozi stać się niebawem stałym 
przydomkiem naszego miasta, na skutek 
indolencji i opieszałości zarówno władz 
miejskich, jak i samego społeczeństwa. 

Ilość żebraków, zwłaszcza w przeciągu 
ostatnich lat, doszła w Wiłnie do cyfr 
wręcz niepokojących, zaś reprezentanci te- 
go „zawoau* formalnie zatruwają egzysten- 
cję normalnych mieszkańców miasta. Na- 
pastują oni ludzi w domu i na ulicy, w ©- 
grodach i jadłodajniach, w sklepach i przy 

cyjnych przez kierowników  poszcze- cukierniach, słowem, wszędzie, gdzie się 
gólnych działów omówiono i ustalo- tylko da! 

$ 

carii. 
Od dziesięciu lat wiadomo, że góra Mot- 

to Arbino ponad Biellinzoną stale przesuwa 
swoją podstawę. Częste pomiary i obserwa- 
cje wykazały, że olbrzymia ta góra, przed- 
stawiająca masę 170 miljonów metrów kur 
bicznych formacji skalnej pozostaje w powol 
nym, ale stałym ruchu naprzód, na szczęś- 
cie jednak nie w kierunku Bellinzony, ale 
ku północy, zagrażając skąpo zaludnionej 
dolinie Arbedo. Niepokój budzi zwłaszcza 
wyraźnie przyśpieszenie wędrówki góry, któ 
re z pierwotnych 46-u centymetrów w ciągu 
obserwacyjnego roku 1924-25 wzrosło do 
104 w roku 1925-26 i do 150 w r. 1926-27. 
Od lipca do października 1927 
bkość przesuwania się podstawy 
centymetrów, czyli o prawie pół 
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Kulturalno-Ošwiatowy, 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Tears „alias“ | 

i ‹ 
i 
i i 

©Оа ата 7 do 10 sierpnia 1928 roku 
włącznie będą wyświetlane filmy: 
rolach głównych: Willam Boyd i Marguerite de la Motte. Nad program: 1) „Trzymajcie ztodzikja“ 
komedja w 3 aktach. 2) „Dziennik Patche Nr 9. (r. 1928) w 1 akcie. 
WŁ. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od od g. 3 m. 30. Poc 
seansów od g. 6-€j, w niedziele i święta od g. 4-€j. Następny program: „PASIERBICA“. 

Parter od i 21, Balkon 70 gr. Genjalny mistrz ekranu Iwan Mozżuchin w arcyfilmie „ZDOBYWCA SERC* 
— MOSKWA — LWÓW”. Wstrz. dramat miłości, pożądania i pokusy z udziął. przepięknej 
Akcja rozgr. się na szlaku Moskwa-Lwów i w Małopolsce podczas wielkiej wojny. Kamienowanie grzesznicy. 
Oryje. rozbestwionego żołdactwa. jeden pocałunek za tysiąc istnień 

„Płonąca granica | sensacyjny dramat na tle przygód na 
„Złotym Zachodzie” w 10 aktach, W 

Orkiestra pod dyrekc 

Mary PHilbin. 

ludzkich. Dzika miłość księcia do 
pięknej dziewczyny. Wszechświatowy sukcesi Seansy o g. 6, 8 i 10.15. 

Kas „Polonja“ 

Wileńska 38. 

A.Mickieuncza 22. | 

Parter od 80 gr. Dziś wspaniały dramat AWOTy Habsburgów w 16 akt. w|g stynnej 
ŁOSNE PRZYGODY KSIĘŻNICZKI*. Role główne kreuja: czarująca Xenią Desni, wiosniana Gretta Gralia» 
znana Olga Czechowa oraz Valentin, Picha i Forst. Akcja rozgrywa się na dworze Austrjackim i w Berlinie. 

powieści Rūsslera „MI- 

Nad program: wesoła komedja w ” akt. Początek o g. 5.30, ost. 10.25. 
  

c Wanda” Dziś! Wielki podwójny program! 1-szy raz w Wilnie! 1) „BIAŁY PIRAT*. W roli głównej Duglas Fairbanks i 

Wielka 30. 2) „NAJPIĘKNIEJSZE NÓŻKI WIEDNIA". W roli głównej Dina Grall. Razem 18 aktów. į 
  

  

          

no program uroczystości, związanych A co za perfekcja w technice wyłu- nie. Od tego czasu obserwowany był dalszy 7 

No program uroceystoki, ZviAtanyčh zaj rasa Goa zółnoronoŚć w 96- Ulis k AA a MT z=T= а: k wad ЧВа = 2 I sobach, co za wyczucie momentu psycho- Dr. Staub i prof. Knoblauch, dwaj znani szyn i odlewnie 
Jak wiadomo, zień otwarcia logicznego (takl) w tej lub innej sytuacji. geologowie, stojący na czele naukowej ob- on UES$ m ść 

Targów Północnych i Wystawy Rol- „Jedni, naprzykład, wygrywają strunkę serwacji tej wędrówki góry, obliczają, ż \ 
niczo-Przemysłowej w Wilnie wyzna- AO aaa przez ad. Ph Baca SU ii do e i К j= 

walida w: y, szewicy zrujnowali; krawędzi półno: „ 60 miljonów kubicznyc > i | 
czono na sobotę, dn. 18 e b. = przedewszystkiem zaś stereotypowe „prze- skały Śderwić się od góry kac) się ę* na projekt szkicowy iż 18 |< 
W tym dniu o godz. 8 m. 45 W |ewanie krwi za Ojczyznę”!; drudzy biją na linie Arbedo. Olbrzymia ta masa zablokuje £ 08 

Małej Bazylice J. E. ks. arcybiskup sentyment: tradycyjny brak pieniędzy „na dolinę całkowicie i rzeka utworzy wówczas + z Sp. Akc., dawn Kujawski, Milewski i S-ka. © 
R. Jałbrzykowski odprawi solenne na- lekarstwo" lub „na bilet kolejowy"; „trzy rozległe jezioro, dla kt adzić ż WwWorca óownego Z КА e : Ę 

AP: Р В +. dni nic (oprócz wódki!) nie miał wustach“, już teraz odpływ, o ile katastrofie zasypania Zarząd: L UB Li N, Foksal 25. m 
bożeństwo na intencję powodzenia : у ROSES i НЕаа ta A 4 > # ь аь sierota, kaleka, nie widzi, nie słyszy i tp.; doliny gruzami skalnemi nie ma to Re = niec = 
przedsięwzięcia. inni jeszcze uderzaj strunkę _religij w Warszawie. += |Fabtyki w Lublinie i Żywcu Е A 

O godz. 10 r. nastąpi uroczyste a 2 S dė koa Lara a dokładnie, c Molinaz- Mikistetst K ikacji e Н 3 : Biuro sprzedaży i skład fabryczny:| © 

otwarcie Targów - Wystawy, czego do- znikąd ratunku niemajonce*, bezmyślne!od- . de objęte st nA A Só = Lady ano bo I ekć R 9 Wilno, Dstrobramska 29, ielefon 13—10. = 
2 sZaia | mawianie pacierzy i modlitw z pojękiwa- każdym raz į rząd kan- kurs n ® stu gma- jążż ! ów. я r AR- kona prawdopodobnie osobiście, jako niem ; s:tucznemi pauzami doceni tonalny nie zarządził ich ewakuacji. Nastąpil |] chu Dworca Głównego w Warszawie. 5 | Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR] sg 

protektor P. Marszałek Józei Piłsud- żę to niby głos „zrywa się« od starości, jedynie zakaz da zamieszkiwania wio- Т : ® m [NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow-| mo 
ski przez przecięcie tradycyjnym zwy- dyalogi o niezbożności ogółu i t. p:, wre- Sek położonych na stokach gór Chiara i Mu , Warunki i program konkursu wraz z rysunka- $ |szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE, | = 
czajem wstęgi, zamykającej wstęp na Szcie najstraszliwsza kategorja— istna pla- nia. Oprócz Motto Arbino mina jeszcze gó- jA mi otrzymać można w Ministerstwie „Komunikacji „ZĮMOTORY ROPOWE, NA GAZ SSANY, MOTORY| = 
teren Targów. BOBO ROWNO аор pracolwania cię obEciiE ©d se. [J Nowy Świat .14) Departament V.. pokój Nr. 2008% © | ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją eko-| zę 

Po oprowadzeniu obecnych па аур Nie UžYg AIA SN, SEROWA pon ani r ; porusza się z wzrastającą szy godzinach 12—14 za opłatą 5 zł. += inomicznego zużycia ropy, MŁYNKI PRZENOŚNE, |" 
uroczystości dostojników oraz zapro- skutecznie od terorstów właściwych, stó- a ostatnio dosięgia 182 em. w Termin składania prac upływa z dniem 15-g0 Ą | | TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY wIA-| 
szonych gości po Targach-Wystawie, sując teror moralny, w postaci posunięte- aby wszystkie oka Ra: stycznia 1929 r.—'Na nagrody i zakupienie wyróż- = TROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni | m 
o godz. 12-ej w południu Komitet go do ostatecznych granic natręctwa. DO szajety i domki zostały ewakuowane. Mie- nionych prac Ministerstwo Komunikacji przeznacza „i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. 

Wykonawczy ' podejmować będzie 'S.STUPY należą naprzykład: wyrostki, sprze- ma ich jednak, biedni górali, nie wierzą 110.000 zł. —0 ® zied. i i 
swych gości šniadaniem, wydanem w cający kwiaty, dzieci, żebrzące na cukierki uczonym obserwacjom, statystykom i djag- ° m zERE U N J k S AS s". = ach abu Szlacheckie «tj ai i papierosy, które fiąpastują przechodni ramom geologów, stanowczo odmawiają о- MET OTEEDZYNEZZOOREROOOZZERZOAOWŃ CER. WZTZCUZZ COS ACTO ZEZNAŃ 5 |wicielstwo BYdgosZÓŃĆ 1 Syn Wg 

kach Góry Tr. ykrzyskiej: ui Aa Owa ai г сса Ок -в "E ĮSpeciaina fabryka TARTAKÓW i MASZYN do OB z) 
zy e Р : > Wyst airis prawdopodobnie wypadnie w momencie za- "gia mieni a rffedytcyn pecjalna fabryka T/ ‚ > Г о к, 

> O godz. PRZ: miasta wy- Śieniacy spokoliać pozycje” Goeika Wd grażającego. ponowna IiE niebezpieczeń m |) g „Agnis Ši B CYMBLER y S RÓBKI DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyźszają- 2 

aje bankiet w Sali Miejskiej. rac PR TORO SEN Z Z 2 i > cych wyroby zagraniczne. н ч . Wobec tycl : k je, PR ma | cenłrum miasta, z : ša ji 
3 Wieczorem o godz. _ Seej przedsta- r Takaž sama rozmaitość panuje i w sa- czy ae a aan sda u na B POSADY 8 placem około 160 A EE Na żądanie wizyty inżynierów. « > 

wienie galowe w Reducie, zaś po je- mym skłaczie personalnym społeczności rze nieschodzącej się z górą. sąż. kw. sprzeda- | płcjowe. Elektr ы Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. чеа Ш > GERA EEA GE | p cija i W da Racz- żebraczej. Oprócz więc bab i dziadów, ma- my _ natychmiast | sia słońce górski: i ка odhior, KB 
go zakonczeniu p. ojewoda a rikis SALA оо Pla, с g ie Liczne referencje ców + 

kiewicz, jako prezes Komitetu Ho- TY, AU dzieci, wyrostków, zdrowych macż. MEEN CHOEZYZOWYOWAZWNOWNWCAAEW UT YNOWANA  pra- bardzo овО | ajatermja, | MAICkieWi“ | PETA TNS 
norowego Targów, wydaje w salonach zwyczajnych i spiych Inieieniów © Me” SR liko Mo denio 1 K atak : 

Л с2а)г t SSP s wa, b. nauczyci: * ie; i5-8. AEK LNR SIS GRO .. z z ZA 
Pałacu Reprezentacyjnego raut. Fake Sausa a że świafa. szkoły ludowej ее tel: 9-05. = : 2р аз NB B >4>4>45>454 

Rona im sośnie: o. e jenna), pseudo-inwąlidów, a na dodatek — Polak — założyciełem uniwersytetu zajęcia biurowego pianino che sd 5 LOKALE s OGŁOSZENIE Po JEGROf przyję dwie warjatki, z których jedna z czerwoną „ Meksyku. W dziejach Meksyku chlubnie względnie jako nau- l! chcę natych- anas mo aciu ВЙ : 
poczet Komitetu Wykonawczego prof. plamą na twarzy opowie wam zaraz O zapisało się nazwisko Polaka о стусеа. posiada IE kunie 48 ВЕ į 

i ieści. Z PEAR si A: i i m ^ l { Ferdynaada  Ruszczyca, głównego „wrogiem miešcie“, a w gorszym wypacku Był nim wybitny chirurg, profesor uni- Znajomość języka w aęr. Szpitalna 7. Poszukuję Dla potrzeb tworzącego = r 
zwymyśla, druga zaś perorować będzie 
przekonywująco o „słowiańskich narodach*! 
Zresztą są to tylko dwie najbardziej popu- 

prof. F. larne, w rzeczywistości jest ich znacznie 
L. Kruka więcej, że tylko przypomnimy żydówkę, cho- 

dzącą w jakimś dziwacznym chałacie i ta- 
kiegoż żyda — obdartusa, będącego sta- 
łym objektem kpin dla ulicznej gawiedzi. 

„Cóż się robi u nas wobec tak ostro 
stojącej kwestji? — Niewiele! Projektowano 
wprawdzie utworzenie takiego t-wa które 
zaopiekowałoby się żebrakami, utrzymując 
swe instytucje z rodzaju podatku dobro- 

inscenizatora Wystawy  Regjonalnej 
we wszystkich jej działach. 

Pp. członków Komitetu: 
Ruszczyca, ]. Korolca i 
upoważźniono do wyłonienia komisji 
fachowców dla przeprowadzenia lu- 
stracji, oceny i nagradzania ekspona- 
'tów we wszystkich działach. 

Wreszcie zdecydowano, iż z dniem 
13 m.b. teren Targów-Wystawy t. į. 

ogr. Bernardyński i Żeligowskiego wolnego od obywateli, wzamian za który 
zostaną zamknięte. otrzymywanoby nalepkę, chroniącą przed 

Zwiedzający będą wpuszczani je- Mea ZE AE. PE ne 

dynie po okazaniu specjalnych legity- tucyj filaatropiinych Wilna, zzz io jed 
macyj lub biletu wstępu, w które na- nak zą pociecha, gdy nie widzimy rezul- 
leży się zaopatrywać w biurze Tar- tatów: 
gów. Na bardzo prosty sposób rozwiązania 

i tej kwadratury koła wpadła - w związku z 
Warunki wstępu na Targi. : Е > Targami—policja A oto, pragnąc 

Si В Sci miasto od żebraków, aresztowuje 
W dążeniu, aby Targi Północne 95% i ; : PA AR A S“ ich i catemi samochodami odsyła ich na... 

w Wilnie zwiedziła jaknajwiększa ilość Łukiszki! LAB 
osób, Komitet Wykonawczy T.-W. Łatwo się domyślić, że (nie mówiąc już 
ustalił możliwie przystępne ceny bile- 9 braku miejsca) utrzymanie takiej watahy 
tów wejściowych. zbyt jest kosztowne, by można było wie- 

e rzyć w zastosowanie tej metody „na doł- 
Osoby dorosłe za bilet jednorazo- go i w sierjoz* jak mówią bolszewicy, 

wy płacić będą 1 zł., (podczas gdy wnet więc po Targach całe to bractwo zo- 

na Targi Lwowskie lub Poznańskie Stanie znów wypuszczone na wolność i 

kosztuje 5 zł.), zaś dzieci i wojskowi 73 nie Się wszystko da capo. 
50 gr. 

Czy już nie czas najwyższy pomyśleć 
o tej kwestji na serjo i rozwiązać ją osta- 

Dla uczestników wycieczek zbio- 'tecznie w całej jej rozciągłości?li 
rowych ceny wejścia oznaczono po Przechodzień. 

O = RRKT DONINSTTIONEIR 
onadto bilet, upoważniający do T r" ——— 

stałego wstępu na teren Targów, ko- GIEŁDA WARSZAWSKA 
sztować będzie 10 zł. Boe: 

Wystawcy otrzymają po dwa bi- NA 
lety darmowe, zaś ,za dalsze płacić Dewizy i waluty: 
będą po 5 zł. Tranz. Sprz. _ Kupno 

Bilety wstępu służyć będą za do- Belgia 124.05 124.36 123,74 
wód, uprawniający do zniżki na kolei Londyn 43,29 43,28 43,19 
państwowej od 33 do 66 proc. Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryž 34,835 3492 34.75 
P. Marszalek wystawcą. Praga 26,42 26.41 26.36 

Do biura Komitetu Targów Pół- Szwajcaria 171,62 172.05 171.19 
125,77 126.08 125.46 nocnych wpłynęło zgłoszenie, wypeł- Wiedeń 

nione przez rządcę iolwarku  „Świąt- 
niki”, na 3 krowy rasy holenderskiej. 
W rubryce „nazwisko wystawcy" na- 
pisano: „I Marszałek Polski, Jozef 
Piłsudski". 

Zgłoszenie to dostarczył agronom 
sejmiku Wil.-Trockiego p. Budrewicz. 

(r) 

  

"Ll 24) 
Istnieje od 1840 r. 

MAGAZYM MEBBI 
Wilno, Niemiecka Nr 3, tel. 362. 

MĘBL stołowe, sypialne, gabi- 
netowe, salonowe, łóżka, 

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

Dogodne warunki i na RATY. 
|OGEKIC: OM GROLAÓKO ОЕ ЕСЛ Э0 оТНЕ НЕ 
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wersytetu wileńskiego, doktór Seweryn Ga 
łęzowski, którego losy zarzuciły aż do od- 

  

ległego Meksyku, gdzie w ciągu czternastu 
lat, od 1834 — 1848 r. odgrywał wybitną 
role, 

Gałęzowski urodził się w r. 1801. Po uzy 
skaniu w Wilnie doktoratu, dzięki wybitnym 
zdolnościom mając zaledwie 22 lata, został 
mianowany profesorem chirurgji. Od 1828 r. 
aż do wybuchu powstania listopadowego 
przebywał zagranicą. Na wieść o powstaniu 
wracą do kraju i bierze czynny udział w wa 
Ikach. Po upadku powstania, mimo, że rząd 
moskiewski nadesła mu amnestię i propozy- 
cję objęcia katedry w Wilnie, Gaęzowski e- 
migruje z kraju do Niemiec. Dzięki inter- 
wencjom rosyjskich konsulów i tam mu nie 
dano spokoju, szykanowano go i nachodzo- 
no ciągłemi rewizjami. Chcąc uniknąć prze- 
śladowań przyjął propozycję wyjazdu do 

syku 1 objął posadę lekarza w niemiec 
j osadzie przy kopalni srebra w Agan- 

gec. W ciągu dwuletniego pobytu zyskał so- 
bie niezwykłe uznanie wśród ludności miej- 
scowej. Z Agangeo przeniósł się do stolicy 
gdzie wkrótce stał się najbardziej wziętym 
lekarzem. 

W tvm czasie, gdy Gałęzowski przybył 
do Meksyku, nie było tam jeszcze uniwersy 
tetu, istniała jedynine szkoła lekarska, przy- 
gotowująca felczerów i urzędników służby 
zdrowia. Dzięki zabiegom Gałęziowskiego 
szkoła ta została przekształcona na fakultet 
medycyny i stała się zaczątkiem uniwersy- 
tetu, który powstał w latach następnych 
przez otwieranie nowych wydziałów. Mimo 
nalegań nie przyjął Gałęziowski katedry, od- 
dając się całkowicie obszernej praktyce, 
która coraz si €| rozpowszechniała jego 
sławę, jako niezwykłego chirurga i dostarczy 
ła mu poważny majątek. Na wieść o „wio- 
Śnie ludow“ Gałęziowski wraca do Europy 
i osiada w Paryżu, gdzie wśród tamtejszej 
emigracji zajmuje wybitne stanowisko. 

Zmart w r. 15/3 w Paryżu. 
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futer i różnych to- 
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Wil. biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
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dawać lekcje muzyki. T. 4 (w pobliżu Za- 
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aa AIRA Kobieta-Lekarz 
О: 1 | autobusowego do || DT. ZBIOOWICZOWA | 

sprzedania zaraz || KOBIECE, WENE- | 
zą 3.000 dolarów 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2i Od 4--, 

Mickiewicza 21, „ Mickiewicza 24, ; 
| е л2И6 Bs 
ТВАКТОВ W. Żdr. Nr. 152. 

Emersona na benzy- 
nę lub ropę tanio do 
sprzedania natych- powrócił. Choroby 
miast, pocztą Woło- wewnętrzne. Godz. 
żyn, skr. poczt. Nr 8,12—1 i 5—7. Garbar= 
inż. M. Sielanka. —gz ska 5—3, tel. 12—19. 

AROS SKU STS CERRO PRYSZCZE: ODAS 

Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja: Robót 

Publicznych w Nowogródku ogłasza prze- 
targ ofertowy na budowę domków dla Po- 
sterunków Pol. P. murowanych z cegły lub 
z pustaków betonowych, każdy o kubaturze 
880 m3. — w Stołpcarh, Zasulu pow. Stoł- 
pieckiego, Wałówce i Rajcy pow. Nowogró- 
izkiego, w Szczuczynie - Lidzkim i Woło- 
żynie. 

Oferty mogą być składane na budowę 
cznie wszystkich budynków lub też na 

oddzielnie. Oferty należy składać w 
czętowanych kopertach do dnia 16 sie- 

rpnia r. b. do godziny 12 w południe w Dy- 
rekcji Robót Publicznych przy ul. Grodzień 
skiej Nr. 6. Do oferty nałeży dołączyć wa- 
djum w wysokośc 3 proc. od oferowanej 
sumy. Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu 
o godz. t3-ej. : 

Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferen- 

M. Witold Kieżum 

    

   

  

ta. 
Ceny winny być podane za jednostkę ro 

boty na podstawie ślepego kosztorysu, ktc- 
ry można otrzymać w Dyrekcji, gdzie też 
będą podane warunki techniczne co do wy- 
konania robót. 

DYREKTOR 
(Inż. A. Zubelewicz) 

  

,8-1i od 4 7. 

Choroby weneryczne pokoju umeblowane- 
i skórne, ul. Wileń-go w mieszkaniu z 
Ska_11, tei. 640, odwygodami. Mogą też 
2—-5-ej. w.Z.P. i3być obiady. Zgłosze- 

nia do adm, „Słowa* 

Пя ОННЕа ада Ро 1 | 0 
| LENKRTEDEATYSI || Mieszkanie 
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nadane US r 
> wierzynieč, Antokol). 
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Ožynska-Smolska" --———- 
Choroby jamy ustnej, JĄo wynajęcia sklep 
Płombowanie i usuwa z _ mieszkaniem 
nie zębów bez bólu, przy, ul. Mickiewicza 

Porcelanowe i złote 37. Dowiedzieć się od 

korony. Sztucz -9—3 po poł. u Li- 

by. OS Kenya, ść dowskiego, tel. 2—96. 
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Zarzecze 16 m. 17, 

  

  

  

  

Wydz. Zdr. Nr. 3 

ff mom В 

  

p godz. 5—6 wiecz. —0 

AKUSZERKA tags 

w. Smiałowska  Druskieniki 
przyjmuje od godz. 9 Od 15 sierpnia 2 wol- 
do 7. Mickiewicza ne pokoje z utrzyma- 

i „niem. Cena przystęp- 
ROA im ES 

2 6668 
46 m. 6. 
nym ustępstwa. 

> Z. P. Nr 63 

  

Zarząd Nowowerkowskiej Fabryki papie- 
ru Sp. Akc. w Wilnie podaje do wiadomośs- 
ci pp. Akcjonarjuszów, że w dniu 3i sier- 
pnia o godzinie 5 pp. w lokalu Zarządu przy 
ul. Gdańskiej Nr. 6. w Wilnie odbędzie się 
Walne Zromadzenie Akcjonasjuszów z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Wybór Przewodniczącego, 2) Zatwier 
dzenie bilansu brutto na dzień 1 lipca 1928 

r., przerachowanie jego i ustalenie wysokoś- 

ci Kapitału Zakładowego na mocy rozpo- 
rządzenia P. Prezydenta Rzeczypospolitej, 
4) Ustalenie wynagrodzenia Członkom Za- 
rządu, 5) Wolne wnioski. 

  

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

.. \М!еКоро!вКа. ___о_ 9508 

   

  

Wilnie z dniem 1 października 
Sądu Pracy poszukiwany jęst lokal 
w centrum miasta, Składający się z 
6 pokojów oraz niewielkiego  miesz- 
kania (1 pokój i kuchnia lub większa 
kuchnia) dła wožnego. 

Oferty z podaniem warunków na- 
leży składać niezwłocznie do Sądu 
Okręgowego w. Wilnie pokój Nr. 103 
w godzinach urzędowych. 

Prezes Sądu Okr oważk ( 
w Wilnie. = ! 

: EZ 

Perimutiera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 

z wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjołanie 

2 złotemi medałami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
AREZNONNURUNZUNNNNNENZNONNNAE Ž 
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Jeneralna Reprezentacja 

1.-I. Hoaryk | l Į il Warszawa, 
Żabia 4. в 

9 СЧ šia USD UNO TO 2 САЙ КЕ КЕА DAE GAGI 

BOKS EOB RO KO DZKAKA KAKAO KA 
OGŁOSZENIE. 

Okręgowy Urząd Ziemski w War- 
szawie ogłosił konkurs na sporzą- 
dzenie 10 projektów meljoracyjnych, 
obejmujących 1931 ha drenowania, 
1334 osuszania rowami, 29 km. wy” 
tyczenia rowów, 11.5 km. regulacji 
rzek. 

Szczegóły konkursu podane w 
Monitorze Polskim Nr. 174 z dnia 31 
lipca 1928 r. 

й 
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jące szczegóły, zebrane w Koszycach. 

Bnierajcie LOPP. 
Krodou zagrdka cyganów 

Bardzo uprzejmy sędzia śledczy, na 
Cały świat cywilizowany stanął pa którego biurku piętrzą się akta tej po- 

rę miesięcy temu przed obliczec krwa twornej sprawy, przyrzeka nam poka- 

wego problemu,. kiedy banda cyganów ząć bandytów i udzielić wyjaśnień. 
aresztowana w Koszycach, przyznała Setki protokółów spisał już sędzia 
się do popełnienia wielu mordów, a po z bandą nieludzkich zbrodniarzy, któ- 
nadto gdy bandyci przyciśnięci do mu rzy lata całe grasowali bezkarnie w o- 
ru, przyznali się, że spożywali mięso kolicznych lasach. Śledztwo prowa- 
trupów. dzone było równocześnie przez kiłku 

Zbliżający się proces ludożerców urzędników i trwało przeszło 6 miesię 
w Koszycach wywołuje zrozumiałe za-. cy. 
interesowanie. Juž dziś, kiedy. śledz- 103 cyganów znalazło się pod klu- 
two zostało ukończone, ukazują się po czem. Bezustannie zmieniali swe zez- 
tworne zbrodnie w swej całej ohydzie nania, tak, że śledztwo stawało się co- 
że zadajemy sobie pytanie: ludzie, czy raz bardziej uciążliwe. | 
szakale? Podobnego procesu nie zna Europa. 

Wiedeński sprawozdawca „United Kroniki sądowe nie notują taktu, 
Press* mr. Best, udał się swoim For- by stu trzech morderców odpowiadało 
dem do Koszyc, zaprosiwszy trzech równocześnie przed sądem za popeł- 
kolegów ze sobą. M. in. skorzystałem nienie wspólnej zbrodni. 
z koleżeńskiej oferty amerykańskiego 
dziennikarza — i dzięki tym okoliczno- Kto wie, jak długo trwałyby mor- 
ściom mogę już dziś podać wstrząsa- dy — —opowiada nam sędzia — gdy 

  

Wydawca Staalsław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylło. 

by nie fakt, że w grudniu ub. roku zna 
leziono w kałuży krwi trupa kupca Jó- 
zela Rusnaka, a w chwili, gdy żandar- 
mi zbliżyli się ku zwłokom, stojący 0- 
podal cyganie rozpoczęli ucieczkę. 

Natychmiast ich aresztowano. Roz 
poczęto śledztwo też w innym kierun- 
ku, w ostatnich czasach / popełniono 
bowiem w okolicach cały szereg nie- 
wyjaśnionych mordów.  Przycišnieci“ 
do muru, przyznali się do popełnienia 
dziesięciu morderstw. 

Ani jednak herszt bandy, Aleksan- 
der Fiłke, ani żaden z cyganów, nie 
mogli podać dokładnie daty dokona- 
nych mordów, niemniej trudno było wy 
dobyć z nich, gdzie znajdują się zwło- 
ki ofiar. 

Daremnie całe patrole żandarmerji 
zwłok,. Zagadka stawała się coraz bar- 
szukały w okolicznych lasach śladów 
dziej zawiłą. Nigdzie ani śladu trupów 
pomordowanych ofiar. 

W ogniu krzyżowych pytań umiał 
zawsze znaleźć wykrętną odpowiedź 

herszt bandy Filke. Szesnaście dni nie 
odkrywał ponurej tajemnicy. 

Aż dnia pewnego kazał się zapro- 
wadzić do sędziego śledczego — spoj- 
rzał na niego dziwnym wzrokiem i oś- 
wiadczył: 

— jeżeli dostanę papierosa wód- 
ki, złożę zeznania. 

Dano mu. Wypił duszkiem. Zapalił 
namiętnie papierosa, potem rzekł: 

— Pani sędzio! Wstydzę się, ale 
przyznać muszę, bo mię te ciągłebada- 
nia męczą i chcę mieć spokój. Pomor- 
dowanych ofiar nikt nie znajdzie. 

—. Dlaczego? 
Bo myśmy zwłoki zjedli. 

Można sobie wyobrazić zdumienie 
i przerażenie sędziego śledczego. Nie 

chciano nawet wierzyć początkowo 
tym strasznym zeznaniom. Ale herszt 
bandy widocznie dumny z siebie — 
opowiadać zaczął szczegóły. Zwłoki 
ludzkie banda poćwiartowała, nastę- 
pnie wsadzono je do worków, a kobie 

  

ty otrzymały rozkaz gotowania i sma- 
żenia ludzkiego mięsa. © a 

W tym dniu udała się komisja są- 
dowa na miejsce zbrodni. Otoczono 
obóz cygański, przeprowadzono dok- 
ładnie poszukiwania za pozostałościa- 
mi potwornych uczt kanibałowych. 

Znaleziono kości psów, kotów, a po- 

tem kości... ludzkie. 
Cyganki przyznały się ze spokojem 

że na rozkaz mężów musiały z ludzkie 
go mięsa przygotowywać pieczeń. 

Lista pomordowanych ofiar pozo- 
stanie zdaje się zagadką. Do dwuna- 
stu mordów przyznali. się z całym cy= 
nizmem. Nie wiedzą jednak dokładnie 
kto mordował bezpośrednio, kto mię- 
so krajał, gotował, względnie smażył. 

Pamiętają tylko, że m. in. zamordo 
wali jakiegoś młodego studenta, jakąś 
żebraczkę i dwuch szmuglerów — w 
jednym dniu dokonali raz dwóch mor- 
dów. 

Pozwolono nam podczas spaceru 
więziennego oglądać zbrodniarzy. 

Gdy ujrzeli grupkę dziennikarzy, 
byli początkowo zdziwieni, a gdy je 
den z kołegów ustawił aparat fotogra- 
ficzny, wybuchli homerycznym  śmie- 
chem i byli w doskonałym humorze. 

  

ą to ludzie przeważnie 20 - 22 lat 
wiedzą, że czeka ich szubienica — ale 
nie wiedzą, że potworne dzieje ludz- 
kości wzbogacone zostały przez nich 
o jeden krwawy rozdział więcej. 

Jedno jeszcze trzeba stwierdzić 
Ci ludzi nie umieją ani czytać ani 

pisać, w, życiu nie przekroczyli prog 
kościoła — zupełnie dzikie stworzenf1 
niezdolne oparować swych instynktów 

W ich ciemnych, dzikich oczach 
jest zamordowany człowiek niczeńm ih- 
nem, jak zabitem zwierzęciem. A, 

Zapóźno może pomyśli ludzkość 
ażeby tych parjasów zakłamanego ro- 
mantyzmu wychować po myśli najpry- 
mitywniejszych zasad ludzkości. 

  

Druk. „Wydawnictwo Wileńskie", uł. Kwaszelna 23.


