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PRENUMERATA 
przesyłk 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

miesięczna z odniesieniem do domu łub z 
ą pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K. O Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BARANOWICZE — ul. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Księ. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 

KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 

pocztowa uiszczona m 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
garnia T-wa „Ruch“. 

IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Ksjęgafnia T-wa „Ruch”. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, Księgarnia Jažwiūskiego. > 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — T-wa РО 
ST. ŚWIĘCIANY -— ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

K. Smarzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc, drożej. 

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. 

  

„W PERSPEKTYWIE TYGODNIA Odroczenie sesjiSejmuŚląskiego KONGRES KOMUNISTYCZNY W MOSKWIE 
— Wzrpst bezr”bocia w  Anglji. 

Klęska bezrobocia jest jedną z najbar- 
dziej palących spraw politykii wew- 

nętrznej w Anglji. Według danych 

urzędowych cyfra bezrobotnych w 

ciągu ostatnich dwóch tygodni wzro- 

sła la 110.000 i wynosi obecnie: 

1.885.300 osób. W porównaniu do 

liczby. bezrobotnych, którą notowano 

w momencie, gdy rządy sprawowali 

| konserwatyści, t. j. rok i parę mie- 
sięcy temu, armja bezrobotnych wzro- 

'_sła prawie o 50 proc. 

Stały wzrost bezrobocia jest wy- 

p razem pogłębiającego się kryzysu 

gospodarczego jaki przeżywa  Anglja. 

Mimo wysiłków rząd Mac Donalda 

nie może przeciwdziałać stałemu 

pogarszaniu się sytuacji. Na tem tle 

miały już miejsce mnieporozumienia 

polityczne w łonie Labour Party i w 

| samym rządzie, które doprowadziły 

de ustąpienia sir Mosley'a z gabinetu 

i odrzuceni a jego radykalnego  pro- 

jektu walki z bezrobociem.. Po ustą- 

pieniu Mosley'a i częściowej  reorga- 

nizacji gabinetu zwołał Mac Donald 

kcnierencję, jjakąby u nas nazwano 

międzypartyjną, w celu _ omówienia 

środków walki z bezrobociem. Kionser 
watyści jednak zaproszeni a nie 

przyjęli, wobec czego odbyła się kon- 
ferencja Mac Donalda z Lloyd Ge- 

łergem. Narada ta nie dała żadnego 

rezultatu. Mac Donald przedstawił na 

jniej program rządowy, opierający się 

głównie na osiedleni u robotników na 

wsi i reorganizacji zbytu produktów 

rolnych, wzmożonej budowie  do- 

mów.i dróg, użyznianiu pól leżących 

dotychczas odłogiem. Dla  zrealizo- 

wania tego programu rząd zamierza 
zażądać pełnomocnictw dla wyko- 

nania robót na wypadek, gdyby są- 

morządy miejskie i hrabstwa odmó- 
wiły swej współpracy. Część kosztów 

związanych z temi robotami powin- 
ny opłacić samorządy miejskie i hrab- 
stwa. Liberałowie z swojej strony 
wysunęli projekt zaciągnięcia poży- 
czki wewnętrznej w wysokłości 200 

| móijonów funtów dla zreorganizowa: 

nia przemysłu, na co jednak Mac 

Donald nie zgodził się i w ten sppsób 
konferencja si” rozbiła. ; 

Pod wpływem alarmujących wia- 

domošci o rosnącem bezrobociu gru- 
pa 70 deputowanych partji pracy 

zwróciła się osiatnio dod rządu z 
interpelacją aby jak najszybciej przed 

stawił program walki z bezrobociem. 

Ten, który został przez Mac Donal- 

da przedstawiony ma konferencji Z 

Lloyd Georgem, niezadawalnia  zna- 

3 cznej „części Labour Party, która 

' jest za bardziej radykalnemi, środka- 

mi. W ten  spos Mac Donald 
wzięty jest w dwa ognie: z jednej stra 

ny jego 'własne stronnictwo w po- 
ważnej swej części różni się z rzą- 

dem co da środków walki z bezro- 

: 

у 

bociem z drugiej liberatowie, | ktėrzy 

dotychczas zawsze pocichu  poma- 
gali Mac Donaldowi, wytargowując 

dia siebie rozmaite korzyści ', od- 
mówili poparcia jego programu. Po- 

zycja Mac Donalda nie jest do poza- 

zdroszczenia,  tembardziej że  kwe- 

stja bezrobocia nie wyczerpuje wszy- 

stkich kłopotów jakie ma na głowie 

rząd Labour Party. 
— Prjekt tpiórm w  Indjach. 

Druga część sprawozdania komisji Si- 
mona ogłoszona została zgodnie Zz 

5 zapowiedzią 24go b. m. Jest to olbrzy 
mi tom poświęcony omówieniu tych 
reform, które zdaniem komisji  nale- 

ży  przepnowadzič. Zdaniem komisji 
należy wytworzyć ciągłość w rozwoju. 

Indje należy traktować jako całość, a 

więc uwzględnić też należy księstwa 
pozostające pod zwierzchnictwem Am 

"giji. Ostatecznym celem winny być 
= Zjednoczone Indyj, w skład 
których wejść mają nietylko prowin- 
cje pozostające pod zarządem Anglji, 
ale też i Iksięstwa bezpośrednio pod- 
ległe Angijii. 

i Pumkt ciężkości proponowanych 

przez komisję reform leży w reformie 

celu, by niedotykalni (parjasi) 

ustawodawstwa, i administracji pro- 

wincyj. Płrzedewszystkiem musi się 
przeprowadzić rewizję granic prowin- 

cyj, by doprowadzić do tego, by ob- 

szar przeciętnej prowincji był  mniej- 

szy. Ciała ustawodawcze prowincjyj 

obradować mają przez pięć lat a nie 

jak dotychiczas przez trzy, aa skład 

ich wynosić ma 200 do 250 członków, 

a mie jak dotychczas 160. Sprawozda- 

nie ubolewa, że Hindusi ji mahomeia- 

nie dotychczas nie mogli się pogodzić 

i dlatego jest za utrzymaniem  osob- 

nych list wyborczych dla Hindusów 

i malfometan. Pewna ilość mandatów 

ma być zastrzeżona także dla  par- 

jasów. Prawo wyborcze ma być roz- 

szerzone i objąć ma 10 proc. ludności, 

a mie jak dotychczas 2,8 procent. 

Władza wykonawcza spoczywać ma 
w rękach gubernatora i ministrów od- 
ppwiedzialnych przed parlamentem. 

Gubernatorom dalej wyłącznie pod- 

legać mają pewne sprawy, które zo- 

stają obecnie ściśle iokrešlone. Są to 

sprawy, bezpieczeństwa i spokoju w 

prowincjach, dlatego policja ma im 

bezpośrednio podlegać. W pierwszych 

dziesięciu latach ma gubernator wy- 

znaczyć połowę posłów, a to w tym 

jako- 

też i Europejczycy mogli otrzymać 

swych przedstawicieli. 

Centralny parlament pochodzić ma 

nie z bezpośrednich wyborów, lecz 

składać się ma iz posłów  nominowa- 

nych przez prowincjonalne parlamenty 

Każda prowincja otrzymać ma jednego 

pizedsiawiciela na miljon ludności, a 

ten przedstawiciel może też być, ale 

"nie musi być posłem _prowincjonal- 

nych sejmów. iKadenqja parlamentu 

centralnego trwać ma przez pięć 

lat. Obok tego pdrlamentu istnieć 

ma madal Rfada państwa, jako dru- 

gie ciało ustawiodawcze. Na razie kom 

petencje tego* parlamentu pozostają 

prawie niezmienione, ale sprawozda- 

nie przewiduje w przyszłości. ich roz- 

szerzenie. 

Egzekutywa spoczywa w rękach 

wicekróla, który sam mianuje swoich 

wiceministrów, a więc jego władza ma 

być wzmocniona (dotychczas  mini- 
strów nominował angielski minister 

dla Indyj). W kraju ma pozostać ar- 

mja dla utrzymania porządku i za- 

bezpieczenia granic. Armja w Indjach 

musi też być do dyspozycji Anglji 
na wypadek wojny z innemi państwa- 

mi. Nienanruszone mają pozostać po- 

datki i cła. Dochody płynące z mo- 
nopolu solnego mają być zastrzeżone 
prowiincjom. 

Raport Simona spotkał się w In- 

djach z niezadowoleniem i ostrą kry- 

tyką. Jest to zrozumiałe, iż zaprojek- 
fowane reformy w momencie podnie- 

cenia wywołanego przez ruch Ghan- 

diego muszą wydawać się  nacjonali- 

stom induskim zbyt skromne. Można 
jednak przypuszczać, że gdy minie 

wzburzenie, a do tego wyraźnie w In- 
djach idzie, raport Simona stanie się 
podstawą do dyskusji konferencji 

działaczy politycznych Indyj, której 

zwołanie na jesień b. r. zapowiedział 
wicekrół lord Irwing. 

— Konflikt Maltański. Malta jest 
bardzo czułem miejscem w imperfal- 
nym (organi „zmie Wielkiej Brytanii. 

Jest ona wskutek swego położenia ge- 

ograficznego pierwszorzędną bazą mor 

ską na drodze Indyj, którą to drogę 

szczególnie troskliwie Anlja musi 
ochraniać. Ostatni zatarg pomiędzy 

rządem angielskim wyspy a ludno- 

ścią katolicką pod wpływem posunięć 

gubernatora Malty lorda  Stricłanda 

zaostrzył się do tęgo stopnia, iż stał 

się kwestja, w której stronami są z 
jednej strony Wielka Brytanja z dru- 

giej Watykan. Podłożem zatargu jest 
spór religijno - narodowościowy. Og- 

łoszone w tej sprawie dokumenty dy- 
plomatycznie angielska księga błękitna 
i biała księga Watykanu (o czem pi- 

saliśmy przed kilku dniami) oświeśliły 
całokształt zagadnienia, a oświadcze- 

nie sekretarza do spraw kolonij lor- Anglji jako sojuszniczki w sporze z | 234 54 

WARSZAWA 1. 7. (PAT). Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w spifawie od- 
roczenia Sejmu Śląskiego. 

Na podstawie art. 21 ustawy kt jnej z dnia! 15 lipca 1920 r., zawierzjącej 

statut organiczny województwa śląskiego (DURP nr. 73 poz. 497), odiaczam gesję Sej- 
mu Sląskiego. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) 1. MOŚCICKI. 
Prezes Rady Ministrów (—) W. SŁAWEK. 

Wilno, dnia 29 czerwca 1930 r. 

Premjer Sławek o kongresie Centrolewu 
WARSZAWA, i Vii. (tel. wł. „Słowa*%) Premjer Sławek wyjechał w po- 

niedziałek do Druskienik do Marszałka Piłsudskiego i przed wyjazdem udzie- 
lił nam następującego wywiadu: 

Jak się p. Premjer zapatruje na krakowski kongres Centrolewu? 
Jeżeli to miała być próba mobilizowania opinji na rzecz partyjników 

i pociągnięcia mas do obrony ich obrażonych aspiracyj,to trzeba stwierdzić, że 
próba ta, czego byłem pewien, nie udała się. Społeczeństwo nie ma żadnej 

ochoty angażować się do tej gry, co świadczy о trafnym instynkcie społe- 
czeństwa. 

Czy z tego wynika, że p. Premjer lekceważy kongres krakowski? 
Tak. Jeśli chodzi o zamierzoną próbę sił ze strony Centrolewu. Nato- 

miast, jakkolwiek skłonny jestem do traktowania rezolucji jako nonsensu, do 
którego doprowadziła bezsilna histerja, to jednak, jako szef rządu nie mogę 
przechodzić do porządku nad poczynaniami, które dążą do szerzenia anarchii 
i skierowane są przeciwko Państwu i jego najwyższym przedstawicielom. 

Czy p. Premjer wyciągnie konsekwencje z przebiegu kongresu kra- 

kowskiego? 
O, tak!!! 
Na tem zakończyliśmy wywiad. 

Poseł Kościałkowski wojewodą białostockim 
WARSZAWA. 1. 7. (tel. wł. „Słowa*) Zródła urzędowe potwierdzają po 

głoskę o zamierzonej nominacji posła Kościałkowskiego na stanowisko woje 
wdy białostockiego. 

Wicewojewoda białostocki mjr. dr. D! ziadosz przechodzi do prezydjum 
Rady Ministrów na stanowisko zastępcy szefa gabinetu prezesa Rady Ministr. 

Eksportacja zwłok Ś. p. Juljana Ejsmonda 
WARSZAWA. 1. 7. (PAT). Dziś o godzinie 6 rano w specjalnym wagonie doczepio- 

nym do pociągu pośpiesznego Warszawa — Zakopzne przybyły do Warszawy na dwo 

sec giówny zwłoki tragicznie zmarłego śp. Juljana Ejsmonda. O godz. 7 rano zwłoki 
przewieziono do kościoła św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży, gdzie zostały ustejwio- 

ne na katafałku w dolnym kościele. Pogrzeb śp. juljana Ejsmonda odbędzie się jutro o 

godz. 10,30 rano po ukończonem nabożeństwie żałąbnem ne, cmentarzu Pow ązkowskim. 

  
  

Nieprawdziwe pogłoski o chorobie Ojca Św. 
RZYM. 1. 7. (PAT). „Osservatore Romano'* zaprzecza  kategprycznie 

rozpowszechnianym przez prasę rąymską wiadomościom o złym stanie zdrowia 
Ojca świętego. ' 

Uchwaty Kongresu Unji Celnej 
PARYŻ. 1. 7. (PAT). gres europejskiej unji celnej przyjął rezolucjęg 

apelującą do europejskiej opinji publicznej w sprawie położenia kresu wojnie 
taryf"wej. Z kolei kong. powziął uchwałę w sprawie zwołania kionier. przedsta 
wicieli kół rządowych dla zbadania problematu produkcji oraz rozdzikłu prp- 
duktów rolnych. O godzinie 17 Briand przyjął delegatów zagranicznych, przy- 
byłych na kongres. 

Kongres eufopejskiej unji celnej uznał Konieczność doprowadzenia do 
powszechnej europejskiej unji celnej, poczem dopieńo ugrupowania sąsiadują- 
cych z sobą nazodów będą łączyły się w związki. 

Cziczerin wraca do łask 
WIEDEN. 1. 7. (PAT). Korespondent moskiewski „Neue Freie Presse'' do- 

wiaduje się, że bezpośrednio po kongresie partji komunistycznej ma nastąpić 
decyzja co do kierownictwa urzędem spraw zagranicznych. Cziczerin w ostat- 
nich latach uprawiał do pewnego stopnia frondę osobistą. Był on mianwicie 
przeciwny temu, aby urząd zagraniczny podzielony był na poszczególne resorty 
których szefowie pozostawaliby w bezpośredni m i stałym kontakcie z zarzą- 
dem stronnictwa komu nistycznego. Cziczerin pragnąłby skupić w swoich rę- 
kach kierownictwo całego mechanizmu dyplomatycznego. Według korespon- 
denta, stronnictwo komunistyczne ma zamiar uczynić Cziczerinowi. ustępstwo 
O ile pozwoli na to stan jego zdrowia, jest prawdopodobne, że Cziczerin obej 
mie kierownictwo spraw zagranicznych. : 

“Po ewakuacji Nadrenji 
OFERTA WILHELMA II. 

NOWY YORK. 1. 7. (PAT). (Reuter) Historyk amegykanski Bigelow 
powrócił z Doprn, gdzie składał wizytę byłemu cesarzowi Wilhelmowi. : 

Były gesarz oznajmit Big elowi, że gdyby naród niemiecki wezwał gp 
do powrotu, to minzo swego wieku byłby skłonny do objęcia z powrótem tro- 
nu, gdyż uważałby to za swój obowiązek. 

Austrja a opróżnienie Nadrenii 
WIEDEŃ, 1 VII. PAT. Z okazji opróżnienia Nadrenji prezydent republiki 

austrjackiej Miklasz wysłał depeszę gratulacyjną do prezydenta Rzeszy Hin- 
denburga, w której zapewnia, że ten pamiętny w historji całego narodu nie- 
mieckiego wypadek wywołuje także w Niemczech austrjackich bohaterskie 
uczucia szczerej radości. 

Zamknięcie sesji parlamentu rumuńskiego 
BUKARESZT. 1. 7. (PAT). Zakończyła się tu sesja parlamentu. Premier 

Maniu odczytał orędzie królewskie zamykające sesję. 

ЫВЕПЕШИНОНИТЕОННЕ IT K TE NN EOS TNT OT EPT ND НЕ 

da Pasfielda podczas dyskusji nad Włochami. Prasa francuska bez og- 
sprawą mialtańską mie wskazuje aby ródek pisze, że ruch separatystyczny 
rząd angielski zamierzał ppdjąć roko- ną Malcie jest popierany przez Wło- 
wania ze Stolicą Apostolską o kon- chy, które nietylko dążą w swej im- 

kordat, który sprawy religijne należy- perjalistycznej polityce do opanowania 
cieby unormował. Najciekawszem jest Tunisu lecz pragną również  usado- 
jednak to, że z drobnej stosunkowo i S 2 6 

sprawy  zatargu na Malcie polityka t 1 > Ё B waz R WE 
Wancuska piagnie wyciągnąć dla stopniw zagrażają Anglji jak Fran- 

siebie korzyści w sensie pozyskania ЧЕ * 

  

XVI ZJAZE W. K. P. 

W czwartek dnia 26 czerwca od- Tomski, Uchanow, Chatajewicz, Czu 
było się w Moskwie uroczyste otwar bar, Szwernik,  Szeboldajew, Szki 
cie XVI wgólnozwiązkowego zjazdu tatow, Jakowlew,, Jarosławski. 
partji komunistycznej przy udziale li- Kiedy przy czytaniu listy człon 
cznych przedstawicieli rządu i orga- ków prezydjum padło imię  „Sta- 
nizacyj komunistycznych z całego Кга- Ни“ wszyscy uczestnicy zjaz- 
ju Już na kilka godzin przed począt- du powstali ze swych miejsc 
kiem obrad sala posiedzeń zaczęła się i zgotowali Stalinowi gorącą owację. 
napełniać, a kiedy o godzinie 5.30 po Honorowe prezydjum XVI ogólnozwią 
poł. na trybunie ukazał się Kalinin, zkowego kongresu partji komunistycz- 
sala obrad zapełniona była po brzegi. nej stanowią przedstawiciele  zagra- 
Przyjęty przez uczestników kongresu nicznych stronnictw komunistycznych 
hucznemi oklaskami, Kalinin powitał niemieckiej, angielskiej, amerykań- 
zebranych w imieniu Centralnego ko- skiej, francuskiej, polskiej, holender 
mitetw partji, przyczem przemówienie skiej, italskiej, czechosłowackiej, chiń- 
swe zakończył według utartego już skiej i bułgarskiej. 
szablonu słowami: „Niech żyje zwy- Po dokonaniu wyborów  prezyd- 
cięska budowa socjalistyczna, "niech jum zjazd przystąpił do pracy, uchwa- 
żyje ogólnozwiązkowa partja bolsze- lając przedewszystkiem zgłoszony po- 
wików, niech żyje XVI zjazd stronni-, rządek dzienny obrad zjazdowych. 
ctwa'. Na okrzyk ten sala obrad od- Następnie przyjęto do wiadomo- 
powiedziała mowemi oklaskami, po-. Śc sprawozdania: polityczne, organi- 
czem Kalinin zarządził początek obrad. zacyjne, komisji rewizyjnej, central- 
oddając jego przewodnictwo w ręce nego komitetu partji, delegacji O- 
piezydjum, składającego się z 40 gólnozwiązkowej partji komunistycznej 
członków. Z wybitniejszych komuni- it. d. 
stów w prezydjum zjazdu zasiadają: Bez jakiegokolwiek sprzeciwu przy 
Akułow, Andrejew, Artiuchina, To- jęto również referaty o realizacji pla- 
weris, Woroszyłow, Gej,  Gołoszcze- nu pięcioletniego, o ruchu kolektyw- 
kin, Zaleski, Zdanow, Kubakow, Kaga nym na wsi, i rozwoju gospodarstwa 
nowicz, Kalinin, Kałgina, Kirow, Kołoti wiejskiego, 0 zadaniach organizacyj 
łow, Kossier, Stanisław,, Kosarew, zawodowych w okresie rekonstrukcji 
Kujbyszew, Łominadze, Manuilski, gospodarstwa narodowego i o wy- 
Mikojan, Mołotow, Nikołajewa, Or- borach do centralnych instytucyj par- 
dżonikidze, Pietrowski, Rumiancew,  tyjnych. 
Rudzutak, Rykow, Stalin, Syrcow, Powszechny entuzjazm wywołało 

również przemówienie naczelnego do- 
wódcy czerwonej armji daleko-wscho 

  

ECH A STOLICY dni'ej,  Bluechera, który pozdrowił 
zjazd w imieniu robotniczo - wło- 

5 šcianskieį armji czerwonej. „Mogę 
AUDJENCJE, PRZYJAZDY I WY- powiedzieć — oświadczył  Bluecher, 

JAZDY. — że armja czerwona, stojąca na 

* WARSZAWA. 1. 7. (PAT). Dnia 2 lipca wysokim poziomie zarówno pod wzglę 
rb. p. minister poczt i telegraiow inż. Boer-. dem politycznym, jak i technicznym, 
ner wyjeżdża na inspekcję dyrekcji poczt i wy niczem nie ustępuje armjom 
telegrafów w Lublinie oraz miejscowych urzę ańsiw butźnżzy dych 
dów pocztowych. Ponadto p. minister poczt P „Du yjnych. | % 
i telegrafów przeprowadzi inspekcję  urzę- Wojska czerwone stoją  niewzru- 

dów na linji Chetm- Lubelski, Krasnystaw, szenie ma straży granic. sowieckich 
Puławy, Dęblin, Powrót p. ministra nastąpi ; zdecydowane są do odparcia każde- 
dnia 3 lipca wieczorem. „1: © napadu.* Po Blucherz 

Pan minister rolnictwa Janta Połczyński SĆ napadu. ducherze  przema- 
wiał jeszcze (przedstawiciel floty czer odbył w dniu dzisiejszym konferencję z pod | i 

sekretarzem stanu w Ministerstwie W. R. ; wonej, który zapewnił uczestników 

OPARSZAWA 17 (PAT). Pan mini Kongresu, Że flota czerwona bez 
ster spraw zagranicznych Zaleski otrzymał ostrzeżeń popiera generalną „ linję 
nestępującą depeszę z Pragi: | partjj komunistycznej. Swe przemó-. 

Federacja Inżynierów Słowian ma zasz- wienie zakończył przedstawiciel 
czyt BE i e si do ty żądaniem  jakriajbardziej stanow- 
nia z okazji kong: , A. i Iki 

nego zagadnieniom gospodarczym i tury- CZES kontynuowania walki z lewym 
stycznym, żywiąc zarezem nadzieję, że Jego « prawym oportunizmem. 

Ekscelencja nie odmówi swego cennego po- Na tem zakończono pierwsze po- 
5 W pa 16 CÓW Zale siedzenie XVI ogólnozwiązkowego zja 
ŚNI Oo RA zdu partji komunistycznej. ski odpowiedział Federacji Inżynierów  Sło- 

wian depeszą nestępującą: ! 
Зисизие wzruszony depeszy da PRZEMÓWIENIE STALINA 

skierowaną do mnie przez Federację Inżynie Na drugiem posiedzeniu kongresu partji 
rów Słowian, śpiesząc wyrazić podziękowa- mak zj Stalin wygłosił ak 

nia i zapewnienia całkowitego poparcia, Ży- nie, w ktėrem podając w analizie obecną 
cząc kongresowi ze swej strony jak najpo- sytuację międzynarodową zaznaczył, że 

myślniejszego przebiegu jego ALE A prac. ostatni okres jest okresem zwrotnym nie- 
ZAL у itylko dla związku sowieckiego lecz takže 

dla krajów kapitalistycznych. Zwrot ten o0z- 
KONGRES KOMUNIKACYJNY W  nacza dla Z. S. S. R. nowy rozwój go- 

WARSZAWIE spodarczy, zaś dla krajów Ikapitalistycz- 
nych upadek gospodarczy. Kryzys jaki 

W poniedzizłek otwarte szostuw w War przeżywają kraje : kapitalistyczne spowodo- 
szawie obrady 22 międzynarodowego Ког- wany został zdaniem mówcy nadproduk- 

  

gresu w sprawach tramwajiictwa, kolėjui- cją. 
ctwa dojazdów i ruchu autobusowego. Największe sprzeczńości istnieją mię- 
№\ kongres przybyło koło 400 ielegatów z dzy Stanami Zjednoczonemi a Anglją, te- 

; renem zaś walki jest Ameryka Południowa, 
S A Eau ei a W. AE o 2 Sona A a 

awek min. Kuehn, min. Mataki .. . waga w walce tej jest po stronie Stanów 
Posiedzenie kongresu zagaił przewodni- Zjednoczonych. 

t aa B Ls Charakteryzując sytuację  międzynaro- 
ncker, któr i sdsteiw:cie- B . . ан 

l rządu i delegatów. poszczególnych BIE =" „Aba : abe ы ży sag Kry 
odczytał depesze powitalne, poczzm WYSIO- pzęsty ka ocznych TERA, ja 
sił przemówienia powitalna p. min'ster Komu ožiai Kada p rów kapitalistycznych ko- 

nikacji inž. Kuehn, A „Miasta kate Z X RUR, co wycie ataki pro- 

Sapas Os RE e DS „gokas, preeko Ž.S. RR PES 
bylo się pod przewodnictwem prezesa zwią (ule Paa RAE R I 
zku Steina Gi trzecie ee > A Kas aaa Sa 
chniczne w czasie którego m. in. d:iegat PO Sn pd S LŽ A 
ski prof. Podoski z Warszawy mówił 0 zja- AT = = SR, S asies S Sy 
wisku korrozji elektrolitycznej. Po południu zaż w zlikwidowaniu konfliktu kolejowego 

również w Stowarzyszeniu Techników 0d- z Chinami, wznowieniu stosunków SWE 

balo S an esiedzenie een pi rnvoj sorunków gospodarczych 
Kuehna. W czasie tego posiedzenia referat mija: zę A Kwestia Gw (= Oi 

* of publicznej pod względem tecimicocym, gYkoM dla, poprawy. ałosusków gospodar. 
ekonomicznym i ogólno - komunikacyjnym „kaka potyka de е 
wygłosił dyrektor tramwajów w Poznaniu p. pejnie jasna, . Jeżeli —- mówi Stalin — 
Nestripke. Referat ten wzbudził olbrzymie za udzielą nam kredytów, ółowi jesteśmy. ża. 

interesowanie wśród członków kongresu i płącjć nieznaczną” czę £ dka Lat przedwoc 

EE IE m L 4X jennych uważając to ponieką za oprocen- 
czestnikom. Wieczorem odbędzić na : 
gošci Ar iv o. w trze yass dodatkowe Kredytoms | SE Eo 
Wielkim. a Ek ups ma i nie pi y к 

Jutro przed południem — piąte i ostatnie so Da oksido, „Polio 
posiedzenie techniczne, a po południu  ze- nasza jest polityką pokoju i Sa 

branie ogólne. O godz. 16 Pan Prezydent Stosunkėw koi Raka 
Rzczypospolitej przyjmie uczestników Kon- krajami. Rezultatem tej polityki Test е 

gresu na Zamku. Wieczorem członkowie KON mrawą stosunków z całym szeregiem  kra- 
ab RAK rozjeżdżają się ra wyciecz- jgw oraz zawarcie szeregu traktatów 
1 ь 2 * 4 

* хфітізіег komunikacji iż. Alfons kaca ai w sprawie pomocy technicznej 
wydał dnia 1 bm. w południe, w salonaci r. Przy A Ё 

Resurzy Kupieckiej, śniadanie na cześć u- loga, Sai Šalin a O 
czestników kongrdsu komunikacyjnego. czącego tegoż paktu > Rumunią, 

` i Litwą, wreszcie podpisanie prof 
PETKIEWICZ JEDZIE DO LONDYNU przedłużającego ważność traktatu przyja- 

WARSZAWA. 1. 7. (PAT). Znakomici ni i neutralności, zawartego z Turcją, — 

20 państw. 

    

 długodystansowcy polscy Petkiewicz i Kuso są to- również rezultaty wspomnianej poli- 
we wtorek o godz. 22 przez tyki Sowietów. ciński wyjechali > s 

je Nie pragniemy zabierać ani jednej pię- Berlin do Londynu, gdzie startować będą na „Nie | e ani 

mistrzostwach Anglji. Zawodnicy nasi we- dzi ziemi*obcej, lecz z drugiej strony nie 

zmą udział w Biegu na 1-ną i 4 mile an. ustąpimy też nikomu ani piędzi ziemi wła- 

gielskie. 1 miła równa się 1609 m. snej. 

flo- —



ECHA KRAJOWE 
POSTAWY 

— Pobyt Pana Prezydenta. Jasna Postać 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polski na chwi 
łę tylko zabłysłą przejazdem przez  Posta- 
wy, a ile, ile rodości pozostało w sercach 
naszych. Widziałem łzy radości w oczach 
miodzieży, w oczach osadników  wojsko- 
wych, w oczach wielu wielu] ludzi,  tzy 
szczęścia, że 'oglądają po raz pierwszy w 
życiu swojem Majestet w Osobie Prezyden- 
ta Tej ukochanej Wolnej nareszcie Polski. 
To też huraganowe okrzyki „Niech żyje” 
niezliczonego tłumu  powitały przyjazd do 
Postaw. 

Mieszkańcy miasta Postaw zrobili wszy 
stko co było w ich mocy zby przyjąć god. 
nie tak dostojnego gościa. Potworzyły się 
sekcje dekoracyjne. Przy każdej ulicy, kę- 
dy miał przejeżdżać Prezydent, stawiali bra- 
my tryumfalne, zielenią i festonami przyo- 
zdabiali domy, chorągwie o barwach naro- 
dowych furkotały wesoło kąpiąc się w morzu 
złotych promieni słońca. Z okien się zwie- 
szały. dywany, godia Państwa, Orły Białe, 
widniały prawie ną każdym domu, jak rów 
nież portrety Prezydenta i Marszałka Pił. 
sudskiego zdobiły nie jeden dom, Postawy 
zawsze mają sentyment do Tych dwóch 
Osób, bo są przeświadczeni, że silna pra- 
wica 'Marszejka Józefa Piłsudskiego i jak 
teraz przekonaliśmy, ten dobrotliwy ojcow- 
ski uśmiech Prezydenta, dają rękojmię, że 
Ojczyzna nasza pod wodzą Tych Dostoj- 
nych osób, dojdzie do wielkiej sławy i 
szczęśliwości Jej Narodów. ж 

Pan Prezydent zaszczycił Swą obecno- 
ścią uroczystość poświęcenia gmachu P. 
W. i W. F. Zwiedził szkołę powszechną, 
tam imalusieńka  Łastowska,  uczenica tej 
szkoły, tak pięknie powitała Prezydenta 
wierszykiem, taki wzbudzając zachwyt w 
Nim, że podniósł ją do góry, а ucałowaw- 
Szy obdarzył ją medalem  pamiątkowym. 
Następnie zwiedził wystawę robót ręcznych 
uczni szkoły,Wyraził zadowolenie z wyni- 
ków pracy. Wogóle szkoła postawska pod 
względem oświatowym i wychowawczym, 
zawdzięczając niektórym nauczycielom i 
netczycielkom stoi wysoko. 

Naostątku Prezydent zwiedził kościołek 
katolicki. Tam ksiądz proboszcz  Kaczma- 
rek odprawił Kkróciutkie modły za Prezy- 
denta i wygłosił prz.mówienie  podkreśla- 
jąc że zawdzięczając ofiarności inteligencji 
i ludu Ikościók ten, powstał prawie z gruzów 
po wojnie światowej. 

Parafjanie moono żałują, że niema tu 
% Postawach Jozefa hr.  Przeždzieckiego, 
fundatora tego Kościoła, najpewniej by 
się wziął doprowadzić do porządku Swego 
ongiś dzieia... Sel 

0 LUDZIACH POŻYTECZNYCH 

W „Stowie“ ukazały się dwa artykuły 

jeden po drugim: 1) „Historja powiatu Bra- 
sławskiego” i 2) „Rocznik miasta Brześcia 

Autorowie wskazują w nich ma usunięcie, 

ze szkolnictwa dwuch - zasłużonych  dła 
kraju naukowców, z których jeden K. Pró- 

  

chnik pracował na niwie Brasławskiej, drię. 

g: p. Mondalski w Brześciu Litewskim. 

Dorobkiem były prace,  przysparzejące 
Wileńszczyźnie i Polesiu kilku monografii 
historycznych, których brak dotkliwie od- 
czuwać się daje ; nam mieszkańcom i dele- 
gowanemu z innych dzielnic nauczyciele 

stwu., 

Nie przesadzę chyba, gdy powiem, że 

naukowe prace idą u nas jąk po grudzie, i 

jeżeli porównać rezultaty otrzymywane przez 

nas z rezultatem, który w czasie krótkiego 

pobytu w naszym kraju przy odgłosie surm 

zbrojnych uzyskali Niemcy, wstyd nas ogar- 

nia. 

Ze względu jednak na mentalność ogó- 
łu nastrojoną bardziej politycznie aniżeli 

naukowo — chodzi mi o coś innego. Za- 

pytuję! — czy sfery usuwające tych cichych 

naukowców zdają sobie sprawę z wraże nia 

jakie to usuwanie ma otoczenie spraw ują? 

O przekonaniach politycznych tych Iu- 

dzi nikt z szerszego ogółu inteligencji nie 

wie? To, że są oni usuwani za antyrządowe 

poglądy nikogo absolutnie nie interesuje. 

Jasny jest jak na dłoni dla każdego fakt, 

— usuwania ludzi pożytecznych.  Podkre- 

šiam pożytecznych — a ponieważ takich 

ludzi jest nam brak — więc też oburzenie 

straszne i przeklinanie „ciemnych i tajem- 

mych sił masońskich * т 

I jeżeli odpowiednie czynniki usuwając 

takich pożytecznych ludzi sądzą, że wy- 

pleniają element szkodliwy, że zmniejszają 

szkodliwe wpływy, to grubo się mylą. 

Skutek jest ten, że wszystkich dotąd obo- 

jętnych politycznie lub chętnie skłaniająp 

cych się widzieć "w obecnym rządzie ko- 

rzystny wpływ dla Państwa — przez wła- 

sną  mierozwagę wtłaczają w szeregi 

swych przeciwników. Nic tak  deprymt- 

jące nie wpływa na ogół inteligencji pro- 

wincjonałnej, jak  usujvanie pożytecznych 

ludzi dla ich przekonań politycznych. 

Pożyteczny człowiek na głuchej 

wincji jest takim unikatem, że go 

rękami i nogami trzymać, dziękując, 

znalazł się ktoś, kto chce coś robić. 

Po usunięciu pożytecznego człowieka 

mówi się u nas, usunęły go ciemne i tajem 

nicze moce masońskie, a takie powiedzenie 

równa się wyrokowi, który na wieki potę- 

pia i niema siły, któraby miezadowolonych 

przekonać mogła. 

Te moje uwagi, z głuchej prowincji 

kresowej posyłam do rozważenia tym, któ- 

rzy w rękadh swych dzierżą władzę 

aby się nie okazali dziećmi igrającemi. 

ogniem. Ą. Przysiecki 

| REKE WOZK KE CZARA TAKZE SEPAOOYOOOGOCC RANO 

pro- 
trzeba 

że 

z 

Pekin zamierającą stolicą 
Do niedawna smutne miano umie- 

rającej stolicy przysługiwało Piotrogra 
dowi (Leningradowi) skazanemu przez 
rządy bolszewickie na powolny  upa- 
dek. 

Obecnie, palmę: pierwszeństwa cde 
_ brał b. stolicy Rosji Pekin. Wietomiljo 

nc stolica olbrzymiego „państwa 
Środka”, zwana jest teraz w Chinach 
powszechnie „miastem umarłych”. Kie 
(dy Pekin był w ręku wojsk marodo- 
wych, rząd nakazał pośpieszną ewakua 

_ cję miasta. W ciągu tygodnia wszyst- 
_ kie ministerstwa wyjechały wraz z ar- 

chiwami “ wszelkiemi. ruchomościami. 
Stara stolica utraciła wszelkie zna- 

czenie polityczne. Olbrzymia liczba da- 
wnych urzędników ministerjalnych po- 
została wraz z rodzinami na bruku bez 
żadnych środków do życia. 

W chwili obecnej, według danych 
KTE KR PTA O PEREKIERCA RERKOEZZY KACZY VOC OT 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWA 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

  

   
    

  

  

  

chińsk'ej Izby handlowej, czwarta 
część ludności Pekinu cierpi ostatecz- 
ną nędzę. Miasto stopniowo zamienia 
się w ruinę. Na miejscu dawnych pa- 
łaców sterczą dziś gruzy, a ulice daw- 
niej ruchliwe, porastają trawą. 

Na każdym kroku można spotkać 
mieszkańców sprzedających bezcenne 
dzieła sztuki, stare klejnoty rodowe od- 
dawane za bezcen przez obecnych wła- 
ścicieli, ginących 7 głodu. Pomima nie- 
prawdopodobnie niskich cen, przedmio 
ty nie znajdują nabywców, bowiem 
nikt niema pieniędzy. 

Handel zamiera zupełnie, nabywa- 
me są tylko przedmioty pierwszej po- 
trzeby i to w ilościach minimalnych. O 
zastoju w handlu świadczyć może fakt, 
że w ostatnich czasach zamknięto i 
zlikwidowano w Pekinie 3tys'ące skle- 
pów. Znikli też z ulic tragarze t. zw. 
ikulisi, niemający teraz komu  usługi- 
wać. Niema też i pojazdów, ciągnio- 
nych przez ludzi, t. zw. riksz. Słowem 
olbrzymia stolica przeżywa chwile ago 
nii. 

Po zgonie Juljana Ejsmonda 
Bezmyślną ręką przypadku o kamie 

nie przydrożne zmiażdżony, przestał 
pracować mózg młody, żywy, iskrą 
Bożą prawdziwego talentu oświecony. 
W tak zwanej potocznie a ordynarnie 
„katastrofie samochodowej zginął Ju- 
ljan Ejsmond, poeta, literat, publicysta 
i myśliwy... KACA 

Po raz pierwszy biorę pióra do rę- 
ki, by napisać wspomnienie pośmiert- 
ne. Mam jednak przekonanie, że łat- 
wiej jest sklecić pozgonny  panegiryk 
pochwalny 0 starcu, który zeszedł z 
tego padołu pa wyzyskaniu wszystkich; 
swych sił na dzieła wielkie i chwaleb- 
ne, niż pisać nad świeżą mogiłą czło- 
wieka, jeszcze wczoraj młodego i sil- 
nego — jeszcze wczoraj czarującego 
jednych wielką magją pięknego sława, 
doprowadzającego do szewskiej pasji. 
drugich zjadliwem ostrzem satyry i 
ironii... : 3 

To też rozumiem jak trudno  bę- 
idzie w pisanym pośpiesznie nekrolo- 
gu objąć, chociażby najpobieżniej, to 
wszystko, co dał ś. p. Juljan Ejsmond 
piśmiennictwu połskiemu — dać choć- 
by przybliżoną, lecz wierną sylwetkę 
Zmarłego, który wczoraj jeszcze nietyl 
ko pisał, nietylko tworzył, na papierze, 
lecz i emanował z siebie promienie swe 
go osobistego, oryginalnego czaru... 

* * * 

Ś.p. Juljan Ejsmond był przedewszy 
stkiem poetą. Poetą—w najlepszem, naj 
sziachetniejszem i majprawdziwszem 
znaczeniu tego słowa. Nie ckliwym 
wierszokleią doprowadzającym czytel- 

ników do nudów i mdłości namydloną 
wodą „liryk*, tak, niestety, gościnnie 
przyjmowanych na łamy naszych czaso 
pism, liryk — które tak fatalnie od- 
straszają już n'etylko od poezji, lecz 
wręcz od słowa drukowanego, liczne 
Ików.. Był poetą prze duže „p“ —mial 
gdzieś w swym mózgu tak okrutnie po 
kaleczonym przez ślepy wypadek, ów 
najprawdziwszy nerw poezji, ową pusz 
kinowską łatwość rymowania, sprawia 
jącą, że i w „Miłości wiecznej” i му 
bezimiennym wierszyku reklamowym 
czytelnik rozpoznawał odrazu lwi pa- 
zur jego taleniu. ! 

Ten nerw poezji — w połączeniu z 
wysoką kulturą artystyczną, z niezwy- 
kłą w tak młodym pisarzu — erudycją, 
ze wspaniałym, jędrnym, rasowym ję- 
zykiem, sprawia, że Ejsmond należał 
do najbardziej fascynujących i najbar- 
dziej. poczytnych współczesnych poe- 
tów polskich. Nic z wody! Sama treść 
żywa, barwna, pulsująca — ujęta w 
klamry brylantowe nieskazitelnie pięk- 
nego języka. Za ten język prześliczny 
dostał Zmarły w r. 1919 państwową 
nagrodę literacką Ministerstwa Kuliury 
i Sztuki (za „Przekład łacińskch 
utworów . Jana Kochanowskiego z 
„Czarnolasu“). ' 

* * * 

Julian Ejsmond byž  indywiduaino- 
ścią odbijającą wyraźnie od szarego 
tła przeciętności. Tło to przenikał by: 
strym, że tak powiem — anatomicz- 
nym wzrokiem artysty i przebijał, ni- 
ccwał, wywracał bezwzględnym lance 
tem swej satyry. W satyrze swej miał 
skalę niezrównaną: od rubasznej, na 

SŁO w.© 

Minister Kwiatkowski w Belgii 
BRUKSELA. |. 7. (PAT). P. mini 

ster Kwiatkowski, który przybył tu o- 
negdaj złożył wczoraj rano szereg wi- 
zyt oficjalnych, zakończonych  wpisa- 
niem się do księgi w pałacu królew 
skim. Po złożeniu wieńca na grobie Nie 
znanego Żołnierza p. minister spożył 
śniadanie u tutejszego radcy handlo- 
wego p. Lipińskiego. Po śniadaniu 
zwiedził ratusz oraz gmachy i urządze 
nia Izby Deputowanych i Senatu. O 
godz. 17 był podejmowany podwieczor 
kiem przez belgijsko polską izbę han- 
dlową. Po krótkiem cercle p. minister 
udał s'ę do poselstwa polskiego, gdzie 
p. poseł Rzeczypospolitej i pani Jac- 
kowska wydali na jego cześć obiad or 
raz raut. 

Szereg pism zamieszcza dłuższe 
sprawozdanie z pobytu polskiego mini 
stra przemysłu handlu w Brukseli. 
Podkreślają one wybitne zasługi min. 
Kwiatkowskiego na polu nawiązywa- 
nia kontaktu między przemysłem pol- 
skim a rynkami zagranicznemi i pod- 
noszą solidarnie wielką rolę, jaką ode- 
grał minister w cudownie szybkiem po 
wstaniu i stałym rozwoju portu gdyń- 
skiego. „Soir* stwierdza jednocześnie 
wybitnie przyjazny stosunek ministra 
polskiego do Belgji oraz wyraża mu 
głębokie uznanie za jego wysiłki, mają 
ce na celu stworzenie wszelk'ch możli- 
wych ułatwień ekonomicznych w sto- 
sunkach między Polską a Belgją. 

  

Wniosek nieufności Curtius'owi odrzucono 
RLIN. 1. .. (PAT). Reichstag ma posiedzeniu dzisiejszem odrzucił 

wmiosek frakcji niemiecko - androwej ; komunistycznej o wyrażenie votum nie- 
ufności ministrowi spraw zagranicznych Curtiusowi. Następnie Reichstag w 
głosowaniu zwykłem przyjął wniosek frakcji demokratycznej domagający się 
ratyfikowania genewskiej konwencji handlowej. 

Gehenna robotników polskich w Niemczech 
„KULTURALNE* METODY PAŁKARZY PRUSKICH. 

HAMBURG. 1. 7. (PAT). Stałe skargi polskich robotników, jakie dochodzą ze wszy 

stkich zakątków Niemiec, są dowodem, w jak ciężkiem położeniu mimo zawartej konwen- 

cji znajdują się nasi robotnicy sezonowi. Ostatnio mamy do zanotowania taki drastyczny 

przykład z miejscowości Ruthe powiatu Kiłdesheim. Mianowicie, podczzs wesela jednego 

z robotników polskich, kiedy gościa weselni sedzieli spokojnie, witargnęło do mieszkania 
dwóch policjantów: niemieckich ji bez żadnego powodu poczęło bić pałkami osoby, wskaza 
ne przez pijanego inspektora. Między innemi pobito tak silnie sekretarzą filji związku pol- 

skich robotników rolnych w Hannowerze Szymkowiaka, żeź z tego powodu tydzień już le- 

ży w szpitalu. Wkrótce potem nad ranem podburzeni robotnicy niemieccy wyważyli drzwi 

do mieszkania robotników polskich i bili ich żelaznemi narzędziami tak, że jeden z nich 

leży ciężko ranny. Obecnie wypowiedziano pracę kilku robotnikom, m.in. prezesowi filji 

związku polskich robotników rolnych w Hannowerze. 
wszczął energiczne kroki. 

Ruch antybolszewicki 

Konsulat polski "w Hambufgu 

  

w Finiandji wzrasta 
HELSINGFORS. 1. 7. (PAT). Liczba (osób, które zgłosiły swój akceg 

do wzięcia udziału w pochodzie ną Hplsingfors, stale wzrasta. D niektórych 
powiatach liczba, wzrosła do 50 — 60 pipe. porad liczbę, której początkowia 
się spodziewano. Rząd dostarcza cały. szeregi pociągów na przewóz maniie- 
stantów. Partja socjaldemokrptyczna postanowiła wszelkiemi środkami wal- 
czyć rrzeciwko rozszerzeniu praw prezydenta i ograniczeniu swobód obywa- 
telskich. W raziej potrzieby na znak protestu partja ma się wycofać z pracy w 
parlamencie. W bostatnich 
komunistów, ałe też socjaldemokratów. 

dniach pow$arzały się wypadki potwanik niętylko 

PREZ. PAŃSTWA O POTRZEBIE RZĄDU NARODOWEGO. 

Podczas otwarcia muezum histor. w Wazie prezydent państwa wygłosił 
przemów. w którem min poruszył kwestję ruchu „„Jappowców* Mówiąc o tej 
kwestji, prezydent wyraził się, że nuch lappowców dowodzi zwycięstwa nad 
komunistami, że będzie to podwalina mowej ery i że walka z komunizmem jest 
walką o rząd narodowy. 

OBRADY PARLAMENTU. 
HELSINGFORS. 1. 7. (PAT). W dniu dzisiejszym została otwarta nadzwyczajna 

sesja parlamentu. Cały gmach jest strzeżony przez wzmocnione posterunki policyjne. W 

loży dyplomatycznej zgromadzili się wszyscy przedstawiciele' państw obcych. Ciekawe 

jest, że z liczby 23 posłów frakcji komunistycznej zjawiło się zaledwie 12. Rząd przedsta 

wił 3 projekty ustaw: 1) o nadzwyczajnej ochronie republiki, 2) o zmianie ordynacji wy 

borczaj, przyczem projekt ustawy tej przewiduje odebranie prawa wyborczego zarówno; 
czynnego, jak i biernego osobom, wrogo usposobionym do państwowości finlandzkiej i 

3) ustawę prasową. 

  

Wyniki międzynarodowego raidu 
WARSZAWA. 1. 7. (PAT). We wtorek wieczorem zebrała się komisja 

techniczna raidu międzynarodowego Automobilklubu Polski, która ustaliła na- 
stępującą klasyfikację wozów: kategorja wozów popularnych 

- Szlachto, 65, 63 punktów dodatnich, Ford l, kierowcy pp. Piotrowski i Bitny 
— pierwszy 

drugi Citroen V, kierowica' Dzieliński, 60,19 punktów, trzeci Ford II, 32,48 pun- 
któw. Kategorja wozów turystycznych — pierwszy Fiat XIV, kierowca Rahen. 
teld, 60,31 punktów, drugi Hudson X, kierowca Krzeczkowski, 39,88 punktów, 
trzeci Hudson IX kierowca Rychter, 39,61 punktów. Kategorja wozów luksu- 
sowych — pierwszy Austrio (Daimler XXIV, kie rowca Adam hr. Potocki, 
47,10 punktów, drugi Austro - Daimler XXII, kierowca gen. Liefeld, 46,69, 
trzeci Voisin XXII, kierowca Maurycy hr. Potocki, 25,83 punk. Zespołowo zwy 
ciężyły Hudsony. W klasyfikacji klubowej pierwsze miejsce zdobył zespół 
Automobilklubu Polski. Nągrodę p. ministra spraw wojskowych za największą 
regularność zdobył p. Dzieliński na Citroenie. Zwycięzcy otrzymali złote, srebr 

modłę staropolską „Skargi uciśnionejj 
do najsubielniejszej satyry politycznej. 
A miał w swej satyrze zarazem wielki 
umiar prawdziwego artysty. 

Choć nikogo obrażać nigdy nie zamie 
тгат, 

gniewają się Nożyce — skoro w stół 
uderzam... 

  
  

ne i bronzowe puhary oraz szereg nagród fabrycznych. 

  

Gniewały się też te Nożyce” czę- 
sto, bardzo często... Przytem częściej 
w duchu, niż głośno. I dlatego miał Ej- 
smond za życia — jak każda zresztą 
indywidualność wybitniejsza — wielu: 
„mieżyczliwych*, jeśli nie rzec wyraź. 
mie: wrogów. Codzienna iionja życia, 
lub raczej ironja śmierci, sprawi za- 
pewne, że niejedna z tych „Nożyc”, 

Sensacyjne wynalazki Inżyniera Polaka 
W dziedzinie wynalazków  uznaje- 

my bezapelacyjnie autorytet zagrani- 
cy, gdzie wynalazki rodzą się, jak 
grzyby po deszczu. Nie interesujemy 
się natomiasi wynalazczością — ро!- 
ską. 

A czy ona istnieje? — zapyta ten 
i ów. 

(Owszem, nie potrafi jednak robić 
dookoła siebie takiego szumu, takiej 
reklamy, jak zagraniczna, co jest przy- 
czyną tego, iż mie interesuje się nią 
szerszy ogół. 

Niebawem jednak dowiemy się o 
wynalazku, który odegra w naszem 
życiu gospodarczem rolę niemal epo- 
kową, a którym zajmują się narazie pi- 
sma fachowe. Mamy tu na myśli no- 
wą oponę samochodową inżyniera 
Władysława Kopczewskiego która jak 
zapewniają znawcy, będzie stanowiła 
przewrót w automobilizmie. 

Wynalazkiem tym zainteresował 
się żywo minister handlu i przemy- 
słu p. Kwiatkowski, pod którego pro- 
tektoratem odbywają się próby tych 
opon, oraz pertraktacje z przedsta- 
wicielami przemysłu chcącymi  €k- 
sploatować pomysł inż. Kopczewskie- 
go. „Wieczna opona. 

W celu zebrania bliższych wiado- 
mości o „wiecznych oponach”, о К- 
rych mówi się coraz głośniej, zwrór 
ciliśmy się do wynalazcy z prośbą o 
bliższe informacje. 

Opona mojej konstrukcji, czyli jak 
ja nazywają — „wieczna opona”, tem 
się różni od zwykłej, że zamiast po- 
wietrza posiada małe piłeczki z po- 
wietrzem, tkwiące w samoczynnie 
sklejającej się masie, lżejszej niż woda 
Masą tą jest wypełnione wnętrze opo- 
ny. Zaletą tej inowacji: opona ni gdy 
nie pęka. 

Przypuśćmy, że samochód najedzie 
na gwoźdź, który wbija się w oponę. 
Przy dotychczasowym systemie mnapeł 
niania opon powietrzem, dalsza jazda m 
jest uniemożliwiona, a przy znacznej 
szybkości i uszkodzeniu przedniego 
koła — katastrofa niemal nieuniknio- 
na. 

Gdy natomiast samochód będzie 
zaopatrzony w moje opony — wy- 
padek taki niema najmniejszego — гпа- 
czenia, gdyż gwóźdź uszkodzi co- 
najwyżej, jedną piłeczkę, nie niszcząc 
prężności całej opony. Potem wystar- 
czy wyjąć gwoźdź, a samoczynnie skle 
jająca się masa zleje się z powrotem 
w jedną całość. 

— To znaczy, że samochód będzie 
mógł się obejść bez zapasowych kół 
prawda?... 

— Zapasowe 1oła będą w zupełno- 
ści niepotrzebne. Opona mojej kon- 
strukcji zużywa się dopiero wtedy, 
gdy jej nawierzchnia zdziera się zu- 
pełnie, co może nastąpić po kilku la- 
tach  forsowniejszej jazdy... Muszę 
przytem zaznaczyć, że będzie ona 
znacznie tańszą, niż obecna, dając je- 
dnocześnie absolutną gwarancję bez- 
pieczeństwa. Moim wynalazkiem za- 
interesował się gorąco p. minister 
Kwiatkowski, pod: którego  protekto- 
ratem odbędzie się wkrótce raid sa- 
mochodów, zaopatrzonych w opony 
mojej konstrukoji. 

SŁOWNIK - AUTOMAT I WIECZNA 
LAMPA. 

Pozatem mam już niemal gotowy 
słownik - automat, wynalazek, który 
wygląda raczej na fantazję, a który 
znajduje się już w stadjum prac koń- 
cowych. 

Jest to mechanizm niezwykle skom- 
plikowany, który da się trudno — об- 
jaśnić w ramach artykułu dziennikar- 
skiego, przedstawię go więc nieco: 
ogólnikowo. 

niejedna z ofiar jego „Bajek* niezrów- 
ranych, niejedna z mumij, ukąszonych 
żądłem ejsmondowskiej satyry, podąży 
w pobożnem zamyśleniu w ogonie 
konduktu pogrzebowego i — ba! — 
może w przemówieniu żałobnem spla- 
mi usta bluźnierstwem hipokryzji: -— 

Ukochani przez bogów umierają 
młodo... 

Gdy zgrzyty te umilkną i — jak 
wszystko, co: małe — utoną w zapom 
nieniu, badacz bezstronny siwierdzi z 
*całą pewnością, że „Bajki'* Ejsmonda, 
jako artystycznie maświetlony  doku- 
ment epoki, są arcydziełami zakrojone 
mi na miarę zmodernizowanego Ezopa. 

FEE 

Ze śmiercią Ejsmonda odszedł nie 
tylko wielki poeta i wielki satyryk. W 
Žmarlym łowiectwo polskie straciło 
Wielkiego Myśliwego. Ta wielkość Ej- 
smonda leżała mie w rekordach strze-' 
leckich, nie w nudnych elaboratach ta- 
chowo - hodowlano - łowieckich, nie w 
bigosowo - blagierskiem gawędziarst 
wie... w Zmarłym Polska straciła wiel- 
kiego Propagatora ideowego łowiectw- 
wa, niestrudzonego bojownika na po- 
lu krzewienia kultury łowieckiej w 
szerokich kołach naszego społeczeńst- 
wa. 

Jeżeli Polska posiada dziś dobrą, 
ba — jedną z najlepszych na kuli ziem- 
skiej, ustawę łowiecką — jedyna w 
tem i wyłączna zasługa  Ejsmonda. 
Trzeba to dziś wyraźnie, bez ogródek 
powiedzieć! Może tekst ustawy, tekst 
niezawsze trafny i udany, pisał kto in- 
ny, może tekst ten koncypowali praw- 
nicy warszawsko  galicyjscy... Może... 
Zasługą niespożytą Ejsmonda pozosta 
nie fakt, że on tę ustawę przeprowadził 
lub raczej —— przeforsował; że bez nie- 
go zbutwiałaby ona w pyle makulatury 
projektów ministerjalnych; że jeno z 0- 

Jest to skrzynka mniejwięce| : 
kich rozmiarów, co średni aparat ra- 
djowy. Jest ona zaopatrzona w głośnik 
mikrofon, oraz przesuwalną strzałkę 
która nastawia się na tabliczkę, wy- 
szczególniającą język, na jaki chcemy 
przetłomaczyć dane słowo. Po prze- 
sunięciu strzałki wystarczy wypowie- 
dzieć do mikrofonu sławo po polsku, 
by otrzymać jego brzmienie w jednym 
z trzech języków, któremi „włada* 
słownik - automat. Wynalazkowi temu 
przypisuję również wielkie znaczenie 
i wykończę go natychmiast po sfina- 
lizowaniu prac nad oponami. 

Wspomnę również o „wiecznej 
lampie, która posiada  konsirukcję 
znacznie prostszą niż powyższy „słow 
nik“. Pod kloszem z grubego szkła ® 
umieściłem węgielek, usuwając przed 
tem powietrze, które zastąpiłem spec- 
jalnym gazem, pozbawionym tlenu. 
Wiadomo, że węgiel pod wpływem ci- 
śnienia, żarzy się, dając jasne šwia- 
tłó, zastosowałem więc ciśnienie, fa- 
ko światłodajną siłę. Odpowiednia 
korbka, umieszczona w postumencie 
lampy, reguluje ciśnienie pod klo- 
szem, przez co możemy otrzymać 
światło jaśniejsze, lub ciemniejsze. 
Siła świetlna, jaką można uzyskać, | 
wynosi 75 świec. 

— A koszt takiej lampy? 
— Około 70 zł... Trzeba jednak | 

wziąć pod uwagę, że światło nic nie 
kosziuje, gdyż węgielek, który jest 
przedmiotem bardza tanim, wystarczy 
na pół roku. 4 

— Ilu wynalazków dokonał pan 
ogółem? 

— 29. Znaczna ich część — to 
udoskonalenia rzeczy już istniejących, 
oraz wynalazki, które oddałem na 
własny użytek wojskowości. O tych 
ostatnich nie mogę, oczywiście mic | 
powiedzieć, gdyż obowiązuje mnie 
tajemnica. 

z ПООКАЕОИСДИВОКИЕДеМЕТЯ   

Angielskie zbrojenia 
morskie 

„Program budowy na rok 1930 
Pierwszy lord. admiralicji Alexan- 

der poinformował Izbę Gmin 0 szcze- 
gółach programu budowy floty wo- 
jennej w roku 1930. Zgodnie z jego 
oświadczeniem w r. b. wybudowane 
będą: 3 krążowniki z uzbrojeniem ar 
tyleryjskiem  6-cia calowem,  flotyl 
torpedowców, składająca się z jednegła 
leadera i 8-miu torpedowców  linjo- 
wych, 3 łodzie podwodne, 4 szalupy, i 
jeden zakładacz min oraz jeden  ho- 
lawnik i statek ćwiczebny z celowni- 
kiem. 

„Na pokrycie kosztów budowy  żej 
floty rząd przedstawi Izbie budżet 
dodatkowy. Statki, których budowę za- 
mierzono, zastąpić mają tę samą ilość 
tych samych klas statków, podlegają- 
cych wycofaniu z użycia z powodu 
wyjścia wieku służby. Program przed- 
stawiony przez lorda admiralicji nie- 
spowoduje żadnych zmian w stosun- 
ku układu sił morskich angielskich z 
innemi mocarstwami. Lord Alexander. 
dodał, że całkowity koszt rozłożony 
będzie na trzy lata i że wysokość jego 
wynosi 9 miljonów funtów sterlingów. 

BTU SIA AAA VE 
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bawy przed ostrzem jego ironii kładli 
swe podpisy na prójekcie ustawy ci, 
co może w innych warunkach nigdyby 
projektu tego nig podpisali. 

To jedno. Następnie Juljan Ejsmond 
już nie tylko jako długoletni: redaktor 
„Przeglądu myśliwskiego", a następnie 
„Łowca Polskiego", lecz jaka autor 
niezliczonych, rozsianych po wszyst- 
kich czasopismach wierszy, feljetonów, 
artykułów wpajał w przeciętnego czy- 
telnika niemyśliwego miłość do przyro 
dy. do żywych stworzeń, nawoływał do 
ratowania ginących żubrów, łosi i bo- 
brów, — łopatą do głów  zakutych 
wkładał prawdę niezbitą, że myśliwy, 
nie niszczycielem i wrogiem, lecz obroń 
cą i opiekunem jest Natury i świata 
zwierzęcego... 

Tak. Ejsmond miłował przyrodę i 
myślistwo, Miłował, jako myśliwy i ja- 
ko poeta. Bo trudno: zaiste przeprowa- 
dzić granicę, gdzie się kończyła poezja 
Ejsmonda, a zaczynało łowiectwo. Był 
poetą w myślistwie, a zarazem — my- 
ślilwym w każdym, napozór zgoła nie- 
myśliwskim utworze... A już jego 
„Wspomnienia myśliwskie”, jego „M 
je przygody myśliwskie* są perłami, 
które bez przesady można postawić na 
jednym poziomie z „Zapiskami:* Turgie 
niewa, lub „Sobolem i panną“ Weys- 
senhoffa... 

Wspomniana ironja życia sprawiła, 
że na krótko przed zgonem tragicznym 
splot małostkowych intryg warszaw- 
skich wytrącił mu z ręki ster redakto: 
ski „Łowca Polskiego“. Odebrano 
pracę, którą tak umiłował i do której 
by! powołany bardziej, niż ktokolwiek 
w Polsce... 

Niech Mu tam św. Hubert wynagro- 
dzi tę krzywdę, którą za życia doznał 
z rąk „braci myśliwych... . 

Michat K. Pawlikowski.



   

  

Ustawodawstwo gospodarcze 
INa drugiem (w dniu 18 czerwca) 

zebraniu dyskusyjnem u ministra prze- 
mysłu i handlu zasadniczym tematem 
narady stanowiło ustawodawstwo go- 
spodarcze. 

W przemówieniu swem p. minister 
Kwiatkowski wskazywał na znaczenie 
ustawodawstwa gospodarczego w 
rozwoju państwa i aktualność tego za- 
gadnienia na naszym terenie, gdyż 
1) jest to jeden z najbardziej  pod- 
stawowych elementów każdego pro- 
gramu gospodarczego, 2) w aaszych 
warunkach powstaje specjalna  konie- 
cziość przyśpieszenia prac w zakre- 
sie tego ustawodawstwa, 3) praktyka 
wykazuje szereg bardzo poważnych 
braków w tym zakresie, 4) jest rzeczą 
właściwą i celową dokonanie moderni- 
zacji i europeizacji naszego życia go- 
spodarczego od strony stworzenia 
dlań odpowiednich norm prawnych. 

W referacie poświęconym  nasze- 
mu ustawodawstwu gospodarczemu, 
radca prawny ministerstwa przemysłu 
i handlu, dr. W. Supiński, wysunął 
następujące zasadnicze postulaty: 

1) Przyśpieszenia prac Komisji Kłor- 
dyfikacyjne przedewszystkiem nad te- 
mi ustawami, które mają szczególne 
znaczenie dla prawidłowego rozwoju 
organizmu gpspodarczego Polski (ko- 
deks handlowy, piawo o zobowiąza: 
niach, prawo rzeczowe, hipoteczne, 
spadkowe i upadłościowe oraz reszta 
procedury cywilnej: ordynacja egze” 
kucyjna i postępowanie niesporne). 

2) Zjwiększenie środków  materjal- 
nych Komisji Kodyfikacyjnej, co sta- 
nowi niezbędny warunek przyšpiesze- 
nia i usprawnienia jej prac, umożliwi 
bowiem zwolnienie przynajmniej czę- 
ści jej członków od codziennych zajęć 
zawodowych.. 

3) Jaknajszersze współdziałanie z 
Komisją. ze strony zorganizowanego 
życia gospodarczego przez żywszy u- 
dział w ankietach Komisji, dbstarcza- 
nie jej eksportów, wreszcie powołanie 
odpowiednich, wewnętrznych - lub 
międzyorganizacyjnych komisyj, jako 
organów wymienionego  współdziała- 
nia. 

Na tle postulatów tych wywiązała 
się dyskusja, która dała obraz zapatry- 

ania się na poruszone zagadnienia 
przedstawicieli życia  gospfodarczego. 

Sfery gospodarcze z wielkiem uzna 
niem powitały inicjatywę ministra 
Kwiatkowskiego oraz zapowiedź dal- 
szego ścisłego Monmtaktu z zorganizo- 
wanem życiem gospodarczem. Wysu- 
nięcie przez czynniki rządowe na pierw 
szy plan sprawy ustawodawstwa go- 
spodarczego oraz reformy podatkowej 
idzie po linji życzeń i zapatrywań za- 
inieresowanych sfer gospodarczych.. 
Zdają one jednak: sprawę z iego, że 
dyskusje — dyskusjami, narady — na- 
radami, ale przedewszystkiem — jaki 
będzie. ostateczny wynik. Zachodzi py- 
tanie, pisze „Tygodnik Handlowy", w 
jaki sposób nastąpi realizacja w na- 
szych warunkach opźniji, życzeń czy 
wniosków wypowiadanych prze sfery 
gospodarcze na tego rodzaju — пага- 
dach''. 

Pytanie to zawsze było w naszem 

  

  

Głowa iczaszka 
Tak to już jest u nes, że wolimy 

czcić czaski niż głowy, Po śmierci ludzi 
zasłużonych — spóźnione żale,  biadania, 
akademie ku czci, nawet pomnik na grobie... 
Za życia — chodzi sobiti ta, czy inna znako- 
„mitość i zastyga i nic! Pozwałamy jej kle- 
"pać biedę lub wegetować. 

Wi tej chwili mam na myśli świetnego 
artystę, znakomitego skrzypkii ś.p. Stanisła 
wa Barcewicza. Obchodził nikdawno pięć. 
dziesięciolecie pracy artystycznkj. Wkrótce 
potem zmarł. Wdowę po sobie zostawił w: 
niedostatku; będzie musiała wyzbyć się cen. 
mych skrzypiec mistrza, drogikj _ pamiątki 

nim.... 
е A wlašnie czytamy, że utworzył się ko 
mitet budowy nagrobka na Jego grobie. 
Owszem, bardzo to pięknie, ale potwikfdza 
to uwagę, że jednak wolimy czcić czaszki... 

_ Nasuwa się tu jeszcze jedno spostrzežk 
Bas mierginesie bytu artystów w naszym 

ju. 

Pomyślcie, po 50<ciu latach pracy arty- 
sta bsz_ wytchniknia, do ostatniej chwili ży- 
cia musiał pracować (był profesorem w kon 
serwatorjum) zby żyć. 
К = Hee 2 gdzie cz, gdzie ja- 

usz na spokojną starość 
56ciu/ latach pracy! GL ю 

I tu kilka słów do artystów, twórców, 
piszrzy, malarzy — ludzi, którzy nie żyją 
z miesięcznych pensyj, ale z zarobków luż- 
nych, doraźnych, z pracy mózgu ; rąk, nie 
ujętej w ramy urzędowania, Ilekolwiek zara 
biacie, czcigodni przedstawiciele ducha pol- 
skiego, polskiej myśli twórczej musicie 
część zarobków odkładać na lata waszej sta 
gości, kiedy drżąca ręka nie utrzyma pióra 
czy. pendzia... „Merai 

+ 'warcie ubezpieczenia žyciowkigo w 
P.K.O. ma rzecz rodziny już odrazu złagodzi 
i rozwidni ponury i mglisty pejzaż  wigzej 
starości. 

„, Jest to obowiązek wobec Was samych, 
wobec własnego talentu... 

Trzeba znaleźć chwilę wśród wzlotów 
ducha, — na pomyślenie o tej praktycznej 
konieczności życiowej. Lubicz. 

     

I Podziekowanie. + 

Podziękowanie. 
Wielce Szanownemu i zacnemu 

Panu Profesorowi Michejdzie za wy- 
konanie trudnej i ciężkiej operacji 
wola najserdeczniejsze podziękowanie 
składa. 

š Ks. dr. Jerzy Antecki. 
inonzanunocunaw 
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państwie  aktualnem i niestety, jak 
przewidywać należy, jeszcze długi 
czas będzie uzasadnionem. Realizacja; 
bowiem życzeń sfer gospodarczych 
związana jest przedewszystkiem nie 
tylko z reformą ustawodawstwa  go- 
spodarczego ale i anulowaniem ustaw 
agospodarczych stworzonych przez , 
demagogję. A czy sejm zechce sam 
siebie wychłostać — to znów drugie 
wielkie pytanie. 

5.4 0W © 

murjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Tragedja polskięgo życia gospo- 

darczego jest właśnie ta niepewność 
czy nawet przy najlepszych i zupełnie 
szczerych intencjach rządu, przy naj 
bardziej harmponijnym współdziałaniu 
obu stron —možliwą jest i w jakiej 
postaci realizacja tych wytycznych, 
które zdawałoby się żadnych dalszych 
komentarzy nie wymagają. U nas 
góra tak często rodzi! mysz, że rze- 
czywiście bez tegiu pytania, które wy- 
żej przytoczyliśmy, nie można znobić 
ani kroku. h. 

  

PAN PREZYDENT W LEGACISZKACH 

  

Pan Prezydent Moścjcki w otoczeniu miłodzięży akademiqkiej w koionji od- 

poczynkowej w Liegąciszkach. 

Udział Łotwy w wystawie sztuki ludowej 
i przemysłu ludowego w Wilnie 

Jak nas informują nawiązany przed 
kilkoma miesiącami za pośrednictwem 
Polskiego poselstwa w Rydze kontakt 
w sprawie Wystawy Sztuki Ludowej i 
Przemysłu ludowego w Wilnie (14. 9 
— 28 9. rb.) dał w rezultacie pomyśl- 
ny wynik. 

Ostatecznie ustalone zostało, że 
Łotwa weżmie udział w Polsko  Bał- 
tycko - Skandynawskiej Wystawie Sztu 
ki Ludowej i Przemysłu Ludowego w 
Wilnie. 

— Przez Dyrekcję Łotewskiego 
Muzeum Etnograficznego została usia 
lona sala, którą w Iwiej części t.j. o- 
koło 75 proc. obe. śle Muzeum, liczące 
około 3000 pierwszorzędnych okazów 

dowego i wogóle folkloru. 
W dniu 26 czerwca zostały (zdaje 

się po raz pierwszy) w Rydze rozklejo 
ne polskie plakaty w łotewskim języku, 
głoszące o otwarciu we wrześniu br. w 
Wilnie Il-ich Targów Północnych i Pol- 
sko Bałtycko - Skandynawskiej Wysta 
wy Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludo 
wego. 

W dniach najbliższych zostaną zwo 
łane dwa posiedzenia w sprawie Tar- 
gów j Wystawy w Wilnie, 'a mianowi- 
cie -posiedzenie u Pana Ministra Ošwia 
ty Siemielsa i drugie u byłego prezesa 
ministrów i prezesa polsko łotewskiego 
zbliżenia Skujeneksa przy współudzia- 
le naszego poselstwa i konsulatu w 

łotewskiej sztuki ludowej, przemysłu lu Rydze. 

    

W. słońca o godz. 3 m. 19 

Martyniana 
Jutro 

Leona P. W 

Z. słońca o godz. 8 m. 00 

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorolūgji 

U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 1. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 7657 

Temperatura średnia -l- 15 
Temperatura najwyższa -|-19 
Temperatura najniższa -l- 11 

Opad w milimetrach: ślad 

O + Północno-zachodni 
przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek 
Uwagi: półpochmurno, przelotny deszcz. 

  

URZĘDOWA 
— Wiz zytą kurtuazyjna. W dniu wczoraj- 

Gzym złożyła p, wojewodzie wizytę deputa 
cja odbywającego się obecnie w Wilae Sy- 
nodu kalwińskiego w osobach: ks. supcrm- 
teudenta M. Jastrzębskiego, prezesa Iżyckie 
go i mec. Falkowskiego, 

KOLEJOWA 
— Uigowe przejazdy do uzdrywisk. W 

latach poprzednich osoby, powrecające Z u- 
zdrowisk korzystały z ulgi 66 proc. od ceny 
biletu co w rezultacie czyniło zniżkę przy 

przejazdach w obie stronw O 1/3 biietu. | 
W rb. ulga ta została zmniejszona do 4 

części ceny biletu. Z uwagi na to, że z uw. 
<zdrowisk krajowych korzysta najliczarej nie 
zamożna publiczność zarządzenie takie na- 
leży uważać za niewskazane jakkolwiek tiu 
maczone ogólnym krzysem kolei. 

— Nie wolno wchodzić z biletem pero- 
nowym do wagonu i nie wolno kłaść paczek 
na niezajętych jscach. Ostatnio władze 
kolejowe wyznaczyły specjalnych  kontrole- 
rów, którzy mają za zadanie sprawdzeć, czy 
zajmujący przed odjazdem miejsce w wago- 
nach posiadają bilety uprawniające do prze- 
jazdu, wi zatem j do zajęcia miejsca, czy też 

bilety peronowe. W wypadku ustalenia, że 
pra | pe: w wagonie posiada biłet 

„ ukarzny i ; у SOKOŚCH 7) y zostanie grzywną w wy: 

„. Obecnie wprowadzono nowy przepis: 
mianowicie o ile pasażer układa obok siebie 
w przedziale jakieś paczki, pozorując przez 
to, iż miejsce jest zajęte, co powoduje po- 
zostałych pasażerów do szukemia miejsc w 
innych przedziałach, będzie on przez kondu-- 

bi- ktora wzywany do zapiacenią TSR 
pa- letu za przejazd, a traktowany tak 

sażer jadący wogóle bez biletu. 

Zarządzenie powyższe przestrzegane bę 
dzie z całą surowością. 

— Z Uni Dziś o godzinie 1 w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbędą się 
promocje na doktora wszechnauk  lekar- 
skich nestępujących osób: Jana Paczkowskie 
go, Josela Kawkiewicza, Mieczysława Józe- 
ia Zaslawskiego, Maksa Michała Świrklisa 
(Świrkszlisa) Andrzeja Cagary. 

Wstęp wolny. 

ROŻNE 

— Oficerowie łotewscy W. przejeździe 
GE Wilno. W dniu wczorajszym bawił w 

ilnie w przejeździe do Łotwy dowódza ie 
dynego puiku ułanów łotewskich oraz dwaj 
jego adjutanci. 

Goście bawili w Polsce sześć dni i zwie- 
dzili 1 i 22 p. uł: oraz byli na Święcie piii- 
RZ p. E ominieji rabi 

— Sprawa na wileńskiego 
w Najwyższym Trybunałe Administracyjnym 
Jak podaje prasa żydowska, Wileńska Gmi- 
na Żydowska, niezadowolona z decyzji 
władz w sprawie nominżcji rabina wileńskie- 
go E do pos>ddką Trybunału Ad 
ministracyjnego. Sprawę ierać _ będzie 
poseł na sejm Hartglas. e A 

— VII Zjazd Kołeżeński. Siódmy zjazd 
wychowanków b. szkół średnich rosyjskich 
w Wilnie do r. 1905. nie był tak liczny, jak 
z lat ubiegłych z powodu uroczystości zwią 
zanych z pobytem w naszym grodzie Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Po mszy św., odprawionej przez ks. 
prof. Suszyńskiego 'w kościele św. Jena i 
zdjęciu fotograficznem, dokonanem / przez 
kol. J. Bułhaka na podwórzu uniwersytec- 
kiem, 37 wychowanków I i II gimn. oraz 
szkoły realnej z najstarszym maturzystą z 
1872 r. Stanisławem Zachwatowiczem, zwie 
dziło mury uniwersytęckie, gdzie się mieści 
ty gimnazja, wileńskie. O godz. 7 wiecz. w 
Klubie Szlacheckim zebrało się 24 kolegów, 
którzy po dłuższej dyskusji m. in. uchwalili 
organizować ogólne zjazdy koleżeńskie raz 
na trzy lata, zaś zbierać się na koleżeńską 

pogawędkę SĘ ać miesiąca o godz. 
8 wiecz. w cukierni K. Śztralla przy ul. Zam 
kowej. Zebranie przeciągnęło się do godz. 
11 wieczorem. 

— Osobiste. Współpracownik wileńskie. 
go Oddziału Pol. Agencji Telegraficznej p. 
Zygmunt Bogucki uzyskał w uniwersytecie 
Stefana Bato rego stopień magistra praw. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś z powo 
du próby jenerałnej przedstawienie zawie- 

szone. ' 
; Jutro wchodzi na repertuar Teatru Lut 
nia ostatnia nowość, wyborne, komedja Len- 
za „Perfumy mojej żony”, sztuka obfitują- 
'ca w sceny pełne humoru ; zabawnych Sy- 
stuacyj niewątpliwie cieszyć się będzie wiel. 
kiem powodzeniem. W rolach głównych wy- 
stąpią Ejchlerówna( Ceranka, Kozłowska, 
Ciecierski, Ditrich oraz Ryszard Wasilewski, 
który sztukę tę wyreżyserował, 

Promocja doktorska wychowanków 
Uniwersytetu 

Wczoraj o godzinie 1 po poł. odby 
ła się w auli Kolumnowej Uniwersyte- 
tu naszego: bardzo miła i podniosła u- 
roczystość. 

Oto czterech absolwentów tego U- 
niwersytetu — wychowanków naszej 
wszechnicy obdarzono stopniami nau- 
kowemi po złożeniu przez nich poważ- 
nych prac naukowych i odbyciu przepi- 
sanych rigorozów. 

W auli kolumnowej zebrało się spo 
ro publiczności ze wszystkich sfer na- 
szego społeczeństwa, a poza osobami 
z najbliższej rodziny — widzieliśmy 
przedstawicieli literatury, dziennikarst- 
wa i sztuki, gdyż dwaj nowi doktorzy: 
p. Jadwiga Wokulska - Piotrowiczowa 
i p. Walerjan Charkiewicz należą do 
wileńskiego świata literackiego: i są, na 
wiasem mówiąc , najbliższymi współ- 
pracownikami naszego pisma w dziale 
literackim. 

Uroczysty akt promocji odbył się, 
wobec Jego Magnificencji Rektora X. 
Czesława Falkowskiego, dziekana wy- 
działu Humanistycznego prof. Stefana 
Glixellego,, promotora rektora Stanisła 
wa  Pigonia i szeregu _ profesorów, 
wśród których byli obecni: rektor Mar- 

  

— Teatr Letni w ogrodzie zjo-Bernardyń 
skim. Dzisiejązą premjejna. Dziś Teatr Letni 
rozbrzmiewać będzie homerycznym  Śmie- 
chem na premjerze arcywesołej krotochwili 
Thomasa Brandona „Ciotka Karola'. Bez- 
brzeżny humor i werwa, Zywa akcja scenicz 
na oraz doskonałe wykonanie tworzą całość 
wesołą i nadwyraz ujmującą. W sztucd za. 
trudnione są wybitniejsze siły zespołu pod 
reżyserją Karola  Wyrwicz-Wichrowskiego. 

HYPARMKI 1 KRADZNCZE. 

— Wy padki w ciągu doby. Od 30 czer- 
wca do 1 lipca rb. zanotowano wypadków 54 
w tem kradzieży 5, opilstwa 9, przekroczeń 
administrącyjnych 26. 

Kr: eż. Szutowiczowi Witoldowi, No 
wogródzka 35 skradziono w nocy 2 płasz- 
cze jesienne i jeden letni na ogólną sumę 
600 zł. Sprawcy przedostali się do mieszka- 
nia przz otwarte okno, 

Złodzieje w Hałach Miejskich. W dn. 
30 czerwca Żukowski Józef, Ponarska 32 za 
meldował policji o kradzieży 8 kilogramów 
sadła z CY, mieszczącej się pod Hala 
Miejską. Kradzieży dokonali Mokus Aleksan 
der Pożarówa 13 ; Szczerbiński Władysław 
Wąwozy 5, których z sadiem zatrzymano. 

radzież w InSpektoracie Armii. 
Nieznani sprawcy dostali się do piwnic 
gmachu Inspektoratu Armji w wili Pod 
zacze i skradli zapas blachy cyknowej 
przeznaczonej do pokrycia dachu w 
tym domu. Wartość blachy wynosi 
1500 zł. 

— Przywłaszczenie, Wiśniewska Zofja, 
Turgielska nr. 1, powierzyła w celach sprze 
daży swe paito jesienne eee dei Juł 
janowi, Pitsudskigo 54. Płaszczewski palta 
nie sprzedał, s przywłaszczył go sobie. Płasz 
czewskiego zatrzymano, palto odebrano, 

— samoghodowa. W! dn. 30 
czerwca samochód prywatny 14430, kierowa 
ny przez szofera Rynkiewicze Józefa, Mickie 
wicza 34 najechał na barjerę kamienną na 
moście Antokolskim wskutek czego Samo- 
chód zosaał poważnie uszkodzony, zaś jadą 
cy w tym samochodzie Ambrożewicz a 
ciaw, Bąkszta 2 odniósł nieznaczne poranie- 
nia odłamkami szkła. Samochód ten należy 
do RA - Radeckiego, Mickiewicza 
nr. 22. 

—-Podrzut£k. Przy ul. Bozyljańskiej nr. 6 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 3 Sc którego  ujmieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Ujęcie pajęczarza. Zatrzymano zawo- 
„dowego złodzieja Giniewicza Jana z bielizną 
pochodzącą z Z Ustalono, iż bieliz- 
ną ta jest własnością Radzin Rywy Subocz 
nr. 14 m. 3, która podała wartość skradzio 
nych rzeczy na sumę 300 zł. 

„—Kradziež w Gałkowej Gertru- 
dzie, mieszkańce m. Słonima skradziono w 
pociągu podmiejskim torebkę skórzaną za- 
wierejącą: 250 zł. w gotówce, złoty damski 
zegarek na złotej bransolecie, obrączkę z li 

yterą G., weksel na 50 zł. na imię Klonowicza 
Wincentego oraz dowód osobisty. Dochodze- 
nie w toku. ы 

„ —BeZpłatne widowiska policji. Świadka- 
mi niezwykłego „wypadku byli w dniu wczo 
rajszym przechodnie ulicy Zamkowej. 
.. Przy zbiegu ulic Królewskiej i Zamkowej 
jakiś jegomość wszczął sprzeczkę z racji nie 
wypłacenia mu należności za pracę. Znalazł 
się momentalnić policjant, który z miejsca u- 
siłował zabrać „przestępcę* do komisarjatu. 
Spowodowzło to awanturę, bowiem kilkuna- 
stu świadków stwierdziło, że nie ma tu żad- 
a winy i niema potrzeby interwencji po- 
cji. 
Mimo to policjant wezwał g wizdkiem po- 

moc i przy pomocy kolegi pociągnięto deli- 
kwenta w stronę ulicy Mickiewicza, Krzyki 
przechodniów, wzywanie ratunku przez are. 
sztowanego, któremu policjanci poczęli wy- 
kręcać ręce spowodowało nieopiszną wrzawę 
i Eczne komentarze, co należy przypisać wy 
łącznie policjantom nr. nr. 1127 i 1940, któ- 
rzy całkiem niepotrzebnie przyczynili się do 
wywołania tego gorszącego widowiska. 

„Przy okazji należy zapytać władze poli- 
cyjne czem tłumaczyć taką „energję“ w cen 
trum i to w biały dzień, podczas gdy prawie 
codzień o zmroku w ogrodzie  Bernafdyń- 
skim mają miejsce napady łobuzów a <o- 
kolwiek w bok od centrum (np. 5 kom. pp) 
przechodzeń w nocy nie jest pewien życia. 
Można wzywać, krzyczeć, gwizdać, żadna 
„władza”* nie raczy tam zajrzeć. 

————-- 
GIEŁDA WARSZAWSKA. 

z dnia 1 lipca 1930 r. 
Wałuty i dewizy: 

Dołary 8,88 i pół — 8,90 i pół — 8,86 į 
pół. Belgia 124,52 -— 124,83 — 124,21. Lon 
dyn 43,36 — 43,46 — 43,24. Nowy York 

"8,909 — 8,929 — 8,889. Paryż 35,93 i pół 
35,12 i pół — 34,94 i pół. Praga 26,45 i 
ćwierć — 2652 — 26,39 i pół. Szwajcarja 
172,87 i pół — 173,30 i pół — 172,49 i pół. 
Wiedeń 125,92 — 126,23 — 125,61. Włoch 
46,74 — 46,86 — 46,62. BErlin w obrotac 
prywatnych 212,60. у ` 

Papiery procentowe, 

Papiery procentowe: 5 proc. poż. kon- 
wersyjna 24 r. 55,75. 7 proc. stabilizacyjna 
87. 4 ze premjowa inwestycyjna 11,50. 8 
roc. L.Z. Banku Gosp. Krajowego i Banku 
olnego, ob. BGK 94. Te same 7 proc. — 

83,25. 8 proc. obl. BGK, budowlane 93. 8 
proc. L. Z.. T,K. Przem. Polskiego 87,50. 
7 proc. ziemskia 76. 

Akcje: ® 
Bank Polski 169,75. Leito Zarobkowych 

72,50. Spiesa 87. Elektrownia w Dąbrowie 
65. Starachowice 16. 

       Ś. P. STANISŁAW 

CHEAPOWSKI 
Bezmyślny wypadek przeciął El 

piękne, ideowe życie młodego į 

człowieka. W dniu 22 czerwca 

utonął w Wiśle baron: Stanisław 

Chłapowski, ziemianin  Wielko- 

polski, właściciel Szołdr. Jest to 
śmierć specjalnie bolesna dla 

nas, dla naszego kierunku ideo- 

wego. Stanisław Chłapowski był 

nietylko Wielkopolaninem z dzia- 

da pradziada, lecz wielkim patrjo 

tą Wielkopolski. Ale umysł m'ał 

szeroki i jasny, horyzont myślo- 

wy światły. Był jednym z niewie- 

lu, bardzo niewielu ludzi, którzy 

myślą kategorjami historycznemi. 

Był jedriym z wybitniejszych or- 

ganizatorów powstania  Wielko- 

polskiego: przeciwko Niemcom i 

od tamtych chwil dażuje się jego: 

kontakt z Marszałkiem  Piłsud- 

skim. A potem w czasie wielkiej 

wojny pełnił służbę jako oficer, 

tutaj w Wilnie i ma szlakach bojo 

wych starć z bolszewikami. I 

wtedy pokochał strasznie także 

naszą ziemię litewską i wtedy 

zrozumiał dokładnie kształt idei 

mocarstwowej Jagiellońskiej Pol- 

ski. Tego kierunku politycznego, 

którego my tu w Wilnie bronimy 

Wileńskiego 
jan Zdziechowski, prof. Jam Otrębski, 
prof. St. Kościałkowski, prof. T. Moło- 
delski i inni. 

Do nowych dokiorów pp.: Jadwigi 
Piotrowiczowej, Walerjana Charkiewi- 
cza, ks. Kazimierza Kucharskiego 
(nieobecnego z powodu wyjazdu i za- 
stępowanego przez jednego z księży - 
kolegów) i Władysława Kuźniara, pier 
wszy zwrócił się promotor rektor St. 
Pigoń, odczytując po łacinie akt promo 
cji i wręczając dyplomy doktorskie. 
Następnie zabrał głos dziekan wydzia 
łu humanistycznego prof. St. Glixelli, 
zaznaczając, iż dzień promocji czterech 
nowych doktorów jest uroczystością 
dla Wszechnicy, uroczystością, która 
potwierdza  dziesięcioletnią owocną 
pracę Uniwersytetu. Jednocześnie p. 
dziekan w gorących słowach złożył ży- 
czenia promowanym i z ujmującą ser- 
decznością pożegnał ustępującego z ka 
tedry w Wiłnie profesora nowych .dok 
torów i ich promotora rektora St. Pi- 
gonia ,odjeżdżającego do Krakowa. Po 
daniem ręki przez JM rektora X. Fal- 
kowskiego promowanym doktorom za- 
kończyła się ta miła uroczystość poczem 
obecni składali im gratulacje i życze- 
nia. 

        

            

        

         

        

        
      
    
    

      
        

  

     
      
       
     
        
        

        

     

         
      
    
      

  

NOWOŚCI WYDAWNIEŻE 
—P polityczny, W zeszycie majo E 

wym Prźeglądu Politycznego znajdujemy «r 
tykuł wstępny, poświęcony pamięci Stanisła- @ 
wa Posnera, artykuł dr. Rogera Battagili, któ @ 

       

          

      

         
     

  

ry przedstawia bardzo szczegółowo stosunek był nietylko sympatykiem, lecz 
polskich sfer pn: do Pe K współinicjatorem i współtwórcą. 
Konwencji andlowej z marca b. r. B 2 E rozpatrując | przytėm wszystkie zie | Chociaž mieszkał w Poznańskiem 
i dobre  strany tej Konwencji. Drugi nie opuszczał nas nigdy słowami 

      artykuł nawiązuje do omawianych już w po 
przednim zeszycie „Przeglądu* zagadnień № \ Ź 
PE Ora pa AUR j potrzeba to i' realnej pomocy. 
tego artykułu, p. Andre Til profesor Uni- B я 2 
wersytetu w Nancy, zajmuje się zagadnie- |] JAK przyszedł rok 1926 i wyłoni- 
niem rozbrojenia na morzu Bałtyckiem, roz- gą ły się dwie orjentacje, jedna za 
p T ju A ROR S wojną domową dla zrzucenia Pił- jemny państw, po.oożnych na jego wybrze @ : 
żach oraz porównując siły poszczególnych sudskiego, druga za powiększe- 

niem obozu Piłsudskiego zespo- 
flot. Artykuł pisany nadzwyczaj jasno j prze i 
konywująco, dotyka bardzo ważnej dla Pol @ 
ski sprawy przyszłego Statutu morzą Bałtyc BĄ łem konserwatystów, —  Stani- 

sław Chłapowski był jednym z 

pierwszych, jednym z nielicznych 

kiego. 
Dział kraoniki miesięcznej zawiera omó- 

BE pierwszych, który całą duszą od- 
dał się pracy nad organizacją 

wienie polityki zagranicznej kanclerza Scho- ® 
bera, przesilenia Eno. we Francji 

konserwatystów, w Warszawie, 
we Lwowie, w Poznaniu. Z jego 

oraz ostatnich wydarzeń w Indjach. 
W załączniku znajdujemy dokumenty w 

to inicjatywy bezpośrednio — ро- 
wsiały w Poznaniu i we Lwowie 

sprawie rozbrojenia na morzu, a więc wy- : 
mianę not, która poprzedziła Konferencję lon 

Kluby Zachowawczej Pracy Pań 
stwowej o programie  politycz- 

dyńską, oraz tekst Traktatu) Londyńskiego. 
Zwykłe działy kroniki bibljograficznej, bi 

bljografji oraz chronologicznego zestawienia | 

nym *dentycznym z naszą organi- 
zacją Zachowawczej Pracy Pań' 
stwowej. Praca w tym kierunku 

wydarzeń uzupełniają treść tego interesują- 
cego i aktualnego zeszytu. 

wypełniła 'Chłapowskiemu cały 
rok 1926, zwłaszcza pracował in- 
tensywn'e w tych miesiącach, kie 

dy ta orjentacja Ściągała jeszcze 
na człowieka niepopularność oso- 
bistą. 

Św. p. Stanisław Chłapowski 
był prawnukiem w prostej linji 

generała Dezyderego Chłapow- 

skiego adjutanta Napoleona, póź- 
niej szwagra W. Ks. Konstante- 
go i kandydata na wodza naczel- 
nego powstańczych wojsk pol- 
skich, jednego z najšwietniej- 
szych kawalerzystów XIX wieku. 

Tyiuł baronowski Chłapowskich 

nadany przez Napoleona 1-go pra 

wem primogenitury przysługiwał 

właśnie iemu. Stanisław Chłapo- 
wski był kaleką, — nie wstrzyma- 
ło to jednak jego od udziału w й 
bojach, kiedy była tego potrzeba. 

W zmarłym straciliśmy jedne- 

go z najsziachetniejszych z naj- 

ideowszych i najrozumniejszych 

konserwatystów młodego pokole- 
nia. Straciliśmy stuprocentowego 

przyjaciela politycznego i nic 
nam nie potrafi zastąpić tych ser- 
decznych wskazówek któremi nas 
do pracy ij do wytrwania zachę- 

cał. St. M. 

otuchy i zachęty, a, kiedy była         
          

          
        

    
    

          

  

        

         

         
    

      

  

         

  

RADJO 

ŚRODA, dnia 2 łipca 1930 roku 
            11.58: — Sygnał czasu z Warsz. 

12.10 — 1230: Muzyka z piyt 

mofonowych. 
12.30 — 13.00: Audycja dla dzieci. 

z Warsz. 
13.00: : — Kom. meteorolog. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 

17,20 —17.35: Chwilka strzelecka. 
17.35 — 18.00: „Monolog regjonalny 

„Ciotki Albinowej“ — wygt. p. С. Alexen- 
drowiczowa. 

18.00 — 19.00: Transmisja z życia 

„Sierociniec", Życie sierot wileńskich prowa- 

dzi A Bohdziewicz. 

1900 — 19.25:  „Ateński teatr fanta- 

styczno - kylturalny“ odczyt wygł. prof. St. 
Srebrny. 

19.25 — 19.50: Koncert pieśni Wehrye- 
go: W! wyk. Zubolewickiej.  Akompanuje 
Eug. Dziewulski. 

19.50 — 20.00: Program na czwar- 

gra- 
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20.00 — 24.00: Tr. zW arsz. Prasowy 
dziennik radjowy. Recitał fortepianowy AL 
Hoehna. Koncert pieśni w wyk. I. Dygasa, 
komunikaty i muzyka taneczna. 

BFIARY 
Bezimiennie na Chleb Dzieciom zł. 5. 
Żłobek im. Marji zł. 5. 
Dom, Dzieciątka Jezus zł. 5. 

Na Walkę z żebractwem zł. 5. 

  

    
    

  

  

         

          

  

   
  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z Di 
MU DZIECIĄTKA JEZUSI 

EASA IEEE AINA TT OBBDZOT A POZOBEDŁ 

Próbny alarm ochrony kas miejskich 
Wczoraj wieczorem funkcjonarjusze stra- Magistrat obsadzając wszystkie wyjścia i ok- 

ży ogniowej wyznaczeni do ochrony kas na od ulicy i podwórka, 
miejskich w łokalu Magistratu, zostali zaalar _ Po kiłku minutach wyjaśniło się że był mowani dzwonkami kasowemi, więc zgodnia to A alarm w celu stwierdzenia spraw- 
z instrukcją momentałnie skierowali się pod ności ochrony kas. 

o wg yo as | 

Poszukujemy gublokatora 
lub sublokatorėw 

okna na plac 

        

  

  

  

na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, 

Katedralny. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Słowa* od 9 s
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SŁOWCE 
  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ A SĄDU OKRĘGO 

WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 19. III. 1930 r. 
| 271/11. A. Firma: „J. Lides i G. Fielter", 

zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 
w dniu 4. 4. 1930 r. 

448. Il. A. Firma: „Bik Gieia* obecnie brzmi: „G 
raszow" Przedmiot sklep zabawek i drobnej galanterji. Z powo- 
du zamążpójścia właścicielki przedsiębiorstwa obecnie jej na- 
zwisko brzmi: Szereszow, właścicielka zamieszkuje przy ul. 
Wileńskiej 10 w Wilnie. 644 — VI. 

* w dniu 20. III. 1930 r. 
522. Il. A. Firma: „Poiska Składnice Galanteryjna Franci- 

szek Frliczka*. Siedziba przedsiębiorstwa: została przeniesiona 
ną ul. Zamkową 9 w Wilnie. « 665 — VI. 

601. II. A. Firma: „Chowtina Pelsach*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 666 —VI. 

w dniu 9. 4. 1930 r. 
692. II. A. Firma: „Gołub Chaim*. Siedziba przedsiębior- 

stwa została przeniesiona pod nr. 2 przy ul. W. Stefeńskiej w 
Wilnie. : 667— VI. 

w dniu 4. 4. 1930 r. 
1589. II. A. Firma: „Zapioroszczeako Aleksknder". Przed- 

siębiorstwo zostało zlikwidowene i wykreśla się z rejestru. 

Spółka została 
663—V1. 

  

w dniu 20. III. 1930 r. 
1600. Il. A. Firma: „Biuro Reklamowe Stefana Grabowskie- 

go*. Przedmiot: biuro reklamowe i podań, dział pośrednictwa i 
handlowo informacyjny. 669 — VI. 

w dniu 9. 4. 1930 roku. 
1639. Il. A. Firma: „Hinda Barysznik* Firma obecnie brzmi: 

„kinda Szmukłer*. Z powodu zamążpójścia właścicielki przed- 
siębiorstwa obecne jej nazwisko brzmi: Szmukler. 

  

1691. II. A. Firma: „Chwojnicki ignacy*. Przedmiot: her- 
baciarnia ze sprzedażą piwa į domową sprzedażą wyrobów ty- 
toniowych. 671 — VI. 

w dniu 19. III. 1930 r. 
2408. II. A. Firma: „Prużan Eiraim Perfumerja Arkadja” 

obecnie brzmi: “Efraim Pružan, sklad apteczny i periumeryjny“. 
Siedziba w Wilnie, uł. Wielka 14. Prużan Efraim zem. w Wilnie, 
ul. Wielka 14. 672 — VI. 

ы w dniu 9. 4. 1930 roku. 
2620. II. A. Firma: „Stańczyk Leon” „Przedsiębiorstwo zo- 

stało zlikwidowane ii wykreśla się z rejestru. 673 — VI. 

w dniu 4. 4. 1930 r. я 
2655. II. A. Firma: „Ozik Bejła, Sklep wód seicyrskich". 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreślą się z rejestru. 
674 — VI. 

w dniu 9. 4. 1930 r. 
2682. II. A. Firma: „Trakiner Mowszą”*. Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykneśla 'się z rejestru. 675 — VI. 

2275. Il. A. Firma: „Restauracja Berta Rubinowicz“. Sie- 
dziba przedsiębiorstwa została przeniesiona pod nr. 49 przy ul. 
Wielkiej w Wilnie '676 — VI. 

3089. II. A. Firma: „Trakiński Szymel“. Firma obecnie 
brzmi: „Trakińska Dwejra — Piwiarnia i herbacjarnia*. Przed- 
miot: piwiarnia i herbaciarnia. Właścicelką obecne jest Dwejra 
Trakińska, zam. w Wilniq przy ul. 3 Maja 15. Na mocy aktu 
zbycia, zeznanego prząd Aleksandrem Rożnowskim.  Notarju- 
szem w Wilnie w dn. 12 marca 1930 roku za nr. 1398 przedsię- 
biorstwo Szymele, Trakińskiego przeszło na własność Dwejry 
Trakinskiej. 677 — VI. 

w dniu 4. 4. 1930 r. 
2231. Il. A. Firma: „Magdalena Klimaszewska”. Firma o- 

becnis brzmi: „REstauracja BAR OKOCIMSKI w Wilnie, wia- 
ścicjeł Magadalena Klimaśzawska*. Siedziba przedsiębiorstwa 
została przeniesiona ną ul. Sawicz 2 w Wilnie. Właścicielka 
zam. przy ul. Kalwaryjskiej 75 — 1 w Wilnie. 678 — VI. 

3396. Il. F. Firma: „Edward Stefanowski*. Właściciel przed 
siębiorstwa Edward Stefanowski zmarł. Do czasu zatwierdzenia 
spadkobierców w prawach spadkowych upoważniona została, do 
prowadzenia przedsiębiorstwo z prawem podpisywania weksli i 
wszelkich dokumentów oraz załatwienia czynności związejnych 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa Otylja Stefanowska, zam. w 
Wilnie, przy ul. Garbarskiej 5. 679 — Vi 

w dniu 10. 4. 1930 r. 
3560. I. A. Firma: Staszkiewigzowa Julja*. Firme, obecnie 

brzmi: „Krupowiczowa Julia“. Z powodu zamąžpėjšcia wia 
cielki przedsiębiorstwa obecnie jej nazwisko brzmi: „Krupowi- 
czowa*. 680 — VI. 

3671. Il. A. Firma: „Swiecowa Chana*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 681 — VI. 

w dniu 4. 4. 1930 r. 
4070. Il. A. Firma: Sobol Zelda". Firma obecnie brzmi: 

„Z*lda Rozenblum*. Z powodu zamążpójścia właścicielki obec- 
nie jej nazwisko brzmi: Rozenblum. 682 — VI. 

  

  

sięcy! 

dą usiłowali 

  

  

— Ale Mr. Verrolle nie chciał roz- 
stawać się z marzeniem, że tylko córka: 
jego korzystać będzie z olbrzymich je- 
go bogactw i dlatego pozosiawił je- 
szcze rok czasu ma poszukiwania za- 

— Da 
nas oszukać! 

o siostrzeńcu 

Verrollu. Taką też pozostanie, zapew- 
ne w ciągu następnych sześciu mie- 

— A przez ten czas panowie bę* 
znaleźć dziewczynę? — 

zapytał Montegue., 
— Oczywiście, — wzruszył ramio 

nami młody adwokat — przecież mu- 
simy spełnić nasz obowiązek! 

Mathue nnie mógł dłużej jpowstrzy 
mać słów wściekłości. 

djabła z wami! 
Wiecie doskonale, że 

dziewczyna dawno umarła, a opłowieść 

w dniu 16.4V 1930 r. 
11807. 1. A. Firma: „Chaim Fideiholc i spółka”. Skup su 

rowców. Siedziba w. Głłębokiera, ul. Wileńska 7. Spółka istnieje 
od 1 lutego 1930 roku. Wspólnicy zam w Głębokiem: Załman 
Gordon — przy uł. Wileńskiej 7, Chaim Fidenhelc — przy ul. 
Łomżyńskiej 11, Mendel Klot — przy ul. Dworskiej 28, Jenkiet 
Klot — przy ul. Dworskiej 32 i Załman Koc — przy ul. Nowo 
legjonowej 3. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 
1 lutego 1930 roku, uzupełnionej umową z dn. 3 lutego 1930 
roku na czasokres do dn. 31 grudnia 1930 roku. Zarząd należy 
do wszystkich wspólników. Weksle, czeki, _ pełnomocnictwa, 
akty, umowy i wogóle wszelkie zobowiązania spółki, jako też 
korespondencję podpisują pod stemplem firmowym Chaim Fidel 
holc i Załman Gordon; odbiór przesyłek pocztowych i kolejo 
wych również należy wyłącznie do Chaima Fidelhoica i Zaimana, 
Gordona. 699 — VI 

11808. I. A. Firma: „Dejewską Wałerja* w Wilnie, ul. 
Kalwaryjska 109. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Wła 
ściciel — Dejewska. Walerja, zam. tamże. 700 — VI 

11809. I. A. Firma „EpsZtejn Boruch'* w Wilnie, ul. Sybe 
ryjska 24. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Wła 
ściciel — Epsztejn Boruch, zam. tamże. 701 — VI 

11810. I. A. Firma: „Fajnb“rg Szloma“ w Wilnie, ul. Kal 
waryjska 60. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1930 roku. Wła 
ściciel — Fajnberg Szloma, zam. tamże. 702 — Vi 

  

w dniu 20.III 1930 roku. 
39/IV. A. Firma: „BŁAWAT WILEŃSKI — Otton Pu 

chalski“. Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. 
Kalwaryjską 2—6 w Wilgie. 703 — VI 

\ dniu 19.11 1930 r. 
45/Il A. Firma: „Węcewicz Klemens i Zwiedryński Igna 

cy” obecnie brzmi: „Węcewicz Klemens". 704 — VI 

w dniu 16.IV 1930 r. 
1180. 1. A. Firma: „Pumpiański Mejer — właściciełe Chala —Le 
ja i Zugel Pumpihńscy, Spółką”. Handel aptecznemi towarami. 
Siedziba w Wilnie; ul. Rudnicka 9. Spółka istnieje od 28 marca 
1930 roku. Wispólnicy zam. w Wilnie, przy ul. Rudnickiej, 9: 
Chaja—Leja i Zusel Pumpiańscy. Spółka firmowa zawarta zo- 
stała na mocy umowy z dn. 28 marca 1930 roku na-czas nieo 
kreślony. — Do prowadzenia wszystkich spraw spółki, reprezen 
towania spółki nazewnątrz, zawierania i podpisywania w imieniu 
spółki wszelkich tranzakcyj, weksli i innych zobowiązań oraz 
umów i innych aktów i dokumentów, nie wyłączając plenipoten 
cjł i prokur na imię poszczególnych wspólników lub osób po- 
stronnnych, uprawnieni są wspólnicy iącznie pod stemplem fir 
mowym. Do podpisywania korespondencji, nie zawierającej z0- 
bowiązań, do odbioru j przesyłania wszelkiego rodzaju poczto- 
wej i telegraficznej kOrespondencji, nie wyłączając pieniężnej, 
oraz do odsyłania i odbierania wszelkiego rodzaju przesyłek 
wystarcza podpis jednego wspólnika pod stemplem firmowym. 
Przedsiębiorstwo spółkowe nabyte zostało od Mejera Pumpiań- 
skiego na mocy aktu zbycia zeznanego przed Sewerynem Bo- 
huszewiczem, Notarjuszem w Wilnie w 'dn. 9 stycznia 1930 r. 
za Nr. 244 696 — VI 

11805. I. A. Firma: „Zdrawko Baszkow i S-ka*. Sprze- 
daż chałwy, ctykrów i wód chłodzących. Siedziba w Wilnie, ut. 
Mickiewicza 4. Firma istnieje od 1 kwietnia 1930 roku. Sklepy 
przy ul. Mickiewicza 4 i przy ul. Wielkiej 42 w Wilnie. Współ- 
nicy zam. w Wilnie: Zdrawko-Mircewicz Boszkow — przy ul. 
Garbarskiej 1 i Chawa Szer — przy ul. Wielkiej 28. Spółka fir 
mowa zawarta na mocy umowy z dn. 28 marca 1930 roku ma 
czas nieokreślony. Zarząd należy do obu wspólników. Weksle, 
umowy, zobowiązania i plenipotencje w imieniu spółki winny 
fbyć podpisywane pod stemplem firmowym przez obydwóch 
wspólników łącznie lub przez pełnomocników upoważnionych 
rejentalną plenipotencją przez każdego ze wspólników; nato- 
mmiast każdy ze wspólników samodzielnie uprawniony jest do 
podpisywania korespondencji nie zawierającej zobowiązania 
oraz do kwitowania z odbioru wszelkiego rodzaju koresponden 
cji wpływającej na imię firmy, jako też do otrzymywania prze 
syłek nadsyłanych koleją. 697 — VI 

11806 I. A. Firma: „Drukarnia Archidiegezlalna“ w Wil 
nie, uł. Metropolitalna 1. Drukarnia, Firma istiieje od 1928 roku. 
Właściciel — Kurja Metropolitalna Wileńska Rzymsko-Katolicką 
w Wilnie. Naczelnym kierownikiem drukarni na: mocy plenipo- 
tencji z dn. 28 marca 1930 r. za Nr. 1846 jest ksiądz prałat 
Ignacy Olszański. 698 — VI 

w dniu 15.IV 1930 r. 
11798. I. A. Firma: „Dzłerkacz Antoni". Sklep mięsa i 

wędlin". W wilnie, ul. Kalwaryjska 44. Sklep mięsa i wędlin. 
Firma istnieje od 1930 roku. Właścicieł — Dzierkacz Antoni, 
zam. tamże. 690 — VI 

11799. I. A. Firma: „Daąan Alfred" w Wilnie, ul. Kalwa- 
syjska 60. Sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1926 
roku. Właścicieł — Daun Alfred, zam. w maj. Pieski, gm. Pia- 
Ski, pow. Kosów na Polesiu. 691 — VI 

11800. I. A. Firma: „Deniusiukowa Bronisława" w Wilnie 
ul. Ostrobramska 20. Piwiarnia. Firma istnieje od 1930 roku. 
Właściciel — Deniusiukowa Bronisława, zam. tamże. 692—VI 

| 11801. I. A. Firma: „Dziewiatnikowa Chawronja* w Wil 
nie, uj. Chełmska 84. Sklep spożywczy i tytoniowy. Firma ist- 
nieje od 1923 roku. Właściciel — Dziewiatnikowa Chawronja, 
zam. tamże. -693-— VI 

- 11802. |. A. Firma: „Dubczańska Chaja" w Wilnie, uli 
Chełmska 41. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1910 roku. 
Właścicieł — Dubczańska Chaja, zam. tamże. 694 — VI 

11803. I. A. Firma: „Skłąd desek Jakób Dogin* w Wilnie 
ul. Kalwaryjska 57. Sprzedaż desek i drzewa opałowego. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel — Dogin Jakób, zam. tamże. 

695 — VI 

  

  

pod wra- 
żeniem niewinych napozór słów. 
Bracia zamarli na chwil › 

Tonny nacisnął już klamkę, gdy 
Mathue uderzył z całej siły kościstą - 
pięścią w stół. 

— Stać! — krzyknął przeraźliwie. 
Steevens zatrzymał się. Twarz najstar 
szego „kruka* wykrzywiała nieopano- 
wana wściekłość. 

— (Co pan chce przez 
wiedzieć? — wykrztusił. 

Tonny uśmiechnął się. Wirginja 
dawno już zauważyła szczególny wy- 
raz jego uśmiechu. Siedzący przy 

to  po- 

Cheecie 

i fałsz! ginionej. 
Po upływie tego terminu, jak już 

miałem zaszczyt zaznaczyć, majątek 
cały przejdzie w ręce innych krewnych 
najbliższych. Najbliższym jest  sio- 
strzeniec zmarłego, który przed dzie- 
sięciu laty zniknął w Afryce Północnej 
i ro którym nikt nie słyszał, od tego 
czasu. Ogłaszaliśmy już kilkakrotnie w 
gazetach, że poszukujemy go, ale bez 
rezultatu. 

Po krótkiej pauzie, Tonny mówił 
dalej: 

— Oto, w głównych zarysach to, 
ax miałem panom zakomunikować. 
Jeśli córka mie znajdzie się, w ciągu 
tego czasu, będzie uważana za zmar- 
łą. To znaczy, że gdybyśmy odnaleźli. 
jja o jedem dzień po terminie rocznym, 
ой dnia śmierci Verolla, będzie po” 
zbawiona dziedzictwa. 

Pan, Mr. Mathue Crow, jako kuzyn 
żony Mr. Verrolli a matki poszukiwa- 
mej dziewczyny stanie się spadkobier- 
cą wielkiego tego majątku, w razie 
gdyby siostrzeniec Mr. Verrolla zginął 
istotnie w Afryce, bez śladu, a córka 
zmarłego miljonera, nie dała znaku ży- 
cia. Oto sytuacja, w jakiej znalazła 
się sprawa dziedzictwa po miljonerze 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

  

oblaga 
Niech mi się pan przyzna: ile wycią“- 
gacie pieniędzy ze spadku, za prowa- 
dzenie tych fikcyjnych poszukiwań? 

Tyonny przyjął spokojnie  ordynar- 
ną napaść i pogardliwem spojrzeniem 
zmierzył przeciwnika wstając z krzesła 

— Sądzę, że mie mamy już o czem 
mówić, panowie, — oznajmił  oschle, 
udzieliłem żądanych wyjaśnień i wię 
cej nie mam nic do powiedzenia. Dyr 
branoc!. 

Trzej bracia patrzyli na niego, upar- 
cie, nieruchomo. 

Na progu zatrzymało  Steevensa 
nieodparte pragnienie powiedzenia cze 
gos bandzo nieprzyjemnego tym ikru- 
kom. 

— Aha, Mr. Crow, — rzekł Tonny 
— jest człowiek, 'z którym chciałbym 
ppmówić, ale niestety, teraz to jest 
niemożliwe, a szkoda, bło czuję, że 
mógłby mi dopomódz! 

— Któż to taki? —zapytał Mathue 
świdrując go oczami. 

— Mykael Caldotte, ale on już 
został powieszony za swe zbrodnie! 
— uśmiechnął się złośliwie młody ad- 
wokat. 

Znów odwrócił się ku drzwiom. 

stole bracia, nie mogli nie spłosirzedz 
drażniącego, łobuzerskiego rysu  te- 
go uśmiechu. 

—. To tylko, że próbowałem, jak 
tylko magłem wyjaśnić wszystkie 
szczegóły tej sprawiły, — odrzekł. — 
Nic więcej. Obowiązek przedewszyst- 
kiem, staruszku, t. |. przepraszam, sir. 

Mornington zerwał się i zawartość 
jego tabakierki rozsypała się po' sto- 
le. ` 

— Pan sobie pozwala zbyt dużo! 
Cóż to za żarty? Przychodzić do po- 
rządnych ludzi i pozwalać sobie na ta- 
kie zachowanie!!  Djabeł  przeklęty! 
Rczsypałem przez niego całą tabakę! 

Tłonny zmarszczył czoła i spojrzał 
na Mathue: : 

— Mr. Crow, — rzekł, — jestem 
zbyt młody i pan mógłby być moim 
ojcem, ale, mimo to, pozwolę sobie 
dać panu jedną radę: Mr. Crow, 
niech pan dążąc do zagarnięcia tego 
spadku nie czyni nic takiego, czego 
mógł pan potem pożałować! Nie chcę 
uprzedzać wypadków, ale mówię jakb 
..jako adwokat pański. Nie rozpoczy- 
najcie żadnych niebezpiecznych  kro- 
ków i czekajcie! 

  

  
  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3, 

Od dnia 1 do 6 lipca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„UP EO R Y* 
Sensacyjny dramat w 2 serjach, 12 aktach. W roli głównej: Harry Peel. Nad program: 

komedja w 3 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Następny program: „O MATKO*. $ 

„BOBUŚ STRAŻAKIEM*, 

  

  

KINO-TEATR Dziś! | Przebój niemy | 
oczarowany i olsniony wielkim filmem, 
granym wyłącznie przez Indusów p. t. 

„HELIOS“ 

  
od godz. 4.30 do 7-ej ceny miejsc zniżone: BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. Cały świat 

UNŁUBIENICA MAHARADZY” 
gł. czarująca „Miss Indja* SEETA DEWI. Polowanie na tygrysy. Malownicze krajobrazy, 20.000 Indusów, 2.000 Ko- 
ni, 40 sloni i stado tygrysów. DLA MŁODZIEŻY DOZWOÓLONY. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. | 

Wzruszajacy do głębi 
dramat miłosny. W roli 

  

  

Pierwsze Dźwięko- DZIŚ! Wielka kreacja 

we Kino śpiewno - dźwiękowa p. 
„KOLLYWOOD“ 

Mickiewicza 22. 

. „ŁBMRLĘTA RZEKA =Role główne odtwa- 
rzają: znakomita BET" 

TY COMPSON i ulubieniec publiczności RYSZARD BARTHELMESS. NAD PROGRAM: DODATEK ŚPIEWNO” 
MUZYCZNY. Początek seansów o g. 5-ej, ostatni 10.30. Do godz. 7-ej ceny miejsc: PARTER 1 zł., BALKON 80 gr- 

  

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81   
   

  

- tylko przez stałe uży- 

wanie pasty do zębów 

do filmu „OGRÓD UPOJEŃ ' 

  

BIAŁE ZEBY 

CHLORODONT 

MUSZERKI_>5 

AkuszertaŚmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

      

  

ś POSADYĘ 

    

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, 

  Do majątku 
  

światowej sławy Pleyel, 

  SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

PIABINA I FORTEPIANY 
Bechstein etc., takoż 

Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców 

wie w 1929 1. 

K. Dąbrowska „nież 9 т 6. 
CENY FABRYCZNE. 

w powiecie Brasław- 
skim potrzebny od za- 
raz Magazynier-Pisarz 
starszy, samotny. Zgło- 
szenia ze wskazaniem 
referencyj i 
dawniejszych posad 
kierować: poczta Widze, 
skrzynka Ne 35. 

na Pow. Wysta- 

  
  genas kons |] 
  

OLEJARNIA 

Jerzego Pimonowa 
Wilno, ul. Rossa 6, telef. 1500. 

Bocznica: Pionier-Park 28. 

PROPONUJE PO CENACH 

FABRYCZNYCH 
w ilościach dowolnych 

  

POKOST czysto-lniany dla różnych 
robót, do podłóg, farb jasnych i t. p. 

POKOST ODBARWIONY 

OSAD POKOSTOWY dla kitów i grunt. 

KIT SZKLARSKI: 

OLEJNIANY 

KUCH LNIANY 

w płytach, orzeszkach i mielony 

na mączkę. 6 

ETLAT ESTA 
  

Poszukuje si я 
powažnych : ШБ!!ШЮШ 

na stałą pensję oraz prowizię do 
dobrze wprowadzonego towarowego 
artykułu, Zgłoszenia od 10—3 i 5—7. 
„Rachuba* W. Pohulanka 1. —0       

— Dlaczegož tb mam czekač! — 
zachrypiai Mathue. 

— Czekać, aż wy oszušci adwoka- 
ci zagarniecie lwią część spadku? 

— A jednak zawsze ten, kto umie 
cierpliwie czekać bywa /wynagrodzp- 
ny! — zadtwił Tonny. 

To nie są moje słowa — popełni- 
łem plagjat! 

Ale to takie prawdziwe, święta pra- 
wda! Nawet Calcott znozumiał ją i 
czekał długie lata. Dobrej, nocy pa- 
mowie. 

Rozdział V — Sam Trantch 

Sam Trantch podchodził wolno do 
Domu Gattermana. Zbliżało się po- 
łudnie. 

Sam Trantch wszedł do windy i 
wiechał na najwyższe piętro, gdzie 
mieściły się biura i kancelarje i gdzie 
rezydował sam Gatterman, kierując 
losami. olbrzymiego domu - miasta. 

Zapukał do jednych z drzwi, a 
nie,słysząc odpowiedzi, zajrzał do 
pokoju. Nie było tam mikogo. 

Na maszynie do pisania leżał roz- 
poczęty list, obok, na stoliku stało pu- 
dełko czekoladek, a w powietrzu uno- 
sił się delikatny zapach perfum. 

Sam Trantch wciągnął głęboko do 
płuc przyjemny zapach. 

— Kobieta! — mruknął. 
Następnie przeczytał niedokończo- 

ny list, przejrzał papiery i pchnął 
drzwi, na których był napis „Gabinet' 
Ujrzał przed sobą Gattermana i Wir- 

ginję. 
Oboje spojrzeli zdziwieni na nie- 

proszonego gościa, który przerwał im 
jakąś ważną pracę. 

Sam Trantch (odsunął kapelusz na 
tył głowy i uśmiechnął się dobrodu+ 

==== а МОВАЫ „8 
iš Augmotyka GB POKÓJ ze wszelkie- 

EISS SIS mi wygodami, z tele- 
fonem, do wynajęcia. 
Antokolska 6|1 m. 1-a. Gahinef ai 

Racjonalnej Ko- wsumawawmsuwww 
smetyki Leczni-g 

Wilno, Mickiewicza 31 8 LETNISKA į 
czej. 

L 

„Slowa“ pod A. P. -o 

adresów 

A 

  

  

m. 4. LL W TATA 
Dród kobiecą konser- 
@ ауе doskonali, | „ HALLEROWO 

odświeża, usuwa jej| Ciepłe kąpiele mor- 
skazy i braki. Masaż| Skie i pensjonat 
twarzy i ciała (panie). „Warszawianka“. 
Sztuczne opalenie ce-| Kanalizacja, wodo- 

ciągi, tenis, pianino. 
Poczta i stacja na 

miejscu. Wiadomość: 
Hallerowo, poczta 
Wielka Wieś, po- 
wiat Morski,  Ba- 
gińska. — 

ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W, Z. P. 43.   

  

    

KOBIECĄ gzasa s=xusauam 
Urod konserwuje 
STOCĘ o kupno |-sprzeńąż 
A B B > skazy. BUBSGORUMO U 
egulacje i trwałe przy- 

ciemnianie brwi. Gabi. DO sprzedania 
net Kosmetyki Leczni-nie drogo garnitur 
czej „CEDIB* J. Hry- mebli salonowych (ma- 
niewiczowej. Wielka 18 hoń) Antokolska 6|1 
m. 9 Przyjmuje w g.m. 1-a. —0 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 

szn'e. Wirginja obejrzała uważnie od 
stóp do głów tego oryginalnego  go- 
ścia. Zauważyła, że był to mężczyzna 
niskiego wzrosiu, |okrągły, z twarzą 
ponsową, tępemi niebieskiemi oczami, 
i o ruchliwych bladych wargach. Sta- 
ry jego kostjum był już nieraz przera- 
biany i wyglądał okropnie. Żółte nowe 
buciki nie pasowały do reszty zanied- 
banego' stroju. 

— Dzień dobry! — odezwał się 
pierwszy przybyły. Przyszedłem zapy- 
tać państwa lo pewnego ptaszka. Cho- 
dzi mi o Mykaela Calcotta. 

Biok wypadł z rąk Wirginii. Wtaj- 
gnięcie się tego gburowatego jego- 
mościa i jego bezceremonjalne  Zapy- 
tanie odniosło w niej dziwne uczucie, 
które zrodziło się, na widok totograiji 
w' gazecie. Gaiterman spojrzał na nią 
zukosa i zwrócił się da Sama. 

— Niema tu nikogo, ktoby nosił to 
nazwisko, — odparł.-—]akiem prawem 
wdziera się pan do mego prywatnego 
gabinetu, jak do podejrzanej 5р 
lunki? 

—E, to nie (o to chodzi! — odpo- 
wiedział najspokojniej w świecie Sam, 
a snokój jego graniczył się z dosojeń- 
stwem. — N'ema w tem żadnej odrazy 
Zobaczyłem drzwi i wszedłem,  prze- 
cież dizwi są od tego, żeby przez nie 
wchodzić! Ale chodzi mi o to! Mykael 
Ca!cotte mieszkał w domku który stał 
właśnie w tem samem miejscu, co 
ten. Było to bardzo dawno. Mielismy 
wtedy różne sprawy wspólne! Teraz 
wysiadłem z okrętu, który przywiózł 
mnie z Konstantynoppla przez Gibral- 
tar i Lizbonę, a jadę aż z Północnych 
wybrzeży Afryki. 

— Niech panienka nie blednie tak, 
— zwrócił się do Wirginji, — ja nie 
chcę zrobić nic złego. 

152. 

Pożyczki 

Dziś! Najpiękniejszy film świata, osnuty na tle słynnego filmu p. t. ŚPIEWAJĄCY BŁAZEN AL. JOLSONA. Jedyny * 
prawdziwy śpiewny film z udziałem znanego solisty, który wykona szereg odpowiednich piosenek i romansów 

czyli (ZA KULISAMI MAŁŻEŃSTWA). Porywająca pieśń o miłości w 
10 akt. W rol. gt. EDDIE LEONARD i JOZEFINA DANN. 

  

energicznych, wymow ń 
Nilkn nych i pišmennych BANÓW, 
którzy chcą otrzymać posadę na ko- 
rzystnych warunkach, zechce zgłosić 
się wraz z dokumentami na ul. Mic- 
kiewicza 22 m. 8 (III brama) tel. 14-05, 
od 10—1 i 4—7 wiecz. | -0 

Pal sze b n a wykwalifikowana 
biuralistka — maszy- 

nistka do samodzielnej pracy biurowej 
najchętniej z kaucją. Posada do obję- 

  

  

cia w pierwszych dniach lipca. Zgło- 
szenia oferty pod „maszynistka* do 
administracji „Stowa“. —0       
PYSZNE TO MATOLNB KGEOEC BATA B B Р Н й 1 

Francuzka 
nie bojąca się niewygód mieszkanio- 

wych poszukiwana na wyjazd na wieś. 

Wiadomość w Adm. „Słowa* pod H.P. 

ERABETRNUNEGARDISZKMZCHE 

  

  

do dobrze 
wprowa- 
dzonega 

artykułu, który cieszy się najlepszem 
powodzeniem, POTRZEBNI inteligent- 
ni, wymowni i dobrze reprezentujący 
się PANO /IE. Po próbnej pracy 
pensja stała, Zgłosić się: ul. Piłsudskie- 
go 6 m. 6, od 9—3 i 5—7 wiecz. — 

budowlany, 
PLA narożny, Ww 
centrum miasta, a 1820 
m. 2 do sprzedania. 
Szczegóły: Mostowa 9 
m. 81. —0 

BASAVAS 

RÓŻNE 
GUAWATME 

Fachowo 
wykonujemy wszel- 
kie roboty przepi- 
sywania na maszy- 

nach w 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe Joa rocznić woj- 

    
DOLARY 

ruble i złote obie- 
gowe lokujemy bez- 
płatnie na dobre 
procenty i najso- 

lidniej zabezpie- 
czamy 

Dom H.-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0     
  

Mickiewicza 21, tel, skową, rocznik 1897, 
wyd. przez P.K.U. 

Wilno-Powiat, na imię 
| Józefa Dawgielewicza, 
unieważnia się, zab 

EL 

U 2 wek- 

Ah ubioną legitymacji 
na pewne zabezpie- Z ysóma Przez U.S. 

czenie, na dogod- B. Wilno, na imię 
nych warunkach  |Eugenji Sienkiewiczów- 4 

Wileńskie Biuro Ko- | ny,” unieważnia się. 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. E 

  

    

      

  

Mruknął łobuzersko i wsunąwszy 
brudne palce do kieszeni * kamizelki, 
wydobył stamtąd olbrzymie cygaro, 
ozdobione niezwykle jaskrawą etykie: 
tą. 

— Zapalimy, có? —— zapropono- 
wał wesoło Gattermanowi. Nie? No 
dobrze. Przepraszam, miss. 

Odgryzł koniec swego podejrzane- 
go cygara, zapalił j zaczął dymić, nie 
spuszczając loczu z Gattermana. 

Głospodarz miał dar szybkiej  or- 
jentacji. Znał on niegdyś Calcotta i 
miewał z nim rozmaite konszachty. 
Właśnie z tych konszachtów narodził 
się wspaniały .Dom  Gattermana . 

Miss Telford, — rzekł, 
sądzę, że pani może lodejść. Poproszę 
panią jeszcze, jeślii będzie potrzeba... 

— Proszę usiąść, panie... panie?... 
— Trantch... Sam Trantch, — po- * 

podpowiedziat grubas. 

Opadł ciężko na fotel, wypuszcza- 
jąc obłoki jadowitego dymu. Jego 
wypukłe, jasne oczy śledziły Wirginję 
dopóki nie wyszła z pokbju. 

— Brzoskwinha! — mlasnął języ- 
kiem, gdy drzwi zamknęły się zą nią 
— Pan się pewnie zna na tem, panie.. 
panie... — przedrzeźniał Gatterman: 

— Nazywam się Gattermanem 
jestem *właścicielem tego domu, 
oznajmił sucho. — Czego pan sobie 
życzy? ` 

— Chciałbym odnaleźć Calcotta. 
— Kropnąłem się aż tutaj, bo myśla- 
łem, tu jega dom. A tu zamiast jego 
chatki stoi ta machina! . 

Popatrzatem na dužy Spis na sch 
dach i znalazłem Zarząd domu. Wsi 
dłem do windy i trafiłem tutaj! I có: 
nie wie pan, co się dzieje z Mykaelem 
Calcottem? 
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