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PRENUMERATA _ miesięczna 

r 
Konsekwencje Z): ECHA STOLICY 77A KORDONÓW Wielka procesja w Citta di Vaticano 

 machu majowego 
Przed trzema mniej więcej laty, 

kule Świstały na ulicach Warszawy, 

pisałem proklamację, którą pragną- 

łem wydać. Po trzech latach owa pro- 

klamacja nie straciła na aktualności, 

zawiera bowiem niezrealizowany do- 

tąd program. Znalazłszy ją niedawno 

w papierach moich obecnie przedru- 

kowuję. 
„Polacy! Od wypadków, 

rozegrywają się w Warszawie, 
i byt Państwa Polskiego. 

Sejm nasz był objawem rozkładu mo- 
ralnego, był hańbą narodu naszego, był 
świadectwem nazewnątrz naszego ubóstwa 

cywilizacyjnego. Był organem zarażającym 
nasze państwo korupcją, był organem ta- 
mującym jego rozwój przez nieudolne pra- 
wodawstwo. Rządy z ramienia sejmu były 
słabe, nieudolne, zmieniające się stale co 
do swego składu osobistego, lecz nigdy nie 

mogły wzbudzać należytego posząnowania. 
Szliśmy do rozkładu, do upadku nasze- 

go państwa, o byt którego walczyli naj- 
lepsi każdego pokolenia, przelewając swą 
krew w powstaniach, znosząc więzienia i 
wygnania syberyjskie. 

Człowiek wielki, największy wśród obec- 
nego pokolenia, jeden z głównych twórców 
naszego państwa, Jóżef Piłsudski nie mógł 
znieść tego pogrążenia się Polski w prze- 
paść; obowiązkiem i prawem Jego było ra* 
towanie Państwa. : 

Wojsko, które on stworzył | do zwy- 
cięstwa prowadził musi być podporą dla 

jego akcji zbawczej. N estetv, część wojska 
obałamuconego przez tych, co stali na cze- 
le naszej Rzeczypospolitej ku jej niesławie, 
stawia opór dojścia Jego do władzy i kon- 
tynuuje wojnę domową. | 

Wołamy więc, stańcie wszyscy pod 
sztandary józefa Piłsudskiego. On nasz 
wódz, On przez Boga posłany na nasz re- 
tunek, jest naturalnym naczelnikiem Pań- 
stwa. 

Niech zostanie powołana Tymczasowa 
Rada Stanu cla opracowania nowej ordy- 
nacji wyborczej, nowej Konstytucji; niech 
będzie ona przyboczoym organem dorad- 
"czym Naczelnika Państwa Józefa Piłsud- 

Iro zanim nowa Konstytucja nie zosta- 
nie opracowana, zanim nie zostanie wybra- 
ny nowy sejm na innych podstawach oparty. 

Zwycięstwo Piłsudskiego da Polsce 
spokój i uzdrowienie, zwycięstwo jego wro- 
gów wywołałoby w Polsce przewlekły pro- 
ces zapalny i doprowadziłoby nasze państwo 
do upadku.* 

Mieliśmy dzięki zwycięstwu Piłsuds- 

kiego spokój. Lecz Słusznie pisał 

wkrótce po przewrocie majowym mój 

przyjaciel: „Panie Komendancie, cze 

muż swego rumaka powierzyłeś ta- 

kiemu karzełkowi, jak Bartel. Rząd 

Bartla marnował w ciągu trzech lat 

sytuację dla wprowadzenia nowego 

ustroju, dla opracowania i wprowa- 

dzenia nowej Konstytucji. Zamiast 

hasła politycznego - reformy ustroju 

wysunięto hasło etyczne — usunięcie 

ludzi o niższym poziomie etycznym, 

wprowadzenie ludzi o wyższym. Na- 

zwano to sanacją moralną, Pod has- 

łem sanacji moralnej dokonano wiele 
zmian personalnych w krótkim prze- 

ciągu czasu. Rzecz naturalna poczy- 
niono w wyborze ludzi liczne błędy, 

napełzło bowiem dużo karjerowiczów 

do obozu sanacyjnego. Wszelkie 

usterki przynależne do obozu rządo- 
R wykorzystuje opozycja. Opie- 

ranie się o hasła moralne wymaga 
przestrzegania bardzo bacznego . ka- 

tońskich cnót. 
Nie negując znaczenia przestrzega- 

nia zasad moralnych w życiu publicz- 

nem uznać należy, że trzeba Opero- 

wać kategorjami  przedewszystkiem 
politycznemi. Od posunięć politycz- 
nych zależy przedewszystkiem wytwo- 

rzenie tych warunków zewnętrznych, 
które podnoszą stopień duchowy na- 

rodu. Otóż brakowało wiele niezbęd- 

nych posunięć politycznych. Nie roz- 
, rozwiązano Sejm i on dotrwał do 

końca będąc przedmiotem lekcewaže- 

nia ogółu. Opinja publiczna odczuwa- 

ła, że posłowie nie składają manda- 
tów ze względu na djety. Przyszedł 

Sejm nowy na dawnej Ordynacji Wy- 

borczej wybrany. Wybory u nas—to 

ppokres demagogji, wzajemnego  licyto- 
wania się partyj, to zatrucie moral- 
ności publicznej na pewien czas. W 

nowym sejmie oboz prorządowy jest 

liczny, lecz jego organizacja osłabia 
jego siły i rozpęd. Obóz opozycyjny 
jest bogatszy w zdolności djalektycz- 

ne niż obóz rządowy. 
Położenie opozycji jest znacznie 

łatwiejsze od położenia partji prorzą- 

dowej, zwłaszcza tak  skrępowanej 
dyscypliną wewnętrzną jak B.B“ 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

które obecnie 
zależy los 

z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zi. Kontp czekowe P.K.O. 
Mr. 80250. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

  

Rudjencje w prezydjum Rady 
Ministrów 

Zastępca prezesa rady mistrów, 
minister spraw wewnętrznych, gen. 
Składkowski, przyjął posła amerykań- 
skiego p. J. Stetsona, oraz p. Rudow- 
skiego, prezesa związku kółek rolni- 
czych. 

Ofwarele komunikacji feleionicz- 
nej między Polską a Finlandją 

WARSZAWA. 26.6. Pat. Z dniem 
26 b. m. otwarta została między Pol- 
ską a Finlandją stała komunikacja te- 
lefoniczna. Pierwszą rozmowę telefo- 
niczną przeprowadził imieniem  Mini- 
sterstwa Poczt i Tel. i w zastępstwie 
podsekretarza stanu dyrektor departa- 
mentu pierwszego p. Zygmunt Prąd 
kowski, wygłaszając do dyrektora za- 
rządu poczt i telegraiow Finlandji p. 
Wirteberga przemówienie, w którem 
konstatuje z przyjemnością, że moż: 
ność zaprowadzenia komunikacji te- 
lefonicznej między Finlandją a Pol- 
ską zacieśni węzły przyjaźni, jak rów- 
nież ułatwi dalszy rozwój stosunków 
między óbu temi krajami. Pomimo 

"dużej odległości między Warszawą a 
Helsingforsem rozmowa wypadła nad- 
zwyczaj czysto i wyraźnie. 

Prace nad Budżefem w min. Re- 
form Rolnych 

Prace nad preliminarzem budżeto- 
wym na rok 1931—32 w  ministerst- 
wie reform rolnych dobiegają końca. 
R a być gotowy na 1 sierp- 
nia r. b. 

Wiza na wjazd do Polski dla 
krewniaków Woldemarasa 

WARSZAWA, 26 7. Pat. Polska Agencja 

Telegraficzna dowiaduje się z dobrze poin- 
formowanego źródła, że poseł litewski w 
Rydze zwrócił się do poselstwa polskiego 
w Rydze o udzielenie wiz na wjazd do Pol- 

ski dwum małoletnim krewnym premjera 
litewskiego Woldemarasa, którzy chcieliby 

w czasie wakacyj odwiedzić rodzinę, za- 
mieszkałą w Polsce. Prośba ta zostałą 
uwzględniona. 

Delegacja polska na wysfawie 
"_ lofnirzej w Londynie 
W dniu 24 bm. powrócili do Warszawy 

delegaci departamentu lotniczego M. S. 
Wojsk., którzy brali udział w wystawie lot- 
niczej w Londynie. Szef lotnictwa natomiast 
pułk. Rayski, bezpośrednio :z Londynu udał 
się na uriop wypoczynkowy, który spęszi 
we Francji, i przyjedzie do Warszawy do: 
piero za 6 tygodni. 

Zespolenie organizacji przyspo- 
sobienia wojskowego 

W dniu 24 b. m. mjr. Lis-Błoński, 
sekretarz warszawskiego komitetu wo- 
jewódzkiego wychowania iizycznego i 
przysposobienia wojskowego, odbył 
pierwszą wstępną  konierencję z oii- 
cerami przysposobienia wojskowego 
związku legjonistów w sprawie prze- 
kształcenia wszystkich oddziałów przy- 
sposobienia wojskowego na oddziały 
związku strzeleckiego. 

Obie strony doszły do porozumie- 
nia. Na następnej konferencji, która 
odbędzie się w najbliższym — czasie, 
zostanie zała ta sprawa szczegółowo 
omówiona, poczem nastąpi formalne 
przemianowanie oddziałów przysposo- 
bienia wojskowego związku  legjonis- 
tów na oddziały związku strzelec- 
kiego. 

Prace hudżefowz min. robóf 
publicznych. 

Ministerstwo robót publicznych zakoń 

czyło już prace budżetowe w granicach 

własnego ministerstwa, obecnie zaś rozpo- 
częło uzgadnianie budżetów w zakresie 

budowlanym z innemi ministerstwami Pra- 

ce te potrwają do połowy sierpnia r. b, 

poczem preliminarz budżetowy będzie prze- 
słany do ministerstwa Skarbu. 

Okrzyki na cześć Marszałka Pil- 
sudskiego na zjeździe Haliercžy- 

ków. 
POZNAŃ, 26-VIIL. PAT. Dzisiaj przed 

południem rozpoczął się w Poznaniu ' nad- 
zwyczajny zjazd hallerczyków. Rano zebra- 
ły się drużyny w liczbie około 300 osób z 
rozmaitych chorągwi na polu przy ul. Grun- 
waldzkiej, gdzie nastąpił raport wobec gen. 
Hallera. Następnie udano się pochodem do 
sali ogrodu zoologicznego, gdzie odbyła się 
inauguracja zjazdu. Prócz uczestników zja. 
zdu przybyli delegaci innych organizacyf 
wojskowo-pows przedstawiciele 

  

  

    

okrzykiem na ! 

pospolitej i jej ydenta. Następnie prze- 
mawiali gen. Haller, ks. Panas, dr. Słowacki 

imieniem prezydenta miasta i t. d. 

P. Kraszewski, jako przedstawiciel 

    

Polskiego Związku Narodowego w Amery- e. 
ce, zakończył swoje przemówienie okrzy. 
kiem na cześć Rzeczypospolitej i jej Pre- 
zydenta, Marszałka Piłsudskiego i gen. Ha- 
Nera. Zebrani po powtórzeniu tych okrzy 
ków odpowiedzieli okrzykiem na cześć P 
lonji amerykańskiej. Po dalszych przemówie- 
niach pierwsze posiedzenie zamknięto. 

    

„. Oplata pocztowa ni 3 
Retsksja rękopisów niezamowionych nie zwraca. 

nie uwzględnia zastrzeżeź eo do rozmieszczania ogłoszeń. 

    

   
       

  

miszczona ryczałtem 
Administracja 

Dfiter hfewski zastrzelił SRego 
twierzchnika 

Z Oran donoszą nam, że w położonej 
w pobliżu litewskiej strażnicy jeden z; c 
tenantow wystrzałem z rewolweru zastrzelił 
komendanta strażnicy kpt. Pawalash i sam 
usiłował popełnić samobójstwo co mu w 
ostatniej chwili uniemożliwiono. Co było 
przyczyną zabójstwa niarazie niewiadomo. 

„Tautos Kelis” zaleta jeszcze jeden 
sposób ma „wewnętrznych wrogów . 

Kowieński „Tautos Kelias*, podając w 
artykule pt. „Zarządzenie godne uznania“ 
treść niedawno ogłoszonej ustawy o plecz- 
kajtisowcach, przewidującą karę Śmierci za 
wywrotową akcję przeciwpaństwową lub 
przeciwrządową, pisze m. in. w swych Ко- 
mentarzach: 

„Ustawa ta; należy się spodziewać, 
położy kres jadaszowakiej robocie plecz 
kajtisowskich sprzedawczyków w Litwie 
Ochroni ona i tych pracowników pań- 
stwowych, którzy, nie żałując życia, tę- 

ią w Litwie gniazda wrogów Litwy i 
ch terorystyczne plany. Na podstawie 
sa ustawy będzie można pociągać do 
odpowiedzialaości sądowej i te organi- 
zącje polskiego lub spolszczonego zie- 
miaństwa, które pod płaszczykiem spor- 
tu lub innych niewinnych celów, pracu- 
ją pilnie nad realizacją idei połączenia 
itwy z Polską i głoszą. iż stolica Litwy 

Wilno jest polskiem miastem“. 

Braga nota litewska do Ligi tłarodów? 
„Tautos Kelias“ pisze, iż na zjeź” 

dzie ochotników _— litewskich delegaci» 
„aprobując jednogłośnie notę prof. 
Woldemarasa do Ligi Narodów i wy- 
rażając współczucie i zaufanie przy- 
wódcom narodu i rządu, uchwalili w 
imieniu ochotników wystosować notę 
do Ligi Narodów, w której przedsta- 
wią zgubne zamiary i czyny Polski 
względem Litwy". 

Dziesięciolecie kowieńskiej „Idische 
time. от 

Dnia 21 bm. upłynął dziesiąty rok od 
ukazania się pierwszego numeru dziennika 
„Idische Stimme* w Kownie. 

W artykule redakcyjnym, napisanym w 
związku z tą uroczystością dziennik wska- 
zuje, iż w ciągu dziesięciu lat istnienia za- 
sadniczym jego programem była walka o 
żydowskie prawa narodowe i obywatelskie 
o wolaą Litwę i odbudowę żydowskiego 
domu narodowego w Palestynie. 

Pismo zaznącza, iż obchód święta zo: 
staje odroczony na jesień.; W tym czasie 
ma się ukazać zbiorowa praca, ktora będzie 
encyklopedją wiadomości o Żydach litew- 
skich w ciągu lo ostatnich lat. 

(harakterystyczny obrazek 
„Tautos Keilas“ pisze: W sobote 

13 lipca w kowieńskim urzędzie 
pocztowym, w sali dla publiczności 
znaleziono wvwieszoną kartkę z nast. 
nadpisein: „Uwaga! Po polsku, rosyj- 
sku i w in językach urzędnikom pań: 
stwowej instytucji mówić wstyd, a 
zwłaszcza, że Polecy są naszymi 
wrogami. Miejmy się na baczności!" 

Drobny wypadek ten jest bardzo 
charakterystyczny dla stosunków  na- 
rodowościowych w Litwie. 

dianokosy W Litwie 
Z Kowna donqszą: Sianokosy w całej 

Litwie prawie się skończyły. Na uwagę za 
sługuje dobry stan zbóż. Siana w rb. jest 
znacznie więcej, niż za cztery ląta/poprze- 

dnie. ! 

Ratytikacja traktatu handlowego 7 5.55.R. 
przez parlament estoński 

TALLIN, 26-VII. PAT. Parlament estoń- 
ski ratyfikował dziś traktaty handlowe z 
Rosją sowiecką i Węgrami. Na rannem po- 
siedzeniu parlamentu toczyła się dyskusja 
nad deklaracją nowego rządu Strandmana. 
Przedstawiciel socjalistów ostro krytykował 
program rządu, podczes gdy mówcy z koali- 
cji burżuązyjnej i niemieckiego bloku mie- 
szczańskiego wyrażali o nim przychylne opi- 
nje. Następnie przemawiało trzech komtni- 
stów, którzy zarzucali Estonji przyjazna w 
stosunku do Amaglji i wrbgą do Rosji polity- 
kę. Jeden z komunistów został pozbawiony 
głosu przez przewodriiczącego. W głosowa- 
miu wniosek o votum nieniności dia, rządu, 
wriesiony przez socjalistów, odrzucpno wszy 
stkiemi gtosami przeciwko głosom socjali- 
stów i komunistów. 

dowietta delegaria etonómiczna 
do Esionji 

Z Rewla donoszą: Otrzymano tu wiado- 

ść, że z Moskwy do Estonji wyjechała 
i której zadaniem będzie 

5 fabryk 
ich w celu zorjentowania się o mo- 

i robienia w nich sowieckich zamój 
ma przybyć do Rewla w 
iaj W tym samym dniu w 

i izbie handlowej 

         
    

  

     

            

   
    

   ogóle i specjalnie o estońskich 
fabrykach metalurgicznych. Od poniedziałku 
delegacja sowiecka będzie się zaznajamiała 
z fabrykami rewelskiemi, poczem uda się 
do Narwy i Dorpatu, gdzie również obejrzy 
miejscowe fabryki. 

Delegacja estońska zamierza zabawić w 
Estonii tydzień. 

    

  

  

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNA — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — -Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch'*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

GLORIA DWOPZZKARĄ BK 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nedesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowegó 20 groszy, 

R rai PORA iai 

  

Szkodliwem jest sejmowładztwo, 

lecz działalność sejmu ograniczono 

do krytyki polityki rządowej. 

Pierwiastki szkodnictwa państwo- 

wego naszego Sejmu przejawiają się 

tylko w demagogicznych wnioskach 

Partji Chłopskiej, Wyzwolenia i PPS. 

Im bardziej zarysowuje się kwestja 

reformy ustroju, tem silniej partje 

lewicowe usiłują zmobilizować tłumy 

dla zachowania, właściwie dla powro- 

tu do dawnego sejmowładztwa. 

Zwycięstwo majowe 1926 r. było 

cięciem chirurga dla dokonania opera- 

cji ustrojowej. Im więcej czasu ucho- 

dzi od przeprowadzenia ostatecznej 

operacji do przeprowadzenia potrzeb- - 

nych zmian ustrojowych, tem trudniej 

jegprzeprowadzić. : 

Nie żądamy nowego zamachu sta- . 

nu, lecz dokończenia majowego. $ 

Powrót do stanu przedmajowego . 
jest niemożebnością. Byłby to powrót - 
do rozkiełznanego sejmowładztwa |i- - 

cytującej się demagogji katastrofal- 

nych posunięć . gospodarczych, unie- 
możliwiających napływ obcych kapi- 
tałów i nasze odrodzenie się gospo- - 
darcze. 

Polska już raz upadłaz powodu 

wadliwości ustroju i wbrew doświad- . 
czeniu dziejowemu, wbrew wskazaniu 

politycznemu naszych historyków wy- 

tworzyła ustrój, którego konsekwen- 

cją musi być nowy upadek bez na- 

prowadzona przez Ojca Świętego Piusa XI 
Udział w procesji wzięło 80 tysięcy wiernych 

CITTA DI VATICANO, 26 VII. PAT. W obecności około 80 tysięcy 
osób odbyła się uroczysta procesja Najświętszego Sakramentu, która wy- 
ruszyła z bazyliki Św. Piotra o godz. 18-ej i przeszła pod kolumnami 
placu św. Piotra. Procesję otworzył pluton żandarmów i oddział gwardji 
papieskiej w odświętnych strojach. Z kolei przeszedł kler, zakonnicy, księ- 
ża, 5 tysięcy seminarzystów wszystkich narodowości, kapituły kolegjalne i 
bazylik patrjarchalnych, arcybiskupi, patrjarchowie i kardynałowie. 

Ojciec Święty na czele procesji 
Ojciec Święty wyszedł z bazyliki o godzinie 19 min. 30. Papież, odzia- 

ny w płaszcz znajdował się pod baldachimem, niesionym na podjum, na 
ramionach przez sediarii i trzymał w rękach Najświętszy Sakrament. 
Dookoła podjum szedł dwór papieski, gwardja szlachecka i gwardja szwaj- 
carska Zamykał orszak oddział straży palatyńskiej. Po bokach kolumny 
i wzdłuż drogi, którą posuwała się procesja, niesiono ogrodzenie, dokoła 
którego stał szpaler wojsk włoskich. Honorowa kampanja piechoty włos- 
kiej oddawała honory przechodzącej procecji. Ludność oklaskiwała gorąco 
uczestniczącego w procesji Papieża. : 

Wszystkie okna wychodzące na plac były bogato udekorowane dy- 
wanami i kwiatami i szczelnie wypełnione przyglądającymi się procesji. 
Wiele osób zgromadziło się w oknach i lożach pałacu apostolskiego. 

Udział korpusu dypiomatycznego 
„Korpus dyplomatyczny i patrycjat bądź to brał udział w procesji, 

bądź to przygiądał się jej z loży, znajdującej się na galerji. W czasie pro- 
cesji śpiewano pieŚni liturgiczne. Gdy Ojciec Święty zbliżył się do ołtarza, 
wzniesionego na stopniach bażyliki, zszedł z podjum i ukląkł w otoczeniu 
kardynałów. 

Te Deum 
Po „Tantum ergo* Papież udzielił błogosławieństwa, poczem odśpie- 

wano „Te Deum* i hymn Chrystusa Króla. O godzinie 20 min. 30 Ojciec 
Św. wśród oklasków opuścił plac. Fasada bazyliki była iluminowana, a w 
czasie trwania procesji dzwoniły dzwony we wszystkich kościołach Rzymu. 
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dziei na wydzwignięcie się. Trzeba 
więc wrócić do programu, który 

tkwił w wypadkach majowych i był 

sformułowany w ;niewydanej prokla- 

macji: rozwiązać Sejm, powołać do 

życia Tymczasową Radę  Sianii do. 

opracowania Konstytucji. 

Nawet wprowadzenie nowej kon- 

Stytucji z pewnymi brakami jest lep- 

sze, niż zachowanie Konstytucji mar- 

cowej, będącej maksimum błędów 

ustrojowych. Okres będący przeded- 

niem wielkiego wypadku politycznego 

może wpływać deprawująco na życie 

gospodarcze, stąd skrócenie tego 

okresu jest wskazane. Niczego tak się 

nie należy obawiać, jak tego, że zmia- 

ny ustrojowe przyjdą w Polsce za- 

Późno, jak zapóźao przyszłą Konsty- 

tucja 3 Maja. wł. Studnicki. 

PROCES ULITZA 
Zakońdzenie przewodu sądowego. 

KATOWICE, 26-VII, PAT. Dzisiej- 
sza rozprawa przeciw Ulitzowi rozpo- 
częła się o godz. 9 rano. Przewodni- 
czący po stwierdzeniu, že nie ma już 
do przesłuchania żadnych świadków, 
ani żadnych nowych dokumentów do 
zbadania oświadczył, że postępowanie 
dowodowe zostało zakończone. Nastę- 
pnie przewodniczący udzielił głosu pro 
kuratorowi Małkowskiemu, który prze- 
mawiał do godz. 11. O godz. 11 zarzą- 
dzona została przerwa. 

Chińczycy oczyszczają Mandżurię od bolszewików 
MOSKWA, 26 7.Pat. Wig doniesień z Chabarowska,w Mand- 

żurji odbywają się w dalszym ciągu masowa aresztowania oby- 
wateli sowieckich. Policja urządza na całem terytorjum, przez któ- 
re przechodzi linja kolejowa wschodnio-chińska, obławy na ko- 
lejarzy, którzy nie stają do pracy. Mimo gróźb władz chińskich, 
obywatele sowieccy, urzędnicy kolei wschodnio-chińskiej, porzu- 
cają pracę i udają się na terytorjum sowieckie. Wczoraj z miej- 
scowości Pogranicznaja wysłano pod wzmocnionym konwojem 
zzgórą 40 robotników i urzędników, aresztowanych ostatnio, z 
których wielu było skutych i nie mogło przyjmować pokarmu. 

Sekundują im w tem białogwardziści 

Drużyny kolejowe z Nikolska Ussuryjskiego, które przybyły do 
Pograniczneį zostały aresztowane i odprowadzone w niewiado- 
mym kierunku. Ogólna ilość aresztowanych w ostatnich czasach 
obywateli sowieckich wynosi około 100 osób. Na całem terytor- 
jum kolei wschoduio-chińskiej organizują się bandy bialogwar- 
dzistów w celu dokonywania napadów na terytorjum sowieckie: 
Wg otrzymanych doniesień niektóre bandy posuwają się w kie- 
runku sowieckich punktów granicznych. 

Rewizja i konfiskata bagażu konsulatu chińskiego przy 
opuszczeniu Błagowieszczeńska 

BLAGOWIESZCZENSK.+26.6. Pat. W chwili odjazdu ż Błagowiesz: 
czeńska konsulatu chińskiego władze celne dokonały rewizji bagażu kon- 
Sulatu, w którym wykryły broń i przemycane waluty. W bagażu, oznaczo- 
nym, jako archiwa konsulatu, znajdowały się 42 karabiny różnych  syste- 

mów oraz wielka ilość ładunków. Ponadto były tam starannie ukryte 

obce waluty, jak dolary amerykańskie, około 10 f. st. w złocie, 20 f. w 

srebrze oraz 30 tys. rubli w czerwońcach. Kontrabandę skonfiskowano. 

Czy już rozmówili się z soba? 

MOSKWA, 26.VII. PAT. Źródła japońskie oraz chińska agencja prasowa 
twierdzą, że przedstawiciel Chin w Charbinie prowadził rozmowę z posłem so- 
wieckin Krestińskim w sprawie rozpoczęcia bezpośrednich rokowań celem 

zlikwidowania konfliktu. 

Pierwsze spotkanie w poniedziałek 
BERLIN, 26.VII. PAT. Z Londynu donoszą, że pierwsze spotkanie między amba- 

SS Em Dowgalewskim a min. Hendersonem odbędzie się w najbliższy 
poniedziałek. 

Ą więc Stimson nie wysłał pisma do Sowietów, a tylko 
ułatwił inicjatywę Briandowi 

WCSZYNGTON. 25.6. Pat. W związku z telegramem z Moskwy o 
nieotrzymaniu przez rząd sowiecki mniemanego pisma Stimsona, amery- 
kańskie koła oficjalne wyjaśniają, jakoby Stimson nie zniósł się z Moskwą 
w obawie, że nawet działanie przez Francję pociągnęłoby za sobą sprawę 
uznania sowietów. Zastosowana przez departament Stanu dwulicowa pro- 
cedura umożliwiła Briandowi wzięcie inicjatywy. \ 

Charakterystyczne deklaracje władz mukdeńskich 

MOSKWA, 26— 7. Pat. Według otrzymanych tu wiadomości władze 
mukdeńskie opublikowały deklarację, w której między innemi dowodzą, že 
mimo przyjacielskich uczuć, jakie żywią do ZSSR, zmuszone były oczyścić 
kolej wschodnio-chińską od bolszewickich wpływów. Dalej deklaracja twier- 

dzi, że władze mukdeńskie w dziedzinie zarządu tą koleją gotowe są w 

dalszym ciągu stosować się do warunków umowy z roku 1924. 

Rząd Stanów Zjednoczonych 
ogłosił oficjalnie wejście w życie paktu Kelloga 
WASZYNGTON, 26—1. Pat. Sekretarz stanu Stimson wydał 

przedstawicielom dyplomatycznym Stanów Zjednoczonych  pole- 
cenie powiadomienia rządów, przy;których są akredytowani, iż 
Japonja złożyła oficjalnie akt ratyfikacji paktu Kelloga i że wo- 
bec tego zgodnie z art. 3 paktu, ustalającym metody ratylikacji, 
traktat wszedł obecnie w życie. 

Francja również 
PARYŻ, 26—7. Pat. „Dziennik Urzędowy" ogłasza dekret w sprawie 

wprowadzenia w życie paktu antywojennego Briand-Kellogg, podpisanego w 
Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku. 

  

Mowa prokuratora. 

KATOWICE, 26-VII. PAT. W prze- 
mówieniu swem, wygłoszonem na 
wstępie dzisiejszej porannej rozprawy 
w procesie Ulitza, prokurator Małkow- 
ski twierdził, że chodzi tu o przestęp- 
stwo zwykłe, jednakże tło procesu jest 
polityczne, i ta powiększa jeszcze wi- 
nę oskarżonego. Zbijając argumenty 
obrony co do lojalnego stosunku Uli- 
tza do państwa polskiego, prokurator 
stwierdza, że oskarżony, jako fabrycz- 
ny kierownik życia niemieckiego na 
Górnym Śliąsku, zmuszony był do za- 
chowania w swych wystąpieniach po- 
zarów lojalności gdyż inaczej nie był- 
by w stanie swego stanowiska, jako 
kierownik Volksbundu, utrzymać. 

Prokurator podkreśla dalej niewąt- 
pliwą autentyczność pisma, 0 którem 
była mowa w toku rozprawy ' 

Miitz skazany na 5 mies. więzienia 
KATOWICE, 26-VII. PAT. Sąd 

uznał oksarżonego b. posła Ulitza win- 
nym, że Bialusze, który udawał się 
zagranicę celem uchylenia się od służ- 
by wojskowej, podpisał poświadcze- 
nie w charakterze pezewodniczącego 
Volksbundu, stwierdznjące, že Bialu- 
cha jest członkiem Volksbundu i z te- 
go powodu musi uciekać do Niemiec, 
przez co popełnił występek z $ 89 i 
102 ustawy 0 powszechnym obowiąz- 
kku służby wojskowej. Wobec tego b. 
pos. Ulitz skazany został ra 5 miesię- 
cy więzienia i koszły sądowe, przy- 
czem zalicza mu się np poczet kary 
areszt śledczy, a resztę kary zawiesza 
się na przeciąg dwóch lat. 
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SOROK TATARY POW. WIL. TROCKI 

— Nagły zgon sołtysa. W dn. 24 b. m. 
A nagle sołtys Andrzej Romanowski, lat 

Ś. p. Romanowski należał do ludzi uspo- 
iecznionych, dbał o szkołniotwo i t.d. i t.d. 
Stanowisko sołtysa piastował na prośbę 
miejscowych obywateli; ś.p. R. cieszył się 
w całej okolicy jako nieposzlakowany czto- 
wiek. Przed wojną przebywał dłuższy czas 
w Rydze i Piotrogrodzie, w Sorok Tatarach 
zaś posiadał zamożną dość rodzinę. 

„Zmarły ś.p. Romanowski pozostawił po 
sobie szczery żal wśród całej ludności, niech 

  

Mu więc ziemia lekką będzie. J. H. 

PONARY. 

— Kpiny maszynistów. Istną Golgotę 
przeżywają stale pasażerowie jadący z Po- 

  

nar do Wilna. Brak podwyższenia perono- 
wego uniemożliwia wsiadanie do wagonów 
następnie pociągi, zwłaszcza lokalne, prze- 
jeżdżają przystanek aż „pod sam tunel! 
(Przeszło sto kroków). Nieszczęśni pasaże- 
rowie, ze względu na jednominutowy po- 

stój Z co sił za pociągiem z narażeniem 
życia. Możeby władze kolejowe wejrzały na- 
reszcie w anormalne te stosunki. a. 

BARANOWICZE 

— Dzien Prodagandy L: O. P. P. м 
Lachowiczach. Dotychczas urządzane „Dnie 
DY L. O. P. P.“ na terenie Komi- 
tetu Baranowicze udawały się bardzo do- 
brze zawdzięczając długim przygotowaniom, 
ostatni zaś „Dzień Propagandy L. O. P. P.* 
w bLachowiczach był zdecydowany za 4 
dni do przeprowadzenia i udał się znakomi- 
cie, co nałeży zawdzięczać sprawności orga- 
nizatorskiej Koła. 

Jak już zaznaczyłem, „Dzień Propagan- 
dy* zdecydowano urządzić w dniu 17 czerw- 
ca, to też przystąpiono z całą energią do 
pracy. 

O godz. 1i-ej w dniu 21 czerwca w 
kościele parafjatnym na intencję dnia odpra 
wił mabożeństwo i okolicznościowe kazanie 
wygłosił ks. Dziekan Kawecki, poczem ufor- 
mował się pochód i wyruszył przy dźwię- 
kach muzyki na rynek, gdzie była urządzo- 
na trybuna, umajona zielenią i udekorowa- 
na flagami narodowemi, obok trybuny sfał 
stolik do zapisywania się członków. 

Około trybuny zebrało się zgórą 1500 
osób, to też policja i strażacy ledwie zdo- 
tali utrzymać porządek. 

Do zebranych w imieniu Zarządu Po. 
wiatowego Komitetu dłuższe przemówienie 
wygłosił sekretarz tegoż Komitetu p. Gła- 
bik, wyjaśniając znaczenie organizacji 
i Dnia, oraz nawołując do popierania imprez 
urządzanych przez Koło, zapisywania sie 
na członków Przemówienie swe zakończył 
p. Głąbik okrzykiem na cześć Dostojników 
Państwa. 

Następnie przemawiał z ramienia Koła 
sekretarz Koła p. Wojtekun, który dzięko- 
wał władzom Komitetu za pomoc przy or. 
ganizowaniu „Dnia“. L 

R iPo przemówieniach przy dźwiękach orkie- 
stry udano się na teren loterji fantowej tu 
energja włożona przez Zarząd Koła uwida- 

‚ cznia się w całej pełni różnorodność fantów, 
czego twiniema i prosiaki i kury i kaczki i se. 
ty i wędlina ale moc wszystkiego wszystko 
to ofiarowane przez miejscowych obywa- 

teli ziemskich i miasteczkowych, których 
ofiarność z całą świadomością  podkreśla- 
my. 
„O godz. Tej seans kino-ekspedycji Wo- 
jewódzkiego Komitetu w miejscowej szkołe 
a chociaż wybrano majwiększą salę nie 
wszyscy mogli wejść i otrzymać miejsce, 
gdyż sala mie wmieściła, na seansie obec- 
nych było około 300 osób. 

Po wyświetleniu filmu „Nie wytrują nas 
wrogowie” wygłosił odczyt do zebranych 

__ 6 obronie przeciwgazowej p. H. Markowicz, 
с Еч{шещ przemówił do zebranych p.  Głą- 
| ik. 

Na zakończenie Dnia w miejscowej 
szkole odbył się koncert i zabawa taneczna. 

A rezultat „Dnia“? 
Jak moralnie, tak i materjalnie ogrom. 

у 

u 
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ny. i 
: , Przedewszystkiem zebrano w jednym 

dniu około 450 złotych, zapisało się nowych 
członków 50:; wysłuchało przemówień i 
odczytów około 2000 osób i każdy wyszedł 
z przekonaniem iż rzeczywiście L. O. P. P. 
pracuje dla Państwa i społeczeństwa. 

Powodzenie Dnia należy zawdzięczać 
obecności ekspedycji samochodowej Woje- 

wódzkiego Komitetu, która stoi na bardzo 
wysoki tn poziomie, zawdzięczając  nie- 
strudzonemu jej instruktorowi p. Rymkie. 
wiczowi, który nie liczy się z czasem i pra- 
cuje dzień i moc i ofiarności członków Za- 
rządu Koła Lachowicze a w szczególności 
niezmordowanemu sekretarzowi Koła p. 
 Wojtekumowi zarządowi gminy pp. sekretar.. 
rzowi Krukowi i wójtowi. Jurgielewiczowi: 
p. sekretarzowi sądu Maltorowiczowi i p. 
państwu Kołtunowskim. Podczas całej uro- 
czystości nad miasteczkiem szybowały 3 

‚ Ogromne Potezy, co znacznie przyczyniło 
się do powodzenia, obec. ność samolotów 
zawdzięczamy D-cy 54 eskadry lotniczej p. 

__ kapitanowi Pokomemu, który zawsze idzie 
na spotkanie Komitetu. 

Zarząd Komitetu Powiatowego prze- 
prowadzając w dalszym ciągu swój prog- 

_ ram w dniu 3 i 4 sierpnia urządza takiż 
у Dzień Propagandowy w miasteczku Horo- 

dyszczu. 
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Że Od wczesniego ranka w „iobby* ho- 
"telu „Old Faithiul“ ruch jest dužy. Je- 
dni: turyści szykują się do wyjazdu ku 

orącym źródłom (Mammoth Hot 
prings) drudzy ku jeziorom Yellow- 

_ stone, inni zostają na miejscu. Pano- 
_ wie są przeważnie ubrani jak do gry 

w golia, panie postroiły się jak „cow- 
Боу‘е“: szerokie kapelusze barwne chu 
sty na szyjach i... spodnie. Różne są 

° te spodenki amerykańskich turystek: 
__ ta blondynka o twarzy dziecięcej pa- 

- raduje w czerwonych hajdawerach do 
kostek jej spadających ; ta miląca się 

_ stale do swego pana żonusia ma bu- 
-_. fiaste, sportowe porteczki i wysokie 

' buty do konnej jazdy... A oto grupa 
młodych trzpiotek w „kombinacjach 

_ ze zwykłego niebieskiego płótna, jakie 
noszą w garażach mechanicy. 

Kostjumy te nie tylko są dla zwie- 
dzania pół gejzerowych wygodniejsze 
i bezpieczniejsze: jeśli zważyć na 
'krótkość sukienek amerykańskich pań 
— są także przyzwoitsze. 

* * 

    

   

    * 

MW restauracji podaje do naszego 
stołu miła panienka o czarnych oczach 
Jest naturalnie „blondynką*, bo od 

  

— jeszcze w sprawie nadużyć w Ma- 
gistracie. Nadużycia które zostały wykryte 
przez obecny Zarząd Magistratu, prowa- 
dzone były od dłuższego czasu systematy- 
cznie i obecnie zataczają coraz szersze krę- 
gi. 

Ostatnio aresztowano pomocnika  bu- 
chałtera Magistratu Wiekluka i zawieszono 
w czynnościach sekwestratora  Ruszczyca. 
Dochodzenie w tej dość zawikłanej i poważ- 
nej sprawie prowadzą prokurator p. Dąb- 
rowski i śędzia śledczy p. Gutkowski. W 
związku z wykrytą aferą  opieczętowano 
akta i kwitarjusze i obeonie ustala się wy- 
sokość  defraudacji i winnych, jak dowie- 
dział się nasz korespondent w związku z 
wykrytem nadużyciem zajdą poważne zmia- 
ny personelu w Magistracie. 

Słynny już dziś 'w mieście p. Wiekluk, 
prowadził buchalterję w ten sposób, iż za- 
miast przekazywać zebraną gotówkę do ka- 
sy miejskiej pozostawiał we własnej kiesze- 
ni, obecnie siedząc w więzieniu ma czas 
rozmyślać czy dobrze robił. — za przykła- 
dem jego poszli i sekwestratorzy. 

GŁĘBOKIE 

— Ostatnie wiadomości rolnicze. Przed 
kilku dniami odbyło się pod przewodnictwem 
dziśnieńskiego starosty Jankowskiego posie- 
dzenie komisji rotnej. Odczytano sprawozda- 
nie z działalności Sejmiku w dziedzinie rol- 
nictwa za rok 1928—29. Ze Sprawozdania 
wynika, że budżet wykonany został w 80 
proc. preliminowanych sum. Zaznaczył się 
duży rozwój instytucyj spółdzielczych, szcze 
gólnie mleczarń. Spostrzeżono osłabienie 
działalności oświatowej Kółek Rolniczych 
wobec czego dyskutowano nad sprawą 
wzmożenia pracy w tych Kółkach. Powzię- 
to szereg uchwał. 

Na terenie powiatu odbyły. się pokazy 
bydła rogatego. Do Parafjanowa — ргхурго- 
wadzono 240 sztuk, jest to, jak na czas ro- 
boczy b. dużo i świadczy wymownie O Za- 
intereėsowaniu się drobnego rolnictwa 'spra- 
wami hodowlanemi. W Plisie pokaz udał się 
gorzej, gdyż przyprowadzono tylko 60 sztuk. 

W czasie od 18 do 22 b. m. inspektor 
rolnv wileńskiego urzędu wojewódzkiego 
inż. Czerniewski przeprowadził inspekcję 
prac rolnych sejmiku na terenie powiatu dzi- 
śnieńskiego. Wynik łustracjj wykazał, że 
około 75 proc. poletek uważać należy za 
udane. Szczęgółną uwagę zwrócił inspektor 
rolny na założone kosztem Mim. robót pu- 
blicznych t. zw. demonstracje nawozów 
sztucznych, których w powiecie założo- 
no 102. 

BRASŁAW 

— Zjazd wójtów. Odbył się tu pod 
przewodnictwem starosty zjazd wójtów, na 
którym przedyskutowano i załatwiono sze- 
reg spraw aktualnych jak: dożywianie lud- 
ności, sprawy budowlane, drogowe, podat- 
kowe i inne. 

  

WIDZĘ 

— Powiatowe święto przysposobienia 
wojskowego i sportu, W dniu 20 i 21 odbyło 
się w Widzach powiatowe święto przyspo- 
sobienia wojskowego i sportu przy bardzo 
licznym udziale ludności miasteczka Widze 
i okolic. W święcie uczestniczyły drużyny 
P. W. szkolne, policyjne, Z.O.W. i harcer- 
skie. Dnia poprzedniego orkiestry wojskowa 
5 p. p. leg., strażackie z Brasławia, Drui i 
Widz odegrały capstrzyk. Następnie odbyły 
się mocne ćwiczenia i pokaz ćwiczeń stra- 
żackich. W dniu 20 b. m. koncertowała or- 
kiestra wojskowa w Widzach, poczem przez 
cały dzień BOA się na boisku sporto- 
wem ośrodka P. W. w Widzach zawody 
sportowe w strzelaniu z broni pałnej i z łu- 
ków oraz trójbój lekkoatletyczny. W dniu 
21 b. m. po nabożeństwie w kościele ROA 
ło się poświęcenie i otwarcie ośrodka P. W. 
w Widzach. Poświęcenia dokonał miejscowy 
proboszcz, poczem przemawiali pułk. Fur- 
galski oraz starosta wyjaśniając doniosłość 
P. W. i W. F. i życząc nowej placówce 
owocnej pracy. Po defiladzie oddziałów od- 
były się finałowe zawody: lekkoatletyczne, 
bieg na przełaj na przestrzeni 3000 metrów 
oraz rozdanie nagród zwycięzcom. W uro- 
czystościach uczestniczyli delegat D.O.K. III 
kpt. Skwarnicki, mjr. Zgłobicki oraz ofice- 
rowie 5 p. p. leg. ь 

OSZMIANA 

— Kupiectwo  polskie organizuje się. 
W Smorgoniach odbyto się organizacyjne 
zebranie kupców chrześcjan w celu stwo- 
rzenia Polskiego Związku Kupców Chrzeš- 
cijan. Do zarządu wybrani zostali: Walerjan 
Kowaławicz, jako prezes, Stanisław Paster- 
nak — wiceprezes, Stanisław Synowiec ja- 
ko skarbnik. ъ 

— Straż ogniowa wybrała nowy zarząd 
w osobach: dr. Jastiewicza, Leona Daniszew- 
skiego, Owsieja Kowarskiego, Berko Dani- 
szewskiego, M. Kagana, Maksa Podolskiego. 
Lejbmana i Stanisława Pasternaka. 

DIE 

czasu wielkiego powodzenia powieści 
Anity Loose (Gentlemen preter blon- 
des) mało która brunetka nie barwi 
sobie włosów. Nasza „waitress'* jest 
studentką medycyny w Minneapolis. W 
czasie sezonu, a więc od 20 czerwca 
do 20 wreśnia, pracuje w hotelach 
Parku Narodowego Yellowstone kilka- 
set studentów i studentek w charakte- 
rze k.elnerów i pokojowych. Kandyda- 
tów na te „stanowiska jest zawsze 
dziesięć razy więcej niż miejsc. Jest 
to bowiem dla niezamożnego studenta 
dobra sposobność spędzenia trzech 
miesięcy w górach i zarobienia paru 
set dolarów. ‚ 

— Miss, zapytuję naszej k elnerki, 
ile pani tu zarabia?. 

— Well, odpowiada, mam zapła- 
coną podróż tam i z powrotem, pokój 
całodzienne utrzymanie i 60 dolarów 
miesięcznie. 

— To wszystko? 
— No i... tips (napiwki), dodaje 

z wdziękiem i prostotą nasza student- 
ka. Z tego źródła mam przeciętnie 2 i 
pół dolara dziennie, ale przyznają 0a- 
nowie że praca moja jest ciężka. | 

Absolutnie, potwierdziliśmy 
chórem. 

SAB ООО 

Jako nowy premjer wymieniony jest Briand 
PARYŻ, 26-VII. PAT. Havas ogłasza następujący komuriikat: Wedłag 

bardzo wiarygodnych informacyj, uzyskanych w kuluarach senatu od 0s0- 
bistości miarodajnych, premjer Poindgarė ma się zdecydować jeszcze w cią- 
gu dzisiejszego wieczpńaą podać się do dymisji. Wskazują na to, że premier 
Poincarć, który niebąwem będzie musiał poddać się ciężkiej operacji, przy 
obecnym stanie polityki zagranicznej ne zamierza obarczać się adpowie- 
dzialnością za rządy. Wiadomość 0 dymisji Poincańć' go ma być ogłoszona 
jeszcze dziś wieczorem pjo zakożczeniu narad rady gabinetowej. 

Powszechriie panuje opinja, że prezydent Doumergue powierzy mini- 
strowi spraw zagłanicznych Briardowi utwońzeńie nowego gabinetu. We- 
dług wielkiego prawdopodobieństwa mowy rząd zwoła iiezwłocznie po 
ukonstytuowaniu się parlament, aby przedstawić się mu. 

LIST POINCAREGO DO CZŁONKÓW GABINETU. 

PARYŻ, 26-VII. PAT. Prezes rady ministrów Poincarć wystosował do 
członków gabinetu list, zawiadamiający, iż ze względu na stan swego lzdro- 
wia, który wymagać będzie operacji chirurgicznej, zmuszony jest na prze- 
ciąg dwóch, trzech miesięcy nie zajmować się sprawami publidznemi. 

STANOWISKO RADY GABINETOWEJ. 

: о godz. 22 zebrała się rada gabinełowa, która poleciła ministrowi 
Briandowi i Barthou udać się do Poincarć'go w celu wyrażenia mu uczuć 
gabinetu orfaz uznania i prosić go, by pozostał przynajmniej nomianlnie nia 
czele rządu. Jutro o godz. 10.30 ma się zebrać rada ministrów, która zajmie 
się opracowaniem odpowiedzi na list. Poincarć'go. 

„Poincarę poddał się konsyljum lekarskiemu 
PARYŻ, 26 7, PAT. Kołafpoinformowane stwierdzają. že doviero po odbyciu 

konsyljum lekarze wspowiedzą się ostatecznie o stanie zdrowia 
konieczności lub zbyteczności interwencji chirurgicznej. 

Poiacarć'go oraz o 
Koła te stwierdzają iż niedo 

maganie Poincarć'go nie ma charakteru poważnego. 

Senat francuski przyjął układy w sprawie długów 
PARYŻ, 26 VII. PAT. Senat 242 głosami przeciwko 30 przyjął układ 

waszyngtoński w Sprawie spłaty długu francuskiego, zaś w głosowaniu 
przez podniesienie rąk układ londyński. 

Minisfer Zaleski 
PARYŻ, 26 7. PAT. Minister Briand 

gościem Brianda 
przyjął w dniu dzisiejszym ministra Zale- 

skiego, którego zatrzymał na śniądanie. W śniadaniu wziął również udział ambasador 
Chłapowski. 

  

Zabiegi, by Ameryka na 

BERLIN, 26 VII. PAT. 

wzięła udział w konferencji 
ństw 

„Vossische Ztg.“ 
nosi, że mocarstwa, mające uczestniczyć w konferencji politycznej, 

w depeszy z Paryża do 
zamie- 

rzają wystąpić wspólnie do Waszyngtonu z propozycją, aby Ameryka wy- 
słała swych przedstawicieli na konferencję. 
z Waszyngtonem musiałyby trwać dłuższy czas, 

Wobec tego, iż rokowania te 
nie jest wykluczone, że 

początek tej konferencji odroczony zostanie do dnia 10, wzglednie 15 
sierpnia. 

Wznowienie ruchu na sfacji Hidas Nemeti 
Zażegnanie konfliktu węgiersko - czeskosłowackiego 
PRAGA, 26 7. PAT. W wyniku porozumienia dyrekcji kolejowej w Koszy- 

cąch z węgierskiemi władzami kolejowemi dziś rano wznowiono po 24 dniowej 
przerwie graniczny ruch kolejowy na st. Hidas Nemeti. 

  OT NK CONROE ZABORZE A TAE TTK 

Tajemnicze zniknięcie dyrekfora sądu krajowego 
- w Berlinie 

Mord polityczny, samobójstwo, czy dobrowolna ucieczka 
BERLIN, 26 VII. PAT. Wielkie wrażenie w tutejszych kołach sądowych wywo. 

łało nagłe tajemnicze zniknięcie jednego z wyższych sędziów berlińskich, dyrektora 
sądu krajowego Bombego, który wyjechał przed tygodniem na urlop i — jak obecnie 
stwierdzono przepadł bez wieści. Prokuratorja, policja berlińska oraz centrala poli- 
cyjna dla zaginionych pracują usilnie nad wykryciem tajemnicy tego zaiknięcia. 

Prasa przypomina; że dyr. Bombe prowadził swego cząsu rozprawę przeciwko 

t. zw. mordercom kapiurowym i w związku z tym procesem pociągnięty został do 

odpowiedzialności przez komisję śledczą sejmu pruskiego: W czasie dochodzeń oka« 
zało się wówczas, że dyr. Bombe uchylił wbrew intencji rządu pruskiego jawność 
procesu, czyniąc to—jak twierdzą dzienniki lewicowe —na polecenie urzędu spraw za- 
granicznych. Ataki opinji publicznej miały doprowadzić dyr. Bombego do stanu wy- 

skiego zdenerwowania, Krążą niesprawdzone pogłoski, że zaginiony popełnił samo” 
bójstwo., 

Katastrofa na wojennym sfafku angielskim 
w czasie manewrów na morzu. 

MALTA, 26 7 PAT. Na pokładzie angielskiego statku wojennego „Devonshire* 
wchodzącego w skład angielskiej floty śródziemnomorskiej, zdarzył się dzisiaj powaź - 
ny wypadek, w rezultacie którego 17 marynarzy odniosło rany. Stan 6 maącynarzy jest 
poważny. Szczegółowy. h danych, dotyczących wypadku dotychczas nie otrzymano. 
Koresponde 't Reutera dowiaduje się w drodze nieurzędowej, iż wypadek spowodo- 
wany był przez wybuch w cząsie manewrów z nowemi 6-calowemi armatami. Ranni 
marynarze z pokładu „Devonshire* przewiezieni będą na statek szpitalny. 

Liczba ofiar eksplozji 
MALTA, 26 VII. PAT. Liczba ofiar eksplozji działa na krążowniku „Devonshire“ 

sięga ogółem 25 osób. W tej liczbie jest 6 zabitych, 8—ciężko rannych i 11—Iżej. 

Umówiliśmy się, że po każdym po- 
siłku każdy z mas zostawi: naszej ma- 
tej po „guatr'ze“ (25 centów). Ponie- 
waż jest nas 12, a posiłków trzy, uczy- 
ni to naszej kelnence „Šrednią“ 9 do- 
larów dziennie. 

* * * 

Siedzę na pniu drzewa i czekam na 
wybuch gejzeru „Old Faithful“ (Stary 
Wierny). Zasługuje on na swą nazwę, 
bo wbrew większości swych braci i 
kuzynów wybucha bardzo regularnie 
co 63 minuty. ‚ 

Bezdenna i przed chwilą pusta cze- 
luść jego krateru napełmiła się już wrzą 
cą wodą ipo brzegi. Kłębi się para i sły- 
chać głuchy bulgot. Parę chluśnięć na 
nieznaczną wysokość wskazuje, że ci- 
śnienie pary w głębi gejzeru rośnie z 
każdą chwilą... Z szumem wytryska 
nagle na wysokość 150 stóp słup wo- 
dy conajmniej metrowej średnicy. Cu- 
„downy pióropusz wody i pary drga 
w słońcu przez kilkadziesiąt sekund, a 
potem szybko maleje i zamiera cicho. 
Ci, co widzą ten spektakl po raz pierw 
szy nie mogą nie wyrazić głośno swe- 
go zachwytu. ; 

‚ О parę mil stąd, ku północy, znaj: 
duje się „New Geyser", który wybuchł 
po raz pierwszy latem roku zeszłego. 
Wybucha nieregularnie co kilkanaście 
godzin. Jest to gejzer innego typu. Oto 
jego „pool”*, czyli lejkowaty stawek w 

skale wyżłobiony. Woda jest gorąca i 
"tak lazurowa, jak w słoneczny dzień 
bywa morze u brzegów. Capri. Teren 
jest biały, wapienny, a turkusowa ta- 
ila gejzeru, otoczona pierścieniem żół- 
tych osadów, czyni wrażenie giganty- 
cznego klejnotu. 

Ostatni raz wybuchł ten gejzer 
wczoraj późnym wieczorem. Minęło od 
tego czasu już 13 godzin. Postanawia- 
my czekać na wybuch następny. Gwa- 
rzymy przez godzinę zgórą, obserwu- 
jąc tailė „pool'u“. Na jej powierzch- 
ni zjawiają się bąble pary. Coraz ich 
więcej. Po paru minutach cały „pool 
się gotuje i bulgoce. Przewodnik od- 
prowadza nas na kilkadziesiąt kroków 
od gelzeru. Widzimy wreszcie jak ze 
środka jeziorka wyrasta olbrzymi bu- 
kiet wodny szeroki na kilkanaście me- 
trów a wysoki na dwadzieścia kilka. 
Przez dwie długie minuty niewidzial- 
na siła wyrzuca ku górze rozpryskują- 
ce się masy wody, grające w słońcu 
wszelkiemi odcieniami tęczy. Staw wy- 
chodzi ze swej złotej oprawy a go- 
rąca woda spływa naturalnemi rowka- 
mi da płynącej w pobliżu rzeki. Obli- 
czono, że „New Gieyser'* wyrzuca w 
czasie swego wybuchu około 8.000 
tonn. wody. 

* * * 

Jest w Yellowstone sześć pól gej- 
zerowych i kilkaset gejzerów różnych 

Jak to już poprzednio donosiliśmy 
nurkowie statku włoskiego „Artiglio“, 
zbadawszy niemożliwość wydobycia z 
wielkiej głębokości zatopionego „Egip- 
tu“ skierowali swoją pracę na zba- 
danie położenia angielskiego statku 
„Drummond castle“ ktory zatonął w 
roku 1806 w pobližu wyspy Molėne, 
gdzie razem ze statkiem zginęła pra 
wie cała załoga i 250 pasażerów. 

Prace nad wydobyciem statku przy- 
pominają dawną katastrofę, o której 
większość ludzi zapomniała podczas 
okropności wojny. Statek zatonął w 
nocy w kilka minut po silnem uderze- 
niu o skały podwodne tak zdradliwie 
umieszczone w pobliżu wybrzeży Bre- 
tonji. Skały te rozbiły tyle statków i 
kutrów rybackich i były przyczyną ty- 
lu śmierci, że ludność miejscowa da 
dzisiejszego dnia żegna się przejeż- 
dżając około miejsca nazwanego przez 
nich cmentarzem Drummond - Castle. 

Około godziny 12-ej w nocy dnia 
17 czerwca 1896 roku „Dnummond - 
Castle“ zmierzający do portu w Ply- 
mouth jarzył się od światła. Przy 
dźwiękach orkiestry i tańcu chcieli 
spędzić ostatnią moc podróży bogaci 
koloniści, wracający da kraju z połud- 
niowej Afryki i wiozący ze sobą, 
sztaby złota, djamenty i wspaniałe bur- 
sztyny. 

Zabawa wrzała w całej pełni gdy 
statek r zbił się o skałę. Uderzenie 
było tak silne że statek się na skałę 
nie nadział tylka z ogromną dziurą w 
kadłubie popłynął jeszcze z milę za- 
nim fala morska wdzierając się do jego 
wnętrza nie załała maszyn i nie ściąg- 
nęła go na dno. 

W ciągu trzech minut „Drummond- 
Castle" zatonął grzebiąc w swojem 
wnętrzu mężczyzn we frakach kobiety 
w balowych toaletach, małe dzieci 
śpiące już w łóżeczkach. I olbrzymie: 
przewożone skarby. 

Przypuszczano wtedy że kapitan 
statku musiał się omylić i wyobrażając 
sobie że statek minął już Ouessant nie 
zachowywał nakazanych ostrożności w 
chwili gdy statek znajdował się wła- 
śnie w najniebezpieczniejszem miejscu 
archipelagu wysp Bretońskich. 

Opowiadano wówczas o strasznej 
panice jaka powstała na statku i o tem 
że załoga zaskoczona również katastra 
fą podczas zabawy, nie spełniła swoich 
obowiązków. Nie oskarżajmy tych któ- 
rzy: również zginęli. Katastrofa była 
zbyt szybka zbyt niespodziewana aby 
mogła być mowa o planowej akcji ra- 
tunkowej. 

Długo jeszcze po katastrofie fala 
morska wyrzucała na wybrzeże trupy, 
przewrócone łodzie ratunkowe i róż- 
ne szczątki jakie tonący okręt pozo- 
stawi. 1a powierzchni morza po So- 
bie. 

Na 250 pasażerów tylko trzech zdo- 
łałoi się ocalić. Nazwiska ich brzmią: 
Macqu Macguard, Wood i Godbold. 
Wszyscy trzej zostali wyłowieni wy- 
czerpani do ostatnich granic, trzyma- 
jący się kurczowo szczątków łodzi. 
Opowiadali oni gdy przyszli do siebie 
że.byli świadkami strasznej agonji wal 
czących o życie towarzyszy podróży. 

Wszystkie łodzie rybackie z pobrze 
ża wyruszyły na poszukiwanie w na- 
dziei uratowania tonących lecz nieste- 
ty pomimo usilnych starań zdołano wy- 
łowić same trupy między niemi kobietę 
tulącą w zimnych ramionach swoje nie- 
żywe dziecko. 

Wyłowione ciała złożono w gospo- 
dzie na wyspie Molćne, poczem cała 
rybacka ludność oddała im ostatnią po- 
sługę grzebiąc ich na miejscowym 
omentarzu a w braku drzewa ma 
trumny chowając małe dzieci w koleb- 
kach na podściółce z rumianków i róż 
polnych. 

Słuch o pełnym poświęcenia czynie 
rybaków bretońskich doszedł do An- 
glji i był pomuszony w Izbie gmin. W 
'dowód wdzięczności za ofiarność w 
niesieniu pomocy żyjącym i chrześcijań 
skie spełnienie ostatniej posługi, posy- 
pały się liczne datki dla biednych ry- 
baków. Z tych ofiar wybudowano cy- 
sternę filtrową na wodę słodką i usta- 
wiono zegar na wieży kościelnej w 
Molėne. 

wielkości. Niektóre z nich są poprostu 
źródłami gorącej wody; inne, jeśli wy- 
dostają się na powierzchnię ziemi po- 
przez łupki i glinki, zamieniają się w 
doły różnokolorowego gorącego  bło- 
ta. Są 'to t. zw. „Mud Geysers*. Ale 
ten największy z 21 'amerykańskich 
parków narodowych ma nietylko wul- 
kaniczne atrakcje. Jest to także raj dzi- 
kich zwierząt: bawołów, niedźwiedzi, 
jeleni, górskich kozic, babrów, borsu- 
ków, wiewiórki niemal z ręki turyst 
wyjadają orzechy: orły żyją w niedo- 
stępnych skalnych pustkowiach zda- 
la od uczęszczanych szlaków; bawoły 
oglądać można w specjalnych zagro- 
dach, jelenie paszą się swobodnie na 

górskich halach parku, a niedźwiedzie 
włóczą się poprostu wzdłuż dróg. 

Niezwykły to widok kiedy wśród 
odwiecznego boru wyłazi z gęstwiny 
na drogę wielkie czarne niedźwiedzi- 
sko. Nikt ratunku mie woła, ani za broń 
nie chwyta. Samochód staje, a panie — 
zgóry uprzedzone — wyciągają z to- 
rebek specjalnie dła niedźwiedzi przy- 
goiowane łakocie. Kuca sobie miś na 
tylnych łapach, otwiera paszczę i cze- 
ka.  Połknąwszy pare białych kulek 
obojętnie i wyniośle człapie dalej, bo 
stanął tam drugi samochód. W drodze 
z „Old Faithful Inn", do Jeziora Yel- 
lowstone spotkaliśmy w ten sposób 
k'kanaście niedźwiedzi. Wylazły też 
dwa szare „grizzlies“, o których zła- 

e „Drammonć Castle“ statek spoczywający na 57 m głębokóści zawiera duże skarby 
Według doniesień nurków kadłub 

„Drummond - Castle" nie uległ znisz- 
czeniu przez 33 lata spoczywania na 
57 metrów głębokości. Nurkowie Ar { 
tilja mają nadzieję wydobyć z kasy 
statku ukryte w niej skarby, djamenty 
sztaby złota, korale i bursztyny. Z 
rozpoczęciem tych prac czekają tylko 
na uzyskanie zezwolenia od towa- 
izystw asekuracyjnych, które swojego 
czasu wystawiły polisy ubezpieczenio- 
we na przewożone skarby. 

Co do Egiptu to Artiglio jeszcze 
ma pewne nadzieje na jego wydobycie 
przy zastosowaniu potężnych elektro- 
magnesów. Potrzeby życia współczes- 
nego są tak wielkie że doprawdy grze- 
chem by było pozostawiać bezużytecz- 
nie tak wielkie skarby na dnie morza. 

Z. K. 
  

Dalsze wyniki Śledztwa w sprawie 200 
kor. herolny w waliza.h dyplomatycznych 

Energicznie prowadzone śledztwo 
w sprawie 200 kilogramów heroiny 
analezionych przez urzędników cel- 
nych w Paryżu w walizach dyploma- 
tycznych byłego atganskiego ministra 
Ghalama Nabil, wykryło iż transport 
był przeznaczony do Indyj dokąd miał 
być przesłany za pośrednictwem mini- 
stra Afganistanu z Marsylji przez 
Egipt do Bambayu. 

W całej tej aferze przemycania gro- 
źnych narkotyków widać rękę Sowie- 
tów, które wszelkiemi sposobami dążą 
do podminowania Indyj przeciwko An- 
glikom. 

Dla zapewnienia sobie bezkarności 
przewozu narkotyków wyzyskać i tym 
razem chciały nietykalność waliz dy- 
plłomatycznych afgańskich. Minister 
Ghalam Nabił dobrze znany rządowi 
bolszewickiemu z poprzedniego urzę- 
dowania w Moskwie chetnie zgodził 
się za dobrym wynagrodzeniem ułat- 
wiać transporty. Podobno za ułatwie- 
mie 12 poprzednich transportów * * 
zarobił wcale okrągłą sumkę 8 miljo- 
mów franków, dopiero za 13 transpor- 
tem moga mu się powinęła gdyż tran- 
sport za który zapłacił agentowi bol- 
szewickiemu Raskinowi 3 miljony tran- 
ków zatrzymano. 

Nie czekając możliwie przykrych 
konsekwencji otworzenia waliz dyplo- 
matycznych wolał zawczasu wyjechać 
da Rosji, gdzie podobno obecnie w 
szarży generała dowodzi jednym z od- 
działów na granicy Chin. 

Tramsport heroiny pochodzi z fa- 
bryki chemikalji w Mulhouzie i był 
nabyty i wysłany z fabryki przy zacho- 
waniu wszelkich przepisów prawnych. 
Dyrektor fabryki zgodził się wysłać 
przez Anvers do Paryża 200 kilo he- 
roiny na kredyt z tem że otrzyma na- 
leżne trzy miljony franków pa załado- 
waniu transportu na statek w Marsylji 
Ras; kin który robił obstalunek tak ła- 
two uzyskał kredyt z powoduiż był 
znany zarządowi fabryki jako częsty 
i bardzo dobry klijent. 

Ras“ kin człowiek niesłychanie bo- 
gaty znany na całym kontynencie jako 
handlarz narkotykami i kilkakrotnie 
Lv. za swój proceder na którym doro- 
bił się kolosalnego majątku — był wy- 
dalany z granic Francji, ale jakoś po- 
trafił się znowu z powrotem przedo- 
słać. Genjalny ten opryszek operujący 
kolosalnym sprytem it fortuną zawsze 
potrafił sobie zdobyć bezkarność przy 
pomocy zdolnych wspólników. 

Po otrzymaniu 3 miljonów za hero- 
inę od afgańskiego ministra widząc 
że sprawa transportu zaczyna się wi- 
kłać tym razem, Raskin wolał się z 
pieniudzmi ulotnić zapominając uregu- 
lować należność fabryki. 

Należy przypuszczać że wrodzona 
Raskinowi bezczelność sprowadzi go 
wcześniej czy późniei w celach no- 
wych interesów z powrotem do Francji 
na te chwile wyczekuje z niecierpli- 
wością poszkodowana fabrvka, i fran- 
cuskie władze bezpieczeństwa, które 
pragną raz na zawsze tame położyć 
zbrodniczej działalności handlu narko- 
tykami.uprawianei przez Sowiety przez 
swego agenta Raskina. Z.K. 
  

W kraju gejzerów, zwierząt i ludzi 
Yelfowstone Park „Ganyon Hotel“ w lipcu. 

śliwości dużo się za młodu naczytałea:. 
Ale i one spokojnie brały mi z ręki ku- 
pione dla nich „candies*. 

* * * 

„Yellowstone Lake* jest rozległem, 
otoczonem górami jeziorem, pałożo- 
nem na wysokości 7.790 stóp ponad 
p. m. Wypływa zeń rzeka tej saniej 
nazwy i kieruje się ku północy. O 14 
mil od jeziora są na rzece dwa wodo- 

J spady (109 i 308 stóp) o kilkadziesiąt 
kroków od siebie położone. Droga 
idzie wzdłuż rzeki, ale ta w dwu ol- 
brzymich susach spada na dno jedne- 
go z majpiękniejszych w Ameryce „kan- 
jonów*. Jadąc nieco! dalej wdół dosta- 
jemy się na „inspiration point", z któ- 
rego widok jest potężny. Płaskowyż 
przecina głęboki parów, w którym 
zmieściłaby się łatwo cała wieża Eifla 
postawiona do góry nogami. Skaliste 
poszarpane ściany kanjonu, mienią się 
ciepłą gamą kolorów od jasno żółtego 
do czerwonego. Na dnie kanjonu, z 
przygłuszonym odległością szumem to- 
czą się szafirowe wody rzeki... Ą w 
dali widać drugi, wyższy wodospad. 

W tym dzikim i majestatycznym 
wujka a. wwie jednocześnie 
wa spektakle w jednym: Ni i 

kanjon rzeki Colorado. * PE: 
Kazimierz Smogorzewski. 
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KUKJEN GOSPODAKLL LIE 
< arfość produkcji 

W organie związku organizacyj 
rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej 

(„Rolnik Ekonomista* Nr. 13—14) 
znajdujemy ciekawą, podjętą przez p. 

Wacława Ponikowskiego, próbę obli- 
czenia wartości produkcji rolniczej w 
Polsce w roku gospodarczym 1927— 
1928. NARA 

Wysokość produkcji rolniczej poj- 
mować można w czworaki sposób: a) 
jako ogół produktów wytworzonych w 
gospodarstwach rolnych bez względu 
na to, czy produkty te zostały w obrę- 
bie gospodarstw przetworzone lub w 
inny sposób zużytkowane, b) 
ostateczny cel zabiegów ludzi gospo- 
darującyich, c) jako tak zwany dochód 
brutto końcowy wi znaczeniu nadanem 
tej wielkości przez profesora Laura, i 
wiieszcie d) jako wielkość, którą na- 
zwano „powierzchnią styczną** między 
warsztatami rolniczemi a otaczającem 
środowiskiem, a którą otrzymujemy po 
potrąceniu od dochodu brutto wszy- 
stkich produktów nie wychodzących z 
reguły poza obręb warsztatu rolnego, 
służących zatem do wytwarzania oraz 
utrzymujących ów warsztat 
zmiernym stanie. 

P. W. Ponikowski w przytoczonym 
artykule oblicza 'pierwszą i trzecią 
wielkość, przyczem dochodzi do na- 
stępujących cyfr: 

Wytwórczość polowa, a więc war- 
tość zbiorów poszczególnych roślin 
polowych (pszenicy, żyta, jęczmienia, 
owsa, prosa, gryki, kukurydzy, mie- 
szanek zbóż,, grochu, ziemniaków 
fasoli, wyki, Inu, koniczyn, 
wia Zyw, i t. d,) stanowi 9.479.283.771 
złotych. Ё 

Wartość wytwórczości 
(siana) — 932.634.000 zł. 

Wytwórczość pastwiskowa (siano) 
— 102.408.300 zł. 

Wartość wytwórczości ogrodowej 
(jabłek, gruszek, śliwek, wiśni, drze- 
wek szkółkowych, warzyw ogrodo 
wych oraz nasion warzywnych i kwia- 
towych) — 555.152.617 zł. 

Wartość rocznego przyrostu drze- 
wa oraz grzybów i jagód—376.448000 
złotych. 

Zestawiając te pozycje otrzymuje- 
my następującą wartość wytwórczości 
roślinnej: 

łąkowej 

„ wytwórczość połowa 9479283771 zł. 
у łąkowa 932634000 ,„ 

‹ ы pastwiskowa 102408300 ,, 
2 ogrodowa 555152617 ,, 
šo leśna 376448.000 „ 

zem wytwórcz. roślinna 11.445.926.688 zł. 

Wartość wytwórczości  zwierzę- 
- cej oblicza: autor w ten sposób: 

mleko 
przyrost żywej wagi 
zwierząt użytkowych 
przychówek koni 

* przyrost drobiu 

2.104.119.656 zł. 

1.387.723.843 „, 
87.720.000 |, 

773.760.000 |. 
jaja 323.862.336 ,, 

„wełna 27.271.644 „, 
miód i wosk 14.307.000 „, 

| ryby słodkowodne 49.000.000 ,, 
" nawóz zwierzęcy 899.850.000  „, 

, razem wartość wy- 
twórczości zwierzęcej 5.665.614.479 zł. 

  

Wartość wytwórczości rolniczej 
roślinnej (łącznie z wytwórczością 

| ASA KRTALIKKUSTINKO WOREOIBOEKOOOEERERRAAOTZEKA. 

j CENY W, WILNIE. 
Z dnia 26 lipca r. b. 

Ziemłopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 

‚ żyto 30—31, owies zbierany 30 31, jęcz- 
! mień na kaszę 27-28. browarowy (brak), 

į otręby pszenne — 24 żytnie — 23, ma- 
' kuch Iniane 47 — 48. Tendencja słaba 

Dowóz dostateczny, 
Ceny rynkowe: pszenica (brak) żyto 

26—31, jęczmień 27—31, owies 26 -31, 
gryka 35—36, ziemniaki 12—15, siano 7-8, 
słoma 8-- 9, a 
„_ Mąka pszenna 80—100, żytnia razowa 
B pytlowa 45—48 za klg. 

asza jęczmienna 60—85, jaglana 90 -— 
110, gryczaną 90 120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 100, pęczak 55 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

! Mięso wołowe 220—300, cielęce 190 — 
230, baranie (brak), wieprzowe 250 -340, 

, słonina świeża 380—420, solona 400—440, 
sadło 400—420, smalec wieprzowy 400-— 

180. 
Nabiał: Mleko 25—35 gr. za litr, śmie- 

tana 180—200, twaróg _ 80—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
450 —550, solone 350 — 450. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50—70, zielony 

50 — 60, ze biała 160 — 200, kartofle 
3—15, kapusta świeża 35-50, kwaszona 
brak), marchew 10—15 (za pęczek), buraki 

15 (za pęczek), brukiew (brak), rabar- 
* bar 60— 70, ogórki 100—120 za 1 dziesiątek, 

_ cebulą 35—50, młoda 5 — 10 (za pęczek), 
szpinak 60—70, pomidory 3—400 zł. za kg. 
Kalė 50 — 120 za główkę, kalarepa 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kurczę” 
ta 120 - 150, kaczki 6—8, młode 300—3530, 
gęsi 8—12, indyki młode 3—5 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 350— 
400, szczupaki żywe 550—600, śniętę 300— 
400, leszcze żywe 500—550, śnięte 400 -- 450, 
karpie. żywe 450— 500, śnięte 350 - 400, ka- 

żywe 350—400, śnięte 280—320, oko- 
hżywe 500—550, śnięte 400—450, wąsa- 

e żywe 500-550, śnięte 400—450, siela- 
wa 300-320, sumy 250—280, węgorze 6--650, 
ze 250—300, płocie 200—250, drobne 

(p KUTY, pow. Kosów 
; $ Wspaniale położone letnisko w 

„górach _ (Beskidy Wschodnie). 

| 
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Pokoje z cąłodziennem utrzymaniem 
po 8 zł. od osoby. Dojazd z Koło- 

myi do Kut autobusami. 
Kąpiele w Czeremoszu. Plaża. 
Sezon do 1-go października. 

KUTY. OTYLJA BIELECKA: 
| GERNE POEWRÓ: WODOAIKA CEN BAC SARA 

  

jako | 

w nie- 

rolniczej w Polsce 
zwierzęcą) wynosi zatem przeszło 17 
miljardów złotych. 

Wartość wytwórczości rolniczej, 
rozumianej w znaczeniu dochodu brut- 
to koncowego laurowskiego, p. Poni- 
kowski szacuje na przeszło 11 miljar- 
dów zł, w tem na wytwórczość ro- 
ślinną przypada 6431269761 zł. i na 
wytwórczość zwierzęcą —4765764479 

zł. (h). 

INFORMACJE 
ээ - 

DROBNE KUPIECTWO PRZECIWKO 

RYCZALTOWEMU OPODATKOWANIU 

Zjazd radców izb przemysłowo-handło- 
wych, reprezentujących Centralę drobnych 
kupców i handlarzy w Polsce, który się od- 
był w Warszawie uchwalił w sprawie ry- 
czałtowego opodatkowania drobnego ku- 
piectwa mastępujące postulaty: 

Wprowadzenie ryczałtowego opodatko- 
wania drobnych przedsiębiorstw w formie, 
przewidzianej w art. 76 Ust. o podatku prze- 
mysłowym i par. 79 Rozporządzenia wyko- 

„czego, poznijając względy natury tech- 
ji sp znei, przeczy kardy'alsym 
m teorji skarnowości, ustalonym przez 

ę tejże teorjj Adama Smitha, a mia 
rowicie zasadori spraw cdlwoŚci « TUW - 
ir.erności poda "wej. 

Obroty  przedsiębiezstw III i IV 
hawdlowej mają tak 
%. tak znaczu- Sie r; 

wrr w jednej gaięzi lc branży, że ab- 
solutnie niemożliwem jest wprowadzenie 
„przeciętnej nonmy obrotu”. Tak np. w 
branży nabiałowej w Bazarze Janasza w 
Warszawie obroty za rok 1028 w przedzię- 
biorstwach IV kat. haadl. wahają się od 
20.000 zł. do 100.000 zi. to samo dzieje się 
w Halach Mirowskich we wszystkich br 
żach również na bazarze Różyckiego 
innych. х * 

Ustalenie więc „przeciętnej normy ob. 
rotu* przyczynić się może jedynie do pe- 

     

    

skalę rozpięto- 
ią wysokością na- 

    

     

    

MSCAODNICH 
krzywdzenia części płatników tejże galęzi 
handłu (branży) 

W myśł art. 76 ustęp ostatni Ustawy 
podział ryczałtowych kwot uskuteczniają 
komisje szacunkowe na rok kalendarzowy z 
góry. 

Zupełnie zrozumiałem jest, że nikt nie 
jest w stanie przewidzieć sytuacji gospodar- 
czej i ustalić zgóry (przeciętnych obrotów. 

Aczkolwiek par. 79 rozp. wykonawcze- 
go przewiduje inny tryb postępowania Na- 
czelnicy Urzędów Skarbowych przekładają 
wnioski do 31 grudnia roku, poprzedzają- 
cego rok podatkowy to jednak prace doty-. 
czące ustalenia powyższych norm mają być 
rozpoczęte conajmniej na trzy miesiące przed 
powyższym terminem. jeżeli zważymy, że 
przeciętne normy obrotów ustalają Komisje 
Szacunkowe po wysłuchaniu opinii rzeczo- 
znawców, to należy przyjść do wniosku, że 
termin 3 miesięczny nie jest przesadzony. 

Drobne kupiectwo, które jest naogół 
słabo reprezentowane w Komisjach Szacun- 
kowych (w niektórych zupełnie nie jest re- 
prezentowane) wyraża obawę że wymiar 
w tych warunkach uskuteczniony może w 
wielu wypadkach okazać się błędnym, wo- 
bec niemożności odwołania się może pocią- 
gnąć za sobą nieobliczalne. wprost skutki, 

Postępowanie odwoławcze przy usta- 
leniu „przeciętnych norm obrotu* ibędzie 
uniemożliwione, gdyż ogólna suma ryczał- 
towa dła wszystkich przedsiębiorstw po- 
zostanie  miezmienną. Przeniesienie więc 
płatnika z jednej kategorji obrotów do in. 
nej będzie zawsze odbywało się kosztem 
innego płatnika. 

Reasumując powyższe przychodzimy do 
waliosku, że przy obecnie obowiązującej kla- 
syfikacji przedsiębiorstw handlowych opar- 
tej wyłącznie na oznakach przypadkowych 
ustalenie ryczałtowego opodatkowania dro. 
bnych przedsiębiorstw jest niemożliwem i 
okazać si ę może zgubnym dla drobnego 
kupiectwa. 

      

KRONIKA MIEJSCOWA 

— Zmniejszeriie się obszaru zasiewu 
Inu. Stan zasiewów Inu w wileńskim okręgu 
Iniarskim, obejmującym woj. Wiłeńskie i No- 
wogródzkie oraz przyległe powiaty woj. 
białostockiego zmniejszył się w tym roku i 
w stosunku do roku ub. wynosi: w rejo- 

- nach inów roszonych (wołyński i hoduciski) 
1 75 proc., moczeńcowych (głębocki i drujski) 

około 60 proc. obszaru zeszłorocznego. 
Stan zasiewów dzieki ostatnim  de- 

szczom uległ pewnej poprawie. 

ATI SNS SZORC 

Napad rabunkowy pod Oszmianą 
W ubiegły czwartek przed północą na 

handlarza z Oszmiany Lejzora Jotana na 7 
jadącego do Wilna na targ 

kilometrze od miasteczka na- 
padło dwóch uzbrojonych w rewolwery bandytów, którzy grożąc Jotanowi 
zastrzeleniem zażądali я wydania pieniędzy. 
wyjścia oddał napastnikom posiadane przy 

Napadnięty nie widząc innego 
sovie 700 złotych. Zbiry 

szybko oddalili i skryli się w poblizkich zaroślach. Zaalarmowana policja zarządziła natychmiast pościg 
pozytywnych rezultatów. (b). 

za bandytami, który jednak nie dał narazie 

  

  

  

  

SOBOTA 
27 ow: Wschód sł. g. 3 m. 11 

| Natalji Zach. sł. o g, 19 m. 39 
{ jutro 
| Innocentego, 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U.S.B. 

z dnia 26  VIl. 1929 r, 

Ciśnienie | 
średnie w m. ] 0 

‚ i 
Temperatura | 
średnia 1 + 160 

Opad za do- J 
bę w mm. jj. 

Wiatr ! 3 
przeważający ł Zachodni. 

Uwagi: pogodnie. 

*Minimum za dobę-i- 09' . 
Maximum na 4обе -1- 20°С. 
Tendenoja barometryazna: wzrost 

ciśnienia. 
— 

URZĘDOWA 
— Podróż inspekcyjna p. starosty. Sta- 

rosta wil. trocki p. M. Łukaszewicz wyjechał 
w dniu wczarajszym w. towarzystwie ko- 
mendanta pow. kom. Dubowskiego na inspe- 
kcję gmin: trockiej, rudziskiej i orańskiej. 

rzy okazji p. starosta przeprowadzi 
osobiście dochodzenie w sprawie rzekome- 
go napadu rabunkowego we wsi Wiłumiszki. 

MIEJSKA 

— (0) Brak quorum. Wyznaczone na 
dzień 25 lipca posiedzenie komitetu rozbu- 
dowy m. Wilna nie doszło do skutku z po- 
wodu braku quorum, wobec czego zostało 
przesunięte z tym samym porządkiem dzien-. 
nym na poniedziałek 29 lipca. 

— (0) Budżet miejski na r. 1930—31 
Jak się dowiadujemy, wszystkie wy- 
działy, biura i urzędy Magistratu oraz 
przedsiębiorstwa miejskie otrzymują w 
tych dniach polecenie ułożenia zamie- 
rzeń skarbowych na rok administracyj. 
ny 1930—31. Zamierzenia budżetowe 
układane będą dla każdego biura, urzę- 
du i instytucji miejskiej oddzielnie, 
przyczem każda pozycja musi być 
szczegółowo umotywowana. 

— (0) Remont szpitali miejskich. W 
tych dniach Magistrat przystępuje do grun- 
townego remontu szpitali Sawicz i dla cho. 
rób zakaźnych. 

" "MHSKOWA. 

— (b) Dowódca K.O.P. na inspekcji. 
Lustrujący obecnie wszystkie brygady no- 
wy dowódca korpusu ochrony pogranicza 
generał Tessaro, przybył onegdaj do Wi- 
lejki, gdzie zapoznał się ze służbą i stanem 
stojącej tam brygady. 

— (0) Odroczenie wcielenia do 
-szegów akademików. Min. spraw woj- 
skowych odroczyło w roku bieżącym 
termin wcielenia akademików do sze- 
regów wojskowych z 28 lipca na dzień 
15 sierpnia P. K. U. rozsyłać będzie 
akademikom, przyjętym do czynnej 
służby karty powołania. 

KRONIKA 
POCZTOWA. 

— Nowa agencją pocztowa. Dyrekcja 
Poczt i Telegratów zawiadamia że z dniem 
1 sierpnia r. b. zostanie uruchomiona agen- 
cja pocztowa Dukszty Pijarskie w pow. wi- 
leńsko-trockim. W związku z tem 
urzędu pocztowego Dukszty pow. święciań.. 
skiego zmienia na Dukszty k/Turmontu. 

KOMUNIKATY 
—_Jutrzejsze . wycieczki  automobilowe. 

Polski Touring Klub, Oddział w Wilnie urzą- 
dza w miedzielę, dnia 28 lipca b. r. szereg 
wycieczek autobusami do najbliższych oko- 
lic Wilna. Odjazd z przed bramy Targów 
Północnych o godz. S-ej rano, powrót o 
godz. 18-ej i 10-ej wieczorem. Należy się 
spodziewać, iż (w razie pogody) możność 
zwiedzenia pięknych i tak malowniczych 
okolic naszego Wilna zachęci, jak zawsze, 
wiele osób do spędzenia chociażby kilku go- 
dzin poza miastem na łonie pięknej przyrody. 

RÓŻNE 

— (0) Nowa zwłoka w sprawie lo- 
kalu dła Archiwum państwowego. Z 
powodu szablonowego traktowania 
wszystkich spraw budowlanych przez 
Min. Skarbu, wydającego w ratach 
miesięcznych część kredytów, prelimi- 
nowanych na budowę okazuje się, że 
w tym roku nie będą wcale prowadzo- 
ne roboty budowlane dla Archiwum 
państwowego, ponieważ Min. Skarbu 
powstrzymało przewidziane w preli- 
minarzu na ten cel kredyty, skutkiem 
czego będzie można tylko nabyć kta- 
mienicę od T-wa Bibljateki im. Wró- 
blewskich i opłacić koszty sporządze- 
nia aktu nabycia, lecz przebudowa *te- 
go gmachu dla potrzeb Archiwum nie 
przewiduje się. Akt nabycia ma być 
sporządzony w dniu 1 sierpnia r. b. 

W ten sposób, Uniwersytet, który 
coraz bardziej cierpi na brak lokali 
w głównym gmachu, otrzymał przykrą 
niespodziankę, oswabodzenie zaś ko- 
ścioła Franciszkańskiego, czego nie 
może się doczekać większa część lud- 
ności wileńskiej odwleka się * znowu. 

— Harcerze małopolscy na pogra- 
niczu. Wczoraj przybyła do Wilna 
grupa harcerzy z Nowego Sącza. Pa 
zwiedzeniu Wilna harcerze odjechali 
do Podświlja, gdzie będą w obozie let- 
nim. 

Przed wyjazdem do Wilna oddział 
ten zwiedził P.W.K i Warszawę. 

, — Wykaz chorób zakaźnych. W prze- 
ciągu ostatniego tygodnia na terenie woj. 
wileńskiego zarejestrowano następuiące cho- 
roby zakaźne: ospa — 7, dur brzuszny —4, 
dur płamisty — 13, płonica — 6, odra — 18, 
róża i krztusiec — 8, Jak widać z tego epi- 
demja duru stopniowo zmniejsza się. j 

— Nowe monety 5 i 1-złotowe. W 
najbliższych dniach wypuszczone zo- 
staną do obiegu srebrne monety 5-cio 
złotowe i niklowe 1-złotowe. 

Na jednej stronie monet srebrnych 
wybite jest godło państwowe i napis 
„5 złotych — 1928 r.“ na odwrotnej 
— postać kobieca ze skrzydłami, zry- 

nazwę - 

to słychać w sprawie zabójstwa Rufsztajna 
Śledztwo w sprawie głosnego wypadku na ulicy Słowackiego spoczywa 

w ręku prokuratora Sądu (0kręgowego p. Dembickiego, który obecnie p 
o badania świadków znajdujących się wówczas na ulicy Słowackiego. pił 

Pierwszym zeznawał dozorca składów Welera który stwierdził, że widząc ucie- 
kającego osobnika a za nim biegnących 
dwóch znanych mu osob ście wywiadowców pol 

i wzywających do zatrzymania się 
cji sądził że ma przed sobą 

jakiegoś przestępcę i usiłował go zatrzymać. W chwili gdy otrzymał cios laską 

który jednym strzałem zab ł zbiega. 

ą zbiegł z chodnika z zamiarem Ścigania uciekającego w dalszym ciągu lecz w 
tym momencie dopadł 25 jeden z wywiadowców, jak wiadomo Turkowski; 

Zeznawał. dalej przejeżdżający wówczas ulicą dorożkarz Abram Lew i 
który po wypadku odwoził zabitego Rutsztajna do Pogotowia Ratunkowego. 

Lew stwierdza że Turkowski strzelił w momencie gdy Rutsztajn podniósł 
laskę by zasłonić się od goniących go wywiadowców i dozorcy nocnego. 

Zabity Rutsztajn jak już donosiliśmy był przedsiębio cą leśnytn i na kilka 
godzin przed wypadkiem miał zawrzec ummowę na kupno lasu. 
unanzakcja niedoszła narazie do skutku 

obec tego że 
przyszykowane jako zadatek pieniądze 

w wysokości 5 tysięey złotych Rutsztajn miał prz sobie. Podczas rewiżji u za- 
bitego w kieszeni znaleziono weksle na 4 tysiące złotych i 1000 złotych gotówką. 

Osoby, którym Rutsztaja miał wypłacić a conto należności za las, będą 
również zbadane a to w celu ustalenia jakie sumy miał Rutsztajn tego wieczo- 
ru przy sobie i czy w gotówce czy też w wekslach. 

Dziś, najdalej w poniedziałek śledztwo zostanie najprawdopodobnie za- 
koficzone i dopiero wówczas będzie można podać ostateczne jego wyniki, kładąc 
kres różnym wersjom w tej smutnej sprawie. 

Dowiadujemy się dodatkowo, źe wiadomość, którą podaliśmy w numerze 
onegdajszym, o wezwaniu kom. Nowakowskiego do Komendy Głównej Policji w 
Warszawie,— jest nieścisłą, gdyż p. Nowakowski jeżdził istotnie do Warszawy, 
ale w sprawach osobistych, nic ze sprawą Rutsztajną nie mających wspólnego. (©) 
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wającemi się da lotu, u napis: 
„Rzeczpospolita Polska“. 

Na otoczce napis: „Salus Reipubli- 
cae Suprema Lex“. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (salą „Lutnia*). Wy- 
stępy puaskiej grupy Teatru Artystycznego 
Stanisławskiego. Dziś — drugi występ zna- 
komitego zespołu Teatru Artystycznego Sta- 
nisławskiego. Ukaże się sztuka M. Gorkija 
„Na dnie“. 

Dalszy repertuar zapowiada w niedzie- 
1е — „Wišni sad* Czechowa, w ponie- 
działek „Ożenek* Gogola", we wtorek „Po- 
tega ciemnoty* Tołstoja. 

Występy Teatru Artystycznego wzbu- 
dziły ogólne zainteresówanie. Wykonanie 
sztuk stoi na bardzo wysokim poziomie ar- 
tystycznym. Kasa czynna codziennie od 11 
do 1 i 3 do 9 wiecz. Bilety wolnego wejścia 
— nieważne. 

— Siostry Hałama w Wilnie. Znakomite 
tancerki, artystki Teatru „Morskie oko" sio- 
stry Halama wystąpią w Wilnie dwukrotnie 
w sobotę 3-go i w niedzielę 4-go sierpnia 
w gmachu Teatru Polskiego. 

, Pozatem w wykonaniu programu biorą 
udział Serafina Tałarico, wybitna pieśniarka 
oraz Adam Leliwa (junior). 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego od 11—1 i 3—9 wiecz. 

— Audycja recytacyjna w  Radjo. W 
poniedziałek 29 b. m. o godz. 7 min. 25 w. 
odbędzie się audycja recytacyjna  poezyj 
Asnyka, w wykonaniu Zbigniewa Śmiałow- 
skiego. 

góry 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Helios — Żony szałone. 
Kino Kol. „Ognisko* — Szkoła Paryska. 
Lux — Burza, w roli gównej John 

B lore. ‚ 
Kino Miejskie — Rozpętane żywioły. 
Polonja — Za naszą i waszą wolność. 
Piccadilly — Tajemnica przystanku 

tramwajowego. 
Światowid — Szczapa na carskim balu. 
Wanda — Wieczny płomień miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Wynieśli garderobę. Na szkodę 
Walentyny Bartoszewiczówny i Kazimiery 
Wańkowiczówny zamieszkałych przy ulicy 
Dominikańskiej 4, nieujawnieni sprawcy wy- 
nieśli z ich mieszkania garderobę wartości 
300 złotych. 3 

— (c) Skradli wędlinę. Z łodowni Kazi- 
miery Cichonowej (Antokolska 149)  skra.. 
dziono zapas różnych wędlin i piwa na ogól- 
ną sumę 250 złotych. 

— (c) Ujecie kieszonkowca. Na gorą- 
cym uczynku kradzieży pieniędzy z kieszeni 
Magdaleny Stankiewicz (Archanielska 6) 
kupującej jagody na rynku drzewnym przy 
ulicy Zawałnej zatrzymano pdwige Nase. 
wicz b. st. m. zam. 

„(c) Wódka ukryta w drzewie. Kon- 
troler firmy „Klucze* Stefan Pyziński (Stry- 
charska 20) znalazł na podwórku posesji. 
Nr. 2 przy ułicy Nowogródzkiej ukryte w 
drzewie 17 butelek wódki i kilka pudełek 
szprotów i sardynek niewiadomego pocho.. 
dzenia. 

— (c) Robotnik spadł z okna 3 piętra. 
Wczoraj w dzień podczas pracy nad odna- 
wianiem ram okiennych w oficynie domu Nr. 
1 przy ulicy Garbarskiej wypadł z okna 3 
piętra malarz lat 19 nieustalonego nazwiska. 

Nieszczęśliwy padając na bruk podwórka 
uległ złamaniu nogi,  zgruchotaniu stopy i 
licznym ciężkini obrażeniom na całem ciele. 
Pogotowie ratunkowe odwiozło go do szpi- 
tala św. Jakóba. 

— (c) Podrzutek. W bramie domu Nr. 
15 przy ułicy Wileńskiej Marja Kiziewicz 
zamieszkała tamże znalazła jpodrzutka płci 
męskiej w wieku. około 14 dni, przy którym 
bvła przyczepiona Kartka z napisem „Pa. 
łucki”. 

— (c) Zaginęła. Piotr Danilonek (Tea- 
tralna 5) powiadomił policję o zaginięciu 
jego wychowanki 15-letniej Wiery. Danilo. 
nek, która przed kilku dniami wyszła z do- 
mu i dotychczas nie powróciła.. 

— (c) Otruł się jodyną. Wczoraj rano 
nad brzegiem Wilji u wylotu ulicy  Staro- 
Szlachturnej znaleziono /zatrutego jodyną 
20-letniego Izraela Kaca (Tartaki 2). Samo- 
bójcę w stanie ciężkim ułokowano w Szpi-- 
talu żydowskim. Powodem targnięcia się na 
życie było tło erotyczne. 

(c) Aresztowano trzech rzekomych 
dywersantów. Na odcinku Kraśne zostali 
ujęci trzej osobnicy, którzy pod osłoną no- 
cy usiłowali przedostać się do Rosji sowie- 

ckiej. „Wobec tego że zatrzymani pochodzą 
z Rosji sowieckiej i nie mogą wytłomaczyć 
się w jakim celu przeszli na terytorjum pol- 

skie zachodzi podejrzenie, że są ta dywer- 
sanci względnie bandyci przybyli na nasze 
terytorium. na występy. 

(c) — Postrzelądo uciekającego za- 
granicę. W pobliżu Wielkich Hutor usitował 
przejść granicę do Litwy mieszkaniec białe- 
gostoku lakób Kagan. Gdy zbieg na we- 
zwańie nie zatrzymał się patrol K.O.P. dał 
salwę raniąc go w mogę i rękę.. Przy ran- 
nym znaleziono notatki świadczące że usiło- 
wał on zbiec w obawie przed aresztowa- 
niem za działalność komunistyczną. 
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W SĄDZIE  OKRADZIONO GO PO- 
WTÓRNIE. 

Są ludzie pechowi i tacy, w odniesieniu 
do których zwykliśmy używać przysłowia 
jednemu szydło goli... i t. d. Urodzonego w 
złą godzinę kapryśny los prześladuje na 
każdym kroku i jeżeli taki zechce się scho- 
wać od deszczu to napewno trafi pod rynnę. 
Taki już ich los. 

J. Zarecki, włościanin z pow. Postaw- 
skiego, stawał wczoraj w Sądzie jako świa- 
dek — poszkodowany w sprawie t. zw. 
„kradzieżówce*. Swego czasu okradziono 
go i obecnie sprawiedliwość miała dosięg- 
nąć sprawcę kradzieży. W trakcie przewodu 
sądowego, kiedy poszkodowany rozwijał 
przed Sądem elckwencję, chcąc udowodnić 
winę oskarżonego, jakiś sprytny typ — kan- 
dydat na oskarżonego — skradł mu zawar- 
tość tobołika, pozostawionego w pokoju dla 
świadków. 

Czyż to nie pech? 
Nadmienić należy, że poszkodowany 

Zarecki dwukrotnie sam też był karany za 
kradzież. 

Na ławie oskarżonych, o której mowa 
zasiedli W. Pietkiewicz, |]. Tarasewicz i J. 
Tarasewiczówna oskarżeni o szereg kradzie- 
ży, w jpow. postawskim m. in. u Zareckie- 
go i Sawko. Kradli co się dało: wiktuały, 
ubranie, uprząż, słowem wszystko. 

Pietkiewicz próbował nawet i grubszej 
foboty gdyż razu pewnego zakradł się w 
nocy do lokalu żydowskiego banku w Po- 
stawach. Spłoszył go właściciel lokalu dziel- 
ny Rajchel, który, jak sam oświadczył Są- 
dowi „tak krzyknął uwidziawszy Wincente- 
go, że łampa potuchła w korydorczyku“. 

Korżystając z ciemności Pietkiewicz 
zbiegł ciesząc się zapewne w duchu, że Raj- 
chel ma tak silne płuca. 

Po. przesłuchaniu długiego szeregu 
świadków Sąd wyniósł wyrok skazujący 
oskarżonych za szereg udowodnionych im 
kradzieży na łączną karę: Pietkiewicza na 
4 lata, a Tarasewiczównę na 3 lata domu 
poprawy. łagodząc tę karę na mocy amne- 
stji. Tarasewicz został całkowicie uniewin- 
niony. 2 

Obronę Tarasewicza wnosił mec. Lityń- 
ski, Tarasewiczówny — mec. Zaks. 

  

  

    

RADIO. 

Sobota, dn. 27 lipca 1929 r. 
11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 

i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon, 12,50— 
13,00: Wieści z P. W.K. w Poznaniu. 
13,00 : Komunikat meteorologiczny z 
Warsz. 16,40 -17,00: Program dzienny, re- 
pertuar i chwilka litewska. 17, 17,25: 
Gramofon. 17,25—17,50: „Wesołą podróż 
lecznicza" pogadankę wygł. Helena Romer. 
17,50 — 18,00: Komunikaty z P. W. K. w 
Poznaniu. 18.00—19.00: Audycja dlą mło- 
dzieży z, Krakowa. 3 sceny ze „Sen nocy 
letniej" Szekspira w wyk. artystów Teatru 
Miejskiego. 19,00 — 19,20: Czytanka aktualna. 
"9,20 —19,40: Wolna trybuna. 19.40—20.05: 
Program na tydzień następny, komunikaty 
i sygnał czasu z Warszawy. 20.05 — 20.30: 
Feljeton aktualny. 20,30—22.45; ;Transm. z 
Warsz Komunikaty: PAT. i inne. 2245— 
23.45: Muzyka taneczną z restauracji „Po- 
lonja* w Wilnie. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
26 lipca 1929 r. 

Qewizy | w «lu: : 

Tranż, Sprz. Kupao 

Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
Belgia 123.96, ' 124.27. 123,65, 
Kopennaga 237,61, 238,21, 237,01, 
Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 357,70 358,60 356,80 
Londyn 43,26, 43,37,5 43,16, 
Howy-York 8,90, 8.92 8.88 

Paryż 34,06, 85.05, 24,87, 
rag? 26,38,5 26.45 26.32 

Szwajcarja 171,60, | 172.03, 171.17 
Stokholm 239,01 239,61 238,41 

Wiedeń 125,57, 12588,  125,26, 
Wiochy 46,66, 40,77, 46.53, 

Marka niemiecka 212.51, 
Gdańsk 172,94 
Rvble zł. — 4 zł. 61 gr. za jeden rubel. 
Dolar w obr. pryw. 8,88 -2]5 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 111,50— 
110,75" 5 proc. dolarowa 64,—. 63,50. 6 pr. 
dolarowa 83. 10 proc. kolejowa 102.50. 5 
proc. konwersyjna 44,50 —45. 8 proc. L. Z, B. 
Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. Gosp. 
„Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. 
ziemskie dolarowe 95. 4 i pół proc. ziemskie 
48,50—48.75. 8 proc. warsz. 66,50. — 66,25. 
4 i pół proc. Łodzi 46. 10 proc Radomia 
71,50. 

Akcje: 
Bank Dyskontowy 126. Polski 164,50— 

165,50. Związku Spółek Zar. 78,50. Siła i 
Światło 125,50. Lilpop 30,50 - 31,75. Mo- 
drzejów 24,50, Ostrowiec 80. Parowozy 25. 
Starachowice 26,75. 

T 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

NA ROGU KIJOWSKIEJ I SŁO- 
WAGKIE 0. 

Bardzobym raćził komuś; z panów z 
Magistratu, na czyjej pieczy zostawione są 
jeźdnie wileńskie, aby zechciał odbyć spa- 
cer do zbiegu ulic Kijowskiej i Słowac- 
kiego. й 

Ulica Słowackiego kończy się, jak wia- 
domo, glucho zaraz po skrzyžowaniu Z 
Kijowską. Chodzi *mi właśnie o porządki 
na tym „głuchym* kawałeczku. 

Punkt miasta, o którym pisać pragnę, 
jest dziś jednym z najruchliwszych. Tu kon 
centrują się skłądy towarowe z ich boczni- 
cami, tu locum sobie obrały towarzystwa 
transportowe 

Ruch więc jest ogromny od rana do 
wieczora. Setki ładownych i pustych wo- 
zów tędy jeździ. I tak codziennie i stale. 

Zdawałoby się, że tam gdzie ruch ko- 
łowy jest duży, czynniki powołane starać 
się winny o dobry Stan drogi. Jest to lo- 
giczne i proste, samo przez się zrozumiałe 

Nieszczęście jednak chce, że tó co 
oczywistem się każdemu wydaje, wcale ta- 
kiem dla Magistratu naszego nie jest. Dla- 
czego? Nie wiadomo. W każdym razie, że 
nie kłamię, przytaczam fakt. : 

U zbiegu Kijowskiej i Słowackiego mie- 
Ści się jedno z większych towarzystw trans- 
portowych w Wilnie, mianowicie: Polski 
Lloyd. Poza normalną swa klientelą obsłu- 
guje on składy cukru. które na jego bocz* 
nicy zainstalował Bank Cukrownictwa. 

Nie mam danych dotycząc; ch ruchu to- 
warowego na składach Polskiego Lloydu, 
bo to zresztą jego tajemaica handlowa, 
powiedzieć tylko muszę, że z wrażenia 
mego, jako obserwatora jest on duży, 

Teraz niech ktoś sprobuje zobaczyć, jak 
wygląda dostęp do składów Lloyda. Jesz- 
cie rąz radzę, niech. zobaczy go ktoś z 
Magistrackich panów. 

W pogodny dzień na głuchym zakofi- 
czeniu ul. Słowackiego doły, góry, ale przy- 
nejmniej sucho. W deszcz, w niepogudę“ 
te same doły i góry tonące w obślizgłym 
błocie. Wywieźć stąd wóz towaru, to zmor- 
uowąać siebie (widokiem co chwiła grozące- 
go wywróceńiem wozu), konia, woźnicę, 
wóz. 

Wszystko to brnie w błocie, koła po 
osie zapadają, a biedny kupiec pilaujący 
swego na wozie towaru, wychodzi wynu- 
rzany, jak nieboskie stworzenie w tej błot- 
nistej topieli na uj. 'Słowackiego, bo na- 
wet na jednopłytowy chodnik miasto zdo- 
być się nie może. z 

Składy, które przynoszą miastu kilka 
tysięcy złotych dochodu miesięcznego, w 
formie t. zw. podatku komunalnego od 
przesyłek, kołaczą do wrót Magistrackich 
od 3-ch lat o zabrukowanie plus minus 
dwuch tysięcy metrów kwadratowych jezdni. 
Kołaczą daremnie. R 

Mało tego, firmy handlowe pracujące 
z Lloydem i przez niego towary odbierają- 
ce, składają zbiorowo podpisane podania 
do Magistratu. A Magistrat. w odpowiedzi 
na to informuje, że niema kredytów na 
bruki w tej dzielnicy i każe czekać, aż te 
kredyty „przydzielone* zostaną. 

Nie mam zamiaru nikogo buntować, 
ale na takie traktowanie potrzeb, najistot- 
a potrzeb mieszkańców i firm hand- 
lowych jedna powinna by się tylko znaleźć 
odpowiedź: : 

— Nie macie kilku tysięcy ztotych na 
zabrukowanie dostępu do składów towa- 
rowych, nie możecie tego zrobić z sum, 
które sami wam co miesiąc płacimy za je- 
den z podatków, dajemy miesiąc terminu? 
Nie zrobicie bruków? Kasa zamknięta Po- 
czekajcie z podatkami. RZ 

Ciekawy byłby skutek takiej 
stacji. 3 

Skutek ten już teraz można przewi- 
dzieć: przyszedłby pan sekwestrator jeden, 
drugi, Magistrat naliczyłby procenty za 
zwłokę, koszty egzekucyjne. 

Byłoby tego napewno sporo. Ale myślę, 
że jednak i te wydatki opłaciłyby się jed- 
nak, boć chybaż, po takiej hecy, bruk by 
że wstydu zrobiono. Czasem takie dopingi 
skutkują. Ai 

Jest jedna rzecz, która zastanowienia 
wymaga; oto pryncypalna ulica miasta na- 
szego, ulicą Mickiewicza, cały, okrągły rok 
jest w rozkopach. Brukarze siedzą na niej 
wcale nie tam, gdzie s'ę jezdnia psuje, ale 
tąia, gdzie przed paru dniami już po raz 
nie wiedzieć który robiono kanalizację, za- 
kładano kable elektryczne, czy też kable te- 
lefoniczne. 

Na to przelewanie z pustego w próżne, 
na te bezsensowne, kilkakrotne, w tychże 
miejscach, prucie jezdni są kredyty, ale na 
bruki w innem miejscu, gdzie są rzetelnie 
potrzebne, kredytów niema! Mik. 

SPORT 

DZISIEJSZE IMPREZY. 

manife- 

  

  

Dzisiejszy dzień przyniesie nam szereg 
imprez sportowych, z których na czoło wy- 
suwa się mecz piłkarski W.K.S. Pogoń — 
ks. Ognisko i mecz water-polo drużyn Po- 
goni r Policyjnego kl. sportowego.. 

ZJAZD GWIAZDZISTY DO POZNANIA 

Dziś, 27 lipca odbędzie się doroczny 
zjazd gwiazdzisty polskich kłubów automo- 
bilowych. Z okazji Powszechnej Wystawy 
Krajowej, celem zjazdu jest w t roku 
Poznań, gdzie .automobiliści, mają się stawić 
w sobotę, między godz. 16—18. Każdy 
uczestnik zjazdu wyruszyć może z dowol- 
nego miasta i jechać wołną drogą, to też 
w sobotę na wszystkich polskich szosach 
będzie można spotkać samochody špieszą- 
ce na zjazd do Poznania. Start nastąpić mo- 
że najwcześniej w minutę po północy, w no- 
cy z piątku na sobotę. Zaj OI Т 

Po przybyciu do celu klasyfikacja każ- 
dego samochodu uskuteczniona zostanie na 
podstawie iłości przebytych kilometrów, wy- 
kazanej szybkości przeciętnej oraz liczby 
przewiezionych pasażerów. Zawodnicy, któ- 
rzy, uzyskają w tej klasyfikacji najlepsze 
wyniki, oraz kłuby, których członkowie zdo- 
będą ogółem najlepsze rezultaty, otrzymają 
szereg cennych nagród. 

MECZ ZAPAŚNICZY SZTEKER—WESTER- 
GAARD. 

Cały świat zapaśniczy czeka już z nie- 
cierpliwością na sensacyjny mecz walki za- 
paśniczej, który ma się odbyć ma skutek 
rzuconego wyzwania przez słynnego mistrza 
świata, niemieckiego atlety Schidta Wester- 
gaarda, a słynnym mistrzem Sztekkerem. 

Jak się dowiadujemy, Sztekker już za- 
wiadomił M. Z. A. iż na walkę tę czeka w 
Polsce, wobec czego zostaje tylko definityw- 
ne ustalenie terminu przez Międz. Zw. Atle- 
tyczny, który po złożeniu przez obu zawod- 
mików wyznaczonej kaucji, ustali dzień te- 
go emocjonującego spotkania. 

1 Obecnie już obaj zapaśnicy usilnie tre- 
nuja. 

‘А аоы 
RAPERA 

 



  

Z całej Polski 

Lotnik, który ma szczęście 

Dnia 25 bm. o godz. 9-ej wiecz. 
"por. Orłowski z 1 p. lotniczego do- 

konywał na aparacie „Spad 61“ noc- 

nego lotu ćwiczebnego nad Mokoto- 
wem. 

W pewnym momencie, gdy pilot 
chcąc lądować skierował aparat ku 
'iemi, motor z nieustalonej dotąd 
przyczyny, został objęty płominiami 
cgnia, 

Por. Orłowski nie tracąc zimnej 

kriw wyskoczył na ziemię nie odno- 

sząc przy tem poważniejszych obra: 

żeń. 
Płonący samolot wylądował na 

dach drewnianego baraku, w którym 
spało 60 ciu robotników f-my budow- 
lanej Brygier, zajętych przy budowie 
3zkoly Technicznej. 

Huk spadającego samolotu obu- 

dził na szczęście spiących w szopie 

iobotników. Barak stanął w  płomie: 
uiąch. Wszyscy jednak ludzie zostali 
uratowani. 

Bezwładny samolot stoczył się ze 
spadającego dachu i wpadł na stos 

worków z twardym cementem. 
Nastąpił wybuch benzyny „Spad 

6:* przestał istnieć. 
Na widok olbrzymiej luny, która 

zajaśniała nad południową częścią 
Warszawy trzy oddziały straży ©gnio- 
wej pośpieszyły do ognia. 

Dzięki szybkiej akcji ratunkowej 
pożar zlokalizowano. Zniszczona częś: 

+iowo szopa nie przedstawiała po- 
ważniejszej wartości. 60-ciu robotni- 
ków pozostało jednak bez dachu nad 
głową. 

Szczęśliwie ocalony lotnik w go- 

dzinę po wypadku siedział już w ka- 
synie i opowiadał kolegom o przeży- 
tych wrażeniach... Jest to już trzeci 
wypadek lotniczy w jego życiu - po 
raz trzeci też wymigał się Śmierci. 

Czy pamiętacie jego poprzednią 
katastrofę, kiedy to lądując na kra- 

<owskiem lotnisku „wykoleił s ę" o... 
krowę? 

„Mysia wieża” w podziemiach 
Warszawy 

Przed paru dniami grupa robotni- 

ków miejskich przeprowadziła inspek- 

ję kanałów podziemnych w Warsza- 

wie. 
Jeden z robotników, Stanisław Ra- 

szewski, badając odcinek kanałów w 

okolicy hal mirowskich, oddalił się 

irochę od swych towarzyszów i w 

pewnym momencie zostął zaatakowa- 

ny przez olbrzymie stado Szczurów. 

Zwierzęta, zwabione światłem la- 

tarki, zbiegały się ze wszyslkich za: 

kątków i nieprzestraszone bynajmniej 

razami drewnianej miary, którą ope- 

rował robotnik, coraz gwałtowniej i 

w coraz większej liczbie nacierały na 

niego. ; : 

Nieszczęśliwy nie mógł ani zgasić 

światła, które ściągało szczury, gdyż 

zabłąkałby się, ani uciekać, bo ze 

wszystkich stron był już formalnie 

oblepiony przez gryzące zwierzęta. į; 

Na szczęście rozpaczliwe krzyki 

żywcem jedzonego usłyszeli inni ro 

botnicy i pośpieszyli mu z pomocą. 

Wyprowadzony z kanału Raszew- 

ski wyglądał strasznie, ubranie miał 

pocięte na sito ostremi zębami szczu- 

ów, a z twarzy, rąk i prawie całego 

cała sączyła się krew. SĘ 

Opatrzony przez lekarza miejskie- 

domu w dużej gorączce. 
Na miejsce wypadku sprowadzo- 

no sforę bojowych fox-terrierów, któ- 

rzy po kilkudniowej walce uśmierciły 

ckuło tysiąca szczurów. 

Aóaóńk 
у 

i 
go, Raszewski został przewieziony do f £ 

Uris UOBRA O: 
INA E 

    

AOMUNT 

» Na ustronnym 
Powieść 

szlaki 
  

— Wiem: nicość za grobem — mó” 

wi tylko opętaniec lub ślepy. Pas) 

Im wiara mocniejsza, tem śmierci 

strach mniejszy. Kto wierży w Boga— 

Qjca dobrego, jego wszectunądrość, 

jego miłosierdzie, ten patrzyć może 

pogodnie w nieprzeniknioną noc wie- 

cznej zagadki. Kto szczerze pragnął 

Królestwa Bożego za życia, ten je 

znajdzie pa śmierci. В 

Dziś jej rachunki z tym światem 

prawie skończone. 
'_ Ostatnią stawkę wygrała. Pohost 
zdobyty, zakwitnie nowy ośrodek wia” 

ry i kultury. Należy zabezpieczyć jego 

rozwój pomyślny, stworzyć komitet, 

który w przyszłości nad nim czuwać 

pędzie. Dla tego zaprosiła do Pohostu 

na jutro szereg zacnych ludzi z dal- 

szych okolic i kilku bliższych sąsia 

dów. Najbliższy sąsiad Łoknicki, człek 

twardy, przekorny Z którego może 

zbyt materjalistycznym,  šwiatopoglą- 

dem nie zawsze ' zgodzić się mogła... 

jednak od spraw społecznych on nie 

stronił, dzielnym jest może i w tym 

wypadku swej czynnej pomocy nie” 

odmówi, Rahoza, człowiek miary prze- 

ciętnej, chętnie odegrywa rolę grand- 

seignemr'a, jego skłonność do szero- 

kiego gestu da się wyzyskać. Hryczyń- 

ski,.. pan pokaźnej fortuny, dobry оф 

ciec rodziny, gospodarz zabiegliwy. 

ZE ŚWIATA 

POLAK — CZEMPIONEM BILARDOWYM 
AMERYKI 

  

W liczbie najświetniejszych biljardzi- 
stów Świata znalazł się obecnie Polak, Fran- 
ciszek Tubenski, mieszkający od kilku lat 
w Chicago, który po szeregu ciężkich roz- 
grywek z groźnymi współzawodnikami zdo- 
był tytuł mistrza bilardowego Ameryki i za- 
mierza 'wałczyć o tytuł mistrza świata w 
grze w biljard. 

NOWY SPOSÓB OTRZYMYWANIA BEN- 
ZYNY ZE SMOŁY i WĘGLA BRUNATNEGO 

Jedno z pism budapeszteńskich podaje 
że profesor technologji chemicznej na po- 
litechnice w Budapeszcie, Józef Varga któ- 
ry od dawna zajmował się badaniem smo- 
ły otrzymywanej z węgierskiego węgla bru- 
natnego, Stwierdził że smoła ta pod wpły- 
wem wysokiego ciśnienia i przy dostoso- 
waniu katalizatorów daj e się przerabiać 
na ciecz zawierającą 60 do 75 proc. dystyla- 
tów benzynowych. 

Wiadomość ta wywołała powszechne 
zainteresowanie, gdyż węgierskie koła na- 
ukowe juź od dawna interesują się tą spra- 
wą i nawet założono towarzystwo dla ba- 
dania krajowych gatunków węgla. 

Badania tego towarzystwa wykazały 
że węgierski węgiel kamienny daje nieocze- 
kiwane ilości oleju i benzyny. Mimo to mię- 
dzy innemi niemieckie fabryki z niewiado- 
mych przyczyn nie chciały przystąpić do fa- 
brykacji benzyny z tych gatunków węgla 
Profesor Varga zapewnia, że jego metoda 
jest już zupełnie opracowana i że otrzyma 
nie benzyny ze smoły jest bardzo tanie i 
przy tem nie wymaga skomplikowanych 
aparatów. 

Prof. Varga prowadzi swe doświadcze- 
nie już od lat 4, dysponując funduszami 
otrzymanemi częściowo od węgierskiego 
ministerstwa oświaty, częściowo zaś od To- 
warzystwa naukowego imienia  Szech- 
nye'go- 

DOM BEZ ŚCIAN 

Współczesna architektura w najszer- 
szym stopniu uwzgłędnia przy budowie do- 
mów mieszkalnych wymagania higieny, dą-* 
żąc do zapewnienia mieszkańcom maximum 
słońca i świeżego powietrza. 

Ciekawym pod tym względem ekspery- 
mentem jest wybudowanie w Stutgardzie 
ogromnego,  kiłkunastupiętrowego gmachu 
nie posiadającego zupełnie ścian, które za- 
stąpione zostały kombinacją łączących się 
bezpośrednio ze sobą okien. Przy zupełnej 
trwałości gmach ten daje. rzeczywiście bar:. 
dzo wiele światła i świeżego powietrza. 

SENSACYJNA NOWOŚĆ NA POCZCIE 
STOKHOLMIE . 

Poczta stokholmska 'wprowadziła nie- 
zwykle praktyczną mowość. Po połączeniu 
się telefonicznem z pocztą i zażądaniu wy- 
działu poczty ekspresowej, można prosić o 
przysłanie po list lub druki pod wskazany 
adres. 

Przesyłki takie, odbierane wprost z 
mieszkania nadającego, są natychmiast do- 
ręczane adresatom, przyczem goniec pocz- 
towy potrafi dokładnie określić jak długo 
trwać będzie dostarczenie przesyfki. 

Opłata pocztowa za powyższą szyb- 
kość mie jest wielka. Gońcy zaopatrzeni są 
w  anaczki pocztowe i wagi listowe. Po- 
wyższa inowacja została wprowadzona jedy- 
nie w obrębie miasta Stockholtmu. 

SŁOŃCE ZAPALA I GASI LATARNIE 
; ELEKTRYCZNE 

Z Londynu donoszą o nowem zastoso- 
waniu selenu, tajemniczego pierwiastka, czu. 
łego na Światło i reagującego na prąd ele- 
ktryczny, załeżnie od intensywności pada- 
jących na nięgo promieni: pewien angiel- 
Ski wynałazca zbudował niewielki aparat 
nazwany przez niego „„radjowizorem'*, dzię- 
ki któremu zapalanie i gaszenie latarń elek- 
trycznych na ulicach Londynu odbywać się 
będzie w przyszłości w sposób zupełnie au. 
tomatyczny, jedynie za pośrednictwem — 
słońca! Słońce zachodząc będzie zapalało 
prac miejskie, wschodząc będzie je samo 
gasiło. 

EISS NPI IDO 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 
— Dhejrzyj fowar krajowy. 

    

O apowiedni nożyk 

ułatwia znącznie 

golenie... 

Nożyki Gillette 
są wykonane z najlepszej stali. 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette, 

(Gillette 
  

PRZETARG 

Nadleśnictwo Rudnickie w Wieczorysz- 
kach, poczta Rudniki koło Jaszun wojew. 
wileńskie podaje do wiadomości że o godz. 
12-ej, dnia 2 sierpnia r. b. odbędzie się licy- 
tacja w drodze przetargu ustnego i ofert 
pisemnych na sprzedaż materjałów drzew- 
nych, a mianowicie: 

1) Loco las na terenie całego Nadleśni- 
ctwa drzewo opałowe, wyrobione w Sszcza- 
pach, pochodzące z etatu 1928—29 r. w 
przybliżeniu: 

Sosny „5.300 m. p. 
Olszy . u'7.600/5, 
Brzozy . 2500 „ 
Osiki . 400 ,, 
Świerku 75052 
Jesionu. 10 „ 

Ogółem . 16.560 m. p. 

2) Loco stacja  Stasiły papierówka 
świerkowa długość połana 1 mtr., wyrób 
1927 r. około 80 m. p. 

Warunki licytacji i wykaz objektów li- 
cytacyjnych ze wskazaniem cen i wysokości 
wadjów są do przejrzenia w lokalu .Nadle- 
śnictwa Rudnickiego i w Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Wilnie. 

Nadleśniczy 

  

  

Znakomite szwedzkie 

TRAKTORY 
„MUNRTELLS" 

na ropę naftową lub olej gazowy. 

(Dwucylindrowe, wolnobieżne). 
Najprostsze, najtrwalsze w pracy 

poleca: LS0E-1 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr 11-a. 

URRENANANNNZNNNZZNNENUNE 

Perlmutiera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich Odznaczona na wy: 
stawach w Brukseli i Medjolani 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 

Wszędzie do nabycia. 
NUNUNUNNANZANANNANZUKNKUNAKNE 

  
           

  

} Owe 
1ĄTŁODRUKI WIEŚ BUNDY (burki) na 

SKIE, 

Sprzedaż detaliczna 

P. W. K. POZNAN!!! 
Zarkas DGbr i,Zaktaė6v Romana Žurowskiejo 
FABRYKA SUKNA i KOCÓW 

Leszczków, Op. Waręż Małopolska 
uprasza o zwiedzenie stoiska firmy w Hali konfekcyjnej Nr 46. 

SAMODZIAŁY - LODENY na ubrania — DERKI ną 

cenników i próbek. 

wzór Sławuckich, PŁASZCZE _MYŚLIW= 

konie, KOCE, PLEDY. 
wprost z fabryki. Prosimy żądać pocztą 

0£82—0   

  

Od dnia 25 do 28 lipca 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

Niejski: Kiiematograt 
Kalturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Henry King. W rolach głównych: Vilma Banky i Ronald Colman“ 

dzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans. od g. 4-ej. 
„NIE ŻWYCIĘŻONA FLOTA". 

„Rozpetane Żywioły 
Dramat w 10 aktach. Podług powieści Harolda Bella „Zwycięstwo Barbary Vorth*. Reżyserował: 

у Nad program: OD 
SŁOŃCA* Farsa w 2 aktach, Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Pocz. seansów od g. 6-ej. W nie- 

Następny program: 

„ZACH 

  

DZIŚ! Sensacja doby obecnej. 

Fascynujący film na czasie. 
Wielki dramat obyczajowy, malujący piekło nowoczesnego małżeństwa. 

"KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
wystawa. Początek seansów o godz. 6, 8 i 10. 

  

ŻONY SZALONE 
Rekordowa obsada: 

VERNON jako najtkliwsza kochanka, posągowy OLAF FJORD jako „Ten trzeci*, demoniczna RUTH WEYER 
jako współcz. żona i H. EDWARDS—zdradzony mąż. Nadzwyczajne momenty sensacyjno-erotyczne Wspaniała 

urocza SUZY 

  

  

Dostepna cena 

i pierwszorzedne zalety 
  

  
      

      

Nieoceniony 1 mieście i na wsi 
Niewyczerpane zasoby techniczne General Motors umożliwiły 

wypuszczenie na rynek 6-cio cylindrowegoChevroleta, zaopat- 
rzonego we wszelkie najbardziej współczesne udoskonalenia, w 
cenie wozów 4 cylindrowych. Nowy Chevrolet, posiadając 

  

wszystkie zalety znacznie droższego samochodu, wygodny, silny, Padės 2 410656 

i szybki jest dostępny dla najszerszego ogółu, dzięki przystępnej Phaeton - obicia 
cenie i umiarkowanym kosztom utrzymania. Zdobył on Wa AC J = 056 

sobie od pierwszej chwili olbrzymią popularność w Polsce, jako Sedan . . . zł. 13.650 

wóz najbardziej odpowiadający polskim warunkom komunika- Spade 5 
cyjnym. Landau-Sedan „+ zi. 16.500 

loco Fabryka Warszawa. 

Chevrolet, jak zresztą każdy 
inny samochód wytwórni 
General Motors, jest do na- 

Gęsta sieć stacji obsługi, zorganizowana na wzór zagranicy 
przez General Motors w Polsce, zapewnia nabywcy Chevroleta 

fachową opiekę nad sprawnym funkcjonowaniem jego wozu 
oraz możność nabycia oryginalnych części zamiennych, wrazie 

potrzeby. 

RZĄDCA 
GOSPODARCZY 

zmieni posadę o 1 X 
r. b., lub pózniej. Lat 
30, żonaty, bezdziet- 
my, praktyka w Po- 
znańskiem 6 lat, i na 
Ukrainie 4 lata, (były 
obyw. ziemski), mogę , 
się wykazać dobremi 
świadectwami. Żona 
ewentualnie zajmie 
się dom. gospodar- 
stwem. Oferty proszę 
kierować du adm. 
„Słowa” dla M. O. 13. 

Gorzelanego 
poszukuję do maj. 
Weresków, p. Nowo- 
gródek, Stanisław 
Brochocki. -Z 

t 

  

      

Potrzebna 
zaraz wychowawczyni 
do dwojga małych 
dzieci Oferty należy 
nadsyłać: maj. Hołu- 
bicze Kiezwińska. —o 

| LETNISKA | 
Letnisko-pensjonat 

w lesie sosnowym na 
wzgórku, 10 min: dro- 
gi od st. Landwarów, 
warunki przystępne. 
Adres: = Landwarėw, 
ul. Zamkowa, willa 
Nr 11 Lachowicza, 
Olszewska. —0 

Letniska 
w majątkach ziem- 
skich w wojew. Wileń- 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że 6-cio cylindrowy Chevro- 
let można nabyć na ułatwionych 

    
  

warunkach płatności w 

porozumieniu z najbliższem zastępstwem General Motors. 

Wyrób General Motors. 
Upoważnione Zastępstwa na całem terytorjum Poli 

1w W/olnem Mieście Gdańsku. 

bycia na ułatwionych wa- i i > 
runkach płatności według kp a 

systemu GMAC Wilno, Jagiellońska 8 
m. Jankowicz, 
tel. 5-60 8692—Z 

WAWAWAW * 
KUPNO | SPRZEDAŻ : 
AVAVAAA 

CHEVROLET 6 a a 
GENERAL MOTORS w POLSCE, WARSZAWA || 73 
  

  

KOSIARKI DEERINGA, » 
do nich przyrządy žniwne. 

GRABIE KONNE 
ŹNIWIARKI DEERINGA, 

TOCZAKI, 
CZĘŚCI ZAPASOWE 

POLECA: 
WILEŃSKI 

Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 

Eo 323. 
mt 

Maszyny żniwne Deeringa są 

lekkie w pracy, mocne i precyzyjnie 
wykonane. Pracuje w Polsce prze- 

szło 10.000 szt., to najlepsze śŚwia- 

dectwo ich wysokich zalet. 687—Z 

UV V EV uu wy 

ннннонининини 

     

    

  1.000-6.000 
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choć nie logiczny — zresztą dziwak 
przekorny — może pójść za przykła- 
dem Ginwiłłów. Wissygen... zamiłowa- 
ny w sprawach społecznych — orygi- 
nał, coś pośredniego, między Falsta- 
tem a Demokrytem — drwiącym filo- 
zofem, między sybarytą a idealistą, 
pomysły miewa dobre a pod płaszczem 
dziwacznych pozorów serce w nim tęt- 
ni złote. : 

Z dalszych okolic obiecali swe przy 
bycie zacny książe Marek, ks. Alek- 
sander i jego małżonka. 

Oby to ich spotkanie po roku roz- 
łąki odbyło się pod dobrą wróżbą — 
w -świętem miejscu. Ona wierzy w 
moc cudotwórczą miejsc świętych a 
nad Pohostem czuwa wyraźnie łaska 
Boska. 

W Pohoście robota już kipi. Panna 
Bukowska dzielna pracownica, osoba 
niemłoda, więc doświadczona objęła 
kierunek gospodarstwa. Ona poprowa- 
dzi ję dobrze, bo to przesąd głupi. że 
kobiety do tego niezdałne. Nikt zada 
nia nie spełni z taką gorliwością i po- 
święceniem jak oddana sprawie kobie- 
ta. Będzie pracować zgodnie i jedno- 
myślnie z księdzem, każdy w swoim 
zakresie. 

Ksiądz od tygodnia jest już na 
miejscu. Młody, gorliwy pełny zapa- 
łu będzie mógł w zaciszu wiejskiem 
— obok pracy kapłańskiej — swobo- 
dnie poświęcać sie studjom filologicz 
nym które miłuje. Nie będzie go trapić 
troska o chleb powszedni, — będzie 
miał dobre wynagrodzenie, odpowied- 

nie utrzymanie, 'a wszelkie troski go- 
spodarcze przyjmie na siebie panna 
Bukowska jak Marta. Piękny obraz tej 
pracy zgodnej, wspólnej, pożytecznej 
stawał jej żywo przed oczami. 

Gdy myśl podniosła dłoń sprawną 
do czynu pobudza, pomyślny wynik 
pracy, najlepsze rokuje nadzieje. Ten 
widok budujący ujrzy jutro na własne 
oczy, dziś się umówią z księciem 
Aleksandrem, o wyjazd współny w no- 
cy, łodzią do Pohostu. 

Jakoż gość oczekiwany przybył nie- 
bawem Zdumiony był względnie dob- 
rym wyglądem Iwienieckiej, po krėt- 
kiej wszakże rozmowie, zrozumiał, że 
poprawa zdrowia jest tylko chwilową, 
pozorną. Doradzał chorej wyjazd do 
Helsingforsu, gdzie klinikę urządzoną 
wzorowo obsługują najlepsi lekarze. 
Na koszty leczenia chętnie pieniędzy 
pożyczy, ile będzie potrzeba. 

Odpowiedzi łwienieckiej były wy- 
mijające, odkładała decyzję do czasu 
późniejszego. Tymczasem zwróciła 
rozmowę na umiłowaną sprawę. Opo- 
wiadała co w krótkim czasie w Poho 
ście zostało zrobione i plany rozwijała 
na dalszą przyszłość. 

Książe Aleksander ostrzegał przed 
zbytnim rozmachem wobec braku środ- 
ków — z którym nawet on. sam wiecz- 
nie zmagać się musi. Mówił o obrotach 
pieniężnych, jakie dokonać zamierza, 
a które napewno dadzą świetne wyniki 
o swoich zamiarach na przyszłość, po 
skończonej wojnie. Nęci go karjera 

wojskowa, choć i polityczna posiada 
dla niego urok wielki. 

Iwieniecka słuchała z zaciekawie- 
niem ' 

Jednak poglądy ich na życie były 
prawie biegunowo rozbieżne, — gdzie 

w dążeniach tego zdolnego człowieka 

piękna myśl przewodnia, gdzie chęć 

służenia wierze, narodowi, krajowi, 
społeczeństwu? On jest przejęty myślą 

o zdobyciu bogactw, sławy, stanowi- 
ska — 0 zaspokojeniu rojeń pychy. Po- 

goń za blichtrem, cenną treścią życia 

nie wypełni i nie doprowadzi do wiel- 
kiego celu. Uwagi swoje w tym duchu, 
zakończyła słowami: 

—. Obawiam się że wielkich czy- 
nów w życiu nie dokonasz, bo ci obcą 
jest wielka myśl przewodnia. 

— Mam jej tyle, co Bonaparte w 

latach młodszych — odrzekł Ginwiłł 

o ile karłów z półbogami porównywać 
wolno. Zarzucasz mi pychę, nadmiar 

miłości własnej — 'a ty wielkich rze 

czy w życiu nie stworzyłaś, bo ci brak 

ambicji. 2 
Ambicja to ten zapalnik, który wy- 

buch przyczynia, magromadzonych w 

nas sił twórczych ona je w ruch wpra- 

wia i do życia pobudza. 
— Nie, nie, miłość Boga, a przez 

Niego miłość bliźniego, to zdrój krysz- 

tałowy, który wielkie myśli rodzi i 
wielkie czyny. Z niego natchnienit 
czerpali święci Pańscy 

— Chciałabym ciebie do nich za- 
CZY... 

— Tak mi „do nich daleko, : fik 

dziś tobie, do Bonapartego. Ty sta- 
nowczo za wiele myślisz o materjal- 
nych wartościach tego świata, za ma- 
ło o duchowych —to ci jest kulą u 
nogi, nie dźwignią. — Pa co czas tra- 
cić i energję na hazardy, spekulacje, 
kupna majątków, na współkę z Gri- 
paremi, przecie posiadasz fundusz po- 
kaźny. Pędzisz jak wicher przez ży- 
cie, w pogoni za marmnościami tego 
świata. 

Niewymowny wyraz lekceważenia 
błysnął przelotnie z twarzy Aleksandra 
— Cette gueuse, pomyślał pojęcia nie 
ma o tem, co jest fundusz pokaźny — 
poczem dodał głośno: — Nie gadaj o 
rzeczach, których nie rozumiesz. Mo- 
ja żona — zapewne — fundusz pokaź- 
ny posiada, ale to mie jest moja wła- 
sność. Radziwiłłowie z Nieświeża, San- 
guszko ze Sławuty, może Puszłowscy i 
szereg magnatów z południa, posiada- 
ja fundusze, ale jam jeszcze chudopa- 
chotek — jak na Ginwiłła. 

Ginwiłł bez odpowiedniego fundu- 
szu — to marny widok, jak król bez 
korony. 

— Wspomniałeś o żonie. Dobre 
pożycie małżeńskie, to podstawa szczę- 
ścia i pomyślności rodziny. 

— Małżeństwo to instytucja niedo- 
skonała — przerwał Aleksander po- 
śpiesznie. 
— Zapewnć, niedoskonała jak wszy- 

a człowiek spadł by do ' rzędu akazów 
z ogrodu zoologicznego. 

— Zasadniczo masz słuszność. 
— Dobre pożycie z żoną, dałoby 

Gi szczęście domowe, stworzyłbyś so- 
bie ognisko rodzinne — to nakaz na- 
tury. Twoja żona osoba mądra, prze- 
zacna, — ułożyć pomyślnie warunki 
życia, z taką kobietą to łatwe zadanie 
byle dobra wola. 

— Znowu mówisz o sprawach któ- 
rych nie rozumiesz, jako stara panna. 
Mnie myśli podobne do twoich nie 
były obce, gdy się ženitem. Stosunki 
jakoś się ułożą, myślałem, osoba sta- 
teczna, poważna, starsza, a wiek gasi 
podobno, nawet wulkany. Omyliłem się 
i dziś pokutuję, wiek teriperamenitu nie 
stłumił, jej jeszcze w głowie romansy. 
Czy można sobie wyobrazić Romea 
wzdychającego miłośnie do starej Ka- 
puleciny? — Romeo nigdy by ze starą 
Kapuleciną, jak ją nazywasz, nie ożenił 

— Pewno że nie, bo sam był czło- 
wiekiem bogatym. 

— W żart sprawę obracasz. 
— Więc mówmy poważnie. — po € 

wiedziałaś hakaz natury. 
Natura jest wielkim prawodawcą. 

Ona prawa stanowi niezłomne, lecz 
czasem sama je łamie, tworząc wy- 
jątki, dla których świat w ramach po- 
rządku miejsca znaleźć nie umie. 

Iwieniecka zwiesiła głowę, głęboko 
stko w życiu ludzkiem, lecz najlepiej zadumana. 
zastosowana do jego ułomnej natury. 
Bez świętości małżeństwa, nie byłoby nice do k 

Właśnie w tej chwili zjawił się go- 
jęcia, z oznajmieniem o go- 

  

rodziny ani kulturalnego społeczeństwa ściu, który czekał w jego mieszkaniu. 
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