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ord BEAVERBROOK z lordem ROTHEMEREM 
Kilka słów komentarzy do depesz 

o zatargu pomiędzy Baldwinem, leade- 
rem konserwatystów angielskich, a lor 
deni Beaverbrookiem, przywódcą fron- 
dy w łonie obozu konserwatywnego. 

Świeiny pisarz polityczny francuski 
Andrėe Siefried taką przeprowadza 
grań pomiędzy dwoma  tradycyjnemi 
obozami partyjnemi Anglji. Oto libera- 
łowie starali się dla Anglji 0 rynki zby 
tu. Wierzyli w potęgę przemysłu angiel 
skiego, pierwsza połowa XIX wieku 
utwierdzała ich w przekonaniu, że prze 
mzysł ten jest poza wszelką konkuren- 
cją i dlatego głosili hasło bezwzględ- 
nego, wolnego handlu, w przekonaniu, 
że hasło to działa w myśl interesu prze 
mysłu angielskiego. Ta mentalność 

* zdobywania, pielęgnowania, utrzymy- 
wania i rozszerzania rynków zbytu dla 
wyrobów angielskich przejawia się na 
wet w LLoyd Georgea straraniach, aby 
teren rosyjski nie był od Europy izolo- 
wany, aby zwyciężonych Niemiec ekor 
nomicznie nie rujnować, aby móc w 
nich nadał posiadać konsumenta i klien 
ta. Dla liberała tradycyjnie było wszy- 
stko jedno, czy jego wyroby kupować 
będzie poddany Jego Brytyjskiej Mo- 
ści czy też przedstawiciel jakiejś pod- 
rzędnej nacji, to znaczy obywatel in- 
nego państwa. iILiberałowi wcale o to 
nie chodziło, aby ułatwić zakupywanie 
wyrobów angielskich  australczykowi, 
sprzedawał je temu, kto mu więcej za 
mie zapłacił i niewątpliwie rynek w 
Berlinie był dla niego więcej inieresu- 
jący, niż rynek w Ottawie lub Melbour 

Psychologja konserwatystów . rów- 
nież wychodziła z założeń ekonomicz- 
„nych, lecz tu momenty ekonomiczne 
bardziej przeplatały się względami por 
litycznemi, pozatem rozumowanie kon 
serwatystów było bardziej pesymistycz 
ne: „Mogą przyjść czasy* myślano za 
Joe Chamberlaina (ojca naszego Cham 
berłaina) a i przedtem, kiedy przemysł 
angj'elski nietylko nie będzie stał poza 
konkurencją, lecz będzie musiał sta- 
czač uciążliwą walkę o każdego klien- 
ta. W tym celu należy sobie zabezpie- 
czyć klieniów „murowanych* a takim 
klientem mogą być dominjona i kola 
nje angielskie. Należy dbać o ekono- 
miczne imperjum angielskie i ochraniać 
je od ekonomicznej penetracji cudzo- 
ziemców nawet granicami celnemi. 

Lord Beaverbrook jest niiczem in- 
nem, jak tylko kontynuatorem tych 
konserwatywnych idei. On je tylko po- 
dnosi i rozszerza. Dużo. się zmieniło w 
imperjum angielskiem od czasów Joe 
Chamberlaina. Kolonje i dominjona 
rozluźniły swój stosunek do macierzy. 
Podczas wielkiej wojny w dominjach 
zakwitt własny przemysł,  doma- 
gający się od swoich: rządów ochrony 
nawet przed przemysłem angielskim. 
Polityczny stosunek zmienił się zupeł- 
nie. Szereg dominjów nie zależy już 
premjerów rządów Jego „Królewskiej 
Mości. Jedyną więzią prawno politycz- 
ną całego tego olbrzymiego imperjum 
wcale od parlamentu londyńskiego, a 
tylko od wszechbryżyjskiej konferencji 

łaśnie warunkach propaganda lorda 
„jest tylko osoba Monarchy. W tych 

; Beaverbrooka idzie jaskrawie i radykal 
nie w kierunku jedności imperjum, prze dewszystkiem jedności ekonomicznej, 
Kierunek lorda Beaverbrooka nie jest 
żadną reakcją przeciwka temu ustrojo- 
wi politycznemu, to znaczy zupełnej swobody dominów, Iktóre Anglja obec- 
nie posiada,— lecz kierunek ten dąży, aby więzy przymusu prawnego  zastą 
pić silniejszem* więzami psychologicz- 
nemi į ekonomicznemi. Raz  jeszczet:j 
lord Beaverbrook jest tylko kontynua- 
torem imperjalistyczno-konserwažywnej *deologji angielskiej. 

Baldwin? 
Baldwina nazywają lord  Beaver- brook z zaprzyjaźnionym z sobą  Ipr- dem Rothemerem określeniem, które 

po polsku brzmiałoby jak „stary pocz ciwiec“, a może wprost „stary du- 
ref“. Baldwin zaś uważa lorda Beaver- 
brooka z lordem Rothemerem za pu- bliczność niesolidną j podejrzaną. 

Niesolidność ta 'wygląda jednak 
ddść po angielsku. Lordowie Beaver- 
rook i Rothemere są krótko mówiąc Właścicielami: prawie całej prasy an- Ygielskiej. Prasa angielska stąd jest 

przeważnie konserwatywna, zwłaszcza 
ta prasa jnformacyjna, bulwarowa, 
wielkonakłądowa, która stanowi cechę wydawniictw torda Beaverbrooka ; Rot- hemera. Rothemere jest przecież dzie- 
dzicem Norhcliffa! Ze znanych na kon 
tynencie organów prasowych takie tyl ko jak „Daily Herald“ robotniczy, lub 
„Manchester Guardian“ liberalny nie 
wchodzą do trustu Irda Beaverbrooka 
z Rothemerem, a z konserwatywnych 
tylko „Moming Post“. Wielkonakłado 
wy dziennik angielski, to ppięga. Jego 
zasięg, to przecież obszar całego pra- 

wie globu, jego czytelnik to ćwierć - 
ludzkości żyjącej. Cai: czytelnictwo pra 
sy polskiej od Zaleszczyk i Zakopane- 
go do Turmont zmieści się w cyfrze 
czytelników jednego wielkonakładowe- 
go dziennika angielskiego i jeszcze mu 
zostanie dosyć miejsca, aby pomieścić 
w sobie na dodatek wszystkich czytel- 
ników prasy litewskiej, łotewskiej, 
estońskiej i rumuńskiej. Przed budyn- 
kiem redakcji „„Dailly il“ w dzielni- 
cy Fleet streetu sioi sto kilkadziesiąt 
ciężarowych samochodów, które roz- 
wożą nakład do tysięcy punktów kol- 
portażowych Londynu. Drukarnie tych 
pism wyglądają, jak 'wielkie fabryki, i 
tylko w przedpokoju dla robotników 
jak symbol home angielskiego wśród 
czerwonych cegiet przytulny płomień 
kominka. 

Lordowie Beaverbrook i Rotheme- 
re są więc miljonerami. Istotnie jednak 
w Anglji nie uchodzą za ludzi całkiem 
solidnych. Ideałem Anglika nie jest 
przecież człowiek, któryby tryskał in- 
teligencją, genjuszem, inwencją „Gen- 
Четап“ nie potrzebuje być koniecznie 
inteligentnym, musi być tylko  niesły- 
chanie solidny i w stosunkach z Angli 
kami powinien być kompletnie — рга- 
wym człowiekiem. 

Obóz partyjny angielski to nie jest 
zupełnie . to samo, ca partja w Pol- 
sce. W Polsce, jeśli należysz do stron 
nictwa chłopskiego, to Panie Bože 
cię broń, abyś był w czemkolwiek in- 
nego zdania niż pan Wrona. W Anglji, 
„konserwatyści*, „liberatowie“,  „la- 
b: urzyści* to jakby. tylko wytknięcie 
kierunku. Wewnątrz obozu reprezento- 
wana jest cała gama poglądów na 
wszelakie kwestje i przedstawiciele 
tych poglądów często spierają się mię- 
dzy sobą. jedność partyjna polega 
przedewszystkiem na tem, że w okrę- 
gach, które jak wiadamo w Anglji są 
jednomandatowe, od każdej partji kan- 
dyduje tylko jeden człowiek i wszyscy 
należący do tej partji głosują na niego 
choćby nie ze wszystkiemi jego poglą 
dami się zgadzali. Otóż lord Beaver- 
brook z lordem Rothemerem oświadczy 
li, że tak mają Baldwina dosyć, że 
zrywają jedność partyjną i w akregach, 
w których będą kandydować przyjacie- 
le polityczni Baldwina, przeciwstawią 
swoich własnych kandydatów. Ponie- 
waż oświadczenie to Gznacza odcięcie 
leadera partji od olbrzymiej prasy stron 
nictwa, więc konserwatyści nagwałt 
chcą pogodzić Baldwina z lordami Bea 
verbrookiem i Rothemerem. Podjął się 
tej misji sir Robert Horne. Zwołana zo- 
stała nawet konferencja partyjna z po- 
słów konserwatywnych oraz kandyda- 
tów na posłów. [Do zgody jednak nie 
doszło. 

Grupa Baldwina ii lord Beaver- 
brook z lordem Rothemerem nie wy- 
czerpują jeszcze nawet zgrubsza pa 
działów w partji konserwatywnej an- 
gielskiej. Prócz tych indywidualności 
(jesu tak można 0 panu Baldwinie po- 
wiedzieć, który nie jest żadną indywi- 
dualnością, a tylko leaderem) wysu- 
wają się jeszcze dwie centralne osobi- 
stości to jest Johnson Hicks i! Winston 
Churchille. 

„Johnson Hicks jest to przywódca 
wojującego konserwatyzmu społeczne- 
go angielskiego. Jest toj aktywne prze- 
ciwstawienie sie laburzystom. Coś jak 
gdyby faszyzm bez faszystowsko-syndy 
kalistycznej ideologji, albo jeszcze le- 
piej coś jakgdyby S.S.S. (Siowarzysze 
nie Samopomocy Społecznej), prof. 
Dzierzgojwskiego z Warszawy. John- 
son Hicks ma swoje wpływy wśród 
marynarzy i robotników innych  kate- 
goryj * razem z nimi walczy przeciwko 
laburzystom, których oskarża, że toru- 
ją drogę bolszewizmowi. Gazeta „Mor 
ning Post“ popiera Johnson  Hicksa, 
choć jest to gazeta staroświecka, a 
staroświecki konserwatyzm angielski 
nie lubiał metbii brutalnych. Zwolenni- 
ków Hicksa odmalował Wells w swej 
powieści „Strajk*. 

Winston Churchill to znów niesły- 
chana figura. Stoi w odległości i od 
Baldwina i od lorda Beaverbrooka z 
Rothemerem i od Johnson Hicksa. 
Jest to konserwatysta największego 
temperamentu. Kiedyś, kiedy był mło- 
dym posłem konserwatywnm i wstępa 
wał na trybunę, wszyscy jega koledzy 
posłowie konserwatywni wychodzili z 
sali posiedzeń na znak obrzydzenia, 
które czuli dpi jego osoby. Winston 
Churchill jest człowiekiem, którego 
zdolności sięgają granic genjuszu:;, Był 
już wszystkiem: zajmował pierwsze sta 
nowiska, był kanclerzem skarbu, był 
pierwszym lordem admiralicji za cza- 
sów wielkiej wojny, był inicjatorem 
zbudowania tanka, który mu się udał i 
wynalazcą operacji przeciwko Darda— 
nelom, które mu się nie udały. Pocha 
dzi z modu książąt Marlborough, jest 
prostym potomkiem tego wodza z 
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„szym odwiedził prezydenta w Neudeck, 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

  

IWIENIEC — ski 
KLECK — sklep „Jednošč“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. й 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch“, Js 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 

tytoniowy S$. Zwierzyński. 

— A. Łaszuk. 
NOWOGRÓDEK 

STOŁPCE — K: 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. . i 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, Księgarnia Jažwiūskiego 

— Kiosk St. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska -— St. a 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, 

Szkolnej. 
ul. Mickiewicza 17 

arnia T-wa 
9. N. Tarasiejski. 

24, F. Juczewska. 
WOLKOWYSK — Ksiegamia T-wa „Rueh“. 

„Ruch“. WARSZAWA — T-wo „ Kol. „Ruch“. 
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Pierwszy Polski Kongres 
Eucharystyczny 

POZNAŃ, 26.VI. PAT. — (Dziś rano odbyło się otwarcie kongresu eucha 
rystycznego poprzedzone nabożeństwem w, Katedrze, Na unoczystości te przy 
byli prócz ]. E. ]. E. księży arcybiskupów i biskupów z całej Polski z ]. E. 
ks. legatem papieskim nuncjuszem. apostolskim Marmaggim i J. E. prymasem 
Hlondem na czele oraz bardzo licznego ducifawieństwa przedstawiciel Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej p. minister Jantą-Połczyński, przedstawiciel rzą 
du wiceminister ks. prof. Żongołłowicz. 

Obrady kongresu zagaił prezes Ligi Katolickiej prof. Gantkowski, wita 
jąc dostojników i skreślając znaczenie Eucharystji i religji w życiu narodu. 

Kongres bardzo serdecznie powitał w imieniu rządu ks. prof. Żongołło 
wicz, następnie przemawiał prez. Ratajski, rektor unwersytetu Kasznica. 

Po powitaniach innych uczestników. kongresu j. E. prymas Hlond złożył 
kongresowi życzenia owocnej pracy. Następnie dłuższe przemówienie w języ 
ku włoskim wygłosił |. E. ks. legat papieski nuncjusz Marmaggi. Przemówie- 
nie to odczytał następnie po: polsku prałat Adamski. 

Z kolei w imieniu rządu przemówienie wygłosił wiceminister W. R. j O. 
P. ks. prof. Żongołowicz. 

* 

Onegdaj wieczorem odbyło się w salq tronowej pałacu biskupów uroczyste powita 
nie przez duchowieństwo J. E. ks. legata papieskiego msgr. Marmaggi, przybyłego w imie 
niu Ojca świętego na kongres eucharystyczny do Poznania. 

1 3@ 

MW kongresie bierze udział prócz wymienionych księży, arcybiskupów į biskupėw 
polskich bisk gdański O. Rourke, ks. arcybiskup Guerra z Rzymu. 

Z poza duchowieństwa uczestniczy szereg wybitnych działaczy katolickich m. in. 
ks. Paweł Sapieha, hr. Józef Tyszkiewicz, ks. Witold Czartoryski, prof. Dembiński i jako 
repreżentant sejmu wicemarsząłek ks. Czetwertyński. 

Przybyła do Poznania pielgrzymka związku wzajemnej pomocy Polaków z Nad 
renj; i Westialji w liczbie około 500 osób, celem wzięcia udziału w kongresie « euchary 
stycznym. 

Konterencja Małej Ententy 
Memorandum Brianda.—Stosunki krajów Europy Środkowej 

SZCZYRBSKIE JEZIORO, 26 VI. PAT. Dzisiejsze ranne posiedzenie 
konferencji ministrów Małej Ententy poświęcone było wymianie poglądów 
w sprawie memorandum Brianda. Trzej ministrowie twierdzili, że inicjatywa 
Brianda odpowiada całkowicie powszechnym dążeniem do stworzenia jak- 
najlepszej organizacji międzynarodowej, zmierzającej do zapewnienia po- 
koju. Ministrowie porozumieli się następnie co do propozycji jaką przedłożą 
w Genewie podczas dyskusji nad projektem Brianda. Rozpatrując sto- 
sunki istniejące pomiędzy krajami Europy Srodkowej w związku z układem 
zawartym w Pradze i Paryżu, twierdzili, iż pomimo tych stosunków jest 
rzeczą możliwą, aby niektóre drażliwe kwestje zostały wyeliminowane. 

PRASA WIEDEŃSKA O PRZEBIEGU OBRAD. 

WIEDEN, 26.VI. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą, ze Szczyrbskiego „ Jeziora. 
Najważniejszym punktem wczorajszej konferencji Małej Ententy był stosunek Jugosławji 
do Frzncji, tudzież stosunek Rumunii do Rosji. 

Minister Marinkowicz oświadczył, że nie wierzy obecnie w bezpośrednie bezpie 
czeństwo. Stosunki francusko-włoskie ocenia on optymistycznie. 

«Minister Mironescu przedstawił sytuację na wschodniej granicy Rumunji i wskazał 
na wzmocnienie rosyjskiej floty czarnomorskiej. 

Wstąpienie na tron króla Karola nie zmieni w niczem stanowiska Rumunji w Ma 
łej Entencie. $ 

  

Król włoski przybędzie na koronacją króla Rumunii 
WIEDEŃ, 26 VI. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Rzymu: We- 

dle doniesień jednego z dzienników rzymskich, król włoski przyjął zapro- 
szenie króla Karola do wzięcia udziału w uroczystościach: koronacyjnych. 

Dr. Dietrich ministrem finansów Rzeszy 
BERLIN, 26 VI. PAT. Biuro Wolifa donosi, że prezydent Hindenburg 

po wysłuchaniu sprawozdania kanclerza Brueninga, który w dniu dzisiej- 
zamianował ministrem finansów 

Rzeszy dr. Dietricha, dotychczasowego ministra gospodarstwa, zwalniając 
go jednocześnie z urzędu ministra gospodarstwa. 

Tymczasowe kierownictwo tego resortu prezydent powierzył sekreta- 
rzowi stanu dr. Trendelenburgowi. 

Kolosalne koszty okupacji Nadrenii 
BERLIN, 25.VI. PAT. Jak podaje prasa, z obecnego zestawienia kosztów 

utrzymania wojsk okupacyjnych w Nadrenji wynika, że od dnia zawarcia 

pokoju do 30 czerwca r.b. Niemcy wydali na ten cel 6 miljardów i 6 miljonów 
marek. 

ANT PIN 

Tragiczna wycieczka Pen-Clubu 
ZAKOPANE, 26 VI. PAT. Wycieczka Pen-Ciubu do Morskiego,Oka zakoń- 

czyła się katastrofą. Samochód towarzyszący wycieczce z ramienia Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, własność prof. Janusza Domaniewskiego, znanego 
ornitologa, wioząc ze sobą kilka osób z Morskiego Oka zjechał na pierwszym 
kilometrze szosy i wpadł na zwał kamieni. 

W następstwie wypadku poranieni zostali znany literat Ejsmond I Klesz- 
czyński, wracający tym samym wozem państwo Gałuszkowie wyszli bez szwan- 
ku. Sam profesor Domaniewski ma zwichniętą rękę i rany brzucha. Pogotowie 
hee gy gas rannych do szpitala klimatycznego. Wypadek wydarzył się 
o godz. 4-ej. 

> Szczególnie ciężkie obrażenia głowy odniósł Juljan Ejsmond, którego po 
przewiezieniu do Zakopanego w szpitalu klimatycznym musiano poddać bez- 
względnej operacji. Stan jego jest poważny. Dość poważne obrażenia i jak się 
zdaje złamanie obojczyka odniósł prof. Domaniewski, natomiast redaktor Kiesz- 
czyński odniósł tylko lekkie zewnętrzne obrażenie warg I nosa. 

POETINIS SET TTT TN K TTK TY WODOCI ARROWS TSKP ZEROWY YO WERIAROAREOWAEAY 

XVIII wieku, o którym wszyscy pamię dzie, i ministrem 'aprowizacji królew- 
tamy, że „Malbrouck s'en va en guer sko-węgierskim, i dyrektorem departa 
re“, jako ułan kłócił się z wodzem na- 
czelnym, jako dziennikarz z całą prasą, 
był już konserwatystą i liberałem, auto 
rem arcyciekawych pamiętników i na 
całym kontynencie europejskim z jedną 
tylko osobistością porównany być mo- 
że, to jest z tym, który był oficerem na 
wojjnie japońskiej i kelnerem w Belgra 

mentu u hrabiego Andrassyego" i któ- 
ry pamiętniki swoje pisał w ten spo- 
sób: „w Afryce zabiłem dwa Iwy, w 
Nowym Yorku w knajpie nocnej zdar 
rzyło mi się zastrzelić negra w Buda 
peszcie zaślubiłem swoją kuzynkę, Ma 
rję Shegenyi“ — ta jest z księciem Lu- 
"dwikiem Windischgreatzem. P-y. 

nadesłane milimetr ov gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczue 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Nowa demonstracja 
antypolska wSowdepii 
Według doniesień z Mińska na 

dzień 11-go lipca przygotowują bolsze 
wicy wielkie demonstracje antypolskie 

pod pozorem obchodu 10-:ej rocznicy 
„wyzwolenia Mińska od  białopola- 
ków*. Organizacje komunistyczne j ich 
przybudówki w Połsce otrzymały rów 
nież instrukcje, aby w dniu tym „świę- 
towač“ t. j. zakłócać ład i porządek. 

Obchód ten jest organizowany na 
wewnątrz i na zewnątrz. Specjalna ko- 
misja, w skład której wchodzą  przed- 
stawńciele rządu sowieckiego, opraco- 
wała już program tych „uroczystości. 
Między innemi mają się odbyć w Miń 
sku zjazdy b. czerwonych  partyzan- 
tów, b. dowódców 'armjii czerwonej, 
która uczestniczyła w marszu na Wilno 
i Warszawę z udziałem wszystkkh 
asów sowieckiej strategji, Tuhaczew- 
skiego, Gaj-Chana Putny i innych. 
Oprócz tego zgodnie z szablonem so- 
wieckim odbędą się w dniu 11-go w 
Mińsku „gigantyczne* pochody — de- 
monstracje spędzonych pod  przymas- 
sem robotników, szkół i t. p. W klu- 
bach sowieckich wygłoszone zostaną 
odczyty, w kinach będą wyświetlane 
agitacyjńe filmy, których zasadniczym 
leitrmotiwem jest nienawiść do Polski 
i gloryfikacja sowietów jako obrońców 
Biatorusi przed „jarzmem. jašnie pan- 
skim““. 

Przygotowywane demonstracje an- 
typolskie w Mińsku przekraczają o wie 
le granice zwykłych. demonstracyj agi- 
tacyjnych, które codziennie: niemal 
urządzane są w Bolszewji i z tego 
względu zasługują na bliższe ich om5- 

wienie. Przedewszystkiem _ należy 
stwierdzić, iż przygotowywana demon- 
stracja zmierza ku dwum celom. Po 
pierwsze, ma ona zatuszować w oczach 
szerokich mas wrażenie, wywołane Sy- 
stematycznem gnębieniem narodowego 
ruchu białoruskiego, oraz utrzymać 
Pozory, iż Mińsk jest miezależną 
rebubliką, że centralizm moskiewski 
nie krępuje narodowego, kulturalnego 
rozwoju Białorusi. 

Ostatnie represje w stosunku do 
inteligencji białoruskiej, usunięcie z 
odpowiedzialnych stanowisk ludzi, któ 
rzy na polu pracy kulturalnej i społecz- 
nej białoruskiej położyli duże zasługi, 
zniesienie samodzielnego komisarjatu 
oświaty, rolnictwa i spraw wewnętrz- 
nych, wszystko pogłębia przepaść, ja- 
ka istnieje pomiędzy ludem  białoru- 
skim a systemem sowieckim. Liczni 
entuzjaści Białorusini, którzy w syste- 
mie tym widzieli środek dla zrealizo- 
wania swych ideałów niepodległościo- 
wych, teraz ostatecznie się rozczaro- 
wali. Sowiecki czynownik z Moskwy 
niczem się nie różni od czynownika 
czasów przedwojennych. Pod tym 
względem mieszkańcy Mińska, Witeb- 
ską i Bobrujska dawno się wyzbyli 
wszelkich iluzyj. 

Dla zatarcia tego wrażenia, dla ura 
towania: pozorów samodzielności Bia- 
łorusi oraz dla zilustrowania „dabro- 
dziejstw*, które bolszewikom  Biało- 
ruś ma zawdzięczać, zorganizowany 
został przed paru miesiącami wielki 
jubileusz poety białoruskiego Janko 
Kupały. IW znanych warunkach sowiec 
kich trudno powiedzieć, czy jubileuszo 

BARBAABAARSAGBAŹGBA 

Przedsiębiorstwo robóf 

Inżyniersko-Budoolnnych 
Inżynier 

[Przemysław Grodzki 
WILNO, 

ul. gen. Żeligowskiego 5|43. Tel. 940. 

WARSZAWA, ui. Em. Plater 30. 
wykonuje wszelkie roboty w zakres 

budownictwa wchodzące. 
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wi temu rad był sam poeta. Zaprze- 

czyć temu nie mógł, bo takie zaprze- 

czenie, które notabene do nikogoby 

nie doszło, dla niego związane było z 

pożegnaniem się na zawsze z resztka- 

mi swobody osobistej. Wykorzystano 

więc jego nazwisko, jakol firmę dla 

podkreślenia troski Sowietów o kultu- 

rę białoruską. Tego było jednak mało. 

Jubileusz poetycki mało przemawia do 

mas, postanowiono więc wykorzystać 

10 tą rocznicę marszu na Wilno i War- 

szawę, dla urządzenia demonstracji 

antypolskiej, aby raz jeszcze wygrać 

demagogiczny atut „jašniepaūstwa“. 

Drugim celem obchodu 10-lecia 

ofensywy Tuhaczewskiego jest zade- 

monstrowanie wobec Polski lojalności 

sąsiedzkiej. Organizowanie demonstra- 

cyj przez rząd, który deklamuje wciąż 

o chęci utrzymania dobrych stosunków 

sąsiedzkich dowodzi najlepiej szczero- 

ści tych zapewnień. Warto o tem pa- 

miętać. Sz. 

  

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, WYJAZDY, PRZYJA 

ZDY. 
Pan premjer Sławek przyjął w dniu 

wczorajszym p. ministra przemysłu ; handly 
Kwiatkowskiego, a nastpnie odbyła się wspól 
na konferencja z ministrem spraw zagranicz 
nych Zaleskim, ministrem  Kwiatkowskim 
orzz z kierownikiem Ministerstwa Skarbu 
Matuszewskim. 

Pan prezes Rady Ministrów Wałery Sła 
wek przyjął wczoraj w godzinach popołud- 
niowych p., ministra spraw ' wewnętrznych 
Składkowskiego. 

KONFERENCJA PRASOWA W MIN. 

PRZEMYSŁU I HANDLU. 

WARSZAWA, 26.VI. PAT. W dniu 
26 b. m. odbyło się w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu konferencja przed- 
stawicieli prasy zagranicznej z udzia- 
łem p. wiceminisira Kożuchowskiego i 
wyższych urzędników Ministerstwa, ną 
której p. minister przemysłu i handlu 
Kwiatkowski zapoznał zebranych ze 
stanowiskiem Polski, zajętem w spra- 
wie nieratyfikowania konwencji genew 
skiej, dotyczącej zniesienia zakazu wy- 
wozu ii przywozu. 

P. minister wyjaśnił zebranym mo- 
tywy, jakie zmusiły rząd polski do 
powzięcia takiej decyzji w szczególno” 
ści wskazał na fakt istnienia w samej 
konwencji wyjątków na rzecz poszcze- 
gólnych państw, zezwalających im na 
zatrzymanie nadal zakazu krępującego 
nasz wywóz (węgla), jak również na 
nieprzestrzeganie przez szereg państw 
zasad wolności obrotu produktami bu: 
dowlanemi, 

Ponieważ w rokowaniach dwu- 
stronnych z zainteresowanemii państwa 
mi trudności te nie mogły być usunięte 
Polska musiałaby się wstrzymać od 
ratyfikacji konwencji. Po  wyjašnie 
niach p. ministra wywiązała się ogól: 
na dyskusja. 

2 ZA KORDONÓW 
REDAKTOR „DNIA KOWIEŃSKIE- 

G0“ UKARANY. 

KOWNO, 26.VI. PAT. — Redaktor 
„Dnia Komieńskiego* został ukarany 
grzywną w wysokłjści 200 litów — га 
umieszczenie notatki o bójce w czasie 
zawodów piłki nożnej pomiędzy druży- 
ną połską i litewską. W czasie tej bój- 
ki 2 zawodników polskich zostało po- 
ranionych. | : 

AGITACJA. sal 

KOWNO, 26.VI. PAT. W mieście 
zostały rozrzucone proklamacje, nawo- 
łujące do anulpwania konwencji 
pedzkiej. 

POLICJA LITEWSKA ZLIKWIDOWA 

  

ŁA ORGANIZACJĘ KOMUNISTYCZ- 
NĄ. 

KOWNO, 26.VI. PAT. — Policja 
kryminalna zlikwidowała organizację 
komunistyczną z kierownikiem biura, 
poltycznego Szumkusem na czele. Zna 
lezionpj dużą ilość bibuły agitacyjnej 
oraz budżet komunistycznej раг № 
tewskiej, przyczem okazało się, że za 
pomoga z Rosji soąwieckiej wynosi oko 
ło 11.000 litów miesięcznie. 

кар — 
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SŁOW 

ECHA KRAJOWE Podróż Pana Prezydenta 
POSTAWY. 

— Przed przyjazdem Pana Prezydenta. 
Jak biedak, oczekujący przybycia znakomi- 
tego gościa, stara się ukryć swoją nędzę, 
aby się ona w oczy nie rzucała, chce nadać 

"swojej ubogiej chałupie wygląda jaknajmil- 
szy dla oka, sam się ubiera w szatki, w któ 
rych starannie zacerował dziury i wyczyścił 
benzyną plamy, tak Postawy szykują się do 
BO Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

olskiej. 
A tych dziur do cerowania, tych szpet- 

nych plam do czyszczenia mamy bardzo 
dużo. jesteśmy tak biedni, że chyba trudno 
w Polsce znaleźć mieścinę biedniejszą od 
naszej. 

Po wojnie zostały Postawy doszczętnie 
zniszczone a umęczony tułaczką po Rosji po- 
stawianin po powrocie na zgliszcza zaledwie 
mógł wybudować sobie skromną chałupę, 
która go jako tako chroni od zimna i desz- 
czu, to teź miasteczko nasze składa się prze 
ważnie z nędznych krytych słomą chałupek 
1 tylko wybudowany w zeszłym roku wspą 
niały gmach starostwa „ratuje honor" mia- 
sta powiatowego. Wśród mieszkańców tej 
mieściny „bieda aż piszczy”, bo nawiedzają 
nas częste nieurodzaje 4 zarobków tu żad- 
nych niema. Każdy więc nadprogramowo 
wydany grosz robi ogromną lukę w budże- 
cie postawianina i zatruwa mu radosną 
chwilę oczekiwania Drogiego Gościa. 

Każą chałupy bielić, porządniejszy płotek 
wystawić na miejsce wałącego się, trawę z 
brukuk wypleć. Najtrudniej jest z temi, 
„przepisowemi* chorągwiami; które kazano 
nam wywiesić, bo tu już chodzi o gruby 
jak na nasze stosunki wydatek 8 — 10 zł. 

Oto stoi przedemną z miną zakłopotaną 
wychudzona kobiecina z tęgim bachorem na 
ręku i drugim starszym uczepionym do spod 
nicy. To sąsiadka moja, której mąż umarł w 
zeszłym roku na suchoty, zostawiając  żo- 
nie malutką chałupę i czworo małych dzięci 
że świetnemi ap etytami 

Wczoraj ona, jako właścicielka „domu 
otrzymała rozkaz wywieszenia przepisowych 
chorągwi. „Skąd ja, panoczku, wezmę pie- 
niędzy na te flagi, toż to 8 złotych kosztuje, 
a ja grosza na chleb dla dzieci nie mam; 
żeby nie te „bocwinie* co na zimę nakwa- 
siłam j nie kartofle, toby dzieci z głodu po- 
umierali Dzieci, pemoczku, koszuli na karku 
nie mają a tu flagi trzeba robić" —Tłumaczę 
sąsiadce, że musimy na Przyjazd  Dostojne- 
go Gościa upiększyć nasze domy _czystemi 
iadnemi chorągwizmi. „Tak že ja panoczkų, 
mam czyscienki „flag“ tylko on maleńki bo 
i chata moja maleńka, a tu mówią, że to 
nieprzepisowa i zapłacę 25 zł. „sztrafu” je- 
żeli nowego nie zrobię”. 

„Wieszajcie, sąsiadko, jaką macie, byle- 
by była czysta i cała, jak od serca ją za- 
wiepicie, to będzie lepsza od przepisowej”. 
„Dziękuję, panoczku, ze, radu, woła ucieszo 
na kobiecina, wiadomo, że od serca, toż 
wszystkie mówią, że ten prezydent, to bardzo 
dobry człowiek”. 

A w miasteczku dzieją się cuda. Jak na 
skinie czarodziejskiej różdżki na miejsce 
powojennych ogrodzeń z drutów kolczastych 
powstają zgrabne sztachety, tynkuje się 
dom ludowy, jak z ziemi wyrastają prosta 
linje chodników betonowych, brukują się 
ulice. Przy wjeździe na ulicę Wileńską, któ- 
rą jutro będzie jechał Pan Prezydent gorącz- 
kowa praca przy budowie bramy tryumfal 
naj. Roboty dogląda prezes Macierzy p. K. 
„Zobaczy pan, jaką wybudujemy bramę, bo 
to nie sztuka, panie dzieju, wybudować bra- 
mę za parę tysięcy złotych, my to zrobimy 
za kilhadziesiąt złotych”. 

W gmachu Starostwa wielki ruch. Pan 
starosta sam kieruje robotą dekoracyjną i 
chociaż ma dużo chętnych pomocników ale 
oko gospodarza musi wszystkiego dopilno- 
wać. Oto widać jego wysoką figurę przed 
gmach m Starostwa, stoi w słońcu bez ma- 
rynarki i neradza się z małym przystojnym 
porucznikiem, komendantem P. W. energicz 
nie gestykulując. 

A jakże odczuwamy swoją materjalną nę- 
dzę, gdy chcemy Dostojnemu Gościowi urzą 
dzić na te parę chwil Jego u nas pobytu 
apartament. Chociaż sciągamy wszystko co 
mamy u siebie najlepszego do Starostwa, 
chociaż panie dokładają wszelkich starań, 
aby lokaj wyglądał jak najwspanizlej — jak 
że skromniuteńko, jak ubogo wygląda ten 
apartament. A wszyscy się spierają, bo jesz 
cze tak dużo zostało do zrobienia, a jutro 
goście przyjeżdżają. 

Może nie wszyscy mieliśmy przepisowe 
chorągwie, ale we wszystkich sercach na- 
szych znalazł Dostojny Gość serdeczne u- 
czucie dla siebie „Czem chata bogata, tem 
rada“. 

Postawianin. 

  

NIEŚWIEŻ 

— Przed Śwłętem Pułkowem 27 P. UŁ 
Pułk porozsyłał zaproszenia do w zięcia 
udziału w Święcie  Pułkowem załączając 
druki na odpowiddž. W zeszłym numerze 
naszego pisma na prośbę Adjutantury  Puł- 
ku pisaliśmy już, że wszyscy zaproszeni po- 
winni przysłać swe zgłoszenia choćby nawet 
mieszkali jak najbliżej, gdyż inaczej mogą 
mieć trudności z rozkwaterowaniem. Zapro- 
szeni mieszkańcy samego Niešwieža nie 
przysyłają swych zgłoszeń, rozumując, że 
chodzi jedynie o kwatery. — Komunikujemy 
więc na prośbę Adjutantury, że chodzi ró. 
wnież o zgłoszenia i tych też osób, bo musi 
być ustalona ilość gości dla poczynienia od- 
powiednich przygotowań. Należy przeto na * 

  

Regjonalizm CZy centralizm wileński 
Minęły już czasy  „regjonalizmu 

wojującego". Był okres przed kilku la- 
ty. że o tym nowym prądzie ideowym, 
wszystko, co żyło, mówiło i pisało. Re- 
gjonalizm wojował. Dobywał coraz no-' 
we reduty naszego życia politycznego,, 
kulturalnego i gospodarczego. My w : 
Wilnie przeżyliśmy długie i zażarte 
polemiki na ten temat. Za i przeciw. 
Zgłębiano sofistykę terminologii,  bu- 
dowano pochodne. Kto: zacz jest ten 
regjonalizm, skąd przyszedł i poco? — 
Wszystko już dawno starano się wy- 
jaśnić, wytłumaczyć i drzewo genealo- 
giczne wyrysować, aż hen z Gaskoniji, 
Bretanji czy innych prowincyj Francji, 
gdzie zrodził się ten regjonalizm jako 
przeciwstawienie centralizmowi,  upo- 
śledzającemu na rzecz Paryża resztą 
miast i miasteczek Francji. Wszystkie- 
go tego powtarzać oczywiście nie bę- 
dziemy. 

W Wilnie też ktoś pierwszy rozwi- 
nął sztandar regjonalizmu i zażknął go 
na najwyższym piedestale. Wszystko 
naraz stało się „regjonalne* aż do 
zgrzebłej koszuli wiejskiej. Z począt- 
ku szło składnie i układało się jaknaj- 
lepiej: „regjonalny** — znaczy się nie, 
centralny, nie warszawski, a tutejszy... 

załączonych drukach wykreślić niepotrzebne 
słowa, a napisać: „zawiadamiam, iż wezmę 
udzieł w Święcie Pułkowem w dniu 28, 29 i 
30 czerwca z tylu to osobami*. Organizato- 
rzy obchodu bardzo proszą o natychmiasto- 
we przysłanie zawiadomień do Adjuantury, 
co znacznie ułatwi im pracę. 

  

ŚWIĘCIANY. 

Widmo nieurodzalu. Trwająca niebywała 
posucha i nadzwyczajne upały mocno zanie 
pokiły rolników gospodarzy pow. święciań- 
skiego. Brak opadów dotkliwie daje się od- 
czuć szczególnie na zbożu jarem, kartoflach 
i ogrodach. Łąki z braku wilgoci nie są do- 

bre. (itb) 

— Matura w Gimnazjum. Gimnazjum 
święciańskie wypuściło w świąt nowy  za- 
stęp maturzystów. Uroczystość rozdania 
świadectw rozpoczęto nabożeństwem w ko. 
ściele, do którego młodzież udała. się ze 
sztandarem szkolnym. 

" Po nabożeństwie odbyło się uroczyste 
rozdanie świadectw dojrzałości w obecności 
licznie zebranych rodziców i gości. dy 
rektor Skurski powitał wszystkich — обес- 
nych i w przemówieniu swojem silnie akcen 
tował obowiązki, jakie spadają na tych, 
których szkoła polska wychowała i, któ- 
rzy mają stać się teraz obywatelami — рай- 
stwa polskiego. Gorące słowa przemówienia 
dały się streścić w słowach następujących: 

  

Chcecie by wam dać szczęście? Szczę. 
ścia dać nie można. Lecz, jeżeli chcecie 
mieć szczęście? Stwórzcie ja sobie sami, 
pracując dle, dobra społeczeństwa, dla do- 
bra Kochanej Ojczyzny. Pamiętajcie o tem 
że szkoła nasza nosi nazwę jednego z naj- 
większych polaków doby obecnej, jakim jest 
Józef Piłsudski. ' Lecz imię to niech będzie 
dla was święte, a nigdy nie sprowądzi na 
rozstajne drogi  partyjnictwa. Kochajcie 
Ojczyznę swą całem sercem waszm i wiedź- 
cie, że życie wasze do niej należy. 

Poczem, ks. dr. Siekierko żegnał matu- 
rzystów, posyłając ich w świat z hasłami: 
Ojczyzna, Nauka, Cnota. 

W dalszym ciągu żegnał maturzystów 
p. prof. Siwiec, wychowawca byłej kłasy 
VII i jeden z uczniów kl. VII, życząc kole- 
gom szczęścia i pomyślności w nowej prar- 
cy. 

№ imieniu zaś wszystkich  maturzy- 
stów p. Lickiewicz szczerze dziękował pro- 
fesorom za jch wskazówki i rady, podkre- 
ślając przywiązanie do szkoły, w której 
doznali tyle radości i serca. 

Po przemówieniu przedstawiciele, Ko- 
mitetu Rodzicielskiego, p. mjr. Michler z 
prawdziwie żołnierskim zapałem podkreślił, 
każdy Polak pamiętać powinnien o tem, że 
jego obowiązkiem jest ciągłe parcie na przód 
— ciągły stan ofensywy. 

Na zakończenie przemówień p. dyr. 
Skurski wzniósł okrzyk na cześć Najjaśniej- 
szej Rzeczypospolitej, Pana Prezydenta Ig- 
macego Mościckiego i Pierwszego Marszałka 
Niepodlegtej Rzeczypospolitej, Józefa Pił. 
sudskiego. 

A głośnym okrzykom odpowiedziały mu- 
ry białe — uczelni polskiej. Drugą część 
uroczystości wypełnił koncert orkiestry 
(mandolinowej) pod dyr. prof. Bojanowskie- 
go, któremu należy się uznanie za umieję- 
tne prowadzenie, jak i za to, że muzyką 
swoją niesie uśmiech nawet na usta pesymi- 
stów... 5 

W całej uroczystości brzmiała tylko 
jedna nute smutno, gdyż na 24 uczniów do- 
puszczonych do matury, złożyło egzamin 
dojrzałości tylko 14, co stanowi (58,3 proc.) 
Chyba w żadnej szkole nia było dotychczas 
tylu spalonych? — Czemu? W. Głuszec 

  

RASZKUTANY (pow. Święc.) 

— Poświęcenie pomnika W. ks. litew- 
skidgo Witolda. Dnia 22 bm. we wsi Raszku 
tany, gminy Kołtyniańskiej proboszcz N. 

Wojszutis przy udziale tłumu Litwinów do- 
koniał poświęcenia pomnika w. ks. Witolda 
wzniesionego przez mieszkańców wsi Rasz- 
kutany. Koszta budowy pomnika (s) * 
około 900 zł. 

EI NTT TASTE 

  

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

  

  

  

  

Karkolineum 
niezawodny środek przeciw 

gniciu drzewa poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO. ZAWALNA 11-a.  -I   

  

Aha, nu i dobrze. — A później? — 
Później wogóle jakości przycichło i ty- 
le tego. Ludzie, jak powiedzieć, majo: 
większe zmartwienia. 

W międzyczasie jednak sam termin 
„regjonalny** zaszczepił się w tysiącz- 
nych dziedzinach naszego życia, mimo- 
wciążdla przeciętnego laika niezupełnie 
jasnego rozumenia. Na olbrzymim 0d- 
cinku zaanektował takie przymiotniki 
jak: krajoznawczy, ludowy, prowincjo- 
nalny, nie dość jasno tłumacząc nam 
dlaczego to czyni właściwie. 

Misjonarzem połskiego regjonaliz- 
mu jest profesor Patkowski, który w 
niezliczonych artykułach, broszurach i 
książkach nam istotę i cele polskiego 
regjonalizmu uzasadniał. W jednej, zej 
swoich ostatnich publikacyj, dość po- 
pularnie ujętej syntezie dorobku regjo- 
nalnego w Polsce z okres ostatnich 
lat 10 mówi też i o Wilnie. Mówi z pe- 
wną dozą goryczy i niechęci, nie tak 
entuzjastycznie jak o Witkiewiczu, Pod 
halu, Kujawach czy Lubelskiem. Zda- 
niem prof. Patkowskiego  regjonalizm 
nie przypadł do gustu „separatystom 
wileńskim". —W istocie drobna uwa- 
ga ojca naszego regjonalizmu posłużyć 
nam może ku zastanowieniu, czy wogó 

„ Szamii. 

na terenie pow. 
POŚWIĘCENIE POMNIKA  POLE- 

GŁYM. 
Z (qkazji przyjazdu Pana Prezyden 

ta Rzeczypospolitej na teren pow. Dzi- 
śnieńskiego skorzystały rozmaite pla- 
cówki przemysłu, przedstawiając Panu 
Prezydentowi stan rozmaitych dziedzin 
pizemysłu 

Przejeżdżając przez  Duniłowicze 
zatrzymał się Pan Prezydent Rzeczy- 
ppłspoltej na kilka godzin, aby wziąć 
udział w akcie poświęcenia pomnika, 
który jak głosi napis na czarnym mar- 
murze obelisku ufundowali poległym 
bohaterom 36 pułku w dziesiątą roczni 
cę niepodległości Rzeczypospolitej mie 
szkańcy gminy Duniłowicz oraz korpus 
oficersk' i podoficerski: 36 pułku piecho 
ty. Na uroczystości przybyła z Warsza 
wy delegacja tego pułku z dowódcą 
pułku pułk. Ulrichem na czele. 

NA POKAZIE ORGANIZACYJ ROI- 
NICZYCH 

W domu ludawym w Głębokiem 
na pokazie zorganizowanym przez 
Organizacje Kółka Rolnicze oglą- 
dał Pan Prezydent Rzeczypospoli 
tutejsze” tkaniny, nadesłane w wielkiej 
liczbie wyroby z drzewa i t. d. 

Na polach doświadczalnych  Iniar- 
skich, które są nowozałożoną placów- 
ką Wileńskiego Tlow. Lniarskiego Pan 
Prezydent interesował się szczegółowo 
kulturą Inu. Na polach  doświadczal- 
nych w Głębokiem, wystąpił na powi- 
tanie Pana Prezydenta i przedefilował 
przez Głowią Państwa stacjonoiwany 
pułk. K.O.P. w szyku pieszym i kon- 

i 

  

Dziśnieńskiego 
nym, który również w czasie wyjazdu i 
przyjazdu eskortował samochód Pana 
Prezydenta. 

U OSADNIKÓW. 
Przejeżdżając z Głębokiego do Łu- 

żek, Pan Prezydent zwiedził w miejsco 
wości Swidfawo nowo: otworzoną Spół 
dzielnię owocarską, poczem zabawił 
dłuższy czas w Prozorokach * w 'spół- 
dzielni Iniarskiej. W czasie podróży 
'wstąpił Pan Prezydent do Berezweczu, 
gdzie zwiedził storożytny kościół, po- 
chodzący z XVIII stulecia. W tej impo- 
nującej rozmiarami świątyni wygłosił 
mowę ks. Śledziewski. Wieczorem Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej  odwie 
dzi! w Proazorokach osadników, którzy 
zebrali się z całego powiatu Dziśnień- 
skiego, aby oddać hołd iDostojnemu 
Gościowi. Płdbyt Pana Prezydenta u 
osadników trwał blisko godzinę. Na 
nocleg zatrzymał się Pan Prezydent w 
Łużkach w gościnie u stacjonowanegją 
tam oddziału K.O.P. 

Program pobytu Pana Prezy- 
denta w Wileńszczyźnie 

Dzień 27 czerwca — piątek 
Godz. 9.30 — 10.30: Przejazd da 

Hermanowicz. Zwiedzenie kościoła, 
10.30 — 15.30: Przejazd przez 

Podbrodzie do Słobódki, gdzie šniada- 
nie wydane przez K. O. P. 14 2 de S 

16.30 — 18.30: W drodze do Bra- 
stawia odpoczynek nad jeziorem Nie- 
śpiż. 18.30 — 19.40: W Brasławiu 
krótkie modły w kościele i poświęce- 
nie gmachu Starostwa. 20.00: Obiad 

Jak się odbył lot 
Start lotnika Klingsford Smitha 

do lotu  transatlantyckiego nastąpił 
dla opfinji angielskiej całkiem niespo- 
dziewanie. Liatnik przygotowywał się 
do dokonania przelotu Europa—Amery 
ka zupełnie pocichu unikał wszel- 
kiego rozgłosu. 

Od poniedziałku wieczora  Kling- 
sford Smith bawił ma lotnisku Port 
Harnock kbło Dublina w Irlandji. Tam 
że znajdował się olbrzym - samolot 
Smitha „Krzyż Południą”, słynny z do- 
konania qotu z Australji da Anglfi. Sa- 
mołot przygotowany był do długiego 
lotu i miał duży zapas benzyny. Nie 
wiedziana  įednak. jakie  Klingsford 
Smith ma zamiary. 

W poniedziałek wieczorem Sm:th 
uzyskawszy od Instytutu meteorolo- 
gicznegl pomyślny komunikat 0 sta- 
nie pogody nad Atlantykiem powziął 
decyzję startu. 

Start nastąpił a godz. 4 min. 30 
rano z lbtniska Port Harnock. Kling- 
sford Smith zabrał ze sobą trzech pa- 
sażerów. Przed odlotem oświładczył, że 
ma nadzieję przebyć przestrzeń do 
Ameryki w ciągu 34 godzin. 

Samolot „Krzyż Południa (Sour- 
hern Cross) jest jednopłatowcem kon- 
strukcji angielskiej. Odlatując Smith 
wziął ze sobą zapas benzyny, wystar- 
czający na 38 godzin lotu, a żywności 
— wszystkiego cztery butersznyty il 
cztery butelki z kawą. 

Start wypadł nadzwyczaj pomyślnie 
Przez cały dzień wtorkowy i późno 

w noc cała Anglja z naprężeniem ocze 
kiwała na wiadomości a locie „Krzy- 
ża Południa”. Klingsford Smfith  za- 
brał ze sobą stację radjową, z której 
kilkakrotnie wysyłał depesze. 

Lecący samolot zaobserwowany 
był również przez szereg statków któ- 
re doniosły © tem  iskrowemi depe- 

Z wiadomości tych można 
wcale dokładnie uprzytomnić sobie tra- 
sę lotu „Krzyża Południa". 

Po starcie z. lotniska Port Har- 

Krzyża Południa 
nock koło Dublina, samolot przeleciaw 
szy nad wybrzeżem  irlandzkiem 0 
godz. 5.15 ranłń znalazł się już nad 
morzem..O0 godz. 3 po południu  pa- 
rowiec „Ingoma* przejął radjodepeszę 
z samolotu, w której Klingsford Smith 
zawiadamia, że znajduje się pod 51 
stopniem i 20 mlinutą półn. szer. oraz 
29 st. zach. dł. — t. j. wi odległości 
990 mil od przylądka Race w Nowej 
Funlandji. Samońpt szybował z szyb- 
kością 160 klm. na godzinę. 

O godz. 5 po poł. nadał Klingsford 
Smith drugą depeszę radjową, w któ- 
rej zawiadamia, że znajduje się pod 
50 st. 40 min. szer. półn. i 34 st. 30 
min. dł. zach., a więc w połowie dro- 
gi. Do depeszy tej lotnik dodał: „Wszy 
stko idzie dobrze. Radzi byśmy się 
wydostać jaknajprędzeį z nieznośnej 
mgły, która nas otacza". 

O głłdz. 8.30 wieczorem następna 
depesza z. „Krzyża Potudnia“ zawiado- 
miła, że lot odbywa się zupełnie po- 
myślnie. Równocześnie zaczęło nad- 
chodzić szereg depesz z Nowego Jor- 
ku, gdzie otrzymano: wiadomości ° о@ 
statków amerykańskich, które widzia- 
ły „Krzyż Południa* nad oceanem. 

Klingsford Smith obrał trasę pół 
nocną Anglja — Nowa Funlandja, by 
stamtąd już nad wybrzeżem amerykań 
skiem  doledieć do Nawegjy Jorku. 
Jest to ta sama trasa, którą leciał lot- 
nik niemiecki Kolehl i lotnik irlandzki 
Fitzmauritze, którzy jednak mie  dole- 
cieli do Ameryki, uległszy katastrofie 
na wysepkach, przylegających da No- 
wej Funlandji. Trasa owa zdaniem 
meteorologów należy do najcięższych 
atmosferycznie i panują na niej zazwy 
czaj znaczne gorsze warunki, niż na 
trasie, wiodącej przez Azory. Ma jed- 
ną tę wielką zaletę, że przestrzeń lo- 
tu nad oceanem jest tu znacznie krót- 
Sza. 

O godzinie 10.53 „Krzyż Potudnia“ 
wylądował na lotnisku Harbourg Gra- 
ce w Mowej Funlandji. 

NAD BRZEGAMI NOWEJ SZKOCJI 

HALIFAX, 26 VI. PAT. Samolot „Krzyż Południa” przeleciał 

o godz. 2-ej według miejscowego czasu nad zachodnim brzegiem 

| Nowej Szkocji. 

le warto, ażeby nam regjonalizm do 

„gustu przypadł* na przyszłość, nam, 

t.zn. Wilnu, które dotychczas głębiej 

sobie głowy nad regjonalizmem nie ła- 

mało. 
Regjonalizm jest to prąd przeciw- 

stawiający się centralizmowi: licym К 
prowincji. Dzieli on całą Polskę na 
szereg prowiincyj czyli regjonów. Pro- 
fesor Patkawski podaje nawet schema- 
ty podziału terytorjalnego na „regjo- 
ny gospodarcze”. Wilno wygląda na ta 
kiej mapie, razem z łaskawie mu przy- 
dzielonym terytorjum regjonu  nader' 
malupasieńko. Nie oto jednak chodzi, 
gdyby mu nawet przykomenderowano: 
trzy razy większy teren niie zmienia to 
istoty i charakteru tego regjonu jako 
prowincji, prowincji w całym  znacze- 
niu tego słowa, wobec całości państwa 

i wobec innych gownVrzednych  pro- 
wincyj — „regfonów". Że 

Regjonalizm nie przewiduje żadne- 
go hierarchicznega stopniowania, nie 
wywyższa jednego regjonu ponad dru- 
gi. One wszystkie są równorzędne so- 
bie: regjon Wileński, Nowogródzki, Ma 
łopolski czy Lubelski. Podział na rów- 
ne sobie jakościawo prowincje przepro 
wadza regjonalizm biorąc za punkt 
wyjścia i ocenę obecną sytuację wew- 
nętrzną Polski i jej granice zewnętrzne. 
Tylko. Nie może też być inaczej. 

Nie będziemy rozwtrząsali istoty rć- 

    

gjonalizmu i jego celowości w Polsce, 
powróćmy do Wilna. Co nam daje re- 
gjonalizm? — Odrębny charakter... ten 
mieliśmy zawsze. Więc ściśle tylko pe- 
wne wyraźnie wytyczenie terytorjalne 
granicy: tej odrębności i siabilizowanie 
prowincjonalnego „Tegjonalnego“ 
charakteru Wlilna w rzędzie įakichže 

kiłkudziesięciu równorzędnych i równa 

wartościowych mu  regjonów reszty: 
Polski... Dziękujemy za łaskę.— Może- 
my śmiało powiedzieć, że regjonalizm 
w: odniesieniu do Wilna poniża go mi- 
mowoli, nie moralnie oczywiście, a hi- 

storycznie. Tego rodzaju regjonalizm 
w odniesieniu do Wilna można tłuma- 

czyć chyba koniecznością uporządkowa 

nia i stabil'zowania sytuacji Wilna, w 

uznaniu de jure faktu  przekreślenia 
przed niedawnym czasem dziejowej 
Wilna roli. Bo właśnie historyczna ro- 
la Wilna polegała na przeciwstawianiu 
go nie poszczególnym drobnym  pro- 
wincjom Korony, a samej Koronie. Siła 
i ciążenie do Wilna polegała na jego 
nie „regjonalnym“ a centralnym charak 
terze, jako drugiej stolicy „Rzeczpo- 
spolitej obojga Narodów *. Przez 
to samo postawienie Wilna w jednym. 
rzędzie „regjonalnym* z Lublinem czy 
Łowiczen obniża jega autorytet, żeby 
mu nawet dać trzy, cztery razy więk- 
szy obszar niż Łowiczowi. 

Ktoś może powiedzieć naturalnie, 

Opozycja komunistyczna a XVI zjazd partyjny | 
Uwag'a sowieckieį opinji  publicz- 

nej zaprzątnięta jest w chwili obecnej 
prawie wyłącznie sprawą XVI ogólno- 
związkowego kongresu partji komuni- 
stycznej, który w najbliższym już cza- 
sie rozpocznie swe obrady celem spo- 
rządzenia bilansu dotychczasowej dzia 
łalności partji i wytknięcia wytycznych 
dalszej, działalności stronnictwa komu 
nistycznego na przyszłość najbliższą. 

Centralny komitet wykonawczy par- 
tji pozostający pod wyłącznemi wpły- 
wami Stalina, prowadzi wprawdzie 
przygotowania do zjazdu z wielką su- 
miennością i skrupulatnością, starając 
się zgóry zapewnić swemu programo- 
wi absolutne zwycięs'wo na kongresie, 
nie mniej jednak w miarę zbliżania się 
terminu otwarcia obrad zjazdowych 
między wierszami artykułów  oficjal- 
nych pism moskiewskich coraz  czę- 
ściej wyczuwać można ton jakiegoś 
niepokoju i zdenerwowania. Ten za- 
znaczający się coraz wyraźniej brak 
pewności ze strony publicystów komu- 
nistycznych ma swe źródło w fakcie, 
że w czasach ostatnich zaczynają się 
w Z. 5. $. R. mnożyć z zastraszającą 
szybkością wszelkiego rodzaju przeja- 
wy wzrostu aktywności wśród opozy- 
cjonistów. 

„Prawda“ w jednym ze swych 
ostainich numerów stwierdza wpraw- 
dzię, że partja pójdzie na zjazd w 
zwartych szeregach, ale równocześnie 
zauważa, że nacisk wywierany na Sta- 
lina ze strony elementów  opozycyj- 
nych stale się zwiększa, i że nacisk ten 
idzie nię tyle z lewa, ile z prawa, t.j. 
z tego odłamu komunistów, którzy nie 
zadowoleni są z tempa kolektywizacji, 
prowadzącego do zupełnego upadku 
rosyjskiego gospodarstwa wiejskiego. 
Stalin zmuszony jest teraz walczyć nie 
z trockistami — utopistami, lecz z trze 
źwymi, rozsądnymi ludźmi, którzy opo- 
zycję swą budują na realnych danych, 
na wynikach eksperymentów, stosowa 
nych już od dwóch lat przez radykal- 
nych ekonomistów sowieckich w dzie- 
dzinie gospodarstwa wiejskiego. 

Cechą charakterystyczną obecnych 
przeciwrządowych wystąpień opozycji 
prawicowej jest to, że na ich zebra- 
niach z przemówieniami, potępiające- 
mi politykę Stalina i komitetu wyko- 
nawczego partji występują nie wielcy 
politycy t. zw. „szeregowi komuniści, 
rekruiujący się po większej części z 
pośród t. zw. „sieredniaków** (średnia 
zamożnych chłopów), utrzymujący da- 
leko bliższy kontakt z szerokiemi ma- 
sami ludności, niż najbardziej nawet 
popularni wodzowie partyjni, zajmują- 
cy się w Moskwie piękną teorją komu- 
nizmu i o nastrojach, panujących w 
szerokich . warstwach spoleczenstwa 
wiejskiego mający bardzo słabe nao- 
gół wyobrażenie. 

Rzecz znamienna, że wystąpienia 
opozycyjne mnożą się nietylko w Ro- 
sji centralnej, lecz i we wszystkich pra 
wie związkowych republikach Unji so- 
wieckiej. Wiadomości o coraz  częst- 
szych  przeciwsialinowskich wiecach 
publicznych prawicowych opozycjoni- 
stów nadchodzą do Moskwy stale z 
Kaukazu, Ukrainy, z republik nadwoł- 
żańskich i t. d. 

Starzy leaderzy prawicowej opozy- 
cji zaczynają stopniowo ukazywać się 
na widowni politycznej. Dopiero  nie- 
dawno Tomski, Rykow i Bucharin zgło 
sili na ręce przewodniczącego Central- 
nego Komitetu Wykonawczego specjal 
ną deklarację, wskazującą uwagę na 
konieczność zaniechania prześladowań 
opozycjonistów prawicowych. Żądanie 
to motywowali autorzy deklaracji tem, 
że wypadki ostainich miesięcy dowio- 
diy, iž „prawicowcy“ mieli rację, pod- 
kreślając niebezpieczeństwo, z jakiem 
związana była rządowa polityka przy- 
musowa kolektywizacji wsi rosyjskiej. 

Członek centralnego komitetu wy- 
konawczego, Mołotow, który  nieda- 
wno odbył dłuższą podróż po  Kauka- 
zie, po swym powrocie do Moskwy 
wygłosił dłuższy referat, w którym 
scharakteryzował sytuację w КацКа- 
skich organizacjach komunistycznych, 
znajdujących się pod wpływami prawi 
cowych opozycjonistów. 

   
że „regjonalizm'* jako prąd jedynie kul 
turalno - gospodarczy w niczem nie mo 
że przesądzać, ani wpływać na ideę 
polityczną. Ale ten ktoś musi w takim 
razie przyznać, że kulturalno - gospo-. 
darcze zepchnięcie Wilna z jego wyjąt- 
kowej i uprzywiłejowanej historją wie: 
ków odrębności — do odrębności że 
się tak wyrazimy „zwyczajnej*, pro- 
wincjonalnej, niwelującej różnice  hie- 
rarchiczne pomiędzy Wilnem i innemi 
tego rodzaju regjonami  prowincjonal- 
nemi w Polsce — nie idzie po myśli 
tej idei politycznej. 

Z Wilnem jes: ganz was anderes pa 
nowie! To nie Kalisz i nie Góry Świę- 
tokrzyskie. — Po takich  wykrzykni- 
kach należy zawsze dodać: „dla nas*; 
co iam myślą profesorowie Patkowscy 
ściśle nie wiemy. My wiemy natomiast, 
że Wilno dla nas jest stolicą i od sie- 
bie ośrodkiem kulturalno - gospodar- 
czym, politycznym i historycznym. Dla 
tego regjonalizm jako prąd ideowy kul 
turalno - gospodarczy, jeżeli chodzi 

„о ziemie b. W. Księstwa Litewskiego 
musi z Wilnem brać początek fi za 0- 
`сепе badań  regjonalistycznych . brać 
Wilno. 

Za organ prawdziwego regjonaliz- 
mu w jego szlachetnej formie używane 
jest w Wilnie czasopismo młodych Mi 
teratów „Zródła Mocy.:* Stoją one na 
stanowisku dwuch rodzajów regjona- 

Na moskiewskiej konferencji komu 
nistycznej o nastrojach opozycyjnych 
wśród komunistów wiejskich referował 
znany ideolog komunizmu Jarosławski. 
Między innemi omówił on program po- 
lityczny opozycjonistów, którzy dąžąi 
do wstrzymania dalszej kolektywizacji 
na wsi, do potępienia hasła „wykona- 
nia piatiletki w ciągu czterech lat* i 
do rozszerzenia bazy handlu zagranicz 
nego. Opozycja prawicowa zamierza 
oprzeć się na szerokich warstwach ro- 4 
syjskiego chłopstwa, podczas gdy Sta- 
lin swą obecną politykę opiera głów- 
nie na masach prole tarjatu miejskiego. 

Dotychczas Stalin nie zdecydował 
się, — jak wiadomo, — zmieniać swej 
linji politycznej i na wszelkie nawoły- 
wania opozycji w tym kierunku, po- 
zostaje głuchy. Jego taktyka zmierza 
do unieszkodliwienia działaczy opozy- 
cyjnych i do zapewnienia swym tezom 
na XVI tym zjeździe partji poparcie 
swych zwolenników i przyjaciół poli- 
tycznych. Czy to mu się uda, dowiemy 
się już niebawem. Przeprowadzona 
przed zjazdem czystka w organiza- 
cjach komunistycznych miała na celu 
niedopuszczenie do obrad zjazdowych 
przeciwników centralnego komitetu 
wykonawczego. Niewiadomo tylko, 
czy czystka przeprowadzona została 
wszędzie tak sumiennie, jak w Mo- 
skwie, znajdującej się pod bezpośred- 
nią kontrolą naczelnych władz partyj. 
nych. 

Pierwsza Konferencja 
Bałkańska 

PROGRAM OBRAD. 

Obrady Pierwszej konferencji bał- 
kańskiej, zwołanej z inicjatywy Ligi 
Narodów, rozpłaczną się w pierwszych 

  

dniach miesiąca  paźdźierniika roku 
bież. Ponieważ jednak w tym sa- 
mym czasie (odbywać się będą ob- 
rady Ligi Narodów, sądzi. się po- 
wszechniie, że Konferencja bałkańska 
natychmiast po swem otwarciu zo- 
stanie na jakiś czas odroczona. We- 
dług pierwotnych dyspozycji konfe- 
rencja obradować miała w  Konstan- 
tynopolu, ostatnio jednak w tym 
względzie dyspozycje zmieniono, tak 
że miejscem obrad pierwszej konferen- 
cji bałkańskiej będą Ateny. 

Bułgarję na komferencji  bałkań- 
skiej reprezentować będzie ogółem 
30 delegatów (przedstawioieli kół po- 
selskich, handlowych, rolniczych, na- 
ukowych,  dzienniikarskich, i t. d.). 
Przedstawiciele rządu wezmą udział 
w obradach konferencji jedyńie w 
charakterze obserwatorów. Porządek 
dzienny pierwszej konferencji bałkań- 
skiej obejmuje prawie wyłącznie spra 
wy natury gospodarczej a więc: kwe- 
stję uregulowania wywozu tytoniu z 
państw bałkańskich, problem ulg cel- 
nych, zagadniienie paszportów i wiz 
i f. p. 

Prezydent parlamentu greckiego 
wysłął w tych dniach na ręce szefów 
rządów w Sofji, Belgradzie, Ankarze, 
Bukareszcie i Tiranie specjalne  tele- 
gramy, w których wyraża swą radość 
z powodu zwołania piierwszej konfe- 
rencji wszystkich narodów  bałkań: 
skich. 

SEREK 3 

Poszukuję 
mieszkania 

w centrum, 4—6 pokojowego, ze 

wszystkiemi wygodami. Zapłacę 

ewentualne koszta. W. Swida, 

Zawalna 8 m. 2. 
  

  

  

=  - karetka „Over- : батосП0@ ® nuo je 
džona na nowych 

gumach okazyjnie 5.500 ' zł. Może 
byč na raty. 

Warszawska Spółka Myśliwska 
Wileńska 10. ©     

  

lizmu, pierwszy dla ziem Polski etno- 
graficznej, drugfi dla ziem b. W.K. Li- 
tewskiego. 

Zupełnie słusznie. Idealnie nie mo- 
żemy nic zarzucić temu programowi, 
ale praktycznie jest on w dobie obec: 
nej szkodliwy. Regjonalizm wileński 
miałby pewne uzasadnienie, gdy- 
by Wilno panowało nad nieco  wWięk- 
szym obszarem b. W. K. Litewskiego i,. 
dwa, gdyby naturalne ciążenie tych ob- 
szarów do Wilna nie było zagrożone. 
Tymczasem dziś Wlilno jest w sytuacji 
wręcz odwrotriej do jego historji, na- 
we: z czasów przed Wielką Wojną. 
Kiedyś Wilno skupiało wokół siebie * 
do siebie przyciągało, dziś odwrotnie—- 
nikogo nie przyciąga, a wszyscy jego 
ciągną: na Zachód do Kowna, k 
Wschód do Mińska, na Południe 5 
Warszawy. } 

Pierwszem zadaniem naszem  Win- 

no być wzomcnienie Wilna jako cen- 
trum, jako ośrodka przyciągającegp. 
Centrum — oto jest słowo, a od słowa, 
pochodzi  „centralizm*, a centralizm 
jest jak wiemy przeciwsiavieniem reg- 
jonalizmu. Dlatego uważam, że idea re 
gjonalizmu w zasadzie słuszna i celo- 
wa, w praktyce dla Wilna narazie jest 
szkodliwą. 

Argumenty, które mówią o szalonym 

dziś zaniedbaniu Wilna są dobrze wszy 

stkim znane: podział administracyjny, 

E. 

4 

S
a
i
 

ia 
ia
is



! 

k 

—
ų
3
 

| 
> 

! 

| 

| 
| 

| 
| 

DLA ROLNICTWA WILEŃSZCZYZNY 
(Wywiad z Prezesem Sekcji Rolnej I-ch Targów Północnych p. Zygmun- 

tem Bortkiewiczem 
Jak poważnie ujęte są cele, mają- 

cych się odbyć we wrześniu roku bie 
żącego llch Targow Północnych w 
Wilnie, świadczy wymownie przyto- 
cżona poniżej rozmowa dziennikarska 
z Prezesem Sekcji Rolnej przy Komite- 
cie Wykonawczym wspomnianych Tar 
gów p. Zygmuntem Bortkiewiczem. 

— Jakie znaczenie przypisuje Pan 
Prezes, organizowanym Targom  Pół- 
nocnym w roku bieżącym? 

— Mam wrażenie, że tegoroczne 
Targi ze względu na panującą wśród 
sier gospodarczych depresję, wywo- 
łaną kryzysem mieć będą duże zna- 
czenie moralne, gdyż niewątpliwie 
wpłyną na odprężenie pesymistycz- 
nych nastrojów. W każdym bądź ra- 
zie Targi te będą bilansem naszych 
możliwości eksportowych i wymiany 
wewnętrznej i dopomogą do wynale- 
zienia nowych dróg dla zbytu pło- 
dów rolnych. Takie przynajmniej cele 
nakreśliło sobie to grono osób i działa- 
czy na niwie rolniczej, które tworzy 
Sekcję Rolną przy Komitecie  Il-ch 
Targów Północnych. 

— Na Go zdaniem Pana Prkzesa po- 
winien być połżvny główny nacisk 
przy organizowaniu działu rolnego? 

— Przedewszystkiem na len, gdyż 
jest to artykół, który Wileńszczyzna 
produkuje w nadmiarze z wyraźnym 
przeznaczeniem na eksport. — Dalej 

+ chodziłoby nam o umożliwienie szer- 
szym masom rolniczym zdobycia lep- 
szego materjału hodowlanego, a ho- 
dowcom—-producentom, zarówno miej 
scowym jak i z innych dzielnic Polski 
o umożliwienie zbytu takiego mater- 
jału. 

— Jak się zapowiada dział ho- 
dowlany? 

— W dziale bydła już dziś można 
powiedzieć, będzie reprezentowanych 
kilka lepszych obór miejscowych oraz 
jeżeli chodzi o bydło czerwone pol- 
skie, to udział swój obiecali hodowcy 
z Białostoczczyzny. 

— A w dziale kOni? 
— Co do koni, to w związku z 

ogólnem dążeniem miejscowych sfer 
rolniczych, żeby Wileńszczyzna brała 
udział w dostarczaniu konia remon- 
towego dla armji postaraliśmy się, 
żeby w, czasie Targów była czynna 
komisja remontowa. — Tu podkreślić 
należy, że w roku ubiegłym, pierwsza 
próba przeprowadzenia remontu na 
terenie Wileńszczyzny dała wyniki bar 
dzo dodatnie, bowiem taki powiat Osz 
miański stanął, co do ilości przyjętych 
przez Komisję koni, bodaj czy nie na 
jednem z czołowych miejsc w stosunku 
do innych powiatów Rzeczypospolitej. 

— Рювч;%'[(‹; inf macje dotycząca 
się innych d. ww hodowlanych.. 

—Mam nadzieję, że obok działu 
koni wzbudzi duże zainteresowanie 
w sferach rolniczych dział drobiu, 
a to w związku z bardzo szybko wzma 
gającym się w Wileńszczyźnie ruchem 
jajczarskim. Nie potrzebuję tutaj, do- 
dawać że jaja stanowią jeden z naj- 
poważniejszych po węglu artykułów 
eksportowych w Polsce w równym 
stopniu zajmują czołowe miejsce w 
bilansie handlowym Ziem Północno- 
Wschodnich. 

Dział drobiu ma wszćlkie dane do; 
rozwoju i podniesienia dobrobytu 
wśród drobnych rolników, gdyż ta 
gałąź hodowli jest nadzwyczaj in- 

„trainą. Co do działu trzody chlewnej 
to trudno stawiać jakieś horoskopy, 
gdyż istnieje obawa czy pomór świń 
stwierdzony w kilku powiatach Wileń- 
szczyzny nie umożliwi uruchomienia 
tego naogół, mającego wszelkie da- 
ne do okazowego wyglądu na Tar- 
gach działu. 

— Przechodzimy do działu  prze- 
mysłu rolnego. Pan Prezes Bortkie- 
yjcz scharakteryzowawszy wysiłki 
fniwa w zakresie uprzemysłowie- 
Mia gospodarstw rolnych nacisk kła- 
dzie na gorzielnictw*, młyrgarstwo i 
rybactwo. 

— Co do gorzelnictwa, to ilość 
obecnie funkcjonujących gorzelni nie“ 
Przekraca 10 proc. w stosunku do 

stanu przed woją światową, nato- 
miast ziemniaki zawsze będą produk 
tem najbardziej odpowiednim: dla na- 
szych gleb i klimatu. Przytem wiemy, 
że produkcja okopowych jest jednym 
z warunków podniesienia kultury rol- 
nej, uważamy że fabryki budowy go- 
rzelni winny należycie ocenić w tym 
kierunku dążenia Wileńszczyzny. 

—-Przyszłość mają przed sobą mły 
ny gospodarcze, bowiem  dotychczaso 
we młyny wodne częściowo przez waj- 
nę zniszczone wymagają odbudowy i 
udoskonalenia technicznego. Tutaj 
znowu mają okazję do tranzakcji firmy 
budowy młynów. 
sasm d ew og yetaoinshrdlucmfwm 

— Rybactwo... 
— Wileńszczyzna posiada naj- 

większe w Polsce naturalne obszary 
wodne, jeżeli wspomniemy choćby sam 
powiat brasławski. Niezależnie od 
tego niwykorzystane są jeszcze tere- 
ny nadające się do sziucznej hodo- 
wli ryby, zwłaszcza, że mogą być na 
ten cel przenaczone nieużytki błota 
przyrzeczne i t. d. 

— Jak ten dział zapowiada się na 
Targach? 

— Udział swój zgiosiło przede- 
wszystkiem Wileńskie T-wo Rybackie 
oraz nowopowstała w Wilnie Spół- 
dzielnia rybacka; liczy się również na 
udział Dyrekcji Lasów Państwowych, 
jako właściciela największego obsza- 
ru wodnego, bo przeszło 30.000 ha. 
Trzeba pamiętać dodaje Bortkiewicz 
że gospodarka rybna, zwłaszcza na 
sztucznych stawach, dotąd jest naj- 
więcej intratnym działem i ma przysz- 
łość ze względu na znaczną dotych- 
czasową  niesamowystarczalność w 
produkcji ryb. W projekcie jest pokaz 
ryb w stawach na terenie targowym. 
Nie każdy o tem wie, że na rynkach 
zagranicznych są bardzo wysoko ce- 
nione nasze brasławskie szczupaki i 
sandacze. 

— jakie: Pan Prezes stawia ogól- 
ne horoskopy? 

—Raz jeszcze zaznaczyć pragnę, 
że Targi mają mieć charakter wybitnie 
handlowy, a nie wystawowy 'i mają na 
celu przyczynienie się choć w pewnej 
mierze do wynalezienia nowych dróg 
dla wyjścia z wyjątkowo ciężkiej sy- 
tuacji gospodarczej. Nie należy za- 
pominać, kończy rozmowę p. Bortkie- 
wicz, że muszą przecież ulec zmianie 
przykre położenie Wilna, '/ odciętega 
od swego Hinterlandu murem granicz- 
nym i, że stanie się a właściwie stać 
się ono musi bramą wypadową na 
rynki północno-wschodnie Europy. 

B. W. Ś. 
AGARZE ES ESET WRZE SPYEERPY TERE ПУЛЛЕЯ) 

„WSTĄPMY NA JEDNEGO"! 
, Któż z nas nie zna tego miłego wyraże- 

nia i kto nie korzystał z tej miłej przyjaciel- 
ET propozycji? Ba, ile razy! 

obota po wypłacie. Trochę ciężko za- 
przcowanego w ciągu tygodnia grosza w kie 
szeni. Fajerant... Wstąpmy sobie na jednego! 
Moja kolej, Twoja kolej... Na drugą nogę!... 
Bóg Trójcę lubi... A że to sobota — za kie- 
fiszki kara, więc szklaneczkami... Jeszcze go 
raz..." Siup! A teraz — na odzwyczajenie, 
po jednym... 

I tak przy miłej pogawędzce z kamratem, 
czasem dwoma i trzema z których każdy — 
musowo — swoją kolejkę... czas prędko pły 
nie, Każdy na swoją biedę narzeka i na swój 
ciężki los... Eh, pieskie życie... 

‚ Już jedenasta wieczór... Jak ten czas le- 
ci... Zamykają... Trzebaby do domu... Głowa 
ciężka, nogi miękkie.. Rrrachunek... Co sie- 
demnaście złotych? Panie, za co?... 

Oto jest mniej więcej wierny sobotni o- 
brazek z Warszawy, Łodzi czy innego mia- 
sta. Zaczyna s'ę takiem skromnem: Wstąp- 
my na jednego...! 

Rezultat zawsze aen sam, godny poża.- 
łowania. Kilka, czy kilkanaście złotych, na 
które z drzeniem serca i obawą czeka żona 
— pękło, niema, poszło. I tak co sobota!.... 

A przecież Wy, ludzie słabego charak- 
teru i miękkiego serce, coby to można za 
te kilka złotych odłożonych co sobota? 
Można zabezpieczyć sobie i rodzinie lepszy 
byt, spokojną starość, kiedy już nie bę- 
dziecie mogli tak wydajnie pracować. Czy 
wiecie, że te kilka złotych, odłożonych co 
sobota do Pocztowej Kasy Oszczędnościo- 
utworzą po kilkunastu latach wcale ładny 
kapitał, kilka tysięcy złotych, i z tego kapita- 
łu można będzie coś założyć, zrobić jakiś 
interes, aby swoją dolę poprawić. M. Cz. 

»państwo nowogródzkie Beczkowicza” 
coraz liczniejsze dziś drogi, które pro- 
wadzą na południe z naszej prowincji z 
pominięciem Wilna, katastrofalny stan 
gospodarczy, przeklęty „korytarz wileń 
ski”... To wszystko odbija się najfatal- 
niej na Wilnie jako uosobieniu fi ošrod 

"ku tradycyj naszych i wielkich aspira- 
Cyj na przyszłość... „Klucz mocarstwo:, 
wej potęgi"... Jeżeli ktoś nazywa Wil- 
no „kluczem mocarstwowej potęgi”, to 
chyba nie rozumie przez to pozycji stra 
tegicznej, którą Wilno zaprawdę nie 
iest. Historyczno - kulturalno - gospo- 
darczo - polityczne centrum na  zie- 
miach b. W.K.Litewskiego—oto czem 
Więjno być Wilno. Centrum. Tymcza- 
Sen centrum to jest zachwiane w swym 
autorytecie. Wszędzie spotykamy się z 
roźbroszkowaniem sił i odśrodkowemi 
Od: Wilna tendencjami. Więc należy je : 
skupiać wokół Wilna, tego centrum. W 
naszym interesie leży raczej zacieranie 

znie pomiędzy Dzisną i Olkienikami, 
pomiędzy Słonimem i Święcianami, niż 
tych różnie kultywowanie, Niema sensu 
podsycać różnić religijnych tam, gdzie 

bec nowej sytuacji wewnętrznej i ze 
wnętrznej, zaniką coraz bardziej wspól 
nota i splidarność hi zna, potrze- 
bna dla Wilna jako ośrodku wielkich 

możliwości politycznych. 
3 „Teraz zastanówmy się na chwilę ja- 

kiej grupie ideowej odpowiada w Wil- 

nie regjonalizm: nacjonalistom biało- 
ruskim i litewskim oczywiście nie. En- 
decy ze swoją wszechpolsko - narodo- 
wą unifikacją przeciwstawiają się re- 
gjonalizmowi wyraźnie. Nie odpowia- 
da regjonalizm idei! krajowej, ant im- 
perjalistyczna - mocarstwowym — pia- 
nom.—Cui bońo słyszy się więc ciągle 
brzęk tego wyrazu w Wilnie? 

Regjonalizm, jak to już nadmieniłiś. 
my, jest programem dosyć mętnym i 
nie zupełnie jasno krystalizującym Się 
w umyśle przeciętnego obywatela. Wy 
stępuje najczęściej zewnętrznie pod po 
stacj ą intensywnych badań krajoznaw 
czych i pod tym względem jest bardzo, 
bardzo pożytecznym, szczególniej dla 
nas. Krajoznawstwo!!!.... 

Ale regjonalizm jako pewien  pro- 
gram ideowy, czy to wychodzący z za- 
łożenia ogólno polskiego, czy też spe- 
cyficznie wileński, jest dla Wilna szko- 
dliwy, jako z natury rzeczy przeciwsta 
wiający się jedynie słusznej dla nas 
idei: centralizmu wileńskiego. W Wil- 
nie inaczej niż w Warszawie: my jesz- 
cze zbierać i łączyć musimy to, co 
gdzieindziej mogą już spokojnie dzielić 
i klasyfikować. m. 

DIE 
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JAŠNIEJSZE HOROSKOPY --_ 

  

STANISŁAW baron CHŁAPOWSKI 
powstaniec Wielkopolski, 

podporucznik rezerwy 70 pułku piechoty W. P. nfonął w Wiśle dnia Z2 czerwca 1930 roku. 

0 modlitwę proszą MATKA 
Szołdry, dnia 24 

Ś. p. Władysław 
Dnia 23 czerwca 1930 roku podczas 

wykonywania iotu ćwiczebnego zginął tra- 
giczną śmiercią lotnika pporucznik pilot -ob 

  

serwator 4 puiku 
Borcz-Osmołowski. 

Wiadomość tragiczna odbiła się szero- 
kiem echem wśród społeczeństwa, a w szcze 
gólności wśród młodzieży wileńskiej. 

Ęostać ś.p. Osmołowskiego dobrze była 

lotniczego Władysław 

  

czerwca 1930 r. 

Bończ - Osmołowski 
znana w Wilnie, gdyż był wychowankiem 
gimnazjum Lelewela, które . ukończył pod- 
czas owei pamiętnej nieszczęsnej matury, 
kiedy straciło życie kilku jego kolegów i dzię 
ki tylko bohaterstwu ś. p. Osmolowskiego 
nie pociągnęło jeszcze straszniejszych — па- 
stępstw, gdyż z narażeniem własnego życia, 
ratując swoich kolegów obezwładnił szaleń- 
ca z dymiącym granatem w ręku — sam 
cudem uniknąwszy Śmierci. 

Ś. p. Osmołowski po ukończeniu gimna- 
zjum zaciąga się do służby lotniczej, gdzie 
po ukończeniu oficerskiej szkoły lotniczej w 
Dęblinie i po uzyskaniu stopnia oficerskiego 
zostaje przydzielony do morskiego dywizjo- 
nu w Pucku w charakterze obserwatora; na- 
stępnie na własną prośbę udaje się na kurs 
pilotazu w Dęblinie i jako jeden ze zdolniej 
szych uczni zostaje przydzielony do lotni- 
ctwa myśliwskiego w 4 pułku lotniczym w 
Toruniu. Tu oddaje się z całym  młodzień- 
czym zapałem tej tak. niebezpiecznej pracy 
nijednokrotnie narażając młode życie, by tyl 
ko zdobyć jaknajlepsze przygotowanie i wy- 
szkolenie bojowe z myślą, że może być pręd 
ko potrzebne Ojczyznie — Bóg nie dał Mu 
tej łaski, aby oddać życie w walce z wro- 
giem. 

Zginął na posterunku swojej odpowie- 
dzialnej pracy, pozostawiając po sobie szcze 
ry 1 wielki ża! u wszystkich, kto tylko miał 
możność Go znać i zetknąć się z nim w 
życiu. * 

Pozostawił po sobie pamięć światłą, ja- 
ko dobry i szczery kolega, jako wzorowy 
obywatel kraju, która długo wśród  wilnian 
żyć będzie. To też Ziemia Wileńska niech 
Mu lekka będzie. 

  
  

Biżuterię zakopaną znaleziono 
NA RÓWNEM POLU 

Niezwykłego odkrycia dokonała policja 
poszukując biżuterję skradzioną kilka tygod- 
ni temu u p. Walerjaną Dowgiałłowa (Witol 
dowa 30a). 

Aresztowane w tej sprawie dwie zło. 
dziejki Aleksandra Persztel i córka jej Stani 
sława Grygułan nieprzyznawały się do in- 
kryminowźnej im kradzieży, powołując się 
stale, że nie ma żadnych śladów ich udziału 
w przestępstwie mając na myśli wyniki re- 
wizji w ich mieszkaniu. 

Policja, która miała najpewniejsze wia- 
domości'o aresztowanych : złodziejkach, je- 
szcze raz przeprowadziła rewizję w ich mie- 
szkaniu (R. Pole 5) i w pobliskich zabudo- 
waniach. Wyniki rewizji były nadspodziewa 
ne. Pod fundamentami składziku na głęboko- 
ści 2 metrów znaleziono całą biżuterję u 
skredzioną u Dowgiałłowa i inne cenne 
przedmioty wartości ogólnej kilkanaście ty- 
sięcy zł. 

  

  

KRO 
PIĄTEK 

71 Dziś W. słońca o godz. 3 m. 17 

Władysław: 
ŚRO 12 Z. słońca o godz. 8 m. 00 

Ireneusza BM 

  

Spostrzeżenia Zakładu Met£orologji 
U. S$. B. w Wilnie. 

z dnia 26. VI 

Ciśnienie średnie w mm. 

Temperatura średnia -l- 19 

Temperatura najwyższa -1-24 

Temperatura najniższa -!- 12 

Opad w milimetrach: — 

KE i Zachodni 
przeważający | 

Tendencja barometryczna: 

Uwagi: pogodnie. 

1930 r. 

759 

stan(žstaly 

  

URZEDOWA 
— Komunikat Starostwą Grodzkiego. 

Starostwo Grodzkie podaje do wiadomości, 
iż delegaci organizacyj społecznych ze sztan 
darami, życzący wziąć udział w pożegnaniu 
Pzna Prezydenta winni stawić się w podwó- 
rzu pałacu reprezentacyjnego, przy ul. Uni- 
wersyteckiej Nr. 8 do godz. 14.30 dnia 30 
czerwca r. b. z przepustkami wydanemi na 
powitanie. Organizacje, które zgubiły prze 
pustki, lub nie posiadają, mogą zwrócić się 
o nie do dnia 28 b. m. w godzinach urzędo- 
wych do Starostwa Grodzkiego ul. Żeligow 
skiego Nr. 4, pokój Nr. 9. 

-— Konferencja graniczna z Sowie- 
tami. W Kołosowie po stronie sowiec- 
kiej odbyła się konierencja graniczna, 
w której wzięli udział przedstawiciele 
Starostwa, i K.O.P. Omawiana sprawy 
graniczne i zatargi na tle przekroczeń 
granicy. 

SĄDOWA 
‚ — Kontrola widzów na sali sądowej. W 

myśl rozporządzenia Min. sprawiedliwości w 
gmachu sądowym przeprowadzana jest kon- 
trola osób, które przysłuchują się obradom. 

Kontrola ma na celu niedopuszczenie na 
rozprawy małoletnich, których szczególnie 
dużo bywa w Sądzie podczas rozpraw prze- 
ciwko komunistom. 

KOMUNIKATY. 

‚ — Spółdzielnia autobusów podaje do 
wiadomości osób zainteresowanych, że 
wszystkie bilety wolnej jazdy będę zmienio- 
ne nę inne w tgrminie do dnia 5-go lipca r. 
b. Po tym terminie stare bilety nie będą 
ważne. 

Zmiana biletów odbywać się będzie w 
godzinach urządowych codziennie oprócz 
świąt w biurze Spółdzielni — Królewska 1. 

NIKA 
RÓŻNE 

— Efektowne jewolucje samolotów woj- 
skowych. Wczoraj w godzinach popołudnio- 
wych, mieszkańcy Wilna i najbliższych oko- 
lic mieli możność obserwowania niezwykle 
ciekawych ewolucyj dokonywanych przez 

„sześciu śmiałych lotników wojskowych. 
Aparaty unosiły się długo nad Wilnem 

dokonując karkołomnych  „korkociągów* i 
innych ewolucyj ku uciesze obserwujących je 
przechodniów. 

szkół powszecinych i Dimai 6 ny zo: przywrócony. 
Min. W. R. i O. P. uchylił zarządzenie 
wstrzymujące wypłatę dodatku: mieszkanio- 
wego nauczycielom i kierownikom szkół pow 
szechnych i polecił wypłacać nadal ten do- 
datek w granicach wypłat poprzednio już 
dokonanych t. j. tylko tym  kierownikom i 
nauczycielom, którzy dodatek za mieszkanie 
otrzymali przy wypłacie poborów za marzec 
r. b. Jednocześnie minister polecił wypłacić 
zaległy dodatek za czas, w którym dodatku 
nie wypłacano. 

— Wystawa sprawozdawcza szkoły rze- 
miosł artystycznych Wileńskiego Towarzy- 
stwa Artystów Plastyków prac uczni: deko- 
racyjno-malarskich oraz dekoracyjno-rzeźbiar 
skich trwać będzie od 27 do 29 czerwca r. b. 
od godziny 12 do 18 w lokalu szkoły, ul. 
Św. Anny 13. 

— Żabiegi zw. straży pożarnych woj. 
wileńskiego nad wzmtożeniem obrony  prze- 
ciwpożańowej. W dniu 1) czerwca r. b. w 
siedzibie miejskiej straży pożarnej odbyło 
się zakończenie przeszkolenia instruktorów 
pożarniczych wraz z egzaminem. Komisja 
egzaminacyjna pod przewodnictwem członka 
zarządu związku wojewódzkiego . dyrektora 
Biernackiego egzaminowała ; kursantów ze 
zdolności prowadzenia ćwiczeń szkolnych i 
taktycznych oraz z techniki i organizacji po- 
żarniczej. Zgodnie z uchwałą Rady zw. wo- 
jewódzkiego przydzielono i wysłano w dniu 
12 b. m. uczestników przeszkolenia jako p.o. 
instruktorów do następujących miejscowości: 
na pow, Święciański, Brasławski, Postawski, 
Dziśnieński, Wilejski, Mołodeczęński, Wileń 
sko-Trocki i Oszmiański. 

Powyższe jest pierwszym krokiem do 
rozciągnięcia nieprzerwanego nadzoru nad 
działalnością straży pożarnych w woj. wileń- 
skiem za pośrednictwem stałych  instrukto- 
rów, umożliwiających przy tem rozpoczęcie 
planowej pracy nad należytem  technicznem 
przygotowaniem straży pożarnych do zadań 
jakie powinny spełniać pod względem goto- 
wości obrony mienia przed pożarami. Nieza- 
leżnie od technicznego przygotowania otrzy 
mali p. o. instruktorzy szereg instrukcyj Z 
wytycznemi, jakiemi powinni się kierować, 
by panująca niestety w niektórych miejsco- 
wościach obojętność społeczeństwa nietylko 
dla dziełalności straży pożarnych lecz wogó- 
le dia, bezpieczeństwa  przeciwpožarowego 
przełamać. 

— Wzrost wypadków ulicznych. W ostat 
nich czasach zanotowano znaczną ilość nie- 
szczęśliwych wypadków ulicznych, spowodo 
wanych nieostrożnością szoferów, którzy nie 
beicząc na obowiązujące przepisy jeżdżą z 

i BRAT. 

  

  

PROFESOR, DOKTÓR MEDYCYNY 

Stanisław TRZEBIŃSKI 
członek Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej i sekretarz stały 

Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 
zmarł 25 czerwca: 1930 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w piątek 27. VJ. 

roku w wieku lat 69. 

o godz. 
10-ej rano w kościele św Jana, poczem odbędzie się pogrzeb na cmentarz 
Rossa, 

o czem zawiadamia swych członków 

Zarząd Wileńsko-Nowogródzkiej izby Lekarskiej 

    
i Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

JADWIGA z HORWATÓW 

Nlokranirowa CHONIŃSKA 
Opatrzona Ś. Ś. Sakramentami, po długich cierpieniach wyzwolona, 

zasnęła w Panu nad ranem 26 czerwca 1930 r. w Olszewie, w wieku lat 65 

Pogrzeb odbędzie się w Konstantynowie w sobotę 28. VI. 

Pogrążeni w żalu MĄŻ, SYN, SYNOWA. 

Nabożeństwo żałobne za duszę 
śf p у 

D-ra Witolda Węsławskiego 
długoletniego członka Wileńskiego T-wa Dobroczynności, odbędzie 
się w sobotę dn. 28 czerwca o 

o 

godz. 10 rano w kaplicy T-wa, 

czem powiadamia ZARZĄD. 

  

nadmierną szybkością po ciasnych i ruchli- 
wych uliczkach Wilna. 

Władze policyjne otrzymały nowe pole- 
cenie aby z całą surowością przepisów kara- 
ły niestosujących si do zarządzeń szoferów. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Już tylko 

krótki czas utrzyma się na repertuarze fra- 
pująca i fascynująca komedja amerykańska 
„Narzeczona z dachu*. Dzięki doskonałej 
g: ze zespołu z Elchlerówną, Wasilewskim, 
Jesińską,  Ziembińskim i Wyrwiczem na 
czele oraz świetnej reżyserji tęgo  ostatnie- 
go i artystycznie urządzonemu wewnętrzu 
„Narzeczona z dachu'* stała się kasową at- 

skim. Wobec bliskiego wyjazdu dyr. Zelwe- 
rowicza zagranicę „Porwanie Sabinek* mimo 
wyjątkowego powodzenia utrzyma się na 
repertuarze Teatru Letniego tylko do nie- 
dzieli bieżącego tygodnia włącznie. aby 
ustąpić miejsca doskonałej, zeiwsze młodej, 
tryskającej werwą, pełnej przedniego an- 
glosaskiego humoru krotochwili p. t. „Ciotka 
Karola”. W: wykonaniu tej klasycznej lekkiej 
komedji wezmą udział czołowe siły nasze- 
go zespołu pod reżyserją Karola  Wyrwi- 
cza. 

— Kongert w ogrodzie po-Bernardyn- 
skim. W poniedziałek 30 b. m. w ogrodzie 
po Bernardyńskim odbędzie się koncert, na 
który złożą się produkcje chóru „Lutni* pod 

  

  

skomponowanemu przez  Ziembińskiego dyrekcją J; Lešniewskiego orzz špiew solo- 
i atrakcyjną nowošcią. wy p.p. Hendrich i A. Ludwiga. Początek 

—Teatr w ogrodzie po Bernadyń- o godz. 8 wiecz. 

P 30—10 
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Niezawodny 

niezawodny, niekosztowny 

  
     

A 

przyjaciel 
„..za 100 złotych! 

Nie zapomnij o nim, jadąc na urlop! 
Weż go z sobą! Jest on wierny, oddany, 

i 
milczy, jednakże jak ciekawie opowiadać 
będzie Twe przeżycia radosne, wspomnienia dni spędzonych 
na swobodzie, w słońcu, wśród pól, lasów, czy też na plażach 
nadmorskich. Wystarczy jedno spojrzenie na zdjęcia kamery 

“Hawk-Eye Kodak“ 
objektyw anastygmat F: 6,3 za 100 ziotych 

i znów przeżywać będziecie radość tych dni szczęśliwych. 

Każdy duży skład przyborów fotograficznych zademonstruje Wam 
te zgrabne, lekkie i wygodne. a jednocześnie nieporównanie silne 

i solidne kamery. 

"warunki konieczne 
de dobrego zdjęcia: 

kamera “Kodak“, blona “ Kodak“ i papier * Azura”, > 

chociaž Ё 

  
    Kodak Sp. z o. o. Warszawa, plac Napoleona 5.       

 



WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ołągu doby. Od dnią 
b. m. do dnia 26 zanotowano ogółem 38 
wypadków w tem: kradzieży 8, opilstwa 10, 
przekroczeń administracyjnych 13. 

* — Kradzieże przez Dugowskiej 
Szejnie, zam. przy ul. I Polowej Nr. 15, skra 
dziono z jej mieszkania przez otwarte okno 
różnej garderoby oraz bielizny _ znaczonej 
literami D.S.S. łącznej wartości 350 zł. 

Również  Masalskiemu Franciszkowi, 
Pilsudskiego Nr. 28 zapomocą  otwarcią 
okna skradziono REOE męską oraz le- 
gitymację U.S.B. Nr. 2401. Wartość garde- 
roby wynosi 350 zł. į 

party samobójca. Na ulicy Zawal 
nej rzucał się kilkakrotnie pod autobus nie- 
jaki Potoczyński (hotel Popow). Usiłowanie 
samobójstwa spowodowane zostąło zawo- 
dem miłosnym. ” 

— Napad na wilgZeį Łapie. Nocy wczo 
rajszej do mieszkania Anny Kuryłowicz 
wdarł się jakiś osobnik, który rzucił się na 
śpiącą kobietę dusząc ją i bijąc. 

Gdy Kuryłowiczowa uwolniwszy się na 
chwilkę z rąk oprawcy po krzyczeć, na- 
pastnik porzucił swą ofiarę i uciekł przez 
okno. 

— Wypadek na poligonie. Na Pohulance 
gdzie odbywają się ćwiczenia wojskowe wy- 
padł z powozki kapitan zrtylerji Alojzy Za- 
krzewski i doznał złamania prawego oboj- 
czyka. Poszwankowanego ulokowano w szpi 
talu wojskowym w Wilnie. “ S 

— Zbrodnicza ręka podpaliła wieś. 
W dniu 25 b. m. w zagrodzie Gnyrata 
Teodora we wsi Scienka, gm. Dokszyc 
kiej wybuchł pożar, który strawił 35 
domów mieszkalnych i zabudowania 
gospodarcze na szkodę mieszkańców 
tejże wsi. Pożar powstał wskutek pod- 
palenia, lecz sprawców nieuiawnioro. 

— Okradli w kościele, W dniu 24 b. m. 
Poźniakowa Karolina, zam. w Brześciu n/B, 
ul. 3 Mają Nr. 140, przebywając chwilowo 
w Wilnie, zameldowała, iż podczas nabożeń. 
stwa w kościele św. Jana nagle zemdlała, a 
odzyskawszy przytomność stwierdziła, iż 
skradziono jej 180 zł. gotówką. Tegoż dniąj 
wywiadowcy P. P. zatrzymali na tejże ulicy 
zrńaną zawodową złodziejkę, szopenfeldziar- 
kę Wajnerowicz Sarę, opanica 8, u której 
podczas rewizji odnaleziono 150 zł. pocho- 
dzących z powyższej kradzieży. 

— Trup w rzecE. W pobliżu wsi Kowa- 
lewszczyznej w odległości 4 i pół kilometrów 
od Głębokiego w rzece Rżanica, zwanej rów 
nież „Arżanica” znaleziono zwłoki nieznanej 
kobiety. Nazwiska jej dotychczas nie ustało- 
lono. 

— Kradzież weksli. Na szkodę Malkie 
wicza Wawrzyńca, zam. w folw. Dziedzinki 
gm. Mikołajewskiej skradziono weksle na su 
mę 775 dol. 20 cet. oraz na szkodę Malkie- 
wicz Zofji, bam. tamże na sumę zł. 

— Piorun zabił dwie kobiety. Wczoraj 
w nocy pod Isidą piorun uderzył w dom sto- 
jący tuż koło cmentarza i poraził trzy kobie 
ty, pogrążone we Śnie. Dwie z nich matka i 
córka poniosły Śmierć na miejscu trzecia zaś 
walczy ze śmiercią. 

RADIO 

PIĄTEK, dnia 27 czerwca, 1930 roku 

11.58: —Sygnał czasu z Warsz. 
12.10 — 12.40: Muzyka z plyt gramof. 
13.00 — 13.10: Tr. z Warsz komuni- 

kat meteorologiczny. 
16.10 — 16.15. Program dzienny. 
16.15 — 17.00: Muzyka popularna. 
17.00 — 17.15: Komunikat LOPP. 
17.15 — 17.40: Audycja dla dzieci. 
17.45 — 18.00: „Co nas boli“  prze- 

ch:sdzka Mika po mieście. 
18.00 — 19.00: Koncert z Warsz. 
19.00 — 19.25: Odczyt o Druskianikach 

wygł dr. Jasiński. + 

19.25 — 19.50: Audycja „Powrot“ zrad- 
jofon. nowela J. Conrada Radjofonizacja H. 
Koks w wyk. Zesp. Dram. Rozgl. 

LA 

19.50 — 20.00: Program na sobotę į 
rozmzjitości. 

1.00 — 23.00: Tr. z Warsz. Prasowy 
dziennik radjowy, koncert i komunikaty. 

23.00 — 24.00: Muzyka z płyt gramofon 

OFIARY. 
Zamiast kwiatów na trumnę ś. p. prof. 

Trzebińskiego na Dom Dzieciątka jezus Zo- 
fja Świątecka zł. 10. 

“ZA 

H 

  

## 

JOHN 
IANTER | 

4) 4 į 

1 — Jestem sekretarką 
mana, — odpowiedziała zimno. 

Niebieskie oczka wpiły się w nią je 

mr. Gatter- 

szcze, bezceremonjalniej, _ zmierzyły 

całą jej postać, od stóp do głów. Przy- 

tem twarz nieznajomego wyrażała zdu 
mienie i niedowierzanie. 

Wreszcie uśmiechnął się nieszczerze. 
Wirginja przypomniała sobie nagle sło 
wa Tonny'ego: ,,..Mathne, chudy, Si 

wy, z wąskiemi wargami, jakich riigdy 
jeszcze nie widziałem''. 

Mathne — człowiek o najwęższych 
wargach na świecie! 

Wargi te uśmiechały się a uśmiech 
był złośliwy i wstrętny. Nieznajomy 
był bardzo chudy i siwy... ale czyżby 
to było możliwe? Nie, Wirginja była 
przekonana, że to podobieństwo do 
nakreślonego przez Tonny'ego obrazu 
było tylko przypadkowe. 

Czarny nieznajomy skierował się ku 
wyściu, mrucząc pod nosem: 

— Zdumiewający zbieg okoliczno: 
ści... Nadzwyczajne! 

I zniknął za drzwiami. 
Z Domu Gattermana czarny, złowie- 

szczy gość powrócił do hotelu, w któ- 
rym niedawno najął pokój i gdzie skie 
rowywano' całą jego korespondencję. 
Czekała tam już na niego depesza. 
Otworzył ją i przeczytał: 

„Towar wysłany”. 
Podpisu nie było. Depesza była wy 

słana z zachodniej prowincji. 
Czarny człowiek rozdarł depeszę na 

drobne kawałeczki i wrzucił je do ko- 
sza. 

—Dobrze!— mruknął spokojnie do 
siebie. 

    

    

Wczorajsze przedostatnie posiedze 
nie obecnej Rady Miejskiej było po- 
święcone prawie że wyłącznie spra- 
wiojm finansowym. 

W pierwszym rzędzie omawiano 
przedłożony przez Magistrat dodatko 
wybudżet na rok 1930—31 w wysoko- 
ści 622 tys. zł. na cele inwestycyjne 
(robołty drogowe, budowle, inwentarz 
do szkół i t. d.) Radni żydzi chcieli 
przeforsować przy tem wniosek prze- 
znaczenia 2 tys. zł. na inwestycje w 
tow. „„Toz* lecz zostali przegłosowani. 

Pq uporaniu się z budżetem, który 
został przez radę akceptowany, bez ża 
dnej dyskusji, przyjęto następnie wnio 
ski wyjednania w B. G. Kr. pożyczki 
w wysokości 100 tys. zł. na remont 
domów prywtn., 1250.000 zł. na roblr 
ty miejskie i rozszerzenie elektrowni, 

„ & posiedzenia Rady Miejskiej 
67 na dokończenie budowy domu 

szechną na Antokolu i uzyskanie kre- 
„dytu 250 tys. zł. «z M. Wyznań Relig 
na tę samą szkołę. Następnie Rada zgo 
dziła się odsprzedać Polskiemu Radju 
działkę w Kuprjaniszkach za sumę 37 
tys. zł. i nabyć na rzecz miasta plac 
przy ul. Łukiskiej 3. Po przyjęciu wnia 

czynności 
przy rejestracji samochodów i przedy- 
skutowaniu zgłoszonych na wstępie pa 

wniosków i skiero- 
waniu ich da tddpowiednich  komisyj, 

sków ja opłatach za różne 

siedzenia nagłych 

posiedzenie zostało zamknięte z tem 
że przed upływem kadencji, t. j. przed 

то- 
botniczegjy, 250 tys. zł. na szkołę pow- 

SŁ O w @ 

  
Od dnia 27 do 30 czerwca 1930 roku włącznie będą wyšwietlane filmy: 

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3, 

„АНА 
Trzy epoki z życia konia wyścigowego. Aktów 7. Nad program: 1 

Wiinie'* część II-ga. 2) „Harold ma nerwy“ komedja w 1 akcie. 3) *,Tygodnik Eclair Nr 46'* komedja w 1 

akcie. 4) „Tygodnik Eclalr Nr 48'* komedja w 1 akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. 
Następny program: „UPIORY. 

ELLĄ 
1) „Pan Prezydent Rzeczypospolitej w 

  

Na sea! 
Pierwszy dźwięko- GAR 

wy kino-teatr 

„HELIOS* 

Fenomenalny DOUGLAS FAIRBANKS 
w najnowszym przebojowym dramacie 

Film, który zachwycił cały świat. Ze względ 
DOZWOLONE. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15 

od godz. 4.30 i 6-ej ceny miejsc: „BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. Wielka atrakcia dźwiękow! 

*p ŽELAZNA AASKMA““ 
u na wysoką wartość artystyczną tego przeboiu DLA MŁODZIEŻY 

  

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„HOLLYWOGD' 
3 _ Mickiewicza 22. 

„BIAŁA 
15 lipca zwołane będzie jeszcze jedno 
posiedzenie R. M. dla załatwienia nie- 
cierpiących zwłoki spraw. 

  

Turniej tenisowy o puhar „Słowa'” 
Przypominamy, że w niach 28 i 29 (sobota i niedziela) b. m. odbędzie 

się na kortach w parku sportowym im. 

w programie którego są: gra pojedyńcza 

gen. Żeligowskiego turniej tenisowy 

U 7% V pan o nagrodę przechioki 

nią firmy Nowicki i Syn oraz gra pojedyńcza panów z wyrówmaniem o nagrodę 

przechOdnią — puhar Redakcji „Słpwa' dla 

i niestowarzyszonych. 

zawodników stowarzyszonych 

Zapisy przyjmuje kierownictwo Parku Sportow. im. gen. Żeligowskiego. 

Gra z „wyrównaniem* pozwala na wzięcie udziału zawodniktjm słab 

szym obok rutynowanych, gdyż polega ona właśnie na wyrównaniu i umiejęt 

ności przy pomocy „zwyżek* i „zniżek*. 

Zwyżki te, czyli punkty doliczane będą przez handicap'era, p. Grabow 

skiego na korzyść gracza słabszego, „zniżki”, zaliczone na niekorzyść gracza 

mocniejszego i dopiero po wygraniu tych punktów w g-em'ie, rozpoczyna się 

normalne zdobywanie punktów na swoją korzyść. Jak wynika z tego, szanse 

wszystkich graczy są w tym turnieju zupełnie równe i każdy bodaj b. słaby 

gracz może zwyciężyć. 

Turniej wywoła zrozumiałe zainteresowanie i w roku bieżącym ilość za 

pisanych zawodników będzie się przedstawiała okazale. 

i Poszukujemy 
lub sublokatorów 

na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, 

Katedralny. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Słowa* od 9 do 10. 

rosa" 

sublokalona 
okna na plac 

Popierajci 
Zaraz po wyjściu przykrego intere 

santa, Gatterman zadzwonił do Wirgi- 
nji, wzywając by przyszła napisać kilka 
listów. Odrazu zauważył pewne wzbu- 
rzenie w jej twarzy i zapytał: 

— Pani iest dziś zdenerwowana. 
Czy coś się stało? 

— Nie dziękuję panu. Ale ten czło 
wiek, który przed chwilą wyszedł od 
pana, tak dziiwnie się zachowywał... 
— Co on zrobił? Czy obraził panią? 
— Nie... tylko przestraszył mnie 

trochę, 
— To nic, panieńeczko, — uśmie- 

chnął się szef. — On nie wszystkie 
klepki ma w porządku, a zresztą to 
człowiek spokojny. Chciał kupić ten 
dom za dwadzieścia tysięcy gotówką,. 
a reszię listami zastawnemi na  pięć- 
dziesiąt lat. Czy, pani słyszała coś po- 
dobnego? Takich ludzi trzeba związy- 
wać i trzymać pod zimnym kranem, al- 
ba wysyłać do jakiegoś sanatorjum na 
brzeg morski. Ale my nie traćmy czasu 
i zabierzemy się do roboty. 

Wikginja machinalnie spełniała ro- 
kazy, nie bardzo orjentując się w tem, 
co szef dyktował. Myślii jej powracały 
uparcie do czarnego człowieka i, dziw- 
nym trafem kojarzyły go stale z Ton- 
ny'm, jakby ten wesoły młody mężczyz 
na mógł mieć coś wspólnego z pont 
rym, podobnym do: trupa, nieznajo- 
mym! 

Wieczór spędziła Wirginja w salo- 
niku swej gospodyni, szyjąc sobie no- 
wą suknię ii słuchając nieskończonej hi- 
storį z czasów, gdy staruszka była 
młoda, bogata i kochana, a powodze- 
nie i szczęście uśmiechało się jej we 
wszystkiem. Poraz pierwszy «ego wie- 
czoru Wirginja poczuła, że chętnieby 
spędziła kilka godzin w towarzystwie 
Tonn'ego. В 

Miała wielką ochotę opowiedzieć, 
mu o czarnym truposzu. Sama nie ro- 
zumiała, dlaczego to przypadkowe spo 
tkanie zrobiło na niej tak silne wraże- 
nie. A jednak nie mogła pozbyć się 
złych przeczuć i pragnienia opowiedze- 

tu wrackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witold Wovdyfło | 

e L.O.E.P. 
nia wszystkiego swemu przyjacielowi. 

Noc miała bardzo niespokojną. Śnił 
się jej Tonny i człowiek, podobny do 
truposza i Maurycy Gatterman, pływa 
jący pośród obłoków i.stamtąd śledzą- 
cy wszystko i wszystkich. 

W drodze do biura, Wirginja kupi- 
ła, jak zawsze, gazetę. 

Spojrzenie jej padło na 

zatrzymał się, 
— Przepraszam panią, czy pani 

chora?. 
Wirginja usiłowała uspokoić swe 

bijące gwałtownie serce i przezwycię- 
Z wysił- 

kiem uś iechnęła się do przechodnia i 
zapewniła, że czuje się doskonale. Ten 
raz jeszcze obrzucił ją ciekawem spoj 

żyć ogarniającą ją słabość. 

rzeniem, zdjął kapelusz( przeprosił 
odszedł. 

Wirginja podeszła do ściany В © 
parła się o nią bezmyślnie Minęła długa 

spoj- 
rzeć znów na gazetę. Oczy jej wpiły się 
w fotografję, Ślizgały się po całej tej 
tak dobrze znanej, a tak dalekiej, a ser- 
ce biła nieprzytomnie, jakby chciało 

chwila, zanim zdecydowała się 

rozsadzić jej pierś... 
Wreszcie zapanowała nad 

jeszcze niespokojnie i zamierało 
wzruszenia, ciało całe drżało i osłabie 
nie mijało bardzo wolno, 
zaczęła przychodzić do siebie. 

'Drżącem* palcami otworzyła toreb- 
kę, wyjęła dwa pensy i weszła do, znaj 
dującej się obok budki telefonicznej 
Teleforowała do Stewensa. 

dzia., że zawsze znajdzie się tam ktoś, 

leka dobiegł do niej znajomy głos. 
— Tonny? у 
— Tak, to ja! Ale panii wcześnie 

wstała! Czy panii ma wolny dzień! Czy 

pierwszą 
kolumnę i nagle zamarła na miejscu. 
Jakiś pan, mijając ją spojrzał na nią i 

i — Tak, IWirginio, widziałem 

ję sobą, 
myśli zaczęły się rozjaśniać. Serce biło 

ze 

ale zwolna 

Wczoraj, 
dając jej numer swego telefonu, powie- 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

Z dnia 26 czerwca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolar 8.88 i 1/2. Nowy York kabel 
8.921. Franki francuskie 35.03. Nowy York 
8.809. Holandja 358.62. Londyn 43.35. Wło- 
chy 46.75. Paryż 35.03 Praga 26.46 i 1/2. 
Szwajcarja 172.90. Stokhonim 239.69. Buda 
peszt 156.10. Berlin 212. 58. 

Papiery procentowe. 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 110.75, 
— 111,75. 5 proc. dolarowa 64, — 63.50, 10 
proc. kolejowa 102.50 — 103, 5 proc. kon- 
wersyjna 55.50, 6 proc. dolarowa 77. 8 proc. 
L. Z. B. G. K. i B. Roln., obligacje B. 6 K. 
94, te same 7 proc. 83.25, 8 proc. warszaw. 
16, 75, 75. 4 proc. warsz. 55.75. 5 proc. war- 
szawskie 58.75. 4 proc. ziemskie 45.75. 8 
proc. Piotrkowa 69.25, 10 proc. | Siedlec 
83.25, 5 proc. Kalisza 50.50. 8 proc. Łodzi 71 

Akcje: 

Bank dyskontowy 116, Bank Polski 
168.50, 168.25. 168.50. Bank Związku Spółek 
Zarobkowych 72.50. Elektryczność w Dąbro 
wie o: ukier 30.50 Haberbusch 109, Spi- 
rytus 23. 

78-00-0083 60% 

OGŁOSZENIE 

_ Garnizonowa Komisja żywnościowa dla 
Wilna, Nowo-Wilejki i Podbrodzia, podaje do 
wiadomości, że termin przetargu Se apons 
w swoim czasie na dostawę artykułów żyw- 
nościowych na czas od dnia 1.VIII 1930 r. 
do dnia 30.IX 1930 r. przesunięty został na 
dzień 2 lipca 1930 roku, godz. 10-ta i odbę- 
dzie się w świetlicy 3 pułku zrtylerji ciężkiej. 

W uzupełnieniu poprzedniego wezwania 
do składania ofert przypomina się, że jak w 
poprzednim przetargu obecny przetarg obej- 
mie również siano, słomę i jarzynę świeżą, 
jak też ziemniaki, buraki i kapustę. 

Garnizonowa Komisja żywnościowa 
WILNO 

761 — VI—0 

  

Poszukujemy kapitatow 
500 — 1.000 — 1. dolarów i więk- 
sze sumy na pierwszorzędne hipoteki 
miejskie i wiejskie przy pewnem i 
dobrem oprocentowaniu oraz termino- 
wym zwrocie. Lokaty uskuteczniamy 
solidnie, prawnie i bezpłatnie. Ajencja 
„Polkres“ Wilno, ul. Krolewska 3, 
tel. 17-80. —0 

  

  

Tanio sprzedam 
doskon. ap. fotogr. i burkę, biuro, 
kredens, lodownię, kufer żel. mas., 
bronz, miedź, lampy ant,  ksiąžki, 
obrazki, buty i kalosze ciepłe, palta. 
Mickiewicza 43—3, ой 10 @о 19. —Т 

  

Mamy do ulokowania 
na hipoteki miejįskie 500 — 1.000 — 
2.000 — 3.000 dol. Ajencja *Polkres* 
Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80. -o 

PAMIĘTAJCIE 0 SIEROTACH Z DO+ 
MU DZIECIĄTKA JEZU! 

    
  

BTA OBCY TRZE 

w towa.zysiwie sympatycznego  mło- 
dzieńca? jestem... 

— Tonny!... 5 
Musiał dostyszeć nutkę niepokoju i 

rozpaczy w jej okrzyku, bp: zamilkł. 
— Proszę nie żartować. To takie 

straszne! Takie nieprawdopodobne... 
Nie mogę w to uwierzyć. Ale ja... ach, 
Tonny, ja sama nie wiem, jak to opo- 
wiedzieć! 

Głos przyjaciela płynął po drucie, 
jak uspakający balsam. 

— Proszę się uspokoić maleńka, 
ja poczekam, 'a pani zbierze myśli. Pro 
szę mówić wolna i spokojnie. Co się 
stało? 

— Ta gazeta... poranna... kupiłem 
ją przed chwilą. Na pierwszej stronnie 
jest fotografja.... człowieka...  powie- 
szonego dziś w nocy, w Dartnoor.... 

to. 
Ale proszę się nie denerwować, proszę 

- ©dpocząć... ja poczekam! 
Tonny był nadzwyczaj miły i ser- 

deczny! 
Przez chwilę druty milczały wresz 

cie Wirginja wyrzekła słabym, głuchym 
głosem: 

— Pan pamięta, co mówiłam panu 
o moim ojcu? у 

Tonny nie mėg! powstrzymač  0- 
krzyku zdumienia... Dziewczyna mówi 
ła dalej i głucho, monotonnie, jak do- 

- brze zapamiętaną lekcję, zdawało się, 
że sama wsłuchuje się ze strachem, 
we własne słowa: 

— |ego twarz pozostała mi w pa- 
mięci. Zdawało mi ię, że czas zatarł 

„i zmienił jego nbraz, kiedy widziałem 
go ostatni raz. Ale ta fotografja... Czło 
wieka, którego znaleziono wiszącego 

„na drzewie.. ten Mykael Calcotte, uwol 
kto przyjmie (i wykona jej polecenie, 
w razie jego nieobecności. Z zamierają 
cem sercem czekała odpowiedzi. Z da- 

niony z więzienia... to ten sam  czło- 
wiek, identycznie ta sama twarz, którą 
ja, Tonny... Tionny proszę przyjechać 
tu zaraz! Natychmiast! To niemożliwe, 
niemożliwć, ta straszne... Ale mój c©j- 
ciec miał na imię również Mykael!... 

Spokojnie i stanowczo zabrzmiał 
zechce pani zrobić niedużą wycieczkę głos Tonny'ego: 

     

zyczno-śpiewny. 
BALKON 80 gr. GEJSZA” 

DZIŚ! Mery Holau i James Murraj w śpiewno - dźwiękowym obrazie p. t. 
dramat erotyczny w 10 aktach. NAD PROGRAM: dodatek mu- 

Ceny miejsc do godz. 7-ej — PARTER 1 zł., 
Początek seansów o godz. 5-ej, ostatni 10.25. 

  

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Holendernia 12, tel. 13-30 
(gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej) 

Przyjmuje się zapisy do grup: LII zawodowej i LII amatorskiej, 
które rozpoczną zajęcia w dniu 1 

Nauka jazdy na 4 typach nowoczesnych maszyn. Specjal- 

na sala doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie 

urządzone warsztaty reperacyjne dla samochodów i traktorów 

(ciągówek rolniczych). 

Dorabianie części zamiennych. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarjat kursów 

codziennie w godzinach od 10-ej do 18-ej. 
urzędników państwowych specjalne ulgowe 

i POSADY B 
"RR - GORA © 

Nauczycielka 
z dużą praktyką przyj- 
mie na wsi na lato 
obowiązki przygotowa- 
nia dzieci de niższych 
klas gimnazjum za mi- 
nimalnem wynagrodze- 
niem. Oferty proszę 
kierować do admin. 
„Stowa“ pod A. P. -0 

lipca r. b. 

  

Dla pp. oficerów i 
warunki. —0 

  

ZARZAD TOWARZYSTWA AKCYJNEGO 

Albertyńska Fabryka Papieru i 
ktury Spółka Akcyjna 

W ALBERTYNIE 

ma zaszczyt zawiadomić 

po południu w pierwszym terminie, 

godzinie 7 po południu w drugim terminie, 
w biurze Zarządu Spółki Akcyjnej w Alber 
tynie odbędzie się zwyczajne Walne Zgro- 
madzenie Akcjonarjuszów, 
porządkiem dzjennym: 

z następującym 

1) Zagajenie Zgromadzenia i 
przewodniczącego, 

2) Sprawozdemie Zarządu za rok 1929 
i zatwierdzenie takowego, 

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, 
oraz rachunką strat i zysków za 1929 r. 

4) Podział zysków, 

5) Pokwitowanie władz Spółki z czyn- 
ności za rok sprawozdawczy, 

6) Rozpatrzenie 
żetu i planu działań na 1930 r. 

T) Wybory 5-ciu członków do 
Nadzorczej Towarzystwa, 

8) Sprawa rozbudowy fabryki. 
9) Podwyższenie kapitału akcyjnego, 
10) Sprawy kredytowe, 
11) Wolne wnioski Akcjonarjuszów. 

Rady 

Te 

p. p. Akcjonarju- 

szów, że w dniu 9 lipczi 1930 r. o godz. 5 
a wrazie Racjonalnej 

niedojścia do skutku, w tym samym dniu o Smetyki 

wybór 

i zatwierdzenie bud- 

  

Magistrat m. Wilna 
ogłasza nieograniczony pisemny prze- 
targ ofertowy na malowanie mostów 
Bernardyńsk., Zarzeczn., Popławsk. i 

Raduńsk. 
Termin składania ofert 

dnia 7 lipca r. b. o godz. 12-ej. 
O warunkaeh przetargu można się 

dowiedzieć w Sekcji Technicznej Ma- 
gistratu pok. Ne 52. 

Za Prezydenta 

Szef Sekcji Technicznej 
W. Czyż. 

upływa 

    
  

S WANE RAM KGB CG A GDY A OAM 

Francuzka 
nie bojąca się niewygód mieszkanio- $ 

Wiadomość w Adm. „Słowa* pod H.P. 

8 KUABWRAEMAKKE WODO MI     

  

— Niech pani wraca do domu. Gat 
terman może poczekać. Wyślę do nie 
go depeszę w pani imieniu, że pani za- 
chorowała li nie przyjdzie dziś do biu- 
ra. Za dziesięć minut będę u pani. Naj- 
ważniejsza rzecz — to spokój. Bo, mó- 
wię pani, że niema czego się niepokoić! 

Głos jego brzmiał tak spokojnie i 
pewnie, że dziewczyna uspokoiła się 
znacznie. Bez protestu poddała się je- 
go rozkazom i dopiero po powrocie do 
domu, gdy się zupełnie uspokoiła, zdzi- 
wiła się swej ulegliwści, wobec młode- 
go dziennikarza. 

Wkrótce zjawił się Tonny. Wirgin- 
ja pokazała mu gazetę. Przyjrzał się fo 
tografji i uśmiechnął się: 

— Oczywiście, to nie ma żadnych 
podstaw! Po drodze, wpadłem do jed- 
nej z większych gazet, do której pisu- 
ję czasami i dowiadywałem się o Cal- 
cotta. Sekretarz redakczi dostarczył mi 
wszystkich informacyj. 

Przedewszystkiem Calcotte niie był 
nigdy żonaty. 

Tonny mówił bardzo pewnie i stano 
wczo, w nadziei, że kłamstwo jego 
wywrze pożądane wrażenie. Obawiał 
się, że przy powtarzaniu szczegółów 
mógłby popłątać coś, ale na szczęście, 
Wiiginja przyjęła jego sława z olbrzy- 
mią ulgą i nie pytała o nie więcej. 

—Tonny, czy to napewno prawda? 
— Proszę być zupełnie pewną te- 

go! -— Jest to niewzruszpna prawda. 
Sekretarz redakcji nie kłamiie nigdy! 
Rodzice nazwali go Waszyngtonem i 
on godnie wstępuje w ślady swego 
imiennika! Coprawda traci dzięki temu 
myac pieniędzy, ale honor jego jest nie- 
wzruszony! Na mogile jego, jeśli um- 
rze, wypisane będą wszelkie możliwe 
pochwały, podczas gdy na blagierów 
z innych gazet nikt nie wspomni na- 
wet. Jest to bardzo nudny i bardzo: wy- 
bitny człowiek! 

Wirginja wesołym śmiechem  odpo- 
wiedziała na ten potok wymowy. Uspjx 
koiła się już zupełnie. 

— jaki pan zabawny, doprawdy z 

f PLA 
ch poszukiwa: wyjazd wieś, © m. 2 do 

wycn p ima na wyjazd na wie: 8 Śiczęgóły: 

Er 

ROŽNE 
G d avavava 
BR Kosmetyka BB Hiszpańskieo 
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Ko- 

Leczni- 4,990 — 5.000 dol. 
poszukuję na hipotekę 
domu w Wilnie, w 
sródmieściu. _ Lokata 
pewna. Pośrednictwo 
wykluczone. Proszę 
zgłaszać się od 2 lipca, 
w godz. od 5-ej do 
7-ej, ul. 3 Maja 1 ш. 1 

£C9C—1 

Solidnie 
lokujemy gotówkę 
pod gwarancje wek- 
slowe i hipoteczne 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0 

czej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 
l i kobiecą konser- 
M t wuje, doskonali, 

odświeża, usuwa jej 
skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W, Z. P. 43. 

UFOGĘ rórserwuj konserwuje, 
doskonali, _ odświeża, 
usuwa braki i skazy. do wydzierża- 
Regulacje i trwałe przy- Zaraz SĄ ogród 
ciemnianie brwi. Gabi- owocowy 1.000 jabłoni 
net Kosmetyki Leczni- (gnt, kamienna, graw- 
czej „CEDIB* _J. Hry sztynek, kalvil, aport), 
O hig 18 12 kilom, od pa 
m. 9 Przyjmuje W g.]nf. na miejscu: fol- 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 wark  Ikaźń, poczta 

Ikaźń, A. Szczegłowi- 
о 

ZGUBY 
РОИ GB FOTE B TSRS 

Z tymczaso- 

  

      

Atuszerta$miałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

wy dokument woj- 
skowy, wyd. przez 

Komisję Wojskową m. 
Wilna, rocznik 1907, 
na imię Tadeusza Ko- 
lawo, unieważnia się, 

Zgubion 
NUBBE EBRANERO  royerowy 1475, na 

Kupno | sprzedaż imię Wiktora Jagody, 
nasazawzenaunna UNicYažnia się. 

Dy: legitymację, 

  

budowlany, 
narożny, w f/ wydaną przez Dy- 

centrum miasta, a 1820 rekcję Poczt i Te- 
sprzedania. legr. m. Wilna, na imię 
ostowa 9 Antoniego Tomczaka, 

—T unieważnia się, 

panem nie można rozmawiać poważnie." 
Ale jednak takie podbbieństwo jest 
bardzo dziwne, nieprawdaż? — doda- 
ła patrząc na fotograiję. 

Tonny stwierdził z ulgą, że fotogra 
fja nie robiła na niej tak ciężkiego wra 

ženlia, ! 
Patrzala na 

iwością jedynie. a 
— Tak żywe wywołała we maż 

wspomnienia, że aż przestraszyłam sf 
— Takie wypadki zdarzają się czę 

sto! — oznajmił tonem  bezapelacyj- 
nym. — Gdyby pani czytała literaturę, 
poświęconą tym zagadnieniom,  wie- 
działby pani, że takie rzeczy zdarzają 
się codzień. Ale, jeśli pani będzie na- 
dal zamęczać siebie iakiemi głupstwami 
i przywidzeniami, zabronię pani czyiač 
gazety i zaprenumeruję „Dziennik dla 
miadych dziewcząt* — redagowany 
przez ciocię Polinę. Czy pani ma jej 
sławne pytania i odpowiedzi, jak np: 
„Wczoraj mój chłopczyk rozmawiał 
długo! z rudowłosą dziewczynką. Jak 
sama, czy wpierw porozumieć się z 3 
matką dziewczynki?““ ŻA 

Mirginja westchnęła. | 
Bardzyił to ładnie, że pan chce mnie 

rozweselić, ale wolałbym, żeby pan 
był nieco poważniejszy. Pan nie. zro- 
zumiał, jak bardzo mnie to wzruszyłbł! 
Ale teraz muszę śpieszyć do biura!. 

Oczy jej znów zatrzymały się na fo” 
togratji. 

Tonny zrozumiał, że jeśli pplzosta 
wi ja samą z jej myślami i požwoli 
przygłądać się fotografji, strach. j ej 

wróci. 4 
— Depeszowałem do Gattermana, 

że pani nie przyjdzie — oznajmił sta” 
mowczo. — Pani pójdzie ze mną, bū 
pożrzebuję jej pomocy. Kupuję dziś sa 
mochód, chcę, żeby mi pani dopomo” 
gła wybrać dobrą maszynę. 

— Thmny! Pan kupuje samochód 
—4ćDwuosobawy samochód, wyć 

czkowy! 

nią spóRbjnie, z cieka- 
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