
ROK Vili. Nr. 172 (2082) 

L - 
( 

jyserow a, 
„ZACHOI 
‚ М ш 
prograri 

  

  M WILRD  Wior 
С 

' E y? Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 17-82, administracji 228, drukarni £62 

      wo 
gh 30 lipca 1328 r. 

  

irocza S')MERATA miesięczne 2 odniesieniem do domu lub z 
JTH WE'łkq pocztową 4 zł. zagranicę 7 zi. Konto czekowe P.K.O. 
je Wspa/258. W sprzedaży deta!. cena pojedykszego Nr. 20 gr. 

  

larnej pc 
rada św 
) r. 
— 

rzeda| nowego 
TAksofczytał książkę Remarque'a, ten 
Jzielna II jest ironji w tym tytule. „Na 

— ——ie nic nowego“ głosiły komu 
pierwszty dnia: OGON 

dnych nę dniach tych okropieństw na 

’ ma gqQiim ironcie, które opisuje Re- 

ao Teraz także jest dla mas, dla 

„na Zachodzie nic nowego. — 

„1, — (objął przewodnictwo  gabine- 
Jlekin |leważ Poincaremu mają robić 

|z ogr. € i premjer francuski nie chce 

„a Tataf j łóżka kierować polityką Fran 
> Od 184ZYScy ministrowie zostali na 
a iial as 
mebli: I, ic a NIE zmieni. 

ie, sypia Nic się nie zmieni, bo w ostat- 

ki jębihsąch Briand nadawał ton i był 
kie, kre£M takiej polityki framcuskiej, 

oły, Sotrzebuje sajuszu z Polską, tyl- 

e i t. p.lE, o ile ten, spjusz z Polską u- 

Ы unk możliwość najlepszych stosun- 

„Taty. Niemcami. Żadne państwo nie 
lązać się sojuszem z państwem 

'a w iem, a o wiele silniejszem gdyż 

jusz łatwo może się zamńenić 

ż Mość, w stosunek wassalny, 

WATT protekcyjny. Francja jest 

_ | słabsza od Niemiec. Sojusz z 
Płacimy 4 6 : ai 

złotych wyrównuje ten stosunek SH. 

| proc. Vnie może się zrzec sojuszu z 

A ponieważ straciłby wobec Nie 

: ) Zastai równowagę Sił. 
Biskup jednak dla mas za mało. Nie- 
0. Wkła/ie. ideałem naszym jest Zzgo- : 

czole złiGdzy Francją a Niemcami, ale 
mi. 6goda, z której korzystałaby rów- 
n...jie Polska, —'ale nie stan obec- 

(00 RU którym każde bardziej ugo- 
у .. + . 
na hipo“Obec Frangji posunięcie rządu 
powasaa jest napewno połączone 

A Śleniem rewanžowych nastroi 

uro i*ffwobec Polski. 
- Hand Go ias sie nalez » 
vicza - 1g0 dziwić się należy, gdy czy: 

w prasie polskiej takie niezror- 
| ie sytuacji, jak to, które zacy- 
DCOG.P a które bierzemy z 

1 wstepnes zel rzed- ОСН wstępnego gazety „Pr 

y. Przy, 
ci. Zgad: *milczenie oświadczenia Poincar ego 
d. Olim.sze biyra informacyjne tłumaczy się 
jssaj. jeszcze przemajowem, krótko  mó- 

+ endeckiem ujmowaniem naszej po- 
A 7 granicznej, polegającem wiąza- 
jį 0 Politycznej Polski nacjonalistyczno: 

> Wym kursem francuskim, z czem łą- 
Systematycznie przez te nasze biu 
Taficzne uprawiana strusia taktyka 
a tego, co w pojęciu owych biur 

na niepomyślne dla Polski. 
jaliśmy, taki artykuł: „Madryt, 

diemiecka a nasza”, w którym 

„aliśmy właśnie strusią politykę 

SŁOY prasy i naszej ministerjalnej w 
) wszysiłsieŃianitacii. Teśli iakiniż žbie iekrojć ь inspiracji. Jeśli, jakimś zbie 
e ogłoł oliczności, artykułu tego refle- 
lajdrobfest cytz 5 jade io najwi: ytat ROS z „Przed 

po ceń'- to istotnie można -powie- 

O TAN „Słyszał, że dzwonią, a nie wie 
nadzwy, kościcje” a 
ych wat”! kościele „Endecy nie są sym- 

aa łączenia linji politycznej Polski 
e STĘViCowym kursem francuskim, 

PRASPA są symbolem wiary, że 
ska 1, te” iCowy, powiedzmy  traktato- 

zzz 'SAlski, powiedzmy kurs polityki 
amy Kupacji Ruhry będzie we Fran- 

gesf imfował. Politykom francuskim 
bez żaóW traktatu wersalskiego po- 
pari zła była Polska jako straszak na 
mi Niemcy, o których sądzono 
tów: bemi na długo pozostaną. Rze- 

ioną $ Zei polityki było, po przyjęciu 
reszcif icuzów Pomorza i Śląska wy- 
nikła właśnie z, inicjatywą pacyfikacji 

mala jp uprzedzič Francję wW jej го- 

rlistyde S zainicjować Locarno, 
45) Dai powinna była Niemcy 
enia, Adzić do Ligi Narodów, kupić 
nowałdść naszych granic zachodnich 
AR > zachodnich granicach 

tżckich. Wtedy Polska miałaby 
ч zagł a rewanż niemiecki kierowałby 

bo w stronę Anschłussu , albo 
drzekiW Francji, co w obydwu wypad- 
myśl byłoby dla nas korzystne i w oby- 
ncznówypadkach wzmacniałoby sojusz 

3 b-polski, ale wzmacniałoby w zu- 
nował iMmy sposób niż potrzebę tego 
cnicki(w z Framcją wzmacniają teraz 

pienf z dnia na dzień bardziej realne о юМ : ; 
o a, rewanżowe plany  Nie- 
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an, piestetY, nie mieliśmy władzy, 
czerp:by mogła tak zbawienną woltę 

lityce polskiej przeprowadzić. 
__——fislaj twierdzić, że dla nas Briand 
1 23, torzystniejszy niż prawica francu- 
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Inspekcja Gdyni 

WARSZAWA, 29 - 7. Pat. W dn. 
wczorajszym p. minister przemys- 
łu i handlu inż. Kwiatkowski 
wyjechał na inspekcję do Gdy- 
ni, celem zaznajomienia się z 
postępem robót w porcie oraz z 
eksploatacją portu. Jednocześnie 
z p. ministrem wyjechał p. min. 
skarbu Matuszewski. 

Obiad dla młodzieży Związku 
Kół Wiejskich przy udziale p. 

min. Niezabytowskiego 

KRAKÓW, 29—7. Pat. W niedzie- 
lę po południa odbył się w sali Pa- 
wilonu obiad dla młodzieży Związku 
Kół wiejskich, wydany na 400 osób 
przez prezesa Małopolskiego Towa- 

rzystwa Rolniczego p. Dolańskiego. 
W obiedzie wziął między innemi u- 
dział minister Niezabytowski, podkre- 
ślając, że warunkiem zasadniczym 
rozkwitu państwa jest wzajemna 
współpraca społeczeństwa z rządem. 

Dbchbd uroczystości 6 sierpnia 
1914 c. w sfolicy 

Zawiązał się w Warszawie obywa- 
telski Komitet obchodu uroczystości 6 
sierpnia 1914 r. i rocznicy stracenia 
Traugutta, 5 sierpnia 1864 r. Komi- 
tet projektuje zbiórkę organizacyj we 
wtorek w duiu 6 sierpnia br., o godz. 
6 m. 30 po południu, przy wiadukcie 
Poniatowskiego w Al. Trzecie go Maja. 

Następnie organizacje udadzą się 
pochodem do Grobu Nieznanego 
Żołnierza. Po 2 minutowej ciszy dal- 
szy pochód pod Krzyż Traugutta, 
gdzie złożony zostanie wieniec. 

„Wznowienie dochodzenia karne- 
go przeciw bydgoskiemu Deufsch- 

fumsbundawi 

Sędzia Śledczy przy sądzie apela- 
cyjnym w Poznaniu zarządził, w myśl 
wniosku prokuratora przy sądzie ape- 
lacyjnym w Toruniu z dnia 4 lipca 
br., wznowienie dochodzeń przeciw b. 
1i-tu członkom rozwiązanego w roku 
1923 Deutschtumsbundu z Bydgosz- 
czy w kierunku zbrodni szpiegostwa 
według par. 3, 6 i 24 ustawy karnej, 

jakiej się dopuścili przez Świadome 
zbieranie ini zmacyj O charakierze 

tajnym i sprzedawanie tych iniorma- 
cyj państwu ościennemu, oraz o 
zbrodnie z par. 86 ustawy karnej, 
jakiej się dopuścili przez prowadzenie 
ewidencyj b. członków armji niemiec- 
kiej, a to w. celu przygotowywania 
akcji dywersyjnej na wypadek wojny 
polsko-niemieckiej. - . Dochodzenia te 
zostały z dniem wczorajszym roz- 
poczęte. 

Wybitny dziennikarz włoski na 
Górnym Śląsku. 

KATOWICE, 29.VII. PAT. Ostatnio ba- 
wił na Śląsku p. Silvio Maurano, redaktor 
rzymskiego dziennika „latero* oraz współ: 

pracownik „Popolo d'ltalia". P. Silvio Mau- 
rano złożył wizytę wicewoj. Zórawskiemu 

oraz zwiedził szereg kopalń i hut. 

Dar Polonji amerykańskiej na 
pomnik. Zjednoczenia Ziem Pol- 

skich w Gdyni 

WARSZAWA, 29.VII. PAT. Konsulat ge- 

neralny Rzeczypospolitej „Polskiej w „No- 

wym Yorku przesłał na ręce p. ministra 

przemysłu i handlu inż. Kwiatkowskiego 

czek na 328 dolarów, stanowiących dar Ро- 

łonji amerykańskiej zamieszkałej W okręgu 

powyższego konsulatu na budowę pomni- 

ka zjednoczenia ziem polskich w Gdyni. 

Či TO L ARNO 

ska jest nonsensem, jest oczywistem 

samooszustwem. Prawica trancuska, 

która rzecz jasna, programu swego nie 

zrealizuje, reprezentuje program daw- 

nego systemu sojuszów, w którym miej 

sce Rosji zajęłaby Polska. Jest to dla 

nas niewątpliwie korzystniejsze, niż 

polityka Brianda, który dąży do zgody 

z Niemcami, do  franko-niemieckiego 

sojuszu, spekulując na to, że Polska 

nie zerwie swiego sojuszu z Francją, 

gdyż jest zagrożona przez jednostron- 

ne zwrócenie rewanżu niemieckiego 

w stronę Polski, a poza Francją nie 

może znaleźć innego sojusznika. Po- 

wiedzmy poprostu, że w historji so: 
juszów nie ma przykładu, aby jedna - 

strona była tak wyzyskująca wszyst- 

kie korzyści dla siebie, a druga tak 
wyłącznie ponosząca ciężary i koszty 

politycznego sojuszu, jak ten sojusz 

franko-polski. Cat. 

pocztowa ałszczona ryczałtem 
Redekeja rękopisów niezawowionych nie zwraca. Administracja 

mie kwzględnia zasprzeżeń so do rozmieszzzania ogłoszeń. 
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Niezwykle sprytny ozsūst w Mińsku 
Z Mińska donoszą: 30 lipca sąd 

okręgowy w Mozyrze przystępuje do 
rozpoznawania sprawy aferzysty na 
szeroką skalę Krukowicza, który nie 
posiadając żadnych kwalifikacyj zaj: 
mował pod przybranem ' nazwiskiem 
Skarżewskiego szereg odpowiedzial 
nych stanowisk w Rosji Sowieckiej, 
przyczem zdeiraudował wiele pienię- 
dzy. 

Swą karjerę Krukowicz zaczął w 
Symieropolu w 1921 r. gdzie za róż- 
ne przestępstwa wyrzucono go z 
partji i oddano pod sąd. Krukowi- 
„czowi jednak udało się uciec do 
Omska, gdzie się urządził na stano- 
wisku kierownika robót inżynieryjno- 
wojskowych. Po zdeiraudowaniu wiel- 
kiej sumy, „kierownik* uciekł do 
Charkowa, gdzie wypłynął jako za- 
rządzający letniskami, wziąwszy jed: 

nak stąd 4.000 rubli uciekł, by zja- 
wić się w Rostowie w roli członka 
Północno-kaukaskiej krajowej komisji, 

gdzie również przywłaszczył 5.000 rb. 
został aresztowany, uciekł jednak z 
pod aresztu do Leningradu. Tam za0- 
patrzył się w nowe dokumenty i 
przyjechał do Białorusi, gdzie urzą- 
dził się jako instruktor a następnie 
kierownik wydziału budowlanego w 
Mozyrzu. 

Na stanowisku tem zdefraudował 
około 59.000 rb., za które urządzał 

ze swymi kompanami orgje. Stamtąd 

pojechał do Kurska, skąd po zde- 
fraudowaniu większej sumy  przedo- 
stał się do Janowa Mińskiego i urzą- 

dził się przy budowie mostu kolejo- 
wego. Tu również przywłaszczył kil- 

ka tysięcy, jednak na tem karjera 
jego się skończyła i obecnie staje 
przed sądem. Sprawa obejmuje 6 to- 
mów z 2.000 arkuszy. W charakterze 
świadków powołano 33 osób. 

Aresztowanie komonistów w Rydze 
RYGA, 29 VII. PAT. Policja doko: 

nała rewizji w różnych tutejszych 

ośrodkach komunistycznych, przyczem 

skonfiskowała liczne dokumenty, za- 

wierające instrukcje Kominternu w 
Sprawie manifestacyj w dn. 1 sierpnia, 
Aresztowano 17 osób. Z Libawy do- 
noszą, iż aresztowano tam 10 komu- 
nistów. 

Wyrak śmierci na policjanta Potraukasa 
KOWNO, 29 Vil. PAT. Radjo- 

stacja kowieńska donosi o wy- 
roku śmierci na osobie byłego 
policjanta Petrauskasa z litew- 

skiej policji pogranicznej, który 
dokonał zamachu rewolwerowe- 
go na naczelnika powiatu Sej- 
neńskiego Wałancewiczusa. Wy- 
rokiem sądu polowego Petraus- 
kas skazany został na śmierć. 

Šai 24 socjalistów w Szawlach 
BERLIN. 29.6. Pat. Biuro Wolifa 

donosi z Kłajpedy, że sąd polowy w 

Szawlach rozpatrywał na  4-dniowej 

rozprawie tajnej oskarżenie wniesione 

przeciwko 24 socjalistom 

aresztowanym przed kilku miesiącami 

w Kownie, wśród których znajdował 

się również sekretarz generalny partji 
socjalistycznej Galinis. Wyrok, który 
dotychczas otaczany był Ścisłą tajem- 

nicą, ma być; ogłoszony w dniu jut: 

rzejszym. Według informacyj „Meme- 
ler Dampiboot*, skazano na Śmierć 

10 względnie 14 oskarżonych, pozo 

stałych zaś—na dożywotnie ciężkie 

więzienie. Sąd polowy wydał jedno- 

cześnie wyrok Śmierci na litewskiego 

strażnika pogranicznego Petrauskasa, 
oskarżonego o udzielanie pomocy 

zwolennikom Pleczkajtisa w przekra- 

czaniu granicy. Wyrok miał być dzi: 

siaj wykonany. 

Aresztowanie kómunistów 
Z Kowna donoszą:  Kowieńska 

kryminalna policja aresztowała w 
Kownie dwie komunistki, u których 
znaleziono wielką ilość literatury ko- 
munistycznej szczególnie odezw do 
wojska z powodu 1 sierpnia. 

Łotewscy lotnicy do Rewia 
Z Rewla donoszą: 3 sierpnia przy- 

bywają do Rewla 3 wojenne samolo- 
ty wojenne które zostaną 3 dni. Lot: 
nicy łotewscy płk. Skurbe, ppor. Blan, 
por. Eglit i urzędnik wojskowy Put- 
nyń zamierzają zaznajomić się z or- 
ganizacją estońskiej flofy wojennej. 

litewskim». 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. | 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Sej 40 gr. 
nzdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiege 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koł. „Ruch*. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
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 dowodowego 20 groszy. 
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Odmowa socjalnych radykałów 

PARYŻ. 29.6. Pat. Daładier przybył o godzinie 11 min. 20 na Quai 
d'Orsay i zawiadomił Brianda o odmowie socjalnych radykałów wzięcia 
udziału w przyszłym gabinecie w charakterze ministrów bez teki. Przedsta- 
wicielom prasy Daladier oświadczył, iż zdaniem socjalnych radykałów 
bezcelowem jest zwiększanie liczby ministrów bez teki w przyszłym gabi- 
necie. O godz. 12 min. 15 Briand udał się do pałacu Elizejskiego. 
Opuszczając Quai d'Orsay, oświadczył on przedstawicielom prasy, iż ubo- 
lewa z powodu trudności, napotykanych w dążeniu do rozszerzenia gabi- 

netu, spodziewa się jednak, iż pomimo wszystko zdoła gabinet rozszerzyć. 
Większość gabinetu zaznaczył Briand— składać się będzie z członków do- 
tychczasowego rządu. 

Po odmowie socjalnych radykałów 

PARYŻ, 29 VII. PAT. Radykali społeczni odmówili swej współpracy 
w przyszłym gabinecie, Briand powiadomił o tem Doumergue'a. Jest rze- 
czą prawie pewną, że Briand ograniczy się do zatrzymania w swym gabi: 
necie ustępujących ministrów, sam zaś obejmie sianowisko premjera Oraz 
tekę ministra spraw zagranicznych. Jest prawdopodobne, że w ciągu po- 
południa Briand przedstawi swych współpracowników gabinetu prezyden- 
towi Doumergue'owi. 

Gabinet bez zmian 

PARYŻ, 29 VII. PAT. Briand potwierdził w godzinach popołudnio- 
wych, iż nowy gabinet składać się będzie z członków poprzedniego rządu. 
Obie izby zwołane zostaną prawdopodobnie na czwartek. 

Polityka zagraniczna na pierwszym planie. 

PARYŻ, 29 VII. PAT. Jak przewidują, sesja parlamentarna będzie 

bardzo krótka, przyczem omawiane będą niema! wyłącznie z-gadnienia 

polityki zagranicznej. 

Te same wytyczne 

PARYŻ, 29 VII. PAT. Według „Le journal*, ustąpienie Poincarego 

nie pociągnie za sobą żadnych zmian w polityce zagranicznej Francji, Sko- 

ro Poincarć oddał jej ster w ręce Brlanda, który upatrzony jest obecnie 

na kierownika obrad haskich. * 

Konferencja członków nowego rządu u premjera 

PARYŻ. 29.6. Pat. Ministrowie, powołani do nowego rządu, pr zybyl 

dziś do Brianda na konierencję. Parlament zwołany żostanie we Środę 

Radykali nie poprą rządu Brianda 

PARYŻ, 29 VII. PAT. Stronnictwo radykalne postanowiło nie głosować 

za rządem. Decyzja, czy stronnictwo powstrzyma się od głosowania, czy 

też głosować będzie przeciw rządowi, zostanie powzięta w czasie póź- 

niejszym. 

Potwierdzenie wiadomości o nowym gabinecie 

PARYŻ. 29.6. Pat. Agencja Havasa potwierdza wiadomość o 

ukonstytuowaniu się gabinetu pod przewodnictwem  Brianda, 

przy udziale tych samych ministrów. Brłand oprócz przewod- 

nictwa otrzymał tekę spraw wewnętrznych. 

O a SS A T i i E OSS EPOKI 

Pierwsze spotkanie ambasadora S.S.5.R. Dowga- 
lewskiego z min. Hendersonem 

LONDYN. 29.6. Pat. Ambasador sowiecki w Paryżu  Dowgalewski 

odbył rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Hendersonem. W go- 

dzinach popołudniowych ukazał się komunikat oficjalny o tem spotkaniu, 

głoszący co następuje: : 
Rozmowa dyplomaty sowieckiego z ministrem Hendersenem trwała 

pół godziny. Przedmiotem przyjaznej wymiany zdań była sprawa obec: 

nych stosunków pomiędzy obydwoma krajami. Henderson i Dowgalewski 

przedstawili „punkty widzenia swoich rządów. Ambasador sowiecki oświad- 

czył między innemi ministrowi Hendersonowi, że przedstawi swemu rzą: 

dowi przebieg rozmowy. Zaznaczył przytem, że spodziewa się, że będzie 

mógł podjąć narady jutro lub we środę. 
IRAS AAA A 

Przed 1 sierpnia w Europie 
Czego oczekuje Paryż? 

PARYŻ, 29.VII. PAT. „Le Journal" przypuszcza, że czwartek minie spo- 

kojnie, zaznacza jednak, że prefekt otrzymał polecenie udzielenia wojskowej 
och ony fabrykom w Paryżu i na przedmieściach, składom towarowym, pom- 

nikom, gmachom publi znym. Ponaącto strzeżone mają być skrzyżowania ulic i 

ważniejsze stacje kolei podziemnych. Prefekt będzie miał do dyspozycji prócz 

wojsk garnizonu paryskiego 22 tys ludzi, na które złożą się oddziały straży bez- 

pieczeństwa, straży morskiej, policji i żandarmerji, przybyłej z prowincji. 

Plon rewizji w drukarni paryskiego pisma komunistycznego 

TROYS. 29.6. Pat. Podczas dokonanej dziś trzygodzinnej rewizji w 

drukarni wychodzącego tutaj dziennika komunistycznego, wykryto liczne 

kompromitujące dokumenty i odezwy antyrządowe. 

Aresztowania posła komunistycznego w Wiedniu 

WIEDEŃ, 29.VII. PAT. Policja tutejsza aresztowała deputowanego komu- 

nistycznego, Czecha Smrdę, który przemawiał wczoraj na zakazanym przez 

policję zebraniu komunistów austrjackich; nawołnjąc do manifestacyj w dn. 1 

sierpnia. 

  

Sensacyjny proces polifyczny w Gzechosławacji 
REDAKTOR „SLOWAKA* POSEŁ BELA TUKA OSKARŻONY O ZDRADĘ GŁÓWNĄ. 

BRATISLAVA, 29-VII. PAT. Dzisiaj rano rozpoczął się tu proces posta Beli Tuki, 

członka partji ks. Hlinki i naczelnego sedaktora organu tej partji „Slovak*. Akt oskar- 

żenia zańzuca posłowł Beli Tuqe zbrodnię zdrady tajęmnic wojskowych okaz przygo- 

towania spisku przeciw republice, które to przestępstwa podpadają pod ustawę o ochro- 

nie republiki. ‚ 
oskarżani zarzuca oprócz akcji szpiegowskiej podjęcie próby oderwania przy 

użyciu gwałtu Słowacji i ofiarowania jej zpgranicznemu państwu, oaz organiżowanie 

w tym celu nh terytorjum Stłowaczyzny uzbrojonych sił, mianowicie „Rodobrony“. Pro- 
ces wywołał wielkie załnteresowanie w kołach politycznych z uwagi ra rolę, jaką ode- 

ywał Tuka w organizacji partji ludowej oraz na kryzys, jaki wywdialo affesztowanłe 
Taki w łanie tej najbardziej wpływowej w Słowaczyźnie qłartji politycąnej, nałeżącej 
do większości rządowej. й 

Tuka broni się 

PRAGA, 29 VII. PAT. Dziś w pierwszym dniu procesu przeciwko 
Tuce i jego wspólnikom o szpiegostwo wojskowe oraz o akcję przeciwko 
republice czechosłowackiej wygłosił przemówienie poseł Tuka, zbijając 
zarzuty o konszachtach z kołami węgierskiemi i oświadczając, że oskar- 

żenie go jest wynikiem antagonizmów politycznych. Dzisiejszy „Slovak* 

zamieścił obszerny artykuł wstępny, w którym zaznacza, że w procesie 

Tuki pociągają do odpowiedzialności za rzekomą zdradę stanu patrjotycz- 
'ne elementy czechosłowackie dążące do autonomii. Pierwsze wydanie 
„Slovaka“ zostało skoniiskowane. 

Ostatni dzień pobyiu Pana Prezydenta 
Azerzypospolitoj w Krakowie 
Młodzież na Wawelu. 
KRAKÓW, 27 7. Pat. Pan Prezydent 

przyjął wczoraj na Wawelu wycieczkę mło- 
dzieży polskiej z Ameryki, prowadzoną przez 
prof. Gałązkę, a następnie wycieczkę Źwiąz- 
ku Narodowego z Ameryki, w imieniu któ- 
rej złożył hołd Panu Prezydentowi p. Hem- 
pelman. Zgłosiła się również na audjencję 
do Pana Prezydenta delegacja Bratniej Po- 
śnocy Studentów Uniwersytetu Jagiellon- 
skiego prosząc o zezwolenie na nazwanie 
nowego domu akademickiego w Krakowie 
imieniem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

- Raut pożegnalny. 
KRAKÓW, 29 7. Pat. W godzinach wie- 

czornych w niedzielę odbył się na Wawelu 
wspaniały pożegnalny raui, wydany przez 
Pana Prezydenta. O godz. 9ej wszedł do 
sali poselskiej Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej, w towarzystwie pani Mościckiej i w 
otoczeniu członków domu cywilnego i woj- 
skowego, witając się serdecznie z obecny- 
mi. Na raucie obecni byli przedstawiciele 
wszystkich stanów społecznych, zarówno z 
Krakowa, jak i z okolicy, między innemi 
minister Niezabytowski, wojewoda Kwaś- 
niewski, gen. Wróblewski, biskup ks. Ros- 
pond i generalicja. Uwagę zwracały na sie- 
bie piękne stroje podhalańskie i krakowskie. 
Wielu ziemian przybyło w kontyszach. Rąut 
w niezwykle serdecznym nastroju przecią- 
gnął się do późnej godziny. 

Akt pożegnania. 
. KRAKOW, 29 7. Pat. Dziś przed połu- 

dniem, po dwutygodniowym pobycie na 
Zamku Wawelskim i w Małopolsce Zacho= 
dniej, Pan Prezydent Rzeczypospolitej wraz 
z małżonką opuścił Kraków, żegnany przez 
wszystkich obywateli miasta z najgłębszą 
czcią i miłością. Przed odjazdem żebrali się 
na Wawelu przedstawiciele władz miejsco- 
wych, rządowych, wojskowych i miejskich 
oraz prezes Małopolskiego; T-wa Rolnicze- 
go, który podziękował gorąco Panu Prezy- 
dentowi za zaszczycenie swą obecnoscią 
ośrodków rolniczych Małopolskiego T-wa 
Rolniczego. Pan Prezydent na pożegnanie 
oświadczył, że rolnictwo Małopolski Zacho- 
dniej i Środkowej jest nadzwyczaj umiejęt- 
nie zorganizowane. Praca rolników - mówił 
Pan Prezydent — pozbawiona zabarwienia 
politycznego, a tak dla państwa pożytecz= 
na, powinna być nadal w tym kierunku 
kontynuowana. 

Po pożegnaniu się z przedstawicielami 
Małopolskiego T-wa Rolniczegc, Pan Pre- 
zydent opuścił komnaty Wawelu, poczem 
wsiadł do aula, eskortowanego przez szwa- 
dron ułanów. O godz. 11-ej Pan Prezydent 
wraz z małżonką i świtą odjechał z Wa- 
welu+ Po drodze zgromadziły się tłumy pu- 
bliczności - żegnając owacyjnie opuszczają- 
cego gród podwawelski Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Na granicy miasta, koło rzeki Bialuchy 
w Prądniku Czerwonym, ustawiła się kom- 
panja honorowa 1 pułku saperów kolejo- 
wych ze sztandarem i orkiestrą. Obok ze- 
brali się przedstawiciele władz, duchowień” 
stwa, wojskowości i obywatelstwa krakow- 
skiego z prezydentem miasta sen. Rollem 
na czele. O godz. 11 min. 30 przybył do 
Czerwonego Prądnika Pan Prezydent. Kom- 
panja honorowa sprezentowała broń, orkie- 
stra odegrała hymn państwowy, poczem 
pożegnał Pana Prezydenta sen. Rolle, pre- 
zydent miasta Krakowa. Po przemówieniu 
sen. Rollego Pan Prezydent pożegnał się z 
obecnymi i wśród „entuzjastycznych owacyj 
odjechał drogą ną Michałowice w towarzy- 
stwie woj. dr. Kwaśniewskiego, dowódcy 
korpusu gen. Wróblewskiego i wicewoj. 
Ducha. Na granicy pow. krakowskiego Pan 
Prezydent pożegnał przedstawicieli władz 
s krakowskiego i odjechał w kierunku 
pały. 

1№ nastawienie pliki zagranicznej 
ILJA 

Rozsądny glos „Rytas'a“ 

KOWNO, 29 7. Pat. W związku z kon-, 
fliktem rosyjsko-chińskim „Rytas* twierdzi, . 
że mogą zajść okoliczności, w których 
Litwa zmuszona będzie do uczestniczenia 
w rokowaniach o uregulowanie konfliktu, 
jeżeli rząd litewski będzie kontynuował 

swoją rosyjskofilską i germanofilską polity- 

ką. Niektórzy politycy sądzą— pisze „Rytas* 
—że jedynem wyjściem dła Litwy jest zwią- 
zanie swoich łosów z losami Rosji i Nie- 
miec, w przypuszczeniu, że Niemcy i ZSSR 
zawsze bronić będą interesów Litwy. Jednak= 

że oba te kraje, w ciężkich dla Litwy chwi- 

lach, nietylko nie okazały jej pomocy dy- 
plomatycznej, lecz działały nawet na jej 
niekorzyść. W polityce zagranicznej Litwa 
nie powinna orjentować się w kierunku 
Niemiec i Rosji sowieckiej. 

Polska—Ausfrja 62:44. 
W niedzielę odbyło się na stadjonie w 

Królewskiej Hucie międzynarodowe spotka- 
nie lekkoatletyczne reprezentacyj kobiecych 
Polski i Austrji. Mecz posiadał niezwykle 
zajmujący przebieg i przyniósł w plonie 3 
rekordy polskie i jeden austrjacki. 

Osiągnięte zwycięstwo w stosunku 66:44 
punktów zawdzięcza Polska w dużej mie- 
rze Walasiewiczównie, lekkoatletce, nie 
dawno przybyłej z Ameryki. 
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zekolada zdrowia 
fabryki 

A.PIA$ECKI 
w KRĄKOWIE 

jest bardzo smaczna 

i pożywna dla dzieci. 

Żądać wszędzie. 
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ECHA KRAJOWE 
Niebywałej siły huragan przeniósł przez granicę 

liiewską 8-leiniqą dziewczynkę 
Drzewa powyrywane z korzeniami — Zniszczone piony. 

Przed kilku dniami powiat Brasławski nawiedziła niezwykle 
5йпа burza, połączona z gradem. Huragan powstał w godzinach 
popołudniowych i przeszedł szerokim na pół kilometra pasem 
przez teren gminy Smołweńskiej zrywając z domów i stodół da- 
chy, wyrywając drzewa i obalając zupełnie słabsze budynki. W 
tym że czasie grad, wielkości od dawna już u nas nie notowanej 
zniszczył zboże na przestrzeni 400 dziesięcin należących do wsi 
Bižaniszki, Benabiszki, Nowiny, Heroniów, Szamionka, Koma- 
ryszki i Turowszczyzna, Straty znaczne. 

Wprost nieprawdopodobnem wydać się może fakt, że siłą 
huraganu porwana została na Litwie i przeniesiona 0 2 kilo- 
metry na nasze terytorjum ośmio-letnia dziewczynka. Świadczy 
to najwymowniej o sile wiatru. 

Ta sama burza spowodowała na terenie pow. Postawskiego 
następujące wypadki: na terenie gminy Kobylnickiej wpobliżu 
wsi Ko,ry wskutek uderzenia pioruna zabity został mieszkaniec 
tejże wsi Antoni Owsiuk, w gm. Tuczajskiej płorun uderzył w 
jeden z budynków wsi Macuty. Ogleń strawił doszczętnie zabu- 
dowania gospodarskie i domy mieszkalne Kajetana Dubowika i 
Kazimierza Gierluka. We wsi Murzy gm. Kozłowszczyzna piorun 
uderzył w dom Wiktora Murzika. Ogień przeniósł się na sąsied- 

  

nie zabudowania. 

Burza pod Wiżajniami 
Niemniej silną wichura przeszła w 

raz biły w okolicy zapaliły wieś Półkoty 
rejonie Wizajn. Pioruny które raz po 
owodując zniszczenie kilku gospo- 

darstw. Ogień dz ęki wiatrowi momentalnie objął budowle tak, że mieszkafńicy 
palących się domów z narażeniem własnego życia usiłowali ratować dobytek. 
W trakcie wyprowadzania krów z palącego się chlewu ulegli silnemu poparze- 
niu mieszkaniec tej wsi Jefun Sołowjew, jego żona i córka. 

W szpitalu gdzie wszystkich trzech ulokowano wskutek odniesionych ran 
zmarła żona Sołowjewa. Stan pozostałych jest również beznadziejny. Podc.as 
burzy padał również grad który uszkodził przeważnie jarzyny. (©) 

  

RUDNIKI. 

— Największa przetwórnin grzybów. 
We wsi Rudnia w lasach rudnickich powstał 
ośrodek obejmujący 60 hektarów terenu, na 
którym w ogromnej ilości znajdują się róż- 
ne grzyby i jagody leśne. 

Zbiory grzybów prowadzone pod ia- 
chowem kierownictwem będą kierowane do 
Rudni, gdzie powstała największa w Polsce 
przetwórnia grzybów. (b) 

WILEJKA 

— Matkobójstwo. Niedaleko wsi Sieni- 
szcze gm. wiażyńskiej, mieszkaniec wsi Ma- 
terycze Piotr Moroz w czasie sprzeczki o 
siano zabił matkę swą Zofję Moroz, poczem 
zbiegł. Władze wdrożyły dochodzenia i za- 
rządziły pościg za matikobójcą. 

GŁĘBOKIE 

— Jeszcze jedna „polityczna* sprawa. 
Przed kilkoma dniami Sąd Okręgowy w 
Wilnie będąc na sesji wyjazdowej w Głę- 
bokiem rozpoznawał sprawę polityczną — 
z oskarżenia niejakiegoś Chaima Gordona. 
0 uprawianie roboty komunistycznej. 

Mimo wysiłków oskarżycieli — funk- 
cjonarjuszy policji Sąd nie mógł dopatrzyć 
się wimy oskarżonego i Gordona uniewinnił. 

Jakkolwiek sprawa ta rozpoznawana 
była przy drzwiach zamkniętych głośno 0 
niej do dnia dzisiejszego mówiono, nie cho- 
dzi tu o osobę oskarżonego ale o przykry 
fakt, fakt stwarzania przez policję spraw, 
które w wyniku swoim przynoszą całkowite 
uniewinnienie oskarżonych. у 

Podobnych do tej spraw było ostatnio 
dużo, że wspomnę tylko dwie większe 
(Skórko) gdzie z 56 oskarżonych kilku, do- 
słownie kilku tylko otrzymało karę. 

Usunięcie ze stanowiska Komendanta P. 
P. p. Skalskiego jakoby stało właśnie w 
związku z temi Sprawami, gdyż przebieg 
ich wyraźnie wskazywał na niezdrowość sto 
sumków. Pytano się powszechnie co to, zła 
wola czy też zbytnia gorliwość gra nicząca 
z karygodną  lekkomyśtnością. Ustąpił p. 
Skalski, czy jednak stosunki w tym wzglę- 
dzie [poprawią się? 

Kto wie — może właśnie sprawa Gor- 
dona byla ostatnią z szeregu  „słabych* 
spraw. 

Każdy zdrowo myślący obywatel  ro- 
zumie, że za antypaństwową robotę po- 
winna być surowa kara robić jednak wy 
wrotowców ad hoc stanowczo nie Mo 

STOŁPCE. 

— Symptomatycznie oznaki. Liczne do 
niedawna transporty drzewa z Rosji Sow. 
dostarczane do Stołpoów, obecnie zmniej. 
szyły się o 50 proc., oraz dochodzą niere- 
gularnie. 

Dnia 20 b. m. w Niehorełoje zatrzyma- 
mo szereg pasażerów, obywateli chińskich, 
którzy chcieli opuścić granice Rosji sowie- 
«kiej. Dopiero dn. 22 b. m. pozwolono im 
udać się w dalszą jpodróż. 

Według opowiadań podróżnych, ruch 
pasażerski z Rosji sowieckiej został ostatnio 
rzez władze sowieckie znacznie obostrzony. 
śród ludności po stronie sowieckiej, krążą 

Mój przyjaciel 
Zawarce znajomości 

Wśród mych przyjaciół, a mam ich 
nie mało, przyznać sprawiedliwie na- 
leży, jest jeden — ku któremu, gdy 
myśli moje biegną, stają się one we- 
sołe i przyjemne. Rzekłbym, wstępuje 
w nie radość i słońce. 

Tak jest, ten dziwny mój przyja- 
ciel miły, tak wdzięczny i ciekawy, tak 
niepospolicie niebanalny i nienużący, a 
tak bardzo życia i werwy pełen!.... 

Simieon Samuiłowicz! 
Piękne, potężne imię! Dzwięczne 

„otczestwo''! 
Symchą zwą go poprostu niektó- 

rzy, — ale to ci ca (wieczny pokój) 
tatę jego ordynarnie Szmulem mienili. 
Myśmy się odrazu umówili, że go ty- 
tułować będę per. „panie Szymos je“, 
a om mnie... eh, co to kogo obchodzić 
może. 

Skończymy z tytułami. — Dość, 
że mój przyjaciel znany jest pawszech- 
nie w rejonie ulic Szklanej i Żydow- 
skiej jako „Simieon Samuiłowicz*, a 
z mojej strony określany jako „pan 
Szymon“ i basta! 

Mój przyjaciel, pan Szymon, jest 
człowiekiem wzrostu niewielkiego, 
jest... co tu w bawełnę owijać... jest 
niski, nawet może zgoła mały. 

najdziwaczniejsze pogłoski o przygotowa- 
niach do wojny z Rosją sow. w Polsce. Tru- 
dno stwierdzić, czy to tendencyjne wersje, 
rozsiewane przez agitatorów sowieckich, czy 
też podniecone umysły ludności, same wy- 
snuwają te wizje. 

SŁONIM. 

— Nareszcje oświetlenje elektryczne. 
Za czasów, kiedy elektryczność była u nas 
na Wileńszczyźnie zjawiskiem dość rzad- 
sskiem, a władza spoczywała w ręku na- 
jeżdzców — Rosjan, mawiało się o Słonimie, 
że jest to „gorod nie bolszoj”, który „oświe- 
szczajetsia łunoj”. 

Tak było dość długo i po odzyskaniu nie- 
podłegłości. Słonim tonął w mroku i dopiero 
niedawno 'wzięto się energicznie do roboty. 

W dniu 25 b. m. po raz pierwszy 
oświetlone było miasto prądem nowej ele- 
ktrowni, a nazajutrz firma budująca elektrow 
nię przekazała ją Magistratowi. 

Ponieważ zaszła jpotrzeba wykończenia 
jednej pompy poczynając od jutra dopiero 
Słonim będzie oświetlony całą noc. 

MEJSZAGOŁA 

— „Wyzwołenie* rusza się. „Wyzwole- 
nie“ rožzuchwalone niespodziewanem si+po0- 
wodzeniem osiągniętem, na terenie naszego 
powiatu, przy wyborach do Sejmu ostatnio 
za wszelką cenę usiłuje zdobyć popułarność 
wśród ludności wiejskiej. Płatni agitatorzy 
objeżdżają wsie wbijając w głowy nielicz- 
nych słuchaczy przekonanie o wielkich ko- 
rzyściach włościan wynikających z nałeże- 
nia do „Wyzwołenia*. Zabiegi te nie dały 
dotąd zbyt widocznych rezultatów, mimo to 
kierownictwo partji nie daje za wygraną a 
nawet ostatnio usiłuje rozszerzyć swoje 
wpływy drogą organizowania sekretarjatów 
powiatowych i okręgowego w Wilnie. 

Jak nas informują sekretarjaty powia- 
towe mają powstać w Wilnie — dla pow. 
Wił.-Trockiego. Lidzie i Oszmianie. Na kie- 
rownicze stanowiska w nich desygnowane 
są przez partję specjałnie z Warszawy 050- 
by obeznane z pracą agitacyjną. jówią 
też o porozumieniu „Wyzwolenia“ ze stron- 
nictwem chłopskiem. 

' POW. WILENSKO-TROCKI 

— (0) Roboty drogowe w . Wileń- 
sko-Trockim. Ze | ini Ezio 
na ostatniem posiedzeniu wydziatu powiato- 
wego sejmiku wileńsko-trockiego wyjaśniło 
się, iż prace wydziału drogowego, ujęte 
budżetem na rok 1929—30, są wykonywane 
w 80 proc. 

Najważniejszą akcją w dziedzinie go- 
spodarki drogowej jest (praca, polegająca na 
kapitalnej konserwacji dróg  gruntow tych 
za pomocą nabytego równacza drogowego: 
„Bitvargen*, który obecnie pracuje na trak- 
cie Turgielskim, aby umożliwić komunikację 
autobusową. 

Tempo budowy” Urogi bitej Ponary— 
Landwarów świadczy o tem, iż budowa szo- 
sy będzie ukończona w terminie, jak to i 
było przewidziane, a to do 15 października 
roku bież. 

Czoło wysokie, właściwie nie wiado- 
mo czy wysokie, czy też poprostu ły- 
se, tak mu się jakoś, dziwnie jedno z 
brugiem zlewa, — łysina z tem wyso- 
kiem czołem. 

Jest śniady, że mógłby z łatwością 
uchodzić za autentycznego południaw- 
ca. Za takiego go wielu brało: gdy 
przed wojną odbywał powinność 
wojskową) w „piechotnom* (tak!) 
takom-to a takom polku“,  (słu- 
żył wtedy w szesnastej rocie i był le- 
wo-flankowym. Kto w wojsku rosyj- 
skiem służył, łatwo się domyśli, że 
mój przyjaciel do wyższych wzrostem 
w swym pułku nie należał). 

Proszę sobie teraz wyobrazić czło- 
wieka, który przy niskim  wzroscie, 
dość korpulantniej tuszy, śniadej cerze 
i wysokiem czole, ma wielki nos, tak 
wielki, że mógłby się chyba cały w nim 
pomieścić, parę czarnych jak heban 
oczu, to gromy miotających to rados- 
nych dziecięco, to naprzemian zimnych 
przejmująco i znów dobrotliwe blaski 
rzucających. 

Proszę sobie wyobrazić jeszcze 
usta, to pogardliwe, to łakome, to pia- 
ną zaszłe i parę rąk, jak skrzydła wia- 
traka ruchliwych, a już cały mój „pan 
Szymon“ stanie w wyobraźni, jak ży- 
wy, tak, jak mnie przed oczami stoi, 
gdy słowa te piszę. 

Poznaliśmy się niespodzianie. 
Wszedłem poprostu do jego (Szymo- 

SŁOW. 6 

-2 wielkiej chmurymaty deszcz 
Nie będzie wojny na Dalekim Wschodzie 

Jak się odbędzie likwidacja konfliktu 

WIEDEN, 29—7. Pat. Według doniesień dzienników z Char- 
binu, przypuszcza się tam powszechnie, że likwidacja konfliktu 
chińsko:sowieckiego nastąpi w ten sposób, iż rosjanin zamiano- 
wany zostanie kierownikiem tamtejszej szkoły politechnicznej, 
zaś jeden z urzędników sowieckich - generalnym dyrektorem ko- 
lei wschodniej z tem zastrzeżeniem, ce funkcjonarjusze sowieccy 
tej kolei wstrzymają się od wszelkiej propagandy politycznej. 

Zdecydowane stanowisko Chin 

BERLIN, 29.6. Pat, Biuro Wolifa donosi za Reuterem z Nankinu, że 
rząd chiński postanowił załatwić konflikt z Sowietami w drodze pokojowej- 
O ileby rząd sowiecki nie uwzględnił przedstawień rządu  nankińskiego 

Chiny oddadzą sprawę Lidze Narodów. Obecnie rząd chiński  przygoto- 

wuje odnošne pismo do sekretarjatu Ligi. Utworzono prowizoryczną strefę 

neutralną między Chinami a Rosją sowiecką szerokości 30 klm. 

TYEROMENCZDRA i : 

XII kongres sjonistyczny w Zurychu 
ZURYCH, 29.VII. PAT. Żydowska Agencja Telegraficzna donosi: O godzinie 4 

min. 30 po poł odbyło się w wielkiej sali teatru miejskiego uroczyste otwarcie XVI 
kongresu sjonistycznego. Loże zajęte były przez przedstawicieli państw, akredytowa- 
nych przy rządzie szwajcarskim oraz reprezentantów Ligi Narodów. Loża prasowa za- 
jęta była przez kilkaset dziennikarzy. Prezes Weissmann otworzył posiedzenie, wy- 
głaszając przemówienie inauguracyjne i witając delegatów kongresowych oraz przed- 
stawicieli rządu i gości. Następnie wygłosił przemówienie Nuchim Sokołow, w imie- 
niu zaś rządu Szwajcarji reprezentant kantonu zurychskiego, w imieniu rządu Wielkiej 
Brytanii poseł angielski w Bernie, w imieniu Ligi Narodów zastępca generalnego se- 
kretarza Albert Dufour Ferrand, 

Obrady Z-gj międzynarodówki 
przy udziale delegatów 23 państw 

ZURYCH. 29.6. Pat. Rozpoczęły się tu obrady komitetu wykonaw- 
czego drugiej międzynarodówki. W obradach biorą udział delegaci 23 
krajów. 

  

Siraszna katasfrofa samolofu w 154-ej godzinie 
lotu bez przerwy 

BERLIN, 29.VIl. PAT. Biuro Wolffa donosi z Minneapolis, że samolot „Minne- 
toka* odbywając lot rekordowy, spadł nagle po 154 godzinach lotu z wysokości: 60 
metrów na automobilowy kort wyścigowy, rozbijając się na drzazgi. Pilot poniósł 
śmierć. Towarzyszący mu mechanik jest ciężko ranay. 

Wybuch w składzie 100.000 flaszek gazu frującego 
skończyło się na łzach i mdłościach 

BERLIN. 29.6. Pat. Robotnicy zajęci na robotach ziemnych w berliń- 
skiej dzielnicy Wiłmersdori natrafili dziś—jak donosi „Vossische Ztg. — 
na znajdujący się w ziemi na głębokości zaledwie kilku metrów olbrzymi 
skład flaszek metalowych, napełnionych gazami trującemi. których działa- 
nie polega na wywoływaniu łzawienia oraz ciężkich mdłości. 

Skład ten, zawierający 100 tysięcy flaszek, pochodzić ma jeszcze z 
czasów wojny. W czasie robót ziemnych kilka baniek z gazem, / wskutek 
nieostrożności robotników, pękło i gaz począł się ulatniać. Wśród robot- 
ników i przechodniów powstała nieopisana panika. Policja zamknęła kor- 
donem miejsce wypadku. Zaalarmowana straż ogniowa zajęła się usunię- 
ciem niebezpiecznego składu. 

Nowy rekord frwania lotu kobiecego 
Osiągnęła go Marise Bantie 

LE BOURGET, 29 VII. PAT. Francuska Marise Bantie dokonała na 
monoplanie lotu trwającego 26 godzin 46 minut, bijąc w ten sposób re- 
kord Światowy trwania lotu kobiecego, który posiadała dotychczas miss 
Smith z wynikiem 26 godzin. 24 minuty. 

Wynik ratdu gwiaździstego do Poznania 
POZNAŃ, 29.VII. PAT. Wczoraj późnym wieczorem ukończono obliczanie wyni- 

ków raidu gwiaździstego do Poznania. Zwycięstwo w raidzie odniósł p. Duszyński z 
Poznania, drugie miejsce zdobył p. Boski z Warszawy. Nagrodę pań zdobyła pani 
Paprocka z Warszawy. Pozatem odbył się wczoraj pościg za balonem kulistym. Na- 
grodę pierwszą zdobył p. Rojek, drugi—p. Duszyński. 

Czytajcie Ulyól WtarstWOWĄ 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Cieszkowskiego 9. 
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na) „interesu“ — bo mnie don zwabit 
krzyk jakiś miesamowity, com go usły- 
szał przed wystawą się zatrzymawszy. 

Wszedłem i zastałem taką sytua- 
cję: 

Przy ladzie stał młody człowiek z 
wyszukaną ubrany eiegancją, stał spo- 
kojny, zimny jak anglik, mało, jak 
lord najautentyczniejszy. Stał i słu- 
chał. A z drugiej strony lady stał mój 
obecny przyjaciel i krzyczał, nie! on 
nie krzyczał — to nie był krzyk — to 
był wrzask, jazgot, harmider. 

Gdym wszedł, jedna z rąk gospo- 
darza opisywała w powietrzu koło, by 
spocząć na ladzie, ale tylko na chwilę, 
bo zaraz potem wraz z drugą w bezru- 
chu przed piersiami pana Szymona za- 
stygła, przy jednocześnie słyszalnym, 'a 
z ust jego pochodzącym dźwięku: sza! 

Te ruchy rąk, to „sza”, odrazu 
mnie zorjentowały. Zrozumiałem, że 
mam doczynienia z wulkanem, co tylko 
na chwilę przycichł, aby zaraz tem 
silniej wybuchnąć. 

— Pan pozwole? — padło pytanie. 
— Niech się pan nie krępuje, niech 

pan załatwi tego pana (tu wskazałem 
na gentlemana przy ladzie), ja zacze- 
kam odparłem. 

Nie czekając aż skończę p. Szymon 
wszczął djalog ze swym poprzednim 
rozmówcą. 

— No to jak bićz? Posłuszajtie, 
tak że nie wazmożno! Pan wie, wi zna- 

jetie, czto wi mnie ustroili? Wi: miie 
zakryli wieś kredit. Ja sze dowie sze 
ja sze dusze sze (rzeczywiście zach- 
łys nął się). Ja sze pana zaufałem, co 
znaczy? ja sze miślałem, że u mnie 
sprawa z dżentelemmanem, teraz to 
widze co to jest, to jest granda. Pan 
postąpiłeś jak szantażysta, jak żulik. 
Ganei. Piu, nie chce panu znać. Spójrz 
pan. (to zwrot do mnie) elegant, psza 
krew, łachudra! Wijdź pan z interesu. 
Idź pan do lckielzona, to mój konku- 
rent, niech on tyż na panu straci. Dla 
czego, ja pitam dlaczego, tylko ja 
mam tracić! żegnam panu! 

Przez cały czas tyrady gospodarza 
gość stał nieruchomy, zimny, obojęt- 
ny. Dopiero gdy cisza nastała usłysza- 
łem głos: Simieon Samuiłowicz, wy 
nie nierwniczajtie, ja was praszu! 

— Wus is a „nie nierwniczajtie“? 
—padła momentalna odpowiedź. Boże! 
ja nie mogę, ja nie witrzymam. Skan- 
dał! On mnie uczy! Ja panu nauczi, ja 
pana pokaże. Ubierajtieś! Protestant! 

Tu dopiero stalo się coś,.co + 
najdalej posunięte przypuszczenia w 
niwecz obróciło. 

Człowiek z zalady, nieskazitelny 
gentleman, ten sam co spokojnie wszy- 
stkiego co dotąd powiedziane zostało 
wysłuchał — stał się lwem. Nie zdzier- 
żył. Słowo. „protestanit* było tą żagwią 
co si ędo słomy przytkięto. 

— Jak pan śmiesz, padło. Ja pytam, 

Tempe.atura, w której żyją członkewie ekopodycj Byrda 
Poprostu wierzyć się nie chce, że 

podczas, gdy my prażymy się na słoń- 
cu, rzeki wysychają z powodu posu- 
chy i niewal w każdym numerze dzien- 
nika czytamy o częstych wypadkach 
śmierci od porażenia słonecznego, 
członkowie ekspedycji Byrda przeży- 
wają obecnie najsroższą zimę. 

A jednak w komunikatach nadesła- 
nych do paryskiega ,„Excelsioru* przez 
pana Russel Oven donoszą, że tempe- 
ratura na terenach bieguna południo- 
wego zajmowanych przez ekspedycję 
Byrda spadła w dniu 17 bieżącego 
miesiąca do 53 stopni poniżej zera. 
Było tak potwornie zimno, że stojąc 
u wejścia do tunelu prowadzącego do 
ziemianek członkowie ekspedycji sły- 
szeli szmer wywołany zamarzaniem 
ich oddechu. Naturalnie że badaniu te 
go zjawiska można się było oddawać 
tylko na sekundę, gdyż piekielny mróz 
zmuszał natychmiast ciekawych śmiał- 
ków do ukrycia się w  przytulnych 
schronach. Na sekundę nawet nie moż- 
na wyjść z ziemianek bez naciągnię- 
cia na siebie najcieplejszej odzieży, 
gdyż nikt na świecie nie byłby w sta- 
nie znieść bezkarnie różnicy tempera- 
tury sięgającej 70 stopni. Temperatu- 
ra w ziemiankach jest 17 stopni cie- 
pła a na zewnątrz 53 mrozu.. 

Gwałtowny mróz pociąga za sobą 
różne zabawne konsekwencje, i tak na- 
fta używana przez automobilistów do 
smarowania motorów aby je ochronić 
przed zamarznięciem, pozostawiona w 
bańce szklanej przy 53 stopniach mro- 
zu zamarzła na bryłę lodu. Ta sama 
nafta w tej samej temperaturze zam- 
knięta w pudełku od papierosów, za- 

Prošba o wznowienie procesu pani 
Baśsaraho 

Sławny 'adwokat paryski, znakomi- 
ty obrońca mecenas de Moro-Griafferi 
w procesach karnych, wystosował do 
prezesa Sądu Najwyższego prośbę O 
wznowienie sprawy pani Bassarabo 
skazanej w roku 1922 na 20 lat cięż 
kiego więzienia, albo przynajmniej o 
ułaskawienie skazanej która już od- 
siedziała 7 lat kary. 

Prosbę swą © wznowienie proce- 
su lub o młaskawienie skazanej, me- 
cenas de Moro-Giafferi motywuje no- 
wemi zeznaniami jakie mu uczyniła 
Paulina Jacque, córka podsądnej. 

Paulina była swajego czasu świad- 
kiem, którego zeznania najbardziej ob- : 
ciążyła jpanią Bassarabo, a mianowi- 
cie, zeznawała ona podczas procesu, 
że mietylko słyszała strzały, którymi 
matka zabiła ojca, ale nawet że nie- 
mogła pośpieszyć mu-na ratunek, gdyż 
matka zamknęła ją poprzed nio na 
klucz w pokoju. 

Właśnie to poprzednine zamknięcie 
na klucz córki było momentem naj- 
bardziej obciążającym w procesie, 
gdyż stanowiło dowód że zbrodnia zo- 
stała popełniona z premedytacją a nie 
w uniesieniu. 

W swoim liście wysłanym przed 
kilkoma dniami do mecenasa Moro- 
Giafferi panna Bassarabo, mie cofa 
wprawdzie zarzutu zbrodni popełnio- 
nej przez matkę, tylko-donosi że sumie- 
nie jej nie pozwala dłużej milczeć, że 
opowieść jej o poprzedniem zamknię- 
ciu ją na klucz była od początku do 
końca zmyśloną. 

Prezes Sądu Najwyższego uważa 
to zeznanie za nie wystarczające do 
wznowienia procesu, gdyż usunięcie 
zarzutu premedytacji zbrodni jest za- 
ledwie okolicznością łagodzącą, jed- 
nak przed ostatecznem wypowiedze- 
niem sie choe on osobiście przesłuchać 
pannę Bassarabo, by się od niej do- 
wiedzieć ico skłoniło ją poprzednio do 
złożenia fałszywego zeznania. 

Przesłuchanie panny Pauliny Jac- 
ques odbędzie się zapewno w majbliż- 
Szych dniach zaraz po jej powrocie 
z Rennes, dokąd wyjechała aby odwie- 
dzić miatkę w więzieniu. 

Należy przypuszczać że mecenas 
de Moro-Giafferri wyzyska ten pomyśl- 
ny obrót sprawy aby przy pomocy 
swej znakomitej, wymowy, zdobyć od- 
zyskanie wolności dla swojej klientki. 

  

co znaczy? kto panu upowaźnił, ja 
panu naucze, ja pana pokaże! Powtórz 
pan to słowo jeszcze raz! Sprobuj pan 
tylko! Ja panu proszę, ja panu uprzej- 
mie proszę. 

No! Niech pan zobaczy (tu zwrot 
da mnie) on sie zląk sie! 

— Ha, ha, ha, było odpowiedzią z 
za lady ma to wyzwanie. Co pam so- 
bie właściwie wyobrażisz? Ja panu 
sze boje? Ja? Ha, ha, ha! 

A potem nastąpiło: forte: Uhj, trzy- 
majcie mnie, ja go zabije! (Było nas 
trzech w sklepie t. zw. strony i ja. Do 
kogo więc był zwrot „trzymajcie mnie 
skierowany, do dziś dnia nie wiem. 
Sądzę jednak że liczba mnoga dotyczy- 
ła mnie, co moją jednoosobową ©0so- 
bowość przejęło zdziwieniem). 

Potem nastąpiło jeszcze już zna- 
cznie spokojniejsze powiedzenko: 

— „Miły  chłopczyna* — na co 
padło ze strony przeciwnej jedno sło- 
wo „Idiot“. Nastąpilo  trzašniecie 
drzwiami i... zostaliśmy we dwuch t. 
zn. gospodarz i ja. 

I tak się jakoś złożyło, żem z czło- 
wieka obcego zupełnie stał się dla 
„pana Szymona odrazu bliskim, od 
razu bardziej jego kłopotów świado- 
mym od wieku co już go dano znali. 

Rozmawialiśmy długo. Umyślnie nie 
potrącałem drażliwego tematu  ncy- 
dentu którego byłem świadkiem. jekroć 
pan Szymon zaczynał coś o tem mó- 

   
       

    

   

    

    

mieniła się w lekko stężałą masę po- 
dobną do masła, przy dotknięciu to 
masło „parzyło jak ogień. Wentylatory" 
w ścianach dymią jak lokomotywy. 

To nagłe, gwałtowne  oziębiehie 
wpłynęło również na obniżenie tempe 
ratury w pomieszczeniach. Papierośni- 
cą wydobyta z kieszeni wygląda tak 
ośnieżona, jakby leżała przez czas dłuż 
szy na zamieci śnieżnej, a ubrania, po- 
ściel i materace są również pokryte 
Szronem. Pomimo jednak tego wszy: 
stkiego dzielni badacze nie uskarżają 
się zbytnio, owszem twierdzą nav 
że są komfortowo zainstalowani i 
przy zachowaniu środków ostrożności, 
mogą nawet odbywać kiłkominutowe 
spacery przed domem. 

Trudno sobie wyobrazić, jak człon- 
kowie ekspedycji Byrda, po powrocie 
z klimatu podbiegunowego będą się 
czuli w naszym klimacie zwłaszcza je- 
żeli trafią na takie, jak tegorocine 
upalne lato. : 

SYNEK 
Obrkzek z życia sowieckiego 

„Bezalkoholowa“ sobota. Pusty, głuchy 
zaułek na przedmieściu: policjanta ani na 
łekarstwo. 

Na stosie cegiet pozostawionych od prze- 
budowy kominów w jednym z domów leży 
mężczyzna pijany do nieprzytomności. 

Około pijanego siedzi skulony chło- 
piec tarmosząc go z ostrożna za rękaw. 

— Tatko.. tatko... proszę wstawać” 
Pijany mie czuje tarmoszenia i nie sły- 

dzy słabiutkiego głosu chłopca. Śpi pochra- 
pując. 

— Chłopcze, co to twój ojciec? — py- 
ta się małego przechodząca kobieta zauł- 
kiem. 

— Tak — odpowiada nawpół z płaczem 
— Matka posłała mnie od rana szukać ojca 
po restauracjach. 

w, że to ukradną mu jak się upije. 
— Boże dobry, co ci łudzie wyrabiają 

— wstawiła swoje trzy grosze druga baba 
— Piją jak tylko grosz do ręki trafi, a w 
domu głód i nędza, 

— (Co się tu stało? — dopytywali się 
przechodnnie. 

— A ot ojciec tego małego upił się 
jak Świmia, a on pilnuje żeby nie okradli. 
Matka przysłała. 

— Miała rację mnie trzežwą okradli, a 
co już gadać o pijanym. Obiorą do nitki. 
Takie już czasy mastafi. 

Przy dzisiejszych czasach i robaka 
zalać nie grzech — zauważył jakiś robotnik 
z kielnią i kubełkiem w ręku. 

Uwaga ta nie przypadła do gustu roz- 
prawiającym niewiastom. ; 

— Robaka zalać? Wam by tylko ro- 
baka zalewać, a ty kobieto haruj od świta 
do nocy. Patrzcie go — jaki madry... robaka 

talać! Lepiej byś twego kolegę“po fachu | 
do domu odprowadził opoju. 

— Odprowadź kiedy on na nogach nie 
stoi. Popróbuj — tłomaczył się niefortunny, 
obrońca ipijanego. AF 

Maty, a ty dawno za ojcem (go. 

  

  

  

dzisz? i 
‚ — Od południa — odpowiedział chło- 

piec — jak tylko wypłatę zrobili tąk on 
pić i zaczął. Boję się, okradną tatkgg resztę 
pieniędzy zabiorą. Popilnuję. 

— Ojej policji przecież niema. 
A ty, poradził ktoś z obecnych *— pie- 

niądze u ojca zabierz i matce odnieś... 
„— ТаК, ®К — podchwyciłv zgodnie 

PAY — weź i matce odnieś, Pewno cze- 
a? 

— Mama od rana nie jadła. 
Momentalnie znaleźli się chętni do po- 

mocy. Przeszukano kieszenie i wysypano za- > 
wartość ich. Pijany leżał spokojnie, tylko b 
w momencie, kiedy przekręcano go na bok | 
zamruczał. 1 

Chłopiec odskoczył przestraszony. į 
Aby mnie tylko nie pobit. Ja już chciałem 
sam wyjąć, ale się bałem, wyszeptał. 

Nic, nic.. Nie bój się mały, my nie 
damy. Poszukaj porządnie. 

Prócz obwarzanka i drobnicy na su .- 
mę złoty siedemdziesiąt nic nie znaleziono. 
Pieniądze wręczono chłopcu. Pijany tymcza- 
sem mruczał coś pod nosem. 

— No tak to będzie pewniej. Leć mały 
do matki, a nie pogub pieniędzy. 

‚ — Czapkę też weź — poradził robotnik 
z kielnią — tu zabiorą ją, szkoda warta pa- 
rę złotych. 

— Wysyp pieniądze do czapki i leć. 
Matkę sprowadź niech do domu zabierze. 
Szkoda człowieka. 

— Patrzcie go jak wesoło do domu 
poleciał — zawważyła jakaś babuleńka — 
choć na chłeb przyniesie. 

Chłopiec tymczasem wbiegł do bramy 
wyjął z czapki pieniądze, schował je do 
kieszeni i przekonawszy się, że czapka mie 

I 

pasuje ma jego głowę rzucił ją w ciemny 
kąt bramy. i * 
„— Niežle! — pomyšla! brzęcząc pienięėZ 

mi w kieszeni — udało się już drugiego 
pijanego tak obrałem — teraz można będzie 
pójść do cyrku, twów popatrzeć. Wychodząc 
na ulicę obejrzał się jak gdyby szukał oczy- 
ma następnego ojca. 

wić, starałem się mu przerwać na 
inne tory rozmowę skierowując, tak 
nakazywała mi moja delikatność. 

Myślałem że mi się sprawę, której 
byłem świadkiem uda z rozmowy wy- 
eliminować, gdzież tam! 

я Pan wie, te  warszawiaki to 
prima łobuzy. Oni nabierają!!!! O-la! 
Pan miśli, ten co byt, on kto? Warsza- 
wiaka, czarny anioł na jego głowie. 
On mnie kosztował ładne pieniędzy i4 
zdrowie. „r 

Gdy to mówił, czuć było že sie 
straty na zdrowiu i majątku oblicza 
właśnie, tyle było w całej postaci, pa- 
na Szymona, wyrazu. 

Rozmawialiśmy jeszcze długo. Roz- 
staliśmy się przyjaciółmi. I taki był 
naszej przyjaźni, w gromach burzy za 
wartej, początek. 
s Minęły od owego dnia lata. Przy” 
jaźń moja z panem Szymonem trwa 
stale. Mam do niego słabość, lubię go 
za jego impulsywność, za jego bezyo- 
średniość i uczciwość w wyrażaniuu 
uczuć, lubię go mimo, że wiele z jąpo 
racji cierpię. @ 

Ostatnio zaprotestował mi wekiel 
(dałem mu żyro). Dziś właśnie idędo 
niego w tej sprawie. Ciekaw jestem 
jak zareaguje gdy go „protestantem* 
nazwę. Mik. 

  
tódęós * 

Yra



  

Niezwykły zafarg graniczny z Kownem PODAKCZI ZEN WSCHODNI 
gorszeniu (wzrost sumy weksli zapro- 

(idzie się podziała Mereczanka?— Sprytny manewr uniemożliwiający Spław drzewa---Konferencjaw Dmitrówce 
ka jest rzeką spławną i tratwy polskie idą 

Miki 
i Koniunkiura gospodarcza w CZErweu Na granicy polsko-litewskiej powstało na terenie gm. Orańskiej, Koztowa i Rusa- 

> zbóż, a 

Według „Instytutu badania kon- 

   

  

junktur gospodarczych i cen*, w 
czerwcu ruch recesyjny  konjunktury 
wystąpił wyraźniej niż w miesiącach 
wiosennych, w których rozmiary obro 
tów towarowych oraz, w nieco mniej- 
szym stopniu, produkcji stanowiły czę- 
ściowo kompensatę zahamowannia Žy- 
cia gospodarczego w mroźnych mie- 
sięcach I kwartału r. b. Powstała w 
ten sposób chwilowa poprawa, wyraź- 
na w kwietniu, już w maju nie wyka- 

. zała postępów W czerwcu sytuacja go 
spodarcza w kraju kształtowała się 
pod decydującym wpływem czynników 
konjunikturalnych, których działania 
nie przesłaniał już charakterystyczny 
dla poprzednich miesięcy wpływ os- 
trych zmian atmosferycznych. 

Przewozy kolejowe zmniejszyły się 
Wskaźnik przewozów dóbr wytwór- 
czych wynosił w czerwcu 134,0 wo- 
bec 138.1 w maju, wskaźnik przewo- 
zów tkanin 99,2 wobec 113,0 w maju. 
Wślad za zmniejszeniem się obrotów 
towarowych ujawnił się powolny ruch 
przystosowawczy produkcji. Ogólny 
wskaźnik produkcji, który w maju wy- 
nosił 129,6 obniżył się w czerwcu do 
127,7 Ogółne rozmiary były w tym mie 
siącu po raz pierwszy nieco mniejsze, 
niż w analogicznym okresie mies 
nym przed rokiem. Ceny artykułów 
przemysłowych miały tendencję zniż- 
kową, która objęła towary, zależne od 
sytuacji na rynku światowym (surow- 
ce włókiennicze, metale nieżelazne) 
oraz krajowe artykuły nieskartelizowa- 
ne (drzewo, przędzę, tkaniny). 

Wskaźnik produkcji dóbr wytwór- 
czych obniżył się ze 151,0 w maju do 
149,6 w czerwcu, a więc mniej więcej 
równomiernie do wskaźnika produkcji 
dóbr spożycia (w maju 113,0, w czerw 
cu 111,3). Paprawą zaznaczył się prze- 
mysł budowlany oraz najsilniej związa- 
ny z nim mineralny; natomiast znacz- 
ny spadek wykazał przemysł metalowy 
Zmniejszenie się wytwórczości meta- 
łowego przemysłu przetwórczego jest 
wynikiem ogólnego ruchu, zmierzają- 
cego do ograniczenia inwestycyj w 
gospodarce prywatnej i państwowej 
do najkonieczniejszych nakładów. 

Produkcja żelaza i stali uległa w 
czerwcu zmniejszeniu w porównaniu 
z majem, przyczem jedynie wytwór 
czość surówki przekracała zlekka po- 
ziom z przed roku. Produkcja stali 
złewnej i wytworów walcownianych 
znajdowała się na poziamie niższym. 
Spadek wykazały również zamówienia 
w Syndykacie Hut Żelaznych. Decydu- 
jący wpływ wywarło na nie ogranicze- 
nie inwestycyj państwowych w związ- 
ku z polityką oszczędnościową rządu 
rozwój zamówień prywatnych, ulega- 
jąc zmianom powolniejszym, zależnym 
bezpośrednio od czynników konjunk- 

  

turalnych, ma znaczenie bardziej symp | 
tomatyczne Spadek zamówień prywat- 
nych trwa, jest jednak dość łogodny. 

Przesilenie w przemyśle włókien- 
ninczym oraz, mniejszego znaczenia 
lecz podobne ze względu na podłoże 
na jakiem powstało, w przemyśle gar- 
barskim, nie uległa w czerwcu złago- 
dzeniu. Proces dostosowywania się 
produkcji do rozmiarów zapotrzebo- 
wania trwa. 
W kształtowaniu się siły nabywczej 

szerokich mas większe zmiany nie za- 
szły. Wzrost płac realnych wobec zniż 
ki kosztów życiowych został skompen- 
sowany |przez zmniejszenie się zatru- 
dnienia. | 

W rolnictwie czerwiec nie przy- 
niósł dalszego pogorszenia, raczej po- 
prawę, którą, narazie przynajmniej, 
nosi cechy chwilowej pauzy w istnie- 
jącej depresji. Istotnie uzdrowienie sto 
sunków w obrocie zbożowym pozosta- 
je w zależności od przywrócenia rów- 
nowagi między światową produkcją 

ich; spożyciem; madchodzą 
ce zbiory na! półkuli Północnej rokują 
raczej zwięktszenie istniejącej dyspro- 

„porcji, niż /jej usunięcie. 
Pomimo sprzyjających warunków 

w jakich znajduje się od wiosny pro- 
dukcja zwierzęca, ogólny poziom siły 
nabywwczej wsi jest znacznie niższy, 
mie W latach 1927 į 1928 i trudno. 
przypuszczać, by zakupy rolnictwa, 

zwłaszczą większego na rynku prze- 

mysłowym doznały w prędkim czasie 
ożywienia. 

Na rynku pieniężnym wystąpiły 
symptomy, wskazujące na zmniejsze- 

> się dotychczasowego napięcia, w    

testowanych o 3 proc. ), w czerwcu 
poprawiła się: suma weksli zaprote- 
stowanych zmniejszyła się w porów- 
naniu z majem o 47 proc. 

Ogólny rozwój konjunktury zazna- 
czył się w czerwcu powolnym ruchem 
тесе$) 

  

jnym. Na rynku pieniężnym, sta- 
nowiącym ostatnio zwłaszcza najczul- 
szy punkt naszego życia gospodarcze- 
go, nastąpiło lekkie odprężenie. Czer- 
wiec był okresem stopniowego przy- 
stosowywania się życia gospodarczego 
do zmienionej sytuacji na rynku, przy- 
stosowywania się przedewszystkiem 
produkcji do zredukowanej sił y na- 
bywczej konsumenta. (—) 

znej mierze zapewne dzięki lek- 
kiej poprawie sytuacji w rolnictwie. 
Zapotrzebowanie na środki obrotowe 
było nieco mniejsze. „Uliczna* stopa 
dyskonitowa w Łodzi obniżyła się z 
22 proc. do 20 proc. 

   

Wypłacalność która jeszcze w ma- 
jusjak wykazują. dane ostateczne Głów 
nego Urzędu Statystycznego, uległa po 

* 
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Rrtystka feafru  petershurskiggo —aienfem G.P.U. 
CO ROBIŁA W WILNIE SZWAGIERKA W.KS. BORYSA, RASZEWSKA. 

Niedawno jeden ze znanych działaczy emigracji losyjskiej Burceiw ogłosił w Pa- 
ryżu sensacyjne rewelacje, że szwagierka wielkiego księcia Borvsa Włokizim: i 
cza, b. artystka Aleksandryjskiego Teatru w Petersburgu Raszewska jest ajentem 
do spraw emigracji w G.P.U. działając z xamienią priezesa G.P.U. Mesinka. Wiadomość 
ta wywołała w większych skupieniach emigracji rosyjskiej, szczęgólnie zaś w Wiłnie 
wielkie wrażenie. Okazała się obecnie, iż Roszewska rzeczywiście przyjeżdżała do Wil- 
na dla utrzymania kontaktu z tutejszemi siejami amigracji rosyjskiej. Poraz pierwszy 
przybyła do Wilna w 1921 r. zatrzymując się przy ul. Zygmuntowskiej 14. Wówczas 
przyjechała z Kowna przez „pas neutralny". Dokonała oma spisu wszystkich aktyw- 
nych członków ugrupowań emigignckich, przyjęła memorjał od duchownego prawo- 
sławnego Lewickiego o działalności duchowieństwa, oaz od T-wa rosyjskiego. Miała 
wszędzie otwarty dostęp jako szwagierka wielkiego księcła. Żadnego z zobowiązań, 
jakie wzięła na siebie ze stąony emigracji dotychczas nie wykoqała, pieniędziy skład- 
kowych nie odesłała i znikła bez. śladu. W tutejszych sierach rosyjskich panuje prłzie- 
konanie, że rpiwelacje Burcewa są absolutnie pdawdźiwe. 

Masowa ohława na przestępców 
W nocy z soboty ną niedzielę na terenie Wilna i okolic była zarządzona maso- 

wa obława na ukrywających się przestępców i dezerterów. W obławie wzięła udział 
policja, żandarmerja i wojsko. Według z góry opracowanego planu poszczególne od- 
działy zajęły powierzone sobie rejony, rewidując różne lokale, spelunki i miejsca zbi6- 
rek różnych podejrzanych, jednocześnie legitymowano wszystkich przechodniów znaj- 
dujących się tej nocy na ulicy. 
! Szczególnie silne oddziały okrążyły wzgórza na Antokolu i cały teren przylega- 
jący do tej dzielnicy, bowiem wiadome było, że po całym tym terenie przesuwają się 
szczególnie w nocy całe falangi różnych rzezimieszków i ukrywających się przed karą 
a którzy obrali góry za miejsce noclegu i orgji. Zatrzymano ogółem 125 osób, w tem 
trzy osoby poszukiwane przez władze sądowe. 

Tragiczne zakończenie zwykłej hójki 
Policjant w obronie własnej zabija awanturnika. 
W miasteczku Gierwiatach pow. Wil.-Trockiego wynikła w niedzielę bójka po- 

między kilkoma włościanami: Rafałem Remisem, Stan. Borowskim i Józefem Wołejko. 
W trakcie bójki Remis został poraniony co spowodowało, że ktoś z przygod- 

nych świadków zawiadomił o tem policję. Na miejsce przybył przodownik Sienkiewicz 
starając się uspokoić uczestników bójki i skłonić ich do zaniechana awantury; Stano- 
wisko Sienkiewicza odniosło skutek wręcz przeciwny, bo, oto jeden z uczestników 
zajścia Tomasz Ruziński zaczął stawiać czynny opór i uderzył Sienkiewicza. W tym 
momencie przybył przod. Sienkiewiczowi z pomocą post. Olechnowicz, na którego 
rzucił się z kamieniem Ruziński. Olechnowicz w obronie własnej użył broni palnej (re- 
wolweru), zabijając Ruzińskiego. 

Na miejsce wypadku celem przeprowadzenia , dochodzenia wyjechał Starosta 
i sędzia śledczy. 

LAU TAWIKIÓPAKOCEKCTAKAZESA 

mienny jące w dniu 15 sierpnia święto pułkowe, wo- 

   

  

Kasas 

   

  

j WTOREK bec wymarszu pułku na poligon, odbędzie 
i 30 Dziś Wschód si. g. 3 m. 27 się w Ścisłem gronie pułku. 

Julitty Zach. sł. o g, 19 m. 25 SZKOLNA. 
jutro — (a) Nauczanie w szkołach  specjal- | Ignacego nych. Zostąły opracowane przepisy aa, 
  

ce kwalifikacje do nauczania w szkołach 
powszechnych specjalnych. W szkołach tych 
jak wiadomo uczą dzieci głuchoniemych, 
ociemniałych i psychicznie anormalnych 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U.S.B. 

z dnia 29  Vil. 1929 r a PA umysłowo lub moralnie) 
więc tam komplet nauczycielski musi być od-- S 7 158 powiednio obrany i wykwalifikowany, Wy- średnie | magane w przyszłości kwalifikacje będą po- 
siadali nauczycielowie, którzy prócz dyplo- 

Temperatura lg 140C mu do nauczania w szkołach paka, średnia | uzyskali świadectwo państwowego instytutu 
pedagogiki specjalnej. 

Opad za do- } Jedynie w drodze wyjątku funkcje nau. hę w mm. | czyciela może pełnić osoba nie posiadająca 
wymaganych świadectw lecz mająca odpo- 

Wiatr l Zachodni wiednią praktykę i obeznana ze sposobami przewažający | odni. nauczania w tych szkotach. 

Uwagi: pogodnie, przelotne opady. ZEBRANIA i ODCZYTY 
Minimum za dobę-|- 10°С. 

Maximum na dobę -l- 189C. 
Tendencja barometrysxza: stan stały. 

URZĘDOWA 
— Podróż inspekcyjna komendanta wo- 

jewódzkiego P. P. Komendant wojewódzki 
p. P. insp. Konopko wyjechał na teren wo- 
jewództwa celem przeprowadzenia inspekcji. 

— Dotoczne walne zebranie Syn- 
dykatu Dziennikarzy Wileńskich odbę- 
dzie się w sali Towarzystwa Muzycz- 
nego „Lutnia* (drugie piętro), we 
środę dnia 31 b. m. a godzinie 16-ej 
(ewenitualnie, bez względu na ilość 
przybyłych członków, o godzinie 16 
min. 30). Porządek obrad obejmuje, 

WOJSKOWA. 
— Zmipna na stanowisku dowódcy 3 

bryg. KOP. W dniu wczorajszym zastępują- 
cy p. wojewodę p. naczelnik Rakowski przy- 
jął przybyłego z pożegnalną wizytą dowód- 
cę 3 bryg. KOP. w Wilejce płk. W. Nowa- 
czyńskiego. Płk. Nowaczyński przeniesiony 
został na takie same stanowisko na Wołyniu. 

— Dowódca i korpus oficerski 85 p.p. 
strz. wileńskich powiadamiają, że przypada- 

  

obok zwyczajnych sprawozdań wybo- 
ry nowych władz Syndykatu i sprawy 
zawodowe. 

RÓŻNE 

‚ — (0) Szczęśliwy wilnianin. Jak się do- 
wiadujemy. główna wygrana | serji wielkiej 
loterji fantowej Powszechnej Wystawy Kra- 
jowej w Poznaniu padła na los, nabyty przez 
studenta architektury U.S.B. p. Ludomira Ko- 
złowskiego, który jednocześnie pracuje w 
wydziale budowlanym wileńskiej Dyrekcji 
Dróg Wodnych, gdzie właśnie i nabył przez 

    
  

kasę pożyczkowo-oszczędnościową pracow- 
ników szczęśliwy los. 

— Kim jest komunista Fenster? Do 
wiadujemy się, iż jeden z kierowników 
lewicy P.P.S. w Wilnie żyd Zelik Fen- 
ster w roku 1920 był komisarzem apro- 
wizącji w Wilnie, następnie zaś w ro- 
ku 1923 członkiem żydowskiego głów- 
nego związku złodziei pod nazwą „Bru 
der Farajnu“. J 

W sprawie „Bruder Farajnu“ Fen- 
ster został aresztowany i osadzony w 
więzieniu na Łukiszkach. 

W chwili obecnej Zelik Fenster 

  

ao przystępuje do organizacji nowego le- 
Najlepiej wicowego związku zawodowego ro- 
DOZNA botników drzewnych w Wilnie i roz- 

5 począł pracę organizacyjną wśród wa- FARBUJE szowników. || 
OB UWIĘ — Z T-wa Rosyjskiego. Prez 

du wileńskiego Towarzystwa Rosy 
Bielewski podał się do dymisji. | 

Prezesem zarządu wybrano dyrektora 
gimnazjum W. T. Ros. p. Rozenowicza. 

a — O cennik dla przewoźników. Według 
informacyj jakie otrzymaliśmy „odnośne wła- 
dze ustaliły wysokość opłaty za przejazd 
łódką przez Wilję 20 groszy. Do ceny tej 
przystosowali się łódkarze przewożący u 
wyłotu ul. Arsenałskiej natomiast ignorują 

. 

    iwizelkiewyroby 
ыр ЯТТа 

ostatnio kiika satargów, z których jeden 

jest conajmnjej niezjwykły. 

Jak władomo granica  polsko-litewska 

w rejonie gminy Orańskiej przebiega wzdłuż 

rzeki Mewieczanki. Granicą jest środek rzeki. 

Ma to niemałe znpczenie, gdyż Mereczan- 

    

ŻYWA REKLAMA W WILNIE. 
W którymś punkcie ulicy Mickiewicza 

zbiegowisko. Zatarasowuje chodnik, tamu- 
je ruch uliczny. Ludzie stoją przed oknem 
wystawowym i gapią się ną coś. Ten i ów 
uśmiecha się. 

Raz w raz od grupy obserwatorów 
ktcś odejdzie i słychać rozmowy: 

— Ciężka, panie, praca. Co pan myśli? 
Tak wystać cały dzień, ciągle się uśmie- 
chając i pantofelki malując... Dobrze musi 
zarabiać 

Zaintrygowany tylko co posłyszanem, 
podchodzę i ja. Przystaję i, jak inni, ga- 
pię się. 

Na wystawie sklepowej, przy stoliczku, 
na którym flaszki i flaszeczki poustawia- 
re, stoi panienka. Trzyma bucik w rączce. 
Pokazuje go zebranym, główką potrząsa, 
uśmiecha się, potem bierze pendzelek, ma- 
cza w buteleczce, znowu pokazuje, znowu 
się uśmiecha, wreszcie pucuje bucik pen- 
dzelkiem. 

Panienka jak landrynek, jak 
neczką. Słodziutka (za oknem), 
wesoła, niezmordowana. 

Praktyki swe z małemi przerwami 
powtarza, ciągle się uśmiecha i coś, czego 
przez szybę nie słychać, mówi. | ZA 

A ludzie przyglądają się, usmiechzją się 
do panienki, ten i ów głową jej przytaknie 
i są tacy co godzinami stoją. | B 

Niewiadomo czy się robocie panienki 
przyglądają, czy też jej samej. 3 ! 

Ale są i inni, tacy, których ani panien- 
ka ani jej praca nic nie obchodzi. Stoją 
oni poprostu dlatego, że inni też stoją. 
Przyjemnie jest posłuchać, co inni mówią, 
jakie uwagi prawią, | p 

Po takiem widowisku wraca się do 
domu i dziwy o nim otoczeniu opowiada. 
Bo czyź nie dziwem jest, że się w Wilnie 
panienka znalązła, której tylko © to cho- 
dzi, żeby ją jaknajwięcej ludzi na wystawie 
sklepowej obejrząło. ы 

Wiadomo: - „Žywa reklama“. Mik. 

radze- 
milutka, 

ją przewoźnicy zatrudnieni naprzeciw plažy 
tuskułańskiej wymagając opłaty 25—30 gro- 

szy. sai A 
Obydwa te punkty są na terenie Wilna, 

przypuszczać więc należy, że i wysokość 
opłat powinna być ta sama. Uregulowanie 
tej kwestji jest chyba obowiązkiem posterun- 
ku policji na Antokolu. 

— Wycieczka z Ameryki. Od lipca r. b. 
bawi w Polsce wycieczka młodzieży z pol- 
skich szkół dokształcających z Ameryki. Wy- 
cieczka ta jest nader gościnnie podejmowa- 
na: przez przedstawicieli władz i społeczeń- 
stwa zwiedzanych miejscowości. * 

W programie wycieczki jest przyjazd 
do Wilna w dniu 9 sierpnia r. b. Pobyt go- 
ści potrwa 2 dni. ЗАРО 

Celem zorganizowania przyjęcia i uprzy- 
jemnienia pobytu w kraju naszej młodzieży 
z za oceanu odbędzie się posiedzenie 
dnia: 31 lipca r. b. (w środę) o godz. 18-ej 
w dużej sali konferencyjnej urzędu woje- 
wódzkiego (Magdaleny 2) z porządkiem 
dziennym następującym: | ` 

1) Ukonstytuowanie się Komitetu Oby- 
watėlskiego przyjęcia wycieczki mtodziežy 
polskiej z Ameryki. 2) Ustalenie programu 
pobytu. 

— lle samochodów kursuje na terenie 
woj. wileńskięgo i nfpwogródzkiego. Według; 
ostatnich zestawień liczba samochodów kur., 
sujących na drogach w. województwie wi- 
leńskiem wynosi 434 pojazdy. W tej liczbie. 
osobowych — prywatnych 144, autobusów. 
98 i motocykli 26. ; 

Natomiast liczba: samochodów kursują- 
cych w województwie nowogródzkiem wy- 
nosi zaledwie 77 samochodów, 67. autobu- 
sów i 14 motocykli. Powyższe dane nie 
uwzględniają dorożek samochodowych, któ- 
rych hiczba na terenie Wileńszczyzny sięga 
250 maszyn. ; 

W stosunku do roku 1927, ruch samo- 
chodowy wzmógł się o 40 proc. 

— Podziękowanie. P. drwi Jakó- 
bowi Ramanowskiemu, za szczególnie 
pieczołowitą opiekę w czasie ciężkiej 
choroby mej żony, składam na tem 
miejscu serdeczne podziękowanie. 

Fryderyk Łęski. 

— Podziękowanie. Słuchaczki i słucha- 
cze kursu polonistycznego wakacyjnego w 
Wilnie składają serdeczne podziękowania 
panu inspektorowi szkolnemu m. Wilna 
Stanisławowi Starościakowi, jako administra- 
cyjnemu kierownikowi kursu za troskliwość 
i opiekę roztoczoną nad kursem, stawiając 
go na wysokim poziomie przez organizowa- 
nie wzorowych wycieczek dających tak wie. 
le przeżyć estetycznych i umiłowanie sędzi- 
wego Wilna, oraz pedagogicznemu kierow- 
nikowi kursu dr. Stanisławowi Adamczew- 
Skiemu i panu profesorowi Kazimierzowi Le- 
wickiemu — dyrektorowi państwowego gi- 
mnazjum w Zamościu, za pełną poświęcenia 
się pracę nad oświetlaniem i zaszczepieniem 
umiłowania piękna literatury ojczystej oraz 
za stworzenie miłej i serdecznej atmosfery 
zawdzięczając czemu dało się osiągnąć naj- 
lepsze wyniki pracy, dającej nietylko zdoby- 
cze wiedzy materjalnej, lecz dźwigającej du- 
cha na wyżyny. 
Wilno 29-VII 29 r. 

Kurs Połonistyczny w Wilnie. 

Podziękowanie. 
Kurs Przeszkolonych Położnych» 

składa tą drogą serdeczne podzięko- 
wanie za cenne wskazówki, jak rów- 
nież za troskliwą opiekę: Dyrektoro- 
wi prof. Karnickiemu, prof. St. Wła- 
dyczce, dr. St. Paszkiewiczowi, dr. A. 
Waszkiewiczowi, dr. B. Żebrowskie- 
„mu, dr. K. Stawiarskiej i dr. W. Kar- 
nickiemu. 

Kurs Przeszkolonych Położnych. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Naj- 
bližszą premjerą Teatru Polskiego będzie 
„Miłość bez grosz $. Ki й о. W 

zą. Sztuce tej wystąpi artystka teatru krakow- 
p. skiego Janiną Piaskowska. 

— Ostatnie występy Teatru Artystycz- 
nego Stanisławskiego. Dziś ukaże się potęż- 
ne arcydzieło literatury rosyjskiej „Potęga 
ciemnoty* L. Tołstoja w wykonaniu wybit- 
nych sił zespołu artystycznego. Ze względu 
na wyjątkowe powodzenie kierownictwo te- 
atru przedłużyło swój pobyt w Wilnie na 
dni kilka. 

Repertuar dalszy zapowiada: w środę 

naszą połową, t. j. wzdłuż naszego brzegu. 

Litwini radzi z każdej okazji, aby ją- 

trzyć, wpadli na niezwykły pomysł. Ponie- 

waż MeryGaaqka w niektórych miejscach 
robi bardzo ostńe zakręty, przekopali oni ka- 

nał (po cięciwie zakrętu) zmieniając przez 

to koryto rzeki w ten sposób, że na pew- 

nej przestrzenj Mereczanka przepływa obec- 

nie wyłącznie po stroałe litewskiej. Po! stro- 
nie polskiej pozostało suche łożysko rzeki. 

Na tej podstawie straże litewskie nie prze- 

puszczają nowem łożyskiem tratw polskich 

strzelając do flisaków. 

Na niezwykły ten wybieg Litwinów za- 

reagowały władze polskie słusznie twier- 

dząc, że granica przebiega środkiem rzeki, 

Litwini zaś są zdania, że mają prawo kopać 

kanały gdzie im się podoba nie wnikając w 

to czy nie spowoduje to wyschnięcie rzieki 

polskiej. 

Pozpstałe zatargi powstały z powodu 

przesunięcia przez) straże litewskie kopców 
granicznych z okolicy Kotyszja orazi szere- 
gu wypadków porwania przez Litwinów 

obywateli polskich (jak to: Wojtkiewicza — 

  

„Wieś Sti czykowo“ Dostojewskiego, w 
czwartek „Wujaszek Jaś* Czechowa i w pią- 
tek „Bracia Karamazowy* Dostojewskiego. 
Zapowiedź dalszych występów wywołała 
żywe zainteresowanie. Bilety na wszystkie 
przedstawienia są do nabycia w kasie teatru 
11—1 i 3—9 wiecz. 

— Si Hałama w Wilnie. Wielką 
atrakcją dla publiczności wileńskiej będą wy- 
stępy znakomitych sióstr Halama, zapowie. 
dziane na sobotę 3-go i niedzielę 4-go sierp. 
nia w gmachu Teatru Polskiego. Pozatem 
w wykonaniu bogatego programu wezmą 
udział Serafina Talarico i Adam Leliwa (ju- 
nior). Bilety już są do nabycia w kasie tea- 
tru pol skiego codziennie 11—1 i 3—9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Helios — Zuzia sakspfonistka. 
Kino Kol. „Ognisko* — Dzielnica hańby 
Lux — Złota Lilja. 
Kino Miejąkie — Niezwyćiężona Flota. 
Polonja — Górą rezerwiści. 
oadny — aka kaske 

— a (Lili 5 ои arty: zpbawi 

Wanda — Burza. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Tragiczny finał wycieczki. W nie- 
dzielę rano na szosie w pobliżu Baranowicz 
znaleziono ciężko rannych kulami rewolwe- 
saowemi kobietę i mężczyznę. 

Jak stwierdzono byli to mieszkańcy Bia. 
łego stoku Karolina Szaciłowska 1 Jan Zdro- 
dowski sekwestrator miejski. W jakich oko. 
licznościach wypadek miał miejsce ze wzglę- 
du na stan rannych i brak świadków ustalić 
nie można. Nie wykluczonem jest że usiło- 
wali oni popełnić samobójstwo. 

— (c) Ułan ciął szablą cywila. Na ulicy 
Lwowskiej w czasie zajścia wynikłego po. 
między Antonim Romańczukiem a ułanem 4 
pułku ułanów Filipowiczem ten ostatni dobył 
nagle szabli i zadał ciężki cios przeciwniko- 
wi przebijając mu płuca. Ranne Roman- 
czuka natychmiast odwieziono do szpitala 
zaś sprawcę poranienia_połicja ujęła i skie- 
rowała do dyspozycji władz wojskowych 
które osadziły go w. więzieniu. 

— (c) Podezks zabawy na podwórku. 
złamał sobie nogę poniżej kolana 15-letni [an 
Puciałowski (Ponarska 49). Odwieziono go 
do szpitała dziecięcego na Antokolu. 

      

   ’ 

— (c) Zatrzymanie towaru pochodzą: 
cego z kradzieży. Przy wyjeździe na trakt 
raduński został zatrzymany Kazimierz Dziea 
kiewicz ze wsi Jodziszki gminy rudomiń- 
skiej, na wozie którego ujawniono 100 klg. 
szmalcu skradzionego w nocy z 27 ną 28 
bm.ze sklepu Abrama Germańskiego (Ba- 
zyljańska 6) 

— (c) Zamachy samobójcze. Rozstrój 
nerwowy spowodował, że Zitel K relicz 
(Zarzecze 4) usiłowała popełnić samobój- 
stwo przez wypicie esencji octowej 

Jednocześnie z niewyjaśnionych narazie 
przyczyn w, się na życie Kazimierz 
Zdanowicz (Szeptyckiego 8) który wypił 
esencji DONE i Zofja  Mickiewiczowa 
(Moniuszki 6), którą w ostatniej chwili zdo- 
łano zdjąć z pętli. 

Samobójców ulokowano w szpitalach 
żydowskim i św. Jakóba. P 

— (c) Złodzieje dostają się do miesz- 
kań po rynnach. W nocyz soboty na nie- 
dzielę do mieszkania Ireny Mokrzeckiej 
(Tartaki 5) dostali się złodzieje i wynieśli 
kad EEE i biżuterję wartości 1770 
złotych. || 

(2 is się iai Eu po 
rynnie i tą samą drogą wyszli z łupem. 

— (c) Kradzież futer wartości 5 tys. 
zł. Lejbie Chonesowi (Nowogrodzka 71) 
skradziono z mieszkania podczas jego nie- 
obecności 2 futra Poszkodowany straty ob* 
liczą na 5 e zł. 

— (c) Tym nie udało się. Za nieod- 
różnianie cudzej własności od swojej zo- 
stali aresztowani: Urszula Koszkisowa zam. 
(Pionierska 11) za wyciągnięcie portfelu z 
kieszeni Jana Zawadzkiego (Raduńska 28), 
Stanisław Makowski (Lidzki 5) za usiłowa- 
nie okradzenia mieszkania Heleny Ziela- 
niec (Wileńska 44) i Franciszek Polonis 
(Ostrobramska 20) za ściągnięcie bielizny 

kawa — gm. Trockiej i innych). 

W ub. sobotę na moście granicznym 
(przez, Meteczankę) we wsi Dmitrówka od- 

była się konferencja polsko-litewska. Ze 
strony polskiej wzięli w niej udział starosta 
pow. Wil-Trockiego p. Michał Łukaszewicz, 

komendant P. P. pow. Wil.-Trocki kom. Du- 
bowski oraz przedstawiciel KOP., z litew- 

skiej — naczelnik pow. Olickiego, delegat 

Ministerstwa spraw. zagran. z Kowna, nacz. 

policji powiatu Olickiego, nacz. straży gra- 

nicznej oraz naczplnik rejonu. 
Zaznaczyć tu należy, że po raz, pierw- 

szy litewska policja graniczna i administra- 

cyjna wystąpiła w nowowprowadzenej for- 

mie. Obydwie strony wyjaśniły swoje żądn. 
nie, poczem ustalono, że następna konieren- 
cja odbędzie się nh terenie gm. Trockiej, 
prowdopodobnie w pobliżu strażnicy Kotysz. 

Strony przedłożą swoim władzom obec- 
ny stan zatargu. 

W związku z omawianą konferencja 
ostateczny termin, usunięcia wiech, przesu- 
niętych przez straże litewskie, został do cza- 
su odbycja się ostatecznej konferenicji wstrzy 
many. 

WORA EITI VPB 

Z SĄDÓW 

Ostateczna likwidacja spraw 
„Czarnego Kota" 

System nabierania ludzi na kaucje 
był swego czasu bardzo modnym. 
Pomysłowi „przedsiębiorcy* zakładali 
firmy angażowali nadmiernie liczebny 
personel, brali od  nowoprzyjętych 
kaucje, a następnie z gotóweczką 
zdobytą w ten sposób ulatniali się. 

Tego rodzaju oszustwa były przy- 
czyną niejednej wielkiej tragedji Lu- 
dzie bez pracy zapożyczali się, a 
jesli kto miał co zostawić to biegł do 
lombardu, otrzymywał pracę i tu do- 
piero dowiadywał się, że padł ofiarą 
pomysłowego naciągacza. Rozpacz 
niejednego  popchnęła do samobój- 
stwa, bo też trudno o większy cios. 

Wczoraj sąd rozpoznawał sprawę 
z tej kategorji. Na ławie oskarżonych 
zasiadł właściciel restauracji na rogu 
ul. Mickiewicza i Garbarskiej „Czar- 
ny Kot“ niejakiś Dymitr Homutow. 

, Zaangażował on szereg osób po- 
bierając od nich kaucje od 100—1000 
zł. a następnieżsporządził akt, z któ- 
rego wynikało, że cały inwentarz 
znajdujący się w restauracji nie nale- 
ży do niego. 

Restauracja zbankrutowała, a pra- 
cownicy nie otrzymali swoich kaucji. 
Homutowa pociągnięto do odpowie- 
dzialności karnej. 

. Sąd po zaznajomieniu się z oko- 
licznościami sprawy i wysłuchaniu 
przemówień prokuratora oraz obroń- 
cy mec. Zaksa postanowił: uniewi- 
nić oskarżonego z art. 591 (oszust- 
wo) i 607 k.k. (sporządzenie  fikcyj- 
nej umowy) lecz skazać na mocy art. 
574 za przywłaszczenie kaucji na 
sześć miesięcy więzienia lagodząc tę 
karę na mocy amnestji i zaliczając 
areszt prewencyjny. 

W ten sposób zlikwidowane zo- 
zd ostatecznie sprawy „Czarnego 

(o) a“ 
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SPORT 

Z boisk piłkarskich. 

._ Ostatnie spotkania piłkarskie nie przy- 
niosły w wynikach swych niespodzianek. 

W sobotę Ognisko pokonało Pogoń w 
stosunku 3:1 jakkolwiek nie przewyższało 
ją w takim stosunku, a nawet po przerwie 
było drużyną wręcz słabszą. Obserwując 
ten mecz miało się wrażenie, zresztą b. 
przykre, że niektórzy gracze Pogoni, zwła- 
szcza jeden z obrońców wszelkiemi tsiłami 
dążyła do... przegranej swojej drużyny. Nie 
wiem, czy chodzi tu o wątpliwej wartości 
moralnej przysługę dla Ogniska, czy też aż 
tak daleko posuniętą nieumiejętność gry. 

Mecz ten powinien by dać kierownictwu 
sekcji asumpt do usunięcia z drużyny jed- 
nego _z graczy, 

. Bramki dla Ogniska zdobyli: Brzozow- 
m 2 i Godlewski 1, dla Pogoni—Pawłow- 
ski. 

Sędziował p. E. Katz. 
W niedzielę Makabi uporała się bez 

trucu z ZAKS'em W przeciągu pierwszych 
30 minut gra żywa, z przewagą Makabi 
jednak obustronne. Po kontuzjonowaniu 
napastcika ZAKS'u Sytuacją wyjaśnia się. 
Makabi sypie pięć bramek nie oddając ani 

  

jednej. 
W drużynie Makabi nie grał Zajdel. 

Wodą z Wilna do Poznania. 
RADIO. s ai 

Łódź „Wyga* klubu włóczęgów wileń- 
Wtorek, dn. 30 lipca 1929 r. skich, która dn. 20 czerwca zaw z 

., 1156—12,05: Sygnał czasu z Warszawy Wilna, dotarła do Poznania dn. 25 lipca, 
i hejnał. „12,05—12,50: Gramofon. 12,50— t j. w terminie zapowiedzianym, wyzna- 
13,00: Wieści z P. W. K. w Poznaniu. czonym na zwyczajne zebranie klubu na 
13,00 - : Komunikat meteorologiczny z P. W. K. w Palmiarni. Załogę do Grodną 
Warsz. 17,00—17,20: Program dzienny, re- stanowili: Kilometr- kapitan, Robespierre— 
pertuar i chwilka litewska. 17,20—17,45: majtek |, Amorek majtek li, od Grodna 
Bajki dla dzieci ais Zula Minkiewiczów- tylko Kilometr i Amorek (który w końcu 
na. 17,50 18,00: Komunikaty z P. W. K. w awansował na bosmana). Droga, przebytą 
Poznaniu. 18.00—19.00: Transmisja z War- przez „Wygę* wynosi ok. 1700 km. wodą i 
szawy. Koncert solistów. 19,00 — 19,20: Wol- 8 km. końmi; szła ona w górę Wilji i jej 
na trybuna. Dyskusje radjosłuchaczy przed dopływu Uszy aż do Mołodeczna, Berezy- 
mikrofonem. 19,20 - 22,00: Transm. z Pozna- ną (nie tą historyczną) od wioski Kopane 
nia. Opera joe czo „Toska“. 22,00 22,45: do Niemna, Niemnem do kanału Augustow- 
Traasm. z Warsz. Komuaikaty: PAT. i inne. skiego, kanałem i Biebrzą do Narwi, Nar- 
22.45—23,45: „Spacer detektorowy po Euro- wią ao Bugu, Wisły, z Wisły w górę Bru- 
pie* (Retransmisja stacyj zagranicznych z ny do Łęczycy, oa Gostkowa Nerem do 
lokalu PAP. w Wilnie). Warty, wartą do Poznania. 

[ S Tos | WILNIANKA _W  LEKKOATLETYCZNEJ 
p 12-29 XV 
Usa DOBRA Ojjj 

j REPREZENTACJI POLSKI. 
& 

M. | (KOPIOWANIE 
Jak już pisaliśmy doskonale zapowia- 

sPLANOW. 
'WIĄTŁODRUKI 

я WIES 

z mieszkania Szlomy Dajchesa (Kolejowa 7) 

  

   

    

dająca się lekkoatletyczka wileńska p. Le- 
winówna wyznaczona została do reprezen- 
tacji Polski na meczu lekkoatletycznym Pol- 
ska—Austrja, 12 odbędzie się w Królew- 
skiej Hucie. P. Lewinówna startować bę- 
dzie w rzucie kulą i dyskiem mając jako 
przeciwniczki znane zawodniczki austrjackie 
p. p. Perkaus, Schenk i Weese. 

    



ZE ŚWIATA 
Siara lokomotywa eksploduje na wy- 

stawie 
W Bretton w Sianach Zjednoczo- 

czonych, podczas dorocznych jubileu: 
szowych uroczystości Old Pappersass, 
lokomotywa kolejki zębatej eksplodo- 
wała. Lokomotywa wydobyta na u- 
roczystość z muzeum i naprawiona, 
"abiła podcza eksplozji dziennikarza z 
Bostonu i silnie pokaleczyła inżyniera 
Frosta, który odbył na niej pierwszą 
podróż inauguracyjną w 1869 r. 

Gubernatorowie kilku stanów z 
* rodzinami 4muszeni byli spędzić kilka 
śOdzin na szczycie góry, narażeni na 
silny wiatr i chłód. 

Po tej ostatniej podróży lokomo- 
tywa miała być ustawiona na cokole 
oamiątkowym. Widocznie perspekty- 
wa zostanie pomnikem nie przypadła 
do smaku lokomoiywie więc aby się 
od tego uchronić eksplodowała. 

"BRROEDBOSDUNANUNZKNNKESNAGSNEB 
a ® 

sA s. + + a 

4 larys Historji Wojennej E 
a a 

* 4 : 
38 Pułka Ułatów Zaniemońskih 5 
i Do nabycia w Adm. „Stowa“ E 
a Cena gr. 50. a 

AouRUZENNPONABABEWNAUANUESODA 

KŁAMSTWO BRONIĄ PROPAGANDY. 

Są jeszcze na świecie poczciwcy, któ- 
rzy łamią sobie głowy nad tem, w jaki spo- 
sób raz na zawsze i to odrazu w maszym 
„doskonałtym* XX wieku, doprowadzić — @0 
urzeczywistnienia idei „wiecznego pokoju”. 

Po długich rozmysłach i namysłach, do- 
broduszni ci pacyfiści przyszli do wniosku, 
że największą i najgorszą bronią jest propa- 
ganda wojenna, posługująca się najczęściej 
kłamstwem, Uważają więc że mależy  zni- 
szczyć propagandę, aby wyplenič "wojnę. 
Dowodzi na, że do szczególnej doskonałości 
doprowadzono propagandę podczas wojny 
światowej, zarówno wśród aljantów jak i 
w Niemczech. Można jpowiedzieć, że przy- 
oblekła się ona wtedy w formy nowej a chy- 
trej i przewrotej nauki. 

Najpotężniejszą bronia propagandy jest 
kłamstwo, które podczas wojny staje się 
patrjotyczną cnotą. Największe wysiłki czy- 
nione były w ostatniej wojnie światowe, aby 
napiętnować każde oświadczenie nieprzyja 
ciela jako wierutne kłamstwo, a zarazem 
własne kłamstwo przedstawić jako absolutną 
prawdę. Słowem, propaganda ma — urobić 
opinię pubłiczną mie według istotnej treści 
prawdy — ale tak, aby różne warstwy lu- 
dowe stanowiły silnie spojaną masę, prze- 
siąkniętą nienawiścią względem wroga, a 
jednocześnie jpełną nadziei zwycięstwa i peł- 
ne silnego postanowienia dopięcia tego zwy- 
cięstwa. 

Do czego dochodziło propagandowe 
kłamstwo w wojnie światowej, może posłu- 
żyć taki fakt. Kiedy Niemcy zajęli Antwer- 
pię, jedna z niemieckich gazet podała, że 
gdy ogłoszono o zdobyciu  Amwerpji, za- 
brzmiały dzwony w kościołach''. Oczywiście, 
Niemcy mieli na myśli kościoły w Niemczech. 
Gdy jednak wiadomość ta doszła do Paryża 
francuskie pisma podały w takiej formie: 

— Niemieckie pisma donoszą, że ducho- 
wieństwo w Antwerpji zmuszone było do 
bicia w dzwonyi kościelne, gdy Niemcy zdo- 
byli miasto”. 

Angielskie znów pisma tak podały po- 
wyższą wiadomość. 

SŁ 

— Francuskie pisma oburzają się na 
okrutny w swem założeniu fakt, że bełgijscy 
księża za odmowę w bicie dzwonów, gdy 
Antwerpja została zdobyta przez Niemców, 
zostali usunięci ze swoich stanowisk. 

Natomiast włoska bujna wyobraźnia do- 
dała do tego jeszcze coś nowego: 

— Według wiadomości, otrzymanych 
z Anglii, drogą na Paryż, nieszczęśliwi księ- 
ża belgijscy za odmowę bicia w dzwony ko- 
ścielne po zdobyciu Antwerpii zostali skaza- 
ni na ciężkie roboty. 

Włoska wiadomość wraca do paryża i 
tamtejsze pisma już tak piszą: 

— Jak podają włoskie pisma w wiado- 
mości z Niemiec, otrzymanej przez Londyn, 
została potwierdzona informacja, że barba- 
rzyńscy zdobywcy Antwerpji wieszali nie- 
szczęśliwych belgijdkich kięży na sznurach 
dzwonów kościefnych i do tego głową na 
dół, za ich bohoterską odmowę bicia w 
dzwony po zdobyciu miasa 

Tak działa propaganda i jej najpotęż- 
niejsza broń — kłamstwo. Nie jest to jed- 
no nak zawsze złem, gdyż jak mówi rosyj- 
skie przysłowie „ponad ogrom niskich prawd 
miłszym nam jest kłamstwa rok“. 

  

Angielskie Auto-Syfony 

SPARTKLETT 
do sporządzania w domu! 

wszelkich napojów gazo: 

BBE wych. 
Do nabycia tylko w 

Składzie Aptecznym 

о w 

  

Biejski Kinematogral 
Kwlturalae-Oświatowy 

SAŁA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 29 lipca do I sierpnia 1929 r. włącznie bęczie wyświetlany tilm: 

„Niezwyciężona [lola 
Wielki dramat morski w 10 aktach. osnuty na tle krwawych walk w Chinach. W roli głównej: 
HENRY EDWARDS. Groźna jest Anglji potęga na wszystkich morząch Świata. Kasa czynna od 
godz. 5 m. 30. Pocz. seansów od & 6-ei. Następny program: „PIRACI PUSTYNI. 

  

DZIŚ! Superfilm erotyczny! 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
ZUZIA $AK$OFONI$TKA 
tłumów, porywająca w grze Anna Ondra, Najrozkoszniejsze tancerki. Cudowne efekta. Najpiękniejsze kobiety. 

Ekscentryczne przygody miłości stu- 
dentki W roli głównej ulubienica 

Seansy o godz. 6, 8. i 10,15. 
  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

29 lipca 1929 r. 

Dawisy | waluty: 

Tranx. Bprz. Kupon 
Dolary 8,88 8,90 8,86,5 

( Ва а 143.96, 124.27. 123,65, 

Kopenhaga 237,70, 238,30, 237,10, 

Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 357,70 358,60 356,80 

Loadyn 43,285 43,39, 43,18, 
Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,97, 35.06, 44,88, 
Praga 26,39, 26.45 26.33 

Szwajcarja 171,61,5_ 172.04, 171.19 
Stokholm 239,01 239,61 238,41 
Wiedeń 125,62,5 125.94, 125,31, 
Włochy 46,66, 40,77, 46.53, 

J. PRUŻANA 
Wilno, Mickiewicza 15 
vis A vis kiotelu „Georges 
Egz. od 1890 r. Tel. 482) 

    

  

  

i pierwszorzędne zalety 

"Nieoceniony w mieście 

IDostępna cena 

   

   i na wst 

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, 
i szybki jest dostępny dla najszerszego ogółu, dzięki przystępnej 
cenie i umiarkowanym kosztom utrzymania. Zdobył on 

sobie od pierwszej chwili olbrzymią popularność w Polsce, jako 

„wóz najbardziej odpowiadający polskim warunkom komunika- 

cyjnym. R 
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. 
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 Polki 

iw Wolnem Mieście Gdańsku. 

CHEVROLET 6 
GENERAL MOTORSw POLSCE, WARSZAWA 

  

Ceny: ` 
Phaeton . ‚ zł. 10.650 
Phaeton - obicia 

skórzane . 
Roadster „| 
Sód w 4 
Coupe GA. 
Sport-Cabriolet zł. 15.450 
Landau-Sedan . zł. 16.500 

loco Fabryka Warszawa. 

Chevrolet, jak zresztą każdy 
inny samochód wytwórni 
General Motors, jest do na- 
bycia na ułatwionych wa- 
runkach płatności według 

systemu GMAC ( 

zł. 10.950 
zł. 11.950 
zł. 13.650 
zł. 14.500 { 

      

  

Marka niemiecka 212.60,5 

Papiery procentowe: 
4 proc. požyczka inwestycyjna 114,74— 

116—115,75. dołarówka ,65,25- 66. 5 proc. 
konwersyjna 47—47,50. 8 proc. L. 2. В. 
Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 4i pół 
proc. warsząwskie 53,50—53,25, 8 proc. 
warsz. 65, — 65,50. 8 proc. obl. Polskie- 
go Banku Komun. II em. 81, 

Akcje: 
Bank Dyskontowy 126. Polski 164, 

Zachodni 73. Związku Spółek Zar. 78,50. 
Spiess 130. Elektrownia w Dąbrowie 90. 
Siła i Swiatło 125,50. Cukier 32,50. Firley 
51. Węgiel 71. Nobel 17,50. Lilpop 31,75. 
Norblin 150. Rudzki 35,75, Starachowice 
29—29,25. Mirków 135. 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 26 lipoa r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 30—31, owies zbierany 30 - 31, jęcz- 
mieó na kaszę 27-28. browarowy (brak), 

ma- otręby pszenne — 24 żytnie — 23, 
słaba kuchy Iniane 47 — 48. Tendencja 

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. 

Mąka pszenna 80—100, żytnia razową 
35—36, pytlowa 45—48 za klg, 

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90 -- 
110, gryczana 90 120, owsiana 90-120, |] 
perłowa 80 100, pęczak 55 — 75 zą 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 220—300, cielęce 190— 
230, baranie (brak), wieprzowe 250-340, 
słonina świeża 380—420, solona 400—440, 
ię 400—420, smalec wieprzowy 400— 

Nabiał: Mieko 25—35 gr. za litr, śmie- 
taną 180—200, twaróg 80—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
450— 550, solone 350— 450. 

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

50 — 60, fasola biała 160 — 200, kartofle 
13-15, kapusta świeża 35--50, kwaszona 
(brak), marchew 10—15 (za pęczek), buraki 
10 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. 
o: 50 — 120 za główkę, kalarepa 

“ 0° / 
Drób: kuty 4—7 zł. za sztukę, kurczę” 

ta 120 150, kaczki 6—8, młode 300—350, 
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- 
rasie żywe 350—400, śnięte 280—320, oko- 
nie żywe 500—550, śnięte 400—450, wąsa- 
cze żywe 500—550, śnięte 400—450, siela- 
wa 300-320, sumy 250—280, węgorze 6--650, 
a 250—300, płocie 200—250, drobne 
80—100. 

TK ARTERINIS JOIN TTK 

APrzvimemy solidnego spólnika (czkę)ŚA 
Wda rozszerzenia interesu z kapitałem 

10—20 tys. złotych. Dom Handlowy 
Bogusław Marjan Bosiacki w Wilnie, A 

WY ul. Królewskiej 6-4. Tel. 17-61. Wg 
ANK NERO NEYCEE TRY RINKOS YES 

  a = т m "= Kursy Kierowców Samochodowych | | Foo Sina tę 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnic į | 5аг рглезаю 60 ha, las, ląka, sa- 

ai aan 55. TEL. 13-30. dzawka, ziemia 
V dniu 7-go . B. rozpoczną się zajęcia w grupie bardzo dobra, 
XXXVI AMATORSKIEJ dla Pańi Panów z nauką 5-cio я у M ы sprzedamy natych- 
tygodniową i w grupie XXXVII ZAWODOWEJ dla kierowców ia dd odkie 

i zawodowych z nauką Z i pół miesięczną. D. H.-K. „Zachęta* 
Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, sekretarjai kursów Mickiewicza 1, 
codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. | ! tel. 9-05, —0 1 

  Przy kursach warsztaty reparacyjne dla 
samochodów i ciągówek rolniczych SE) 

RISE RB 2000.58 AA В 52Б — 0 ВО ME IS AI ATR OOO EE S LA 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
: Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra» 
įowych instrumentów tylko gwarantowanej 
jakości 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
BONZRENEEABNEWEOGCNOGZERADGG08 0642030058 GSA 

ВАНа лю 

RÓŻNE 
ВН УАНа 
Posiadamy 

do ulokowania na 
hipoteki różne su- 

my __ pieniężne 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

Mieszkanie | tel. 152. _ uic—1I 
6 pokojowe, nadające gy 
się na biuro do wy- 
najęcia przy ul. Mic- 
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PRZETARG 

  

na dostawę materjałów potrzebnych do bu. 
dowy parkanu  żelazno-betonowego, loco Wilrie, w cent- 

R RE 
eruchomość WB 

więzienie ma „Łukiszkach* w Wilnie: kiewicza Nr 7. Do-; Tum miasta, z wol- 
1) od 150—200 beczek cementu port- wiedzieć się u do-| nem mieszkaniem 

land po 180 kig. beczka; zorcy, o dla właściciela, 
2) od 150—200 mtr.3 żwiru; | sprzedamy za 
3) od 50—100 mtr3 kamienia polnego zarawarzwaiazam; 000 dolarów 

do fundamentu; й Г Wil. Biuro Komi- 
‚ 4) od 40—50 mtr3 desek sosnowych PUSADY sowo - Handlowe, 

pięć ćwierciówek; a f| Mickiewicza 21, 
5) 200 szt. ramsztuków  (kantówek) smmiusamomemnia | tel. 152. — 8115 -Т 

3x3 grube i 6 i pół długie; 
6) 1.000 kig. żelaza grubości 3, 4, 5 i 

6 m/m. + 
7) 15 skrzyń (po 16 kig. skrz.) gwoździ 

3, 4, i 5 cal.; 
8) 200 kigr. drutu kolczastego. 

Oferty zapieczętowane z napisem: 
* „Przetarg na dostawę materjałów do parka- 

nu żel.-betonowego* wnosić należy do dnia 
6 sierpnia 1929 roku do Zarządu więzienia 
w Wilnie na „Łukiszkach”*, gdzie nastąpi 
otwarcie takowych w tymże dniu o godz. 
12-ej. Zarząd Więzienia zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta. 
993—VI—2 

Zarząd Więzienia w Wilnie 
na „Łukiszkach. 

CFRAEE ERA FYPEÓD UWRERA OLECKA ORE 
Zaangażujemy mechanika - majstra, 
specjalistę od silników przyczepnych 
dwutaktowych i motocykli Harley — 
Davidson dla prowadzenia samo- 
dzielnie warsztatu remontu, montażu 

  Gorzelay o = 
z długoletnią prakty- į 200, Ą,000 m 
ką na Kresach, z do-; jemy na hipoteki 
bremi rekomenda- | 4 
cjami potrzebny za- U an PE Я 
raz. Zgłaszać się z| na dogodnych wa- 

„ runkąch 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

odpisem świadectw i 
warunkami.  Admini- 

  

  

  

  

stracja maj. Wolna, osz 
powiat  Baranowicki, wia ag > 21, 
Poczta Wolna. | — gi IS S z 

DO SŁOWĄ 
Gorzelanego oraz do wszystkich 
poszukuję do maj. fpism niekrologi i 
Weresków, p. Nowo- ją wszelkie ogłosze- 
gródek, Stanisław |Ę nia od najdrobniej- 
Brochocki. z szych do najwięk- 

e aaa) bol NĘSZYCII © pO. CENACH 

runtownie znając pł BARDZO TANICH 
języki: polski, nie: ji na nadzwyczaj 

francuzki i [Ą dogodnych warun-   

  

i obsługi, Oferty składać: Dom g Teki, : я е а5 
Handlowy Bogusław Marjan Bosiacki |] kosyiski, „poszuki Boli Bic Re- w Wilnie, przy > Królewskiej 6 4. jako. Kota sóndentka klamowe STEFA- 

R AK POZ ni ana sam handiowa. | Laskawe | NA GRABOW- 
oferty do RT Stu- zaa 2 

RREKEE CZ CZD debaker - Mickiewicza „tel. T van OD S аооооноиния 
d LEKARZE 1| LEARIĘ Dani | Do WISZNIEWA, WO- 

- i IWIEŃCA. a T] Poszukuję lekcyj. lub ! 
DOxTCR AERO RE korepetycyj, wolała AUTOBUS 

b. BIASGERG bym za pokój. Oferty odchodzi z Wilna, 
choroby weneryczne — [. о o administracji „SiO (Plac Orzeszkowej). 
syšilis L skėrae, „Wil- p tz on. Wa olaAD. 00 g. 16 m. 15. 2 

Iwieńca do Wilna © B. Kal "ins : 
powrócił 0 WAWAWAW g 12 m. 50 w sag p: 

wam moszna gy |UPAO | SPRZEDAŻ mui ama ms 

no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 

od 8 do 1 iod 4 do 8. 
DOKTÓR 

LOKALE Я 
Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy- 
jęcie: Od 9-1 i3—7. 

Wilno, Mieszkanie 
3 pokoje frontowe: 

ul. Wielka 21. parter: wszelkie wyż 
(Teiet. 521). — gody,  używalność 

kuchni, do wynajęcia 
od 1-ро sierpnia. RR psi Ta 

Koblsta-Lek art 

Bi. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW, 
Ge [2-2 | 04 4-0, 
ui. Mickiewicza 24, 

„tele аТЬ 

Zygmuntowska 20 -1, 
od g. 10—12 i od 3 -6. 

okój frontowy, Z 
balkonem* suchy, 

umeblowany z wanną, 
może być z cało- 
dziennem _ utrzyma- 
niem, oddaje się dla 
samotnych. Portowa 
Nr 23 m. 24. — oTel' Wilno 6 —Nr 14. 

AWAGAAA ZGUBY 
ad Li 

Sprzedam u7 % 
tanio  TAKSOWKĘ PAP EUDIOnE a by” 
„Ford*, Dzielna 15 - 1. nów, Oraz inne 

= O dokumenty wyć. przez ' 
  

ы "—© Starostwo, Święcian= 
WĘGIEL skie na imię Augu- 

= styna Niemiejko, 
opałowy, kowalski upraszam O łaskawy 
drzewny. Koks, drze-zwrot do 3 koin, Pol. 
wo rąbane i szcząpo-p, albo włg adresu 
we. Dostawa  nie-ną planach. = 
zwłoczna. Zamówienia ==="=="—— 
na węgiel na zimę po Znalezio: > złotą 

stałej cenie, broszkę 2 szafirem, 

BI „Milopal“ See ia aros 
Styczniowa 3. wia, u w. AR 

  

| ROMUNT 

m Na ustronnym szłaku 
Powieść 
  

— Zastanowiłem się dobrze i dla 

tego mówię — ciągnął dalej Gripari, 

nie dając się zbić z tropu, niepožąda- 

nemi uwagami — byłoby: zgoła nie- 

przyzwoicie, gdyby polski bank, К- 

rego dyrektorem jest kochany Adam 

Witoldowicz, odmówił skromnej po- 

zyczki rosyjskiemu urzędnikowi, Ww 

chwali, gdy się tyle mówi o zbliżeniu 

serc dwuch bratnich narodów. Wytło- 

macz pan to swoim kolegom w zarzą- 
dzie. 

# — To będzie bardzo trudno — od- 

rzekł Łoknioki, a wyraz zaciętego opo- 
ru zastygł mu na twarzy. _ 

; Gripari spojrzał na niego badaw- 
czo. — Trzeba użyć innego klucza — 
nomyślał. — Ješli mi polski bank od- 
mówi kredytu — ciągnął dalej głośno 
— znajdziemy inny sposób wyjścia: 
Adam Witoldowicz sam mi weksle za- 
żyruje. 

Łoknicki zerwał się gwałtownie, 

iak gdyby poczuł pod sobą rozżarżoną 

nlitę kuchenną, zamiast miękkiego sie- 
dzenia. — Co się dziś panu roi, — za- 

wołał, ja mam swój kredyt nadwerę- 
żać, aby pan mógł majątki kupować? 
— To są pomysły zupełnie nie moż- 
liwe. 

— W takim wazie wracajmy do 
banku polskiego. Bank bardzo. sobie 
zaszkodzi, jeśli odmówi pożyczki naj- 
wybitniejszemu działaczowi rosyjskie- 
mu w zachodnim kraju. 

Po tej płaszczyźnie potoczył się 
dalszy ciąg sporu. Książe z pewnem 
zajęciem przyglądał się zapasom. Zda* 
wało mu się, że widzi walkę wielkiej 
myszy leśnej z wężem. 

Wąż ją ujął w mocne sploty 1 @- 
si, ofiara wyrywa się gwałtownym wy- 
siłkiem broni się jak może, ale siły ją 
opuszczają, opór słabnie stopniowo, 
wreszczie zamiera. Biedna mysz uleg- 
ła. „Polski Bank* będzie musiał opła 
cić koszty polsko-rosyjskiej przyjaźni. 

Po pożegnaniu się z księciem Gri- 
pari z Łoknickim usiedli do samocho 
du, który pomknął z hałasem po bar- 
barzyńskich brukach Moroczna. Gripa- 
ri miał w pamięci myśl dobrą i nową, 
którą powziął przed godziną. Uśmiech 
i oczy jego przybrały ten sam wyraz 
jaki ożywiał węża kusiciela, gdy prze- 
mawiał z pnia drzewa rajskiego, do 
pierwszej naszej rodzicielki. Jeno Łok- 
nicki był do Ewy zgoła nie podobny. 

— Gołąbku mój, przemówił 
Gripari, znasz mnie dobrze, wyzyski- 
waczem migdy nie byłem i nie będę. 
Przeprowadź taksację Terebieża tak, 
by mi $ię nie stała krzywda, rozu- 
miesz? — By mi się mie stała krzyw- 
da. Książe dzięki żonie swojej boga- 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydyłło. 

ty, bogaty nadmiernie, a ja na kawa- 
łek chleba 'w pocie czało pracuję. Ja 
tobie dodam do omówionej sumy za 
tek chleba w pocie czoła pracuję. Ja 
przeprowadził dla mnie pomyślnie, ro- 
zumiiesz? 

Loknicki zmarszczył brwi. — Ter- 
tij Mikołajewiczu, rzekł, rozumiem, ale 
honor swój cenię drożej niż cztery ty- 
siące rubli. Niezrażony nieuprzejmą od- 
powiedzią, Gripari w dalszym ciągu 
sączył słodkie słowa do uszu niewdzię 
cznych. Hałas je zagłuszył, samochód 
pomknął w dal. 

W kwadrans po odjeździe Gripa- 
riego zjawił się w księcia Moroczeński 
sprawnik (naczelnik policji) — Jaśnie 
oświecony, rzekł nowy gość po powi- 
taniu, przynoszę nieprzyjemną dla was 
wiadomość... 

— A mianowicie? — spytał książe 
spokojnie. 

ROZDZIAŁ VII! 

Czerwone zapowiedzi 

Publiczność nie była wyborową w 
podrzędnej  jadłodajni, gdzie Wasyl 
Puszczyk i Mikołaj Bez spożywali po- 
siłek, Szczupłe okna zaopatrywały nie- 
dostatecznie 'wiełką salę w światło. 
Wątpliwa czystość białych ścian i 
prostych drewnianych sprzętów, mniej 

się przez to uwydatniała. Obok sali zna 
lazło się parę mniejszych światlejszych 

pokoi, przeznaczonych dla wybredniej- 
szych gości. W jednym z nich siedział 
Puszczyk z towarzyszem. 

Nad porządkiem czuwała z za al- 
kierza w sali, właścicielka jadłodajni 
stara Żydówka Chasia. Dziś była wy- 
jątkowo mieobecną. W ciasnej izbie 
za jadłodajnią, przy małym stoliku 
siedziała ona ze swoim małym synow- 
cem-wychowankiem. Od lat kilku znikł 
jej z oczu, ledwo dorastający młodzie- 
niec, manny chłopak Herszko Szlech- 
ter. Nie miała o mim wiadomości, opła- 
kiwała go czasem, może zginął? A 
może do Ameryki wyjechał, pociesza- 
ła się i tam pieniądze zarabia? 

Dziś stanął przed nią, jak się jej 
zdawało, dorodny młodzieniec, świet- 
nie ubrany w mundur związku 
ziemstw i miast, dostarczającego 
odzież i żywność wojskom walczącym 
na froncie. Bogaty, pewny siebie jest 
wielką figurą, a nazywa się Borys Mak- 
simowicz Ufjew. Jaka to dla niej ra- 
dość! Doczekała 51 епа starość pocie- 
chy. 

On jej teraz przez całą godzinę, 
tłomaczył swoje stanowisko, swoją 
działalność, która jej się zdawała nie- 
bezpieczną, a której dobrze zrozumieć 
nie umiała. 

— Bądź tylko ostrożnym, mówiła, 
ostrożnym byś sobie i mnie biedy nie 
przyczynił. ! 

— Ciotko kochana, jam człowiek 

doświadczony, we wszelkich byłem 
opałach, inni tonęli, ja zawsze na 
wierzch wypływałem. Dziś mnie ceni 
zwierzchność rewolucyjna, jako do- 
świadczonego „ideowego pracownika. 
Ostatnie słowa wymówił z naciskiem 
i dumą. 

— A gmsiwa trochę zebrałeś? 
— Zebrałem i ta sporą już miarkę. 
— W takim razie rzuć politykę i 

rewolucję, bo to nieb ezpieczny interes 
a przystąp do spółki ze mną Jadłodaj- 
nia to dobry interes, a ja jestem już 
stara i potrzebuję pomocy. Po co masz 
dalej życie swoje narażać? 

Herszka uśmiechnął się pobłażliwie 

, — Ciotko ty jesteś głupia, ty mnie 
nie możesz zrozumieć. Dla mnie pole 
pracy, Świat szeroki a nie kuchnia i 
kurnik. 

Człowiek życie swoje powinien. 
szanować na to, by je śmiało złożyć w 
ofierze w chwili, gdy tego zajdzie po- 
trzeba. Dla wielkiej sprawy i życie 
poświęcić warto. Ja pracuję dla do- 
bra proletarjatu i żydowskiego narodu. 
Zbliża się czas że się sprawdzi to, co 
mówił masz mędrzec narodowy Iszaja, 
trzy tysiące lat temu: „To mówi Pan, 
który cię stworzył Izraelu. Gdy pól- 
dziesz przez wodę z tobą będę, a rzeki 
cię nie okryją' Gdy będziesz chodził 

*) Izajasz 63. — 1, 2, 71, 23 

w ogniu mie sparzysz się 1 ołomień 
nie będzie gorzał ma tobie. 

I będą królowie piastuny 
królowie mamkami twemi, twa 
mię spuściwszy, kłaniać ci si 
a proch inóg itwoich lizać bęuć 
ludom niewiernym, które dziś chrze5© 
cijańskiemi zowią, mówi: 

     
I zaprzedam syny wasze i córki wa 

sze w ręce synów Judzkich **) | 
Naszym mędrcom starożytność: 

leży się wdzięczność, oni podtrzy: 
walii w nas ducha przez lat tysiące, 
nam młodym oni już nie potrzebni. 
si nowocześni prorocy Marx, Lassole, 
Liebknecht, Luxemburg  przewrócili 
porządek świata całego do góry noga- 
mi. I zaprzedane są wszystkie narody 
w ręce synów żydowskich. 

Nowe idą czasy czyli stare się po- 
wtarzają. Czy pamiętasz co się działo 
w Egipcie, za czasów Mojżesza, gdy 
Paraon Izraela przestał szanować? 
Mojżesz uczynił że rzeki i kałuże i stru- 
gi i wielkie jeziora wód obróciły się 
w krew. Plazy i gady wylazły z kry- 
jówek i uczyniły ludziom życie obrzy- 
dliwem. Szarańcza zaległa kraj cały i 
pożarła plon wszelki, naród cały cier- 
piał niedostatek i stał się narodem 
Hijobów. 

na 
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