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W

sprzedaży

detalicznej

cena

pojedyńczego

Już przycichła głośna
wyprawa
„Italji“, juž Nobile
z towarzyszami
wrócili
do
kraju,
już wyjaśniono
wszystkie ciemne punkty ekspedycji,
odparto zarzuty, wywleczono prawdę
na Światło dzienne.
Publiczność,
bezmyślna
gawiedź
czytelników, przestała się interesować
„tragedją Północy".
Wszyscy
mają
dosyć (chwała Bogu
przez trzy miesiące nie trąbiono O niczem innem)
lodowców, mrozów, białych niedźwiedzi, bohaterskich lotników, potężnych
łamaczy kry i tych codziennych alarmów, że ten zaginął, a tego oOdnaleziono. Zapomnienie, głucha cisza zaczyna otaczać całą niefortunną wypra-

ч

Przechodzi

się nad

4 zł,

20 groszy,

|

Opłata

228, drukarni

pocziowa

niszczona

WILEJKA

ryczałtem.

nią

do

po-

rządku
dziennego,
uważa się ją już
tylko za przeszłość.
A jednak czyż nie należy pamiętać, że największy
podróżnik
doby
dzisiejszej,
najznakomitszy
znawca
krain podbiegunowych
wszech
cza-

Norwegowie

zwątpili

w

(PAT). Socjalistyczny „„Abend* podnosi z uznaniem, że
rozczarował opinję świata nastawioną na nadzwyczaj-

ne rewelacje z jego strony i zamiast mówić o polityce zagranicznej, czy teź
wewnętrznej zapuszczał się w osobiste rozważania i wspomnienia. Równocześnie pismo podkreśla z zadowoleniem, że Marszałek Piłsudski ani jednem słowem nie wspomniał o Litwie.
\
W dalszym ciągu tenże dziennik przytacza z przemówienia gen. RydzaSmigłego ustęp w którym mówca wezwał legjonistów aby nie uważali marszu rozpoczętego w dniu 6 sierpnia 1914 roku za zakończony i aby byli gotowi nadal kroczyć pod przewodnictwem Komendanta. Kierunek tego marszu

w przyszłości określa dziennik na podstawie depeszy wysłanej przez zjazd
legjonistów do Prezydenta Rzeczypospolitej, w której jest mowa i zapewnienie, że legjoniści gotowi są poprzeć Marszałka w jego zamierzeniach dotyczących retormy konstytucji.
„Abend'* określa rezultat zjazdu wileńskiego jako pocieszające nowe od
prężenie w polskiej polityce zagranicznej, aczkołwiek ogólne niebezpiecz' —
ne stadjum politycznej sytuacji w Polsce trwa, zdaniem dziennika, jeszcze nadal. „Germania“ podnosi, że przemówienie
Marszałka
Piłsudskiego pełne
wzruszających zwrotów, wyróżniające się wzorowym, często nawet wysoce

Liga Narodów

uważa ohawy

Kowna za nie-

uzasadnione,

GENEWA. 13.8. (PAT). Sekretarz generainy Ligi Narodów wystosowai do premjera Walde marasa oraz członków Rady Ligi Narodów pismo mastępujące: „Powołując się na pismto moje z dnia 18 lipca b. r. mam zaszczyt
zawiadośić Paną, że otrzymałem właśnie odpowiedzi od przewodniczącego
Rady Ligi p. de Aguero y Bothancontr oraz od sprawozdawcy p. Belaertsa
van Blokland, do których odwoływałem się па skutek pisma pańskiego z dn.
23 lipca, dotyczącego informacyj prasowych w sprawie manewrów wojskowych.

Wspomniane odpowiedzi upoważniają mnie do zawiadomienia Pana,
że z uwagi ma formalne oświadczenia rządu polskiego, oświadczenia, które
zostały zakomunikowane zarówno Panu jak Radzie Ligi Narodów, nie zdaje
się, ażeby zachodziła potrzeba zastosowania postanowień przewidzianych w
Ale na zdobycie biegyna
północ- 7 ustępie rezolucji Rady Ligi z dnia 10 grudnia 1927 r., dotyczących groźby
nego nie czuł się Amundsen
na si- incydentów pogranicznych.
W ten sposób nowe pretensje kowieńskie zostają oddałone, i kwestja
łach. Niespodziewanie
dla wszystkich
wyruszył w 1909 r. do bieguna
po- w swym całokształcie będzie rozpatrywana przez Radę Ligi ma sesji wrześłudniowego. Tam też, na lodach po- niowej na podstawie sprawozdania Broklanda oraz komunikatu o wynikach
łudniowych rozegrał się najwspanial- bezpośrednich rokowań.

r

szy

i najdziwniejszy

wyścig,

jaki

za-

notowała
historja.
Kapitan
Scott
(Anglik) zdążał w tym samym kierunku— symboliczny punkt, oś ziemi była i jego celem. Amundsen wyprzedził
swego
współzawodnika
0 chwilę, o
parę
godzin
zaledwie—gdy
Anglik

dotarł do cypla zastał tam
iącą

Drogę

dumnie

powiewa-

chorągiew

powrotną

norweską.

odbył

Amundsen

szczęśliwie—Scott znalazł Śmierć wśród
lodów.
Ale zdobycie jednego bieguna nie
wystarczało upartemu
podróżnikowi.

Jakaś siła wyższa, jakiś instynkt wewnętrzny,

ły go,

jakiś magnes

pchały,

daleki ciągne-

wlokły

na

północ.

Czekał tylko na moment stosowny, by
póstawić zwycięską stopę
na drugim
krańcu Świata. Ekspedycja 2 1918 г.
zawiodła, w 1922—nowy
szturm, nowa klęska. Zacięty
Skandynaw
nie

„dał za wygraną.
W

drogi

1924 próbuje

po raz

powietrznej.

W

pierwszy

Wreszcie w

1026

na

„Norge”--

sierowcu —Amundsen

prze-

latuje nad biegunem północnym, marzenie jego spełnione , cel życia о-

. siągnięty.

+

Sterany podróżami,
zziębnięty. i
zmęczony, Osiadł sędziwy
podróżnik
na wsi. Z oczyma utkwionemi na północ zamierzał doczekać w ustronnem
zaciszu kofica pracowitego żywota.
Los zrządził inaczej! Na wieść o
katastrofie „ltalji” nie wytrzymał stary lew arktyczny. ZaoOfiarował swe u-

sługi, swe doświadczenie, swą

Radicza.

ZAGRZEB. 13.8. (PAT). Dziś odbył się tu przy współudziale 200 tys.
chłopów pogrzeb Radicza.
W zastępstwie rządu i króla przyjechał do Zagrzebia gen. Matic. Uroczystość pogrzebowa zaczęła się o godz. 10-ej rano przed południem i trwała 8 godzin.
Około 10.30 wygłosił wiceprezydent stronnictwa chłopskiego dr. Macek

przemówienie

z balkonu

domu

tego

stronnictwa.

Następnie

Pribicewicz i burmistrz m. Zagrzebia.
Pochód żałobny trwał przeszło 2 godz. Dopiero i godz.

przemawiał

13.40 przybyto

na cmentarz.

Sejm polski i Czechosłowacki był na pogrzebie reprezentowany
Pedczas całego pogrzebu panował porządek zupełny. Jedynie na
Zriniego, w pobliżu domu stronnictwa chłopskiego doszło do paniki.
Gdy pochód przechodził tamtendy, usłyszano gwizdy i krzyki.
czność zaczęła uciekać w stronę dworca. Policja jednak natychmiast
wróciła porządek. Nad grobem przemawiał poseł Walecicz.

Zastępca

.
placu
Publiprzy-

Radicza.

BIAŁOGRÓD. 13. 8. (PAT). W miejsce zmarłego Stefana Radicza partja chłopska wybrała przewodniczącym dotychczasowego wiceprezesa partji chłopskiej Władko Maczeka.

towarzystwie

dzielnego lotnika Larsena i miljonera
liswortha leci aeroplanem; po przezwyciężeniu niebywałych trudności, po
postawieniu życia na kartę setki razy
l to przedsięwzięcie
zawodzi. Samolot dociera zaledwie do Szpitzberga.
olbrzymim

Pogrzeb

Ghorwaci hajkofują gazety serbskie,
WIEDEŃ.

Z Zagrzebia

donoszą,

że studenci

tamtejsi uchwalili

bojkot

dzienników białogrodzkich. Studenci skontiskowali w kjoskach dzienniki białogrodzkie.
Kierownictwo koalicji chłopsko - demokratycznej wezwało studentów,
ażeby zaprzestali bojkotu, który nie doprowadzi do żadnego wyniku. W оbecnej bowiem chwili zaniechać należy wszelkich wykroczeń szowinistycznych.

zgon

wybitnego komaszyłora

czeskiego.

PRAGA. 13.8. (PAT). W dniu dzisiejszym zmarł w Morawskiej Ostrowie znany kompozytor czeski Leos Janacek (ur. w r. 1854 w Hukwaldzie na

Morawji), który był dyrektorem konserwatorjum w Berlinie i prof. wyższej
szkoły muzycznej w Pradze.
Został odznaczony tytułem doktora honorowego muzyki. Mimo podeszłego wieku był wodzem modernistów czeskich. Zdobył rozgłos światowy.

Jego

opera

„enufa''

grana

była

na wszystkich

m. in. także w operze Metropolitan w Nowym

ustawa e służbie

znajo-

niemal

scenach

Jorku,

wojskowej

europejskich,

Sawiefach.

mość rzeczy. Na samolocie wyruszył
MOSKWA. 13. 8. (PAT). Agencja Tass podaje: Prezydju mcentralnego komitetu
na
poszukiwania
załogi
Sterowca. wykonawczego ZSSR zatwierdziło nowoopracowaną przez radę kosnisarzy ludowych uPrzed odjazdem, milczący jak zawsze, stawę o obowiązku służby wojskowej.
„_ W. myśl tej ustawy obrona ZSŚR staje się obowiązkiem wszystkich
obywateli
nie powiedział nawet w którą stronę związku
sowieckiego. Obrona z bronią w ręku należy tylko do robotników, żywioły
zamierza się skierować.
zaś nie rebotnicze, pełnią inne funkcje stosownie do potrzeb obrony ZSSR.
Co dalej wiemy.
Nie można dziś twierdzić
z całą
pewnością, iż Amundsen nie żyje, jaLONDYN. 13.8. (PAT). Agencja Reutera donosi z Bagdadu: Pocztokaś jskierka nadziei tli się jeszcze
wa
karawana
samochodowa, która wyjechała w dniu 9 b. m. z transportem
lednak okrutny rozsądek mówi, że

Angielska

ę"szystko skończone.
.

Jeżeli

Imy

nigdy

nie

poczty

powróci—opłaku-

go jak powinien

ny. Jednak

nie

być

można

MYŚJi, że koniec jego był
a śmierć

rze białych

wśród

lodów,

obszarów,

Zamąconej—czyż

może

w

opłakiwa-

oprzeć

z Iraku,

poczta napadnięfa przez handytów.

napadnięta

została

na

konali napadu, zaatakowali konwój
łami,

zabijając

jednego

i raniąc

terytorjum

Iraku.

Bandyci,

którzy

pocztowy, żołnierze odpowiedzieli

dwóch

do-

strza-

napastników.

się

wspaniały.

w

bezmia-

ciszy

być

„nie-

śmierć

wspanialsza.

sam

czy

nie

o takiej

marzył

Amundsen.

Odkrywca

biegunów,

bohater

dów

spoczął

umiłowanej

radośnie»

Północy,

lo- chołka kuli ziemskiej,

WARSZAWA—T-wo

|

Księg. Kol. „Ruch*.

WOŁKOWYSK—-Kiosk

B. Gołembiowskiego
NAWIE

milimetrowy

zapewnie

na

w pobliżu wierz-

K.

historyczny okres
dowo-państwowej.

'3. Wiil 28.

konsolidacji

naro-

Sezon letni kanikuły
dobiegającej
końca nie sprzyja
rozwojowi wydarzeń. To też w ubiegłym tygodniu, na
terenie polityki europejskiej panowało

ta należała jeszcze do Turcji, był Ve-

względne

nizełos

zacisze.

jedynie

niespodzie-

Na

Krecie,
w

w czasach, kiedy wyspa
latach

dziewięćdziesiątych

ubiegłego stulecia przywódcą
ruchu
przeciwtureckiego, który wyraz swój
znajdował w licznych buntach i powstaniach miejscowej ludności przeciwko rządom
gubernatora
tureckiego.

wany zgon Radicza na chwilę wstrząsnął silniej europejską opinią publiczną. Zgon wodza Chorwatów,
o którym piszemy na innem
miejscu
Ob“
szernie, w naprężonej
sytuacji
we1905 Venizelos
wnętrznej w Królestwie
S. H. S. sta” Pomimo, iż w roku
obalił
gabinet
greckiego
księcia
jenowi punkt zwrotny.
Według wiadowówczas w charakterze
mości,
nadchodzących
z Belgradu. rzego, który
rządy
na
chorwacka partja chłopska
powzięła wasala Turcji sprawował
Krecie,
powołany
został
w
roku
1910
uchwałę, aby nie przyjmować kondojencyj od rządu i Skupszczyny. Uchwa- do Aten, gdzie powierzona mu została ta wywołała
w kołach
miarodajnych przygnębiające wrażenie. Wobec
takiego stanowiska partji chorwackiej
rząd
i przedstawiciele Skupszczyny
prawdopodobnie

nie

wezmą

udziału

w pogrzebie. O ile się tak stanie, różnice pomiędzy Belgradem a Zagrzebiem zaostrzą się jeszcze
silniej. JeSzcze przed zgonem Radicza
podobnie jak w Rumunji obok Skupszczyny
powstał drugi parlament
w
Zagrzebiu, w którym
zasiedli
ci posłowie
chorwaccy,
którzy
po tragicznych
strzałach oświadczyli,
że nie wejdą
do gmachu, splamionego
krwią ich
braci... Ten drugi parlament jest teraz
miejscem najsilniej termentujących nastrojów opozycyjnych.

Kongres
Równolegle
Kominternu

Ii Międzynarodówki.
do obrad
VI Kongresu
w Moskwie
rozpoczęły

się w Brukseli

9.

Mickiewicza 24.

10 gr: oszy
jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-eį 30 gr. Za tekstem
tem
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne
dostarczenie numeru dowodowego 2055
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

obrady

Międzynarodówki.

kongresu

Z ramienia

Il

Polski

wzięłiw nich deiegaci naszej P. P. S.
Podczas obrad ujawnił
się niezmiernie silny wpływ
nacjonalistów
niemieckich, którzy przeprowadzili
cały
szereg
postulatów
politycznych
po
myśli oficjalnej polityki zagranicznej
Niemiec.
Socjaliści francuscy z p. Blumem
na czele i pp. Posner i Niedziałkowski z najspokojniejszem
sumieniem
głosowali za niezwłocznem opróżnie-

niem Nadrenii, nie wysuwając żadnych
zastrzeń, mimo, że wiadomo dobrze
jest, iż stanowisko socjalistów niemieckich w sprawie granic Polski nie bardzo się różni od stanowiska najskrajniejszych
nacjonalistów
niemiekich ,
których ideałem jest polityka
odwetu. Uchwały Il Międzynarodówki mają
znaczenie narazie
jedynie
teoretyczne, nie zmienią one bowiem ani sta-

ła misja

utworzenia

greckiego.
Jos

po

raz

nowego

rządu

P. Premier

PARYZ, (PAT). Bawiž tu incognito przez kilka dni prezes
Rady
Mi
nistrów prof.
Bartel w przejeździe z
Marienbadu do Bretanji, gdzie spędzi
dwa tygodnie, poczem wróci do War-

szawy.

2 Ministersfwa

Skarku.

WARSZAWA, 13 VIII. PAT.
P.
minister skarbu Gabryel
Czechowicz
powrócił

z urlopu

wypoczynkowego

i objął w dniu 13 b. m. urzędowanie.
Podsekretarz
stanu
Ministerstwa
Skarbu dr. Tadeusz Grodyński wyjechał w dniu
dzisiejszym
na urlop
wypoczynkowy.

Wtedy to stał się Venize- Narady
pierwszy

Karfel bawił incognife
w Paryžu,

premierem

Grecji.

rządu w sprawie reformy
konstytucii.

Jak nas informują ze źródeł miarodajnych, przed zwołaniem sesji jesiennej
ciał parlamentarnych w m.
wrześniu odbędzie się szereg posiedzeń Rady
Gabinetowej i Rady Ministrów, poświęconych specjalnie sprawie ustalenia tekstu
rządowych protacji na. rzecz Ententy. Na tem tle jektów reiormy konstytucji.
doszło do rozdźwięków między
Venizelosem a germanofilskim
królem
W chwili wybuchu wojny
šwiatowej Venizelos
znajdował się w Monachjum.
Jak tylko wojna się roz:
poczęła, powrócił on do kraju i przystąpił niezwłocznie do ożywionej agi-

Komdoieneje z powodu

Konstantym.

do Salonik,

Venizelos

gdzie

prezydentem

przeniósł

się

wraz z įobecnym

Grecji,

Konduriotisem

śmierci

p. Betiota.
WARSZAWA,

13. 8. PAT.

Wczo-

utworzył własny kontrgabinet,
zwal- raj p. o. szefa protokułu p. Andrycz
złożył na ręce lorda Phillimore konczający energicznie rząd ateński,
W dolencję w imieniu rządu i Ministerroku 1917 król zmuszony był osta- stwa Spraw Zagranicznych z powodu
tecznie opuścić Grecję
Venizelos po- Śmierci sekretarza
generalnego „konwrócił do Aten i słormował tam [no- gresu p. Bellota. Na akademii żałobwy rząd.
Ale
wdzięczność
narodu nej, która odbyła się w Stowarzyszeniu Techników o godz. 10-ej rano, p.
jest pojęciem
bardzo
względnem. Andrycz złożył kondolencje
na ręce
Przekonał się o tem Venizelos. On, prezesa zjazdu w imieniu Pana Prektóry
całe swe życie pracował nad zydenta Rzeczypospolitej.
uskutecznieniem największych ideałów
narodowych, który tak wielkie
połoPowrót z wywezasów.
żył zasługi w dziele tworzenia „WielDnia 10 b. m. powrócił z urlopu i rozkiej Grecji",
popadł'po wojnie
„w
począł urzędowanie podsekretarz stanu miniełaskę ludu* i podczas
wyborów sterjum poczt i ielegrafów, inż. Włodziw

roku

1920

poniósł

zupełną

klęskę.

mierz Dobrowolssi.

*
Rozczarowany, zniszczony na duchu
Venizelos zmuszony był opuścić
ojWiktor Leśniewski, wiceminister rolniczyznę i ustąpić miejsce królowi Kon- ctwą powrócił w dn. Il b. m. po kilkudniowym wypzczynku do Warszawy i obstantemu, który ponownie zasiadł na jął urzędowanie, zastępując obecnie bawiącego na urlopie ministra.
tronie greckim.

Na wiosnę roku bieżącego
przyjeżdża nagle na Kretę, przez
jakiś
czas pozostaje w mieście rodzinnem,

następnie wyjeżdża

do

Aten,

Kiedy powrócą z Rosji skradzione zahyfki.

gdzie

Delegacja polska dla
reewakuacji
zabytków
polskich
z
Z.
S. S. R.,
ku
ogólnemu
zdziwieniu nawiązuje
urzędująca w Moskwie, przystąpiła
kontakt z wybitnymi działaczami podo
ustalenia
spisu
przedmiotów,
litycznymi.
Konferuje
z posłami które mają być zwrócone
Polsce na
państw obcych, składa wizyty swym podstawie traktatu Ryskiego i nie zosprowadzone, gdyż są
przyjaciołom politycznym. Rzuca ha- stały dotąd
rozrzucone w różnych odległych
zasło,
że
partja
republikańska
i
repunowiska rządu
Poincarego
ani
tem
kątkach Rosji.
niemniej nie wpłyną na zmianę
poli- blika są w niebezpieczeństwie i staje
Wszystkie te
przedmioty
mają
na czele partji.
Wkrótce być sprowadzone do Polski jeszcze w
tyki Polski, mimo
to jednak
stano- ponownie
wią one doskonały atut dla
propa- wybucha przesilenie rządowe. Venize- roku bieżącym.
gandy niemieckiej, prowadzącej syste- los tworzy rząd i przystępuje do rozReiorma uniwersyfefe kowieńjako
matyczne podkopy pod Traktat Wer- wiązania doniosłych zagadnień,
skiego.
wyborczesalski. Nie ulega bowiem najmniejszej to kwestji retformy prawa.
Gabinet
ministrów
uchwalił projekt rewątpliwości, że przedwczesne
opróż- go i in.
ormy Uniwersytetu kowieńskiego.
Wydział
teologji ewangelickiej
nienie Nadrenji bez żadnych
gwaranoraz
Powrót Venizelosa na arenę poliweterynarynaryjny będą zlikwidowane. Zniecyj będzie wstępem do kampanji
po- tyczną
Grecji jest niewątpliwie po- sione będą również katedry podwójne.
będą zwiększone,
litycznej Niemiec, której celem
będzie czątkiem nowych walk
Pensje profesorów
politycznych,
ale zatu profesorowie nie będą mieli prarewizja Traktatu Wersalskiego.
które
stoczone
będą głównie
pod wą do zajmowania innych stanowisk.
— Powrót Venizelosa. Elefthe- hasłem „republika, czy monarchja?“
(i wieprze polskie.
rios Venizelos, który jeszcze na wios” Namiętności
polityczne w Grecji
na
nę roku bieżącego uroczyście oświad- nowo się rozpoczęły i prawdopodobCzechosłowackie
organizacje rolnicze
opracowały memorjał
do rządu, domagaczył, że nigdy już nie będzie się zaj- nie nie uspokoją się wcześniej,
do- jąc
się, by wysłano de Warszawy delegację,
mował
polityką, wystąpił
niedawno póki zasadniczy problem ustroju pań- która miałaby za zadanie w porozumieniu
rządem polskim,
uregulować i ustalić
ponownie na arenę polityczną Grecji. stwowego
nie zostanie
definitywnie zkontyngent
dowozu wieprzów z Polski do
W Salonikach, gdzie nowego
premje- rozwiązany.
Czechosłowacji.
ra oOczekiwały
nieprzejrzane
tłumy
A. K.
jego zwolenników, wygłosił Venizelos
Sesja międzynarodowego biura

przed

niedawnym

przemówienie

czasem

programowe.

pracy w Warszawie.

wielkie
Polityka

grecka, którą już od dwu lat płynęła

w

POW. —Rynek

POW.—ul.

W perspektywie tygodnia.

moż-

ność odnalezienia genjalnego rodaka.
I dziś, oczekując
na cud jakiś,
bo tylko cudem może się Amundsen
odnaleźć, mimowolnie przychodzą na
pamięć sławne etapy życia
bohatera.
W 1903 r. wyruszył po raz pierw„ szy na północ.
W przeciągu
trzech
lat dosięgnął do ziemi King Williama
i słorsowawszy wąski przesmyk, dzielący te niegościnne połacie od Ameryki, wylądował na Alasce,
Był to
sukces niemały—na temże
przedsięwzięciu Franklin wraz z całym sztabem zaciął się pół wieku
przedtem
(1845 r.) i zginął.

Ratuszowa

CENY OGŁOSZEŃ: Wie rsz

#

Redakcją rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- |
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeńi

poetyckim stylem nie przypominało w niczem zwykłych Jego drastycznych
sposobów wyrażania się. Wszyscy w Berlinie byli zaskoczeni tem, że mowa
Marszałka Piłsudskiego była tak spokojna, i że wbrew oczekiwaniu zupełnie
sów, słowem, bohater lodów i śnie- nie poruszyła ona kwestji litewskiej, ani też wogóle żadnego zagadnienia polityki zagranicznej lub wewnętrznej.
gów—Amundsen nie wrócił dotychHugenbergowski „Local Anzeįger“ oświadcza, że z odpowiedzi jaką saczas. Wyruszył
mężnie na odszukala powitała końcowy apel Marszałka skierowany do legjonistów można bynie zaginionych członków
wyprawy
ło przekonać się najlepiej, że Marszałek posiada w legjonistach narzędzie,
Nobile'a, zagłębił się na samolocie w
któremu może bezwzględnie zaufać.
bezmiar białej przestrzeni, Ślad wszelZbliżona do urzędu spraw zagranicznych ,„„Deutshce Allgemaine Ztg'*
ki po nim zginął,
słuch
przepadł....
w depeszy swego korespondenta z Gdańska wyraża pogląd, że mowa MarZrazu
spodziewano
się rychłego szałka Piłsudskiego była pozbawiona znaczenią politycznego.
powrotu, wieści radjowej
a tu nic i
„Kreuzzeitung* pisze, że wprawdzie mowa wygłoszona przez marszałnic. Minęły dnie, tygodnie, miesiące— ka nie zawierała ataków ani pogróżek wojennych skierowanych pod adresem
nic. „Krasin“ powrócił do Europy, „Ма- Litwy, mimo to jednak nie można jej odmawiać znaczenia politycznego. Marlygin“ zawinął do portu, Szwedzi zreszałek bowiem położył szczególny nacisk na to, że Wilno drogie jest jego
zygnowali z dalszych
poszukiwań, sercu i pozostanie polskiem na wieki.
nawet

©

ŚWIĘCIANY

Ossoling.

NIEŚWIEŻ—ul.

262

Piłsudskiego.

BERLIN. 13.8.
Marszałek Piłsudski

Polska Št. Bednarski.

KLECK-—-Sklep „Jedność.
LIDA—ui. Suwalska 13.

IWIENIEC—A.

243, administracji

PIŃSK— Książnica

W. Włodzimierow.

POSTAWY—J „. Wojtkiewicz— Rynek.
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch”.

Prasa niemiecha © przemówieniu Marszałka

Amundsen.

wę.

N-ru

pocztową

redakcji

Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
Zamowa,

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28.
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc.

GRODNO - Księg. T-wa „Ruch*
RORODZIEJ—K. Smarzyńsk i

WILNO, Wtorek 14 sierpnia 1928 r.
Madskcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

A. Łaszuk

spokojnie po cichych
falach
parlamentaryzmu, weszła znów na drogę
podniecenia i ożywionego
wspólłzawodnictwa namiętności
politycznych.
Venizelos ujął ponownie w swe ręce
ster nawy państwowej.
Z zawodu adwokat, Venizelos już
zawsze był rewolucjonistą
i dzięki
swej żelaznej energii
zdołał w krótkim stosunkowo czasie zająć wybitne

„Nirasin“

ewacyjnie
В510.

wifany w

W październiku rb. odbędzie się w
Warszawie sesja rady administracyjnej mię-

dzynarodowego

biura

pracy.

W

sesji

tej

weźmie udział szereg wyższych urzędników
biura pracy z dyrektorem p. Albertem Tho-

OSLO, 12.VIII. Sowiecki łamacz lodów mas na czele,
delegaci rządowi Anglji, Fran„Krasin*, który odegrał tak wybitną rolę w cji, Belgii, Włoch,
Niemiec, Japonii, Kana-

akcji ratowniczej załogi „italji* zawinął? do
Hiszpanji,
Argentyny i
portu Stavanger.
Port i całe miasto były dy, Indji, Szwecji,
Polski oraz reprezentanci naczelnych orgaudekorowane flagami. Na wybrzeżu zgromadziły się liczne tłumy, ktkre zgotowały za- nizacyj pracodawców i pracowników. Miniłodze
łamacza
lodów
bardzo serdeczne sterstwo Prący rozpoczęło już prace przyzotowawcze, związane z sesją.
przyjęcie.
A

Sartohójstwa hankiera ezeskiego. ® tys. nowych linij
PRAGA,

12.VIH.

Wczoraj

popełnił tu

miejsce wśród
polityków
greckich. samobójstwo bankier Józei Sułc. SamoDzisiaj liczy on lat 65, a jeśli pomi- bójstwo to wywołało w miejscowych kołach giełdowych wielkie poruszenie.
mo podeszłego wieku ponownie wstęDom bankowy Sulca zobowiązany jest
puje na drogę polityczną, to czyni to obecnie do wielkich wypłąt, których nie
może w tej chwili uskutecznić, stan zaś
dlatego, że jego
ambicje
polityczne majątkowy domu jest bardzo zagmatwany.
Dzisiejsze
pisma
poranne
przynoszą
nie pozwalają mu siedzieć bezczynnie
szczegóły samobójstwa Sulca,
który wpow chwili,
kiedy
ojczyzna
przeżywa bliżu Pragi rzucił się pod pociąg.

Ministerstwo
cowało

plan

kolejowych.

Komunikacji

rozbudowy

opra-

kolejnictwa

w Polsce, który przewiduje
budowę
17 nowych linij kolejowych.
Ogólny
koszt tych robót wyniesie
około1
miljona złotych. Budowa nowych lini:
powiększy długość polskiej
sieci ko
lejowej o 4000 kim.

SŁOWO

ECHA KRAJOWE
Dlatego

GRODNO.
Niezatwierdzenie
skiego.

Wojewoda

zatwierdzenia budżetu
żący

rok

budżetu

białostocki

miej-

odmówił

miejskiego na

gospodarczy,

motywując

decyzję brakiem pianowości i celowej
spodarki.

Ые-

swoią

go-

г

Działalność grodzieńskej rady miejskiej

spowodowała
swego
cząsu
przyjazd
do
Grodna wojewody, który
odbył
wówczas

z radą miejską

konferencję,

podkreślając

czego od instytucji o charakterze
gospodarczym, a nie politycznym, jaką usiłowała
być rada miejska, wymaga.
Komisja budżetowa rady m. przystąpiła
obecnie
do
opracowywania
budżetu
z
uwzględnieniem życzeń wojewody. Pierwotne opozycyjne stanowisko komisji budże-

towej uległo zmianie.
Złagodzenie
zatargu

pracowni-

ków miejskich.
Trsający od
dłuższego
cząsu zatarg pomiędzy prezydjum miasta a

pracownikami

miejskich zakładów

użytecz-

neści publicznej został złagodzony.
Tłem
zatargu były żądania związku pracowników
domagających się $ godzinnego dnią pracy
w Straży ogniowej i szpitalnictwie,
powo”
tania komisji
dyscyplinarnej Oraz
zbiorowych umów
© pracę,
przyczem
związek
zarzucał prezydjum miasta, że uchyla
się

od pertraktacji.
miasta

p.

Z.

inicjatywy

Rogalewicza

prezydentą

została

zwołana

konferencja, na której uzgodniono częścio=
wo postulaty związku pracowników.
sze pertraktacje trwają.

Powiatowy

komitet

Dal-

wystawowy.

W związku z organizowaną w Białymstoku
wojewódzką wystawą
rołniczo-przemysłową, komisja rolna Sejmiku grodzieńskiego
powoiala powiatowy
komitet wystąwowy,
w skłąd której weszli:
Ks. Teresa Sapieżyna, O'Brien de
Lacy Maurycy, de Virion jerzy, poseł Przedpelski. Reinhardt, Bebeko, ' Grobicki Józef,
Martynowski, Kościuch Właaysław._
Sejmik przyznał na organizację wystawy zasiłek w kwocie 1000 zł.

Maj. Daniuszew gm. Żodziska.
—

Dnia 5 sierpnia 1928 roku

we

wsi

też dziwi mnie bardzo, dlacze

go nie powstał projekt przeniesienia Starostwa naprzykład do Podbrodzia, wszak tam
również możnaby wysunąć z tem samem o
ile nie z większem powodzeniem argumen-

ta, przytaczane contra

stwa w

przebywania

Święcianach.

*

Staro-

jeżeli zastanowimy się nad žyciem kul
turalno-ošwiatowem,
to
zobaczymy, iż w
Święcianach są 4-ry zakłady średnie, jak;
gimnazjum
państwowe
polskie im. Józefą
Piłsudskiego, gimnazjum
litewskie, żydowskie seminarjum nauczycielskie oraz szkoła
rolnicza,
a prócz
tego i 7-miiu klasowa

szkoła powszechna,

natomiast

w

Nowo-

Święcianach, oprócz iszkoły
powszechnej,
jest tylko szkoła robót ręcznych.
Ponadto
organizacje społeczno-kułturalne, które są
w Nowo-Święcianach, również istnieją i w

Święcianach i to są bardziej żywotne.

Pod

względem położenia
Święciany leżą mniej
więcej w środku powiatu, natomiast NowoŚwięciany są u jego skraju niedaleko granicy litewskiej.
Święciany posiadają
szereg gmachów
i to nie tylko prywatnych, lecz
i państwowych, które istniały oddawna, jak gmachy:
Starostwa, Urzędów Skarbowych,
gimnaz
jum polskiego, seminarjum
nauczycielskiego, a prócz
tego po wojnie powszechnej
już Państwo Polskie wybudowało dom mie
szkalny dla stąrosty oraz
dla
urzędników
państwowych.
Natomiast w Nowo-Święcia*
nach w razie przeniesienia
tam
Starostwa
niema
odpowiednich lokali i państwo musiatoby je budować,
co
naraziłoby
Skarb
na wielkie,
a obecnie
niepotrzebne
wydatki.

A. Piet.

twierdzi,

że

w

Święcianach

ma
być
klimat
malaryczny,
co
mnie
wydaje
się
dziwnem,
gdyż
od
wielu
łat niesłyszano wprost, aby z tego powodu
były wypadki choroby lub śmierci.
Wręcz

przeciwnie,

zdrowy,

gdyż

klimat

wokół

Święcian

one

jest

są otoczone

Marszałek Pitsudiski odjechał dziś o godzinie 22 min 30 pociągiem poś
piesznym do Warszawy w towarzystwie pułkownika Prystora, Zahorskiego
i Woyczyńskiego.
Na dworcu obecni byli minister Miedziński, który również wyjechał do
Warszawy, minister Staniewicz, Wojewoda Raczkiewicz, dowódca O. K. Litwinowicz, prezydent miasta Wilna Folejewski, płk Sławek, gen. Rożen i Mecnerowski, korpus oficerski, naczelnicy władz i wiele inych osobistości. Pan
Marszałek przeszedł szybki m krokiem przez peron wśród gromkich okrzyków publiczności i wsiadł do wagonu salonowego. W 10 minut później, w
chwili, kiedy

warunki

pociąg wyruszył,

p. Marszałek

Dziennikarze

iż wszystkie

drogi

że-

W niedzielę wieczorem bawiący w Wilnie dziennikarze byli podejmowa
ni przez miejscowych dziennikarzy litev wskich. Wczoraj w poniedziałek dziennikarze kowieńscy zwiedzilt*tereny Tar gów Północnych gdzie dokonali zdjęć
fotograficznych dła pism ilustrowanych litewskich.
wileńskie
redakcje pism
Dziennikarze zamierzali objechać wszystkie
polskich celem złożenia im pożegnalnyc h wizyt, lecz z powodu spóźnionej pory złożyli to pożegnanie na ręce sekretarza Syndykatu Dziennikarzy.
Przed samem odjazdem udali się dziennikarze litewscy na Rossę gdzie
złożyli wieniec na mogile dr. Basanow icza i odwiedzili mogiłę artysty małarza Czurlanisa.

Powrół

botę
dziełonego

im

no automobilem

dowództwem
żegnał gości

przez

władze

(Hudson

polskie

zezwołenia

Nr 92 - Kowno)

przybyli

drogą

Kowno

- Wilno

- Kow-

O godz. 4 po poł. auto zatrzymało się przed

kompanji K O P'u w Rykontach. Dowódca kompanji por. Kuszelewski pozem auto przeprowadzone zostało przez podoficera do granicy w pobli-

żu strażnicy

Łożdziany.

Jak się dowiadujemy dziennikarze litewscy rozmawiając z por. Kuszełewskim prosili go o wyrażenie władzom podziękowania za gościnne przyjęcie i ułatwienie przejazdu do Wilna.

lasa-

od wieków

węgierskich i o
na Bałkany.
W
Radicza znów w
terze sekretarza
chorwackiej.
bratem Antonim,

czas

czyna

przed niedawnym czasem raniony podstrzelaniny

w

parlamencie

słowiańskim. Na skutek otrzymanych
ran w stanie zdrowia Radicza
zaszła
poważna zmiana na gorsze, w chorobie nastąpiły
rozmaite
komplikacje,
które ostatecznie pociągnęły za sobą
Śmierć znakomitego męża stanu, Steian Radicz zmarł w wieku stosunkowo młodym, przeżywszy lat 57.
Nie

będziemy

ności Radicza
gdyż

tu

mówić

w polityce

ta jest dzięki

o

działal-

Jugosławii,

ostatnim

B „winie
W

czasach

szeregiem

ostatnich

wielkich

w

procesów

i karze” w ZSSR.
z stwa na trzy zasadnicze kategorie: 1)
czyny społeczno-szkodliwe, 2) czyny
i 3) czyny
i ka- społeczno-niebezpieczne

związku

stała się

szczególnie niebezpieczne.
Zwalczanie
przestępstw

pierwszej

wydarze-

WZ

OBITO

za-

chorwac-

polityczny.

Dnia

proklamowane
zjednoczenie

zostało

uroczy-

wszystkich

niej

nie

cechę

zmarłego

polityka-—

nazjalnej znalazł się Radicz

tlikcie z Ówczesnemi
wackiemi.
Wystąpił

podczas

demonstracyj

Zagrzebiu w

bardzo

przeciwko banowi

w

kon-

władzami choron
mianowicie

ulicznych

ostry

chorwackiemu,

Khuen-Hadervaryemu

i

w

sposób
musiał

hr.

odpowiadało

jednak

intencjom

Radicza,
który
z przekonań
swych
był namiętnym
republikaninem.
Ponieważ nie przestawał Ou w dalszym
ciągu
uprawiać
agitacji republikańskiej i na wiosnę roku 1919 wystąpił nawet z żądaniem,
by Chorwaci

przedłożyli konierencji pokojowej

me-

morandum w Sprawie
przyznania im
prawa samostanowienia,
rząd
biało-

grodzki

zarządził aresztowanie

cza. W lutym

Radi-

1920 roku został

dicz wypuszczony

w wkrótce

rezultacie
opuścić
główne
miasto
Chorwacji.
W posiadaniu
polecenia
metropolity serbskiego
Michajła, udał się młody Radicz do Rosji, gdzie
przez jakiś czas studjował.
Ale już
wkrótce powrócił do Zagrzebia, gdzie
zamierzał ukończyć studja gimnazjalne. Niespełna w rok po
przyjeździe
do kraju zraził sobie ponownie
władze, został postawiony
pod
nadzór
policyjny, wydalony z gimnazjum,
a
nieco później wysiedlony z głównego
miasta i zesłany do gminy rodzinnej,

”

Serbów,

Chorwatów i Słoweńców i utworzenie
królestwa Jugosłowiańskiego.
Takie
rozwiązanie kwestji jugosłowiańskiej

jedną

4

1 grudnia

niom na terenie
królestwa
SHS w
dostatecznej mierze znana. Chcielibyśmy omówić tu jednak nieco obszer-

FILAOWA

z

Ra-

więzienia,

aresztowano

ale

go ponownie.

Dopiero w listopadzie,
kiedy wybrano go posłem do Zgromadzenia Narodowego, został na podstawie
amnestji wypuszczony na woiność.
Po
wspaniałym
sukcesie
chorwackiego
stronnictwa
chłopskiego
podczas
wyborów do parlamentu w roku 1923
Radicz wyjechał do Londynu, gdziew
kołach miarodajnych usiłował propagować ideę separatyzmu
chorwackiego. Ponieważ akcja ta nie przyniosła
jednak oczekiwanych rezultatów,
pojechał Radicz
do Moskwy,
gdzie z

z „grandjozną“ dzi- dessous
na sam
kojnemu
Wilnianinowi, co do takich sam
na sobie i z gazetą przerzeczywi- czytaną!
zawrotnych wrażeń „nie przywykszy*. ką przyrodą, aby na łonie
w ręku, idzie „na ogród”
morza,
spędzić w głąb obszernego podwórza...
Raz po raz mijamy jakąś potężną stego wiatru z nad
egzotycznego
łódź żaglową, o wysokich
masztach choć kilka dni całkiem
stojącą na kotwicy bokiem do molo, a życia...
Inny jeszcze obrazek.
tu nagle...
Stanowczo
najcudniejszym zakątWygramolił
się późnym
wieczoTam, głęboko pod nami ieży so- rem z pociągu w Helu, „stanął kwa- kiem całego Helu jest sam cypel półbie na wodzie prześliczne cacko, bia- terą“ w pierwszej lepszej willi gdzie wyspu gdzie na piaszczysty jego trójlutkie schłudniutkie...bacik długi
a wą- istnym cudem znalazł się dlań pokój kąt rzucają się jednocześnie tale Wielski... o wysokim, wysokim
maszcie... i wcześniutkim rankiem wymyka
się kiego i Małego morza.
prześliczny! Leży sobie
na wodzie, szukać na samym
Pustka. Szum morza. Woda okrutcyplu
półwyspu
nie przymierzając, jak zębodłubek.
owych.
wymarzonych
zmagań się w nemi wirami przetacza się z WielkieUwijają się po nim, po tym
sta- pojedynkę z rozpętanemi żywiołami... go do Małego Morza. Niema
skał, o
teczku przemiłym,
dwaj
majorowie. Chodzą mu po głowie: wikingi i krzy- które by spienione fale rozbijać
się
Poczekajcie
państwo... czy Oczy nas żacy, święci pańscy i panowie morza.. mogły... ale widok i tak już aż nader
nie mylą? Dalibóg, — a toż dwie pa- Cały jest naładowany, nadziany „Wia malowniczy.
nie, za marynarzy przebrane! I patrz- trem od morza* Żeromskiego...
Wilnianin, dla którego trzeba było
cie tylko państwo, jak zgrabnie i zwin
u ogrodu Bernardyńskiego
zatrzymyI nagle!
nie najgrtubsze liny przerzucają, wiążą,
Co to? Co to za postać? Co to za wać Wilenkę aż sześciu tamami, aby
blę rzuconą w morze? Z jej „szpicy* cką i Gdańską zatokę, W dodatku oba okręcają, rozkręcają!
pobudzić ją do okazywania większego
zjawa?
że się tak wyrażę, odchodzą statki z nowe statki są niebywale Szybkie. Z:
Nie poznaliście państwo? Aha! PoAch!.. ach!.. niestety!.. Nie żaden temperamentu, do jakiego takiego szuHelu do Gdyni, do Zoppot, do Gdań- Helu do Zoppot jedzie się 55 minut, znaliście. To w minjaturowym porci- to wódz wikingów, nie żaden Gniady mienia i do wartkich rzutów, oczywiśska i przybijają do przystani w Helu. niewiele więcej nad godzinę do Gdań ku Helu wylegiwa
się na wodzie mi- Orzeł, ani wróż to żaden starosłowiań- cie spragniony niesamowitego widoku i
njaturowy jachcik... doktora Czarnow- ski; nie żaden to Piotr z Prawkowic kontemplacyjnej zadumy, śpieszy, pęTo tak zwane molo. Wyszliście pań- ska. Spacer! Przemiły spacer!
Lecz oto póki my tu gadamy i ga- skiego...
stwo pospacerować po tej grobli wyherbu Łabędź, inaczej Duninem zwa- dzi na ów cypel... Polski!
sokiej a szerokiej, po tej „dydze*, po damy, już oto i bialutka, smukła „JaOczywiście, że nie przypłynął
tu ny, którego rumaka kopyto odcisnęło
, Wydaje mu się, że nikt, jak on,
tej „dambie* — bo wyrażają się lu- dwiga“
ukazała
się na horyzoncie. prosto z wileńskiej ulicy Subocz, tyl- świeżo swój ślad na zwiewnych
pia- nie dozna takich
dreszczów
wobec
dzie tak i tak...
Położyła po sobie długi warkocz dy- ko z Gdyni. Aleśmy się, prawda,
aż skach, golicach, powichrach
morskiego
i tra- potęgi
żywiołu i że on,
To port Helu. Mnóstwo rybackich mu i płynie ku nam od strony Gdań- rozrzewnili? Taki maleńki bacik a po wach przymorza... Ani to Zygfryd von on tylko i jedynie, wrażenie
tej potęwłas- morzu pływa! No, i nasz. Jakby
ka- Feuchtroangen,
łodzi, większych i mniejszych, schro- ska sypiąc miałkim węglem...
komtur
z Ostrudy, gi zawiezie w duszy swej
do
Wilna.
walątko Wilna — w dalekiej, obcej przybyły dla układów
niło się za kamienną groblę i kołyszą nym, polskim węglem!
z
margraiem
Pędzi. Zostawił już daleko za soRuszajmy szybko na koniec mola, stronie.
się oto dokoła bezpiecznie po spokojWaldemarem (Broń Boże nie z Walde bą plażę „rojącą
się różnobarwnym
z na spotkanie statku! Popatrzyć: jakie
wodach. A oto i przybywa
nych
marasem,
panie zecerze!)
względem tłumem”. Brnie po kostki w piachu
sta
też to dziś „białe twarze* przybywają
Gdańska „transportowiec' (czytaj
Inny obrazek.
sprzedania mu części Pomorza; ani to porośniętym
długą,
suchą,
cienką
„czarny ląd' (gdzie
każdy tek pasażerski krążący po zatoce Pu- na nasz
Wyobraźmy
sobie
„korzennego“ słynny Filagatos, druh cesarzowej Teo trawą, na wydmach
rosnącą
Przed
.
nie- człowiek opalony
słońcem i wiatra- Wilnianina, co przez niewiedzieć wie- fanu, zaciekły wróg Niemców... To p.
ckiej, po Małem Morzu) żeglugi
nim,
w
dali,
brzeg
niskieg
i
rzadkie
o
Beneke“. Na роКа- mi morskiemi — jak sam djabeł).
mieckiej, „Paul
le lat nie wychylił się na świat Boży... pos. Zwierzyński, wichrami morskiemi go sosnowego
lasu-—rychlej zadrzedzie niewiele pasażerów. Każdy woli
Coraz szybciej idziemy tym jakby z Zarzecza, Popław lub Śnipiszek.
A i w słońca spiekocie calutki opalony wienia. jest na tych
piachach
sam,
szybko nad cały jest pomimo to 'owinięty, wskroś na mahoń wyszedł
korzystać z prześlicznego
parostatku myrem wznoszącym się
majestatycznie z kompletnie sam... enfin seull,..
morskich
polskiej żeglugi „Jadwigi* albo z jej poziomem
wód. Aż się w przewiany... wiatrem od morza. Poje- willi Muszelka, we wzorzystym szlaTylko nie spostrzegi,
pod nawaspo- cha! „na Hel“ aby
siostrzyczki
„ Wandy”. jeden i drugi głowie kręci od tej „przepaści*
tam
poobcować troku eponge, zgoła bez
żadnychłem nowych i jakże silnych wrażeń:

1

miarodajnemi czynnikami sowieckiemi

omówił warunki, na jakich partja jego wstąpić miała do komunistycznej

miiędzynarodówki chopskiej. W sierp-

niu 1924 powrócił Radicz do kraju i
został natychmiast aresztowany, jako
zdrajca stanu.
| w tem miejscu
w
życiu i działalności politycznej Radicza
następuje
znienacka
nieoczekiwany
zwrot. Zapałony republikanin wypiera
Się nagle swych
przekonań
republikańskich,

staje

się zwolennikiem

idei

monarchicznej, uznaje dynastję Karagiordjewiczów i rozpoczyna ze swem
Stronnictwem czynną współpracę parlamentarną z innemi partjami
jugoSłowiańskiemi.
Nie dość jednak
na
tem.

Kiedy

w

roku

1925

+

ówczesny

premjer Pasicz poróżnił się ze Swetozarem Pribicewiczem,
wchodzącym
dotychczas w skład koalicji rządowej,
Radicz nawiązuje kontakt z Pasiczem

i formuje wgaz z nim nowy

rząd ko-

alicyjny. Inna rzecz, że rząd ten bardzo krótko pozostawał u steru nawy
państwowej Jugosławji,
a to przez
wzgłąd na nieokiełznany wprost temperament Radicza, który niezdolny był

do spokojnej i kompromisowej pracy

twórczej.

Fakt jednak,

że potraiił on

w
tak
krótkim
czasie
zasadniczo
zmienić swój stosunek do radykałów
serbskich,
będących,
jak wiadomo,

gorącymi propagatorami
centralizmu
monarchicznego w zjednoczonej Jugo=

sławji,

jest dla zmarłego (przywódcy

Chorwatów nadzwyczaj
czny. Po rozejściu się
Radicz

przeszedł

charakterystyz
Pasiczem

ponownie

do

o0po-

zycji, w której
pozostawał do .ostatniej chwili
swego
życia.
W roku
ubiegłym pogodził się ze Svetozarem
Pribicewiczem,

leaderem

nych demokratów,

którego

samodziel-.

zwalczał

w
sposób
jaknajbezwzględniejszy
zgórą,, lat dwadzieścia, i wraz z nim

utworzył

zwarty

blok

opozycyjny

znany pod nazwą koalicji
demokratycznej

chtopsko-
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statek — jak malowanie.
Wewnątrz
tez prześliczny, świeżutki jak z igły, ła
tacie państwo? — odbyło się uroczyWrażenia z błyskawicznej wycieczki. dnemi, ślicznemi salonikami kajutowemi z buietem, a jakże! Niedawno—paiv.
miętacie państwo? - odbyło się uroczy
Wilnianin nie będzie czuł się „ob- ste spuszczenie na wodę obu statków.
co“ na dzikiem i pustynnem—jak 80- Trzymały je „do chrztu** obie córeczbie wyobraża — wybrzeżu wąziutkie- ki marszałka Piłsudskiego.
Stąd nago półwyspu sięgającego Bóg wie jak zwy
statków.
Dały też one, te oba
daleko w morze, osobliwie na samym statki, początek silnemu „,z punktu“ roz
piaszczystym jego cypelku.
: wojowi żeglugi polskiej
pasażerskiej
Tak daleko od „domu,! W „obcej“
na Małem Morzu. W chwili
obecnej
stronie! To chybaž „swojego cztowie- polska na niem żegluga jest bezkonka“ nie zobaczysz? Markotno...
kurencyjna. „Gdańsk* wielki transpor
Proszę za mną, ježeli taska. Dwa, towiec na
niewiedzieć
wiele
osób,
trzy migawkowe obrazki i rozpogodzi sprawiający wrażenie
jakiegoś
emisię, ręczę, dusza prawego Wilnianina. granckiego transportowca tudzież „„JaWidzicie państwo tę kamienną gro dwiga* i „Wanda* — obsługują i Pu-

Nad połskiem morzem.

przewrót
Ście

rajcie L. 0. В. В.

SZKOŁA

organizować

kie stronnictwo chłopskie,
które już
w roku 1910 otrzymało 9 mandatów
do Sejmu krajowego. Po zwycięstwie
koalicji
serbo-chorwackiej
rozchodzi
się Radicz ze swym dotychczasowym
przyjacielem i współpracownikiem politycznym, Swetozarem Pribicewiczem.
Przyszedł
rok 1918, a z nimi
1918

kategorji, zdaniem Krylenki, odbywać
się winno jedynie drogą przeciwdziaSpółka liczy 33 członków i ma
danie zmeljorowanie 160 hektarów
torfo- przykładami,i tak; gminy Dowgieliska i Cej- sądnego zależny jest
i moralzazwyczaj
wy- łania publiczno-politycznego
wisk, które dotychczas nie przynosiły žad- kinska połączone są
z szerokim
traktem miar kary, i to nietylko
boj- Trebarjewo Desno.
stosowan
przy
ргосеdrogą
więc
a
nego,
ia
nego pożytku.
Kosztorys
robót
wynosi Widze-Święciany, gminy Miligiańcka, Twe212.500 złotych.
Był rok 1893. Chorwacja
obchorecka nie mają innej drogi do Nowo-Świę- sach politycznych, lecz również, kiedy kotu towarzyskiego w najrozmaitszych
Meljoracja łąk w związku z rozwojem cian, jak przez
przestępstwa kry- jego postaciach. Krylenko
jest prze- dziła uroczyście 300 rocznicę zwycięŚwięcian/, również i gminy chodzi o pospolite
gospodarki mlecznej podniesie w prędkim Hoduciszki, Komaje, Łyntupy, Św i Sze- minalne. Ten „klasowy charakter” są- konany, że przy charakterze
przestę- Stwa chorwackiego bana Bakacza nad
czasie dobrobyt i kulturę
gospodarstw tej mietowo także są połączone ze
Święcianapców tej kategorji środki takie byłyby wojewodą tureckim Hasanem
paszą.
okolicy. Gospodarka mleczną zogniskowa- mi, nie zaś z Nowo-Święcianami. W ogóle downictwa sowieckiego jest czemś zupełnie
niezrozumiałem
dla społe- najzupełniej skuteczne.
Podczas uroczystości
ła się w nowo założonej Spółce
MleczarRadicz wystąKażdy prawie obywatel powiatu
Swieciafskiej w maj. Daniuszew.
Przy przestępstwach drugiej kate- pił z wielkiem przemówieniem, w któzachodnio-europejskich,
nie
skiego, chcąc dostać się do Nowo-Šwiecian czeństw
w jakim
związku gorji zasadniczym
musi zawsze przejeżdżać przez
Święciany. mogących pojąć,
Środkiem
zarad- rem ówczesnego bana,
ŚWIĘCIANY.
hr. KhuenaQ ile chodzi o warunki
komunikacyjne wymiar kary na przestępcę kryminal- czym winna być „izolacja” (więzienie), Hadervary'ego
nazwał
"węgierskim
— O przeniesieniu siedzib,
Staro- $ wiącian, to nie ustępują one w niczem
z jego po- który to środek w odpowiednio roz- huzarem“. Ża to otrzymał cztery miestwa ze Święcian do Nowo-Święcian. Nowo-Święcianom, wprawdzie narazie Świę- nego pozostawać może
Jest istotnie szerzonych granicach stosować
nale- siące więzienia,
Kwestja przeniesienia
Starostwa z jednego ciany
a nadto wydalony
mają
wąski tor,
lecz to chyba chodzeniem klasowem.
miasta do drugiego, a w
szczegółności w wkrótce ulegnie zmianie, gdyż ten tor ma czemś wielce
niezrozumialem,
kiedy ży również wobec niektórych,
mniej został z uniwersytetu. Po odsiedzeniu
tych warunkach i okolicznościach, jakie są ogromne znaczenie, bowiem łączy linje ko: podsądny,
oskarżony
© dokonanie niebezpiecznych, przestępców kategocji kary Radicz wyjechał do Pragi czesw powiecie Święciańskim, nabiera
znacze- lejowe Wilao—Królenszczyzną
i Wilno — pospolitego mordu,
dla prze- kiej, gdzie wstąpił na fakultet prawskazany
zostaje trzeciej. Zasadniczo jednak
nia ogólno-państwowego.
Turmonty.
į
:
skoro jest po- stępców trzeciej
Krylenko niczy uniwersytetu Karola.
kategorji
:
Według artykułu A. Piet. zamieszczojeżeli spojrzymy na mapę powiatu Świę- na karę łagodniejszą,
nego w „Słowie* dnia 9 sierpnia rb., spra- ciańskiego, to przeniesienie
unieszkodliStarostwa
do chodzenia „proletarjackiego", na cięż- domaga się „fizycznego
W
roku
1895
widzimy. Radicza
wa przeniesienia Starostwa miała
być
ro- Nowo-Święcian odpowiadałoby takiemu wy- szą natomiast, jeśli stwierdzono,
że wienia“, t. į. kary Śmierci.
znowu w Zagrzebiu.
Stoi teraz na
zważana na specjalnie po to zwołanej kon- padkowi, jak przeniesienie w województwie rekrutuje się z pośród
tak zwanych
Dalej projektuje Krylenko, aby w czele związku młodzieży uniwersytecferencji, na której też w dyskusji
przyta- Pomorskim Urzędu Wojewódzkiego
na Fiel.
użyć terminologii
Sowieckiej) nowym kodeksie karnym porzucono kiej, która z jego inicjatywy podczas
cząno szereg argumentów za
przeniesie- Coprawda
Nowo-Święciany mają dziś odrę- (aby
ostatecznie zasadę artykułów, ustana- wizyty
niem Starostwa do Nowo-Święcian.
Jeżeli bną gospodarkę miejską, lecz zawdzięczają „elementów niepracujących".
Franciszka
Józeia
shańbiła
jednak te wszystkie argumenta przeanalizu- to nadewszystko okoliczności pobudowania
kary więziennej w publicznie flagę węgierską. Za to skazaW tych dniach wicekomisarz spra- wiającą wysokość
jemy, to okaże się, że Święciany i tylko one linji kolejowej Petersburg— Warszawa i od
wiedliwości
i zastępca
generalnego zależności od charakteru
popełnione- no Radicza na 1 i pół r. więzienia i wymogą być stolicą powiatu. Przemawiać za tego też czasu
wogóle istnieją, natomiast
republiki sowieckiej, N. go przestępstwa.
W wypadkach, kie- dalono
go
również z uniwersytetu
tem będzie wprost
wszystko, zarówno hi- Święciany były od wieków już znanem mia- prokuratora
Krylenko, znany z niedawnego
pro- dy chodzi o czyny „społeczno-niebez- praskiego.
storja, położenie, jak i życie kulturalno- stem w
ROWY
:
Wileńszczyznie.
oświatowe.
pieczne* (druga kategorja przestępstw)
Mnie, jako obywatela powiatu Swięciań- cesu inżynierów z Zagłębia DonieckiePo wyjściu z więzienia udaje się
Według zdania autora artykułu, Świę- skiego, dziwi bardzo, iż sprawa ta wogóle go, w którym, jak wiadomo, występo- należy stosować karę więzienia nie na Radicz po raz drugi do Rosji, gdzie
ciasy podobno mają zawdzięcząć swe ist- została poruszoną, a w Szczególności dla- wał w charakterze
prokuratora pań- zgóry
określony okres czasu, lecz otrzymuje
pozwolenie
na 'zapisanie
nie chcą,
Święcian
miasta
nienienie faktycznemu
przebywaniu w nich czego ojcowie
stwowego,
wygłosił
na
posiedzeniu
nie stwierdzona się do szkoły wyższej. Zamiast jeddopóki
długo,
tak
to.
na
zanegować
władz administracyjnych, jednak przytem nie umieją, czy nie mogą
ogólna
przeoczono chyba, że miasto to istnieje już
poprawa
Naogół należv zaznaczyć, iż przy wy- kolegjum komisarjatu sprawiedliwości zostanie
w stanie nak, by z pozwolenia tego
skorzysod wielu lat, co najlepiej mogą stwierdzić suwaniu projektów należy kierować się nie ciekawy referat na temat projektowa- psychicznym
Stosowanie tać i studja swe kontynuować, powraprzestępcy.
i z
takie fakty, jak: istnienie domu,
w którym interesami drobnych grup społecznych
Krylenki, ca Radicz potajemnie do Pragi, gdzie
zdaniem
jest,
nej reformy sowieckiego kodeksu kar: tej zasady
przebywał Napoleon w 1812 r., oraz
za- tego punktu widzenia je tworzyć; taki stan
przecież wraz z innymi studentami
że
względu,
tego
z
wskazane
nego.
składu
ze
widać
serbskimi
jaskrawo
nazbyt
mknięcie gimnazjum polskiego
przez Mu- rzeczy aż
tę
wypu- i chorwackimi
sensu
najmniejszego
rozpatrywała
Mówiąc o obowiązującym obecnie niema
rawjewa za czasów caratu.
2
samej konferencji, która
zaczyna
redagować
brać
pod w Rosji kodeksie
Wogóle,o ile porównamy
Święciany z sprawę, a trzeba nadewszystko
który czasopismo
karnym, Krylenko szcząć z więzienia recydywistę,
„Hrvatska
Misao“.
Nowo-Święcianami, to będziemy mieli z je- uwagę interesy państwa oraz społeczeństwa
podobne
popelniał
nieraz
już
przePo
pewnym
podkreślił,
że
„znalazły
w
nim
odczasie zostaje z Pragi
dnej strony miasio i to o pewnej
nawet wszystkich gmin, które składają się na ten
wysiedlony i udaje się do miasteczka
dźwięk niektóre idee prawa
buržua- stępstwa“.
JB
przeszłości
historycznej, z drugiej zaś powiat.
zyjnego, które drogą spadku przesziy
Samą instytucję sądu sowieckiego Zemun, leżącego na Dunaju naprzewieś.
do ustawodawstwa
sowieckiego”, a Krylenko scharakteryzował w sposób ciw Białogrodu na terytorjum Węgier.
mianowicie w pierwszym rzędzie „za- następujący:
sąd jest narzę- Jako korespondent polityczny szeregu
„Nasz
sada kary za
popełnione
prrestęp- dziem
państwa prole- pism zagranicznych nawiązuje tu konsamoobrony
stwa, charakteryzująca wszystkie bur- tarjackiego przed zakusami
wrogów takt z wybitnymi politykami serbskimi
żuazyjne kodeksy karne".
i przed i zaczyna ponownie brać czynny udział
strony
klasowych z jednej
Kryłenko uważa, iż „nadszedł czas, czynami nieodpowiedzialnych elemen- w polityce serbsko:chorwackiej,
praby zrobić koniec z tym
spadkiem tów z naszego Środowiska ze strony cując głównie na niwie
publicystyczsłużyć nej. W tym czasie opublikował Radicz
teorji
burżuazyjnej
i burżuazyjnej drugiej". Ta właśnie definicja
prawnikom w przeglądzie białogrodzkim „Srpski
wyjścia
praktyki w polityce kryminalnej”. Zda- ma jako punkt
Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej
niem prokuratora sowieckiego, należy sowieckim przy ich pracy około zno- Knjiżewni Glasnik* szereg ciekawych
przyjmuje zapisy na rok szkolny 1928—29 do dnia 15 5. m.
GB
przedewszystkiem
przeprowadzić do- welizowania sowieckiego kodeksu kar- prac naukowych, z pośród których na
udziela Sekretarjai Szkoły codziennie w
Informacyj
szczegółowych
szczególne
wyróżnienie
zasługuje
kładniejszą
klasyfikację
przestepstw. nego.
SB
godz. 11—1 i 5—7 w iokalu przy ul. Biskupiej 12 Il piętro.
2 8166
studjum
©
stosunkach chorwackoKrylenko dzieli wszystkie
przestępWAY WY CH? CKW GW GU WEF WW WAY TRY (W CZY WHY WR GHP WEJ WEŃ WKU HA CA
RY WAY DRY RY CZY GRY m

Popi

Radzicz

*

przenikaniu Niemców
roku 1902
widzimy
Zagrzebiu w charakzjednoczonej opozycji
Wespół
ze starszym
który po ojcu odzie-

dziczył większy majątek ziemski,

jugo-

do Kowna.

naogół

komunika-

Dnia 8-go sierpnia rb. zmarł
w
Zagrzebiu
najpopularniejszy
polityk
współczesnej jugosławji,
przywódca
Chorwatów, Stefan Radicz. Radicz, który już od dłuższego
czasu
cierpiał
na cukrzycę,
został,
jak wiadomo,

jego rewolucyjność, która charakteryzowała wszystkie poczynania Stefana
Radicza i wraz z jego południowym
temperamentemdoprowadzała częstodo
W dniu wczorajszym o godz. 3 pop. dziennikarze litewscy przybyli do Wilna w 50- najdziwaczniejszych napozór sytuacyj.
Już jako uczeń szóstej klasy gimodjechali z powrotem do Kowna. jak wiadomo goście kowieńscy korzystając z u-

cyjne i spojrzymy na mapę powiatu Święciańskiego, to wprost w Oczy rzuca się ta w
okoliczność,

oknie wagenu,

kowieńscy w Wilnie.

Rosji aktualną sprawa „winy
ry” w ujęciu sowieckiem.
są budowane i prowadzą do Święcian,i to
„Element klasowy* odgrywa
w są:
żarówno państwowe, powiatowe jak gminne.
rolę
bardzo
downictwie
sowieckiem
Ten fakt krzyżowania się wszystkich dróg
za za- powiatu w Święcianach można zilustrować doniosłą, gdyż -od pochodzenia
pod-

Zabłocie odbyło się Walne Zebranie członków Spółki Wodnej „Daniuszew*. Na Pre*
zesa Zarządu wybrano inż. W.
Kiersuowskiego, na jego zastępcę 5. Kurczewskiego.

ukazał się w

gnany entuzjastycznie przez zebranych

mi, do których odległość jest minimalną.
Ponadto położenie Święcian
jest wyższe
od Nowo-Święcian mniejwięcej o 1oo
metrów nad poziom morza.
a
O ile uwzględnimy

RADICZ,

Wyjazd Marszałka В iisudskiego z Wilna.

dwóch

willowych

domów

kich wyrastających jak

nowiuteń-

z pod

ziemi

na owem nadmorskiem pustkowiu.
Czyżby aż tu dotarła stopa ludzka?—myśli. Niepodobna!
Nieprawdopodobne!
„Wędrowiec, zziajany, z rozwianą
na wietrze rozpiętą

na to w nim
poburzoną

lecz „pełną

marynarką

marynarska
przez

wicher

piersią"

- jak

wchłaniający

sądzi - ludzkim

posuwa

rzu! ku cyplu

przylądkowego

się

w

oddechem

nietknięte
—*

naprzód.

cypla! Ku

z

czupryną

siebie „bajeczne powietrze”,
raznie

(jedy-

rzecz),

Ku

ostrzu

wrzynającego

Się

morze, Ku ultima Thule...
kiego stworzenia!
Minął pierwszą willę.

Jak zaczarowany zamek.

mo-

klina

w

wszel-

Na gan-

kowej werandzie: dwa puste trzcinowe fotele. Ani śladu żywej duszy.
Dociera do drugiej willi.
W momencie kiedy ma ją minąć,

otwierają

się

drzwi

wychodzące na

werandę... ukazuje się

postać niewie-

Ścia... Za nią jakiś pan... Zaledwie
spostrzegł wędrowca, już ręką znaki
daje... już wita... już chusteczką

cha—kto? We

własnej,

„Wita jak

rodzonego

jak

ma-

najbar-

dziej własnej osobie— profesor Kornel
Michejda!
dwie przywitał pyta:

- Drogi panie!

w Wilnie słychać?

A

brata

i lex

co tam u nas

A pani profesorowa widząc zdziwienie wędrowca, pośpiesza szybko objaŚnić: „My tu mamy willę; tę oto właŚnie. Nie wiedział pan?”

1

SŁOWO

Sėklų religijne
Pisaliśmy

już kilkakrotnie

o alar-

podstawy. Też same mińskie gazety
podają cyfry, fakty, alarmując
niemi
rząd bolszewicki. Sytuacja jest groźna

co piszą oni w swym komuJeżeli ktoś potrzebuje
pewnych sług, idzie do
nas, a nie do
biura pracy*.
Naturalnie bolszewicy są tem strasznie niezadowoleni,
W Mozyrskim okręgu - pisze
dalei „Zwiezda*—istnieje sekta „kornie-

dla

jewców*

'mach

sowieckich

w Mińsku

w

Oto

związku

nikacie:

z falą reakcji na akcje „bezbożników*.
Reakcja ta obejmuje
coraz
szersze
kręgi.

Nie

nich,

są

to

słowa

skoro

nie

pozbawione

wstydzą

'taczać tych faktów,

się

przy-

bo ukryć ich już
niema sposobu ani też jestto dla bolsze
wickich władców celowe. Trzeba coś
robjć! —wołają komuniści, - bo zginiemyt Czytamy więc, że na fabrykach i
innych
instytucjach
bardzo
niemile
przyjmowane są propozycje zakładania ,jaczejek antyreligijnych. SpołeczeńStwa wsi budują kościoły lub cerkwi.
Za namową duchownych
nie posyłają swych dzieci do propagandowych
szkół
bolszewickich i zabraniają
im
udziału w organizacjach
komsomolskich. W tychże samych szkołach coraz częściej spotykają się nauczyciele, którzy wzdragają się prowadzenia kampanii antyreligijnej i't. d.
|

|

2

|
|

Niezmiernie
ciekawe
szczegóły
przynosi ostatnio „Zwiezda*
O niezwykłym
wzroście
sekt
religijnych,
które
też powstają
jako
Swojego
rodzajv, choć niezdrowa,
reakcja na
akcje bolszewików. „Zwiezda* pisze:
W Białorusi
Sowieckiej
istnieje
dwutysięczna armja kapłanów różnych
wyznań. Nie tylko modlą się oni w
cerkwiach, bożnicach i kościołach, lecz
i mają swe organizacje, stały aparat.
W Białorusi Sowieckiej istnieje 8
zjednoczeń sektanckich. Oto np. sekta
adwentystów posiada organizację, zło-żoną z 2 płatnych
pracowników
na
110 członków bractwa.
Baptyści

mają

aparat,

złożony

KRONIKA

na Białorusi.

z

9 stałych pracowników na 1500 członków bractwa. Ewangeliści liczą 2.500
członków i 12 pracowników,
w tem
9 agitatorów wyjazdowych.
W roku ubiegłym
różne sekty i
bractwa wydały dwadzieścia arkuszów
literatury religijnej.
w Mińsku
Baptyści mają
nawet
swój oddział pracy.

lub

„bogomołów*.

stanowi

nie-

płacenie podatków, nieudzielanie żadnyck wiadomości
o sobie, odmowa
wszelkich stosunków z organizacjami
sowieckiemi.
Dochodzi do tego,
że
pisma wydziału skarbowego,
sielsowietu zakopują do ziemi, nie chcąc
mieć nic wspólnego ze „sprawą djabelską*.
Kieruje nimi były żandarm
carski.
Umiejętniej i dyplomatyczniej
postępują inni sektanci.
Nie
pokazują
oni otwarcie swego kontrrewolucyjnego oblicza, lecz na swych
zebraniach
wygłaszają kazania o pokoju między
kapitalizmem
a ludem roboczym,
o
„pokorze przed najwyższym” i t.d.
ciągu
roku
bieżącego liczba
baptystów i ewangelików
zwiększyła
się o 2,5 proc. Za rok ubiegły bractwa religijne zwiększyły się o 4 jednostki (14 zlikwidowało się,
18 zorganizowało).
Zastępy sektantów rosną
w mie»
ście kosztemi, zdeklasowanego
Ielementu,
na wsi — kosztem
zamožniejszych gospodarzy.

_ W Mińsku
uświadomione

botników
jami

baptyści zespalają niewyrobnice,

i rzemieślników.

i kierownikami

są

żony

ro-

Kaznodzie-

byli

handiow-

cy, urzędnicy, oficerowie.
To są tylko dane „olicjalne”-

SPAN
SN NK

5

z dnia

Ciśnienie

Komitet Odnowienia

Świątyni Ostro-

bramskiej z siedzibą przy
ul. Bazyljańskiej 3 telefon 4-38 w składzie
następującym:
Prezes i skarbnik Ks.

Kan. St. Zawadzki.

p. Sokolska

średnia

za do- )

bę w

mm.

Zakaz spędów, targów i jarmarkówk
p. oraz obowiązek zaopatrywania w šwiadectwa lekarsko - weterynaryjne
zwierząt
przeznaczonych do załadowania
na terenie
pow. Wileńsko - Trockiego dla obrotu wewnętrznego został zniesiony.
— Sędziom nie wolno wykonywać zajeć ubocznych. Ministerstwo Sprawiedliwości nadesłało okólnik zakazujący
Sędziom
sądów wszystkich instancyj wykonywania za
įęč ubocznych. Zakaz taki był już raz swego
czasu ogłoszony, obecny okólnik przypominając obowiązek przestrzegania zakazu zaznacza, że w wypadkach wyjątkowych wy
dawane będą specjalne zezwolenia .

]

wiar

|

przewaźający

|

Półaocny.

Pogodnie
Uwagi:
opad.
:
Minimum za dobę —0C.

Zosi,

na dobę 21“C-

Maximum

Tendencja

barornetryczna: spadek ciśnienia.
DIENOS

URZĘDOWA.
-- Wojewoda Raczkiewicz na audjencji u p. Niarszałka. Dnia 13 sierpnia pan
Marszałek józef Piłsudski w godzinach
przyjął

popołudniowych

wileńskiego p. Włady-

wojewodę

słuchaniu

po-

na diužszem

audjencji
czasie
W
sława Raczkiewicza.
delegacja miasta Podbrodzia wręczyła panu
Marszałkowi dyplom honorowego obywate;
la miastagPodbrodzia.

30

wyjechał

p. minister

d0

Warszawy.

u „MarDelegacja podbrodzian
szałka Piłsudskiego. W dniu wczorajszym

p. Marszałek Józef Piłsudski przyjął delew składzie: + burinistrza»
poabrodzian+
gację
©
„ K. Rożnowskiego, vice-burmistrza p. Łaktóra
Cnawkina,
Bida i radnego p.:
bucia

honorowego

pierwszego

godności

przy-

o

prosić p. Marszałka

Rady

Wizyty

Miejskiej

lo marca

m.

za-

Podbrodzia

rb.

i audjencje p. Wojewody.

W
PaZaPan

Profesor Pettersen z Uniwersy

Burtetu Londyńskiego, Generał Stanisław
hardt - Bukacki, którego Pan Wojewoda w
tymże dniu rewizytował. Następnie odbył
Pan Wojewoda konferencjęz Ministrem Po

F

p. Miedzińskim.

czt i Telegrafów

— įv) Powrót z urłopu. Komendant wileńskiej straży ogniowej p. Marjan Waligóra, który ostatnio bawił na kilka tygodnio'poczynkowym powrócił „w
wyma urlopie
do Wilna i objał w dniu
dniu wczoraj
dzisiejszym urzędowanie.
(o) Urzędowe świadectwa stanu zdroz, rozporządzeniem Min.
wia. W związku

„ 1. Vice-Prezes: p. Małochieb Jakób,
inspektor Poczt i Telegrafów.
Sekretarz: p. Łukaszewicz Juljan,

miasta Wilna o Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia r.
mieszkańców
simy
zdrowia
względnie b. o uchyłeniu *0zporządzenia Min.
łaskawe składanie fantów
publicznego z dn. 1 lipca 1920 r. w przedofiar pieniężnych pod adresem Komi- miocie
urzędowych świadectw zdr owia, Mi-

. Członkami:
wicz, wikarjusz

podjęły
tego pań, które ofiarnie
zbierania takowych na mieście.

rachmistrz Dyrekcji Kolejowej.

ъ

X. Zenon
Gierdzieprzy kościele , Ostro-

tetu

lub

upoważnionych

ręce

na

„Święta Žolnierza Polskiego
W

związku

z dorocznem

Żołnierza Polskiego,

Świętem

które wedle

ist-

niejących rozkazów
obchodzone
będzie uroczyście przez oddziały
wojskowe w obozie letnim, odbędzie się
w Garnizonie Wileńskim dla tych oddziałów, które w Garnizonie zostały

szereg uroczystości w skromiym roz-

miarze:
Dnia 14—VIII 28 r. w godzinach
popołudniowych odbędą się okolicznościowe pogadanki na temat: „Wojna
polsko-bolszewicka
i znaczenie
zwycięstwa pod Warszawą”. O godz.
19-tej przemaszerują grając ulicami

miasta

orkiestry

5 pp.

Leg.,

Leg. i 3 p. saperów.
Dnia

15—ViIl

„E

o

godz.

od-

— z całej

istne rendez-vou's
znajomych. Do siódmego

„Komuby

wszystkich
pokolenia.

jednak... nie

osobliwie

nie

Polski!

o to cho-

o

stałego, co

wieczór, bridge'a z wileńskiego Klubu
Szlacheckiego — nad morzem! — ten
Oczywiście

może

gdziekolwiek

na wy-

brzeżu, wyszukawszy (ze świecą) punkt
absolutnie bezludny, rozpiąć własny
namiot i w nim zamieszkać.
‚ $Są atoli tacy, którym tego rodzaju tryb życia koczowniczy nie dogadza

się

w Wilnie

prawione zostanie uroczyste nabożenstwo z kazaniem w kościele garnizonowym Św. Jana, na które zaproszeni zostali przedstawiciele władz
państwowych, samorządowych
i instytucyj społecznych.
Po południu odbędą się w oddziałach zabawy, zawody,
gry sportowe i t. p.
Teatr Polski daje w dniu 15—VIII
o godz 17 komedję M. Fijałkow skiego p. t« „Wierna kochanka”, na które
użyczył szeregowym garnizonu
pewną ilość bezpłatnych biletów.
Społeczeństwo m. Wilna proszone
jest o jaknajliczniejszy udział w uroczystości.

AIA

to jak Hel... dla zobaczenia

SIĘ ze znajomymi

dziło,

PP.

9.15

TI A

‚ Мета

6

do

I

ITS)

nasz,

państwowy

-- Pański dowód

osobisty?

Pokazuję.
Poco ta ceremonja?
Gdy „Jadwiga* przybije do przystani w Zoppot,
będzie znowuż gdański policjant py-

wystarczy.

Ale bez

bie wzajemnie: ja

pokazywania

so-

policjantuwi

mego

dowodu osobistego, on mnie
zadowolenia—nie obejdzie się!

swego

л

Specjalnie zaš co do Sopotu czyli
mieszkać przełamując wiasną kultura co do Zoppot, to jest to przecie w
tamtejsze wszystkie kulturalne nie- chwili obecnej w pełnem znaczeniu
domagania. Tak należy postępować a słowa: Polskie Monte Carlo. Byłoby
nie inaczej. Powoli pod naciskiem ka- rzeczą wprost dziką żądać od moich
tegorycznych żądań gości oraz ich rodaków —a i odemnie — posiadania
wyrzekań będą się wszystkie osady tam paszportu... zagranicznego!
Jedźmy tedy spokojnie do Zoppot
na Helu polerowały, rozwijały. Dojdą
nie
troszcząc się o nic innego jak o
powoli do nieodzownej europejskości.
ba nam,

właśnie

na Hel pieniądze.

ze

nam

owszem

trze- akuratny zapas

Znakomity to po-

a wszelkiej me
Ozić pieniądze...

lub do. Gdańska, *

Hel i tam

sypać i sypać

do

kultury, A
Zoppot

:

AD powiedziawszy, położywszy ten

ideowy fundament

princypjalny

pod

wszystko,
co dalej będzie powiedziaae-—MOgą z czystem sumieniem pojechać sobie šliczniutką
„Jadwigą“...
do Zoppot.

ch

£>

dla

celów,

przewidzianych

u-

w

e o państwowej służbie cywilnej, funkcjonarjuszy państwowych dla celów, prze
emerytalnej, osób,
widzianych w ustawie
starających się o zagraniczne paszporty ulgowe w celu przeprowadzenia kuracji, kierowców samochodowych
vw
wypadkach,
gdy zbadanie zarządzi wojewódzka władza
administracji ogólnej, do badania — робого(kobiet)
poborowych
raz rodzin
wyc
dla stwierdzenia stopnia utraty zdolności do
pracy, wreszcie do badania na żądanie władz
i organów sądowych.

i

Różanki pow. Lidskiego złożona z 16 osób
w dniu 26 b. m. wycieczka Związku Harcerstwa Polskiego z Katowic w liczbie 100
osób i w dniu 2 września r. b. wycieczka
grona intelegencji pracującej w ilości więcej

100 osób Ź Warszawy.
Wycieczki te, których

pobyt

banknotów w pugila-

resie.
Mogą być dolary. Nawet tem lepiej. Dolar to prawie paszport międzynarodowy, uniwersalny, na cały Świat.
cz,

(D. CN.)

E

RZA
Wilnie

w

potrwa kilka dni przybywają w celu zwiedzenia polskiego Wilna i jego malowniczych
okolic.
W. celu nałeżytego przyjęcia wycieczkoi
, Magistrat m. Wilna
poczynił już
kie przygotowania.

KOLEJOWA.

— Kiedy wchodzi w życie
wyžka bi
ietów kolejowych.
Zapowiedziana ostatnio
podwyżka cen biletów kolejowych wchodzi
życie o godz. 12 w nocy z dnia l 4na 15
rpnia r. b. Podwyżka stosowana będzie
ścisłe według rozkładu jazdy pociągów. Do
pociągów odchodzących przed godz. 12 w
nocy w dniu 14 b. m. bilety sprzedawane bę
dą według dawnej taryfy, natomiast po godzinie 12 w nocy obowiązywać będzie no-

taryia o 20 procent

w

KRONIKA

wpłynął
bocia w ciągu ostatniego tygodnia
rozpoczętych robót
ostatnio
cały szereg
miejskich i budowlanych jak również i roboty przy organizowaniu wystawy Targów
Północnych.
órnośląskich z
— (v) Wyjazd dzieci

MIEJSCOWA.

ła udział jedynie w niektórych
zawodach
poza konkursem.
Rozegrane zostały zawody z następującym wynikiem.
Pięciobój wojskowo-sportowy.
* Kolejne miejsca zajęły według uzyskanych najmniejszych ilości punktów karnych:

Wilna. Dzieci z Górnego Śląsku w ilości
10 chłopców, którzy w ciągu 6-iu tygodni
kolonji
spędzali wakacje letnie. w miejskiej
let. w Jerozolimce pod Wilnem, wyjechały
w dniu wczorajszym z powrotem do miejsca zamieszkania swych rodziców.

—
stępy

St Popławski (23 b.), II kpr. Michał Olak
(20 b.), III - Ad. Krygier (22 b.).

którą wczoraj wystawił Teatr Polski, wywołał ogromne zainteresowanie. Pełna wido
wnia, wybushy śmiechu i oklaski
rzęsiste,
się dłużej
świadczyły że sztuka mogłaby
zatrzymać na. repertuarze, jednak z powodu
wyjazdu z Wilna Zofji Grabowskiej, grana
będzie tylko dziś i jutro.
W środę
— śŚrodowa popołudniówka.
jako w dzień święta uroczystego, raz jeszcze
grana będzie „Wierna kochanka* — Fijalkowskiego z Zofją Grabowską i Marjanem

Godlewskim.

b.), Ill—szer.
Bieg 400

I-kpr

Ant.

M.

Występy

25-cio lecie Stowarzyszenia Techdniach i i 2 września Stowarzy-

się trzy tamy,
z nich
tam
dotychczasowych,

sików.

od strony

Bernardyńskiego.

dzić będzie

kościoła

ogrodu
>

— (p) Odświeżanie i remont świątyń. Ostatnio odświeżono wieżę kościoła
dłuższenad
ka-

Tak samo dokonywa się obecnie remont głównej wieży cerkwi Św. Trójcy.
Przy

tej sposobności

żei kilka innych jeszcze

warto

wspomnieć

świątyń

przy ul.

Wielkiej potrzebuje uporządkowania.A więc:

szenie Techników

polskich

w

Wilnie

obcho-

uroczyście 25-cio lecie swego

„Simona“
„Moralnością
Malanowicz - Niedzielska

WYPADKI

gości, Msza
kościół Św. Kazimierza, na wieżach które- pierwszy dzień — powitanie
go obitych blachą spełzła farba ustępując Św. w Ostrej Bramie, akademja w lokalu
miejsce rdzy, zaś ściany są jakiejś niewy- stowarzyszenia, zwiedzanie elektrowni miejraźnej barwy; cerkiew Mikołajewska, na je- skiej oraz targów i przedstawienie w teatdnej z wieżyc której opadł tynk na większej rze, drugi dzień — poświęcony zostanie na
zwiedzanie okolic
(Troki, Werki,
zakłady
przestrzeni i urwały się dwa masywne łań- przemysłowe
„Grzegorzewo*).
Wieczorem
cuchy utrzymujące krzyż na
wierzchołku, w lokalu kłubu szlacheckiego odbędzie się
wreszcie zabytkowa cerkiewka
Piatnicka obiad wydany przez członków Stowarzysze

na której kopule krzyż

krzywił i grozi runięciem.

się

mocno

prze-

— (v) Najnowszej konstrukcji p ompa
samochodowa dla straży wileńskiej
straż. Y
ogniowej. Jak wiadomo, Magistrat m. Wil-

na zakupił

w ostatnim

czasiew

francuskiej

fabryce „Dion - Bonton* najnowszej konstrukcji pompę samochodową
przeznaczoną
dia miejskiej straży ogniowej.
Е

Pompa

ta, której koszta loco Wilno

wy-

niosą około 40.000 zł. jest budowaną według najnowszej konstrukcji i może być zużyta 1) jako zbiornik do wody przy większych pożarach, 2) jako zwykła motorowa
sikawka pożarnicza i 3) nadaje się również
jako pompa motorowa do spryskiwania ulic.

Nowozakupiona

pompa

nadeszła do Wil-

na w dniu wczorajszym. W dniu dzisiejszym
zaś przejęta zostanie przez specjalną miejską komisję w obecności której dokonaną zo
stanie pierwsza próba jej działalnosci.
— (v) Podwieczorek wydany dla uczestników zjazdu przez Magistrat.
Niezależnie

od rautu wydanego
ści

przez miasto w dniu u-

łacu reprezentacyjnym teie urządził Magistrat w
bezpłatny podwieczorek

nia

na

—

cześć

Rada

gości.

Gospodarzy

Klubu

Szlacheckie-

go podaje do wiadomości, że od 13-go sierpnia Klub jest czynny w letnim łokalu przy

Górze Trzykrzysgiej i restauracja
klubowa
codziennie wydaje Śniadania, obiady i kolacje

dla

Klubu
—
Lida.

gości

z rekomendacji

i Komitefu
(v)

Targów

Budowa

Informują

nas,

Rada

pp.

Członków

Północnych.

Gospodarzy.

szosy na szlaku
iż

wobec

Wilno

zarządzenia

odnośnych władz roboty nad
budową nowej i masywnej szosy na szlaku Wilno -

rolę Hanki.

kreuje

Wł.

Dutkowiak

Po-

(22

b.),

(23

b.).

Bieg przez płotki na 400 mtr. 1—sierż.
R
(22 b.),
II — kpr.
St. Pichal

swych
sublokatorów
Rozalji Zmitrowiczów.

małżonków

Józefa

z 24 b. (4,90 mtr.).
Skok wzwyż z rozbiegiem [ —
Szałapski

przybyły

19,20 -20,05:

gów

Północnych.
20,15
22,00: Transmisja z
koncert popularny:
22,00—22,30: Transmisja z

Warszawy:
Warszawy:

sygnał czasu.
22,30—23,30: Transmisjaz Warszawy:
muzyka taneczna z restauracji „Oaza*.

HT KINO
GIEŁDA WARSZAWSKA
13 sierpnia

1928

r.

i waluty:
Ттапг.

124.00
357.70
43,29
8,90
34,85
26,42
171,65
125,78

46,64

Sprz.

Kupno

124.31

123,69

358.60
43.39
8.91
34.94
26.48
172.80
126.19

356.80
43,18
8.88
34.76
26.36
17112
125.37

46,76

46,48

St. Błaszczyk

z

Kamienowrocki

na

looo

mtr.

I

z 23 b.

szer.

J.

Materowski z 20 b.; II — kpr. Kowalczyk
z 23 b.; Ill —szer. Ad. Domagalski z 23 b.
Wczoraj

po

nabożeństwie,

odprawio-

nem w kościele parafjj Niemenczyńskiej
przez ks. kapelana dra Hergieta na plącu
sportowym
w obecności korpusu
oficerskiego i okazującego wiele życzliwości
KOP, p. Ar. Pimonowa, dowódca 6 brygady
KOP p. płk. Ar. Górski rozdał zwycięzcom
nagrody, a więc:
Nagrodę przechodnią w postaci postu-

mentu zegaiowego otrzymała zwycięska
drużyna 19 baonu., a poszczególni zawodnicy tej drużyny 14 zegarków
z rzeźbą
Marszałka j. Piłsudskiego na kopertach.
Zwycięzcy
wiele ładnych

z innych
bogatych

drużyn
otrzymali
upominków
oraz

odznaki sportowe w formie

żetonów.

Nadto
d-ca
płk. Górski w
uznaniu
szczególnych
wysiłków
położonych
na
polu sportowem, rozdał nagrody pieniężne,
sięgające do 50 zł.

Zawody

sportowe

całego

KOP.

„W końcu miesiąca bieżącego na boisku
w Niemenczynie rozegrane zostaną zawody
sportowe

między

mi całego

poszczególnemi

KOP.

Rozpoczęto

prace

wekoło

wania boiska.
|
Zawodnicy już zjeżdżają
na boisku.

Zawody

brygada-

uporządko-

się

i trenują
- (1

lekkoatletyczne

na za-

kończenie

Obozu

W. F.

Obóz W. F., stacjonowany
w Wilnie,
zostaje rozwiązany 15 bm. Instruktor naczelny, kierownik i, rzec można, sprężyna
—

por. Szlichtinger zorganizo-

wał na zakończenie

zawody о pełnym pro-

gramie. Wyniki miały być dowodem, iż czaiż przez te
napróżno,
nie strącono
su

sześć tygodni każdy się czegoś nauczył.
jest zuIstotnie większość wyników

žypełnie zadawalniająca i można jedynie
do doczyć zawodnikom by po powrocie
treningu.
zaniedbywali solidnego
mu- nie

na nowych

mi-

100 1 200 mtr. Łada 11,9 i 24,2;

400

1932

Olimpjada
strzów.

Napieralski

r. czeka

54,8

-— czas

wręcz dosko-

800 i 1500 mtr. Kuźmicki 2.09 i 4,22;
3 klm. Komendo-Borowski 1o min. 28 s.
Skok w dał Gieresz 6 m. 5 cm. Zwycięsca
ma

19,45—
: Komunikaty.
19.55— 20,10: Komunikat Dyrekcji Tar-

Ant. Bata
Józ. Świ-

mtr.).

konkursem—kpr.

Pływanie

Katowic: iai
ną

Audycja literacka.

kpr. St. Jerentowski

kolski z 20 b.; И — szer. Kujawa

gramo-

Chwilka litewska.

Wacł.

.
„Do marszu stanęły drużyny: 19, 20, 21
i 22 baonu oraz szkoły podofic. niezawod.
6 brygady K. O. P.
I — drużyna 19 baonu (51 min.);
li druż. 20 b.; lll — druż. 22 b.
Pływanie na 100 mtr. I — sierż. j. Za-

RADJO.
dn. 14 sierpnia 1928 r.
: Transmisja z Warszawy:

z Warszawy:

st. szer.

niem.

licy prof. Alfons Parczewski zł. 20.

18.00 -19.00: Transmisja
koncert popularny.

| —

z 22 b. (24,25

wszystkiego

z

mtr.); Ill

Il — druż. 20 b.; Ill — druż. 23$b.
, Marsz zespołowy lo klm.
ze strzela-

odezwy ks. Proboszcza Ostrona rzecz restauracji tego i kap-

19,05—19,20:

z 21

Poza

OFIARY.

Transmisja

R.

mtr.).

(8,60 mtr.) i kpr. Paraszkiewicz (8,41 mtr.).
Bieg szturmowy.I drużyna 21 baonu;

Mieszkaniec

płyt

(1,52 mtr.); III —

b. (8,76 mtr.); lil — szer.
21 b. (8,70 mtr.).

śledztwo. Nie wątpimy, że śledztwo to wy-

z

Z.

sierż.

22 b. (32,67 mtr.); Ill — kpr.
Z. Szałapski
z 21 b. (32 mtr.).
Rzut kulą | — szer. j. Słodczyk
z 21
b. (8,88 mtr.); Il — szer. R. Kaszube z 20

jaśni całą sprawę, a winni poniosą zasłużo-

17,25—17,50:
Odczyt.

b. (2,45

kpr.

II

Rzut oszczepem I — kpr. Ad. Krygier
& 22 b. (33,65 mtr.); Il — szer. WŁ. Drąg z

Koniec końców rzecz cała przekazana
została 6 komisarjatowi policji, który wszczął

Muzyka

sny

talski

wsi Waszkowce gm. grodeckiej pow. Moło
deczańskiego Jan Hołowacz zastrzelił z obciętego karabinu Annę Zylenkę z sąsiedniego majątku „Duscice
Po dokonaniu zabójstwa Hołowacz sam
pozbawił się życia.
Zajście miało podłoże miłosne.

sygnał czasu.
17,00—17,20:
fonowych.

z 20 b. (1,50

Rzut dyskiem

(r) W czasie kłótni.
Niejaki Antoni
Makarewicz, który wszczął kłótnię ze Stani
sławą Gulbińską uderzył ja drągiem tak silnie, iż złamał jej rękę.
‚ — (1) Pijany utonął podczas kąpieli. W
niedzielę, kąpiąc się w Wilji w stanie nietrzeżwym utonął Juljan Sztram ze Lwowa.
Zwłoki wydobyto.

Wtorek
13.00 -

22 b.

Kaszube

mtr.);

z 20 b. (26,70 mtr.); II — szer.
z 21 b. (25,02 mtr.); Ill — szer.

17, zadając jej ciężkie uszkodzenie ciała.

W myśl
bramskiego

z

(1,57

Pociernik z 21 b. (2,35 mtr.).

i

z Warsza-

miłośna.

b.

Skok o tyczce I — kpr. Ant: Gorzelany z 22 b. (2,50 mtr.); Il — szer. Fr. Szczę-

wy będąc nietrzeźwym przebił nożem Tekię
Uslinowicz, zamieszk. przy ul. Sadowej Nr.

Tragedja

z 21

St. Jasiński

szczających się w te kręte i ciche uliczki.
W niedzielę znowu opryszek, będąc w
stanie nietrzeźwym przebił nożem przechodzącą ul. Subocz.
— (r) Przebił nożem. W niedzielę nieja-

Kitliński,

Józ.

Szałapski z 21 b. (5,12 mtr.).
Poza konkursem kpr. j. Paraszkiewicz

Dzielnica ta jest istną pułapką dla zapu-

ki Stanisław

o

Słodczyk z 21 b. (5,22 mt.); Il — sierż. St.
Jasiński z 22 b. (5,20 mtr.); lil — kpr. Zyg.

PracuZukoj-

dobywania piasku natknął się na zakopane
kości, Zawiodomiony o tem posterunek P.P.
w Zukojniach niezwłocznie przybył na miej
sce i po zbadaniu stwierdził „że są to szcząt
ki kości ludzkich. Na skutek zawiadomienia
Policji, na miejsce ziechały władze sądowośledcze, które wszczęf; dochodzenie.
— (r) Mili sublokatorzy.
P.
Wiktorja
Pietkiewiczowa, zam. przy ul. Nowogródzkiej Nr. 51 przeżyła nielada emocję z racji

Lida posuwają się w szybkiem tempie naprzód. Kierownictwo robót tych zatrudniło
w ostatnim tygodniu za pośrednictwem P. Belgja
U. P. P. w Wilnie 200 robotników. W zwią- Holandja
zku z tem bezrobocie na terenie m.
Wilna Londyn
znacznie się zmniejszyło.
— (v) Bezrobocie na terenie wojewódz- Nowy-Yurk
twa Wileńskiego. W myśl cyfrowego zesta Paryž
wienia stanu bezrobocia na terenie Wojewó
Praga
dztwa Wileńskiego wynosi ono obecnie 3025 Szwajcaria
osób.
Z liczby tej na poszczególne
kategorie Wiedeń
przypada: robotników hutniczych 39.
me- Włochy
tałowców
105, rob budowlanych
227, in-

—szer.

Wactaw

J. Orylski

miejsce zajęła drużyna 21 baonu.
Skok wdal z rozbiegu
| — szer.

nie murarz Trybocki Bolesław w czasie wy-

Dewizy

b.), II - kpr.

=

I KRADZIEŻE.

—(r) Tajemnicze kości ludzkie.
jący w majątku „Michalinowo* gm.

i- ną karę.

stnienia.
Na ostatniem posiedzeniu zarządu ukonstytuowane zostały komitety główny
oraz
wykonawczy. W skład komitetu głównego
wejdą członkowie Rady Stowarzyszenia oraz
jubilaci — założyciele
stowarzyszenia, komitet wykonawczy stanowią pp. prezes inż.
Niewodniczański oraz inżynierowie Olszewski, Dz enajewicz į Glatman.
Ustalony
został
następujący program:

(21

b.).
Bieg rozstawny 4 x 100 mtr. I — druna przemian z žyna 21 baonu; Il — drużyna 22 baonu.
grana będzie
której M.
pani Dulskiej” w
. „Bieg rozstawny 4 x 400 mtr. Pierwsze

Niedzielska.

(r)

ciernik

Bieg przez płotki na 11o mtr. [-sierż.
St. Jasiński (22 b.), Il — kpr. Mich. Olak
(20 b.).*

skiej. W czwartek najbliższy rozpoczyna wy
stępy w świetnej komedji Devala „Simona“
(wilnianka) M. Malanowicz
urocza artystka

—

(20 b.).

b.),

III-szereg.

szer. St. Surman (20 b.).
Bieg 1500 mtr. |-szer. ]. Wątrobka
(23 b.), Il-st. szer. St. Prazuch (20 b.), Ht

- Niedziel-

Malanowicz

(20 b.),

Bieg 800 mtr. I-st. szer.

lll

terskich czynach wojsk polskich dostępnem
jest zarówno dla młodzieży, wojska, jak i
najszerszej publiczności. Ceny miejsc od 20
groszy. Początek o godz. 5-ej pop.

—

Stef. Wójcik (20 b.).
mtr. I kpr. Ad. Krygier (22

J. Lachowiak

Motyl

,

o boha

to widowisko

Barwne

Bieg 200 mtr. I szer. Michał Potwora
(20 b.), Il-st. szer. Stan. Mąszkowski (22

— O nieludzkie obchodzenie się z
dziećmi. Od kilku naraz osób
jesteśmy

RÓŻNE.

to. Narazie buduje
dwie w miejscach

trzecia nowa niedaleko wejścia do

Niemenczynie.

mi sportowemi 19, 20, 21, 22 i 23 baonem
6 brygady KOP.
Drużyna 24 baonu, jako opóźniona, bra

MIEJSKA.

W

brygady

W dn. 8, 9 i 10 mb. na boisku urządzo

KOŚCIELNA.

—

w

6

nem na ofiarowanym przez
p. Pimonowa
placu w Niemenczynie, rozgrywały się 3-ch
dniowe zawody sportowe między drużyna-

Otóż para ta żądała od swej gospodyni
20 zł., a kiedy ta stanowczo odmówiła, pod
nieceni ałkoholem, rzucili się na nią usiłując
poderznąć swej ofierze gardło.
SZKOLNA.
Następnie steroryzowanej przemocą ode— (v) Wycieczki szkolne które w naj- brali portmonetkę z pieniędzmi. i zamierzali
bliższych dniach przybędą do Wilna. Infor- zbiec.
Wszczęty alarm przez napadnięta sproта nas, iż w najbliższych dniach oczekikiwany jest.przyjazd doWilna następujących wadził sąsiadów, którzy krzepkich sublokawycieczek: w dniu 15 b. m. o godzinie 10 torów zatrzymali i oddali w ręce policji.
wicz. wycieczka dzieci szkolnych z Łotwy w:
,— (r) Napad na ulicy. Niema dnia prailości 60 osób; w dniu 17 b. m. o godzinie wie byw ciemnych i pozbawionych wszel10 wiecz. druga wycieczka szkolna z Łotwy kiej opieki zaułkach wiodących od Zamkow iłości kilkudziesięciu osób, następnie 24 wej i Wielkiej w stronę Wilejki nie zdarzył
b. m. wycieczka uczni szkoły
rolniczej
z się jakiś napad na przechodniów.

wa

sportowe

KOP.

— Rejestrowy zastaw rolniczy. Na poddstawie rozporządzenia
Prezydenta Rzeczy- proszeni o poruszenie
sprawy
panujących
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o rejestro w ochronce pod wezwaniem św. Wincentewym zastawie rolniczym, zostało
wydane go a Paulo stosunków. Między
innemi o:
rozporządzenie wykonawcze Ministrów: Ska trzymališmy list, w którym autor stwierdzą,
rbu, Sprawiedliwości i Rolnictwa, któr e u- iż na własne Oczy przekonał się o katowakazało się w Nr. 72 „Dz. Ust.".
niu dzieci w tej ochronce.
W myśl tego rozporządzenia przy każPrzytaczają nam fakty, że niejaka dziew
dym sądzie powiatowym (pokoju), wykony czynka, 8-letnia Helą Strachówna
ukarana
— W Kościele
po Augustjańskim od- wujących orzecznistwo w sprawach cywilzostała przez ochroniarkę Aleksandrę Stanbędzie się 40-to godzinne nabożeństwo; nie nych, ma być prowadzony rejestr zastawo- kiewiczównę
cnłostą rózgami, przyczem
szpory we wtorek 14 o godzinie 6. 15, 16 i wy rolniczy, przyczem dla każdego gospo- dziecko zbite zostało aż
do krwi i zegodzi
o
nauką
z
św.
Msza
się
17 odbędzie
darstwa rolnego lub przedsiębiorstwa prze- mdlało. Podobna „porcja*
rózeg
wynosić
nie 17 nieszpory z nauką o godzini
6.
mysłowego winien być prowadzony osobny ma czasami 60 razów!
rejestr zastawowy. Wpisy do rejestru będą
Wypadek ze Strachówną zainteresował
mogły następować tylko wskutek uchwały też inne osoby. Wysłana higjenistka stwierz
wraz
zastawowy
Rejestr
sądu.
— (p) Wodospady na Wilence.
Jak danego
dziła, że dziecko pokryte jest krwawiącemi
wiądomo, celem podniesienia poziomu woć księgą załączników oraz akta dotyczące re i obrzmiałemi pręgami od rózeg długości
publiczksiąg
dy w Wilence oraz
dla
ozdoby
ma
by” jestru, będą miały charakter
1o cm. Ochroniarka wyraźnie potwierdziła,
urządzone 5 tam na Wilence na przestrzeni nych, t. zn., że będą dostępne do przegląda że dziecko biła, że bić
będzie, bo takie
od kościoła
Bernardyńskiego
do
ujścia. nia dla osób zainteresowanych.
jest rzekomo rozporządzenie.

Teresy, wewnątrz którego od
tać mnie o paszport. Pokażę mu mój św.
go już czasu odbywają się prace
wileński dowód osobisty. 1 jemu to pitalnem jego odrestaurowaniem.

patrjotyczna herezja. Przeciwnie, trze- wić.

Tak czy nie? Owszem,

nisterstwo Spraw Wewnętrznych wyjaśnia,
że obowiązek lekarzy powiatowych do wy
dawania urzędowych świadectw lekarskich
ograniczać się będzie w zasadzie do przypadków przewidzianych przez przepisy specjalne. Zatem iekarze powiatowi obowiązani są do badania lekarskiego: kandydatów
służby państwowej, funkcjonarjuszy pań
do

przysposobienia wojskowego.
Kandydaci będa wezwani między 15 b.m.
a 1 września na badanie lekarskie i egzamin z języka polskiego, historji, geografji
i matematyki.
Program
egzaminu
będzie utrzymany
w zakresie programu szkoły średniej. Kandydaci nie posiadający Świadectwa dojrzałości będą mogli być wyjątkowo przyjmowa
ni o ile wytrzymają konkurencję pod wzglę
dem tizycznym oraz zdadzą egzamin.

te, bezinteresownie wykonywane
przez miejscowych saperów, już rozpocżę-

policjant:

jeń kąpać się i plażować na
Hel, by to były za „stosunki'* między pań„Ściślej, do Helu. Wiem, rozumiem, to stwami? Nie warto byłoby o nich móna

podania od dnia 25 b. m. do oficerskiej szko

ły
piechoty
w Ostrowiu
Mazowieckim,
gdzie odbędzie się pierwszy rok nauki dla
CH tych rodzajów broni.
o podania należy dołączyć: metrykę urodzenia, Świadectwo dojrzałości, obszerny

„U wejšcia na statek pyta mię yprzej- Roboty

mie

Formalności wynikające ze sto:
i którzy — ak, mon Dieu! — rozlosunków
międzynarodowych mają swój
kowują się, za przeproszeniem, w Sopocie (Zoppot)'i jeżdżą statkiem co- urok. Jeśliby ich zgoła nie było, cóż-

ba jeździć prościutenko

(v) Kandydaci na oficerów
zawodoW myśl ostatniego zarządzenia odno
władz, kandydaci na stanowisko ofizawodowych piechoty, artylerji, kalotnictwa iub inżynierji winni wnieść

odwie(v) Minister Miedziński
dził dyrekcję i urząd pocztowy Wilno 1.
Minister Poczt i Telegrafów p. Miedziński, życiorys z fotografjami, zezwolenie
rodzikorzystającz swego pobytu w Wilnie, zwią- ców lub opiekunów, świadectwo dostateczodowemi,
zanego z uroczystościami legjon
nego rozwoju fizycznego wystawione przez
wiedził w dniu wczorajszym Dyrekcję P. T. rządowego lekarza wojskowego lub samoi urząd pocztowy Wilno i.
rządowego, zaświadczenie
odbytego kursu
Tegoż dnia wieczorem o godz. lo m.

Piestrzyński,

właści-

WOJSKOWA.
—
wych.
šnych
cerów
walerii,

Zawody

się bezro-

zmniejszenie

tak znaczne

Na

SPORT

|-drużyna 21 baonu (183 p. k.), Il—-20 b.
TEATR i MUZYKA.
Teeatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- (270 p. k.), III-23 b. (279 p. k.) i IV 22
Zotji Grabowskiej. „Wino, kobieta i b. (297 p. k.).
t. dancing“ — komedja Št.
Bieg 1oo mtr. | do mety przybiegł kpr
Kiedrzyńskiego,

szczycy.

|

Opad

(t) Zniesienia zarządzenia o zwalcza

mia pryszczycy. Wobec wygaśnięcia pryszczycy zwierząt racicowych w powiecie Wileńsko - Trockim p. Wojewoda Wileński uchylił zarządzenie swoje o zwalczaniu pry-

wczorajszym złożyli wizyty pożegnalne
nu Wojewodzie Raczkiewiczowi £ rezes
rządu Głównego Związku Legjonistów

W tym celu pro-

Fantową.

—

| 364

padła w dniu

cielka domu, p. Sawicz-Zabłocka Stap. Риnisława, właścicielka domu,
z
piałło Wincenty, właściciel sklepu
obuwiem, p. Mikosza Jan, rolnik,
Dla zdobycia środków,
potrzebrozpoczętego
prowadzenia
nych do
już remontu kościoła, Komitet organiWielką
2 września
na dzień
zuje

Loterję

SAMORZĄDOWA.

1928 t.

Delegacja wręobywatela m. Podbrodzią.
Odnośną
czyłą p. Marszałkowi dyplom.

COCA

Zoija,

— 13= 7/Н

Teraperatura J

jęcie

Komifef odnowienia Świątyni Ostrobramskiej
bramskim,

si. o g. 19 m. 05

średnie w m. l

—

"Na mocy Kodeksu
Prawa Kanonicznego
Kanon
1183 p. 2 dnia 2
lipca 1928 r. Nr. 2862
został ' zatwierdzony przez J. E. Ks.
Arcybiskupa Metropolite
Jałbrzykowskiego

sł. g. 4 m. 24

meteorologiczne
trzeżenia
zakładu Meteorologji 0. $. В.

przybyła, aby

s

ATENA

Zach.

jutro

uchwała

ORZECZONO ROOKIE OOOO

Wschód

dia wszystkich innych pozamiejscowych uczestników zjazdu.
Grono uczestników na tej kołacji — jak
wynika z niżej podanych cyir skonsumowanego towaru, musiało
być dość liczne. Ogółem zużyto 7000 kanapek, 15000 litrów pi
wa, 70 klg. ciastek, 48 klg. cukierków i kilka „balonów wody sodowej.
Skromna ta kolacyjka kosztowała Magistrat
około 3000 zł.

Wniebowz.

Sekta

składa się z kilku rodzin. Działalność
tej sekty jaskrawo Świadczy o kontrrewolucyjnym kierunku ruchu sektanckiego. Przepowiadają oni bliski
koniec Świata, który, według
nich, ma
nastąpić między rokiem 1929 a 1932.
Władzę sowiecką uważają
za „władzę djabelską“.

Metodę ich walki

WTOREK
14 Dziś
Euzebjusza.;

nych wykwalifikowanych 810,
niewykwalifikowanych 1077, rob. roinych 41, i umysłowo - pracujących 726.
zaś
Na same miasto Wilno
przypada
2926 bezrobotnych. Z tego 1901
mężczyzn
i 1025 kobiet.
Podkreślić nałeży, iż w ciągu ubiegłego
Wilna
na terenie m.
tygodnia bezrobocie
zmniejszyło się o 430 osób.

styl bez zarzutu

lekcje. Około

(Sikorski

10 zawodników

ponad 5 i pół metra. Skok

mógłby

wsyż

158 cm, tyczka Giedgowt 3 mtr.
w

brać

miało skoki
Snopek

Jeden z najlepszych wyników zawodów.

Polsce

niema

tuzina

ludzi

mogących

się

poszczycić takim skokiem. Warto trenować! kula i oszczep Luckhaus 9 mtr 90
cm. i 42 m. 72 ст., dysk Michałowski 30
m. 69 cm.
Podawaliśmy jedynie zdobywców pieiwszych miejsc, jednak przeglądając listę do
czwartego miejsca włącznie widać, iż większość zawodników ma wybitne zdolności
dziesięciobojowe. Taki Giedgowt, Snopek
czy Gieresz mogliby już dziś osiągnąć około tizech i pół tysięcy punktów.
K,
Syn powstafca 1863 r. Kazimierz
Sobolewski znajduje się w bardzo
ciężkich materjalnych
warunkach, z
żoną
chorą umysłowo,
emerytury

i

nie otrzymuje, prosi przeto o ofia!
miłosiernych ludzi. Łąskawe datki
przyjmuje Adm. „Słowa* dla „syna
powstańca”.

L]
'

SŁ owo

„Mam

zaszczyt

zawiadomić

towa

cej treści: „To, widzi, prosz Pana, byli przy-

wiozszy
od
Cymermana i chcieli wbiwać
cob grzeg nie obrywał sia, ale cości oni nia
chcieli zabiwać sie tak ich w ta pora rzucili tut i bendo słać nazad Cymermanu".
Więc jeśli słupy te są niezdatne do używ
tku, pewno będą ten brzeg wzmacni
jakiś inny sposób? — zapytujemy jesz ze.
„Póki co jakości nia słychać!* —
ada
lakoniczna odpowiedź.
Widocznie „nie špieszajo sie“ nasi Ojcowie miasta bo... „czas nie zając”...

rzysza, iż podczas mego dyżuru, t. j.
w nocy z dnia 11-go na 12-go b. m.
KONKURENCI WIEŻY PIZAŃSKIEJ.
nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego,
Chociaż nieboszczka pochyta wieża Piwyjąwszy następujący wypadek. Wy zańska
zaliczała się do niebylejakich osobliwe własnej osobie, komisarz XVI go wości, nie nam Wilnianom nią imponować
rejonu, przyszliście do komisarjatu o bo posiadamy i to nie jeden nawet a kilka
godz. 3 w nocy
pijani do
nieprzy- podobnych zabytków w Wilnie, a by ich zobaczyć wystarczy króciutka przechadzka do
tomności. Kopnąwszy mnie
solidnie samego brzegu Wilji ujrzymy nad
urwisw.... (w

raporcie

kropek

nie

było)

rozkazaliście mi wypuścić wszystkich
zatrzymanych i wprowadzić
do waszego gabinetu.
Uczyniłem
to niezwłocznie, wy
zaś w międzyczasie
wyciągnęliście trzy butle wódki z kasy ogniotrwałej i, zasiadłszy na biurku, zaczęliście je kolejno wychylač.
W prowadzonych więźniów zwymyślaliście za ich smutne wyrazy
twarzy,
oświadczając, że dzień dzisiejszy—
to
wasze imieniny i każdy powinien się
z tej racji cieszyć. Ponieważ ta wiadomość niedość widocznie
więźniów
rozweseliła,

kałamarzem,
ką

i nawet

zaczęliście

pustemi

w

nich

rzucać

butelkami, czap-

urzędowemi książkami.

Na

moje i mego kolegi Mordaszki usilne
próby uspokojenia was,
zareagowaliście silnemi policzkami i kopniakami, które nam
wymierzaliście z całą
precyzją. Podczas tych ewolucji wszyscy więźniowie uciekli z komisarjatu,
(jeden z nich musiał
ukraść waszą
szablę, bo jej później nie znaleziono).
Wreszcie, znać zmęczeni ruchem, dostaliście silnych wymiotów i, upadłszy
na podłogę, zasnęliście na własnych
exkrementach.
Od tej chwili spokój i porządek
panowały w komisarjacie".
mogą
Wielbiciele „starej Rosji“
być zadowoleni.

— Sowiety nie zmieniły ducha na-

rodu.

Jk wygląta doraźne ratownictwo

kiem rzecznym kilka fundamentalnych słupków murowanych
ogrodzenia
szpitalnego
„wygiętych
znacząco”
jak
się
wyraził
gdzieś Tuwim w kierunku rzeki.
Dalej sytuacja staje się bardziej jeszcze
fascynującą bo oto tymrazem już nie jakiś
słupek ale cały magazyn murowany, wznoszący się o parę kroków od urwiska, wygiął
się ceglana swa Ścianą w stronę rzeki,wygiął*
gdy się podej dzie bliżej, ponieważ tędy prze
biega Ścieżka, widać wyraźnie
pęknięcia muru w kilku miejscach znaczące wyražnie szlaki przyszłej katastrofy, mogącej
kosztować kilka żyć łudzkich.
Niestety! mimo tak groźnego stanu rzeczy, na remont tych zabudowań tak
zabudowań ponieważ za tym magazynem murowanym jest jeszcze jeden drewniany z ceglanemi narożnikami również pochylonymi do
rzeki
narazie się nie zanosi i zapytany w
tej kwestji robotnik, pracujący przy remon-

cie szpitala św Jakuba, do którego podobno

należą te budynki,
bendzim robić!..

powiada

— Niežle!..

Na

Autopsja

żądanie

„dalej

nia

Przechodzień.

Ze
—

że

šwiafa.
zwłok

madryckiej

po

czterystu

latach.

Akademji

Historji

— władze hiszpańskie
zarządziły dokonanie
autopsji zwłok księcia Karola, syna króla Fi
lipa II. Niezwykła autopsja czterysta lat pośmierci ma na celu rehabilitowanie pamięci
króla Filipa Il, który
AG
podań ortuł
swego syna, księcia Karole.
Uczeni chcą оbecnie dowieść,
że książę Karol umarł naturalną
śmiercią, a
legendo o otruciu nie
słusznie obarcza pamięć Filipa Il-go.

prace

w

tym

kierunku,

Kino-

bankierów

chicagowskich,

| Kobieta-Lek a TZ

r Zeldowiczowa

ka) obca, niezrozumiała, ' odrażająca
dla ucha polskiego i odstręczająca nie

; KOBIECE,

WENE-

RYCZNE, NARZĄ
DOW
MOCZOW.
od 12--21 0d 4-6,

jednego od tej dziedziny terminologja
rosyjska, oparta na poprzekręcanych
czasami (jak dowiódł p. j. Loth w li-

i

wym tematem, mającym nawet po czę
0 tyle 0$ci charakter melodramatu,

rejrezenstatnie dzieło Żeromskiego
tuje tak wielką ilość prob'ematów zarówno społecznych, jak czysto indywi
słynnych
dualnych, że realizatorowie
powieści chcąc podołać zadaniu będą

Jedyna

musieli

swego

niewątpliwie

wysiłku.

dać

maximum

na

techniczna

!

ne błędami

i nonsensami,

dowodzące-

40 -

mi, że dane ustępy nie zostały zrozumiane przez tłumaczów, podobnie jak
mie miały być zrozumiane przez czytelników;
jeszcze
gorzej
naturalnie
jest z tem w Polsce, gdzie, jeśli tłumacz zawierzył jedynemu przedwojennemu
popularyzatorowi i słownikowi
żeglarstwa,
zamiast pominąć niezrozumiałe ustępy, popełniał tyleż zbrodni przeciw polszczyznie ile bredni w

jednak

w

starszym

wieku

do

pracy

W.Z4P.

iachowcow.
że

zarówno

Graz

„Przedwiośnia*

wysokim

stro-

będzie

pozio-

Piękny udział w tym filmie przypada na rzecz aktorów, którzy nigdzie

Redzkiar

OGNIA*

(The

na
cześć cichych
bohaterów
Fire
Brigade)
dramat
w 10
Charles
Ray i Tom
O'Brien.

kulkowemi,

oferty.

ЕВЕ
СО НОНЕ НО На
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KOSZTA_ NIEZNACZNE.

ima

z
„181

— тосхо-

1 tel 04061:

owak

O API лз KTS SSE
Istnieje od 1840 r.
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M

i

i Bacia

©

MEBLI
MAGAZYN
S

3
Wilno,

weneryczne

ul.

piciowe,

ю

į

i

POWRÓCIŁ

skėrnei

CA

в

Medycyny
Doktór
ŁUKIEWICZ
choroby

z

RWAWAWAWAWAM

HT

Dr. G. WOLFSON
wereryczne,

treści. (porównaj przekłady
powieści
Conrada, np. „Murzyna z załogi Nar-

nu),

i reżysetja,

stała na prawdziwie
mie.

Stanisław Mackiewicz.

poświęcone

obecnej,

Żądajcie

choco RÓ
| wz z

Niemiecka

й

Nr 3, tel. 362.

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

№ MEBL

i od 5S—7 p.p.

—606£

Br. Blumowiez

na

choroby

weneryczne

szyn

3 а-

i odlewnię

Sp. Akc.,

dawn. Kujawski, Milewski

Zarząd: L U BLI
Fabryki w

i S-ka.

N, Foksal 25.

i Żywcu
Biuro sprzedaży i skład fabryczny:

Lublinie

Wilno, Ostrobramska

29, feleiun 13—10.

zbożowych, WYTWÓR-

Budowa i przebudowa młynów

NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnowszej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE
i SZTUCZNE,
NA GAZ SSANY, MOTORY
MOTORY
ROPOWE,
ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją ekoropy,
MŁYNKI
PRZENOŚNE,
nomicznego
zużycia
TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIATROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni
i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych.

е

Pi

Ziednoczone Fabryki Maszyn

U N J

a
Specjalna

dawn, ©.

Błumwe

3

R

i Synw kat

>

do OB-loO'
i MASZYN
fabryka TARTAKÓW
DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyższają- s:
wyroby A zagraniczne.
cych A
e. ё

RÓBKI

A
Na żądanie wizyty inżynierów.
Prospekty i kosztorysy bezpłatnie.
Liczne referencje odbiorców

+į

„=

_-_-_-_-и

| Pleroszy оотолек
$

nerwów

i

całodziennego

DO NÓG
zdrowie.
ochronną

nóg codzień w letniej
ощ
domieszk ą 1 łyżki
JANA. Idealnie wpływa na
Oryginaln e tylko z marką
Żądać wszędzie,
„SŁOŃ?*.
—

| ietarzepemyscią
KES
MARYA

WAWAAWA
Ń

(jagode

ŻYŁO siewne Gierzbieńskie

KANIENICĘ" "=

Mickiewicza
tel. 9-05. |

czarne),

Poszukuję

Potrzebny

1, Zawalna
Li

-į nia do

15.

adm,

pod C. M.

3

mocną |

z

lidniej

ak

bardzo;

nie

D. H.-K. „Zachęta* j
S

Mickiewicza

„Słowa*|

—

— L tel. 9-05.

ZGUBY

L i]
>

ÓŻNE

obity: ma- klasy

Ostro-

3229

Każdą sumę ®
ulokujemy najso-;

współpracownik - a,

„agrest,
otrzebna jest wyporzeczki,
Placówka
w Polska
kwalifikowana nawiśnie i maliny
Meblowa,
Makowski,
wieś
każdej ilości. Wilno, Zawalna 15, posiadą uczycielka na
przygotowania
ul. Straszuna 13 m. 1, salon gięty pod ma- dia
do 3-iej
Grynhaus.
hoń
450
zł,
salon dziewczynki
gimnazjuin_S. S.
mahoniowy

29, tel. 13—10.

posiadający mały ka- pokoju
umeblowane-j
z
pitał. Moja
40-letnia go w
a
też
praktyka
jest
gwa- wygodami.
Mogą
rancją.
Makowski, wyć obiady. Zadie

dolarów

CZARNICE

bramska

Wilno,

Akc.

Biuro „Lechja“ Sp.

Fr. Świątecki,

D. H.-K. „Zachęta“

|

| i odsiew, dające Świetne plony i odpowiednie na nasze gleby.
$
Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod adresem:

@

dochodową
w
centrum
sprzeda”
my zaraz za 12.000

KUPKO 1 SPRZEDAŹ
UPUJĘ

ORYGINALNE

spokoju

jest moczenie
wodzie.z

|
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kazyjnie
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foto:

W. Smiałowska
graficzny
głym obiektem
godz.
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„Lechja

biurka,
szafy,
Mickiewicza9, wejście |] kredensy, | stoły,
krzesła i t. p.
z ul. Śniadeckich 1,
gy Dogodne warunki i na RATY.
о4 1 2
przyjmuje

—

Zbyszka
jako

Sawana

bohatera

Cezarego

(z „Huraga-

„Przedwiośnia
'*,

Barykę.

— O „Przedwiośniu* marzyłem już
oddawna—mówi reżyser obrazu, Hen

ryk Szaro, młody jeszcze, energiczny
człowiek, o powierzchowności zbliżonej nico do Ramana Novarro. — Jest
w tem ostatniem dziele Żeromskiego
tyle objawień wzrokowych, tyle
najcudniejszych
symfonij
plastycznych,

że wydaje się, jak

gdyby

przeczuwał,

to

iż jest

Żeromski

ostatni

jego

twór i chciał w nim wyczerpać do dna
nie wszystkie doświadczenia swej wrażliJak się dowiadujemy, powieść wiel bodaj tak, jak w „Przedwiošniu“
w wości i swego genjuszu.
kiego pisarza została oprarowana na będą mogli wykazać swego mistrzo
niema!
sowa
renesan
zna,
Przepys
Anstwa.
pisarza
go
ćkran przez znakomite
— Czemu przypisać więc, że doodtworzyć
drzeja Struga i wybitnego znawcę fil- postać Laury, (którą ma
piero
obecnie przystąpił Pan do realie
ska),
kreszczera,
cudowni
Gorczyń
podstamu Anatola Sterna, którzy, na
zacji?
panienka ze dworku
wie zarówno powieści, jak i zwierzeń sowa Karolina,
— Nie śmiałem tego uczynić, nie
rodzinie. szlacheckiego, i wreszcie niesamowita
udzielony
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W 200.000-em Wilnie,

się udać prywatnie do specjalisty, przyczem
„nie zadano sobie nawet trudu prowizorycz
nego skonstantowania, czy staruszce grozi
większe
czy mniejsze niebezpieczeństwo.
|
W dalszym ciągu „Pogotowie* odmówi
ło naszej prośbie odwiezienia chorej do do
która na tejże Zawalnej ulicy, wobec czego
należało chwytać przejeżdżającą dorożkę i
' ze stratą czasu udać się prywatnie do doktora specjalisty.
Traf zarządził, że
doktora nie było w
domu, czego „Pogotowie”*,
ze sławetnym
szpitalem, nie „raczylo“ przewidzieć, i tak
mijał kwadrans za kwadransem, póki właściwego specjalistę-doktora nie znaleziono w
domu.
x
Na żądanie gotów jestem każdej chwili
me powyższe oświadczenie poprzeć osobilicznych
stemi wyjaśnieniami i zeznaniem
świadków.
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go „Pogotowia Ratunkowego*,. przebąkują nów nokoło Świata w 1924 roku. Nawigato cie. Gotowych nazw polskich nie znaw mieście od dość dawna, jednak dokład- rem będzie kapitan Bradley Jones, szef biubo większość
nie sobie nie można wyobrazić, na jak ni- ra nawigacyjnego armji Stanów Zjednoczo- leźli — użyli rosyjskich,
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„doraźnej pomo- ziora Michigan koło Chicago — San Fran- austryjaccy i niemieccy w sportowem
cisco — Honolulu — Wyspy na Pacyfiku —
cy naszego „Pogotowia.
brali mniejszy
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wali je w najniestosowniejszej chwili.
Obecnie w Sowietach niema
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i Zielonym Mostem postanowiono umocować
wysoki i urwisty w tym miejscu brzeg Wili, ponieważ na skutek wysypywania tu od
„X' czasu śmieci i gruzów z całego miasta
brzeg ten „potrzebował sobie" od czasu do
czasu osuwać się.
Ujrzawszy tam dnia pewnego moc monu
mentalnych słupów betonowych, którymi by
ły poobkładane dokoła trawniki „cob nie deptali!* tychże przechodnie, nim zostaną ogro
dzone — zapytaliśmy jednego z robotników
o przeznaczeniu tych słupów, na co uzyskaliśmy wyczerpujące wyjaśnienie następują-
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„NIA CHCIELI ZABIWAĆ SIE!*
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zawsze
przedmiotem
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zasto- w pełni, tak, aby stanowiła zamkniętą
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znaczono będzie to przedewszystkiem
właśnie nieujawnionej dość wyraźnie przekrój ,
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