
r ROK IX. Nr 133 (2343) 

@ ' PRZEDSTAWICIELSTWA: 
| NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. : 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. t 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'. a 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. ć Е 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. z 
GŁĘBOKIE — tl. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Księgasnia T-wa „Ruch“. KA 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. я 
LIDA — nt. Suwalska 13, S. Mateski. : 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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MANIU ZRZEKŁ SIĘ MISJI TWORZENIA GABINETU. 

Zaniedbana dziedzina Rząd gen. Prezana w Rumunii 
„4 _ Tempo życia dzisiejszego, tak szyb 

ko zapominające o „wczoraj”, a samo 

chodem i aeroplanem mijające  ,,dzi- 

siaj”, — wytwarza złudzenie o wartoś 

ci tego „dzisiaj“ jedynie, zapominając 

. że każdy czyn najbardziej nowoczesny 

i każda myśl jutrzejsza nawet sięga 

podstawą swą w głęboką nieraz prze- 

szłość, i bez tej przeszłości napewno 

zupełnieby ich nie było, albo były ni- 

kłe i blade. Zamało zastanawiamy się 
nad tem, jaką wartość ma tradycja i 
jak różnorodnie wykorzystaną ona być 

może szczególnie u nas w Polsce w 

społecznych i państwowych pracach. 

Zamiast oprzeć się o wielkie dziejowe 

idee, zamiast przepoić niemi dzisiejsze 
nasze poczynania — lękliwie i nie- 

śmiało podchodzimy do wielu, wielu. 

zagadnień życia. 
Jasnem jest i zrozumiałem, że Źró- 

deł i podstaw państwowej siły naszej 

szukać należy na wsi i oprzeć ją należy 
jedynie na ludzie wiejskim, i na rol- 

nictwie. Wyłącznie rolniczemi są na- 

sze Ziemie Wschodnie, obszarem swym 

predystynowane do odegrania wielkiej 

roli w naszej przyszłości . Zagadnie- 

niem też wa żnem dla oblicza ich i 

charakteru jest zagadnienie ich kul- 

tury i oświaty. Ze względu jednak na 

ich charakter narodowościowy,  pod- 

chodzić da tej sprawy musimy zdecy 

dowanie, z programem jasno nakreślo- 

nym i nie szablonowym. Nakreślić go 

zaś możemy jedynie na podstawie do- 

kładnej znajomości tego obszaru, zna- 

. jomości wszechstronnej, —statystycz- 

' nej, etnograiicznej i historycznej. 
Jednym z działów tego programu, 

działem nie najmniejszym zapewne, 
jest sprawa zupełnie zaniedbana, spra 

wa o której dotychczas głucho i w pra 

sie i w jakichkolwiek innych głosach 
opinji. Jest to sprawa t.zw. szlachty 

zaściankowej. 

Mądra polityka głównie  Jagiello- 

nów i naturalny pęd Polaków do za- 

ludniania obszarów granicznych  roz- 
siały na szerokim pasie, którego część 

zachodnią tworzą dzisiejsze nasze wo 

jewództwa: Wileńskie, Nowogródzkie, 

Poleskie, Wołyńskie, Lwowskie, Tar- 
nopolskie i Stanisławowskie, tysiące 
osad i wsi, zamieszkanych przez bujną 

ruchliwą ludność pochodzenia drobnor 
szlacheckiego z Mazowsza czy Wielko 

polski. Połączona przywilejami i sci- 

słemi pokrewieństwami z ziemiańskor 

rycerską 'warstwą ludności miejscowej 
wytworzyła po wiekach ludność ta 

warstwę grającą stosunkowo wybitną 

rolę i w dzisiejszem życiu wsi poles- 

„jkiej czy podkarpackiej. 

|. Sciślejsze dane przytoczyć mogę 

tylko z Województwa Poleskiego. Ma- 

my więc tutaj wybitnie  zarysowaną 
warstwę społeczną, której określenie 

„szlachta“ nie jest anachronizmem ani 

przeżytkiem. „Szlachcic do dzisiaj 

charakterem swym, szczegółami ubio- 
zu, sposobem budowania chaty, oby- 

czajami różni się wybitnie od sąsiada 

swego — „chłopa”. Żenią się oni np. 

tylko między sobą, surowo tego prze- 
strzegają. Kwestja religii nie gra u 
nich roli, „szlachcic* równie dobrze 

może być rzymsko - katolikiem jak i 

prawosławnym. I jeden i drugi pamię 

ta dobrze o swojem pochodzeniu i o 

swoim herbie. Nie szerzy się wśród 
nich sztunda, cenią bardzo szkołę i wy 

kształcenie. Ciekawe jest, że nawet 
stosunki własności rolnej różnią wsie 
szlacheckie od takichże wsi włościań- 
skich. Wszystkie te cechy i rysy cha 

„Takterystyczne, a _ przedewszystkiem 
przywiązanie j znaczenie tradycyj hi- 
storycznych Polski królewskiej zmusza 
nas do zastanawiania się nad państwo 
wem znaczeniem społecznej tej grupy. 

I liczbowo nie jest to grupa mała. W 

powiecie naprzykład Pińskim sięga 
"szlachta 18 proc. ludności, zamieszku 
jąc przeszło 70 wsi. W granicznych 
powiatach  Łuninieckim,  Stolińskim, 
Sarneńskim waha się ten procent od 8 

‚ 90 12 proc. Są to już cyfry na któ- 
rych można budować i które mają swo 
ją wymowę. ' 

Zagadnienie szlachty zaściankowej 

łączy się z kwestją istnienia Polaków 

prawosławnego wyznania. Jasną jest 

rzeczą, że Polakiem jest ktoś nazywają 

cy się naprzykład Saczkowski czy Ma- 

sło, który sam jest wprawdzie prawo- 

sławnym i urzędowo zapisanym jako 

Białorusin, a którego ojciec żyjący jest 

rzymsko katolikiem i tak samo urzędo- 

wo, — zapisanym jaka Polak. Ale ma 

my i takich którzy w XVII i XVIII wie 
ku występują dokumentalnie jako pra- 

wosławni, i dzisiaj są prawosławnymi, 

— w tamtych wiekach są Polakami, a 

dzisiaj jest z tem gorzej. Nie ich w 
tem zresztą wina. 

Jasne postawienie tej sprawy nie 

może wyjść na niekorzyść Państwa 

Polskiego. Kulturaino - społeczna i oś 
wiatowa opieka należy się tej ludności 

bezwzględnie, i będzie ta tylko spła- 

ceniem długu przeszłości. Nie myślmy, 

że szlachta ta w XIX wieku o polskoś- 

ci swej zapomniała. Owszem, liczny 

jej udział w powstaniu, w oddziałach 

Kieniewicza i Pustowskiego w 1831 r. 

a Wańkowicza, Traugutta i innych w 

1863 r. dobitnie jej uczucia ilustruje. 

Zresztą tradycja powstańca do dzisiaj 
żywą jest w licznych wsiach pińszczyz 

ny i stolińczyzny. Zupełnie natomiast 

świeżą trzydzieście i czterdzieście lat 
wstecz sięgającą jest tradycja szkoły 

polskiej. Wsie szlacheckie mianowicie 

utrzymywały wówczas nauczycieli 
prywatnych, którzy od wsi do wsi cho 

dząc, składkowo utrzymywani, uczyli 

młodzież czytać i pisać. 

Wartości te kulturalne nie mogą i 
nie powinne przepadać. Jeżeli już nie 

z innych względów to przynajmniej ze 

względów na niepozbawianie się do- 

browolne a lekkomyślne dziedzictwa 

przeszłości, powinniśmy się tą warst- 
wą ludności naszej gorliwie i gorąco 
zająć. Jest to prosty i zwykły obowią- 

zek, który w dodatku łączy się z inte 

resem o dobrem Państwa. 

Zarzuca się nam zwykle pochopność 

do szeroko zakreślonych programów, 

do wielkich słów, a nieproporcjonal- 

mych do mich czynów. Kwestja szlachty 
zaściankowej jest właśnie realną, cho 

Ciaż może skromną częścią, wielkiego 

programu pracy państwowej na  na- 

szych Ziemiach Wschodnich. Myśl o 

wielkich sprawach dalszych, nie  ро- 
winna powstrzymywać pracy realizują 

cej zagadnienia drobniejsze integralnie 

z tamtemi związane. 

Roman Horoszkiewicz. 
ERRA SERA S EET IRSN AEA MKTV 

Min. Grandi w Krakowie i Wieliczce 
KRAKÓW, 12.VI, PAT. — Dziś ra 

no przybył do Krakowa p. min. Gran 
di z min. Zaleskim. P. p. ministrom to- 
warzyszą małżonki oraz ambasador 
włoski w Warszawie p. Martien-Fran- 
klin z małżonką, sekretarz Nenys. Ze 
strony polskiej towarzyszą p. p. mi- 
nistrom naczelnik wydziału południo- 
wego M. S. Z. Winter, naczelnik wy- 
działu prasowego M. S. Z. Chrzanow 
ski i sekretarz Czerwiński. O godz. 9 
min. 20 zebrali się na dworcu przed- 
stawiciele władz celem powitania P. 
Grandiego i przybyłych z nim gości. 
M. in. przybyli woj. Kwaśniewski, 
gen. Wróblewski, konsul włoski z Ka- 
towic Luppis z małżonką i córką, pos. 
Krzyżanowski, prof. Roztworowski i 
Pusłowski. W osobną grupę ustawiły 
się delegacje kolonii włoskiej z Kato- 
wic i Krakowa, które witały min. Gran 
diego okrzykiem faszystowskim i pod- 
niesieniem ręki. Po powitaniu p. mini- 
ster wraz z otoczeniem odjechał do ho 
telu, skąd następnie udał się na zwie- 
dzenie zabytków Krakowa. Następnie 
p. Grandi wrócił do hotelu, gdzie w 
Ścisłem gronie spożył śniadanie. O 
godz. 13 goście okljechali do salin w 
Wieliczce, 

KRAKÓW, 12.VI. PAT. Dzisiaj po 
południu min. Grandi udał się do W:e- 
liczki w towarzystwie małżonki, min. 
Zaleskiego oraz naczelnika wydziału 
prasowego Chrzanowskiego i konsula 
włoskiego w Krakowie. Po powitaniu 
minister wraz z otoczeniem zjechał do 
salin, gdzie zabawił przeszło godzine. 
Saliny, zwłaszcza kaplica św. Kingi, 
wywarły na ministrze niezwykle głebo 
kie wrażenie. Przy odjeździe goście 
włoscy otrzymali na pamiątkę rzeźbio 
ne kryształy soli, wykonane przez gór- 
ników wielickich. 

BUKARESZT, i2.VI. PAT. Król przyjął wczoraj *0 godz. 16 na audjen 
cji przywódcę narodowego stronnictwa chłopskiego Maniu. Rozmowa z kró 
lem trwała do godz. 17.30. Król zakomunikował byłemu premjerowi swe ży 
czenie powierzenia mu misji tworzenia nowego rządu. Maniu podziękował za 
zaułanie, lecz jednocześnie prosił, by król nie powierzał mu misji tworzenia 
nowego rządu. Maniu zaproponował, by misja ta została powierzona. jednemu 
z wiceprezesów narodowego stronnictwa Chłopskiego. Maniu zapewnił króla, 
iż zarówno on, jak i jego stronnictwo okaże osobie, której. będzie powierzona 
misja utworzenia nowego gabinetu, najzupełniejsze zaufanie. 

BUKARESZT. 12.V1. PAT; Król powierzył misję utworzenia ' gabinetu 
koncentracyjnego gen, Prezanowi. 

Powiianie królowej Marii 
BUKARESZT, 12 VI. PAT. Dzisiaj powróciła tu królowa Marja. Na 

wspaniale udekorowanym dworcu powitali król Karol, następca tronu ksią 
żę Michał, królowa Elżbieta grecka, książę Mikołaj, byli członkowie regen- 
cji. Królowa Marja, wyszedłszy z magonu, była najpierw powitana przez 
króla Karola, którego serdecznie uścisnęła. 

Król Karol przyjął prasę 
BUKARESZT, 12. 6. Pat. Wczoraj o godz. 19 król Karol przyjął w pałacu królew- skim przedstawicieli prasy zagranicznej w liczbie około 50 osób, do których wygłosił prze- mówienie, informując ich o swych gospodarczych zamierzeniach w Rumunji i przyjaznej pokojowej polityce w stosunku do państw ościennych. 

Suwiety 6 mowie króla Karola 
MOSKWA, 12.VI. PAT. — Tass donosi: Radek, omawiając na łamach 

„lzwiestij* mowę tronową króla rumuńskiego, a mianowicie tę część mowy, która dotyczy granic Rumunji pisze: Z.S.S.R. nie uznał nigdy aneksji Besara 
bji. Opinja publiczna Z. S$. S. R. odczuwa głęboką sympatję dla walk miesz 
kańców Besarabji w kierunku zrzucenia jarzma, nałożonego przez rumuńskich: 
właścicieli wielkich posiadłości ziemskich, jednakże Związek Sowietów, bę: 
dąc głęboko przekonany, że społeczny rozwój doprowadzi do zjednoczenia 
warstw pracujących w Besarabji, nie pragnie wcale zbrojnego rozstrzygnięcia, 
problematu granic sowiecko-rumuńskich. Jeżeli. polityka rumuńska, przyłącza: 
jąc się do machinacyj, skierowanych przeciw Z. S$. S. R., dopuści do wzrostu 
ucisku Besarabji celem wzmocnienia tego obozu zbrojnego, wówczas podnię 
sie sama kwestję Besarabji wobec mas ludowych. ` ! 

Akcja antykomunistyczna w. Finlandji 
HELSINGFORS 12.VI. PAT. — Delegaci, reprezentujący: organizacje, które brały, udział w manitestacjach antykomunistyczaychų wybralį 29 przddstawicieli, ktorzy, przed“ stawili prezydentowi republiki dezyderaty cejem przeciwstawienia się komunizmowi. De- legaci domagają się zamknłęcja drukarni i pism komunistycznych, rozwiązanią organiza, cyj komunistycznych 4 arsztowania komunistów. Rząd: w odpowiedzi przyrzekł ograni- czyć wydawanie pism komunistycznych, jeżeli to będzią Konieczne dla uspokojenia opinią po zapewnił również, że będą przygotowaną projekty paw bardziejj surowych dla; Omrunistów. : { 

  

Obraty prawników w Królewcu 
BERLIN, 12.VL! PAT, — Biuro Wolifa donosi, że pod przewodnictwem byłego pre 

zesa sądu najwyższego Rzeszy dr. Sitnonsa rozpoczęły się dziś w, Królewcu obradyj nie- mieckiego towarzystwa| prawaj międzynarodowego. Mowy powitalne, wygłosili: przed— 
stawiciel urzędu spraw, zagrhniczniychi Martins, a) potem, — nadprezydent prowincii wscho 
dnio pruskiej dr. Siehr, który mówiąc wj imieniu pruskiego ministerstwa Spraw wewnętrz 
nych zaznaczył m. in. że praca nad odbudowąj prawa międzynarodowego będzie tylkące 
wówczas owocna, kiedy zostanie „wstrętniel bezprawie między nańodowe*, wyrządzoną Wschodnim Prusom oraz, Rzeszy niemieckiej: zaj pomocą niemożliwego kt W tym 
samym duchu przemawiał przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwościj Pru$ dr. Holthoeier 

Kongres socjalistów w Bordeaux 
BORDEAUX, 12.VI. PAT. — Kongres socjalistów zakończył obrady jednogłoś- 

nem przyjęciem wniosku, w myśl którego czionkowie stronnictwa mają posiadać wiekii 
szą swobodę działania w związku z wyborami. Uchwalenie tego? wnjosku jest równozna 
czne z aprobatą dla taktyki wyborczej i stanowiska, zajętego przez socjalistów, względ! 
nie radykałów w czasje obecnych wyborów uzupełniających. Kongres przyjął następnie! 
wniosek, pozostawiający całkowitą swobodę g"upie parlamentarnej w: sprawie upoważ- 
nienia jednego z jej członków do kandydowania na stanowisko przewodniczącego* i 
upoważnienia Renaudela do pozostawienia na: stanowisku sprawozdawcy lotnictwa. Brac 
cke, Longuet i Renaudel zostali mianowanidelegatami egzekutywy międzynarodówki, 

Katastrofa samolotowa eskadry królewskiej 
LONDYN, 12 VI. PAT. Koło miejscowości Upavon w hrabstwie Wiidshire 

zderzyły się dwa samoloty wojskowe z eskadry królewskiej i spadły ze zna- 
cznej wysokości, ulegając zupełnemu zniszczeniu. Lord Malcolm Hamilton, kt6- 
ry prowadził jeden z samolotów, zdołał uratować się przy pomocy spadochro- 
nu. Lecący w drugim samolocie sierżant Omeara zginął. Jadący razem z nim 
jako pasażer jeden z najwybitniejszych letników angielskich Hagan ocalał. 

Najście pszczół na Berlin 
Niebywałe gorąco.---Akcja straży pożarnej. 

BERLIN, 12. 6. Pat. Dzisiaj nad miastem przeszła fala gorąca. Termometr w cieniu 
po raz pierwszy w tym roku wskazywał 30 st. C. Z powodu tak wysokiej temperatury 
pojawiły się w mieście tak liczne roje pszczół, iż do rozpędzania ich musiano wezwać 
straż. pożarną. 

: 

W Królewcu jak w Diisseldorfie 
Nowy „wampir“ 

GDANSK, 12 VI. Pat. Z Królewca donoszą, że od kilku dni grasuje w okolicy Kró- 
lewca zbrodniarz, którego przestępstwa przypominają zbrodnicze czyny mordercy z Diisę 
seldorfu. W ciągu dwóch dni. napadł on na dwie osoby, które ciężko poranił uderzeniem 
noża. Władze bezpieczeństwa w Królewcu zmobilizowały -żandarmerję i policję celem uję- 
cia zbrodniarza. 

200 klm. na godzinę po jezinrze 
LONDYN, 12. 6. Pat. Znany automobilista angielski sir Henry Segrave zdobył wczo- 

raj na swej motorówce 4-tys. konnej w jeździe próbnej na jeziorze Windemere nowy re- 
kord szybkości około 180 klm. na godzinę. Ponieważ była to próba nieoficjalna, rekord 
ten nie wchodzi w grę. Segrave podejmie niebawem próbę oficjalną po zmianie motoru 
i ma nadzieję, że osiągnie szybkość 200 klm. 

  

numerach 

ECHA STOLICY 

DONIOSŁE NARADY NA ZAMKU. 

WARSZAWA, 12.VI. (tel. własny 

„Sława”), W] dniu: dzisiejszym odbyły 
się dwie narady, które wzbudziły wiel- 
kie zainteresowanie. W południe puł- 
kownikj Sławek przyjął na audjencji mi 
nistra Cara, a następnie był . przyjęty 
przez Piana| Prezydentą Rzeczypospoli 
tej na Zamku. — Obydwie narady do- 
tyczyły spraw politycznych. Koła rza- 
dowg oczekują około 20: b. m. instruk- 
cji z Druskienik co de dalszego losu 
sesji sejmmowej. 

NOMINACJA DELEGATA MROZOW 

SKIEGO. 

WARSZAWA, 12.VI. (tel. własny „Sło 
wa”). Delegat rządu Rzeczypospolitej przy 
komisji odszkodowań w Paryżu, Jan  Mro- 
zowski, na wnjosek Hiszpanji i ' Norwegji, 
mianowany został jednym z trzech arbitrów 
komisji arbitrażowo-koncyljacyjnej, dla za— 
łatwienia sporu między temi państwami. 

AKCJA) PRZECIWKO: WYBOROM 
SEJMOWYM. 

WARSZAWA, 12.VI. (tel. własny „Sło 
wa"). „Gazeta Warszawska* komunikuje, 
że przygotowywana jesti akcja, celem zbiera 
wiał podpisów; w całym kraju pod petycje 
domagające się nierozpisywaniaj wyborów 
do sejmu. Narazie próby tej akcji! robione 
są; w| Warszawie i. najbliższych jej okolicach, 
Jednakże formułarze petycji rozsyłane są już 
na prowincje. Wszystkiej te petycje skiero- 
wywane; być A do kancelarj: Prezydenta 
Rzeczypospolitej, © akcji tej saj już, dokład- 
nie poiniormowani starostowie i na nią przy 
gotowa. 

AUDJENCJE. 

MIARSZAWA, 12.VI. PAT. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął dziś po połud 
niu p. ministra poczt i telegrafów Lokas, 
następnie ministra przemysłu i handlu Kwiat 
kowskiego. 

WARSZAWA, 12.VI. PAT. — Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej przyjął dziś w ga 
dzinach popołudniowych na audjencjj p. 
Adama Tarnowskiego, posła polskiego w So 
fi. Następnie delegację ze Spiża i Orawy z pos. Gwiżdżem na czele, która przybyła pro ° 
sić Pana Prezydenta o objęcie protektoratu 
nad uroczystościami związanemi z przyłącze 
niem Spiża j Orawy do Polski. 

OBNIŻENIE STOPY  DYSKONTO- 
WEJ W BANKU POLSKIM. 

WARSZAWA, 12.VI PAT. Bank 
Polski zawiadamia, że stopa dyskonto 
wa Banku Polskiego od 13 czerwca 
1930 r. wynosić będzie 6 i pół proc. 
Natomiast stopa procentowa dla zasta 
wów terminowych i otwartego kredy-- 
tu — 8 i pół proc. 

NOWY POSEŁ NORWEGJI. 

WARSZAWA, 12.VI. PAT. — Dziś 
o. godz. 1 p. Nils Christian. Ditleff, po- 
seł nadzwyczajny i minister pełnomoc- 
ny Norwegji, złożył Panu Prezydento 
wi Rzeczypospolitej swe listy uwierzy 
telniające na uroczystej audjencji na 
Zamku Królewskim. Przy audjencji 
obecni byli: p. wiceminister spraw za- 
granicznych Alfred Wysocki, szef kan 
celarji cywilnej p. Lisiewicz, zastępca 
szefa gabinetu wojskowego płk. Fyda, 
adjutant Pana Prezydenta p. Suszyń- 
ski oraz członkowie domu cywilnego i 
wojskowego Pana Prezydenta. Stoso- 
wnie do ceremonjału p. Nils Christians 
Ditleff przybył na Zamek w towarzy- 
stwie dyrektora protokułu p. Karola 
Romera oraz adjutanta Pana Prezyden 
ta p. Górzewskiego. 

ZNAKOMITY PROFESOR RZYBY- 
WA DO POLSKI. 

WIARSZAWA 12.VI. PAT. — Na zapro 
szenie p,olskiej komisji międzynarodowej współpracy intelektualnej i współpracy pra- wniczej przybywa do Warszawy profesor 
uniwersytetu z Rio de Janeiro min. Rodrigo Ottavio, członek najwyższego trybunału fe deralnego Brazylfi, jeden z najwybjtniej- szych prawników Ameryki Południowej. Prof. Ottavio podpisał w imieniu Brazylji 
traktat wersalski. W uznaniu zasług min. 
Ottavio, wielkiego przyjąciela Polski i wice- 
prezesa towarzystwa olsko-brazylijskiego 
w Rio de Janeiro, Pan Prezydent zeczypo 
spolitej odznaczył go niedawno” wielką wstę 
gą z gwiazdą orderu Polonia Restituta. Zna 
komity gość pozostanie w Polsce przez 10 
dni, Które poświęci poznaniu większych 
ośrodków kulturalnych Polski. 

SPRAWA „ARCYBISKUPA* KOWAL 
SKIEGO. 

WARSZAWA, 12.VI. PAT. — Sąd Naj 
wyższy ogłosił dziś o godz. 10 wiecz. wy- 
rok w toczącej się od dwuch dni sprawie 
zwierzchnika Kościoła marjawitów w Polsce 
Kowalskiego, skazanego w drugiej instancji 
na dwa lata i/8 miesięcy więzienia. Sąd Naj 
wyższy uwzględnił skargę kasacyjną obro- 
ny, wyrok uchylił i przekazał sprawę do po 
nownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny 
w nowym. składzie sędziów. 

EAS TOKS EITI NTTTŲ 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI Ww POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

RPN TIT PK DES TEKIKEIS 

    

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. ай в Zz 1cji | c. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

Raport komisji Simona 
PRZED DEBATĄ INDYJSKĄ W PAR 

LAMENCIE ANGIELSKIM. 
Ogłoszony raport komisji Simona 

stanowi ze względu na temat niewąt- 
pliwie najważniejszy dokument poli- 
tyczny Wielkie: Brytanii po _ wojnie, 
aczkolwiek wartość tego dokumentu 
jest bardzo wątpliwa. Dokument daje 
nader cenne materjały, dotyczące geo 
grafji politycznej Indyj, ale zawodzi ja 
ko analiza obecnej sytuacji. Jako do- 
wód wystarczy chociażby fakt, że ruch 
wyzwoleńczy Gandhiego jest prawie 
że pominięty w sprawozdaniu, które 
na 400 stronicach zaledwie 8 stron po 
święca pobieżnemu omówieniu tego 
ruchu. p 

W związku z tem, znamienny jest 
artykuł Rabindranata Tagore w tygod 
niku „Spectator. Wielki poeta i f'lo- 
zof uważa, iż ruch Gandhiego stanowi 
jedyny punkt wyjścia do jakiegoko!- 
wiek ułożenia stosunków indyjsko an- 
gielskich. Oczywiście należy doczekać 
ogłoszenia wszystkich wniosków i za- 
leceń komisji Simona dla pełnej oceny 
raportu, jednakże pierwsza część jego 
Sprawia wrażenie, że komisja nie podo 
łała zadaniu, zasłaniając swoją nieudol 
dość opisem różnorodnych trudności 
w ocenie sytuacji w Indjach. 

PRASA ANGIELSKA © RAPORCIE. 
, Prasa angielska poświęca wiele 

miejsca omawianu znaczenia sprawo- 
zdania komisji indyjskiej Simona. „Ti 
mes* pisze: „Niczego nie należy pomi 
nąć w granicach słusznych żądań 
emancypacyjnych narodu indyjskiego, 
nic jednakże nie może raruszyć naj- 
wyższej odpowiedzialności / ustawo- 
dawczej, która spoczywa w rekach rzą 
du J. K. M. i parlamentu Imperium, 
który powezmie postanowienia decy- 
dujące. : 

„Manchester Guardian“ pisze, że 
rezultaty” badań komisji nie mogą za- 
checać do trwania w uporze tych, któ- 
rzy uważają dotąd, że Indje nie doro- 
sły do samorządu. „Daily Telegraph" 
wyraża pogląd, że sprawozdanie — Ко- 
misji, jako studjum praktyczne, wska- 
zuje poraz niewiadomo który na nie- 
praktyczność wszelkich żądań rozstrzy 
gniecia problemu konstytucyjnego w 
Indjach jednem pociągnięciem pióra. 

„Daiły Horald* jest zdania, że isto 
ty sprawy nie wyczerpuje kwestia czy 
Indje mają otrzymać samorząd równo 
rzędny z dominjami; tkwi ona w rów- 
nie lojalnej współpracy Idyj z macie- 
rzą nad pokonaniem olbrzymich” trud- 
ności, które piętrzą się na tej drodze. 

  

Tunel pod la Manche 
Dlaczego zrezygnowano z budowy 

Sprawa budowy kanału pod La 
Manche, o której dużo mówiono i pi- 
sano przed rokiem znowu stała się ak- 
tualną, coprawda nie na długo. Rząd 
angielski zrezygnował bowiem z buda 
wy, tuneli wychodząc z założenia, że 
budowa niezmiernie kosztownego tu- 
nelu nie opłaci się ponieważ dopiero 
po dzieśięciu latach tunel zacząłby 
przynosić niewielkie dochody. Oprócz 
tego decydującymi były zdaje się wzglę 
dy natury strategicznej. Odpowiedź 
angielska w sprawie. tunelu ukazała 
się jako biała księga rządu angielskie- 
go. Główne jej tezy zawierają następu- 
jące punkty: 

1. Wątpliwości w możność zreal:- 
zowania planu. 2. Zastrzeżenia natury 
finansowej. Koszta budowy kanału wy 
nosiłyby 30,6 miljonów funtów. 3. Wy 
sokie koszty taboru. 4. Długa nieopła- 
calność inwestycji, gdyż dopiero po 
dziesięciu latach tunel zacząłby przy 
nosić niewielkie dochody. 5. Niewiel-. 
kie o_dciążenie dla bezrobocia. 

. W pierwszych 5 latach przy budo 
wie tunelu znalazłoby pracę tylko ty- 
siąc ludzi, następnie zaś 6 i pół tysią- 
ca. 

Opinję komisji obrony państwa, 
stwierdzającą, że względy ob-onne kra 
ju wcale nie przemawiają za budowa 
tunelu. Ze względów strategicznych 
wymagane jest, aby wylot tunelu w 
Anglji znajdował się daleko od wybrze 
ża, co znacznie zwiększyłoby jego ko- 
Szty. Materjał konieczny dla obrony 
Vonia kosztowalby dwa miljony  fun- 
tów. 

Og ómny pożar miasteczka Rozalina 
Donoszą z Kowna, że miasteczko Rozali 

na, leżące, w pobliżu Poniewieża, stoj w 
płomieniach. Do południa spłonęło przeszło 
200 domów mieszkalnych, wraz z urządze- 
niem. Wszystkie straże pożarne z okolicy 
przybyły na pomoc, naweti straż z Kowaa, 
odiegłega o 100 klm. Mieszkańcy opwszcza- 
ja swe domy w popłochu.  
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ECHA KRAJOWE 
Bezterminowe więzienie 
za nasłanie morderców 

SMUTNY EPILOG TRÓJKĄTU MAŁŻEŃSKIEGO. 

W. roku ubiegłym w niezwykle tajemniczych okolicznościach zamo: 
wano właściciela majątku Glinkowszczyzną w powiecie Lidzkia:, A ai a ‚ D Y R E k L l A 

pryw. Seminarjnm Kanczycelskiogo deńskiego P.?. Bonedyktynek 
w NIEŚWIEŻU 

Lejko. й 
Banda rabusiów napadła w, nocy nh jego dom; ij upozorowawszy rabu 

nek zamordowała Lejko kilku wystrzałami gewolwerowemi. Policją SĄ 
szukała winnych i wreszcie doszła doj przekonania, żę mordu dokonano z 

zamordowanego utrzymywała, budek osobistych. Żona; bliższy stosunełą z mie 
szkańcem pobliskiej wsi Niewiszy Witoldem Wampirskim, który upłanowaą 
zgładzenie mięża kochanki. 

Wampirskiego| zgubił list pisany do Lejkowej, a który wpadł w ; ręcą 
policji. 

w, liście tym m. in. wspomniane jest, że Lejka niedługo będzie zgładzony: 
Wampirskiego aresztowano, lecz; współników jego niezdołano. ustalićż 
Onegdaj stanął on przed; Sądem w Lidzie i dostał skazany na! bezłermi- 
ciężkie więzienie, bowiem udowodniono mu, zmowę ze sprawcamtig 

motderstwa. 

NIEŚWIEŻ 
— Przetarg na budowę szkoły powszech 

!, Magistrat wraz ze specjalną komisją 

złożoną z czonków Rady, a potem plenum 

Rady zatwierdziły warunki przetargu na bu 

dowę gmachu szkoły powszechnej. Warunki 

zostały świadomie postawione dość wyso. 

kie, gdyż Nieśwież znajduje się w szczęśli 

wej sytuacj, że ma sję tu też rozpocząć 

budowa gmachu seminarjum; przedsiębior- 

stwo więc prowadzące obie budowy robiło 

by ogromne oszczędności na administracji i 

dlatego iść powinno na duże ustępstwa na 

rzecz miasta. Wspomtnieć też trzeba, że na 

placu przeznaczonym pod budowę znajduje 

się już 600 tys. cegieł przygotowanych do 

budowy; stenowj to połowę ilości potrzeb- 
nych. Zaangażowany już został inżynier ar- 

chitekt Kazimierz Michalski do sprawowania 

nadzoru nad budową z ramienia Magistratu 

— Rozpoczęcie budowy gmachu szkoły po- 

wszechnej niewątpliwie przyśpieszy rozpoczę 

cie odwlekanej ciągłe budowy gmachu semi 
nasjalnego, gdyż władze państwowe „będą 
się chyba liczyły z możliwością tańszej budo 

wy. Jeszcze jedna rzecz powinna wpłynąć 
na decyzję władz: oto w Nieświeżu dużo lu 
dzi poszukuje pracy i trzebaby im ją o ile 
możności dostarczyć jak najprędzej, by osła 
bić natężenie bezrobocia w państwie. 

— święto owe. Przygotowania do 
obchodu 10 leciw 27 p. uł. nabierają coraz 
większego tempa, wobec zbliżającego się 

terminu 28 — 30 czerwca. — Rozesłano już 
kilkaset zaproszeń, a prace przygotowawcze 
prowadzą się w GE pełni. ; į 

Porządek obchodu ostatecznie uchwalo 
lony bedzje taki: 28 godz. 11 — msza żałob 
na w Farze, godz. 12 — posiedzenie korpo 
racji, oraz zebranie oficerów służby , czyn. 
nej i rezerwy, godz. 19 — apel pułku i uro 
czysty capstrzyk; 29 godz. 9.30 msza polo 
wa, defilada i dekoracja (na placu pulko 
wym koło Rudawki), godz. — 13 obiad żoł 
"nierski, godz. 17 — zabawa ludowa — fe 
festyn (park Marysin), godz. 22 — bal pod 
oficerski; 30-g0 godz. 16 — zawody konne 
i pokazy kawaleryjskie; biefgt włościańskie. 

— Uczczenie dr. Zygmunta Do 
mańskiego. Oddział nieświeski nowogrodz- 
kiego Tow. Lekarskiego ofiarował 100 zł. na 
Tow. Przeciwgrużlicze zamiast kwiatów na 
trumnę &. p. dr. Zygmunta Domańskiego, b. 

— PuZejście granicy przez „kułaków*. 
31 maja czterech mężczyzn i trzy kobiety 
przekroczyli granicę sowiecką koł 3 
rowca jako „kułacy”. Są to m 
pow. Słuckiego, którzy jako „burżu 
siedleni zostali na Syberję ; stamtąd dopiero 
uciekli. — Uchodźcy opowiadają, że: inter- 
nowani byli w obozie koncentracyjnym liczą 
cym 200 tys. więźniów. — Dziennie z głodu 
i chorób umiera 200 osób. — Obóz cały po 
został w pamięci przybyłych jako koszmar. 

   
    

   

— Pożary. W ostatnich czasach coraz 
częściej wybuchają pożary. Spłonęło więc 
kilkanaście stodół we wsi Kasiuty w gm. 
Hrycewickiej leżącej nad samą granicą. — 
Gdy zabrakło w studniach wody, ratujący 
zerwali druty graniczne i rzucili się po wo 
dę z przepływającej na sowieckiem terytor 
jum obok, *zeczkj. — W kilkaj dni później 
w gm. Łańskiej wie wsi  Grzybowszczyzna 
spalił się dom G. Miećki. — Tegoż dnia miał 
miejsce pożar w zaścianku Siejłowicze; spło 
nęło pięć domów mieszkalnych ze wszystkie 
mi zabudowaniami gospodarczemj. — 

Wreszcie 31 maja wybuchł pożar na No 
wem Mieście w Nieświeżu; ogień strawił 
trzy stodo'y. We wszystkich tych wypad- 
kach przyczyną pożarów było nieostrożne 
obchodzenie się z ogniem. Jedynie we wsi 
Czasza w gm. Siniawskiej dopuścił się zbro 
dni podpalenia Michał Kononowicz; podłożył 
on ogień pod stodołę brata swego Józefa. 
Nai szczęście ogień został w zarodku stłu- 
miony. 

DUKSZTY. 

duksztańska.  Dukszty, 
pow. Święciański, stanowczo, zadaleko są 
położone od władz powiatowych, to też 
dzieją się tu AE śtóre w innych warun 
kach byłyby nie do pamvśienia. Mam na 
myśli tu sprawę lecznictwa. Od szeregu mie- 
sięcy praktykuje tu „akuczerka - doktór", 
która niema na to żadnyca uprawnień. eczy 
wszystko i wszystkich i najciekawszą jest 
ta okoliczność że zwykle podobni  znacho- 
rzy cieszą się powodzenien: u ludność wiej 
skiej, najmniej świadomej, najmniej шке 
gentnej. Tu NE przedstawia sę zupeł 
mie inaczej. Reklamę | i zroody paniusie z 
miejscowej śmietanki (04 -wzyskiej. Zaczęło 
się od paniuś, które od lat 10 — 15 nie ma 
ją dzieci. Nie patrząc na to, że każda. ź 

— „Doktorka“ 

    

„„ūych stow osobie śp. Jerzego Ciecha 

naczelnika wydziału zdrowia nowogródzkie 
go urzędu wojewódzkiego. pań objeździła najlepszych specjalistów le- 

karzy i że każdy z sptcja.stów orzeki, żu 
dzieci mieć nie mogą, poniosły , aferzy 
swe oszczędności, lub nawet pożyczone pie 
niądze, wierząc jej zapewnieniom, że аК 
ona „cos“ zrobę jak ona „,coś' da, będą 
miały dzieci. Nareszcie, o cudo! U najw ęcej 
beznadziejnych, po trzecliygodniowej ku- 
racji znachorka „stwieri:a“ — ciążę! bliź- 
nięta! 

Po tym fakcie nawet niedowiarki się na 
PW, O tem się mówi głośno w Duxsz- 
tach. Policjaj ma obowiązek śledzenia za 20 
dobnymi aferzystkami, lecz w Duksztach 
się RERA inaczej, tu siedzą policjantow e, 
które bez mała wszystkie u niej się leczą, 
od rozmaitych nieuleczalnych dolegliwości, 
mając ten >rzywilej że za leczenie nie piacą 
a płacić każe ona sobie od 100 do 150 zł. 
od A 

Zadateko stąd mieszczą się władze nad 
zorcze z lekarzem powiatowym, że nawet 
i listy z powiadomieniem o tem do niega 
nie dochodzą, albo może władze nadzorcza 
uważają to za rzącz normalną, niech kwit- 
nie znachorstwo, zamowy, czary j t.d. 

Obserwator. 

      

PIERWSZORZĘDNA FIRMA HANDLOWA 

poszukuje 

buchaltera samodzielnego 
z poważnemi świadectwami. Pożądana zna- 
jomość języka francuskiego, względnie 

angielskiego w słowie i pismie. Oferty 
z powołaniem się na referencje składać 

w Biurze Reklamowem Garbarska 1 dla Ne 20 

JĄKANIE 
oraz wszelkie inne zboczenia mowy 

radykalnie usuwa 

Zakład Leczniczy dla jąkałów 

S. ŻYŁKIEWICZA 
Warszawa, Chłodna 22. Prospekty 

Kancelarja wysyła bezpłatnie. —o 

Z WI LNA DO SZEGEDU 
(Z Towarzystwa Przyjaciół Węgier) 

W sobotę 7 maja uczestnicy wycie „, Delegat Uniwersytetu Szegedyń- 
czki do Węgier złożyli wobec człon- Skiego, prof. Ivanyi po powrocie swo- 
ków Towarzystwa oraz gości sprawo im złożył przed Senatem sprawozda- 
zdanie ze swej podróży. nie z pobytu w Wilnie, poczem na je- 

Na wstępie przewodniczący, prof. go wniosek Senat uchwalił zaprosić 

Zdziechowski, poświęcił kilka serdecz- na wiosnę do Szegedu Uniwersytet Wi 
leński. Miało to być w myśl wniosko- 
dawcy podkreśleniem wspólnego por 
chodzenia i siostrzanego stosunku obu 
wszechnic, których założycielem był 
Stefan Batory, który w kilka lat po 
fundacji akademji Wileńskiej podpisał 
akt erekcyjny akademji w Kolosvarze 
przekształconej przez ces. Franciszka 
Józefa na uniwersytet, który po zaborze 
Siedmiogrodu przez Rumur ję przenie 
siony został do Szegedu. 

Ostatecznie oznaczono jako termin, 
dzień 20 maja i w dniu tym przybyli 
do Szegedu popołudniowym pociągiem 
w charakterze delegatów Uniwersyte- 
tu Wileńskiego p. p. Bossowski, Gla- 
zer, Ruszczyc i Zdziechawski wraz z, 
nimi też zaproszony przez Uniwersytet 

  

  

      
zał   

nowieckiego, pierwszego sekretarza 
poselstwa polskiego w Budapeszcie. W 
niedzielę 26 maja gościnnie przyjmo- 
wał on w domu swoim kilku uczestni 
ków wycieczki, w niedzielę następną, 
2 czerwca, zmarł nagle na udar serco- 
wy. Dyplomata powinien umieć samą 
osobą swoją budzić wśród obcych u- 
czucia sympatji dla państwa i narodu, 
który om przedstawia; tę zaletę posia- 
dał zmarły w wysokim stopniu, dzięki 
przymiotom swoim towarzyskim, wy- 
iworności form i miłem ujęciu. Na po- 
sterunku w Budapeszcie przebył koła 
sześciu lat, gorliwie i umiejętnie obo- 
wiązki swoje spełniając. Zmarł w chwi 
li, gdy lada dzień spodziewał się nomi- 
nacji na nowe, prawdopodobnie, wyż 
sze stanowisko. Pamięć zmarłego obec 
ni uczcili przez powstanie. 

Referat prof. Zdziechowskiego był 
kroniką podróży. W październiku r. z.. 

czasie świąt jubileuszowych Wszech 
nicy Wileńskiej Towarzystwo Przyj. 
Węgier gorliwie i serdecznie się zajęło 
delegacją węgierską, która przybyła. 
do Wilna dzień przed rozpoczęciem u- 
roczystości; u hr. Marjana Platera i u 
prof. Zdziechowskiego odbyły się ze- 
brania towarzyskie na cześć gości, 
prócz tego bankiet w klubie Szlachec- 
kiem, na którym kapela wojskowa о- 
degrała hymny narodowe węgierski i 
polski i wzniesione zoostały toasty na 
cześć regenta Węgier, adm. Horthy'ega 

i prezydenta Mościckiego. 

Węgier, hr. Marjan Plater. Gdy pociąg 
podchodził, kapela wojskowa zagrała 
hymn polski. Na peronie rektor i Senat 
oczekiwali w strojach uroczystych. Re 
ktor, prof. Gyófty, wygłosił po wę- 
giersku następujące powitalne przemó. 
wienie, które jeden z asystentów wnef 
przetłumaczył na polski. 

„W imieniu Senatu i Collegjum pro- 
fesorów Królewsko Węgierskiego Uni 
wersytetu im. 'Franciszka [Józefa  ser-, 
decznie witam naszych kolegów  pro- 
fesorów Wileńskiech oraz p. wice pre 
zesa Towarzystwa Przyjaciół Węgier. 

Podstawą starejq wzajemnej sym- 
patji obu narodów naszych są podo 
bieństwa duchowe i podobieństwa hi- 
storji. Nauka i literatura polska stoi 

jako wice prezes Towarzystwa Przyj, -- 

Sensacyjne morderstwo w Pradze 
PRAGA, 12. VI. PAT. Dzisiaj około godz. 8 rano dokonano morderstwa rabunm 

kowego na jubiterze Hawerdzie. Morderca) zrabował mnóstwo kosztowności, przeważnie 

brylantów. Po wczorajszem morderstwie, którego ofiarą padła żona kupca Burgera, zbrod 

nia dzisiejsza sprawiła wielkie poruszenie wśród mieszkańców miasta. Mordercę areszto- 

wano po południu w chwili, gdy wysiadał z pociągu w Pilznie. Począł strzelać do po- 

licjantów, raniąc jednego z funkcjonarjuszy policji, poczem usiłował zbiec. Został jednak 

ujęty, dzięki pomocy oddziału wojskowego, odbywającego w pobliżu ćwiczenia, Zbrod- 

niarz został raniony. Posiadał paszport rosyjski na nazwisko Wołodik. 

podaje do wiadomości 

snoręcznie 

Przy Seminarjum istniej 

egzamina wstępne ma I MOON kurs 
odbędą się w dniach 26 i 27 czerwca f. b. 

Podania należy wnosić zaopatrzone w 
1) metrykę chrztu, 2) świadectwo szkolne z ostatniego półrocza 
3) świadectwo zdrowia i powtórnego szczepienia ospy, 4) wła- 

napisany życiorys z fotografją. 
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następujące załączniki: 

a imfernaf dla uczenie 
DYREKGIA 

Z tajemnic szpiegowskich 
Pułkownik Emil von Seeliger był jed- 

nym z najznakomitszych oficerów austrja- 
ckich służby wywiadowczej w czasie wojny 
i znał tę stron pracy sztabu generalnego 
na wylot. Nic też dziwnego że 1а %ieikje 
zainteresowanie wzbudziła jego niedawno 
wydana książka p. t. „Szpiedzy i zdrajcy" 
zwłaszcza że napisana jest doskonałe ' czy 
ta się jak najfantastyczniejszy romans kry- 
minalny. 

W większości w ypadków organizacje 
szp cgowskie pozostały niewykryte albo wy 
kryte je dopiero po wojnie i po rozpad. 
nięciu się austrjacko - węgierskiej mona:chji 
Tak naprzykład dopiero w parę lat po woj- 
nie wykryto tajny telegraf szpiegowski ukry 
ty w  gmachw wiedeńskiego ministerstwa 
wojny i marynarki. Aparat telegraficzny Sy- 
stemu Morse'a wmontowany byt pod biur- 
kiem pewnego wysokiego urzędnika narodo- 
wości czeskiej, który nogą naciskając spec- 
jalny pedał przetelegrafowywał swemu sub- 
AH zamieszkałemu na przedrnieściu 
iednia cyfry i dane z aktów, których nie- 

można było wynieść z biura. 
Wogóle od szpiegów roiło się w austrja 

ckim sztabie generalnym. Znana jest afera 
pułkownika Redla, który w r. 1913 sprze- 
dał moskalom mobilizacyjne plany austrjac- 
kie. Kiedy się ta afera wykryła, musiano 
oczywiście sporządzić inne plany. Lecz nie 
na długo to pomogło. Plany te były tak źle 
strzeżone, że już w kwietniu 1914 roku r0- 
syjski attache wojskowy w Wiedniu pułkow 
nik Swaniewicz przesłał oryginał planów do 
Petersburga z prośbą o siotogratowanie i 
niezwłoczne odesłanie z powrotem. 

(Cały rozdział swej ciekawej - książki 
poświęca Seeliger tak zwanemu „Lotnikowi 
z Tannenbergu“. Historja tego lotnika opo- 
wiada o niesłychanie Śmiatym  wyczynie 
pewnego niemieckiego oficera _ lotniczego. 
Było to tak: armje Samsonowa i Rennen- 
kampfa posuwały się wgłąb Prus tWscho- 
dnich i sztab Samsonowa stał wówczas w 
miasteczku Ortelsburg. Dnia 13 sierpnia 
1914 roku nadleciał do Ortelsburga od stro 
my Warszawy aeroplan z rosyjskiemi odzna- 
kami lotniczemi. Aeroplan wylądował ha 
łączce pod miasteczkiem i z kabinki jego 
wysiadł rosyjski oficer — lotnik, który ka- 
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wysoko, a wiąże się ściśle z kulturą 
Europy Zachodniej, my zaś choć w 
środku Europy, stoimy samotni i przez 
losy zawistne siodze dotknięci. "Tem 
bardziej pocieszającym w ciężkiem pa 
łożeniu naszem jest dla nas braterski 
współczujący głos. 

Cieszymy się szczerze, że gwiazda 
szczęścia zaświeciła nad zacnym naro- 
dem polskim. Jestem botanikiem z za- 
wodu i porównałbym dzieje obu naro 
dów do kwiatka głeditschia tridcanthos 
(glediozja  trójciernista),  ciernistemi 
bowiem drogami szły oba narody do 
celów swoich i obficie ich krew się 
lała! Ale i czasów kwitnienia nie brak- 
ło: „ak kolce glediczji znikają co róku 
pod zielonemi liśćmi, tak cierpienia 
narodów naszych goił nieraz czas, ale 
znowu przychodziły potem chwile cię- 
żkie i to jeden naród, to drugi zosta 
wał jak owa roślina w zimie, bez liści, 
bez kwiatów tylka z kolcami. W losach 
naszych ta jest tylko różnica: gdy nam. 
było dobrze, wtedy Polak cierpiał, te- 
raz wy odzyskaliście ojczyznę waszą, 
a my cierpimy, ale nadziei nie tracimy; 
Bóg żyje. 
Uczucia wzajemności, podobieństwa 

przeszłości dziejowej zostawiły 
głębokie ślady w duszach naszych. I 
serca i potrzeba wzajemnie ciągną nas 
jednych ku drugim; znaleźlibyście w 
bibljotece mojej dowody, jak dużo, 
jako badacz flory tatrzańskiej, korzy- 
stam z waszej literatury naukowej. 

Wspólne losy uczą nas, že powin- 
niśmy wzjamenie się poznać jak najbli 
żej w zakresach nauki literatury sztu- 
ki, a potem konieczności ekonomiczne 
i handlowe może doprowadzą do dzi- 
siaj jeszcze niewidzialnych wspólnych 
granic. 

INa pamiątkę wspólnych losów i 
chwił tak dobrych jak i ciężkich ofia- 
ruję wam wienie kwitnącej glediczji 
z barwami obu narodów. A ostatnie 
słowo moje: niech żyje przyjazń pol- 
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lub sublokatorow 
na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, okna na plac 

. Katedralny. 

Wiadomošė Zamkowa 2. Adm. 

t Dau a 5 D į D O I a a AO 

zał natychmiast zameldować się głównodo- 
wodzącemu armją. Oficer ten przedstawił 
się jako porucznik von Kelle i wręczył Sajm.. 
sonowi rozkaz głównodowodzącego naka. 
zujący jaknajśpieszniej posuwać centrum 
armji naprzód. Samsonow odparł, że uczynił 
wszystko, co tylko będzie mógł i ma na- 
dzieję dotrzeć dnia następnego do Ostrode. 

iLotnik zasalutował, wsiadł do samolotu 
i odleciał. 

Tymczasem już wieczorem dnia 14 sierp- 
nia rozpoczęła się już katastrofa,  okaza- 
ło się bowiem, że Niemcy z dwu str n okrą- 
żyli rosjan. Kiedy Samsonow izażądał posił- 
ków okazało się, że nikt nie wydawał roz- 
kazu posuwania się naprzód j że von Kel- 
ler był prawdziwym won Klellerem, ale nie 
kurlandczykiem tylko pruskim oficerem. 

    

   

  

Jeszcze dziwniejszy epizod wojenny 0po- 
wiada von  Seeliger z frontu włoskiego. 
Było to już pod koniec wojny. Do niewoli 
włoskiej dostało się na pewnym odcinku 
frontu 60 austrjaków. W sztabie armji, do- 
kąd przeprowadzono owych dwunastu 
był wówczas pewien znakomity włoski  le- 
karz psychjatra, który postanowił użyć 
swiej hipnotycznej siły do: celów wojsko- 
wego wywiadu. Z pośród jeńców wybrał 
sobie pewnego kapitana Podszedłszy ku nie- 
mu psychjatra powiada: 

— Jest pan lekko ranny w głowę i 
zapewne pan czuje lekki ból w oku. Proszę 
mi pozwolić zbadać swoje oczy. 

Po paru minutach kapitan spał 
snem hipnotycznym. 

— Kapita nie — rzekł do śpiącego 
karz — p panem stoi arcyksiąžę 
geniusz. Proszę odpowiadać. 

Oficer stanął na baczność i na pytanie, 
jak długo austrjacy mają się jeszcze bronić 
na froncje włoskim odparł: „nie dłużej niż 
tydzień, wasza, cesarska wysokość". 

— Dlaczego tak krótko? — pytał 
karz. 

— Widziałem depeszę donoszącą 0 Zu- 
pełnym rozkładzie armji pod wpływem wy- 
padków węwnątrz kraju. 

Zbudzono wówczas oficera, który Oczy- 
wiście nie o całem tem badaniu nie wiedzjał 
i niczego nie pamięta. я 
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sko vęgierska, miech się tak wszystka 
wzniesie i tak pogłębi, ażebyś y mogli 
u „Bramy Kraszewskiego* wykładać 
uczniom naszym o wielkim pisarzu, od 
którego nazwa ta pochodzi. A Polak, 
gdy stoi w zachwycie nad „Wodospa 
dem Mickiewicza” niech pomyśli choć 
chwilę o nieszczęśliwym  ucišnionym 
narodzie węgierskim. 

Niech Bóg da, ażeby wspólność du 
crowa nasza stała się aktem dokona- 
nym — jtse, recte, fegitime. Niech ży- 
je Polska.“ 

Pa krótkiej odpowiedzi prof. Zdzie 
chowskiego udano się na plac przed 
dworcem, gdzie nastąpiła malownicza 
defilada wszystkich korporacyj uniwer 
syteckich. Wieczorem znakomity geo- 
graf, prof. Karol Kogutowicz ugaszozał 
u siebie delegatów oraz licznie zapro- 
szonych gości. 

Nazajutrz odbyło się Uroczyste po- 
witanie delegacji w Auli. Przytaczamy 
przemówienie rektora: 

„W imieniu Senatu, profesorów i 
młodzieży Królewsko Węgierskiego 
Uniwersytetu Franciszka Józefa gorą- 
cem sercem węgierskiem witam tu sza- 
nownych przedstawicieli narodu pol- 
skiego, narodu, z którym przeżyliśmy 
tyle wielkich i pięknych choć nieraz 
ciężkich i tragicznych chwil. 

A witając Was, kochani koledzy 
profesorowie Uniwersytetu Stefana 
Batorego i Ciebie, delegacie Towarzy 
stwa Przyjaciół Węgier w Wilnie, wy 
rażamy szozerą radość iż możemy siq: 
odwdzięczyć za tę miłą serdeczność z 
jaką przyjęliście w Wilnie, kolegę na- 
szego i wysłańca: prof. Ivanyiego. 
Skład zaś dostojnej delegacji nasuwa 
nam następujące myśli. Profesor litera 
tury rozejrzy się po ziemi naszej, 
przez literaturę wejdzie w głąb duszy 
węgierskiej i niezawodnie przekona 
się wówczas, że naród ten wraz z kul 
turą, którą stworzył godzien jest, by 
mu podano rękę pomocy w rozbiciu, 

Skład proletarjatu w Z.S.S. R. 1 
Przewodniczący Ogólnozwiązkowe- 

go zjednoczenia sowieckich związków 
zawodowych, Mołotow, stwierdził, w 
jednem ze swych ostatnich przemówień 
publicznych, że z powodu braku jakich 
koiwiek danych co do składu współcze 
snego proletariatu sowieckiego,  wła- 
dze rządowe i partyjne nie mogą z roz 
maitych swych zasad teoretycznych 
wyciągać należytych  konsekwencyj 
praktycznych. Przyznać trzeba, że isto 
tnie Rosja sowiecka (darząca zresztą 
wszelkiego rodzaju ankiety i statystyki 
specjalnemi względami) nie posiadała 
do ostatnich czasów żadnych materja 
łów, na podstawie których możnaby 
było wyrobić sobie pewne zdanie co 
do wewnętrznej struktury rosyjskiego 
współczesnego proletarjatu. Fakt ten 
na tę szczególniejszą zasługuje uwa- 
gę, że .proletarjat w dzisiejszej Rosji 
jest kłasą uprzewilejowaną, dzierżącą 
formalnie w swych rękach władzę nad 
całą pozostałą ludnością ZSSR. 

Dotkliwy ten brak w rosyjskiej lite 
raturze statystycznej został jednak о- 
statnio usunięty dzięki ukazaniu  się 
książki jednego z wybitniejszych dzia- 
łączy sowieckiego ruthu zawodowego, 
A. Raszina, p.t. „Skład fabrycznego 
proletarjatu ZSSR”. W pracy tej znaj 
dujemy dokładną statystykę pracowni 
ków, zatrudnionych w orzemyśle me- 
talurgicznym, włókienniczym i górniczo 
hutniczym, opracowaną na podstawie 
wyników ogólnopaństwowych spisów, 
przeprowadzonych 'w swoim czasie 
przez odnośne związki zawodowe. 
W, książce Raszina znajdujemy szereg 
ciekawych szczegółów, które zaintere- 
sować mogą w wielkiej mierze rów- 
nież czytelnika polskiego. Tak naprzy 
kład dowiadujemy się z tej książki, że 
około 50 proc. ogólnej liczby robotni- 
ków rosyjskich otrzymała zatrudnienie 
w przemyśle jęszcze w czasach przed- 
zewolucyjnych. Robotnicy, pracujący 
w fabrykach rosyjskich 9 — 13 lat, sta 
nowią bardzo poważny procent robot- 
ników sowieckich, ałe zastępy tych, 
którzy pracują lat 20, są również :bar- 
dzo liczne. Statystyka Raszina wykazu 
je jedną bardzo ciekawą rzecz: miano 
wicie stwierdza on, że starsi robotni- 
cy, którzy w okresie wojny domowej w 
obawie przed śmiercią głodową porzu 
cili miasta, przenosząc się na wieś, z 
biegiem czasu wszyscy prawie powró 
cili znów do. miast i ponownie zaczęli 
pracować w fabrykach. Większość ro- 
botników sowieckich (50 — 70 proc.) 
pochodzi z rodzin robotniczych. Wyją 
tek w tym względzie stanowi przemysł 
górniczo hutniczy, gdzie większość ro- 
botników 66 proc. rekrutuje się z wie- 
śniaków, a tylko 34 prac. pochodzi z 
rodzin robotniczych. Prawie 25 proc. 
wszystkich robotników rosyjskich zwią 
zane jest w ten czy inny sposób z 
wsią, przyczem jednak największy pro 
cent robotników pochodzenia wiejskie- 
go wykazuje Urał (32 proc.). 

Ze statystyki Raszina wynika, iż w 
czasach ostatnich obserwować można 
wzmożony napływ sił roboczych ze 
wsi da fabryk przemysłu metalurgiczne 
go oraz do zakładów górniczo hutni- 
czych. Podczas kiedy wśród  robotni- 
ków, którzy w roku 1905 zaczęli praco 
wać w fabrykach metalurgicznych i za- 
kładach górniczo hutniczych, robotnicy 
posiadający ziemię na wsi stanowili za 
ledwie 17 proc., w roku 1928 procent 
ten wyrażał się cyfrą 42,8 proc. Na u- 
wagę zasługuje dalej fakt, że robotnicy 
przemysłowi, posiadający na wsi swe 
grunta, przeważnie są przeciwnikami 
gospodarstw zbiorowych. Raszin po- 
daje, że z pośród wszystkich robotni- 
ków przemysłu włókienniczego, którzy 

mają własną ziemię, da kołchozów 
zgłosio się zaledwie: w okręgu Moskie 

któremu uległ. Nie wątpimy, że do te- 
goż wniosku dojdzie dziekan Wydzia 
iu Sztuk Pięknych — i obaj — literat 
i artysta — zwrócą się do obu kole- 
gów swoich, profesorów prawa Rzym, 
skiego prawa karnego, ażeby, jako 
prawnicy, potwierdzili, iż bezprawiem 
i gwałtem jest traktat w Trianou i że 
i gwałtem jest traktat w Trianon i że 
urąga to sprawiedliwości, iż Szeged 
jest miastem granicznem. 

A wtedy niech wspólnie ;z wice pre 
zesem Towarzystwa Przyjaciół Węgier 
zaapelują do sumienia narodów kultu- 
ralnych, przedewszystkiem do sumie- 
nia potężnej i zaprzyjaźnionej z nimi 
Francji. 

Wiemy, że słońce zaświeci dla nas, 
ale szczęśliwi będziemy jeżeli głos ko- 
guta gallijskiego zabrzmi przed  świ- 
tem, zwiastując dzień spełnienia  na- 
dziei!*, 

Potem prof. Kogutowicz, który w 
r. b, jest dziekanem Wydz. Humanisty. 
cznego, ogłosił, że jego Wydział  u- 
chwalił ofiarować prof. Zdziechowskie 
mu doktorat hon”ris causa. Za ten za- 
szczyt dziękował prof. Zdziechowski 
w przemówieniu łącińskiem, w którem; 
porównał dzieje obu wszechnic, a za- 
kończył oświadczeniem, że jako doktó: 
węgierskiego uniwersytetu z pogłębio 
ną gorliwością pracować będzie nad 
zbliżeniem obu narodów ut vincula 
inter nostros populos semper arctiora 
biant ut ardor mutaus | aungentur, 
crescat floreat. W końcu prof. Ruszczyc 
złożył wieniec przed tablicą pamiątko- 
wą w Auli na cześć uczniów Uniwersy 
tetu, poległych w czasie wojny. 

' Po uroczystościach w Auli w cza- 
sie uczty w parku miejskim grano i 
śpiewano przepiękne pieśni węgierskie 
przejmujące melancholją, powagą i Si- 
łą; wykonawcami byli studenci — ka- 
pela i chór — jedno i drugie zorgani 
zowane znakomicie. Rektor przema- 

wskim — 2,2 proc., w okręgu Iwanow 
skim — 2,9 proc., w okręgu Lenin- 
gradzkim — 2,6 proc. Cokolwiek więk= 
szy by udział w kołchozach  robotni- 
ków, organizowanych w partji komuni 
stycznej i w komsomole. Tutaj naj- 
większy procent wykazuje okręg Iwa- 
nowski, gdzie do kołchozów przystąpi- 
ło 11 proc. organizowanych  komuni- 
stów i'5,6 proc. komsomolców, posia- 
dających na wsi własne grunta. 

Choć na podstawie odnośnych prze 
pisów sowieckiego ustawodawstwa so 
cjalnego praca ,w fabrykach dla dzieci 
poniżej lat 16 jest wzbroniona, wyka- 
zuje statystyka Raszina znaczny odse- 
tek robotników, którzy zaczęli praco- 
wać w przemyśle, mając niniej, niż 16 
łat. Z pośród robotników, którzy w 
przemyśle zatrudnienie znaleźli jeszcze 
przed rewolucją, robotnicy tacy stan 
wią 70 proc. Ale j po rewolucji procen 
młodocianych robotników bardzo jes 
znaczny; tak naprzykład w zagłębi 
Donieckiem w latach 1926—1928 
częło pracować ponad 40 proc. pońiżej 
lat szesnastu. 

Piśmienność wśród robotników so- 
wieckich pozostawia wciąż jeszcze bar 
dzo wiele do życzenia, wyrażając się 
(w zależności od prowincji) cyirą 3— 
20 proc. Wszelkie próby w kierunku 
likwidacji analfabetyzmu, — zdaniem 
Raszina, — kończyły się dotychczas 
niepowodzeniem. W Moskwie wśród 
robotników starszych (ponad 40 lat) 
analfabeci stanowią 67 proc., w Lenin- 
gradzie — 75 proc. W Zagłębiu Donie- 
ckiem analfabetyzm bardza rozpowsze 
chniony jest nawet wśród młodzieży 
robotniczej (poniżej 22 lat), gdzie a- 
nalfabeci stanowią około 33 proc. 

Ciekawe są dane Raszina, dotyczą 
ce udziału robotników przemysłowych 
w ruchu komunistycznym. W okręgu 
leningradzkim oragnizowani komuniści 
i komsomolcy stanowią 38,5 proc. о- 
gólnej liczby robotników metalowców; 
w okręgu Uralskim w partji komunisty 
cznej i komsomole organizowanych 
jest 28 proc. metalowców, w okręgu 
moskiewskim — 18 proc. włókniarzy, 
w zagłębiu Donieckiem — 17 proc. 
górników i hutników. Naogół powie- 
dzieć można, że tylko jedna trzecia 
część robotników przemysłowych zwią 
zana jest ściślej z ruchem komunistycz 
nym. : 

Przeprowadzony przez sowieckie 
zw. zawodowe spis robotników dowo- 
dzi, że występowanie partji komunisty 
cznej w imieniu „wszystkich  robotni- 
ków i chłopów'* niczem nie jest uspra- 
wiedliwione, gdyż w rzeczywistości 
partja ta reprezentuje zaledwie 33 
proc. ogółu robotniczego i bez porów- 
nania jeszcze mniejszą liczbę rosyj- 

łościaństwa. skiego wi 

ASERBEWUDARANSZNNNNZBZANTY 

Kostiumy 
kąpielowe 

ostatnie nowości 

jedwabne i wełniane 
ceny, ściśle fabryczne. 

Parasolki pła- 
żowe, prze- ; 

Jan Wokulski i S-ka Ścieradła i 
ręczniki ką- 

wielka 9. pielowe w 

duży m 

wyborze. 
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szalka Piłsudskiego; prof. Zdziechow 
ski na cześć regenta Węgier, podno- 
sząc, że w wiekach ubiegłych wspólne 
niebezpieczeństwo ad Wschodu czyni 
ło Polskę i Węgry przedmurami Chrze- 
ścijaństwa. Dziś, gdy Półksiężyc (za- 

za” 

4 

{ 

4 

stąpiła Czerwona Gwiazda ok 
ie, niebezpieczeństwo to jest nierówn 

groźniejsze, tem przeto konieczniejszą 
jest przyjaźń i jedność Polsko Węgier- 
ska. „My zaś śledząc z dalekiego Wil 
na politykę waszą widzimy, że mogli- 
byście być znakomitym ośrodkiem dla 
wszystkich elementów ładu w państ- 
wach graniczących z Sowietami". 
„Są to myśli, które kilka razy słysza- 
łem z ust Jego Wysokości, Regenta 
Węgier, wypowiedziane z właściwą 
mu wymową, swadą, zapałem i siłą 
przekonania. 

Ale — dodawał Regent — nie 
ny do zawarcia węzłów  ściślejszych 
między narodami naszemi... „Sądzę że 
dziś są oznaki świadczące, że moment 
ten się zbliża. Dowodzi tego między 
innemi gorące przyjęcie, jakie p. mini- 
stra Walko spotkało roku zeszłego w 
Warszawie. Przed kilku zaś dniami mi 
nistra hr. Klebelsberga w Wilnie i w 
Warszawie. Życząc Jego Wysokości, 
Regentowi Węgier spełnienia jego 
idei w imię dobra obu narodów, wzno 
szę mój kielich na jego! cześć”. 

Zasługuje na uwagę łacińska mowa 
prof. Ivanyi'ego, w której zaznaczał że/ 
wielkie imię Batorego nakłada na 
wersytet, noszący to imię, nadzwyczaj 
ne a wielkie obowiązki (insolitam et 
extra ordinoridm obligationem signiti- 
cat) nakazując walczyć w imię spra- 
wiedliwości, a w obronie naszej (ob- 
Stringit vYs 
triae nostrae... contra tragedhm n0- 
stram Trianonensem). 

labotare pro justitia pa“ 

Wieczór spędzili delegaci w /goś-. 
cinnym domu prof. Ivanyi'ego na įed- 
nej z głównych ulic miasta, Z okien 

wiał na cześć prez. Mościckiego i mar- przypatrywali się licznemu pochodowi 

=



"Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnic 
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- Bank Rolny a nacjonalizacja Iniarstwa 
W szeregu instytucyj, biorących 

udział w pracach, związanych z ra- 

cjonalizacją sprawy Iniarskiej w Pol- 

sce, występuje również Państwowy 

Bank Rolny, mając już za sobą — ро- 

ważny dorobek konkretnej pracy.. | 

Rozumiejąc potrzebę  racjonali- 

zacji tej tak ważnej gałęzi naszej pro- 

dukcji rolnej, Bank, w miarę posia” 

danych funduszów, przychodzi z po 

mocą instytucjom, mającym na celu 

- działalność organizacyjną w tym kie- 

runku. i 

4 W 1927 r. za pomocą dotacji, 

"udzielonej w sumie zł. 5.000, Bank 

|umożliwił powstanie Towarzystwa 

*Lniarskiego w Wilnie i wysłanie de- 
legatów Towarzystwa zagranicę, w 

celu zapoznania się z pokrewnemi оТ- 

ganizacjami w krajach, które wyprze- 

dziły Polskę w opiece nad produkcją 

Inu. Następnie Bank przyznał dotację 

w sumie zł. 200.000 na zorganizowa- 

nie doświadczalnej stacji  Iniarskiej. 

Prócz powyższych dotacyj Bank udzie 

lit kredytów poszczególnym  przed- 

siębiorstwom,  trudniącym się prze- 

robem i handlem słomą, włóknem 

nasieniem Inianem na łączną sumę zł. 

4 miljn. Z kredytów na cele Iniarskie 

korzystały w Państwowym Banku Rol 

nym bądź pośrednio, bądź bezpośred- 

nio 12 spółdzielń, 3 kasy komunalne, 

1 wydział powiatowy i 1 spółka pry- 

*watna. 
Wreszcie Bank nawiązał stosun- 

ki z jednym z banków angielskich 

w celu ułatwienia finansowania  ek- 

sportu Inu polskiega zagranicę. — 
Możliwości uzyskania kredytów 

zagranicznych na eksport lnu są 
znaczne, jednak nieodzownym war 
runkiem jest, aby towar odpowiadał 
wymaganiom importerów tak co do 
jakości, jak i co da ilości. 

Poczynania osób prywatnych i 
instytucyj, które podjęły akcję upo- 

rządkowania Iniarstwa w rozmaitych 
częściach kraju, dotychczas nie 
zostały jeszcze skoordynowane. Wy- 
nikiem braku kontaktu i ścisłej współ 

pracy był szereg popełnionych i po- 
wtarzanych , błędów i niedociągnięć 

które fatalnie odbiły się zarówno na 
kalkulacji jak i na standaryzacji 
waru. 

Obecnie sytuacja na międzynaro- 
dowym rynku Iniarskim jest tak nie- 

Y pomyślna, że nietylko ceny na włók- 
no polskie spadły o 30 proc. w sto- 
sunku do r. ub., lecz nawet szereg 
gorszych gatunków włókna nie mo- 
2е ie znałeźć” zbytu: й 

"Ważnym krokiem, zmierzającym 
do skierowania sprawy  Iniarskiej na 
właściwe tory, była zwołana przez 
Państwowy Bank Rolny  konferen- 
cja przedstawicieli instytucyj finan- 
sowych przez Bank. która odbyła 
się w Oddziale Banku w Wilnie w 
dn. 11 łutego r. b. 
Z referatu przewodniczącego Dyr. 

L. Maculewicza, uczęstnicy konferen- 
cji zapoznali się z akcją i ustosunko- 
aniem się Banku do sprawy Iniar- 

skiej 
^ — Przedstawiciele poszczególnych 
Qrganizacyj, trudniących się skupem 
i przerobem lnu, ze swej strony złożyli: 

' 
В 

+ 

Spra wozdanie z działalności tych or- 
ganizacyj. 
'. Należy nadmienić, że wszystkie 

|| międlarnie pracowały ze stratą, czy 
© to wskutek wadliwej organizacji, czy 
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* też wskutek kryzysu cen na włókno. 
t о 

studentów z pochodniami: przed  do- 
_ mem profesora malowniczo się ustano 

wili według kształtów liter V. P (vi- 
vat Polonia). Trzeci i ostatni dzień po 
 święcono wycieczce do Mezó Hógyes 
opisanej już w „Słowie, przez jedne- 
a uczestników. Szegedyn opuścili 

ślegaci Wileńscy, wynosząc  długo- 
trwałe i najlepsze wrażenie opromienio 
ne wspomnieniami o wysokiej kulturze 
literackiej i zaletach światowych 
Pani  Kogutowicz i 

_ które dopomagając mężom swoim 
‚` м serdecznej trosce © uprzyjemnienie, 
w serdecznej trosce o uprzyjemnienin 
_ pobytu gościom, zebrały na  wieczor- 
nych przyjęciach w domach swoich 
kwiat towarzystwa w Szegedzie. 

W Budapeszcie delegacja przebyła 
aztery dni, kolejno podejmowana przez 
ministra oświaty, hr. Klebelsberga, rek 
tora uniwersytetu prof. Doleshall'a i za 
stępcę posła naszego, p. radcę Łazar- 
skiego i prof. Eckhardta. W przedzień 
odjazdu złożono wieniec u stóp pomni- 
ka Kossutha. 

Е * ‘*ж * „ 

‚ # мус!есгК! па Węgry wynieślim 
| dwa silne wrażenia: kas ka 

dy wyrządzonej przez traktat w Tria- 
mom, mocą którego odebrano Węgrom 

- 2/8 ich terytorjum czyli tych ziem, któ 
„Te Od tysiąca lat związane były z ko- 
oną św. Stefana, weszło tak głęboko > 

w Muszę narodu, że jak u nas po roz- biorach › ] Po roz 
stało się tej duszy treścią — į 

ad de, niegdyś u nas e to jest 
"as jącym a potężnym : žcem do 

„Ale nie do walki orężnej. Dużo się 
_ mówi o podobieństwie między  Wę- 

 grem a Poląkiem, znalazło ta wyraz w 
„Zmanem Przystowiu, ale jest to podo- 
„bieūstwo raczej zewnetrzne: i tu i 
tam ten sam zapalny temperament, któ 

ry czypto na uczcje, czy na polu bitwy 
kg sie 2 Įednaką, jak twierdzi 

  

tę 

to- ga 

  

Wielką ' zasługą organizatorów 
było zamieszczenie na porządku 
dziennym obrad trzech obszernych re- 
feratów, które, jako zawierające boga 
ty materjał dydaktyczny, przyczy niły 
się do pogłębienia wiadomości ucze- 
stników w zakresie uprawy, przerobu 
i handlu Inem. 

Wynikiem konferencji było uchwa 
lenie następujących wniosków,  zgło- 
szonych przez Dyr. L. Maculewicza: 

1) siedlecką miedlarnię, po prze- 
robieniu przez nią posiadanego zapa- 
su słomy, zamknąć do chwili nastania 
pomyślniejszych konjunktur na rynku 
Iniarskim, 

2) projekt połączenia międlarni 
w Maszyńcu z międlarnią w Łasku za* 
akceptować, 

w Łowiczu zalecić 
от- 

3) miedlarni 
przeprowadzenie lepszej i tańszej 
ganizacji technicznej. 

  

Usiłowanie zabójstwa 
BANDYTA PRZECINA 

Przed paru dniami policja śledczą w Słonimie aresztowała mieszkańczę nawet 
wsi Tarnowicze, gminy, Kostrowickiej. 
sąsiada Antoniego janusza. 

Sidorczyk przyznał się do zbrodni i wyjawił, że broń, ukrył w' obrębie 
swych zabudowań. 

Onegdaj w, dzień do zagrody Sidorczyka przybył zast. 
cji śledczej tego powiatu asp. Kuziel wraz zi lagentem sł. śledczej i aresztowa 
nym zbójem. 

Gdy wszyscy trzej weszli do; stodoły” Sidorczyk niespodziewanie wydo) zefa: 
był z za kłoca sprężynowy nóż: il rzucił się na aspiranta Kiaziela usiłując zadać, Franciszka Józefa 
cios w głowę. 

W. ostatniej chwili napadnięty umiejętnym chwytem podbił rękę Sidor- 
czyka, tak, że został jedynie uderzony: 
że zamach się nie udał wi przystępie zdenerwowania usiłował popeinić samci 
bójstwo i podciął sobiej gardło. 

Rannego Sidorczyka ulokūwano 

RO 
W. słońca o godz. 3 m. 15 

  

  

    
    

  

PIĄTEK 
! 14 Das 

| Antoniego 
Jutro 

i Bazylego V 

Spostrzeżenia Zaktadu MetSorologji 
U. S B. w Wilnie, 

z dnia 12. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 766 

Temperatura średnia -l- 22 

Temperatura najwyższa -1-26 

Temperatura najniższa -1-12 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr 

przeważający 

       

  

Z. słońca o godz. 7 m. 57 

     

ą Północny 

Tendencja baroinetryczna: wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

URZEDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. W dniu 

12 b. m. wojewoda wieński przyjął delega- 
cję rabinów w składzie Rabinowicza, Kare- 
licza, Kosowskiego i Szuba, którzy przybyli 
złożyć p. wojewodzie uchwały powzięte na 
zjezdzie rabinów województw wschodnich 
w dniach 27 į 28 maja. 

Następnie p. wojewoda przyj! p.p. Do- 
bosza i Dracza, którzy przybyli zaprosić p. 
wojewodę na zjazd Związku Nauczycielstwa 

przysłowie, porywazością. Ale u Wę 
gra zapał ten nie poddawał się marze- 
niu, nie unosił w sfery nadświatowych 
mesjańskich tęsknot i nadziei, przeciw 
nie, szedł w parze z trzeźwem poczu- 
ciem rzeczywistości, trzeźwem aż do 
pesymizmu. Pesymizm ten zarzucano 
nawet wielkiemu Deakowi, twórcy u- 
gody austro węgierskiej w r. 1867. „U- 
miem — odpowiadał na to — walczyć 

y * bez nadziei, mam świadomość swej Si- 
pani Ivanyi: ły i Bóg mi świadkiem, że nie dozna 

łem nigdy zniechęcenia, a stanowczość 
moja wyłącznie oparta na uczuciu po- 
winności wcale mniejszą nie jest, niż 
u tych, których porywa zapał i zapala 
entuzjazm, 

To uczucie powinności, głębokie i 
surowe, prowadzi (Węgry dzisiejsze i 
spaja Węgrów tem mocniej, że mają 
oni niezmiernie żywą świadomość Sa- 
motności swojej i politycznej i ras0- 
wej i w tem tragicznem osamotnieniu 
rozumieją że tylko na sobie, na siłach 
swoich polegać mogą. 

„U zbiegu, na rozstajnych drogach 
narodów Europy — pisze prof. Eck- 
hardt, w jednym z najpiękniejszych 
szkiców swoich — zamknęliśmy się w 
smutku naszym. Przekleństwa ciąży 
nad nami. Pomimo to nie schodzimy z 
drogi powinności. I nie myśląc o wy- 
poczynku, toczymy swoją skałę „Syzy- 
tową“. Że zaś o walce orężnej, w celu 
odzyskania utraconych ziem, nie może 
dziś być mowy, więc ta „praca Syzyto 
wa“ z konieczności staje się organicz- 
ną, pokojową pracą i postępuje w 
dwóch kierunkach: gospodarczym i na 
ukowym. I na obu drogach mieliśmy 
możność stwierdzić niepożytą energję 
narodu. Wycieczka do Mezó Hógyes 
była już opisaną w „Słowie*. Są to 
dobra państwowe, obejmujące przesz- 
ło 17000 hektarów; istnieją od r. 1785 
i od początku, szczególnie zaś w szczę 
śliwej epoce 1867 — 1914, były wzo- 
rem i szkołą dla Węgier pod względem 

NIKA 
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Rzeczniki chwili 
To cały dziwny i ciekawy Świat — 

świat zegarów. 
Każdy zegar choć tak podobny do dru- 

4) spółkę „Przemysł Nadburzań- giego, jest jednak inny. Każdy ma swoją 
ki* zlikwidować. „łizjognomję” swój wyraz. ; 

> SA у : + Stare zegary mają powagę lat w sobie, 
5) powiadomić wydziały powiato- zadumę rzeczy widzianych i piękne, szlachet 

we sejmików w Siedlcach i Ostrołęce ne tradycje stylu. Godnie prezentują przesz 
o istotnym stanie prowadzonych przez łość. Znać na nich rękę miłującego artysty. 

ais й ; Przechodząc z pokolenia na pokolenie, sa- 
sejmiki międlarń oraz o zaleceniach motnie strzegą tajemnic minionych i wy= 
konierencji. dzwaniają głosem, jak dzwoneczki z oddali 

Dotychczasowe doświadczenia up niskim Ca godziny i kwadranse 
EA POWY: ^ :„„ Obcego įm czasu. Są już nie z tego świata. 

wykazały, ZE PAWWIĘCH) braków НЕ Nieswojo im w nowem zgiełkowem otocze- 
wnia uprawa lnu, i dlatego nieodzow- niu nowych ludzi. Dlatego często stają i nie 

nym warunkiem zracjonalizowania chcą iść dalej. Nieruchomemi oczami patrzą 
sprawy Iniarskiej jest podniesienie te- w iedlen punkt nieme, wskazują ostatnią SE ji j * й umartą godzinę swego życia. 
chniki uprawy Inu. W tym kierunku W zegarach i zegarkach nowych patrzy 
przedewszystkiem winny być skiero- my przedewszystkiem na mechanizm ; -po- 
wane prace Towarzystwa Lniarskiego chodzenie, dobra znana wytwórnia, dobre 

Uruchomienie doświadczalnej stacji sprężyny — to gwarancje ich trwałości. Do 
$ z. AE «+ „„:3_ bry zegarek współczesny to regularność i 

Iniarskiej przyczyni się w dużej mie- 
rze do racjonalizacji uprawy. 

systematyczność życia: Trzeba go tylko na 
kręcać w porę, żeby nie stanął. „Trzeba gdy 

Co się tyczy usprawnienia przerób „> zetrą EE „specjaliście > LR 
$. E A 3 ię prawy. irzeDa ać o niego t nie rozstawa: 

ki słomy Inianej, 82 PAPA adzić się z nim. Człowiek bez zegarka jest niepew 
badania w dziędzinie typu maszyn 1 ny, myli się, spóźnia się, popełnia wiele błę 
pomocniczych urządzeń. Trzecim wre dów. Zapomina o czasie, a czas nie przeba 
szcie ważnym czynnikiem jest wpro- I las jada adis GE 

3 Ri Е a y ) gr 
wadzenie dokładnej i skrupulatnej kal- wekowi podobne niebezpieczeństwo a to 
kulacji przerobu. ч wtedy, gdy niema on książeczki oszczędnoś 

Pow й ciowej PKO. Wtedy mąrnuje swe lata, za 
ia pomina, że czas nie ustaje w biegu i może 

znaleźć się kiedyś w smutnem położeniu czło 
wieka bez jutra. Bez książeczki PKO tak 
jak bez zegarka — może się spóźnić zdążyć 
do lepszej przyszłości. 

Pamiętajmy o tem, że czas idzie i zbliża 
się do nas godzina starości. Kto nie osz- 
czędza i niema jeszcze książeczki PKO, te- 
mu grozj widmo niezabezpieczonej przysz- 
łości. Książeczkę PKO tak łatwo założyć 

w każdym urzędzie pocztowym, mo- 
žna ją otrzymać po wpłaceniu już oszczęd 
ności od 1 złotego. zka 

     

   

  

macje podajemy 
ą Gospodarczą”. 

        

   

  

oficera policji śledczej 
SOBIE NOŻEM GARDŁO. 

  

Bazylego Sidoryka wińnego zabójstwa 

    

Uporczywe zaparcie, katary jelita gru- 
PA ; bego, wzdęcia, osłabione funkcje żołądkowe 
kierownika poli zastoina ogólna, osłabione funkcje wątroby, 

bóle, w bokach i pod żebrami przechodzą 
przy używaniu rano i wieczorem po szklan- 
ce naturalnej wody gorzkiej Franciszka Jó- 

Powagi lekarskie stwierdzają, że woda 
nawet przy skłonności 

da podrażnień kiszek działal bezboleśnie, { 

'W. Z. P. U. Nr. 41. 

ostrzem noża w rękę. Napastnik widząc 

POCZTOWA 

szpitalu. — Otwarcie nowej linji telefonicznej. 
s zj W dniu dzisiejszym t. 2 a czwartek ry 
A TEO wwwza M. O godz. 12 p. wojewoda wileński doko- 

nał otwarcia nowowybudowanej bezpośred- 
niej linji telefonicznej Wilno — Postawy. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uni tetu. W piątek dnia 13 
b. m. o godz. 13 min. 15 odbędą się w Auli 
Kolumnowej a promocje na 
ktora wszechnauk lekarskich następujących 
osób: Gordona Mojżesza, Romanowicza 
Arona, Wajsmana Jakóba, Nikołajewy H le- 
ny, Jakowickiej Róży Balbiny i Aleksandro- 
wicza Antoniego. oraz odbędzie się promo 
cja na doktora medycyny lekarza Heleny 
Kulikowskiej, starszej asystentki zakładu Ba 
kterjologji. Wstęp wolny. 

i ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ok p. Szymona Meysztowicza 0 
Argentynie. w sobotę o godz. 7 wiecz. dozwolony będzie dniu 11 b. m. to jest we 

jedynie tylko od ul. Bazyljańskiej « na pół środę wobec wypełnionej sali kasyna garni- 
godziny przed przyjazdem Dostojnego. G0- zonowego wygłosił odczyt o Argentynie p. 
$с& to jest godzina pół do siódmej wieczo Szymon Meysztowicz, dzieląc się ze słucha 
rem będzie zamknięty. Wszyscy  ucze- cząmi wrażeniami z podróży na drugą pół- 
stnicy proszeni są tedy o przybycie przed kulę, jednocześnie analizując stosunki argen 
tym terminem, t. j. najdalej do godz. pół do tyńskie pod kątem stosunków panujących u 
1-ej wiecz. * nas w rolnictwie, handlu j przemyśle. Nie. 

— Dostęp na rewję i defiladę. Jak ko- będziemy streszczać odczytu p. Meysztowi- 
munikują władze administracyjne, dojazd i e gdyż czytelnicy znają przedmiot z od- 

dostęp na rewię wojskową na Porubanku ów, które drukowaliśmy w Słowie, w 
w. niedzielę dnia 15 b. m. (zapowiedziany których autor ad swą ze szczegółami 
na godz. 10 rano) otwarty będzie począw- opisuje. Tu tylko z dziennikarskiego obo- 
szy od godz. 8.30 rano wyłącznie tylko wiązku, miło nam zaznaczyć, iż Wilno szcze 
przez ul. Trakt Rąduński, (nie zaś przez Li- rze się pracą p. Meysztowicza zainteresowa 
pówkę i szosę Lidzką). ło i, pomimo nieodczytowego sezonu, jakim 

— Wezwanie ludności do dekoracji do- jest upalny czerwiec, na odczyt się licznie 
mów. Wojewódzki Obywatelski Komitet stawiło, aby rzęsistemi oklaskamj nagrodzić 
przyjęcia Pana Prezydenta Rzeczypospoljtej mówcę. 
wzywa ludność m. Wilna, ażeby w dniu RÓŻNE 

— Zjazd kołeżtński, W niedzielę 15 

przyjazdu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Mościckiego do Wilna, t. j. 14 b. m. na ca- 

ły czas pobytu Głowy Państwa w naszem czerwca 1930 r. odbędzie się siódmy kolejny 
mieście udekorowała domy, balkony, wysta zjązd koleżeński Polaków, którzy ukończyli 
wy sklepowe o dle możności jaknajpiękniej jub opuścili do r. 1905 I, II gimnazja i szko 
chorągwiami o barwach państwowych, Zje- ję realną w Wilnie, według następującego 
lenią i t. p. i porządku: 1) o godz. 10 rano nabożeństwo 

w kościele św. jana, 2) o godz. 10 i pół 
rano zbiórka na podwórzu uniwersyteckiem 
dla dokonania zdjęcia fotograficznego, 3) o 
godz. 11 r. zwiedzanie gmachu uniwersytec 

Szkół Powszechnych, mający się odbyć w 
Wilnie w dn. 16 czerwca r. b. 

Przyjęci zostali również przez p. woje- 
wodę senator Trzeciak i p. p. Brynk i Pol. 
kowski w sprawach gospodarczych powiatu 
święciańskiego. 

— Powitanie Pana Prezydenta Rzeczy. 
itej przy Ostrej Bramie. Starostwo 

jirodzkie, zomunikuje, że dojazd i dostęp na 
płac przed Ostrą Bramą dla uczestników 
powitania Pana Prezydenta w dniu 14 b. m. 

  

  

uprawy roli, hodowli bydła i koni o- 
raz przemysłu rolniczego. Po wojnie & ZEE WE: WWE 

: FD 2 zi: kiego, gdzie się mieściły gimnazja wileńskie 
Rumuni zrabowali i wywieźli, CO MO- įp 2 A asi rak koleżeń- 
gli, resztę zniszczyli. Dziś gospodarst- skie w letniej siedzibie Klubw Szlacheckiego 
wo już jest tam prawie doprowadzone Komitet Organizacyjny. 
da pierwotnego, kwitnącego stanu i : 5 > A So ,— Dziesiecioleciė Seminarlum  Nauczy- 

Niemniej wspaniale przedstawia SIQ cjelskiego im. T. Zana, Komitkt, or azja 
to, co dokonanem zostało w zakresie cy w dniach 14—15 czerwca obchód 10-cio 
nauki i oświaty. Dowodem tego jest lecia Sem. Naucz. Męsk. im. T. Zana w Wil 
Szeged. Po izaborze Siedmiogrodu nie, połączony z I zjazdem absolwentów, 

В i komunikuje, że ci z absolwentów, którzy 
przez Rumunję Uniwersytet Wo Kolo- dotychczas nie zgłosili swego udziału, mogą 
$ varze wraz ze wszystkiem, co w nim nabywać karty wstępu w kanoelarji Komi 
było, przeszedł na własność państwa tefu dn. 13 b. m. w godzinach: 9—13 i 16 

Rumuńskiego. Profesorowie węgierscy = ПВОЛЕН 
wynieśli się stamtąd z próżnemi ręka- 14 SW JRR Po. PNY W 
mi. Ale nie były frazesem słowa mini- kaplicy Ostrobramskiej, celebrowana przez 
stra oświaty hr. Klebelsberga wynzeczo J. E. ks. arcybiskupa metropolitę wilenskie- 
ne w jednem z jego przemówień, że, 8% Romualda Jałbrzykowskiego. Godz. 12: 

о Е * пгосгуз!е otwarcie zjazdu. Godz. 15: obiad 
„ministerstwo oświaty z porządła! rze, wy MA Godz. 16: przedstawienie 
czy i konieczność przeistacza się na reprezentacyjne. Godz. 20. kolacja w tokału 
Węgrzech w ministerstwo obrony kra- Z 50030: dka S 
jowej*; Uniwersytet  Kolosvarski R Ból 10 konca S В kalu sem. Godz. 10 konferencja. Godz. 13: 
lepi «a= został ze starą nazwą SWO uroczyste zamknięcie zjazdu. Godz. 21: bal 
ją Umiwersytetu Franciszka Józefa, w lokalu Sem. 
ale w nowej siedzibie, Komitet Organizacyjny. 
Wszystkie zakład EZ zakła uni i zh 

tam osłamidni AAC RZE ze cóz Podziękowanie: |.W.P. _ Szymonowi słowem nauki; ze SZCZE- Moeysztowiczowi Sb Zi: (4 
ólną dumą oprowadzano ys: „ wi za wygłoszony w ат 

g = г nas po gma czerwcą 1930 r. odczyt pod tytułem „Po 
chu kliniki gynekologicznej. Argentynie z myślą o Wileńszczyznie* składa 

Zarząd Wileńskiego Koła Oficerów Rezerwy 

TEATR I MUZYKA 

  

Naród powstający ze straszliwej 
paszę nie z e. paika 
zniechęcenia i bezsiły, ale z otuchą i sód ! A 

mocnem postanowieniem  zdwojonej ści” z Ejehierówną, kamińską, Wasilewski 
pracy nad odrodzeniem wewnętrznem, i Ziembińskim w g'ównych rolach grane bę- 
Składa tem dowód żywotności, której da po cenach zninżonych dziś, jutro i poju- 
żądne wrogie moce nie zmogą. Takim kios. ša RA ek 0 w sezonie wido- 

jest naród węgierski, praca jego nie Teart miejski w Lutni. Dzisiaj 
jest Syzytową pracą. wchodzj na nepertuar jedna z subtelniej- 

Referat prof. Zdziechowskiego  u- SZych komedyj znakomitego angielskiego są 

zupełnili uwagami i spostrzeżeniami tyryka Jerome. K. Jeromea p. t. „Genjusz i“ 
а ь kucharka“ w pierwszorzędnym  przekladzie 

swemi prof. Bossowski, prof. Ruszczyc literackim Z. Kleszczyńskiego. Główne role 
i hr. Plater. dające wyjątkowe pole do popisu spoczy- 

wają w rękach p. Niwińskiej (kucharka) i 
Zelwerowicza (genjusz), który równocześ- 
nie sztukę reżyserował.  Całkowicje now. 

EULA wystawę skomponował E. Karniej. Część 
REY dochodu z dzisiejszej premiery Dyrekcja 

przeznacza na kolonje letnie dla dzieci z 
ninemieckłego Sląska i Gdańska. 

      

  

Kiaudjusz POLKOWSKI 
wieloletni członek Związku Leśników Rzeczypospolitej Poiskiej 

zmarł po krótkich i ciężkich cierpieniach dn. 11. VI. 1930 r. 

w majątku Białusy pow. Święciańskiego w wieku lat 71. 

Oddział Wileński Związku Leśników R. P. 

       
    

  

    
Olbrzymia rewia wojskowa na Porubanku 

W pierwszą niedzielę pobytu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w Wil 
nie odbędzie się wielka rewja na Porubanku. Pan Prezydent przybedzie na, 
lotnisko na Porubanku o godz. 10. Rewja wojsk zakrojona będzie na niebywa 
łą w Wilnie skalę. Pod przewodnictwem, prowadzącego defiladę dowódcy 
obszaru warownego i komendanta garnizonu gen. Krok Paszkowskiego przema 
szerują przed Panem Prezydentem w wielkiej liczbie oddziały piechoty, wszy 
stkie pułki wileńskie i pułk z Nowej Wilejki, Korpus ochrony pogranicza, kor 
pus kadetów, baterja pomiarowa, następnie w galopie przejadą ułani oraz 
cwałem oddziały artylerji. Nad lotniskiem krążyć będą eskadry samolotów, 
balony kompanii balonowej. W związku z rewją odbędzie się na lotnisku na 
Porubanku również poświęcenie sztandaru istniejącego od półtora roku Aero 
klubu Akademickiego w Wilnie, oraz "wręczenie dyplomów pierwszym 11 piło 
tom tegoż Aeroklubu. 

Dojazd do Porubanku specjalnym pociągiem oraz autobusami. Dla: 
władz, prasy i przedstawicieli społeczeństwa zbudowane będą specjalne tryj 
buny. Dyrekcja K. P. uruchomiła nadzwyczajny pociąg, który odejdzie z Wil 
na do Porubanka w dniu 15 b. m. o godz. 8. 30. przybędzie 
7.45. Odjazd z Porubanka o godz. 13 

  

do Porubanka 
przyjazd do Wilna 13.10. 

Koniec kadencji Rady Miejskiej 
Jak się dowiadujemy z dobrze poinformowanego źródła, kadencja obec 

nej Rady Miejskiej nie będzie przedłużona i wybory do nowej Rady odbędą! 

się jeszcze w roku bieżącym. Koniec kadencji Rady upływa w połowie bieżą 

cego miesiąca. 
— De онн 

Uroczystość poświęcenia kolonii letniej 
w Świątnikach 

Tyle jest u nas uroczystości, po- 
święceń, akademij, że mimo woli spo- 
łeczeństwo przestaje się niemi entuzja- 
zmować, obojętnieje i często prócz 
osób zmuszonych służbowo niejako 
wziąć w nich udział nikt się niemi nie 
interesuje. ; 

Inaczej jest gdy chodzi o pawsta- 
nie jakiejś nowej humanitarnej placów 
ki, zwłaszcza placówki stworzonej do 
niesienia pomocy najmłodszemu poko- 
leniu, przyszłym budowniczym — Рай- 
stwa — dzieciom. 

Taką właśnie miłą i chwytającą za 
serce uroczystością było wczorajsze 
poświęcenie nowopowstałej kolonii let 
niej dla dzieci zagrożonych gruźlicą. 

Gdzie i czyjemi wysiłkami powstała 
ta kolonja? 

Stworzył ją komitet opieki nąd dzie 
ckiem gruźliczem przy Wil. Tow. Prze 
ciwgruźliczem w osadzie Świątniki, 
nadanej swego czasu Marszałkowi Pił- 
sudskiemu i zamienionej obecnie na 
inną godniejszą być nagrodą za wiel- 
kie czyny najwierńiejszego z synów 

_ Polski. 
€Energiczny Komitet z p. gen. E. 

Krok-Paszkowską na czele, wykorzy- 
stał ten moment i zdobył Świątniki ja- 
ko teren do zrealizowania swych pro- 
jektów humanitarnych. 

Gorąco wzięły się do pracy panie: 
gen. Krok-Paszkowska, płk. Ożyńska, 
sędzina Wachowska, doktorowe  Ba- 
gińska i Rundomańska, Ławrynowicza 
wa, Szpaderska, Raczyńska i Bundyko 
wa i właśnie owocem tych prac jest 
powstanie kolonji letniej w  Świątni 
kach. 

'Na miłą tę uroczystość zjechało się 

wczoraj wiele osób: p. wojewoda 
Raczkiewicz, wiceprezydent Czyż, do- 
ktorzy Maleszewski, Brokowski, Bo- 
rowski, płk. Kozierowscy, płk. Ożyń- 
scy i wiele innych osób. 

Aktu poświęcenia, gustownie odre- 
montowanego lokalu, dokonał ks. kape 
lan Hergert, zaznaczając w przemówie 
niu swem, że każdy naród dba o dzie- 
ci, a Polska musi je otaczać specjalną 
opieką, gdyż podrastające pokolenie 
czeka niemały trud rozbudowy  Рай- 
stwa gnębionego przez najeźdzców. 

Pan wojewoda Raczkiewicz złożył 
nowopowstałej placówce życzenia roz- 
woju, poczem p. generałowa  Krok- 
Paszkowska podziękowała obecnym 
za łaskawe przybycie, a wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania 
placėwk: — za pomoc i poparcie. 

Po części oficjalnej goście podej- 
mowani byli przez uprzejme gospody 
nie podwieczorkiem  zastawionym w 
ogrodzie, tuż przy malowniczem  je- 
ziorku. 

W niezwykle serdecznym nastroju 
Szybko przeszedł czas na pogawędce. 
Wyjeżdżając da Wilna jeszcze raz 
składano paniom — gospodyniom ży- 
czenia” jaknajpomyślniejszego rozwo- 
ju tej tak potrzebnej placówki. 

Dziatwa umyta odświętnie i wystro 
jona w różowe ubranka zgodnym pi- 
skiem żegnała swoje opiekunki, dzięki 
eenrgji których przyjdą do zdrowia i 
nabiorą sił do nauki, jaka ich czeka 
niedługo. : 

Powstanie kolonji w Świątnikach 
jest piękną pozycją w bilansie Komi- 
tetu opieki nad dzieckiem  gružliczem. 

  
  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wypadki w ciągu . Od dnia 
11 b. m. do dnia 12 b. m. godz. 9 zanoto- 
wano wypadków. 42, kradzieży 5, opilstwa 
10, przekroczeń administracyjnych 12. | 

— Kradzież na poczcie Obend Marja, 
Bernardyński 1i, w urzędzie pocztowym 
Wilno I skradziono portmonetkę skórzaną 
zawierającą 350 złotych w różnych bank 
notach oraz dwa dolary amerykańskie. 

padki samochodowe. W dniu 11 
b. m. taksówka Nr. 6 prowadzona przez 
Szymona Wulfjna, Subocz Nr. 6 nie po- 
siadającego" prawa jazdy najechała na do- 
rożkę Titembacza Michała, Rakowska Nr. 5 
skutkiem czego została w dorożce uszkodzo 
na oś i rozbite pudło. Zderzenie miaio 
miejscą przey ul. Mickiewicza róg Orze- 
szkowej. A 

Nieco potem szofer taksówki 14402 So- 
kołowski Jan, Kasztanowa Nr. 3 jadąc w 
stanie nietrzeźwym najechał na dorożkę, na- 
leżącą do Rabinowiczaą Hirsza, Betlejemska 
NE 2, wskutek czego dorożka została uszko» 
zona. 

— Bóstjalskie zamordowanie ułana. Ko- 
ło Darewa nai polach wsi Dubowo znalezio- 
no zwłoki żołnierza jak następnie okazało 
się ułana 26 p. uł. Stefana Wojcieszka. 

, Nieznani narazie sprawcy zarąbali Woj 
cieszka jego własną szablą zadając około 
ran, tak że zwłoki są kompletnie zmasakro- 
wane i trudne do rozpoznania. i 

— Usiłowanie samobójstwa.  Jurkiew'- 
cz6wna Michalina, Połocka Nr. 18 wypił 
niewiadomej trucizny. Pogotowie Ratunko- 
we odwiozło ją do szpitala żydowskiego. 

Również przy ul. Sawicz Nr. 16 znale- 
złono  podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 4 tygodni, którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

—oObława W dniu li b. m. na terenie 
1 NI i V komisarjatów m Wilna przeprowa- 
dzono obławę w czasie, której skontrołowa- 
no miejsca podejrzane j wszelkie meliny. W 
czasie obławy zatrzymano 15 osób w tem 
6 zawodowych złodziti. 

— Pożar. Wczoraj, w dzień w jednem 
z mieszkań przy uł. Mostowej 29 wybuchł 
pożar z powodu zajęcia: się sprzętów domo 
wych. Pożar dość szybko ugasiła wezwana 
straż ogniowa. 

— Wypadki na prowincji. Kolo fołwar- 
ku Wrześnica, gm. solecznickiej znaleziono 
zwłoki dzieckei bez głowy w stanie rozkła- 
du. Dochodzenie w toku. 

IWe wsi Pogacze, gm. koniawskiej Sta- 
mel Kazimiera zamordowała własne dzie- 

we wsi Borsuki, 

Gieczewicza spaliło się 4 ha lasu 
przeszło 15.000 złotych. 

NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA 
Niestety, nie wszyscy pamiętają o tem, 

czego ich nauczyła w młodości matka, a na- 
stępnie ksiądz katecheta w szkole. Ten i ów 
zapomina o przykazaniach Boskich į postę- 
puje według tego co mu podpowiada jego 
czarne sumienie. у 

„Michał Kozakiewicz należał do tej kate 
gorji to też bez wahania złożył przed Sądem 
Diecezjalnym w osobje proboszcza kościoła 
Sercą Jezusowego ks. A. Bokszczanina, pod 
przysięgą, świadomie fałszywe zeznanie o 
tem, że mąż niejakiej Wiktorji Wirpszowej 
— Wiktor zmarł w 1918 r. w Charkowie i 
że był on obecnym przy jego zgonie. 

Jae jest, že A tego bylo aby 
Wirpszowa mogła, jako wdowa wyjść po- 
wtórnie zamąż. 

„Nieboszczyk“ okazał się w liczbie ży= 
jących i z tej racji powstała u Kozakiewicza 
scysja z kodeksem karnym. Pociągnięto go 
go odpowiedzialności dr: 

Sąd Apelacyjny uznał jego winę za udo 
wodnioną i zmieniając wy! pierwszej in- 
stancji skazał go na 6 miesięcy więzienia. 

NOWOŚCI WYDAWUIEJE 
Skorowidz alfabetyczny stempło- 

wych, opracowany przez K. Goetza. Wyda- 
wnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, War 
szawa 1930. Treścią broszury jest wylicze- 
nie w porządku alfabetycznym aktów i czyn 
ności prawnych, podlegających  oplatom 
stemplowym, wysokości tych opłat oraz wy- 
padkówi zwolnienia od opłat. Nadto przyto- 
czone są przepisy, niezbędne dla prawidło- 
wego stosowania ustawy o opłatach stem- 
plowych, np. o kasowaniu znaczków, o spo 
sobach obliczania i uiszczania opłat i t. p. 
materjał, objęty obowiązującemi przepisami 
stemplowemi, opracowano wyczerpująco i 
przejrzyście. 

EAST TIKSLAS 

  

  

  

ga poczem zbiegła w niewiadomym kierun- 
u 

"W lesie peństwowym nadleśnictwa za- 
leskikgo został zabity przez padające spiło- 
wane drzewo Rabizo Juljan, łat 30, zam. w 

m. zaleskiej. 
iażyń, należącym — 40 

na sumę 
W majątku 

     



ЗЕО ме 
  

SPORT 
ŚWIĘTO PRZYSPOSOBIENIA  WOJSKO- 

WEGO. 
Wileńskie stadjony sportowe i strzelnice 

tworzyć będą w sobotę, dnia 14 b. m. i w 
niedzieię 15 b. m. ognisko, na które zwró- 
cona będzi: uwaga i zajnteresowanie wszy 
stkich M an. W dni te wojewódzki komi 
-tet. W.F.i P.W. zmobdjzowawszy 250 naj 

lepszych zawodników z wszystkich powia- 
tów woj. wiłeńskjiego oraz 3000 młodzieży 
szkolnej m. Wilna organizuje prawdziwe 
święto P. W. i W. F. Odbędzie się na boi- 
skach cały szereg popisów gimnastycznych, 
sportowych i zawodów z dziedziny najprze- 
różniejszych sportów. Szczegółowy program 
jest już na murach m. Wilna. Biało czerwo- 
ne afisze są przedmiotem zainteresowania 
wszystkich interesujących się sportem miesz 
kańców. 

‚ ММ niedzielę dnia 15 czerwca Przyspo- 
sobienie Wojskowe wezmie udział w ogól- 
nej defiladzie wojsk przed Panem Prezyden 
tem o godz. 10 rano na lotnisku na Poru 
banku. O godz. 13 przybędzie Pan Prezy- 
dent na stadjon ośrodka W. F. na Pióromon 
cie. Pan Prezydent przyglądać się będzie 
pokazom gimnestyczno sportowym młodzie- 
ży szkolnej, poczem w obecności Dostojne- 
go Gościa odbędzie sję poświęcenie strzelni 
cy małokalibrowej. Nastąpi oddanie honoro 
wego strzału w nowej strzelnicy przez Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej. Wa 
nagród i defilada zwycięzców odbędzie się 
o godz. 6 wiecz. Wstęp na wszystkie uroczy 
stości święta Przysposobieniaj Wojskowego 
i Wychowania Fizycznego bezpłatny. 

  

  

  

MISTRZYNI POLSKI LEWINÓWNA PO- 
PRAWIA SWój REKORD. 

W okresie Zielonych Świąt 
się w Białymstoku 
lekkoatletyczne dla 

Wśród szeregu czołowych lekkoatletek 
polskich wzięła w nich udział najlepsza za- 
wodniczka wileńska p. Lewinówna z  Ma- 
kabi. 

Jak się obecnie dowiadujemy, — Lewi- 
nówna, mimo, że poprzedniego dnia zmuszo 
na była wziąć udział w zawodach w Wil. 
nie i dopiero wieczorem mogła wyjechać do 
Białegostoku osiągnęła w pchnięciu kulą 
wynik lepszy od dotychczasowego rekordu 
polski — 11 mtr. 46 cm. Dotychczasowy re- 
kord wynosił 11 mtr. 37 cm. wobec czego 
nowy wynik Lewinówny świadczy o nie- 
przeciętnym talencie tej utalentowanej sport 
smneki. 

odbywały 
Rao. zawody 

  

Jakoby p. Lewinówna wychodzi niedłu- 
go zamąż. Z punktu widzenia sportu należy 
powiedzieć — szkoda, gdyż praktyka wyka- 
zała, że zamążpójście oznacza początek koń 
ca karjery zawodniczki. Szkoda, bo Lewi- 
nówna posunęłaby się jeszcze naprzód. 

Osman. 

DFIARY 
Z okazji zjazdu maturzystki z r. 1924 

na imn. im. Elizy Orzeszkowej składają 
r. Pomoc tegoż gimn. 60 zł. 

  

Lieiawe tradycje klaba dziemnikarskiego 
Dziennikarze waszyngtońscy mają swój 

klub, t.zw. „Gridiron Club“. Do tradycyj te- 
go klubu naležy wydawanie corocznie, dla 
upamiętnieniz daty założenia — uroczystego 
bankietu, którego punktem kulminacyjnym 
jest wystawienie rewji, osnutej na komento- 
wanych w sposób satyrystyczny najdonioślej 
szych wydarzeniach politycznych ubiegłego 
roku. Tradycja nakazuje, aby w tym bankie- 
cie brał udział Prezydent Stanów Zjednoczo- 
nych wraz z gremjum rządu. Oczywiście 
wśród zaproszonych gości figurują również 
najwybitniejsi politycy i mężowie stanu, a 
także wszyscy członkowie korpusu dyplo- 
matycznego. 

Prezydent Hoover nie zrobił w tym roku 
wyłomu w tnadycji, nietylko wziął udział w 
bankiecie ; był obecny na rewji, ale nadto 
wygłosił podczas bankietu mowę. Mowy tej 
jednak nie ogosiło drukiem żadne z pism a” 
merykańskich, ani zagranicznych, bowiem 
przepisy kłubowe nakazują nieobecność 
dziennikarzy w tym bankiecie dziennikarskim 
Znaczy to, że w rzeczywistości zgromadzeni 
są tego dnia w klubie wszyscy dziennikarze 
co do jednego, ale nie w charakterze pełnią- 
cych obowiązki swojego zawodu. Po prezy- 
dencie, jako jedyny mówca zabrał głos Gleen 
Frank, rektor uniwersytetu w Wisconsin. I 
mowy i sama rewja skrzyły się dowcipem i 
satyrycznemj uwagami na tematy aktualne: 
pakt morski, prohibicjonizm, bezrobocie, re= 
wizje taryf, komisje prezydenckie ; t.p. Po- 
rządnie dostało się każdemu z wybitnych po- 
lityków i mężów stanu. 

  

Rejestr Handlowy | 
w dniu 24. 30 т. 

11618. I. A. Firma: 

11619. 1. A. Firma: Łukjanowa Amna* w Wilnie, ul. 3-go 
Maja 7. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — 
"Łukjanowa Anna, zam. tamże. 

11620. I. 

Róg 7. 

11661 I. A. Firma: pa Ursz: : \ ie, 
Swietlana 11. Sklep mięsa i wędlin przy ul. Wiłkomierskiej 40 
i masarnia przy ul. Świetlanej 11. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel — Wilkiewicz Urszula, zam. tamże. 

077 11662 |. A. Firma: „Włerzbieka Helena" w  Głębokiem, 
ow. Dziśnieńskiego. Sklep win i wódek, tytoniowy i spożyw 
i Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel — Wierzbicka He 

11662 I. A. Firma: „Wierzbicka Hel 

lena, zam. tamże. 

; 11663 I. A. Firma: „Zaporoszczenko Eudokja“ Ww, Wilnie 
ul. Mostowa 9—4. Piwiarnia i sprzedaż wyrobów tytoniowych. 

Właściciel — ADO 
5 pad 

Firma istnieje od 1929 roku. 
Eudokja, zam. tamże. 

7111664 |. A. Firma „Zienkiewicz z Antonina и 
ul. zbieg Lipowej i Sokolej 12—17. Sklep spożywczy. 
istnieje od 1829 roku. Właściciel Zienkiewicz S 

11664 I. A. Firma: „ 

tamże. ) 

11665 I. A. Firma: „Mirlin Josel j Szparber Abram spó! 
ka“. Skiep mąki, cukru i śledzi. Siedziba w Głębokiem, 
Dziśnieńskiego. Firma istnieje od 1921 roku. Wspólnicy: i 
Josel i Szparber Abram, zam. w Głębokiem, pow. Dziśnieńskie 
go. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
przez Dzierożyńskiego Bronisława, Notarjusza w Głębokjem w 
dn. 5 września 1929 roku za Nr 4882 na czas nieograniczony. 

A ASS NETTO     i5ZAA 

W drodze powrotnej 
— Z ARGENTYNY DO POLSKI — 

Z Santos do Rio de Janeiro dwa- 
dzieścia godzin jazdy. Czas odjazdu 
z Santos sprawia, że do Rio przybędzie 
my wieczoręm. Komendanta trochę 
niepokoi potrzeba ładowania węgla w 
nocy. W dodatku nazajutrz niedziela. 
Czy uda się postój ograniczyć do sześ 
ciu godzin na poładowanie węgla po- 
trzebnych? 

Podróż w dobrych odbywa się wa 
runkach. Pogoda. Od czasu do czasu 
widać skaliste wybrzeże co kilkadzie- 
siąt kilometrów głębiej wrzynające się 
w morze. 

Ku zachodowi słońca wynurzają 
się z przodu wysokie góry okalające 
Rio de Janeiro z południa. 

Efekt leżącego olbrzyma tak  cha- 
rakterystyczny dla dojazdu do-Rio z 
północy — tu zawodzi. Góry jakoś 
inaczej tu na niebie się projektują. Na- 
tomiast całość piękniejsza niż ogląda- 
na z północy. : 

Skaliste szczyty tuż nad morzem 
położone z południa oglądane dziksze 
się wydają i wyższe. Kilka olbrzymów 
dziwaczne przybierają kształty: jedne 
dziobami, na kształt baldachinów na- 
krywają niższe wyskoki; jeden najwyż 
szy bodaj u góry jakby ścięty, kończy 
się olbrzymią płaszczyzną jakby Stor 
łem. I tu jak w roślinności i całej tu- 
tejszej przyrodzie widać bogactwo wy 
suwających się w górę mds i kształ- 
tów. Robi to wrażenie, że więcej tu 
gór i skał niż miejsca, i że w olbrzy- 
mim dreszczu tworzenia, w jakimś 
wstrząsającym kurczu porodowym wy 
skoczyło to wgórę jedno przez drugie 
byle prędzej, byle wyżej, aż zastygło 
na izawsze. 

Krótkie przejście od dnia do ciem 
nej nocy przerywa niemy mój zachwyt. 
Skręcamy do zatoki. Komendant zapra 
sza na swój pomost. IDwudziesto paro 

- kilometrowe oświecone wybrzeże gę- 
stym, równym rzędem swych latarni 
prowadzi oko dó centrum miasta gdzie 
światło bucha w górę i dowódcy utru 
dnia zadanie przez niemożność odróż- 
nienia sygnałów od świateł okreto- 
wych i od latarni nadbrzeżnych. Wol 
niutko posuwamy się wgłąb zatoki, co 
chwila stając i syrena wzywając dru- 
eo portowego już pilata * holowni- 
i. 

Ledwie o godz.-9 stanęliśmy u wy 
brzeża. Barki z węglem i czarnymi od 

Wydawca Stańisław Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

A. Firma: „Wilniaus Rytojus Nowik Juljan“ уу 
Wilnie, ul. Św. Jana 8. Wydawnictwo gazety. 
od 1928 roku. Właściciel — Nowik Juljan, zam. przy ALE 

Zarządcami spółki 
podpisywania pod 
umów, weksli i jn. 

11666 I. A. 
leńska 25. Sklep 
šciciel — Kutasz 

„Kičmaszewicz Stanistaw“ w Wilnje, 
ul. Gedyminowska 58. Sklep mięsny, ul. Gedyminowska 
i sklep mięsa i wędlin, ul. Zarzeczna 12. Firma istnieje od 
1930 roku. Właścicjel — Kieraszewicz Stanisław zam. ST 

50 

Moniuszki 6/8 — 

501—VI niuszki 6/8 — 30. 

. Firma istnieje 

|" w Wilnie, ul. 

525 — VI 

Firma istnieje od 
zja zam. tamże. 

526 — VI 

w Wilnie, 
Firma 
zam. zam. tamże. Na m 

— VI 

DA 
įrlin 

siele, gm. Grėlecki 
oblatowanej bakajlejny į galanti 

    SAS NARIAI 

niego robotnikami, wśród których nie 
można odróżnić ludzi białych od mu- 
rzynów, przygotowane. Ładumek zaj- 
mie sześć godzin. W tym czasie okna 
i drzwi kabin będą szczelnie zamknię- 
te Kto nie chce się udusić musi uciekać 
na ląd i choć całą noc na nim przebyć. 
Wychodzę. Spotykają mnie Tadeusz 
hr. Łubieński od półroku tu osiadły na 
stale i p. Wojnar, urzędnik z poselst- 
wa. Ten ostatni przyjechał na przy 
stań by mi doręczyć nadeszłe dla 
mnie listy. 

Serdecznie za tę uprzejmość  dzię- 
kuję. 

Z Łubieńskim spędzam kilka go- 
dzin na przyjemnej rozmowie. Toczyła 
się ona z początku w hotelu, potem na 
przech 'dzce po rzęsiście, a nawet wy 
jatkowo zbytkownie oświeconych . uli- 
cach, placach i ogrodach. Skończyła 
się o 3 rano na ławce w skwerze opo 
dal portu położonym. O czwartej od- 
jazd. Za tydzień dopiero będziemy na 
wyspach Zielonego Przylądka. Ośm 
dni spokoju, jasnego morza, dobrej ku 
chni i przyjemnego obcowania z sym 
patycznymi towarzyszami przy stole 
najbardzie j zmęczonego podróżnika 
mogą doprowadzić da całkowitego wy 
poczynku nerwów, głowy i... żołądka. 

* * * 

Dnie okropnie się dłużą. Monoton- 
ność podróży zaczyna dawać się we 
znaki. Dnie powszednie od niedziel roz 
poznać można tylko po m en u obiado- 
wem. Wiatr wciąż silnie dmie w oczy 
i sprawia, że nawet w czasie przejazdu 
przez równik upał niezbyt dokucza. 
Dzień tego zwrotu z południowej na, 
północną półkulę uczcił komendant 
Vesval butelką dobrego szampana. Kil 
ka dni przedtem wpobliżu północnego 
horyzontu uwidoczniła się Wielka Nie- 
dźwiedzica. Nazajutrz, gdyśmy pod 
piątym z minutami znajdowali się stop 
niu północnej szerokości oznajmił 
nam komendant że o godz. dwunastej 
bez paru minut słońce oglądać można, 
będzie u samego zenitu. Istotnie w tej 
chwili statek żadnego nie rzucał cie- 
nia. Od tej chwili w godzinach połud, 
niowych słońce miast z północy swie- 
cić nam będzie z południa. Przypomina 
to zdziwienie Dantego, gdy po wyjściu 
z piekła słońce widzi na północy, i 
genjalne jak na owe czasy tłomaczenie 
еос* zjawiska przez prowadzącego ga 
Wirgiliusza. Ale to wszystko niewiel- 
ką sprawia rozrywkę. Ogarnia mie nu 
da i towarzvszące jej zawsze lenistwo. 

W dodatku jedziemy bardzo wol- 

   

ciel — Bogdanowicz Aleksander zam. tamże. 

są obydwaj wspólnicy z prawem łącznego * 
stemplem firmowym ' wszetkiego rodzaju 

nych zobowiązań. 529 — VI 

Firma: „Głerc Kutasz* w Wilnie, uli. Wi 
PY Firma istnieje od 1922 roku. Wła 

ierc, zam. w Wilnie, ul. Tatarska 8. 530—VI 

w dniu 2. 4. 30 r. 

11667. 1. A. Firma: „Ajzykowicz Simcha* w Lidzie, ul. Su 
walska 21. Sklep obuwia. Firma istnieje od 1922 roku. Właści 
ciel Ajzykowicz Simcha, zam. tamże. 53 VI. 

11668 I. A. Firma: „ALMA — Antoni Ordo“ w Wilnie, ul. 
30. Sklep spożywczo tytoniowy. Firma įst 

nieje od 1930 roku. Właściciel Ordo Antoni, zam. przy ul. Mo 
532 — VI. 

. 11669. I. A. Firma: „Abelson Mojżesz* w Wilnie, ul. Wiłko 
mierska 44. Skup zawodowy zboża przy ul. Wiłkomierskiej 44 
i skład przy ul. Ostrobramskiej 25. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel — Abelson Mojżesz, zam. tamże. 533—V1 

11670.. I. A. Firma: „Ajzenfeld Ruwiń* w Wilnie, ul. Wi- 
leńska 22. Sklep spożywczy. Firma 
Właściciel Ajzenfeld Ruwin, zam. przy uj. Wileńskiej 15 — 12. 

istnieje od 1929 roku. 

11671. I. A. Firma: Bendarowicz Anastazja* w Wilnie, ul. 
Kalwaryjska 29. Sklep produktów mlecznych i spożywczych. 

1928 roku. Właściciel Bondarowicz Anasta. 
+ 535 — VI. 

w dniu 3. 4. 30 r. { 

11672. I. A. Firma: „Bisigirski Piotr“ w Wilnie, ul. W. Po 
hulanka 6. Kawiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Bisigirski Piotr, zam. tamże. 536—VI. 

11673. I. A. Firma: „Fabryka garbarska — ALFA — Ale- 
ksand“r Frumkin* w Wilnie, ul. Staro Szlachturna 9. Garbarnia. 
Firma istnieje od 1930 roku. Właściceł — Frumkjn Aleksemder 

ocy aktu zeznanego przed Bolesławem Urba- 
nowiczem, notarjuszem w Białymstoku w dn. 14 lipca 1927 r. 
za nr. 1542 zawarta została intercyza pomiędzy 
Frumkinem o Frejdką Margolis. 

leksandrem 
537 — VI. 

11674. I. A. Firma: „Bogdanowicz Aleksander“ we wsi Ki- 
lej, pow. Mołodeczańskiego. Sklep spożyw” 
eryjny. Firma istnieje od 1929 roku. Właści 

538 — VI. 

no. Miast 330 — 340 mil na dobę któ- 
re przejeżcżaliśmy na Światowidzie ja 
dąc w tamtą stronę, odkładamy dzien- 
nie 260 — 270 mil. O powrocie do 
domu na Wielkanoc już niema mowy. 
Obyśmy na 19 kwietnia zdążyli do 
Hawru! 

Pytam o przyczynę tego niemiłego 
opóźnienia. Oto: mamy w komorach 
statku ogromne zapasy mrożonego mię 
sa. W tych pomieszczeniach utrzymać 
należy temperaturę 10 st. poniżej zera. 
Sztuczny mróz przez perjodyczną kam- 
presję i rozszerzenie odpowiednich cie 
czy powstaje. Duża do tego przezna* 
czona maszyna kilkanaście godzin na 
dobę będąca w ruchu wielką pochłania 
ilość pary. W czasie takiego chlodze- 
nia śruby o kiłkanaście obrotów na 
minutę wolniej się kręcą Stąd wolniej 
szy bieg statku, zwolniony jeszcze 
przez niepomyślny silny wiatr w oczy. 

Towarzystwo Chargems Remss za 
przyjęty ładunek kilku tysięcy ton mię 
sa jest odpowiedzialne. Spóźnienie się 
moje na święcone w Gieranonach w 
tych warunkach drugorzędną tylko gra 
rolę. Klnę w duchu, majuprzejmiejszy 
podczas tego wykładu robiąc wyraz 
twarzy. 

8 kwietnia koło południa z za wi-, 
dnokręgu wynurzają się skaliste i! nar 
gie wyspy Zielonego Przylądka. Tym 
razem wyspa Fogo z przeszło 3000 
metrów nad poziom morza wyrastają” 
cym wulkanem została daleko na Za 
chodzie. Wjeżdżamy do niewielkiej za- 
toki wgłąb wyspy Santiago ponad 3 
tys. mieszkańców liczące miasteczko 
Porto Praia. Jest to siedziba władz 
portugalskich. 

Mola, ani żadnego ocembrowane- 
go wybrzeża niema. Krokas zarzuca 
kotwicę w środku zatoki. Miejsca nie 
brak, żadnego bowiem innego statku 
niema. 
Ładujemy tu kilkudziesięciu milatów 

jadących do Ameryki północnej po 
kilkomiesięcznym tu pobycie wakacyj- 
nym. Wszyscy ci ludzie da Ameryki 
wywędrowali przed, obostrzeniami im*- 
gracyjnemi lat ostatnich, i mają tam 
prawo obywatelstwa. 
_ Przysłane i przywożone od czasu 
do czasu dolary stanowią główne bo- 
gactwo tych od Boga i ludzi zapomnia 
nych wysp. 

Odkryte w połowie piętnastego stu 
lecia przez Portugalczyków zostały 
one zaludnione z jednej strony prze” 
importowanych z kontynentu Afrykań 
skiego czarnych niewolników, maja- 
cych uprawiać nieliczne pomiędzy ska 

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 3. 

Od dnia 12 do 15 czerwca 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

g.D 
Chluba francuskiej produkcji światowej, epokowe arcydzieło. Aktów 12. W rolach głównych: M. Albert Dieud: 
Gina Manćs, Mikołaj Kolin i Suzy Vernon. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Nastt 
program „MARSZ RADECKIEGO*. W dniu 16 VI r. b. kinematograf nie czynny. 

APOLEON“* 
  

Pierwsze Dźwięko- 100 proc. arcydzie- 

  
według sztuki scenicznej granej w Nur „BROADWAY“ 

  

  

kowe Kino ło dźwiękowe na Pohulance. Udział biorą: Ewelina Bre 
: ‹ i ść! 1 ela „HOLLYWOOD: | Merny Kennedy i cały zespoł Broadway'u. Fascynująca treść! Przepych wystawy! >» (R. 

rewja! Początek seansów: pierwszego o godz. 5, ostatniego o godz. 10.30. Ceny miejsc do Jakcj 
Mickiewicza 22. 7 parter 1 zł. balkon 80 gr. Passe-partouts w dzień premjery nieważne. ; 

= Е - РВЕ! 
Pierwszy dźwięko- Uwaga! Na seansy oggodz. 4.30 i 6-ej ceny miejsc: BALKON 60 gr., PARTER I zł. Wielkie dźwiękowe arcydz a 

Czarująca, oszałamiająca swą w dramacie Nr. 8 
wy kino-teatr 

„KHELIOS“   
urodą ulubienica całego Świata 

Realiz. Jerzy Azagarow. 

Billie Deve LTS WARTA KOCH. 
W rolach głównych: Mikołaj Suzanin i Paul Łukas. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. jęz 
  

КАРО 

PIATEK. dn. 13 czerwca 1930 r. 

11.58 — 12.05. Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35: Muzyka z piyt gramo- 

fonowych. 
13.10 — 13.20: Komunikat meteorolog. 
16.10 — 16.15: Program dzienny. , 

17.00 — 17.15 Kom. LOPP. : 
17.15. 1740 — „Mata skrzyneczka“ listy 

dzieci omówi Cłocia Hala. 
17.45 — 18.45 Koncert z Warszawy. 
18.45 — 19.10 „Indyjska Yoga* odczyt 

wygł. Juljjn Szwed. : 
19.10 — 19.35 Aud. wesoła: „Świętej pa 

mięcj* zradjofon. nowela Pirandella. : 
19.35 — 19.50. Prasowy dziennik radjo 

wy z Warsz. 
19.50 — 20.15 Program na sobotę i roz 

maitości. ё 
20.15 — 22.00 Koncert wieczorny Tr. Z 

z Wystawy „Radjo i światło” „Phi ipsa w 
Wilnie. 

22.00 23.00 Feljeton i komunikaty z War- 
szawy. 

23.00 — 24.00 „Spacer detekterowy po 
Europie". Retransmisje stacyj zagranicznych. 

    

GIEŁDA WARSZAWSKA 

Z dnia 12 czerwca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

iDolary 8.88 i pół — 8.90 ; pół. 8.86 
i pół. Belgja 124.45 — 124.76 — 124.14. 
Holandja 358. 60 — 359.50 — 357.70 Lon- 
dyn 43,32 — 43.43 — 43.21. Nowy York 
8.908 — 8.928 — 8.8888. Paryż 35.01 — 
35.01 — 35.10 — 34.92, Praga 26.44 i pół 
26.51 — 26.38. Nowy York kabel 8.92, — 
8.94 — 8.90. Szwajcarja 172.85 — 173.28— 
172.42. Stokholm 239.40 — 240 — 238.80. 
Wiedeń 125.78 — 126.09 — 125.47. Berlin 
w obrotach prywatnych 212,78. 

Papiery procentowe, 

Pożyczka inwestycyjna 110,50 Dolarów 
ka 65. Konwersyjna 55.25. 10 proc. kolejo- 
wa 102.50. 8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i B. 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te same 
7 proc. 83.25. 4 i pół proc. warszawskie 56. 
5 proc. warszawskie 59.75. 8 proc. warszaw 
skie 76 — 76.25 — 75.75. 8 proc. Łodzi 
10.50. 10 proc. Siedlec 80.50. 6 proc. obr. 
Pn m. Warszawy 1926 r. 57 

Akcje: 

B. Dysk. 116. Polski 170.50 Zachodni 
73. Zw. Śp. Zarobk. 72.50. Cukier 34. Wę- 
giel 47. Lilpop 27.75. Modrzejów 10.25. 

    

„PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH Z DO+ 
MI DZIECIĄTKA JEZUS! 

listemi szczytami położone żyzne doli- 
ny; z drugiej zaś przez wysłanyca iu 
Portugalskich skazańców. Stworzyła 
si? z tego ludność mięszana, przeważ- 
nie i bez różnicy odcienia skóry do ro 
ku 1868 będącą w niewolniczym sto 
sunku da nielicznych białych piantdto- 
rów kawy i bananów. Po skasowaniu 
niewoln'ctwa ludność, nie.nogąca ze 
skąpych darów tej skalistej ziemi się 
wyżywić, licznie wyemigrowała. 

Głód w roku 1901 wytępił 80% 
pozostałych metysów. Dziś na wszyst 
kich wyspach Zielonego Przylądku po 
za bardzo nielicznemi plantacjami ka- 
wy, bananów i kukurudzy, stanowiącej 
główne pożywienie ludności, ludność 
ta żyje z drobnych zarobków osiąga 
nych przy ładowaniu węgla na przybi 
jające jedynie w tym celu statki, jak 
Krakus. 

Parę tylka godzin bawimy w zato- 
ce Porto Praia i ruszamy dalej by na- 
zajutrz rano przez długą i piękną cie 
śninę położoną pomiędzy wyspami San 
Antonio i San Vincent przybyć da xza- 
toki i miasteczka tego ostatniego imie 
nia. 

Wyspa San Vincent ze wszystkich 
wysp Zielonego Przylądku najgorszy 
ma klimat. Czasami pa trzy lata z nzę- 
du niema kropli deszczu. Roslinność 
ogranicza sią do kilku nędznych palm 
na rynku sztucznie izasadzonych i u- 
trzymywanych. Wody tu niema wcale. 
Przywożą ją z sąsiedniej, z drugiej stra 
ny cieśniny o kilka kilometrów położo 
nej zasobnej w nią wyspy San Antonio. 

Dlaczego ten punkt wybrano dla 
urządzenia stacji węglowej—nie wiem. 
Osiedla ludzkie nieraz tę bezmyślność 
w wyborze miejsca wykazują. Prżykła- 
dem choćby nasza Łódź wyrosła na 
miasto fabryczne mimo braku wody i 
oddalenia (w owym czasie) od drogi 
żel. Warszawsko - Wiedeńskiej. ° 

Znowu zarzucamy kotwicę w środ- 
ku zatoki. Holowniki przyciągają bar- 
ki z węglem. Przez okna wrzuca się 
węgiel do komór statku. 

Operacja ta trwać będzie kilka go 
dzin. Korzystam z parowej  szalubv 
przybyłego dozoru sanitarnego by udać 
się na wyspę. 

W pół godziny obeszłem całe mia 
steczko liczące koło 3000  mieszkań- 
ców. Brud i niebywała tu panuie nę 
dza. Niewiem czy dziesięć widzżałem: 
tu par obuwia. Wszystko bose. Lud 
ność, za liczonymi wyjątkami, składa 
się z mulatów. Odziane ta niby. Każdy 
chłopak czy mężczyzna ma na sobie 
coś co zdaleka przypomina spodnie i 

  

    

NIE - A RAKIETY 
sprzedaje POLSKIrodowita, doświadczo PIŁKI TENISOW 

„ul. Kijowska 0na nauczycielka, po 
OWA szukuje odpowiednieg: PANTOFLE 

zajęcia na wsi. Warun- 
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Wilno, Mickiewicza 31 OKAZJA! 
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znanej _ miodosyti 

  

  

m. 4. „Sprzedam książki róż- s 1 
Į l kobiecą konser- ne wyd., luksus aparat M l 0 d K. Mieszkowski f0 pot 
||| ę wuje, doskonali, iotograficzny. = Burkę Warszawie, istni įyby ; 
odświeża, usuwa jej kaukaską podwójn. od 1886 r. a także wina owocoW4“ J | 
skazy i braki. Masaż wełnianą w  najwyż- | Henryka Makowskiego znane ze swfUZĘdI 
twarzy i ciała (panie). szym gatunku. Meble dobroci but. 3|4 litra od zł. 2— pięuzyn: 
Sztuczne opalenie ce-oraz drobne rucho- leca D.-H. St BANEL i S-ka. Wilni 
ry. Wypadanie włosów mości. Mickiewicza 43 Mickiewicza 23, tel. 8-49. m WS 
i łupież. Najnowsze m. 3, od 10—18 i od 2 /ŠČ WS 
zdobycze kosmetyki ra- 16 do 19. 0ZFE—Z Pats 

Codzi ы аіъеі' 10—8. | ssie - CIĘŻARÓWKA PE 
A RAWA ZP. 43. POSIADAMY 8: miuchÓć firmy „Studebakej tel P 

dużą liość  mająt- 
ków, folwarków i 
miejskich nierucho- 
ści do sprzedania 
na dogodnych wa- 

runkaćh 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel, 

KOBIECĄ 
konserwuje, 

doskonali, odšwieža, 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe przy- 
ciemnianie brwi. Gabi- 
net Kosmetyki Leczni- 

okazyjnie do SPRZEDANIA na d! Inner 
godnych warunkach. Mickiewicza 3 do s 
firma „Studaut“. 4 * 

zenia 

e aaa a i OS 
Po gruntownem odnowieniu i usunięć, 
z dna rzeki kamieni, otwiera się d„Mat £ 
15 b. m. plaża w TUSKULANACH. vczneg   
  

czej „CEDIB* A a 152. sj * Ten 

Ej IMAvAWASZ Guy 10—1 i 4—7. W.Z-P.26 Lera E 2 ywar 

fa a в R OZNA gubioną  k$fików a EB | wybór | majątków MTUASAYG wojskową, raj 

LU | ków” posiada "o 108, gra JĄ Ko 
Biammesmss sprzedania = DOCHÓD b. e imię p m 

Dom H-K „Zachęta* 
tel. 
—0 

MiaczertaŚmiało wska Mickiewicza 1. 
9-05. 

ka Sulzydzkiego, "M. pa 

  oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 

zapewniony  posia- | wążnią si. 
da każdy przy lo- NSE h, kt 
kacie oszczędności Ki pr: 

przez 
  

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 

ŚWZEG M; tara 
prawdziwie okazaj- 

  
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. 

gubioną * 
2 wojskową, w7Wione 

przez P. K. tt | 
Wilnie, rocznik | Sta 
na imię Władyfiutty I 
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kiewicza 46. ną piękną kamieni- — I 
i GKAGSM sd | cę w Śródmieściu CH „t 

s ; przy 10.000 dolarów - wažnia się. sh 
84% ówki 5 > —- Uu 

8 POSADY 8960.00 złotych || W RÓŻNYCH SU- |=pgubioną Ty, j- 
WER W ZAS EB KOCZĄTE MACH = 7 Wojskovą Еела id 

Rządca-ekonom | Dom H-K „Zachęta* : Macuka, syn #2 @ 
PW yką| Mickiewicza 1, tel. || „Udziela pożyczek |na, lat 45, ze wshctwa. Е0 ą praktyką 9-05. 2 Wileńskie Biuro Ko- |byle, gm. Boki 
z poważnemi rekomen- | 49. OEbC-[ misowo - Handlowe pow. Brasiaw: Do 

dacjami, skromnych WY! Mickiewicza 21, tel. | wydaną przez T. Ww 
magań, poszukuje po- 152. —0 |sową Komisją В. ё sady od zaraz lub od wą W gminie zegól. 
1 Wiwuiskiego skiej, mewa 

0 Z : > a 

koszulę. W strzępach to wszystko. Ko oczka tańczy tak, że o dojeździe dami 
szułe dziurawe na łokciach, plecach, 
bokach i na przodzie. Spodnie jak wia 
domo zużywają się najwięcej na miej 
scu którego się po imieniu nie wyma- 
wia. Otóż te części garderoby przeważ 
nie denko zgubiły dawna i wyrostki 
jak małpy paradują z obnażonym 

Męska część ludności, od małych 
kawowego koloru malców da starych 
— zajęta przy węglu i na łódkach. Sta 
cja ta bowiem mimo że nie stanowi 
rezydencji władz, znaczniejsza jest od 
Porta Praia, i kilka tu widać większych 
statków. Zapchały one po węgiel a nie 
które przywiozły towary spożywcze, 
przeważnie worki z mąką. 

Cięższą robotę dzwigania worków 
wykonują kobiety. Do tej czynności 
przystępują po trzy, dobrane według 
wzrostu. Stają obok siebie trzymając 
się za ręce. Dwóch silniejszych męż- 
czyzn podnosi 100 kilo mąki mieszczą 
cy worek i skłąda go na trzy głowy. 
Poczem trzy te niewiasty wolnym a 
równym krokiem idą do magazynu 
worek zręcznym ruchem zrzucają 
wskazane miejsce. 

Kobiety te brudem swym ujawniają 
cym się głównie na obrośniętych” ca- 
łymi pokładami brudu nogach nie róż 
nią się od mężczyzn. Suknie mniej mo 
że dziurawe od koszul męskich, ale za 
to krótkie, że mało się różnią od 
przepasek. 

Po godzinie mam wrażenie żem 
gruntownie poznał tą dziurę. Naimuję 
łódkę do której wskakuje dwóch wy- 
rostków i zamierzam udać się :: powra 
tem na statek. Od lądu wiatr niesie tro 
chę kurzu węglowego, ale nie wydaje 
mi się zbyt wietrzno. Przy drewnianej 
przystani z łódkami morze troche tylko 
faluje. — Jadę. ° 

Okazało się, że pozory mylą i że za 
miar powrotu na statek łatwiej pow- 
ziąć, niż wykonać. 

Gdym © paręset metrów od wy- 
brzeża odjechał i znalazł się na po- 
wierzchni nie zasłoniętej przez położo 
ny opodal miasteczka wysoki skalisty 
występ — przykre nad wyraz zaczęło 
się huśtanie. Im dalej tem gorzej, 'aż fa 
le przybrały wysokość kilkakrotnie 
większą od wysokości ścian łódki. Nie 
pokój i nawet strach mię  obleciał. 
„Zdechnę ja i pchły moje* przypomnia 
ły mi się słowa Zagłoby. A tu o zawro 
cie w taką falę niema mowy. Całą uwa 

ge przy sterze muszę zwracać na ta by 
w tył a nie w bok otrzymywać uderze 
nia bałwanów. 

Jakoś dojeżdżamy do statku. Łóde- 

  

na 

Drukarnia Wy 

| zbyt utrudniała ładowanie węgla. 

sztywnych u boku statku  zwies 
cych się schodów niema mowy. J-ja$!€ 7 
naprzemian to o parę metrów wyż droc 
o parę metrów niżej pierwszego Ego je 
wygodnęgo stopnia. Bliższe pod , : ор ze p ieni 
nie grozi rozbiciem drewnianej cznej 
ki o żelazną Ścianę statku. Bi z 
cha polecam i patrzę w górę by аРа 
przekonać, czy ktoś z załogi mojich si 
łożenie widzi i ocenia. czes A 

adna głowa się nie wychylał eniu y 
W niewiadomości. jak tu wylldy Ce 

z tego położenia każę moim dwon, 
rostkom wiosłować dalej, i z wić TYS 
trudem po półgodzinnym zmaganif” W 
z coraz to więcej szalejącem morŠtwiei 
obježdžam statek by na drugiej wszec 
stronie spróbować przedostania siłogć p 
wielką barkę węgłową, którą ik 
przy tamtej scianie statku widziajf”i 

Nadzieja ta dodaje mi sił do 21), < 
mania równowagi i cienkiego szm i pr: 
od steru. ) stąd 

Ale barki już niema. FaloWich 

lownik z barką odjechał by przecz altui 
niepogodę. bez | 

Ale sprężone moje  manfma m 
z pokładu. Dwóch ludzi z załogi |rczej. 
ciło mi drabinę sznurową. Jakiś „Jeżć 
trwał koło niej taniec aż mogłem; "4 
chwycić rękami i choć jedną Nogi, 
mokrym i śliskim stanąć szczebiuj ! iak 

Niesłychanym wysiłkiem ws” mog 
kich muskułów — a łódeczkę w | wówc 
dzyczasie gdzieś odrzuciło, wspiż ham 
się po kilkudziesięciu szczeblach li nic 
góry. Z za burty dwóch wychyl dów 
majtków podało mi ręce, a racz SW! 
pewnym momencie chwyciło mięFCZnoś 
ręce i ramiona i silnym  targnielitycz 
wciągnęło mię na pokład. -4 sznić 

Zebrana załoga i pasażerov ** 8 W 
witali mię oklaskami. W istocic;*We 1 
mi potem tłómaczył komendant V:* swo 
niebezpieczeństwa nie było, bo Tzzną s 
te łódeczki tańcza na falach jak ł 
orzechowe nie ulegają ani przewęyP 7 
niu ani zalaniu. Rzeczywiście ryzf”0! 1 
nem było tvlko wspinanie się poSiedne 
binie. Ale-muszkuły jeszcze tym rWo od: 
nie zawiodły. ych k 

Wiatr ten i falowanie na kil 
dzin przerwały ładowanie węgła. * P 
ło ono od wieczora da rana. Ka? ZIE 
12 nazajutrz ruszyliśmy dalej naOnomi 

noc w kierunku wyspy Madery Ma, Į 
mamy wysadzić pasażerów i zirotną 
„robić* wegiel. zy y ; 

Szymion Mc“ PA be 

— Ъ 

'dawnictwa „S 

l 
— ———— nieb 
łowo*, Zamkowa 2.   


