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witoblanał gogpodarzej gtaiizaj 
mano | Wysuwając projekt federacji euro- 

jskiej, Arystydes Briand wychodził z 
MM GQłożenia, że ofiary „gospodarcze, któ- 
10-46. trzeba byłoby złożyć wspólnie, mo- 

p [by znaleźć usprawiedliwienie tylka 

ortowy: 0zwoju sytuacji politycznej, która- 

"/pozwolała na zaufanie między naro 
i i tzeczywistą pacyfikacją umy- 

łodosytł * * Ale nawet i po zrealizowaniu 

owski f0 podstawowego warunku „trzeba 

on by jeszcze na terenie politycznym 

ze swfirzędnego zrozumienia konieczności 

2— plęuzynarodowych, by narzucić człon 

SPA wspólnoty europejskiej — na ko- 

———$ść wspólności interesów — szczerą 
wad 3 i istotne wykonanie  libe- 

adebaker1€i polityki celnej.*. 
„na drlnnemi słowy A. Briand  podcho- 
"га 3 do sprawy gospodarczej z punktu a o 

„—— Alzenia wyraźnie politycznego, mia- 
zaniędck © pacyfikacji, uzależniając pro- 
się drat gospodarczy od czynnika po- 

NACH. _vcznego. 

'TFen projekt „więzi federalnej Eu- 
BB" dojrzewał powoli w miarę  za- 
kr ywania się prób stabilizacji  sto- 

A ktików na tle stąbilizacji gospodar- 

wyd. fl Koncepcja znniesienia barjer cel- 
pak wch musiała spotkać się ze sprzeci- 
zkiego, "1 państw mniej  uprzymysłowio- 
. ch, które obawiały się supremacji 
cya przez państwa  wielko-uprzemy- 

wą, wdwione. Dlatego też pierwotny  pro- 
P. K. Į WA 

ocznik it Stanów Zjednoczonych A 

се- Wiadylluty na uregulowaniu kwestyj 
wicza, ch, na poszczególnych konferen- 
* „ch, ulegał coraz większym zmia- 
< pik j zastrzeżeniom, wobec których 
a, syn йа idea zbliżała się powoli do ban- 
, ze wsitętwą. 

„Roi, projektu A. Brianda, jako pro- 
deja B tu w założeniu politycznego,  po- 
ninie gZególne państwa i odłamy  społe- 
sważniaeństwa ustosunkowały się  rozmai- 

jw zależności od swych aspiracji, 
„... ładu stosunków wewnątrz i z są- 

eżdzić dami it. p. Naogół jednak godzo- 
wy. Się z tem, że „możliwość postępu 
w wyż drodze zjednoczenia się gospodar- 
szego Ego jest Ściśle uzalężniona od za- 
* podjdnienia bezpieczeństwa”. a więc po- 
uel Юусгле] pacyfikacji Europy. 
órę b Zapatrywaniom w tej mierze pol- 
zi mojich sfer gospodarczych dał wyraz 

zes Andrzej Wierzbicki w przemó- 
lyla! eniu wygłoszonem na posiedzeniu 

й а\‘з’ё’зду Centralnego Związku Polskiego 
> wiĘTysłu, Górnictwa, Handlu i Finan 

1aganif” W dniu 23 maja. 

m morStwierdza '0n, że dotąd jeszcze trwa 
igiej 'wszechny zanik wiary w dalszą przy 
zi: Słość rózwoju gospodarczego. Stąd 
mA (nika konieczność wzbudzenia tej vidziai 1 

ił do ry, odbudowy zachwianego zauta- 

0 szrt i przełamania depresji psychicznej 
) „Stąd wreszcie ten fakt, że we wszy 
it „niemal krajach równolegle 

przecz” iettuje się i dojrzewa przekonanie, 
bez politycznej stabilizacji świata 

manfma mowy o jego stabilizacji gospo- 
załogi czej. 

A „Jeżelibyśmy, powiada p. Wierzbi- 
a noge idee powszechnego pokoju trakto- 
czebiu!i jako beznadziejną utopję — ta 
п м moglibyśmy ich czem zastąpić. 
„kę w, wówczas rozpętają się bez żadnego 

wspźż hamulca tendencje zbrojeniowe, i 
yehytd nic tendencjom tym nie potrafimy 
l raczizęciwstawić, to z nieuniknioną ko. 
0 mieFCznošcią mnożyć się będą konflikty 
argnielityczne — aż wybuchnie nowy 

«4 Szniejszy niż kiedykolwiek kata- 
eroy *** JX wojenny i Świat na nowo skąpie 

stocic;*Wwe krwi, Więc propaganda pokoju 

  

  

   

ant Vi! swoją wielką rolę jako systema- 
| kų „= suggestja, która musi się kie- 
aj ; przetworzyć z waloru idealnego w 
R ryzflor materjalny, bo takie były drogi 
się pogiednej już wielkiej idei. Dlatego to 
tym ro odrzucenie porządku dotychczaso. 

„Yeh koncepcyj organizacji Europy, 
wł (3 postawienie czynnika pokoju po 
1a. Ko/SZnego ponad czynnikiem rozejmu 
lej naPnomicznego jest dużą zasługą Bri- 
lery Pda. I słusznie mówi Briand, że od- 
w I ZR kolejność byłaby nietylko bez- 
si va, ale wydawałaby się na"o- 

"| fs oszym „jako mogąca narazić 
| — bez gwarancji i rekompesat — „2 niebezpieczeństwo supremacji poli- 
| 
| 

tycznej, która mogłaby być wynikiem 

supremacji przemysłowej państw naj- 

silniej zorganizowanych. 

Dalej stwierdza p. Wierzbicki, że 

projekt Brianda jest zwycięstwem tezy 

polskiej, że „Locarno nad Renem bez 

Locarno nad Wisłą jest niczem i że 
tylko powszechne Locarno dać może 

narodom istotne poczucie bezpieczeń- 

stwa niezbędne dla wiary w rozwój 
gospodarczy i możność organizacji $0- 

spodarczej Europy". 

Czy jednak „wiara* Brianda w re- 
alność konsolidacji Europy jest  real- 
na, czy przyczyni się przynajmniej do 

skupienia wysiłków w kierunku zabez 

pieczenia Europie bezpieczeństwa po- 

litycznego? Bo wszak inną rzeczą 
jest świadomość zależności rozwoju 

gospodarczego ой czynnika bezpie- 
czeństwa, 'a inną znów — stabilizacja 

samych stosunków politycznych. 

Rosja nadal pozostaje krajem 
„wszelkich niespodzianek*. Duch rewi 

zjonistyczany w Niemczech nie słabnie 

lecz krzepnie. Napięcie stosunków 

francusko-włoskich nie wykazuje od- 
prężenia. Byle jakie kieszonkowe pań- 
stwo może rozpętać burzę na wielt 

kiej przestrzeni. 

Słusznie Briand odwrócił pierwo+ 
ną tezę barjer celnych. Lecz słuszn'e 

się wydaje i inne odwrócenie: gdyby 

projekt jego miał cechy niewątpliwe; 

realności, już teraz zaznaczyłby . się 
zwrot w reagowaniu kapitału na po- 

trzeby życia gospodarczego. A prze- 

cież dotąd ogólne przesilenie gospo- 
darcze trwa i pogłębia się, ponieważ 
między innemi kapitał międzynaroda- 

wy w dalszym ciągu unika długotermi- 
nowych lokat. 

Dla gospodarczej stabilizacji  nie- 
zbędnem jest powszechne Locarno. 

Czy jednak dojdzie ona do skutku? 

Tego optymizmu nie podzielamy, 

bowiem briandowska idea Pan - europy 

łatwo może potoczyć się po innej linji 
rozpływając się w sojuszu franko- 

niemieckim ze szkodą  przedewszyst- 

kiem Polski. A wówczas w łeb weźmie 

problemat stabilizacji gospodarczej, 

ponieważ właśnie bezpieczeństwo poli 

tyczne jeszcze bardziej zostanie zach- 

wiane. Harski.. 

EEE TTK TSRS S PATS STATE KTS 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 
  

  

Międzynarodowy 
Kongres Katolicki 
W SPRAWIE BOLSZEWIZMU 

W dniach 8 — 12 września rb. od 
będzie się w Feldkirch lub w Bregenz, 
pod patronatem M-gra WAitz'a, bisku- 
pa z Insbrucka i Feldkirch, dziesiąty Z 
rzędu doroczny kongres międzynarodo 
wej organizacji katolickiej, znanej pod 
nazwą „lka*. Przedmiotem obrad kon 
gresu będzie kwestja bolszewizmu w 
Rosji i poza Rosją oraz jego tendencyj, 
wymierzonych przeciwko religii i cywi 
lizacji chrześcijańskiej. Będzie też o- 
mawiana antyreligijna ideologja socja- 
lizmu. 

Przewidziane są następujące konfe- 
rencje: Filozoficzne podstawy bóolsze- 
wizmu i socjalizmu. Bolszewicki ateizm 
a socjalistyczne  wolnomyšlicielstwo. 
Prześladowanie religji w Rosji. Wpływ 
bołszewizmu na elementy cywilizacji, 
a w szczególności na rodzinę i wycho- 
wanie. Młodzież bolszewicka i socjali- 
styczna. Światowa propaganda bolsze 
wizmu. Konferencje będą wygłaszane 
przez specjalistów w różnych językach 
i zostaną streszczone w innych języ- 
kach. 

Głównem zadaniem organizacji 
„Ika“ jest braterskie jednoczenie kato- 
likow wszystkich krajów i narodów na 
dorocznych kongresach i rozpowszech 
mianie nauki katolickiej © życiu narodo 
wem, międzynarodowem i społecznem. 

"Wszelkich infrmacyj o kongresie u- 
dziela prezydent „lka* „Mgr. Mikołaj 
Pfeiffer, Czecho - Słowacja, ul. Tovar- 
na Nr. 3. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 2 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzynski. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

PRZEDSTAŁ 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

(ICIELSTWA: | 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
OWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

    

Sesja Nadzwyczajna Senatu 
Dekret Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

WARSZAWA, 13 VI. Pat. Pan Prezydent Rzeczypospolitej pod- 
pisał następujący dekret: 

Na podstawie art. 37 konstytucji zwołuję Senat do miasta 
stołecznego Warszawy na sesję nadzwyczajną od dnia 18 czerwca 
1930 roku. ' 

Prezydent Rzeczypospoiitej (--) Ignacy Mošcicki 

Prezes Rady Ministrów (--) Walery Sławek 
Warszawa, 12 czerwca 1930 r. 

PISMO PREMIERA SŁAWKA do MARSZAŁKA SZYMAŃSKIEGO 
WARSZAWA, 13.V1. PAT. — W, dniu dzisiejszym prezesj Rady Ministrów Walery 

Sławek: przesłał na ręce marszałka senatu proi. . Szymańskiega następującej pismo: 

‚ WARSZAWA, 13.Vi 1930 r. Do Pana! Marszałka Senatu Rzeczypospoliteį w War 
szawie. Mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej z dnia 12 czerwca 1930 r4 w sprawie zwołania sesji nadwyczajnej Senatu. Jed. 
nocześnie nte mogę się powstrzymać od uczynienia uwagi, że motywy, zawarte w pisinie 
z dnia 4 czrwca r. b., podpisanem) przez) 38 senatorów, zawierają niedopuszczalną i nie 
właściwą krytykę aktu Pana Puzzydenta z dnia 20 maja r. b., dotyczącego wyłączniei 
Sejmu, motywy te są tembardziej niewłaściwe, że pozostają w sprzczności z litrą i du- 
chem konstytucji i zawierają niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy powołanie się па, 
dotychczasową praktykę prawno-konstytucyjną. Zgodniej bowiem z konstytucją z : dniaj 
17.11 1921 r. w brzmieniu noweli z dnią 2 sierpnia 1926 r. a mianowicie w myśl art., 25 
ust. 3 zwołanie sejmu ną sesję nadzwyczajną może nastąpić wiedług własnego uznania, 
Prezydenta Rzeczypospolitej, a winno nastąpić na żądanie 1/3 części ogółu posłów. Prze 
pis ten na mocy art. 37 konstytucją stosuje się „odpowiednio takżej do Senatu, względnie, 
jego członków”. Z wyraźnego przeto brzmienia obu tych artykułów wynika, że jeżeli 
Prezydent Rzczypospolitej nie zamierza| skorzystać z przysługującego mu prawa £nicjaty 
wy, co do zwołaina Senatu na sesję nadzwyczajną niezbędne jest zgłoszenie żądania, pod 
pisanego przez odppwiednią liczbę senatorów, a niej posłów:. Zawarte przeto w, pismie po 
słów sejmowych z dnia 9 maja r. b. żądanią zwołania na sesję nadzwyczajną nietylko 
Sejmu lecz ż Senatu, było przekroczeniem uprąwnieńj służących Sejmowi, sprzecznem z 
zasadami konstytucji, 

Błędne jest też mniemanie, że z ducha konstytucji wypływą konieczność równocze 
snego odbywania „sesji* Sejmu i Senatu, albowiem konstytucji zastrzega taką równo- 
czesność w art. 36 ust, 2 tylko w stosunku, do trwania ,kadencji* jakoj całkowitego, okre! 
su iegisla. tywnego obu izb. Również tok; prac! ustawodawczych, konstytucyjnie 4 regula. 
minowo ustalonych, nie czyni koniecznem, fównoczesnego rozpoczynania id obu izb, 
gdyż z natury rzeczy pracą Senatu muszą być i pracami Sejmu. | Wreszcie, 
powołanie 5 па dotychczasową praktykę prawno-konstytucyjną niq odppwiada rzeczy: 
wistości, gdyż jak dotąd zwoływanie sesji nadzwyczajne? Sejmu j Senatu było, dokonywa 
ne zawsze oddzielnie zarządzeniami Pana P4ezydenta! Rzeczypospolitej, oraz właśnie ; na 
podstawie „oddzieinych* pism Sejmu i Senatu; wi szczególności zaś w r. 1927, mianowi 
cie 27 sierpnia, ówcześni marszałkowie Sejmu i Senatu złożyli Panu Prezydentowi Rzeczy 
pospolitej pisma, zaopatrzone wymaganą liczbą podpisów: posłów i senatorów, domagają 
ce się zwołania Sejmu i Senatu. Pan Prezydent zwołał sesję nadzwyczajną Sejmu zarzą+ 
dzeniem z 641X 1927 r., Senatu, zaś — zarządzeniem @ 9.1Х. i927r., pryczem termin zwo 
łania Sejmu był oznaczony od 13 września 1927, Senatu zaś od 22 września 1927 r. „ 

Dotychczasowa praktyka zgłaszania żądań oddzielnie przez; posłów i oddzialnie 
przez; senatorów, ustalona zresztą jak z powyższego wynika; przez sam Sejm i Senat 
nie móże być obecnnie zmieniona, na podstawie jednostronnego, wytwarzania precedens 
przez Sejm z usczerbkiem konstytucyjnie. zastrzeżonych praw Senatu. > 

Prezes Rady Ministrów (—) Walery Sławek. 

Minister Grandi w Budapeszcie 
BUDAPESZT, 13.VI. PAT. — Minister/ spraw | zagranicznych  Italji 

Grandi przybył dziś wieczorem doj Budapesztu, gdzie zabawi dzień jeden i od 
będzie naradę z członkami rządu węgierskiego. jutro ра południu wyjedzie do 
Wiednia. 

  

Niema gabinetu w Rumuniji 
Gen. Presan zrzekł się misji. -- Próba b. Premjera Maniu 

BUKARESZT, 13 Vi. Pat. Gen. Presan zrzekł się misji tworze- 
nia gabinetu. 

WIEDEŃ, 13 VI. Pat. Wiedeńskie biuro korespondencyjne do- 
nosi z Bukaresztu: Dziś w południe król Karol przyjął byłego 
prezesa Rady Ministrów Maniu i powierzył mu misję tworzenia 
rządu. Maniu po audjencji oświadczył, że otrzymał od króla misję 
utworzenia rządu partyjnego. Po południu miał Maniu przedłożyć 
królowi listę członków nowego rządu. 

KSIĘŻNA HELENA ZATRZYMAŁA TYTUŁ KRÓLEWSKI 
BUKARESZT, 13.V1. PAT. — Dziennik urzędowy ogłasza następujący komunikat 

dworu królewskiego: Na zasadzić uchwały parlamentu anulującej wszystkie akty, zade- 
cydowane w dniu 4 stycznia 1926 roku, król odzyskuje prawa, jakie posiadał w tym. 
czasie. Zważywszy zaś, że jego małżeństwo zostało rozwiązane w czasje późniejszym, 
król upoważnia J.K.W. księżnę Helenę do używania tytułu jej Królewskiej Mości. 

Straszliwy finisz rekordu Światowego 
100 mil na godzinę po wodzie.--Śmierć słynnego rekordzisty 

LONDYN, 13 Vi. Pat. Łódź motorowa „Miss England", na której sir Henri 
Segrave zamierzał pobić światowy rekord szybkości, płynęła dziś po południu 
z szybkością 100 mil po jeziorze Wandemere, gdy nagle zanurzyła się i zaczę- 
ła tonąć. Kilka znajdujących się w pobliżu statków pośpieszyło z pomocą. 

Segrave wydobyty z łodzi możorowej miał złamaną rękę, strzaskaną no- 
gę oraz zgniecione i połamane żebra. Zmarł po kilku godzinach. 

Urzędowo donoszą, że przed katastrofą Segrave pobił światowy rekord 
szybkości, osiągając na godz. 101,11 mili, co stanowi pobicie rekordu ameryka- 
nina Harvooda, który osiągnął szybkość 96,25 mil na godz. 

Segrave liczył 34 lata. Był wykwalifikowanym lotnikiem, zdobywcą świa- 
towego rekordu szybkości samochodu. Pomimo wysiłków kilku lekarzy, Se- 
grave zakończył niebawem życie w obecności żony, która będąc świadkiem 
wypadku czuwała u wezgłowia rannego. 

Niezwykły testament 
BERGAMO, 13.V1. PAT. — Niewątpliwie najbardziej oryginalnym testamentem! 

jest ten, który zostawił ostatnio; jeden z obywateli miasta Bergamo, pisząc swą dy- 
spozycję kredą na drzwiach własnego mieszkania. Dochodzenie policyjne stwierdziło, że 
zmarły powróciwszy do domu z przechadzki, zaskoczony jakąś nagłą, słabością, nie znaj 
dując pod ręką pióra ani atramentu, postanowił wypisać własną wolę kredą na drzwiach 
apartamentu przez siebie: zajmowanego. Drzwi te zostały obecnie przeniesione do archi 
wum notarjatu bergamskiego. Testament został uznany jako ważny i obowiązujący. 

Polska zwyciężyła węgry | 

WARSZA, 13.VI. PAT. W; pierwszy dfiu miedzypaństwowego spotkania tenisowe 
go Polska—Węgry w Warszawie odbyły się dwie gry pojedyńcze. W” pierwszym meczu 
Warmiński pokonał Aschnera (Węgry) 5:7, 6:4, 6:0, 6:2. Gra naogół nie była zbyt cjeka 
wa i z wyjątkiem pierwszego seta toczyła się z wyraźną przewagą Warnjńskiego. Obaj 
zawodnicy z powodu wielkiego upału grali poniżej swej zwykłej normy. Drugi mgcz rów 
nież przyniósi zwycięstwo Polsce. Maks Stolarow zwycężył Takatsa (Węgry). 6:4, 6:0 

Gra o wiele bardzjej różnorodna i zajmująca niż wi pierwszym meczu. Stolarow poka 
dobry finish i wygrał bez trudu. 

  

    

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. 
nadesłąse milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
imiejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dewolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE U PANA PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ. 

WARSZAWA, 13.VI. PAT. — Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzi- 
siejszym dyrektora instytutu badań chemicz 
nych inż. Martynowicza a następnie — pre 
zesa Najwyższej e Kontroli _ Wróblew- 
skiego. O godz. 12 Pan Prezydent przyjął 
na audjencji przybyłego dziś do Warszawy 
profesora uniwersytetu w Rio de Janeiro 
Rodrigo Ottavio de Langard Menezes. W 
czasie audjencji byli obecni marsza łek sena 
tu prof. Szymański oraz poseł brazylijski Pe 
danha. 

POMOC DLA ROLNIKOW Z POMO 

RZA. 
WARSZAWA, 13.VI. PAT. — W Mini 

sterstwie Rolnictwa odbyła się konferencja 
dla członków sekcji rady naczelnej zrzeszeń 
gospodarczych Pomorza. Konferencję tę za- 
gaił dłuższem przemówieniem minister rolni- 
ctwa Janta-Połczyński, poczem przewodni- 
ctwo objął wicemjn. Leśniewski. Zkolei dyre 
ktor departamentu Królikowski oraz dyrek- 
tor departamentu Rose zapoznali delegatów 
z programem rolniczym na rok przyszły dla 
Pomorza oraz ze sprawą pomocy dlą rolni- 
ctwa tego województwa. 

RODRIGO OCTAVIO DE 

LANGARD MENEZES. 

WARSZAWA 13.VI. PAT. —.Dziś o 
godz. 6.38 pociągiem paryskim przybył do 
Warszawy profesor ufiiwetsytetu w Rio de 
Janejro, członek najwyższego trybunału fe- 
deralnego i były minister Rodrigo Octavio 
da Langard Menezes wraz z córką Laurą. — 
Gości pawitali na dworcu członkowie posel 
stwa brazylijskiego, marsz. Szymański i sen. 
Kamieniecki. Przyjazd prof. Rodrigo Octa- 
vio de Langard Menezes, który zabawi w 
Warszawie do poniedziałku, ma na celu na- 
wiązanie bliższego kontaktu naukowego i 
kulturalnego między Brazyłją i Polską. 

WIARSZAWA, 13.VI. PAT. — Dzisiiaj 
brazylijsko-polskiego w Warszawie marsz. 
Szymański pow*tał przybyłego) do Polski p. 
o godz. 6 po południu prezes towarzystwa 
Rodrigo Octavio de Langard Nenezes. W ze 
braniu wzięli udział członkowie towarzystwa 
brazyljjsko-polskiego, senatorowie i licznie 
zaproszeni goście, wśród których  obecny 
był poseł brazylijski Pecanha, minister spra 
wiedliwości Car, wiceminister spraw zagra- 
nicznych Wysocki. Wprowadzony do sali 
prof. Rodrigo Octavio de Langard Menezes 
powitany został hymnem brazylijskim, — ро- 
czem marsz, Szymański wygłosił przemówie 
nie powitalne w języku polskim i portugal- 
skim. Zkolei przemawiał min. Car, witając 
serdecznie wybitnego prawnika, świetnego 
uczonego i EO męża stanu. , Prof. 
Rodrigo Qctavio de Langard Menezes w 
dłuższem przemówieniu wyraził uczucia bra 
zylijczyków wobec Polski, zarówno w czasie 
niewoli, jak 4 po zdobyciu niepodległości 
oraz dziękował uprzejmie za zgotowane mu 
przyjęcie. Uroczystość zakończyła się ode- 
graniem hymnu polskiego. Następnie w ogro 
dzie Senatu odbył się garden party. 

Treść raportu Simona 
Pisaliśmy już o ogłoszeniu pierw- 

szej części raportu Simona w sprawie 
Indyj. Ogłoszona część raportu stano- 
wi olbrzymi tom liczący 13 tysięcy 
stron druku. Pozostałe części raportu 
są na ukończeniu i ich ogłoszenie ma 
nastąpić w dniu 24 czerwca. 

Pierwsza część raportu poświęco-- 
na jest geografji, historji i stosunkom 
narodowościowym. Raport stwierdza, 
że Indje są większe od Anglji o 20 ra- 
zy, zajmują bowiem  1.800.000 kw. 
mil. Tem olbrzymiem terytorjum rzą- 
dzi 600 książąt udzielnych lub radżów. 

PROF. 

  

Niektóre z państewek wielokrotnie 
przewyższają pod względem obszaru 
Anglję. > 

Według ostatniego spisu ludnošci 
z roku 1921 liczba mieszkańców wy- 
nosi 318.942000 co równa się jednej 
piątej zaludnienia całej kuli ziemskiej. 
Olbrzymia ta masa mówi 220 narzecza 
mi. Język angielski znany jest przez 
bardzo niewielu. 

Specjalny rozdział raportu poświę- 
cony, jest kastom. Niema indusa, który 
by nie należał da jakiejkolwiek kasty. 
Nic, ani bogactwo, ani nauka, ani zdol 
ności osobiste nie mogą wpłynąć na 
przejście indusa z jednej kasty do dru- 
giej. Małżeństwa różnokastowe  suro 
wo są zakazane. Pochodzenie kast do- 
kładnie nie jest znane, ale początkowe 
znaczenie słowa kasta odpowiadało 
określeniu „barwa* lub „kolor*, мЪ 
docznie to zróżniczkowanie było wpro 
wadzone przez przybyszów arjów, któ 
rzy pragnęli zachować czystość rasy i 
w tym celu zabraniali małżeństw mie- 
szanych. W chwili obecnej ilość kast 
w Indjach sięga 2300. Najniższą kastą 
jest kasta parjasów, liczy ona obecnie 
około 43 miljonów ludzi. 

Solidny lokator. 
k poszukuje 4 — 6 pokojowego | 

p mieszkania w  .centrum zeq 
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_ Dziennikarze 
u króla Karolali. 

Ostatnie przyjęcie dziennikarzy za: 
granicznych na konierencji prasowej 
przez króla Karola II jest głównem wy 
darzeniem dnia. 

Król Karol II w krótkiem przemó- 
wieniu udzielił odpowiedzi na szereg 
pytań które mu przedstawiciele pra: 
sowego mocarstwa przedstawili. 

„Z przyjemnością — oświądczył 
monarcha — spełniam wyrażone przez 
panów życzenia widzenia mnie.  Je- 
stem przekonany o doniosłości współ- 
pracy z rządem dla zapewnienia po- 
stępu zdrowych idei. Spodziewam się 
że przedstawiciele prasy zagranicznej 
pozostaną w ciasnym kontakcie z Ru- 
munją, aby informować w sposób, od 
powiadający rzeczywistości o tem, co 
Się u nas dzieje. Ponieważ w ostat- 
nich czasach nazbyt już często poja- 
wiały się w prasie godne ubolewania 
błędne informacje, sądzę, że mogę się 
odwołać do panów sumienia i poczu- 
cia obowiązku zawodowego, aby ści- 
śle kontrolować podawane wiadomo- 
ści. 

Zadano mi rozmaite pytania. Prze- 
dewszystkiem: czy wezmę czynny 
udział w rządzie? A następnie: Czy 
skłaniam się raczej ku rządowi parla- 
mentarnemu? Odpowiem na to: Jestem 
przeświadczony, iż monarcha winien 
trzymać się w granicach, zakreślonych 
przez konstytucję. Wszystkie moje wy- 
siłki zmierzać będą do zapewnienia 
szczerej współpracy z rządem i parla- 
mentem. Zapytywano następnie: Co 
było moją największą radością po 
powrocie do Rumunji? Odpowiem, że 
był to widok mego syna. Zadawano 
mi, również pytania, czy jestem za 
udziałem kapitałów zagranicznych vw 
przedsiębiorstwach rumuńskich?  Od- 
powiadam chętnie, aby wyjaśnić spra- 
wę, sprawę, którą uważam za donio- 
słą. Możecie panowie zapewnić  za- 
graniiczne koła finansowe o  całkowi- 
tej mej przychylności. Jestem przeko- 
nany, że wykorzystanie wielkich bo- 
gactw w kraju wymaga współdziałania 
kapitału zagranicznego.  Zapytywano 
wreszcie, komu zawdzięczam mój po- 
wrót do kraju? Muszę stwierdzić, że 
sobie samemu; byłem sam sobie naj- 
pewniejszym pomocnikiem. 

Kilku z panów prosiło mnie о ośr 
wiadczenie, przezqaczone dla ich kraju 
A więc przedewszystkiem  Francja.- 

Podkreślam, że Francja zajmuje w 
mojem sercu jedno z pierwszych 
miejsc. Nie zapomnę nigdy gościnno- 
ści, z jakiej korzystałem przez 4 lata 
na terytorjum francuskiem. Rumunom 
amerykańskim powiem, że widziałem 
ich w czasie mej podróży po Stanach 
Zjednoczonych. Znam ich jako do- 
brych, czynnych li wiernych charakte 
rowi narodowemu i żywię do nich te 
same uczucia, jak dla obywateli kró- 
lestwa. O narodzie amerykańskim  za- 
chowuję jaknajlepsze wspomnienia, 
chociaż kontakt mój z nim był bardzo 
krótkotrwały. Wyrażam zadowolenie 
z powodu stanowiiska prasy amerykań 
skiej w ciągu 4 ch lat jakie spędziłem 
zdala 'od ojczyzny. W stosunku do Ju- 
gosławji sądzę, iż nie potrzebuję po- 
twierdzać przyjaźni, przypieczętowa- 
nej tak bliskiemi związkami rodzinne- 
mi, oraz wspominać o łączącej nas 
szczerej współpracy. Co się tyczy 
Italji, wystarczy przypomnieć wspólne 
nasze pochodzenie od starożytnego 
Rzymu. Mamy tę samą krew i ten sam 
temperament. Osobiście podziwiam za 
wsze Italję. Jestem klasykiem i ko- 
cham się w renesansie, który nie prze- 
jawił się nigdzie w tak pięknych i 
nieśmiertelnych formach, jak w Italji. 
Co da Węgier, możnaby przypuszczać 
że zagadnienie to jest drażliwem. W 
przemówieniu wygłoszonem na Zgro 
madzeniu Narodowem, stwierdziłem, 
że dążeniem mojem będzie utrzymanie 
dobrych stosunków sąsiedzkich.  Jed- 
nakże specjalnie rolniczy charakter 
kraju zmusza nas do obrony naszego 
rolnictwa. W sprawie pogłosek o rze- 
komych prześladowaniach żydowskich 
sądzę, że puszczali je ludzie, źle znają 
cy naród rumuński, z natury pełen 
tolerancji. Zresztą pewne zamieszki 
jakie miały miejsce, nie znalazły echa 
w narodzie, ani poparcia u rządu. Co 
się tyczy ogółu mniejszości, stwier- 
dzam z zadowoleniem, iż spotkałem 
się z licznymi sympatjami, na które 
odpowiadam z całego serca. Jeśli 
mnmiejszośc będą zachowywać się lo- 
jalnie, to mogą liczyć na mnie". 

"Po tych aświadczeniach król poże- 
gna? się serdecznie z przedstwicielami 
prasy, mówiąc: „,Dowidzenia, Pano- 
wie. 

„kidas, 
SĘETNET
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ECHA KRAJOWEW 
Ogromny pożar lasów 

Wczoraj w dzień z niewyjaśnionych przyczyn poczęły płanąć lasy należące 
majątku Dziedzinka w powiecie Brasławskim. 

doł 

W chwili, gdy pożar zauważono zorganizowano ratunek. jednak mimo nadludz- 
kch wysiłków nie mogło być mowy o jakiemkolwiek, zlokalizowaniu morza płomieni, 
tak że pożar ogarnął bardzo znaczne przestrzenie. Spaliło się przeszło 150 ha drzewosta 
nu powodując bardzo 'wielkiq straty właścicielowi majątku p. Wiśniewskemu. 

STAROŻYTNE MONETY WYKOPANE POD WOROPAJEWEM 
Z Postaw domoszą, że na polach wsi Borejki gminy, Woropajewskiej 

chłopów podczas karczowania pni natrafił na 
jeden z 

zakopane w ziemi monety, których była 
większa ilość. Monety te w formie cienkich blaszek chłop zabrał do domu uważając, że 
nie przedstawiają one żadnej wartości, rozdał sąsialdom. Gdy ' policja dowiedziała się o 
tąm, zakwestjonowała pozostałe mionety i przekazała urzędowi konserwatorsk. w Wilnie. 

Monety te jak widać z napisów pochodzą z okresu wojen szwedzkich. 

RES NULLIA 
Jadąc drogą prowadzącą z Bobrowszczy- 

zny do Ziabek po tej pięknej okolice dzi- 
sieńszczyzny przez góry i pagórki pokryte 
sosnowym lasem, chcąc nie chcąc imusisz 
napotkać rzęcz, do której w obecnych cza- 
sach nikt nie chce się przyznać. 

Jest to zgniły dzłurawy most na rzeczuł 
te, łączącej dwa jeziora, który stanowi za- 
iazem granicę pomiędzy gminą Pliską a kro 
zorocką. żadna z tych gmin nie chce rep. - 
rować mostu, gdyż bojąc się wydatków, U- 
w żą go za „pas neutralny". 

A tymczasem ludzie i konie iamją sob.e 
gi, przewracają się z wozem do jeziora, do 

ac orzežwiającej kąpieli i ulgę w cier- 
u, klnąc na cały świat Boży najobrzy- 

  

      P 
Guwszemi słowy, poczynając od zmieaąwj- « 
dzonych wyrazów: „podatki... 

„Neutralny ten most jest b. niebezpie- 
czny jeszcze z tego względu, że na ten 

'inost każdego podróżnego bez różnicy, ja- 
dącego wozem, pcha z całą bez vz„:ędnością 
vis maior. 

Nie są to żadne czary, tylko z jednej i 
drugiej strony na ten most prowadzą drogi 
ze stromych pagórków. Rozpędzonego louia 
nie można powstrzymać i podróżny, zależ- 
nie od losu, musi się znałeźć w giebinach je 
ziora lub na połamanym moście. Tembar- 
dziej żle od strony Bobrowszczyzny jezioio i 
ten most zasłania las. Nieobeznany z grożą 
cem niebezpieczestwem podróżny | pchany 
„siłą ciężkości” leci na złamanie karku. 

"Tymczasem nikt na to (oprócz podróż 
nych) nie zwraca uwagi, jakgdyby wszysi- 
ko było w najlepszym porządku. 

Widziałem jak gorączkowo wre praca 
na drogach po których mal prz” jeżdżać Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej. Taki  „szłak 
Batorego* pomiędzy  Dokszycami a Głębo- 
kiem już kilka razy był bronowany i zamiar 
tany, a tam gdzie codziennie panuje ożywio 
ny ruch kołowy związany z transportem 
drzewa z tartaku  bobrowszczyzniańskiego 
na st. kol. Ziabki, ale skoro pewni jesteśmy, 
że tą drogą ani Pan Prezydent Rzplitej, ani 
pan wojewoda nie pojadą, to poco nam te 
mosty. To — rzecz zbyteczna, luksusowa, 
bo służy dla wygód... a tu przecież chodzi 
0 co innego... Prawie taki sam most jest i 
s samej Bobrowszczyźnie, tuż oYoko tarta- 

U. 
. Bogu dzięki lasów w naszych stronach 
jest dosyć — można tę biedę zaradzić. 

Szkoda tylko, że żadna z gmin nie chce 
wziąć tę sprawę na siebie. . 

Możeby odpowiednie władze określiły do, 
której z wyżej wymienionych gmin ten „gra 
niczny'' most ma należeć i wydały odpowik 
dnie zlecenie. Szach-Matt 

LANDWARÓW. 

— Przedstawienie. W niedzielę 8 czerw- 
. ta br. odbyło się w świetlicy KOP'u przed- 
stawienie, uządzone przez Kółko amatorskie 
3/22 Baonu KOP w Landwarowie od osobj 
stem kierownictwem p. kpt. Trepiaka. Tym 
razem wystawiono „Grube ryby“ Bałuckie- 
0 i trzeba przyznać, że dobrze odtworzono 
lucha sztuki j nastrój epoki, wkładając w 

sztukę perły talentu artystycznego, a także 
bardzo wiele karn”ości i solidnego opracowa 
nia, Gra artystów, tegoż kółka, jak p. Tre- 
piakowej w roli Wandz, p. Zacharewiczowej 
p. Michałowskiego i p. Nowackiego, przyczy 
niła się do tego, że sztuka naprawdę dała 
widzom bardzo wiele wrażeń, jakby „Wiel- 
kiego Teatru w Wilnie. 

WW porównaniu z pierwszemi występami 
w jesłeni ub. r. widać kolosalną różnicę na 
korzyść zespołu, który w najbliższej okolicy 
jest bezsprzecznie najlepszym, będąc pocho 
dnją kultury polskiej na Kresach. 
  

ZNAKOMITE 

Rowery tamskie 
tanie, mocne, eleganckie, poleca 

Zygmunt Nagrodzk! 
WILNO, ZAWALNA 11-a.       

      

Oto jest wielka rocznica: czterysta 
lat od dnia urodzin Jana Kochanowskie 
go — 1530 — 1930. Obchodzimy ró- 
żne wspomnienia i jubileusze, narzeka 
my nieraz całkiem słusznie, że jest ich 
za dużo — tę rocznicę jednak specjal 
nie uczcić się godzi. Rzecz prosta, od- 
bywają się zjazdy i óbchody ku czci 
poety z Czarnolasu,  „akademje“ i u- 
czone posiedzenia.  Wygłaszane są 
mniej lub więcej jpatetyczne mowy, pod 
noszące jego zasługi. Słyszymy i u 
miemy napamięć takie zwroty: pierw- 
szy natchniony pioeta polski; twórca 
poezji polskiej; wieszcz z Czarnolasu; 
największy poeta przed Mickiewiczem. 
Popularne broszury karmić nas będą 
trazesami w rodzaju: „on tol stworzył 
poezję polską z niczego prawie". Pra- 
wie z niczego? 

Takie wszakże obchody * broszury 
da jeszcze n'e wszystko. Wysłuchamy. 
odczytów, może słuchowiska radjawe- 
go — wybranych i zradjofonizowanych 
utworów Kiachanowskiego, np. Pieśni. 
o sobótce; będziemy na uroczystej a- 
kademji, może coś tam odśpiewamy — 

| na tem koniec. Tego jednak byłoby 
za mało. 

Musimy zbliżyć się do Kochanow- 
skiego. Musimy czytać Kochanowskie- 
$4. Musimy przedrzeć się przez gąszcz 
czczych słów, jakich nauczyliśmy się 
© tym poecie w szkołach, odrzucić nie 
potrzebny balast tanich ckliwości i mo 
rałów, jakiemi otaczano jego! twór- 
czość w epoce naszych „,studjów* nad 
nim (och, wówczas gdyśmy ślęczeli w 
szóstej klasie!); musimy spalić i roz- 
wiać na cztery wiatry wszelkie wykre- 
Sy uczuć w Trenach i zapomnieć raz 

LIPA CZARNO 

BARANOWICZE. 

—Dzień propagandy LOPP w Horodysz- 
czu. Czołówka wojewódzkiego komitetu, któ 
ra kursuje po wsiach i miastach, przy nale- 
żytem wykorzystaniu może dać nadzwyczaj 
ne rezultaty tembardziej, iż obecnie  przė- 
pięknde pomalowana na zewnątrz jest jakby 
wabikim dla' ludnoścj wiejskiej. 

Przebywającą obecnie na terenie komite- 
tu Baranowicze czołówkę, komitet wykorzy 
stywuje, urządzając tak zwane „Dnie Propa 
gandy LOPP". 

Pierwszy dzień propagandy urządzony w 
dniu 29 maja w Stołowiczach dał bardzo: do 
bre wyniki, dochód z dnja wyraził się w Ssu- 
mie 330 zł, nie zgorsze wyniki dał Dzień Pro 
pagandy w dniu 8 czerwca rb. w Horodysz- 
CZU, 

Dzień Propagandy rozpoczął się nabożeń- 
stwem w kościele parafjalnym o godzinie 11 
poczem ks. Olszewski wygłosił kazanie 0 
znaczeniu i potrzebie lotnictwa. 

Po nabożeństwie na placu rynkowym 
zebrało się moc publiczności (okoła 500 о- 
sób). 

Tutaj įnstruktor Powiatowego Komitetu 
urządzi: pokaz gazowy, zaiperytowanie tere- 
nu i odkażanie, używając do tego celu miej 
scową drużynę strzelca Kiedy: zapalono świe 
ce dymne i puszczono 2 granaty łzawiące 
ludność w popłochu zaczęła uciekać. 

Po przejściu dymów publiczności zebra 
ło się jeszcze więcej, wówczas instruktor 
OPG p. Suchomiel wygłosił „do zebranych 
prelekcję o obronie przeciwgazowej, pokazu. 
jąc tablicę, ilustrujące działania gazów. 

Następnie prezes powiatowego komitetu 
inž. Layman wygłosił obszerną mowę o zna 
czeniu j potrzebie LOPP, poczem  sekre- 
tarz komitetu p. Głąbik w wygłoszonej mo-' 
wie nawoływał do zapisywania się na człon- 
ków. 

Skutki tych przemówień nie dały długo 
na siebie czekać, gdyż po przemówieniach 
zapisało się 20 nowych członków do LOPP, 
Zaznaczyć należy, iż są to członkowie, któ- 
rzy zapisali się z zrozumienia rzeczy, a więc 
i korzyść z nich podwójna. Tuż na placu 
konoertowała orkiestra 78 pp. i odbywały 
się imprezy. 

O godzinie 18 przy wypełnionej po brzegi 
sali straży pożarnej instruktor OPG p. Su- 
chomel wygłosił odczyt o znaczeniu LOPP, 
obronie przeciwgazowej. Odczyt trwał prze- 
szło, godzinę i tuż po odczycie znów posypa 
li się ludzie do zapisywania sję na człon- 
ków następnie miał odbyć się Seans, lecz 
wobec defektu w. motorze czołówki, seans 
odwołano. 

O godzinie 21 w salach urzędu gminnego 
odbyła się zabawa taneczna. Przy  dźwię.. 
kach orkiestry 78 pp. bawiono się ochocza, 
aż do rama. Sala była: przepełniona. 

Wszyhtkie imprezy, jakie w ten dzień by 
ły urządzane, były przez społeczeństwo 0- 
choczo popierane, gdyż LOPP zyskało zau 
fanie w społeczeństwie, zawdzięczając solid 
nemu postawieniu sprawy. W międzyczasie 
w salį oba gminnego odbyło się Walne 
Doroczne Zgromadzenie Koła, na którem po 
przedłożeniu sprawozdania, z dłuższemi re- 
ieratami wystąpili prezes inż. Layman i se- 
kretarz Głąbik. 

Wybrano nowy zarząd i komisję rewizyj- 
ną, wyrażając jednocześnie staremu zarzą- 
dowi podziękowanie za dotychczasową  0- 
wocrą pracę, właściwie sekretarzowi p. A- 
leksy, gdyż stary Zarząd był zdekompleto 
wany i cały ciężar pracy spoczywał na bar- 
kach sekretarza. 

„ Jeżeli przystąpimy do podsumowania wy 
ników „Dnia Propagandy" to takowe przed 
stawiają się imponująco. 3 

Zapisano 25 nowych członków i Koło 
obecnie liczy 85 członków, wygłoszono 6 
odczytów, osiągnięto czystego zysku z im. 
prez około 350 złotych, a grunt, pozyska» 
no zaufanie społeczeństwa do LOPP. już w 
drugiej miejscowości podobne imprezy Komi 
tet Powiatowy urządza i wyniki są bardzo 
dobre. ' 

Korzystając z pobytu czołówki zarząd 
powiatowego komitetu _ urządzi jeszcze 
„Dnie Propagandy LOPP* w Wolnej, La. 
chowiczach i Nłądźwiedzicach. 

na zawsze, „jakie wady wytyka Kocha 
nowski w „Satyrze”. Z historji literątu 
ry, z nudnego i „słodkiego* podręcz- 
nika Chrzanowskiega — gdyby  prze- 
nieść poetę do życia, umieścić  jega 
książki we wszystkich  czytelniach, 
gdzie panny stoją w ogonku po Serce 
na ulicy i Niesamowite oczy hrabian- 
ki; gdyby spopularyzować Kochanow 
skiego tak, aby nietylko leżał „zczigod 
nie w bibljotekach uniwersyteckich, 
ale był czytany „w każdym domu pol- 
skim”. Gdyby iażywić poetę, uprzystę 
pnić go w tym roku jubileuszowym czy 
tającej publiczności — i gdyby wykre 
ślić i wymazać na wieczne czasy z pod: 
ręczników szkolnych takie naprzykład 
pytania, dotyczące rozbioru jego utwo- 
rów: 1. Nie zaglądając do tekstu, pi- 
śmiennie wymień uczucia, jakich  do- 
znałeś lub mogłeś doznać, czytając tę 
pieśń. 2. Badając sercem! zwrotkę po 
zwrotce tej pieśni, wypisz nazwy tych 
wszystkich uczuć, którym kolejno daje 
wyraz poeta. 3. Porównaj tak sporzą- 
dzony wykaz uczuć poety z odpowie- 
dzią na pytanie pierwsze. Czy jest róż 
nicą w obu wykazach? 

   

O, gdybyśmy przestali w roku jubi 
leuszowym „sporządzać wykazy uczuć 
wielkiego poety, jak menu obiadowe, 
i numerować je, jak wykazy  nieścią- 
gniętych podatków! Utinam... 

" Gdybyśmy natomiast rozpoczynali 
lekturę Kochanowskiego ol tej pięknej, 
smutnej i mądrej raszki: 

Wysokie góry i odziane lasy! 
Jako rad na was patrzę, a swe czasy 
Młodsze wspominam, które tu zostały, 
Kiedy na statek człowiek mało dbały. 

WIEDEŃ, 13.VI. PAT. — Domńoszą tu z Bukaresztu, iż w Niszu, wczo 

raj około godz. 9 wiecz. w; poczekalni II kl. dworca kołejowega nastąpił wy 

buch maszyny piekielnej, ukrytej w; pakunku. Wskutek wybuchu jednai osoba 

została zabita, trzy innej zostały fanne. O godz. 11 w nocy ekspłodowała dru 

ga maszyna piekielna naj torze kolejowym na linji Nisz-Pirot, w odległości 900 

mtr. od dworca wi Niszy. Wybuch nastąpił w chwili, kiedy nadszedł pociąg 

pośpieszny, za stacji Pirot.. Pozatemi zrgaleziorno trzecią maszynę piekielną wa 

gi półtora kilogramów, której wybuch nastąpił podczas : demontowania jej. 

O trzeciej nad ranem nastąpił wybuch czwartej maszyny piekielnej, ukrytej w 

piasku na przedmieściu., Eksplozją tych 

mie wyrządziła żadnej szkody. 

trzech ostatnich maszyn  płekielnych 
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z urządzeniami 
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Prosimy żądać 

Warszawa, ul. Jasna 11, tel. 99-18. 

Lwów, ul. Podleskiego 7, tel. 48-88. 

Poznań, ul. Słowackiego 18, tel. 77-85. 
Rowne—Wołyń, ul. J. Piłsudskiego 7, 

tel. 307. 
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i eliksir 

D-ra med. Napoleona Cybulskiego, prof. fizj. Uniw. 
wyrabiane są obecnie przez 

3 WANE — Stanowią najbardziej racjonalne, o niezrównanem 

ust pod chronioną nazwą T L E N 6 L A R A. 

WS 

  

$TOCZNIA GDAŃSKA 
kompletne urządzenia rzeźni i dla wyrobu bekonów 

WŁĄCZNIE 

systemu „Atlas“ Kopenhaga. У 

ofert szczegółowych 

lub też z biur filjalnych 

Łódź, ul. Traugutta 9, tel. 141-883. 

Kraków, ul. Wiślna 12, tel. 30-49. 

Lublin, Krak. Przedm. 56, tel. 9-62 

WANNIE ZONE ROZNICE 
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lub sublokatorów 
na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, 

Katedralny. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

znane z lat przedwojennych krem 
do zębów i ust pod nazwą 

Jagiell., 
sukcesorów i RADIOAKTYWO- 

środki do pielęgnowania zębów i 
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z Centrali w Gdańsku 

Katowice, ul. Wita Stwosza 3, tel. 2710. 
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Wilno, ul. Jagellońska 9, tel. 8-84. л 
L9C—0; 

gildor 
okna na plac 

„Stowa“. od 9 do 10, 

  

Znany 2 roku ubleglego 
w WILNIE (plac Łukiszki) 

CODZIENNIE 
TYLKO KRÓTKI 

  

  

     

Gdziem potem nie był? czegom nie 
kosztował? 

Jażem przez morze głębokie żeglował, 
Jażem Francuzy, ja Niemce, Ja Włochy 
Jażem nawiedził Sibylline lochy. 
Dziś żak spokojny, jutro przypasany 
Do miecza rycerz; dziś między dwo- 

rzany 
W pańskimpałacu, jutro zasię cichy 
Ksiądz w kapitule, tylko że nie z mni- 

chy 
W szarej kapicy, a z dwojakim 

płatem; 
I to czemu nie? jeśliże opatem. 
Taki był Proteus, mieniąc się to w 

smoka, 
To w deszcz, to w ogień, ta w barwę 

obłoka. 
Dalej co będzie? srebrne w głowie 

nici, 
w Czas 

uchwyci. 
I gdybyśmy, czytając te fraszki i 

smętne i rubaszne, i głęboka  filozofi- 
czne i pijackie — najdziwniejsze i naj- 
ciekawsze — a nieskończenie bogate, 
zrozumieli proteuszową naturę tego 
poety, do którego chyba, jak do żadne 
go z naszych pdetów, „pasują* te $- 
wa: 

Ich bin kein glatt geschriebnes Buch: 
Ich bin ein Mensch mit seinem 

Widerspruch. 

Człowieczeństwo bowiem  Kocha- 
nowskiego, różnorodność jego natury, 
jej złożoność i kontrastowość — oto 
co w mim najbardziej interesujące. 

Z niezmierną wnikliwością i wielką 
intuicją podkreśla te strony twórczoś- 
ci Kochanowskiego Wacław Borowy 
we wspaniałym artykule p.t. „„Kamien- 
ne rękawiczki*. Uwydatnia om tysiące 
duchowych sprzeczności, które cechują 

A ja z tym trzymam, kto co 

poetę, które stają się zagadkowemi — czarnoleskiej: 

2 przedstawienia 
Zupełnie nowy sensacyjny program. 
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i jakże słusznie wywodzi, że ta właś- 
nie różnolitość poety zbliża go dziś do 
nas niezmiernie. 

— „Poszczególnych taktów w 
twórczości i życiu poety — pisz Bonok 
wy — nie pojmujemy, ale jakże dziś 
dobrze wiemy o „zasadzie”, która je 
wszystkie może objąć: o dwoistości i 
wewnętrznej kontrastowości natury 
ludzkiej. Czasom naszym było przecież 
dane poznać ją bardziej drobiazgowo 
i wielostronnie, niż jakimkołwiek da- 
wniejszym. Kochanowski w swoich 
sprzecznościach może się też nam wy 
dać niezmiernie współczesny 

„ «l kiedy tak iwidzimy Kochanow- 
skiego, borykającego się z różnemi 
sprawami, które i nas dzisiaj przejmują 
i dręczą — odczuć możemy, jak nam 
jest bliski”. 

. Człowiek udręczony, miotany prze- 
ciwnościami, doznający najsprzeczniej 
szych uczuć i przeżyć, najgłębszych roz: 
paczy i radości, uciech cielesnych i 
rozkoszy duchowych, człowiek, które- 
mu nic nie było obce — oto! Kochano- 
wski. 4 

I ten rozdarty, postrzępiony wew- 
nętrznie człowiek i poeta dochodzi w 
jednej inocznie uśmiechniętej fraszce 
„o żywocie ludzkim do takich wnior 
sków: 

Wierzę, że tam na niebie masz J 
mięsopust prawy, 

Patrząc na rozmaite świata tego 
sprawy. 

Panie, godno - li, niech tę nozkosz 
: z Tobą czuję: 

Niech drudzy za łby chodzą, a ja się 
dziwuję. 

A potem znajdzie rozwiązanie wie- 
lu zagadek i niepokojów w cieniu lipy 

UL ASU OO i AL ži WZA BEN Die ORMO no AINA 

ybuch 4 maszyn piekielnych Przed XVI Zjazdem Partji Komunistyczn 
POGŁOSKI I PRZYPUSZCZENIA — 

W centrum ruchu komunistycznego 
w czerwonej Mosk'wie, czynione są 
obecnie gorączkowe przygotowania do 
XVI ogólnozwiązkowego zjazdu par- 
tji komunistycznej. Juž sam fakt zwo- 
łania kongresu partyjnego po 2 i pół 
letniej przerwie wywołał w opinjii so- 
wieckiej olbrzymie zainteresowanie, 
a podniecenie kół politycznych Mo- 
skwy w przededniu obrad zjazdowych 
tem jest większe, że kongres moskiew 
ski zmuszony będzie zająć stanowis- 
ko wobec całego szeregu doniosłych 
niezmiernie i częstokroć drażliwych 
wydarzeń, które miały miejsce w okre- 

Derby angielskie 
W Eosom rozegrano największą nagro- 

dę sezonu, stynne derby angielskie, 5 
jest dla Świata у 
prawdziwemi świętem о 

Na wyścigacn obecną była para krółew 
ska, ks. Walj, ks. Yorku, i ks. Glouce: 

Derby wywołało w tym roku 
większe zainteresowanie, niż  zaz jp 
gdyż modny obecnie we Francji i w Anglji 
maharadża Aga Chan zapisał do derby dwa 
swoje konie, Niedawne małżeństwo Agi 
Chana z ekspedjentką cukiernianą w  Aix 
les Bains, z której uczynił księżnę przyjmo- 
waną już obecnie na dworach królewskich 

    

    

zwróciło powszechne zainteresowanie — Ни- 
mów, a zwłaszcza kobiet angielskich na 
stajnię młodego maharadży. Nic dziwnego, 
że obstawiano jego konie tak, że  cota 
wynosiła załedwie 18:1 ; ч 

Pole w derby liczyło 17 koni, wśród 
których faworytem ' był „Diolite“ z  cotą 
3:1. Wielu zwolenników 
irlandzki kon „Ballyferis“. : 

Zwyciežyi „Blenheim“ crack Agi Chana 
duchownego przełożonego hinduskich 1ma- 
hometan. : 

Maharadży  hinduskiemu powodzi 
więc tylko w: miłości. > 5 

Posiada oin dwie stajnie — we Fran- 
cji i w Anglji. Obie stajnie przynoszą mu 
wielkie dochody, gdyż konie jego są do- 
bregc pochodzenia i starannie trenowane, 

jak corocznie na derby angielskiem by:y 
olbrzymie tłumy publiczności Dość pawie- 
dziec że napływ publiczności rozpoczął się 
już wprzedeniu Wielu ludzi nocowało przed 
polem wyścigowym w namiotach. Ruch na 
wszystkich drogach prowadzących do Гр- 
som, przypominał żywo majwiększy ruch w 
city londyńskiem. Koleje podziemne wy*za- 
cały co 5 minut olbrzymie składy pocią 
ów. 

8 5.000 autobusów  wypožyczyto towa- 
rzystwo autobusowe ludziom  prywatnyni. 
Autobusy te podczas wyścigów: służyły jako 
trybuny, gdyż na ich dachałch mogło  zna- 
ieźć pomieszczenie około 30.000 ludzi. : 

Jest zwyczaj w Anglji, że po rozegraniu 
derby król wydaje śniadanie dla członków 
Jackey Clubu, przyczem podczas uczty na 
wszystkich stołach rozpostarte są obrusy w 
kolorach, jakie wyobrażają zwycięską staj- 

posiadał również 

się 

nię. W roku bieżącym król, który wciąż 
jeszcze  niedomaga, zaniechał tej tradycyj- 
mej uczty. 

Aga Chan był z tego powodu bardza 
zmartwiony, ale przyjacłele pocieszali go, 
że może w przyszłym roku znów wygra 
derby i tradycji stanie się zadość. 

Rezultat derby był następujący: 2.400 
mtr., wszystkie konie z wagą 57 klg. klacze 
o dwa klg. mniej. Blenheim zwyciężył w 
czasłe 2. m. 38.2 sek. O długość za Blen- 
heimem był Iliad, o dwie długości za llia- 
dem zajął trzecią miejsce Diolite, faworyt 
ogólny tłumów. 

Szczęśliwie wymigał się przegranej je- 
dlen z graczy, który sprzedał swój bilet na 

Diolite Sis entuzjaście tego konia za 
21.000 f. szt. Nabywca przegrał, a sprzedajw 
ca podobno postawił w ostatniej chwili na 
Blenheima, czyli że wygrał podwójnie. 

Na marginesie. derby angielskiego mu. 
simy madmienić  kilką szczegółów 0 poł- 
skiem derby. Rozegrane ono zostanie 15 
czerwca. 

Posiadamy w tym roku konie tak do- 
bre, že prawie .nie ustępują angielskim. U 
nas najsilniejszym faworytem na derby jest 
„Gran  Chlucie" , pozatem  „Derkacz* i | 
„Irydion“. Wiele się także mówi o „Bej- 
rucie'. Koń naszego chowu  „Colombo'* 
stajni Bersona wykazał rekordowy czas 2.14 
na dyst. 2.100 mtr. Uehodzi on za ogólnego 
kandydata do nejgrody im. Prezydenta Rz- 
plitej. I u nas dzień derby będzie świętem 
Sportowem, zwłaszcza że hodowla nasza 
rozwija się ostatnio coraz  śŚwietniej, a 
naj wyścigi chodzą dziś już tysiące ludzi. 
„Od początku bieżącego sezonu frekwien 

cja widzów na wyścigąch konnych wynosi 
przeciętnie 10.000 ludzi dziennie. 

Tu zawżdy chłodne wiatry z pola 
zawiewają, 

Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie 
narzekają; 

Z mego wonnego kwiatu pracowite 
pszczoły 

Biorą miód, który potem szlachci 
pańskie stoły, 

A ja swym cichym szeptem sprawić 
umiem snadnie, 

Że człowiekowi łacno! słodki sen 
przepadnie... 

Uczony gościu, jeśli sprawą mega 
cienia 

Ucnodzisz gorącego letnich dni 

proznienia, - 
Jeśli lutnia na łonie ; dzban w zimnej 

wodzie 
Tem wdzięczniejszy, że siedzisz i sam 

przy nim w chłodzie— 
Ani mię za to wi nem, ani pój oliwą: 
Bujne drzewa najlepiej dźdżem nie- 

bieskim żywą. 

Bujne drzewo życia i talentu Ko- 
chanowskiego dżdże niebieskie napo- 
iły, natura ukołysała i wiatry wiejące, 
i ziemia wykarmiła. 

‚ Tw tym momencie właśnie zaczyna 
się również zbliżenie naszej teraźniej- 
szości @0 Kochanowskiego i jego 
wpływ na współczesną polską poezję. 
Kochanowski staje się dziś aktualny i 
żywy — w tęsknocie doł natury, do 
osiągnięcia harmonji duchowej w cie- 
niu lip szumiących, w słodyczy wsi. 
spokojnej, wsi wesołej. Tęsknota do 
ładu, do równowagi wewnętrznej, do 
mądrego spokoju f mądrej radości — 
oto Czarnolas. I my dziś po burzach i 
miotaniach się naszych dziwacznych 
czasów — lipy czarnolaskiej pragnie- 
my. Widzimy tę tęsknotę w poezji Ił- 
łakowiczówny, i Podhorskiego -Około- 

  

WALKA W ŁONIE PARTJI. 

sie między zjazdem ostatnim a zja 
dem tegorocznym. Powszechnie się 
dzi, że przedmiotem szczególnego. z. 
interesowania uczestników  kongri 
będzie sprawa kolektywizacji wsi r 
syjskiej, tudzież kwestja t. zw. „sta 
nowskiej pieredyszki*, zarządzonej i 
podstawie smutnych doświadczeń kt 
lektywizacyjnych ostatnich kilku mi 
sięcy. 

Szerokie warstwy ludności oczywi* 
ście o zamiarach działaczy komuni- 
stycznych w związku ze zbliżającym 
się zjazdem nic konkretnego oczywi- 
ście nie wiedzą, ale pogłoski, na te 
temat wśród ludności kursujące, są ni 

    
   

    
   

  

   

zmiernie charakterystyczne. Rzecz i 
sna, w pogłoskach zawsze jest wiel 
fantastycznego, ale z drugiej stro” £ 
nie wołno zapominać, że w Rosji s0- 
wieckiej już nieraz dochodziło *: wy 
darzeń które rozmaite pogłoski zgóry 
przewidywały. Tak, naprzykład po- 
głoski zapowiadały wysunięcie Stalina 
na 2 stanowiska w partji komte 
stycznej, pogłoski przepowiadały ró 
wniež systematycznie upadek  Troc- 
kiego, do czego też wreszcie doszło, 

Nie od rzeczy będzie więc zapozi“ 
nać się nieco bliżej z pogłoskami, @@ 
re wśród ludności sowieckiej krążą 
chwili obecnej — w przededniu otwź ; 
cia XVI zjazdu partji. Tak więc me 
wi się o tem, że nie bacząc na ene: 
giczne usuwanie z organizacyj komun. 
stycznych i państwowych / wszelkici 
elementów opozycyjnych, nie bacza4 
na słrupulatne kontrolowanie prze. | 
agentów Stalina członkowskich list 
wszystkich prowincjonalnych  komite- 
tów wykonawczych, „blok antystali- 
nowski“ w dalszym ciągu szykuje się 
energiczn'e do ofenzywy. W tym ruchu 
„antystalinowskim“ główną role — jak 
tw erdzą pogłoski, — odgrywać ma 
Woroszyłow, którego wpływom przy- 
pisać też należy w bardzo znacznej 
mierze zarządzenie „pieredyszki* w 
akcji kolektywizacji na wsi rosyjskiej. 
Mówi się nawet o tem, że Woroszy- 
łow grozić miał powstaniem wojsko- 
wem na wypadek, jeżeliby kolektywi- 
zacja wsi mie została wstrzymana. 
Woroszyłow powiedzieć miał, że armja 
czerwona, rekrutująca się w bardzo 
znacznej mierze z pośród synów chłop 
skich, z łatwością stać się może siłą 
antykomunistyczną, i że czerwonogwar 
dziści mogliby swe bagnety skierować 
przeciwko tym, którzy armję tę stwo- 
rzyli. Pogłoski o roźdzwiękach  mię- 
dzy Stalinem a Woroszyłowem, jako ff 
też najnowsze wiadomości z Charko- 
wa o akcji tamtejszych prawicowych 
opozycjonistów pozwalają przypusz- | 
czać iż na XVI zjeździe (a przynaj- 
mniej za jego kulisami) stoczone z0- 
staną zacięte wałki między obydwoma 
kierunkami. : 

Jaki będzie wynik tej walki na- 
razie przewidzieć nie można, gdyż 
wszystko w znacznej bardzo mierze 
zależne będzie od dalszego rozwoju 
sytuacji gospodarczej kraju, która -— 
według intencyj Stalina, ulec ma w 
związku z wstrzymaniem . kolektywiza- 
cji ogólnej poprawie. Czy tak jednak 
się stanie, wydaje się rzeczą bądź €a 
bądź wątpliwą. 7 

    

  

  

w __ Warszawie. ] 
GRAND HOTEL cymicina 5, | 
przy N. Świecie, Tel. 7-96, 406-33 i } 
386-380. 75 pokoi z nowoczesnym kon- | 
fortem urządzonych od zł. 5.50 na dobę 
wraz z pościelą, bielizną i oświetleniem + |   

KAPELUSZE 
Emi CYLINDRY 
anie 

wytworne 

„E NIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22 

CZAPKI 

    

wa, Słobodnika i Jastruna — a паб | 
wszystko w doskonałej i skończą) 
„Rzeczy czarnoleskiej* Tuwima. 

Po urbanizmach i maszynach 
pragnienie ciszy i łyku zimnej czystej i 
wody. To nuta, która coraz mocniej 
wzbija się w naszej dzisiejszej poe- 
zji — a stąd ten zwrot dol Kochanow* 
skiego i jego renesans. 3 ł 

Dlatego też tak znamiennym jest | 
wiersz Tuwima: | 
Z chaosu ład się tworzy. Ład konie- 
i . czność, | 
Jedynošč chw'li, gdy bezmiar | 

: tworzywa 
Sam się układa w swoją ostateczność 
I woła jak się nazywa. \ 
Głuchy nierozum, ciemny sens czto- | / 

į wieczy 

  

   
Ostrym promieniem nawskrość 

prześwietlony, ; 
Oddechem wielkiej czarnoleskiej 

Rzeczy 
'Zbudzony i wyzwolony. 

„  Fdlatega ma rację Podhorski - Oko 
łów: 

Jeśli wzrok twój zwykł bieżeć w 
bezkreśne przestrzeń 

Pierś — mieć wszystko dla siebie * 
od ziemi po chmur! 

— Nie zamienisz wsi nigdy na miej- | 
skie kamienie, | 

Na ich oddech zatruty ii łoskot ponury. | 
Poprzez wszelkie zaszczyty i wszel-, 

kie godn : 
Na posadzkach zamkowych, w kom- | 

natach z atłaś! * 
Będziesz tęsknił do progów, gdzie | 

ludzie są prości, 
I pożądał spokoju, i chciał — | 

    

    

  

Czarnolasu. 
Wróćmy do Kochanowskiego, czy- 

tajmy przedewszystkiem fraszki: i SZU- 
kajmy Czarnolasu: J. Wysz.



KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„Ech Krajowych” 

Do was; toj drodzy) czytelnicy „Ech K4ajowych* z obgzarów Żmudzi 

| i Kowieńszczyzny, Inilant polskich, a potem Wiłeńgzczyzny, Nowogródczy: 

| zmy, Polesia, z półnPcnych powiatów województwa Białostockiego, wresz- 
cie-z tych milczących obecnie, pVd okupacją sowiecką będących ziem 
* Mińszczyzny i dalej po najodleglejsze kresy białoruskie — zwracamy się! 

Zapraszamy do naszego konkursu fofograficzneg”! 
Nasz konkurs f'iograficzny nie ma być wyłącznie techniczne 

ficznty. ma on jestczą zilustrować kulturalny, estetyczny stosunek 

й naa do tego ną dą dodzień aczami swojtni patdzymy. 

Stający do konkursu powinien nam nadesłać dwa zdięcia: 
Pierwsze powianU odpowiadać na pytatie: „co jest najładniejszego 

w mojej okolicy”. 

Ar“ „ajobraz, zabytek architektoniczny, nowo - wybudowany bu 
t „uś fragment z architektury Ogrodu, jakiś iragmencik swojski z 

Melu, czy pla, czy łąki, jakieś drzewo czy kwidty. 
Drugie zdjęcie, o wiele odpowiedniejsze, powinno mówić: 

najbrzydszego w mojej okolicy". 

Wytłómaczymy się przykład”wó: oto znamy jedno star*stwo miesz- 

czące się w pięknym po-klasztornym budynku. Dła wejścia starOsta kaza 

200016 drzwi obrzydliwe, n*woczesne psujące linję i charakter zabytku. 
Przykładów teg" rodzaju, przykładów psucia naszych miasteczek przez 

nowoczesne „żyd”wszczyzny* wszelkiego rodzaju, 
| bez smak działalność tego lub innego, niestety mamy u nas bez liku. 

|  Tvież liczymy na to, że nasz komikurs, przyczyni się do obudzenia uczuć este 
| tycznych, do wpr*wadzenia i rozpOwszechnienia myślenia kategorjami esie- 

tycznemi. ' 
O to sam najwięcej, 
Warunki konkursu: 

L 1) Termin ostateczny 1 sierpnia 1930 r. Prosimy. o możliwie wczesne 
nadsyłania, Każda nadsyłana fotogratja (prócz zdjęć oczywiście niendarrych 
będzie drukowana w „Słowłe* w dziale „Ech Krajowych". 

2) Muszą być nadesłanq dwa zdjęcia według pytań wyżej wskazanych 
Zresztą na pierwsze pytanie może być nad wiika zdjęć do wyboru. 

3) Zdjęcia muszą pochodzić z tervic' +. powyzej wskazanego. Dopu- 
szczalne są także dawne zujęcia. Fotografje ulic i budynków większych miast 
jak Wiłno, Grodno, Kowno, Dynaburg są od konkursu wyłączone. 

4) Zdjęcia zaopatzyć trzeba nazwiskiem i adresem - lub pseudonimem. 
Pożądane są także godła do każdej ilustracji. Nadsyłać trzeba pod adresem: 
Red. „Słowa* Zamkową 2, konkurs fotograficzny. 

5) Nagrody: 1-szą nagrodę stanowić będzie album pamiątkowy ze srebr 
ną deszczułką oraz 100 zł. 

Następnie wydane będzie I-sze, li-gie i il-cie wyróżnienie. 

EIKNK RAIT LEI IIA 

Macki komunistyczne obejmują Uniwersytet 
SPARALIŻOWANA DZIAŁALNOŚĆ „LEWICY. AKADEMICKIEJ". 
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a nie o samą technikę zdjęcja chodzi. 

ie 

  

Na terenie Uniwersytetu Stefana Batorego zorganizowano swego czasu 
t. zw. lewicę akademicką, która była niczem innem jak organizacją komurfi 
styczną. Że organizacja „lewicy akademickiej" była częścią składową kom- 
partji świadczą odezwy, wydane i 1929 i 1930 roku, podpisane „lewica akade 

„ micka”, a kolportowane razem z odezwami K. P. Z. B. 
|. Przy pomocy posłów białoruskich z włościańsko-robotniczego klubu czy 
nione były usiłowania wciągnięcia przez swe wpływy związku studentów Bia 
łorusinów. Nie udało się to jednak. 

Jednym z aktywnych członków lewicy był student U.S.B. Arkadjusz 
Wierzbicki. Praca jego polegała na porzpowszechnianiu peżenych wydaw 
nictw i zbieraniu składek pieniężnych na rzecz komunistów. Policja przepro- 
wadziła u niego w mieszkaniu rewizję. Znaleziono wówczas szereg materja- 
łów świadczących o należności Wierzbickiego do kompartji i kompromitują- 
cych „lewicę akademicką". 4 

Sprawa oparła się o Sąd Okręgowy w Wilnie, który uznając Wierzbie 
kiego winnym czynnego udziału o omawianej akcji skazał go na cztery lata 
ciężkiego więzienia. : 

Skazany Wierzbicki, już jako uczeń gimnazjum w Nowogródku ścigany 
był przez władze sądowe za należenie do związku młodzieży komunistycznej. 

ARESZTOWANIE WŚRÓD KOMUNISTÓW WILEŃSKICH 
Wczoraj w mody, policja śledcza przeprowadziła liczne rewizje i areszty 

wśród bardziej znanych komunistów: zamieszkujących w Wilnie. 
Areszty te nastąpiły natychmiast po ukończeniu badania miaterjatow 

ząałezionych u. pfowodyrów Homunistycznych w dniu 16 kwietnia r. b. z któ 
” tych wynikło żą sieć jaczejelą komunistycznych razciąga się szerzej niż narazie 
przypuszczano. 

Aresztowana ogółem 33 osoby, w. tem kilky studentów U. $. В. żydów. 
M. in. aresztowani został |akademicy Zagórny, Ołkin, Kapłan, Michel i ae I E a materjały stwierdzające mięzbicje, jego przynalež 

l. „jl. ‘ 

U innych aresztowanych ujawniono niemniej kompromitujące materjały. 

* Żona udusiła w nocy meża 
ZBRODNIA NAD UMYSŁOWO: CHORYM. 

Onegdaj w dzień do policji w Komajach (pow. Święgiański) wpłynęło zameldo- 
wanie Janiny Kozłowskiej mieszkanki. miasteczka e samobójstwie jej męża, który w pzy 
stępie ataku nerwowego powiesił się u siebie w pokoju. 

Na mjesce wypadku przybyły władze sądówo-lckarskie i wówczas wyszłaj na jaw, 
że miała tu miejsce zbrodnia upozorowana samobójstwem; 

Zmarły tragicznie Kozłowski! od dłuższego czasu cierpiał 
i stał się ciężanem dla żony, która ppczęła przemyśliwać jak 

W nocy ze šrodynį na czwartek, gdy a wała ody wią Śnie, żona udu 

: . 

siła go zacisnąwszy sznur na szyi, a następnie już martwe 
Kozł owską aresztowano. 

    

Afjednak, w swej klasie, najtańsze są wozy 

CHRYSLER 
które stale na składzie posiada 

| Ė Warszawska Spółka Myśliwska 
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SOBOTA 

JĄ Dzis 
Bazylego W. 

| Jutro 
Witta M. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U. S. B. w Wilnie, 

z dnia 13. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w nun. 767 

Temperatura średnia -1- 23 

Temperatura najwyższa -1-28 

Temperatura najniższa -1-13 

Opad w milimetrach: — 

T * Pėlnocno-wschodni 
przeważający | 

W. słońca o godz. 3 m. 14 

Z. słońca o godz, 7 m. 58 

Tendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: pogodnie, opary. 

NABOŽENSTWA 

— Rozkład nabożeństw ra niedzielę 15 
czerwca w katedrze. Godz, ©6 — msza Św. 
prymarja, godz. 8.30 — msza św. z supljka 
cjami, godz. 9.30 — msza św. wotywa, g. 
10.15 — suma, celebruje 

  

ks. prałat Jan 
Uszyłło, kazanie wygłosi ks. kanonik Leon 
Żebrowski, godz. 15.30 — wykład z Pisma 
św., godz. 16 — nieszpory, godz. 17 — na- 
bożeństwo czerwcowe. 

— (k) Nieustanna adoracja Przenalświęt 
szego Sakramentu. Dnia 15 czerwca w ko- 
ściełe w lkażnj odbędzie się całodzienna 
adcracja Przenajświętszego Sakramentu, dn. 
16 czerwca w kościele w Drui, dnia 17 czer 
wc2 w kościele w Dzierkowszczyźnie, dnia 
19 5. m. w kościele w Sołach, dnia 19 b. m. 
w kościele w Słonimie (kościół św. Amdrze 
ja). 

WOJSKOWA 
— (Odwołanie kursu _ oficerskiego 

dla och*tników W. P. Władze wojsko 
we postanowiły odwołać urządzenie 
kursu oficerskiego dla ochotników W. 
P. z I. 1918—1920 i formacyj polskich 
z 1. 1914—18 w roku bieżącym i prze 
sunąč go na rok następny. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. Dnia 13 b. m. w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbyły się 
promocje na doktora: wszechnauk lekarskich 
p. p. Jóźwiakowskiego Stefana, Żadiewicza 
Włodzimierza i Sienkiewicza Franciszka. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Nadzwyczajne Walne Zebranie Cechu 
Rzeźników j Wędliniarzy w Wiłnie odbęż 
dzie się w sobotę dnia 14 czerwca r. b. o 
„godz. 7.30 wieczorem w  lokału własnym 
przy ul. Niemieckiej Nr. 25. 

Ze względu na ważność obrad uprasza 
się o obowiązkowe i pumktuałne przybycie. 

KOMUNIKATY. 

— Krajowe Towarzystwo Meljoradyjne 
Sp. Akc. Warszawa, ul. Kopernika nA -— 
przedstawic“istwo w Wilnie. Podaje %5 wia 
domości osób zainteresowanych, że w dniu 
8-IV r. b. został zatwierdzony nowy statut 
Towarzystwa, mocą którego władzami To- 
warzystwa są: Rada Nadzorcza i Zarząd.. 

Kapitał EU Towarzystwa zostai podnie 
siony do 2.000.000 zł. za pomocą nowej emi 
sji akcji, którą wykupił Państwowy ank 

oln: Rolny. 
Radę Nadzorczą Towarzystwa stanowi: 

2 przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i 
Reform Rolnych, 5 przedstawicieli Państwo« 
wego Banku Rolnego i 5 przedstawicieli da- 
wnych akcjonarjuszów. Zarząd stanowią: 
inż. Stanisław Downarowjcz, inż. Bol. Po- 
wierza į Wi. Jachner. 

zakresu prac Towarzystwa należą 
następujące prace, skoncentrowane w. po- 
szczegółnych fachowych wydziałach: osusza 
nie i nawadnianie gruntów, regulacje rzek, 
zakłady wodne, budownictwo stawowe, me- 
ljoracje drogowe, oczyszczanie Ścieków, 
plany koncesyjne, prace pomiarowe j t. p. 

Wszelkie zamówienia wykonywane są 
bez zwłoki z zastosowaniem możliwych ulg 
kredytowych. ' 

RÓŻNE 

mniejszenie kar za zwłokę. Wyszło 
obniżone 

— й 
rozporządzenie, w myśl którego 
zostały kary zw zwłokę za sumy 
polskiemu zakładowi ubezpieczeń z 2 pro- 
cent na jeden. 

— Wycieczka do Krakowa. Zarząd Wi- 
leńskiego Oddz. towarz. Chrz. Nar. Naucz. 
Szk. Powsz. organizuje| wycieczkę  kraja- 
znawczą, która zwiedzi Kraków, Wieliczkę, 
Zakopane, najważniejsze ośrodki przemysło- 
we Śląska, Lwów i wraca przez Podole. 
Wołyń, Polesie i Zjejmię Nowogródzką do 
Wilna. Odjazd z Wilna 2 lipca r. b. o godz. 
8 min. 55. Przyjazd do Wilna dn. 13 lipca 
r. b. o godz. 23. min. 30. Zgłoszenia i wszeł 
kie informacje do dnia 20 b. m. u p. Gusta- 
wa Malawkį, Wilno, Metropolitalna 1, w po 
niedziałki, środy i piątki w godz. 4—6 po 

— Poświęcenie Gospody Zw. Rodzin ka 
tolickich. Wie czwartek dnia 12 b.m. o godz. 
6 wiecz. nastąpiło poświęcenie Gospody i 
lokału Związku Rodzin Katolickich w Wilnie 
mieszczącego się przy ul. Baksztą 2, Po. 
święcenia dokonał ks. kanonik Miłkowski. 

.  Sekretarjat związku jest czynny codzien 
nie od godz. 18 do 20. Czytelnia czasopism 
od godz. 9 do 19. 

— Ch y zakaźne w woj. wileńskiem. 
Według nieurzędowych danych w przeciągu 
ostatniego tygodnia zarejestrowano na tere- 
nie woj. wiłeńskiego następujące rodzaje 
chorób zakaźnych: dur brzuszny — 11 wy- 
padków, dur plamisty — 4, płonica 18, bło 
nica — 8, odra 9, krztusiec — 9, jaglica — 
316. 

TEATR I MUZYKA 

ch "Teatr Miejski na Pohułanae. „Arty- 
ści” z Ejchlerówną, Kamińską, Wasilewskim 
i Ziembińskim w rolach głównych grane bę 
dą po cenach zniżonych dziś w sobotę i ju- 
tro w niedzieję. Będą to dwa ostatnie w 
sezonie widowiska na Pohulance. : 

я Miejski w Lutni. Dziś, w so. 
botę jedna z najsubtelniejszych komedyj zna 
komitego angielskiego satyryka Lerome K. 
Jeromea p. t. „Genjusz i Kucharka" w pier- 
wszorzędnym przekładzie literackim Z. Kle- 
szczyńskiego. Główine role, dające wyjątko 
we pole do isu spoczywają w rękach p. 
Niwińskiej (kucharka) i Zelwerowicza (ge. 
njusz), który równocześnie sztukę reżysero- 
wał. Całkowicie nową wystawę skompono- 
wai E. Karniąj. 

z przedstawienia rbsyjskie 
go teatru wileń 

Pożegnalne 
dramatycznego z Rygi w 

skim teatrze ludowym (Ludwisarska 4). Po 
powrocje z tournee po Polsce rak teatr 
dramatyczny z Rygi da w Wilnie kilka przed 
stawień pożegnalnych. Wystawione zostaną 
następujące sztuki: „Przestępstwo i kara" 
(Dostojewski), „Dni naszego życia” (Andre 
jaw), „Człowiek z teką* (Fajko) j „Miłość 

należne * 

Ł© wo 

— złota książka” (A. Tołstoj). We. wszy 
stkich przedstawieniach udział biorą najlep- 
sze siły zespołu. 

Przedsprzedaż biletów w Księgarni Le- 
ktor (Mickiewicza 4). 

— Popis doroczny żydowskiego Instytu 
tu Muzycznego, W niedzielę 15 czerwca w 
taatrze Lutnia odbędzie się akt. W koncercie 
bierze udział orkiestra symfoniczna Fiłha::a0 
nji Wileńskiej, pod batutą dyrektora Iastytu 
tu K. Rubinsztejna. 

W programią: koncerty fortepianowe: 
Liszta (a-dur) i Rymskiego — Korsakowa, 
arje Zz oper: „Aida“, „M-me  Butteriley“, 
„Laczarowany Het“ i „Halka“; Warjacje — 
Ргоспа. Liszt — Tarantella (Wenecia a Na- 
pali), Ladow-Birulki, Piernė—Etude de con- 
cert i Beethovena — Andante, 

Po: ik o godz. 12 p. p. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wypadki w ciągu doby. Za czas od 
12 *. m. godz. 9 do 13 b. m. godz. 9. za- 
notowano ogółem 45 wypadków w tem kra 
czieży6, ORW 4, przekroczeń  adaministra- 
cyjnych 22. 

— Utonigcie. Utonął w Wilence w cza- 
sie kąpieli starszy Rat 85 p. p. Sia- 
wiński Franciszek. lat 24. 

leż w 3 b. saperów. Grochow- 
ski Feliks por. 3 baonw sap. zam. w kosza- 
rach przy ul. Arsenalskiej Nr. zameldował, 
że w nocy z 11 na 12 b. m. pomiędzy godz. 
3 a 6 podczas snu skradziono mu garnitur 
męski oraz spodnie w paski białe i jedne 
spodnie wojskowe ogólnej wartości 300 zł, 
prócz tego skradzjono zegarek srebrny, kry= 
ty firmy „Longis* wartości 175 zł. na szkodę 
por. Kucharkowskiego i na szkodę por. Wa- 
hrena skradziono zegarek srebrny wartości 
140 zł. oraz gotówką 80 zł. w różnych ban 
knotach. Dochodzenie prowadzi pluton żan- 
darmerjj wojskowej wspólnie z wydziałem 
śledczym. 

— Dziecko spadło ze schodów. Spadł 
ze schodów z wysokości 3 mtr. Janusz 
Mach, lat 3, zam. przy ul. Mostowej Nr. 6. 
Pogotowie Ratunkowe po udzieleniu pierw- 
szej pomocy pozostawiło poszwankowanego 
w domu pod opieką rodziców w stanie nieza 
grażającym życiu. 

mal nie utonął, Grynkjewicz Bole- 
sław, uczeń gimnazjum Jezuitów, zam. przy 
ul. Subocz Nr. 58 kąpiąc się w rzece Wilji 
począł tonąć. Tonącego uratowali saperzy 3 
baonu, którzy w tym czasie przejeżdżali to- 
dzią. Grynkiewicz po odzyskaniu przytom- 
ności o własnych siłach udał się do domu. 

— P Przy ul. Witoldowej Nr. 
47 znaleziono podrzutka 
wiekw około 2 tygodni, 
no w żłobku im. Marji. 

. — Podrzutek w kościele. Popławska Ma 
rja, płac Napoleona Nr. 6 znalazła w koście 
ie Bonifraterskim podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 2 tygodni. Podrzutka umie- 
szczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Napad pod Rudomiqem? Do II komį 
sarjatu P. P. wpłynęła korespondencja z po 
sterunku P. P. w Rudominie, że w dniu 30 
maja r. b. w godz. wieczorowych został 

rz o dokonany napad rabumkowy za 
osobie Zabiełłowicza Józefa, mieszkańcz si 
Dębiany, gm. rudomińskiej. Rzek 2BU= 
wano Zabiełłowiczowi 35 zł. gotów „ą. Po- 
wyższy rzekomy napad miał być dokonany 
na bocznej drodze polnej, na iewej stronie 
0d traktu oszmiańskiego, w odległości 80 
klm. od budki rogatkowej, gdzie miało być 
4 nieznanych osobników uzbrojonych w fe- 
wolwerv () rzekomym napadzie  Zabiełło- 

wicz zadnej jednostce policyjnej nie meldo- 
wa, a do-modzenie to przez władze policyj- 
ne zostało wszczęte na skutek kiążących po 
ge wśród ludności. Czy nuał miejsce 

ny napad dotychczas jeszcze nie ust 
no i w tej sprawie prowadzi się energiczne 
Sia; a AA i AM 

— my pożar. We ws lunie, gm. 
hoduciskiej w zagrodzie Buczela Albina m 
buchł pożar, który strawił zabudowania z 
narzędziami rolniczemi i z wszelkiego rodza 
ju martwym inwentarzem. Potem ogień prze 
rzucił się na sąsiednie zabudowania należą» 
ce do Buczełowej Józefy, Buczela Feliksa i 
Buczelą Mikołaja, trawiąc zabudowania i in- 
wentarz ruchomy. Ogółem straty. wyrządzo- 
ne przez ogień poszkodowanym wynoszą 
przeszło 21.000 zł. 

& ЗАВО № 
CYGANIE W NOWEJ ROLI. 

Wiadomem jest, że zasadniczem  zaję- 
ciem cyganów jest konjokradztwo, a poza: 
tem już niektórzy trudnią się kowalstwem, 
blacharstwem, oprowadzaniem  tresowanych 
niedžwiedzi i t. p. 

Grupa cyganów, o której będzie mowa 
odstąpiła od zasad rodowych i dokoswto- 
wawszy sobie kilku włościan zajęła się kra. 
dzieżami z włamaniam. 

We wfześniu 1929 r. w zaścianku To- 
łoczki, pow. bBrasławskiego okradziono Aki- 
ma Iwanowa. Złodzieje wyjęli szybę, otwo- 
rzyli okno, a onie wynieśli 
ubrania, bieliznę, biżuterję i gotówkę, 
ogólną wortość około 6 tys. zł. 

Policja, prowadząc dochodzenie natra- 
!а па ślad rzeczy skradzionych. Znaleziono 
je u kilku okolicznych mieszkańców, którzy 
oświadczyli wręcź, że nabyli je u « cygana 
Piotrowicza. Aresztowany przyznał się i 
wskazał na wspólników. Policja aresztowała 
na mocy tych zeznań A. i K. Piotrowiczów, 
T. Bejnarowicza, F. Janowicza, K. Bohdano 
wicza i O. Wysockiego. Wszyscy prócz Wy- 
sockiego yznałi się do winy. | 

Sąd Okręgowy po rozpoznaniy sprawy 
skazał wszystkich ma dwa lata domu popra- 
wy. Wysocki, jako wplątany do sprawy nie- 
potrzebnie i bez uzasadnienia został uniewin 
niony. 

Cyganie, „bez stałego miejsca zamiesz- 
kanja* uzyskali przez ten wyrok wygodne i 

płci żeńskiej w 
którego umieszczo 

    

  

  

   

  

tanie mieszkanie. Na przyszłość nie będą 
się brali za „prace'* nieodpowiednie. 

RADIJO 

SOBOTA, DNIA 14 CZERWCA 1930 R. 
11.58 — 12.05: Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych. 
13.10 — 13.20: Komunikat meteorolo- 

giczny. że 
16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00: Muzyka popularna. 
17.00 — 17.15: Kom. Wil. Tow. Organ. 

i Kółek Rolniczych. 
17415 — 17.35: M. teatralne 

z róży" odczyt wygł. Gall. ż 
Pod — 1745: Ac nas boli?" prze- 
chadzka Mika po mieście. 

17.45 — 18.45: Tr. z Warszawy Audy- 
cja dla dzieci. 

18.45 — 19.00: Program na następny 
tydzień. 

19.00 — 19.30: Tr. z Ostrej Bramy. Przy- 
jazd do Wilna Prezydenta Rzeczypospolitej 
i uroczyste powitanie. т 

19.35 — 20.00: Prasowy dziennik rad- 
jowy z. Warsz. 

20.15 — 22.00: Popułarny koncert sym- 
foniczny z Ogrodu Bernard, ego w 
nie albo koncert z Warsz. A 

22.00 — 23.00: Feljeton i komunikaty 
z Warsz. 

23.00 — 24.00: Muzyka taneczna z 
płyt gramof. 

Sobota 14 b. m. 17.30 powitanie 
na granicy województwa 17.45. Prze- 
jazd do Wilna. 19. Powitanie przy 
Ostrej Bramie. Krótkie modły w kapli 
cy Ostrobramskiej. Przejazd do Ра- 
łacu. 

Niedziela 15 b. m. Godz. 10 rewja 
wojskowa na Porubanku oraz wręcze 
nie dyplomów pierwszym pilotom aero 

— (k) Msza św. polowa. Zaraz po prze 
glądzie wojsk o godz. 9 rano 15 czerwca 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Pol. 
lgnacego Mościckiego w Porubanku. J. E. 
biskup Bandurski doba mszę św. polową 
i wygłosi okolicznościowe kazanie. 

— Uroczyste jedzenie Izby rzemieśl 
niczej w Wilnie. dniu 17 czerwca r. b. o 
godz. 16.30 odbędzie się w lokalu Izby rze- 
mieślniczej w Wilnie, przy ul. Niemieckiej 
Nr. 25, uroczyste posiedzenie lzby, które 
zaszczyci swoją obecnością Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

Na porządku dziennym: powitanie Pana 
Prezydenta przez prezesa Izby  rzemiešlni- 
czej, referat p. t. „Rys historyczny powsta- 
nia i rozwoju organizacyj rzemieślniczych 
Ziemi Wileńskiej", który wygłosi referent 
prawny Izby p. Henryk Zabielski, — prze- 
gląd pamiątek cachowych, zgromadzonych 
w lokalu Izby. 

Wszyscy zaproszeni goście — proszeni 
są przez zarząd lzby o punktualne przybycie 

Jednocześnie Zarząd Izby przypomina 
wszystkich cechom i stowarzyszeniom  rze- 
mieślniczym, by zebrały sję jaknajliczniej o 
godz. 16 ze sztandarami na placu Ratuszo- 
wym od strony J'atek, w celu wzięcia gre- 
mjalnego udziału w powitaniu Pana Prezy 
denta. Osoby rozprowadzające poszczególne 
cęchy na wyznaczone miejsca będą miały 
na lewem rękawie biało-czerwone opaski, z 
pieczątką Izby. 

— Poniedziałek dniem wolnym od za- 
Jęć w szkołach. Z powodu przyjazdu Pana 
rezydenta Rzeczypospolitej kurator okręgu 
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rogram pobytu P. Prezydenta 
na terenie woj. Wileńskiego 

kłubu akademickiego w Wilnie i po- 
święcenie sztandaru aeroklubu. 

12.45 Święto w. f. i p. w. 14. Śnia- 
danie w ścisłem gronie. 17. Zwiedze- 
nie wystawy jubileuszowej artystów 
plastyków. 17.35. Konkursy hippiczne 
3 sam. Brygady Kawalerii. 18.40. 
Obiad w ścisłem gronie. 22. Raut wy- 
dany na cześć Pana Prezydenta przez 
Garnizon Wileński. 

szkolnego wileńskiego ustanowił dzień 16 
czerwca dniem wolnym od nauki w szkołach 
wileńskich. 

— Środki lokomocji na defiladę wolsko 
wą w Porubanku. Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych w' Wilnie podaje do wiadomo 
ści publicznej, iż cełem, umożliwienia szer« 
szemu ogółowi wzięcja udziału w mającej 
się odbyć w dniu 15 czerwca r. b. rewji i 
defiladzie wojsk w: Porubanku, w dniu tym 
będą uruchomione dodatkowe pociągi z od- 
jazdem z Wiłna o godz. 8 min. 30, przyjaz- 
dem do Porubanka o godz. 8 min. 45, odją 
zdem z Porubanka 0 godz, 13 i przyjazdem 
do Wilna o godz. 13 min. 10. 

* Niezafeżnie od tego, „Spółdzielni auto 
busowa! uruchamia linję autobusową na Po 
rubanek. Autobusy odchodzić będą z placu 
Orzeszkowej począwszy od godz. 8 rano. 

— Akademja organizacyj kobiecych. W 
piątek dnia 13 czerwca o godz. 6 odbyło się 
posiedzenie komitetu organizacyj kobiecych 
przyjęcia Pana Prezydenta. Przewodniczyła 
p. Janina Kirtiklisowa. Uchwalono, że aka- 
demja kobieca odbędzie się we czwartek 
19 o godz. 4 p. p. Rozpocznie ją chór aka- 
demickį, zagajenie p. prezeski komitetu Ja- 
niny Kirtiklisowej, poczem nastąpi referat o 
działalności organizacyj kobiecych w Wilnie 
p. prof. Ehrenkreutzowej. , Przewodniczące 
orgamijzacyj kobiecych proszone są o składa 
nie podpisów na adresie dla P. Prezydenta 
między godz. 9—3 w Sekretarjacie związku 
P. Obyw. Kobiet w poniedziałek j o dostar- 
czenie tam listy i adresów swojch członkiń, 
które mają otrzymać zaproszenie na! akade 
mję (adres: Ostrobramska 19). 
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Franusiu predzej! 
Franusia nie jest ani księżniczką z bajki, 

ani bohaterką najnowszego  dźwiękowca, 
ani nawet, girlsą w teatrzyku 1a przedmieś- 
ciu Warszawy. 

Jest tylko skromną ; pracowitą służącą 
w rodzinie urzędn:czej, składającej się z mło 
dego małżeństwa i zacnej staruszki, matki 
pani domu, 

U swojch pracodawców czuje się dobrze. 
Ma tyie wspólnych chwił, przebytych razem 
z państwem: kiedy piękne baby na Wiel- 
kanoc nie chciały urosnąć, — rozpacz ogar- 
niaia wrażliwą duszę Franusi, kiedy pan do- 
mu chorował, Franusia w nocy leciała na 
złamanie karku po lekarstwa, na sam 
dźwięk słowa „bandyci', Franusja staje się bledszą od Pierotki z „Morskiego Oka* męż 
nie zamyka drzwi wejściowe na wszystkie 
rygle i kłódki. 

Pomimo tych wszystkich zalet Franusi i 
starania z jej strony — państwo zawsze .na 
ją jednak jej coś do zarzucenia. Od rana co 
wieczora słychać os: popędzający: — F 
nusiu, prędzej! I Franusia się śpieszy, nadą. 
żyć nie może. W ślad za nią biegnie to nie. 
ustanne wołanie: 

— Franusiu, prędzej! 

Jednem słowem w czasach pośpiechu i 
gorączkowego jmpetu życia miejskiego spie- 
Sząca Franusia jest jeszcze za powolna. 

Biedna zalatana Franusia" Gdy patrzę na 
twoje życie — doprawdy żal mi ciebie, 
Czyż zawsze udziałem twoim będzie to „za 
latanie" dla kogoś, ten brak wolnej chwili, 
ano miejsca dla sjebie. Czyż w tym 

iwrotku codziennego pośpiechu u ie 
ci cała młodość? Ah r 

Czy wiesz, že takie žycie zabiera silę i 
zdrowie, a wtedy — co będzie z tobą, Fra- 
nusiu? Czyś pomyślała o tych dniach, kiedy 
pracować już nie będziesz mogła tak ciężko 
i śpieszyć się już nie potrafisz ciągle? 

Franusiu, prędzej — teraz ja zawołam — 
— prędzej, pomyśl takżej o sobie, o swojej 
przyszłości! 

, Dla swego własnego dobra: oszczędzaj! 
Nie wydawaj całej swej pensji, nie pożyczaj 
nikomu! 
„Niewielką kwotę, nie dużo naraz, ale ci 

kiłka tygodni, co miesiąc skladaj swoje osz- 
czędności na książeczkę PKO. Bez wielkich 
kłopotów w każdym urzędzje pocztowym 
możesz uskutecznić wypłatę. 

_ Książeczka oszczędnościowa PKO zabez 
pieczy twoje składki od niespodzianek w 
rodzaju pożaru lub kradzieży. Kapitał na 
książeczkę rośnie, bo dochodzą godziwe 
procenta. 

'W tej książeczce, jednem słowem,  bę- 
dziesz mjała zabezpieczenie na starość i 
czarne dnie, i przez nią potrafisz oprzeć się 
pokusom rozrzutności. 

Więc, Franusiu, czas mija szybko, nie 
namyślej się duża i spiesz > swoją ksją. 
żeczkę oszczędnościową do PKO. 
yo S S S Franusiu, prędzej! 

. L 

   

  

Conrad Veidi 
i Mary Philbin 

w śpiewno-dźwiękowym filmie 
R Rz” NWA GE i 

TRUCICIEL 
jutro й Šš 

w kinie „Mli współ       

GIEŁDA WARSZAWSKA 

Z dnia 13 czerwca 1930 r. 

у …@шйий’щу i у 

Belgja 124.45—124.76 124.14. 
Gdańsk 113.25 — 173.68 — 172.89. Holan 
dja 358.75 — 350.65 — 357.85. Londyn 43, 
38 i pół — 43.44 — 43.23. Nowy York 8.908 
8.928 — 8.888. Paryż 35. — 35.09 — 34.90 
Praga 26.44 i pół — 26.51, — 26.38. Nowy 
York telegraficznie 8.92 — 8.94 — 8.00. 
Stokholm 172.80 — 173.23 — 172.37. Wie- 
deń 125.78 — 126.09 — 125.47. Włochy 
46.73 — 46.85 — 4661. Berlin w obrotach 
pryw. 212.80. 

Papiery procentowe, 
Pożyczka inwestycyjna 111.50—112.50 

Dolarówka 65 — 64.75. Konwersyjna 55.50 
55.75. 6 proc. dolarowa, 76.25. 8 proc. L. Z. 
Banku an Kraj. i B. Raln., obligacje B. 
Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc. 83.25 budo 
włane obligacje B. G. K. 93. 4 proc. ziem- 
skie 45.50 — 46. 4 proc. z ki“ 6655 
proc. warszawskiej 60. 8 proc. warszawskie 
16.25 — 75.75. 8 proc. Częstochowy 67.50. 
8 proc. Piotrkowa 68.25. 10 proc. Siedlec 
81.75. 

Bank Handlowyi 111.. Bank Polski 171. 
Bank Zw. Sp. Zarobk. 72.50. Lilpop 27.75. 

  

ZARZĄD TOWARZYSTWA AKCYJNEGO. 

Albertyńska Fabryka Papieru i 

Tektury Spółka  Akcyina. 
W ALBERTYNIE. 

ma zaszczyt zawiadomić p. p. Akcjonasju- 
szów, że w dniu 9 lipca 1930 r. o godzinie 
5-teį po południu w pierwszym terminie, a 
wrazie| niedojšcia do skutku, w tym samym 
dniu o godzinie 7 po południu w drugim 
terminie, w biurze Zarządu Spółki Akcyjaej 
w Albertynie odbędzie się zwyczajne Walne 
Zgromadzenie. Akcjonarjuszów, z następują- 
cym porządkiem dzjeńnym:: 

1) Zagajenie Zgromadzenia 
przewodniczącego, 
‚ 2) Sprawozdanie Zarządu za rok 1929 
i zatwierdzenie takowego, 

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie biłansu 
oraz rachunku strat i zysków za 1929 rok. 

4) Podział zysków. 
‚ 9) Pokwitowanie władz Spółki z c7n- 
ci zą "ok sprawozdawcy, 

„| 6) Rozgairzen 
żetu i planu a: 

7) Wybory w do Kady iNad- 
zorczej Towarz; - 

8) Sprawa »  uaawy fabryki, 
9) Podwyższei : kapitału akcyjnego. 
10) Sprawy kre loue: w" 
11) Wołne wnios<i Akcjonarjuszów. 

i wybór 
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Dziśł Dziś! Dziš! 

_  BIĄGNIENIE 

UKE Z-zj klasy 
OGÓLNA SUMA 
WYGRANYCH 

Zł. 32 miliony 
przy niebywałych w dziejach loterji 

»  SZansach. 

Co drugi los wygrywa: 

Kolektura nasza wzbogaciła tysiące 
Rodzin, 

wypłacając za kupione i wygrane 
u nas losy 

MILJONY, MiLJONY ZŁOTYCH. 

Główna wygrana i klasy w m. Maju 

Zł. 80.000 
również padła u nas na los naszej 

kolektury. 

Jak zwykle i tym razem wzywamy 
wszystkich chętnych wzbogacenia się 
do kupna u nas szczęśliwego losu!!! 

Okywateia! 
Niejedno wielkie bogactwo stwo- 

rzyła Polska Państwowa Loterja 
Klasowa !! 

To też wzywamy Was wszystkich 

bez wyjątku 

kupujcie dziś nasze losy szczęścia, 

a zdobędziecie bogactwo, majątek, 
fortunę I! 

A więc wszyscy 

DO NAS! DO NAS! DONAS! 

Jedyna, największa, najstar- 
sza i najszczęśliwsza kolek- 
tura w Polsce 

E. Lichtenstein i S-ka 
WILNO, WIELKA 44. 

Centrala kolektury: 
Warszawa, Marszałkowska 146. 

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy 
odwrotną pocztą. 

Konto P. K. O. 81051. 

Firma egz. od 1835 r. 

   

    
  

a miodosytni 
M I 0 d K. г Mieszkowski w 

Warszawie, istnieje 
ой 1886 г., a także wina owocowe 
Henryka Makowskiego znane ze swej 
dobroci but. 34 litra od zł. 2.— po- 
leca D.-H. St. BANEL i S-ka. Wiłno, 
Mickiewicza 23, tel. 8-49. —                          



  

    

  

ul. Ostrobramska 3. Chluba francuskiej produkcji światowej, epokowe arcydzieło. Aktów 12. W rolach głównych: M. Albert Dieudonnć, 

4 SŁO wE 

в Od dnia 12 do 15 czerwca 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: | 
KINO * T EJESTNANNMOWY i „„NAPOLEON“ 

AJ LE PS Nada a Sa ias SALA MIEJSKA 

  

przedłem z 

Portable. 

najszybsza 

  
Pupierajcie 
  

WYBÓR. 
Krzywdę wyrządzi sobie 

| - każdy, ktokolwiek 
kupi małą maszynę 
do pisania,nie 
zapoznawszysię 

modelem Royal 

Najładniejsza, 
najzręczniejsza, 

„hajso- 
lidniejsza, a mimoto 
-nieco zmniejszona. 

E 

ROYAL TYPEWRITER COMPANY, INC., NEW YORK 

Ostatnie najwyższe odznaczenia na wystawach 
w Barcelonie i Sewiiji. 

Upoważnione Przedstawicielstwo na Województwa: 
Wileńskie i Nowogródzkie 

Biuro Techniczno - Handlowe 

inż. Kiersnowski i Krużołek S-Ka 
WILNO, ul. Adama Mickiewicza 23, tel. 5-60. 

PEZET BĘ ZOOTY W ZAST EPS K Z ATRCZIPĘZDADRZENTOWOOTYĄ IE 

    

                  

    

Ludwik, zam. tamże. 

ma istnieje od 1928 
zam. tamże. 

nowym 

  

    

  

D.   
SMAKOSZE PIWA! 

już jest do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 

„Zdrój Żywiecki*, „Marcowe“, „Porter“ i „Ale“, 

odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. 

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 

WILNO, ZARZECZNA 19. 

аПС 
Akademji Paryskiej S. Fajnsztejna 

FAJNSZTEJN — WILNO, ZAWALNA 15. 

Moje mnemoniczne lekcje — korespondencje dla 
zamiejscowych, 

Prospekty - broszury (16str.) wysyłam darmo. 
= 

w dniu 4. 4. 30 r. 

11675. I. A. Firma: „Błoch żenia* w Wilnie, ul. Antokolska 
68. Drobna sprzedaż materjałów piśmiennych, naczyń i galan- 
terji. Firma jstnieje od 1930 roku. Właściciel Błoch Żenia, zam. 
przy ul. Antokolskiej '68. 539 — VI. 

11676. I. A. Fjrma: „Duszańska Judes* w Wilnie, ul. Wił- 
komierska 86. Sklep spożywczy i drobnej galanterji. Firma ist- 
nieje od 1923 roku. Właścicieł — Duszańska Judes, zam. tamże. 

0 — VI. 

11677. I. A. Firma: „Biel Ludwik“ w. Lidzie, ul. Piaski 20a 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Niu Argo 

1 — VI. 

11678. I. A. Firma: „Budžiewicz Antoni“ we wsi Radziwo 
niszki, gm. Tarnowskiej, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczy. Fir 

roku. Właścjciel — Budziewicz Antoni, 
542 — VI. 

11679. I. A. Firma: „Bartoszko Antonina — piwiarnia* w 
Wilnie, ul. Wileńska 3. Piwiarnia. Firma istnieje od 1930 roku. 
Właściciel — Bartoszko Antonjna zam. tamże. 543 — VI. 
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wzmacnia 
według metody prof, 
mnemoniki, Członka 

w zupełności zastępują ustne 
wykładanie. 

" Informacje 4—6 po poł. codziennie. as 

ELL LL TERE ЕСА ЧОО 0Р ВО ОИ УЕНО 

|PLAZOWE 
kapelusze, parasolki oraz kąpielowe kostjumy, przeście- 

radła, ręcznikii wiele innych nowości sezonu letnego 

PO EE CA o 6 ® 

riRma No RABUICZ MBP 
OSTATNI ETAP 

W DRODZE POWROTNEJ Z ARGENTYNY DO POLSKI. 

Cztery dni monotonnej jazdy mam 
przed sobą. Tymczasem temperatura, 
mimo podzwrotnikowego położenia 
statku bardzo opadła. Wszyscy ofice- 
rowie a ja za nimi pochowaliśmy bia-- 
łe ubrania by się 'odziać w cieplejsze. 
iTylko załoga w ciągłym ruchu będąca 
i widocznie zahartowana a m.oda 
wciąż jeszcze w podzwrotnikowych pa 
raduje zupełnych „dekoltach'. 

Prócz pięćdziesięciu mulatów jadą 
cych do Ameryki, zabzaliśmy w San 
Vincent kilku pasażerów klasy I. 

Jakiś pułkownik portugalski, żad- 
nym obcym językiem nie mówiący; ja 
kiś starszy Francuz który po 35 latach 
pobytu na wyspach Zielonego Przyląd 
ku zwinął interes i żywota na ojczy- 
stej ziemi chce dokończy; jakiś młody 
pan, swobodnie mówiący po portugal- 
sku, po francusku, angielsku i niemiec- 
ku. 

Zawiązuje się rozmowa. Młody czło 
wiek prezentuje się: Milewski. Niemiec 
urodzony na Mazurach, syn urzędnika 

" sądowego z Inowrocławia. Ojciec znie 
1919 optował za Rzeszą i przeniósł się 
mczony i z Niemką żonaty. w roku 
do Hamburga. 

Współbiesiadnik mój reprezentuje 
hamburską firmę eksportową, i jeździ 
już od dwóch lat po Zachodniej Afry- 
ce zbierając zamówienia na wszystko 
co tylko sprzedać można: od maszyn i 

„narzędzi, do wyrobów tkackich, goto- 
wych a też starych ubrań. Miejsca za- 
mieszkania niema. Z Porto - Praia je- 
dzie na Maderę by tam sięść na statek 
angielski i ruszyć do Angoli. 

Ma opłacone podróże i djety, 1 proc. 
od sumy zamówień i 250 marek na mie 
siąc. — Podróż rozpoczęta przed 
dwoma laty skończy się w roku 1932, 
poczem ma p. Milewski zapewnione 
stanowisko szefa filji na całą Angolę. 
Gotowe ubrania przeznaczone dla mu- 
szynów, w gorszych i tańszych gatun- 
kach dom ten zakupuje... w Warsza- 
wie. I znowu rzuca się w oczy nasza 
wytwórczość, jdąca w parze z zupeł- 
nym brakiem organizacji kupieckiej. 

O działalności europejskich rządów 
w Afryce wyraża się p. Milewski z wiel 
kim sceptycyzmem. Europejczyk chcą- 
cy zmusić czarną ludność do pracy za- 
czyna od tego, że dąży do wywołania 
u czarnego swego klienta pewnych 
potrzeb, dla zaspokojenia których czar 
ny weźmie się do pracy. 

W pierwszej linji zjawia się po- 
trzeba alkoholu, potem potrzeba ubra- 
nia. 

Jedno i drugie łącznie z pracą do 
której się murzyn pod wpływem tych 
potrzeb zabiera dziesiątkuje ludność. 

Murzyn afrykański, a zatem dziki, 
tylko kolorem skóry przypomina murzy 
na od pokoleń osiadłego w Ameryce. 
W tej ostatniej dążenie do lepszego 
wyzysku niewolnika przyczyniało się 
do dobrego odżywiania murzynów. 
Słabsze jednostki zginęły, a naturalna 
selekcja pozostawiła tylko okazy naj- 
drowsze, najsilniejsze i zupełnie do 
trybu życia narodów cywilizowanych 
i fizycznej pracy przysposobiona. Stąd 
murzyn amerykański przeważnie — Бу- 
wa wysokiego wzrostu i barczysty. Tu 
berkuły w tem środowisku, a takoż al- 
koholizm nie czynią większych  spu- 
stoszeń niż w obok żyjącem społeczeń- 
stwie białem. 

W Afryce jest inaczej. Murzyn od 
szeregu pokoleń jak w Ameryce do fi 
zycznego wysiłku nie jest przyzwycza- 
jony. Chętnie podpisuje umowę pracy, 
by zdobyć grosze na swoje potrzeby, 
najczęściej nie wiedząc o co chodzi Sła 
ba jego budowa,, niedostosowanie się 
organizmu do intensywniejszego poży- 
wienia koniecznego przy wysiłku mięś- 
ni, częściowo alkohol — prędko go nik 
szczą. Śmiertelność wśród murzynów 
pracujących ogromna. Całe okolice w 
miarę zaprzęgania się do zarobkowej. 
pracy wymierają." 

Dochodzą tuberkuły. Te jakoby roz 
wijają się w związku i równolegle z 0- 
krywaniem ciała szmatami. Przymusu 
ubrania żadna kolonjalna władza nie 
stosuje, a murzyn po zetknięciu się z 
białym zaczyna się ubierać przez sno- 
bizm, by się do białego upodobnić. 
Otóż jakoby w tym klimacie gdzie pra 
ca wywołuje wielkie pocenie się, nagi 
robotnik na wietrze schnie prędko, i 
ninc mu nie szkodzi, ubrany zaś przez 
ostyganie na nim mokrej koszuli zazię- 
bia się, choruje na zapalenie płuc, a 
po kilku takich przeziębieniach nabia- 
wia się suchot. 

Pogląd ten podziela w zupełności le 
karz okrętowy. Dzieła niemieckiego u- 
czonego Friedlaendera, który zbadał 
wyspy Zielonego Przylądku i Afrykę 
Portugalską też na to zjawisko kładzie 
nacisk. Pracę fizyczną trzeba tu wy- 
konywać nago, . * 

W czasie długich przechadzek na 
pokładzie nieraz schodzę o piętro, a 
udaje mi się czasem wszcząć rozmo- 
wę z którymś pasażerem klasy III. 

Wilno, ul. Zamkowa 8. 8Prz 1) 

Gina Manćs, Mikołaj Kolin i Suzy Vernon. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Następny 
program „MARSZ RADECKIEGO*. W dniu 16 VI r. b. kinematograf nie czynny. 

  

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22. 

100 proc. arcydzie- 
ło dźwiękowe   „BROADWAY“ na 

Merny Kennedy i cały zespoł Broadway'u. Fascynująca treść! 
rewja! Początek seansów: pierwszego o godz. 5, ostatniego o godz. 10.30. Ceny miejsc de godz. 

7 parter 1 zł. balkon 80 gr. Passe-partouts w dzień premjery nieważne. 

według sztuki scenicznej granejw teatrze 
Pohulance. Udział biorą: Ewelina Brent, 

Przepych wystawy! Wspaniała 

  — 

  

Pierwszy dźwięko- 

wy kino-teatr Czarująca, 
„HELIOS“   

Uwaga! Na seansy o godz. 4.30 i 6-ej ceny miejsc: 

oszałamiająca 
urodą ulubienica całego Świata 

BALKON 60 gr., 

w dramacie 
erotycznym 

swą WARTA KOCNĄ 
Realiz. Jerzy Azagarow. W rolach głównych: Mikołaj Suzanin i Paul Łukas. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.1 

PARTER 1 zł. Wielkie dźwiękowe arcydzieło! 

  

  

Dnia 17 czerwca o godzinie 10-ej 
rano, odbędzie się w naszych magazy- 
nach przy ul. Słowackiego 27, publicz- 
na licytacja następujących towarów: 
308 «worków mąki jęczmiennej 24.000 kg. 
50 „ kaszy gryczanej 5.000 „ 

5 sztuk kamieni młyńskich 1.800 , 
Warunki licytacyjne można przeglądać 
w naszem biurze. „Polski Lloyd* Sp. 
Akc. Wilno, ul. Słowackiego 27. —o 
  

  

  

Do nabycia w składach aptecznych, 
aptekach i perfumerjach. 
  

  

tha sai i i vary gwa- 

Majkorzyci'e) antowanej "dobroci u 
GŁOWIŃSKIEGO. — Polecamy różne 
nowości sezonowe, markizety, jedwa- 

bie, satyny, perkale oraz pończochy i 

skarpetki modne. 

"UWAGA. — WILEŃSKA 27. 
  

  

ZAWIADOMIENIE. 
Z dniem 12 czerwca 1930 roku została 
uruchomiona GOSPODA ZWIĄZKU 
RODZIN KATOLICKICH w Wilnie, ul. 

Bakszta 2, (hotel Niszkowskiego). 

Gospoda wydaje smaczne i po- 
żywne Śniadania, obiady i kolacje. 

Obiad z 2-ch dań 80 gr. — 
Obiad z 4-ch dań 1 zł. 50 gr. 

Wycieczki grupowe otrzymują rabat. 
  

  

kiewicza, Górę Bufałową, na ul. 
Słowackiego zgubiony został 

błękitny jedwabny Żakiet. Uczci- 
wego znalazcę proszę o zwrot za wy- 
nagrodzeniem, ul. Słowackiego 1 m. 10. 
Dr. Szabad-Gawrońska. -0 

je ze Zwierzyńca przez ul. Mic-       

Wywędrował tam mając lat 14. Ma 
dziś amerykańskie obywatelstwo. Przy 
jechał na wyspy Zielonego Przylądku 
dla odwiedzenia rodziny. Spędził u ro- 
dziców pół roku. 

W Nowym Yorku pracuje w meta- 
lowej fabryce. Za mieszkanie z utrzy 
manie płaci 10 dolarów tygodniowo. 
Przejazd do ojczystej ziemi i nazad ko 
sztował go 270 dolarów, prócz drob- 
nych wydatków w czasie podróży i po 
bytu u rodziców, prezentów i t.p. 

Mimowoli nasuwają się tu niewesołe 
myśli i rodzi się przeświadczenie, że 
'w europejskich społeczeństwach / coś 
niedomaga, coś nie jest w porządku; 
że, mimo całej europejskiej kultury i 
cywilizacji, najwięksi mężowie stanu i 
majzdolniejsze jednostki nie potrafiły 
dotychczas domyśleć się w czem leży 
sedno zagadnień gospodarczych i 
o oo głównie chodzi. 

Wszak mimo ministerstw pracy i o- 
pieki, mimo przymusowych świadczeń, 
kas chorych i innych, mimo ceł ochron 
mych i wszystkich wysiłków — niema 
w całej Europie ani jednego robotnika, 
któregoby stać na to, by wydał 300 
dolarów na podróż i zafundował sobie 
półroczne wakacje! 

Wyzysk kapitału! powie mi ten i 
ów. Chyba nie! Wszak przemysł eur- 
ropejski a głównie nasz w drobnej na- 
wet części nie zbiera zarobków jakie 
wykazuje przemysł amerykański a czę 
ste upadłości, statystyka protestowa 
nych weksli i wszystkie równoległe ob 
jawy współczesnego życia wskazuje 
na to, że przemysł nasz mimo niskiego 
poziomu płac bokami robi. 

Skąd ta europejska a specyficzna 
polska atmosfera niedołęstwa, skąd nie 
możność zdobycia się na to co syno- 
iwie enropejczyków w Ameryce tak łat 
wo tworzą? — Skąd ta gospodarcza 
bezmyślność i bezstronność ujawniają 
ca się w Polsce chociażby tolerowa- 
niem przez dwa lata takiego pana Grab 
skiego, genjalnego twórcy teorji o ko- 
nieczności sproletaryzowania wszyst- 
skich jednostek dla bogactwa Narodu? 
Skąd się dzieje, że ten zbankrutowany 
antynomkonista po haniebnem zn. isz- 
czeniu resztek dobrobytu pozostałego 
po wojnie — profesorem jest i w go- 
spodarczych  absurdach kształci na- 
szych synów? 

Czemu się dzieje, że genjalny Hen 
ry Ford na amerykańskim musiał uro- 
dzić się gruncie i że jego z powodze- 
jmiem stosowana teorja o pracowniku- 
'konsumencie w Europie, a zwłaszcza 
«w Połsce nie znalazła oddzwięku? 

Bajeczny rozrost gospodarczy Nie : 
miec przedwojennych był oparty ma 

  

Stanów Zjednoczonych opiera się na 
nobotniku - konsumencie, Jak tu w Pol 
sce rozwinąć przemysł, jak w niej 
(wzrosnąć ma i wzmocnić się zamożne 
«mieszczaństwo, jak robotnika wydobyć 
z nędzy i zrobić zeń współwłaściciela 
fabryki — kiedy nikt w Polsce nic ku- 
pić nie może bo go nanic nie stać! 

Polska z jej 75 proc. ludności! rol- 
miczej na zasobnym rolniku - spożyw- 
icy oprzeć się musi. Zamożność miesz- 
czaństwa, podniesienie skali życiowej 
a po niej oszczędności robotnicze przyj 
idą automatycznie. Od stworzenia tych 
„ostatnich do zakupu, przez robotnika 
akcyj przedsięwzięcia w którem  pra- 
cuje — krok już tylko jeden. 

Te rzeczy nie z Kosmosu przycho- 
dzą. W ręku rządów i opinji leżą one 
w całości. Nieśmiałe próby ostatnią je . 
sienią poczynione w Polsce celem pod- 
niesienia cen produktów rolniczych za- 
wiodły. Nie racja to, by ręce opuścić i 
ma ruinę narodu nadal patrzeć w kwi- 
siłkom. — Te ostatnie wszelki cud i kw 
pomoc Boska tę mają własność, że po- 
magają tylko rozumnym ludzkim wy- 
siłkom. — Te ostatnie cud i 
pomoc Nieba muszą wyprzedzić. 

Zwiększenie produkcji pszenicy 
przez jej premjowanie, wysokie cła о- 
chronne i premje wywozowe na wszel 
kie zboża, poparcie użycia alkoholu 
dla celów napędnych, a przez to zwięk 
szenie produkcji ziemniaków i ich cc- 
ny, skasowanie demagogicznego podat. 
ku progresywnego, rzeczowa analiza 
stanu płatnika przy wymiarze podatku 
dochodowego, zmniejszenie stopy pro- 
centowej przy kredycie na nawozy 
sztuczne i przedłużenie terminu  płat- 
ności za nawozy jesienne ułatwienie 
parcelacji, zniszczonej i w beznadziei- 
nym stanie będącej części lasów  dła 
„powiększenia przestrzeni uprawianej 
«w drobnych gospodarstwach, budowa 
dróg dająca możność zarobkowej pra- 
cy dla ludności uboższej 'a spieniężenia 
kamieni i zimą pracy końskiej dla wła 
sności folwarcznej — oto zarządzenia, 
iktóre podniosą siłę nabywczą wsi. Da 
lej pójść musi dążenie do międzynaro- 
«dowego w Europie porozumienia o od 
graniczenia się od taniej rolnej produk . 
cji obydwu Ameryk. Ale to ostatnie 
przedmiotem musi być innej już pracy. 

* * * 

14 kwietnia przybijamy do Madery. 
iPodróż strasznie się przeciąga. Wed- 
ług rozkładu dziś właśnie mieliśmy za 
witać do Hawru. Prawie pięć dni spó- 
źnienia! 

Madera — po hiszpańsku i portu- 
„galsku znaczy drzewo. Jakaż wulkani- 

Ostatnio poznałem mulata z wyspy rolniku - konsumencie; niebywały do- iczna ta wyspa, o 800 klm. kwadrato- 
Santjago, udającego się do Amćryki.«brobyt wszystkich warstw ludności wych powierzchnia bardzo górzysta 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woy dylio 

za MKUSZERA 

NinszertaŚmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- RSWARsTUE"MEEBM 

RUA Kupna | sprzedaż 
B SK BRAKDNNKOCAMUGEG 

naa "CZA. OKAZJAI 

LETNISKA 
sma Z utrzymaniem w ma- 

jątkach ziemskich w 
wojew. Wileńskiem i 
Nowogródzkiem. Infor- 
macje: Wilno, Mickie- 
wicza 238 Biuro Techn. 
Inż. Kiersnowski i Kru- 
żołek S-ka, tel. 560. — 

   

Sprzedam książki róż- 
Ba Kosmetyka GR AB wyd., luksus aparat 

L] sy fotograficzny.  Burkę 
НЫа DR © REA podwójn. 

wefnianą w Ž 
= Gahinef szym gdtintkaci M le 

Racjonalnej Ko-orąz drobne rucho- 
smety k i a, eCZUi- ności. Mickiewicza 48 

8 З 10—18 1 
Wilno, Mickiewicza 31 16 = a waże 

m. 4. : 
kobiecą konser- 

Urodę wuje, doskonali, Fiat 7 OSOBOWY. 
odświęża, usuwa jej tąksówkę Ne 1, № 107 
skazy i braki. Masaż; My 124 można za- 
twarzy i ciała (panie). mawiać: telef. 15-08, 
Sztuczne opalenie ce- Ofiarna 3 m. 5. а 
ry. Wypadanie włosów 

  

  

i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra. Samochód 

cjonalnej. 2 osobowy N A. G. 
Codziennie od g. 10—8. używany do sprzeda- 

W, Z. P. 48. nia tanio, Mickiewicza 
Nr 27. — 

Urod KOBIECĄ 
Ę konserwuje, 

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

j „CEDIB“ J. Hry- 
a wielka 18 = F A FA B a 

m. 9 Przyjmuje w g. 
10—114-7.W.zP.26" DOCHÓD 

zapewniony  posia- 
da każdy przy lo- 
kacie oszczędności 

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

BAYAWAB 

| LETNISKA | 
Letnisko 

8—4 pokoje w Nowej 
Wilejce, blizko las i 
rzeka, dowiedzieć się: 
N.-Wilejka, ul. Letnia 
Nr 15. ==0. 

  

  

  

  

  

EPEE ОТ ООО 

(najwyższy szczyt położony o 1800 m. 
nad poziomem morza) na swych szczy 
tach porośnięta sosnowym lasem. 

Zatoka do której wjeżdżamy i za- 
rzucamy kotwicę bo mola ani dostępne 
go wybrzeża i żadnego portu tu niema, 
wrzyna się z południowej strony w 
stromą górę. A w koło amfiteatralne 
rozłożone białe schludne miasto z nie 
dużem centrum. W miarę oddalenia od 
tego ośrodka domy coraz rzadsze, zie- 
jeń koło mich coraz  obfitsza, i tak 
(wzwyż aż da góry rozrzucone widać 
„białe ściany i czerwone dachy. Szczęś- 
ciem pogoda dopisuje; morze względ 
mie spokojne. Barki z węglem natych- 
miast przybywają. Trzeba albo szczel 
mie zamkniąć się w kabinie alba ucie- 
Каё па ląd. 

Wybieram to ostatnie. Doświadcze 
niem z wyspy San Vincent wzbogaco- 
ny na dużą schodzę motorówkę. 

Nic nie opisze krasy i uroku tega 
wyśpiarskiego zakątka. Tonie to w 
kwiecie. : 

Krėtkie, bo wciąž pod ostrym ką- 
tem zawracające w -górę ulice, wybru- 
kowane drobniutkim przez fale morskie 
oszlifowanym kamieniem, oo raz to 
wpadają na placyk lub skwer. Kwitną 
róże, lilje, olbrzymie w gruncie a- 
zalje, begonje, pelargonie, kwitną drze 
(wa, kwitną krzewy, kwitną... ściany, 
istotnie, z przyczyny sztucznej powierz 
chni, ogródki poodzielano ścianami, by 
między dolną a górną granicą posesji 
poziomą splantować powierzchnię. O- 
tóż ściany te zakryły wijące się ku 
górze lub opadające ku dołowi rośliny, 
wszystkie w kwiecie różowym, żółtym, 
czerwonym, niebieskim i fioletowym. 

Niezrównana z tego bije pogoda i 
wesołość. Idę w górę przed siebie. Mi- 
jam parki: tu kasyna, dalej wielki ho- 
tel, gdzieindziej prywatna bogata willa 
otoczona pięknym ogrodem. Roślinność 
podzwrotnikowa przepleciona tu drzew 
kami europejskiemi. Obok palmy 
dąb. Obok figowego drzewa — rodo- 
dendron; tu rosną banany — dalej tro- 
chę winogron, szafla, morele. A wszy- 
stko, kwitnie, pachinie i przechodnia 
czaruje. 

Niedziw że masa zamożnych ludzi, 
zwłaszcza Anglików tu spędza zimę.— 
Bogactwem mieszkańców te wądrów- 
iki ludzi spragnionych słońca, a hoj- 
nie ojczystym szafujących groszem. 

Charakterystyczną cechą Madery — 
to jej zaprzęgi. Prócz dużej ilości samo 
chodów widać tu tylko sanie. Na stro 
mych ulicach żadne zwierzę kołowego 
wozu by nie mogło utrzymać przy naj 
mocniejszym nawet dyszlu. Stąd kor 
nie, muły i woły tu wprzęga się do sań 
na wąskich a wysokich okutych pło- 
zach ustawionych. Dorożki, mało ich 
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Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa 2. 
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152. —0 na, lat 45, ze wsi Ba- 
R OD gm. Bokiūskiej, 

po Brasławskiego, 
Francuzka wydaną przez Tymcza- 

lub studentka roma- sową Komisją Poboro- 
nistyki potrzebńa nawą w gminie Bokiń- 
dwa miesące letnie dla Skiej, unieważnia się. 
konwersacji z dwoma __ 
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mość: telet. 153. Ib Z owy” 2 
osobiście Kontrola imie Tadodsza Kiać 

Państwowa Brzeska. -0 rąsą, unieważnia się. | 

Wszelką gubioną książkę z 
gotówkę: iokujemy P. K. O. Wilno, 
pod pewne gwa- na imię Stanisła- 

wa Kozłowskiego, 
nieważnia się. 

u- rancje bez ryzyka 
Dom H-K „Zachęta* 
Mickiewicza 1. tel. 
9-05. —0 
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Zakład Leczniczy dla jąkałów 

S. ŻYŁKIEWICZA 
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już, bo samochód z podwójnemi hamul 
cami coraz to je zamienia, to skrzynia 
© dwóch naprzeciw siebie położonych 
porządnych siedzeniach nakryta balda- 
chimem a ustawiona na resorach, po 
łożonych na płozach. Woźnica idzie 
obok, bo taka lokomocja tylko stępa 
się odbywa. 

Autobusy  rozwożą publiczność w 
kierunkach najpiękniejszych widoków i 
najciekawszych w góry wycieczek. Ale 
ma to nie mam czasu bo mi łażenie po 
mieście kilka zajęło godzin.' 

Widziałem starą fortecę w czworo- 
„bok o stromych wyrokich ścianach zbu 
adowaną przed wielu laty. Dziś służy 
ga skład jakichś rupieci i koszary: poli- 
cyjne. Parę zwiedziłem kościołów. 
„Wreszcie przed odjazdem na Krokusa 
trafiłem na rynek. Wszystkie tu produ 
kto wczesnego lata już są okazałe. 
(Groszki zielone, szparagi, kalafiory, 
truskawski, sałata w przeróżnych ga- 
'tunkach, młode kartofle i kwiaty, kwia 
„ty, kwiaty. ||| 

1. W pogodnej radości z piękna tj 
przyrody wracam na pokład. „Robłe- 
mie” węgla skończone. Załoga z hy- 
drantów myje jak może pokład, ścia- 
my, rampy, okna i wszystko co operacja 
ładowania węgla grubą warstwą kir 
szu pokryła. Wkrótce ruszamy. Ostat- 
mi to postój przed Hawrem, upragnio- 
mym celem podróży. Może się ona raz 
skończy! 
‚ 17 kwietnia zrana mijamy wybrze 
rze Hiszpańskie. Zdaleka widać górzy- 
gte wybrzeża z Cap Finistice. Od Ma- 
dery pochmurno, wietrzno i zimno. — 
Wiatr wciąż dmie w oczy opóźniając 
bez tego już o kilka dni spóźniony 
statek. 

18 kwietnia w pełni zatoki Biskaź 
„skiej mocniej kołysze. Ale wszystko 
znośne wobec zbliżania się celu po- 
gdróży: Wieczorem już jesteśmy w La 
„Manche. Ognie na wybrzeżu wskazu- 
ją że blisko jesteśmy ziemi francuskiej. 

19 kwietnia po południu wjeżdżamy 
do znanego już Havru, Urzędnik z biu- 
ra Chargeurs Reims przynosi mi kupę 
listów i pieniądze bardzo potrzebne. 
Wielka sobota. Konsulaty zamknięte; 
„wizy przejazdowe belgijską i ec 
ką aż we wtorek otrzymam w Paryżu. 
„Dwa dni świąteczne tam w bezczyn- 
mości trzeba będzie spędzić. 

O godz. 6 po bezawocnem dzwonie 
«niu do konsulatu w nadziei zdobycia 
Wiz mimo zamkniętych już biur, sia- 
dam do ekspresu paryskiego. Z łap 
„wością rzucam się na niewidziane 
miesiąca gazety Niebawem ogarnia mię 
przyjemne nezucie lądu pod kołami 
wagonu. Kołysanie dobrego Pulmana. 
Zasypiam. 

Szymon Meysztowicz 
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