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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Jažwiūskiego 
NOWOGRODEK — Kiosk St. . 
M, ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
WE RR: oj pzm ы 
POST. ( — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewsku 
WOŁKOWYSK — Ksi arnia T-wa „Ruch”, 
WARSZAWA — T-wo „ Kol. siai 

gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul, Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksjęgamia T-wa „Ruch“. 
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Ruch antykomunistyczny 
w Finlandji 

Zupełnie nieoczekiwanie Finlandja 
wytnącona została ze swego stanu poli 
tycznego spokoju przez wypadki, kió 
re świadczą iż zmiana dotychczasowe- 
go liberalnego ustroju jest tylko kwe 
stją tygodni. Cały kraj znajduje się w 
stanie silnego wzburzenia. Wielkie war 
stwy ludności włościańskiej opanowa- 
ne są porywem do walki z komunista- 
mi, których działalność ostatniemi cza 
sy najzupełniej jawna i tolerowana 
przez rząd zaczęła poważnie zagrażać 

„„Spokojowi powszechnemu. 
j< _ Zawiązków tego ruchu należy szu 

kać w okresie po ukończeniu walk, ja- 
kie Finlandja w r. 1919 stoczyła z bol 
szewikami. Istniało wówczas ogólne 
przekonanie, iż bolszewizm będzie krót 
kożrwały. Uczynione błąd w konstytu- 
cj, nie ograniczając żadnemi szranka 
mi agitacji komunistycznej. 

Skutkiem tego błędu pod ochroną 
bardzo liberalnych ustaw, komunizm 
szeroką falą rozlał się po całym kraju. 
Powstało mnóstwo komunistycznych 
związków młodzieży, a gdy komuniśc” 
цгубКа w związkach zawodowych 
większość, rozczepiły się te organiza- 
cje na odłamy: socjalistyczny i komu- 
nistyczny. 

W wyn'ku tej opieszałości, prowo- 
kacyjne wystąpienie komunistów wy- 
wołało rozgoryczenie wśród naogół 
cierpliwych chło,ów. fińskich . Ta roz- 
goryczenie zwłaszcza się ujawniło na 
zachodniej północy Finlandji w  okrę 
gach Wasa i Uleaborg. Po raz  pier- 
yszy włościanie fińscy wystąp:li prze- 

©” komunistom w miasteczku Lap- 
, gdzie przed 13 laty rzucono hasło 

wojny o wyzwolenie Finlandji. 
Rozmyślnie, czy nierozmyślnie w 

listopadzie roku ub. komunistyczne 
związki młodzieży zwołały tu swój do 
roczny zjazd. 

з — Komuniści przybyli na zjazd w uni 
formach. Niebawem przyszło do starć 

_ między komunistami i mieszkańcami 
cLappo, oraz okolicznymi włościanami. 
1 W wyniku minister spraw wewnętrz- 
* nych zakazał komunistom noszenie uni 
i formu, co spowodowało liczne prote- 

sty ze strony komunistów. Te wypadki 
przybrały jednak całkiem niespodziewa 
ny przez komunistów obrót. Gmina 
Lappo wystosowa!'a do prezydenta re- 
publiki prośbę, aby podjęto zarządze- 
nie przeciwko wzrastającym  komuni- 
stycznym wichrzeniom. Stanowcza por 
Stawa mieszkańców Lappo wywarła 
wielkie wrażenie. W całym kraju ude 
rzono na alarm i w związku z tym ru- 
chem rząd opracował projekt ustawy, 
przewidujący znaczne ograniczenia 
praw związków i możliwość rozwiąza 
nia organizacji komunistycznej. 

Walka podjęta przeciwko komuni 
stom w Lappc pobudziła do powoła- 
nia związku Suomen Lemko, mające- 
go na celu raz na zawsze osłonić Fin- 
landję zaworą przed kómunizmem. Po- 

tała ożywiona dyskusja w dzienni 
ach i niebawem ruch, jaki powstał w 
appo, w krótkim czasie ogarnął cały 
raj. Miano przekonanie, iż rząd jest 
byt słaby, aby ustawowemi środkami 
nógł zwalczać komunizm. Sam „na- 
bd* powinien ująć tę sprawę w swe 
łonie. 

W ten sposób przyszło do tego, iż 
kilkunastu mieszkańców Lappo zebra- 
ło się w Warie j pewnej nocy zdema- 
skowało komunistyczną drukarnię. To 
wystąpienie było uderzeniem na alarm. 
Padło hasło: „Wola narodu jes: wyż- 
sza, niż ustawa”. Gdy komuniści złoży 
li skargę „w sądzie miejskim w Wazie, 
zgłosiło się nie mniej 200 mieszkańców 

, Lappo, podających się za winnych. W 
? początku czerwca lappanie urządzili w 
Wazie uroczystą demonstrację, która 
się jednak wyrodziła w dziki tumult. 

_ Demonstranci bowiem wdarli się do 
' sali posiedzeń sądowych i przeszko- 

dziłi biegowi procesu. Obrońca komu- 
nistów Asser- Salo został porwany, 
rzez demonstrantów i samochodem 
iwieziony poza granicę okręgu. Do- 

Wf:dzono mu, iż o ile życie mu jest miłe, 
Aiech unika ukazywania się w Wazie. 

W ten sposób lappanie ostatecznie 
zerwali z prawem i pogwałcili ustawy 
i w związku z tem spodziewano się 
osirej interwencji rządu. Tymczasem 
mic nie zaszło. Rząd całkowicie utracił 
głowę i sam dał się porwać prądowi, 
wkraczając na drogę bezprawia. Gdy 
12 stycznia w Helsingforsie delegacja 
[3 mieszkańców Lappo zażądała posłu 

_ chania u prezydenta państwa Relande 
_ ra, ten niezwłocznie się stawił, przyła 
- tując samolotem ze swej letniej rezy- 

dencji w Gullarnela pod Abo. Przyjął 
on prawicowo radykalnych delegatów 
bardzo życzliwie, mimo, iż żądali zmia 

Е 

   
   

   

  

   

      
   

ny konstytucji. Przywódca delegacji 
odczytał wobec prezydenta następują- 
cą uchwałę: „Żądamy, aby drukarnie 
komunistyczne niezwłocznie zamknięto 
oraz zawieszono debit wszysikich pism 
komunistycznych; aby organizacje ko- 
munistyczne, niezależnie od swego ro- 
dzaju, zostały niezwłocznie rozwiąza- 
me; aby agitatorzy komunistyczni i ich 
poplecznicy byli niezwłocznie zaaresz 
towani; aby po umocnieniu bezpieczeń 
stwa w kraju zwołano nówy  parla 
ment, który dałby krajowi nowe usta- 
wy“. 

Prezydent zwrócił się do rządu i 
rząd postanowił niezwłocznie zawiesić 
debit wszystkich pism  komunistycz- 
nych. Gubernator Wazy Sarlin zosżał 
odwołany i zamiast niego zamianowa- 
ny pułkownik Heinrich. 

Przeciwko awanturnikom, którzy 
wdarli się do sali sądowej w Wazie nie 
podjęto żadnych kroków, natomiast 
przychylono ucha żądaniu lappanów, 
aby parlament został niezwłocznie zwo 
łany. Dn. 1 lipca sejm się zbierze. Mar 
szałek Sejmu dr. Wirkkuhnen, oraz zna 
ny fiński patrjota Pehr Erind udali się 
do kolebki ruchu, Lappo, celem uspo- 
kojenia miejscowej ludności. 

Co do sytuacji w sejmie, to przed 
stawia się ona w sposób następpujący: 
większość rządowa składała się z 60 
agrarjuszów, 29 konserwatystów i 7 
postępowców. Konserwatyści i agrazju 
sze są za ruchem przeciwkomunistycz- 
nym, postępowcy wahają się. Te 96 
głosów należy przeciwstawić 59 gło- 
sów sosjalistów, 23 komunistów i 22 
szwedów. 

Ponieważ szwedzi biorą -czynny 
udział w akcji czynników antykomuni- 
stycznych, rząd będzie posiadał dosta 
teczną większość dla przeprowadzenia 
wszystkich ustaw, które uniemoż'iwią 
działalność jaczejek komunistycznych 
i zapewnią Finlandji spokój i ład wew 
nętrzny. 

Wypadki w Finlandji, które są na- 
turalnya odruchem zdrowego  spoie- 
czeństwa w walce ze zgnilizną bolsze 
wicką, muszą budzić w nas szczerą 
sympatję. A. K. 
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Kawalerzyšei Ioiewscy 
gośćmi kawalerii polskiej 

Między pułkiem kawalerji łotewskiej 
z Dźwińska, a 22 p. ułanów w Br.- 
dach istnieje od kilku lat zawiązane 
przez płk. Grobickiego i płk. Buscha 
braterstwo broni, połączone z wymia- 
ną znaków pułkowych. 

Z okazji 10-lecia 22 pułk. przyby 
ła w dniu 28 z. m. delegacja Łoty- 
Szów z pułk. s. g. Coeptisem, dowódcą 
całej kawalerji łotewskiej na czele do 
Brodów. Równocześnie przybył tam, 
rtm. Szt. gen. Japońskiego Kitsuju 
Agabe. W obecności tych dwóch za- 
granicznych delegacyj i licznie zebra- 
nych przedstawicieli społeczeństwa 
cywilnego i kilkunastu pułków zapre- 
zentował 22 p. uł. swą sprawność 
wyszkolenia bojowego i formalnego. 
Przeprowadzona przez dowódcę pułku” 
pułk. dypl. H. Rostworowskiego  mu- 
sztra bojowa objęła ósemką  zatoczo- 
ną na obszernym błoniu całym pułkiem 
w kolumnie szwadronów, wypad z lasu 
szarżujących na piechotę szyków lu- 
źnych, defilada zwartego pułku w ga- 
lopie. 

Obiad żołnierski, konkursy i bal 
odbyły się w otoczeniu jednych z naj- 
bardziej nowocześnie urządzonych ko- 
szar kawaleryjskich, 

Pułk. Cocptis podkreślił w swej 
mowie wdzięczność Łotwy za pomoc 
okazaną przez Polskę w wojnie 1920 
r. i liczne korzyści, jakie odnoszą. 
wciąż ' jeszcze kawalerzyści  łotew- 
scy kształcący się w polskiej szkole 
WORA w Grudziądzu i Warszaw- 
skiej Szkale Wojennej. 

Grudziądz staje się coraz bardziej 
centrum wyszkolenia jazdy, do któ- 
rego zdążają młodzi rotmistjzowie z 
różnych kawalerj' świata. 

, Delegacja pułku łotewskiego przy- 
wiozła piękne prezenta dla ko:pusu 
oficerskiego i podoficerskiego 22 p. uł. 
udekorowała swym znakiem pułkowym 
jego dowódcę a w myśl szarmanckich 
tradycji kawaleryjskich ofiarowała puł- 
kownikowej  Zefji  Rastworowskiej 
piękną minjaturę pułkowego znaku. 

Po zwiedzenu Lwowa ' Podho- 
„rzec z zamkiem Sobieskich i Sangusz- 
ków odjechała dziś delegacja łotewska 
do Dźwińska. G. 

Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, PRZYJAZDY, WY- 

JAZDY. 
WARSZAWA. 2. 7. (PAT). Podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
p. Alfred Wysocki przyjął w dniu dzisiej- 
szym charge d'affaires ambaszxly francuskiej 
p. Tripier. 

Bewiący w Warszawie konsuł generalny 
Rzeczypospolitej w Nowym Yorku p. Mie- 
czysław Marchlewski odbył szereg konieren 
cyj. M. im. przyjęty był przez  kierowa:ka 

inisterstwa Skarbu p. Matuszewskiego, pcd 
sekreazrza stanu w Ministerstwie Spraw Za 
granicznych, p. Wysockiego oraz ambasado 
ra Stanów Zjednoczonych p. Willysa. 

WARSZAWA. 2. 7. (PAT). P. m/nister 
spraw wewnętrznych gen. Sławoj Skła.ixow 
ski złożył w dniu dzisiejszym wizytę amba- 
sadorowi Stanów Zjednoczonych p. Willyso 
wi. 

WARSZAWA. 2. 7. (PAT )Dziś o godz. 
T rano p. minister spraw wewnętrznych gen. 
Sławoj Składkowski w towarzys.wie sekre- 
tarza p. Jerzego Stawickiego dokonał inspek 
cji podległych mu urzędów na terenie m. 
Warszawy | przedmieść, a mianowicie — po 
sterunku policji państwowiej w Czerniaxkowie, 
pierwszego komisarjatu policji / państwowej 
przy uł. Bednarskiej oraz urzędu 
grodzkiego Warszawa — południe. 

Inspekcja dała naogół wyniki dodatnie. 

OBRADY. KONGRESU KOMUNIKA- 
CYJNEGO. 

WARSZAWA. 2. 7. (PAT). W' trzecim 
dniu obrad 22 międzynarodowego kongresu 
przedsiębiorstw komunikacyjnych odbyło się 
dziś o godz. 9.30 ostatnie posiedzenie, po» 
święcone sprawom technicznym pod  prze- 
wodnictwem wiceprezesa związku p. Mariage 
(Francja). W czasie posiedzenia wygło+ 
szono dwa referzty: inż. Boerner mówił o 
postępach w uposażeniu taboru elektryczne- 
go, zaś inż. Bacqueriesse — o sposobach u- 
łatwienia obsługi pasażerów na kolejach, 

   

starosty 

„tramwajach i <utobusach. O godz. 15.30 od- 
było się zebranie plenarne międzynarodowe- 
p związku uczestników kongresu. O godz. 

8 Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjmie 
na Zamku uczestników kongresu. Wieczorem 
o godz. 23.05 jedna grupa uczestników kon- 
gn=su w liczbie 90 osób udaje się specjal- 
nym pociągiem przez Lwów do Borysławia 
celem zwiedzenia zagłębia naftowego. Druga 
licząca 70 osób, wyjeżdża o godz. 23.35 ró 

wnież specjalnym pociągiem do Kra- 
kowa. Trzecia grupa, która pozostaje w 
Warszawie zwiedzi w ciągu dnia jutrzejsze* 
go tj. 3 lipca zakłady przemystowe w War 
szawłe, zaś 4 lipca specjalnym pociągiem 
%yyjedzie do Łodzi dit zwiedźenia przędzalń 
łódzkich. Następnego dnia udadzą się człon- 
kowie kongresu na wycieczkę do Gdyni dla 
zwiedzenia portu i wybrzeży. 

POGRZEE TRAGICZNIE 
ZMARŁEGO POETY 

WARSZAWA. 2. 7. (PAT) W dniu 
dzisiejszym odbył się pogrzeb śp. Jul 
jana Ejsmonda, znakomitego poety i 
zasłużonego pisarza, zmarłego na sku- 
tek ran, odniesionych w katastrofie sa- 
mochodowej pod Zakopanem. O godz. 
10.30 w kściele św. Aleksandra odpra 
wiono uroczyste nabożeństwo żałobne 
nia którem obecni byli w imieniu p. mi. 
nistra WR i OP dyrektor departamentu 
kultury i sztuki Skoczylas i dyrektor 
departamentu Wójcicki, imieniem Mini 
sterstwa Rolnictwa — p. wiceminister 
Leśniewski oraz dyrektor departamen- 
tu p. Miklaszewski, wiielu posłów i se- 
natorów, członkowie P en Clubu, przy 
jaciele i koledzy zmarłego oraz liczne 
rzesze publiczności. Przybyły również 
delegacje Związku Legjonistów i Zwią 
zku Oficerów Rezerwy oraz delegacja 
szkoły jm. Zamoyskiego. Podczas na- 
bożeństwa pienia żałobne 

nę ze zwłokami Śp. Ejsmonda podjęli 
na barki przyjaciele zmarłego. O go- 
dzinie 11 i pół kondukt wyruszył na 
cmentarz Powązkowski. Na cmentarzu 
nad trumną zmarłego pierwszy wygło- 
sił przemówiene w imieniu Peen Clubu 

p. Kazimierz Wierzyński, imieniem p. 
ainistra WR i OP — dyrektor departa* 
mentu p. Miklaszewski, imieniem To- 
warzystwa Literatów i Dziennikarzy 
złożył hołd zmarłemu p. Józet Śliwow- 
ski, imieniem Lig: Ochrony Przyrody 
żegnał zmarego prof... Hryniewiecki, 
imieniem Związku Beletrystów przema 
wia p. Smolarski, w imieniu byłych ko 
legów szkolnych zmarłego z gimnazjum 
Chrzanowskiego żegnał śp. Juljana Ej- 

i smonda p. Melchjor Wańkowicz. 

ODZNACZENIE PAPIESKIE DLA 
UCZONEGO POLSKIEGO. 

KRAKÓW. 2. 7. (PAT). Ks. metro 
polita Sapieha wręczył dyrektorowi 
Stanisławowi Tomkowiczow*, znanemu 
historykowi sztuki, komandorję orderu 
św. Grzegorza, nadesłaną przeż Ojca 
Świętego. 

ROBOTNICY ZAGŁĘBIA PRZECIW 
CENTROLEWOWI. 

BĘDZIN. 2. 7. (PAT) Onegdaj od 
była się w Sosnowcu konierencia go- 
spodarczych związków zawodowych 
Zagłębia Dąbrowskiego. Zebrani u- 
chwalili rezołucję, w której stwierdzają 
żc przywódcy kongresu krakowskiego 
nie są przedstawicielami robotników 
polskich. Następnie uchwalono zorgani 
zować robotnicze obozy wypoczynko- 
we dla ogółu roboinikow Zagiebia Dą 
brwskiego. ` 

wykonał: 
chór kościelny. Po nabożeństwie trum 

   
      miejsca. Terminy druku mogą 

Rząd pociąga przywódców kongresu Centro- 
lewu do odpowiedzialności 

WARSZAWA. 2. 7. (tel. wł. „Słowa*) | Pifemjer Sławek powrócił dp 
Warszawy i odbył w dniu dzisiejszym konfegencję z Panem Prezydentem Rze 

czyspolitej, który wczoraj wieczorem powrócił z! Wiiłeńszczyzny. 

Dowiadujemy się, że zgodnie z zapowiedzią wyciągnięcia konsekwencyj 

z krakowskiego kongresu centrolewu daną w wywiadzie przez piemjera, Sław 

ka, rząd postanowił wszcząć śledztwp sądowe w sprawie przebiegu kongresu. 

Do Krakowa udaża się, dzisiaj spęcjalna komisja śledcza Ministerstwa, 

Sprawiedliwości z dyrektorem departamentu Swiątkowskim na czele, która na 

miejscu zopazna się ze stanem faktycznym, a następnie urząd prokuratorskii 
zadecydują o wytoczeniu przywódcom i mówqom kongresu krakowskiego pro 

cesów karnych o zdradę stanuj i obrazę głowy Państwa. O ile chodzi o posłów 

sejmowych będzie złożony wniosek 0 wydanie ich. . 

MARSZAŁEK DASZYŃSKI NADUŻYŁ SWEGO STANOWISKA 

WARSZAWA. 2. 7. tel. wł. „Słowa”. Prezydjum klubu BB wystospy 
wało list do marszałka Daszyńskiego w któyny po przytoczeniu jego depeszy 
wysłanej na kongres do Krakowa w której p. Daszyński przemawia jako mar- 
szał ek Sejmu klub BB prptestuje przeciwko nadużyciu stanowiska i stwierdza 
že p. Daszyński nie był upoważniony przęz Sejm do takiego czynu a stał się 
współwinny obraźy Głowy Państwa, dokonanej na kongresie krakowskim 

      

  
  

Uficerowie polscy na polach bitew we Francji 
PARYŻ. 2. 7, (PAT) Wycieczka oficerów centrum wyższych studjów zwiedziła 

miasto Rheims. Następnie spędzła dwa dni w obozię w Chalons na strzelaniu artyleryj: 

skiem oraz na manewrach, specjalnie dle, niej zorganizowanych, które odbyły się w 

obecności dowódcy okręgu wojskowego Metz gen. Lacapelł:. Dnia następnego po zwie 
dzeniu Verdun i pół bitew oficerowie polscy powrócili do Paryża. Władze wojskowe į 

cywilne przyjmowały ich wszędzie bardzo sedecznie. Dziś oficer. centrum studjów  zwie- 

dzać będą w dalszym ciągu pola: bitew. 

Nowy poseł ausfjacki w Polsce 
WIEDEŃ. 2. 7. (PAT). Dotychczasowy poseł austrjacki w Moskwie Hein 

został zamianowany posłem austrjackim w Warszawie, a radca legacyjny pier 
wszej klasy przy poselstwie austrjackim w Berlinie p. Pacher — posłem au- 
strjackim w Moskwie. 

Wizyfy eskadr ohbsych w Gdyni 
GDYNIA. 2. 7. (PAT). Jutro o godzinie 9 przybędzie tu eskadra floty 

duńskiej z dowódcą komandorem Wolfhagenem na czele zaś dnia 5bm. rana 
przybędzie do Gdyni flota torpedowców angielskich. 

Rozprawa z prawicową opozycją 
MOSKWA. 2. 7. (PAT). (Tass) W dyskusji prowadzonej na kongresie 

partji komunistycznej brali udział między innymi przedstawiciele organizacyj 
lokalnych oraz roboinicy fabryk, jak Krupskaja, Pokrowskij, |aros.awskij, Mi- 
kojan, Petrowskij i inni. Mówcy podkreślali niewystarczający charakter dekla 
racyj złożonych przez Rykowa, Tomskiego i Ugłanowa oraz domagali się aby 

byli przywódcy prawicowej opozycji zabrali raz jeszcze głos przyłączając się 

niedwuznacznie do linji postępowania partji oraz wypowiadając walkę prze- 

cwko ideologji prawicowej. 

Aczkolwiek z wyjątkiem Bucharina wszyscy odpowiedzialni przywódcy 

prawej frondy złożyli deklarację o przyznaniu swych błędów i całkowicie pod 

porządkowali się dyrektywom partji. Stronnicy Stalina nie zadawalniają się 

jednak złożonemi deklaracjami, żądając od dotychczasowych wodzów prawej 

opozycji praktycznych dowodów zmiany ich politycznego stanowiska, przede: 

wszystkiem zaś zdekonspirowania swych zwolenników i jak najbardziej kate- 

gorycznego potępienia prawej ideologii. Niezależnie jednak od, oświadczeń i 

zgody przywódców prawej, frondy, prawdopodobnie nie zostaną oni ponownie 

wybrani do władz partyjnych, co najwyżej nie będą wykluczeni z partji. Zwra 

ca gólną uwagę, że Bucharin dotychczas na zjezdzie nie zjawił się. 

Krwawe zajścia uliczne w Niemczech 
WALKI HITTLEROWCÓW Z KOMUNISTAMI. 

BERLIN. 2. 7. (PAT) Dziś na! ‚ dalsze wiadomości o krwawych wystąpieniach 
hittlerowców i komunistów w poszczególnych miastach Rzeszy. 

Wczoraj wii na ulicagh; Neśtmuenster w Westialji wynikło krwawi starcię 
między hitlerowcami i komunistami. Z obu stron wymieniono strzały rewolwerowe. Od- 
nieśli rany trzej komuniści, wśród nich znany przywódńa; komunistyczny! (Timm. Policja 
aresztowała szereg osób. W miejscowości Cassel w Turyngji hitlerowcy urządzili demon 
strację przeciwko zakązowi policji urządzenia zgromadzenia, na którem miał przemawiać 
minister hittlerowski w rządzie turyngijskim Frick. Jeden z przywódców hitlerowców 
wygłosił z blakonu swego mieszkania przemó wienie, wzywające demonstrantów do stawie 
nia czynnego oporu przegiwko zarządzeniom policyjnym. — Aresztowano 75 hittlerow- 
ców. W miejscowości Torgau komuniści riapadli na hitlerowców, powrachjących z kon 
gresu. W starciu raniono sktyletęm jednego z policjantów, pełniących służbę. 

Klauzule antypolskie w usfawie a pomoc dla Prus 
BERLIN. 2. 7. (PAT). Komisja wsqhodnia Reichstagu ukończyła wczorhj Obdady 

nad projek sta dia prowikcyj wschodnich Rzeszy. Projekt został przy- 
lety. Na wniosek poda demokintycznego Lemmera komisja uchwaliła rfzolucję, doma żaby 2, zarządzonej pomogy korzystać mogły te wielkie w prowincjach wschodzjch, które zatrydniają u siebie wyłącznie robotników ni 

nie zaś robotników skzonowych z Polski. 

Szykany hakatystów gdańskich 
BEZDOMNYCH DZIECI CHCIELI WYRZUCIĆ Z OCHRONKI. 

GDAŃSK. 2. 7. (PAT). Włądze gdańskie 
nie loknłu w Wielkich Trąbkach, w 

ich 

nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Po cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20_ groszy. 

many przez 

     

Tysiąciecie 
Altingu 

Wdniu 26 czerwca 1930 roku v. 
Tingvellir nad rzeką Axt w obecno- 
ści swego króla duńskiego i obcych 
królewskich gości oraz przedstawi- 
cieli szeregu krajów Europy, zebrał 
się na uroczyste posiedzenie parla- 
ment królestwa Islandji — Alting. 

Zebrał się na tem samem miejscu 
i w tym samym dniu, w kiórym zebra 
ła się ongiś poraz pierwszy rada ro- 
dów Islandji. Od tego czasu minęło 
lat tysiąc. 

Tysiąciecie islandzkiego  Altingu 
a znim razem tysiąclecie tamtejszego 
parlamentaryzmu, to piękna i 
chwalebna rocznica. Niewielka i da- 
leka Islandja, prawdziwa „wyspa na 
chmurnej północy”, przypomniała się 
światu pouczając go że już w roku 930 
weszła na tę drogę ustrojowego roz- 
woju, której w następnych wiekach 
wśród walk i wojen domowych szu- 
kać miały inne państwa. Z tej swo- 
jej tradycji czuje się dziś Islandja 
dumną — i słusznie. 

Dziwne są dzieje tego kraju. Od- 
łegły i ubogi nie brał on nigdy czyn- 
niejszego udziału. w dziejach  Euro- 
py. Trzymał się zdała od jej walk i 
kłopotów nawet wówczas, gdy kolej- 
no podlegał Norwegji i Danji. Nie- 
którzy uczeni niemieccy podkreślają 
obecnie, że dzięki temu oddaleniu za- 
chował on nietylko dawny język i 
obyczaj, lecz, że i obecny ustrój 
jego wywodzi się w prostej linji z 
dawnego ustroju plemiennego. Ustrój 
ten, który zarówno w Niemczech jak 
i państwach Skandynawskich zosiał| 
w swym historycznym rozwoju zła- 

absolutyzm — топагзгу, 
utrzymać się miał w swej pierwotnej 
czystości jedynie w Islandji, « gdzie, 
nie dotarły tak przemożne wpływy 
rzymskie. 

Nie znaczy to bynajmniej, by ls- 
tandja w ciągu ubiegłego  tysiącie- 
cia utrzymała swą niepodległość. Sko- 
lonizowana przed 1000 lat przez 
Skandynawów, już w roku 1262 pod- 
daje się norwe''skiemu królowi  Ha- 
akonowi. Z utratą suwerenności nie 
szła jednak w parze i utrata wykształ 
conych w ciągu trzech wieków form 
usirojowych; Alting utrzymał sie na- 
dal. 

Potrafił on nawet zachować zna- 
czną część swych prerogatyw tem 
więcej, że uwagę władców  Norwegji 
w tym okresie pochlaniač zaczęły 
całkowicie sprawy skandynawskie, z 
unją kalmarską zaś zapanowały w 
miej przemożnie wpływy duńskie. 
Gdy wreszcie w 1814 roku nastąpiło 
zerwanie unji kalmarskiej, łączącej 
Danję z Norwegją i ta ostatnia prze- 
szła pod berło szwedzkich Bernadot- 
te'ów — w trakcie sankcjonującym te 
zmiany o Islandji słowem nie wspom- 
niano. W rezultacie pozostała więc 
posiadłością duńską. 

W chwili tej Aliing nie istniał. 
Wskutek tego, że był rzecznikiem se- 
paratystycznych tendencyj, już w 1800 
roku został przez króla rozwiązany. 
W 40 lat później powołany zostaje 
do życia na nowo. W tym okresie mo 
dernizuje się dostosowując swój da- 
wny charakter ji zadania do nowych 
zmienionych stosunków. Jak  daw- 
niej tak i teraz nie przestaje  prze- 
wodzić swemu społeczeństwu w 
walce pokojowej o uzyskanie odrębno 
šci państwowej. W 1918 roku walka 
ta dobiega szczęśliwie do końca: do- 
chodzi do skutku układ z Danją, któ- 
ry przywraca stan z przed wieków, 
proklamuje niepodległość  Islandji. 
jej związek z Danją polega odtąd na 
unji personalnej — król duński jest 
zarazem królem  islandskim. Ale uk- 
ład z 1918 roku nie jest wiecznym 
Po osiemnastu latach będzie poddany 
rewizji. Już obecnie przewiduje się 
że wówczas nastąpi ostateczne  ой- 
łączenie się od -Danji i Alting powo- 
ła na tran któregoś z książąt skan- 
dynawskich dynastyj, iak to uczyniła 
w swoim czasie Norwegja. : 

MW ciągu tego tysiącletniego histo- 

dk dzieci, z najbiedniej A kilku miekięcy kd 3. rycznego rozwoju Alting odegrał 

Władze gdańskie dż, dzień 3 p woda eksmisji ge w Island największą rolę. Jak w Pol- 
Po wszystkich dode wazji w stosunku do władz wolnego mia Sce data Mieszkowego chrztu jest 

sta, które nie zg: się nawet ra garpdniową zwjokę, komisarz generalny Rzeczypo datą powstania państwa, tak data 
a Ra oe e Gw i p. Sttassburger wniósł dziś sprawę do wysokiego zwołania pierwszego Altingu jest za- 

Graviny i zażądał równocześnie! od senatu wstrzymania eksmisji aż do 
wydania decyzji pizez orgafty Ligi Narodów. 

Wypadek samochodowy prezydenta Austrji 
WIEDEŃ. 2. 7. (PAT), Auto prezydenta republiki austrjackiej Miklascha uległo) wy 

padkowi wpobliżu Sankt - Pokiten Pręjzydent wyszedł bęz szwanku, szofer doznpł 
maria żeber. Samochód uległ znacznemu uszkodzeniu. : 

razem datą utworzenia państwa is- 
łandskiego. Alting umiał pokierować 
łosami swego społeczeństwa i kraju, 
być dlań wodzem w walce z obcymi 
władcami, mądrą a konsekwentną po- 
lityką doprowadzić wreszcie do 
wskrzeszenia państwą islandskiego. Z 
tak pięknemi' tradycjami nie wiele par- 
lamentów współzawodniczyć może.



FK KRAJOW 
Solfysa-defraudanta aresztowano na granicy 

W? rejonie Drui ujęto na linji granicznej 
w, chwili przekraczanie, granicy do Sowietów 
jakiegoś osobnika, który nie chciał wyjawić 

Rada Narodowa wystosowała do Rgichsi 
Wiedniem na dzele postanowiły miastom N; 

między innemi przemawiał 

uciekinierem jest eks - sołtys z pod Bieniakoą  Tkupacja Nadrenji, jakkolwiek 
Walerjan Czuszwa, który przed paru tygod 
niami dopuścił się defraudacji większej sumy 

E Wiedeń w dniu oprėžnienia Nadrenji 
WIEDEŃ. 2. 7. (PAT). Opróżnienie Nadrknji (obchodzono w Wiedniu wrodzyšcie, 

u ba ji gfatulacyjną. Miasta austrjackje Z 
1 

nią się woOjsk tranguskich) Pazatem odbyla, sie uroczysta niemijcka ажа та, па Кфбге} 
niemiecki w Wiedniju hr. Lerchenfald. Dowodził on, że 

па likeyrzej 
niezgodna z prawami wolnpści, płokoju i honoru. 

5 т е мо 

W starych rocznikach  angiel- 
skich pism znajdujemy barwny opis 
wyścigów konnych w roku 1710 na 
polu w Epsom, w miejscu, gdzie da 
dziś dnia odbywają się sławne „Der- 
by* angielskie, gromadzące elitę to- 
warzystwa europejskiego oraz naj- 

ofiarować -podarunkii z bkazji wycofą- 

tłktatu pokoju, była niesprawiedliwa ; 

swego nazwiską, | pieniędzy gminnych i zóległ. K i i я З апа szlachetniejsze rumaki świata. Po- 
Doli z rysopisu ustalono, że uwjętym omitet wojskowy rządzi Boliwją słuchajmy oo piszą ówcześni  „spra- 

As sk „wozdawcy“. 
GENEWA. 2. 7. (PAT). Staty delegat boliwijski przy Lidze Narodów oświadczył W dniu wyścigów konnych ad 

! m. WILEJKA O: Pana ES Re ponas przedstawicielom prasy, że prowizoryczny komitet wojskowy objąt wśród powszechnego samego rana zgromadziły się tłumy wi- 
TO 1 gdy wreszcie ano sygnai, że an zadowoleni władzę. Komitet į 6 ы ŻYCH ty: A i ci. 1 i zaa KO Rn OAK Pizy nież ee, Spliaków, |. e. ' ‘:о 3 2 omitet przygotowuje powrót normalnego życia politycznego, za« dzów aż płci, a A 

Kresowej pow. Wilejskiego w Wilejce. poderwane komendą „czuwaj* zamarły w EMA LMS M DOS, przeważnie konno, tylko tu i ówdzie 

W związku z pobytem Pana Prezydenta oczekiwaniu — i gdy Pan Prezydent pod- PREZYDENT NA widać wozy, wiozące słabowitych lub 
Rzeczypospolitej olskiej iw A Ra pa Rt EE domu R SE, WYGNANIU. starszych wiekiem widzów, a żądnych 
wiatowej w dniu 23 czerwca r. b. odbył chór Spójni odzieży z Kasuty powit: z. SE: е = . 2 

się Zjazd Delegatów  Spėjū Młodzieży i Pana  Prczydentą hymnem państwowym. NOWY YORK. 2. 7. (PAT). Donosza z Buenos - Aires, jakoby złożony z urzędu emocji sportowej. Sam tor przedsta 
Domów Ludowych „R.O.K.* pow. Wilejskie- 

  

Pan Prezydent w towarzystwie swej 
jako wygnaniec. 

a 

policją 'a młodzieżą doszło do starć. 

duch pos 

nos 
    
   wstrzymały przesyłki bibuły komunistycznej 

„Spólnia młodzieży" wita Pana Prezydenta 

go; — w Zjeździe brało udział przeszło 
dwieście osób — obojga płci. 

Przebieg Zjazdu  przedstawieł się na- 
stępująco: — o godzinie 10 rano ucze- 
stnicy Zjazdu zebrali się na boisku spor- 
towem położonem nad uroczem brzegiem 
Wilji, gdzie chóry poszczególnych | Spójń 
Młodzieży i Domów Ludowych publicznie 
popisywały się śpiewem. Na wyróżnienie 
zasłużyły — chór z Kasuty i Chocieńczyc, 
poczem odbyły się wspólne harce , młodzie- 
ży, przy dźwiękach orkiestry dętej Spój 
odzieży. w Chocieńczycach, po których, 

wszyscy biorący udział w Zjeździe, udali 
się w karnych szeregach z orkiestrą i 
sztandarem Spójni Młodzieży w  Uzdry- 
hołowiczach na czele, do miejsc zakwatero- 
wania. 

Po krótkim odpoczynku  uczęstnicy 

  

  

  

Posiłek spójniaków w parku miejskim. 

Zjazdu udali się 
gdzie przy zastawionych 
się współny obiad. 

Wśród obiadujących można było za 
uważyć przedstawicieli; — duchowieństwa, 
katolickiego, prawosławnego, ziemiaństwa, 
nauczycielstwa i urzędników s <imorządo- 
wych. Mimo różnicy stanowisk i wyznań 
— panował przy stole nastrój serdeczny i 
tryskający zdrowym humorem. 

do parku 
stołach 

miejsk:ego 
odbył 

Po spożytym obiedzie, trąbka wezwała 
„Spójniaków”* do szeregu, gdzie po sformo 
waniu kolumny marszowej na czele ze 
sztandarem i orkiestrą łącznie z Delegata- 
mi D. L. podążyli przed dom Pana Sta 
rosty, Gdzie ada Opiekuńcza Kresowa 
miała powitać i złożyć hold  Najwyższemu 
Dostojnikowi Rzeczypospolitej . Polskiej. 

= Po przybyciu na wyznaczone miejsce, 
szeregi  „Spójniaków* i Delegaci  D. L. 
barwnym półkolem strojów korporacyjnych 
otoczyli dom Pana Starosty, oczekując na 

  

Wnętrze pierścienia 
BEZPIECZNY DOM 

Dom — oprzędzony spokojem, 
podłogi — wysłane ciszą. 
Pomiędzy mojem a twojem 
ściany żadnych sporów nie słyszą. 
Korytarzami ze złota 
przeciąg myśli milczące miota. 

Gdy wychodzisz, wyjeżdżasz z domu, 
białe kurze Ptak skrzydłem otrząsa, 
przez okno — oddawna znajomy — 
księżyc zagląda jak sąsiad. 
U najdalszych drzwi leży Troska, 
łapką myje włosek przy włosku. 

Kiedy wracasz, zdyszany, gwałtowny — 
i zrzucaną dzwonisz odzieżą, 
skacze z pieca Strach niewymowny 
i pod ławą cały się zjeża. 
„„Ležą płaskie pod dywanami 
zapomniane arabeski Omamień. 

FE Zawarł księżyc okno szarpnięciem 
(niewiadomo — był, czy się wydawał!) 
i zamknęło się bezpieczne objęcie 
i zaczyna się nareszcie jawa. 

ŹRÓDŁO SNÓW. 

Anioł rozpostarty na ścianie 
chwieje kołorami, skrzydłami, 

    

  

prezydent Boliwji Siłes opuścić miał La Paz, 

W Indjach wciąż niespokojnie 
MŁODZIEŻ BOJKOTUJE SZKOŁY. 

BOMBAY. 2. 7 (PAT). Cechą charakterystyczną ostatniego tygodnia 
biernego oporu jest wybitny udział w akcji młodzieży I 
kiej. Młodzież powstrzymuje się od uczęszczania na wykłady i prowadzi wy- 
tężoną agitację wśród kolegów, starającs ię ich skłonić do bojkotowania za: 
jęć szkolnych i do udziału w manifestacjach. W kiłku wypadkach pomiędzy 

  

Propaganda komuaistyczna w armii amerykańskiej 
WASZYNGTON. 1. 7. (PAT). Przy badaniu sprawy propagandy 

przez komisję, wyłonioną przez kongres, przedstawiciele armji i marynarki stwierdzili, iż 

propzgandz, komunistyczna wdziera sę w szereg armji i marynarki, starając się osłabić 

zeństwa wzgiędem wyższych władz i uczycie patrjatyzmu. Przy tej sposob- 

e armji i marynarki wystosowali żądanie do 'władz pocztowych, aby 

wiał nieregularną płaszczyznę 0 nie- 
równościach terenu pagórkowatego, 
którego długość wynosiła 2 mile an- 
gielskie. 

Tor ten był otoczony palikami na 
biało pomalowanymi, w obrębie któ- 
ryc odbywano gonitwy. W środku 
tego ogrodzenia palikowego zbudowa 
no prowizoryczną szopę, w której 
odbywało się ważenie dżokiejów. 

Nazwa „dżokiej'* była wówczas je- 
szcze mieznana, jeżdżących zwano 
całkiem pospolicie chłopcami (boy). 
Przy ostatnim paliku przed tem schro 
niskiem, był pomost, na którym stał 
i sprawował swój urząd z narażeniem 
życia sędzia celowniczy. Określenie z 
— „z narażeniem życia* — nie było 
frazesem, lecz twardą i smutną rzeczy- 
wistością, albowiem bardzo: częsta 
sędzia padał ofiarą swego zawodu. 

Obowiązkiem sędziego było bo- 
wiem po przebyciu taśmy przez 
pierwszego Konia, pobiec za nim(!), 
machając chorągiewką. Ponieważ cza- 

udając się do Peru, gdzie przebywać będzie 

szkolnej i uniwersytec: 

komunistycznej 

, przeznaczonej dla wojska i marynarki. 

z » A е : : 
A ra sem się zdarzało, że konie do mety 

świty przeszedi przed frontem Spójń — Мю- NIUL bicze szaleją ad Francją przybiegały gromadnie, przeto bie- 

M o opi оНН 3 ZNISZCZENIU ULEGŁY CENNE WINNICE. Pawa 25 
j acują społecznie, || e L A : ] „ bywal często stratówany. 
RE ai nis organizacyjnych TOURS. 25 Ta BAI): Burze, szalejące nad całym okręgiem Vauvray zni 2 Zwyciężał zawsze z. koń, który 
udzielał Panu Prezydentowi Teza BU szczyty Boost na przestrzeni blisko 2 tysiące ha. Straty wynoszą około 10 dwa razy pierwszy przybiegł do 
Opiekuńczej Kresowej Pan dr. Wito! 0-  miljonów franków. i i Óry 
OE w tym czesie tn sam chór odśpiewzł ! mety. Po pierwszym biegu który o- 

        

„Rotę”. 

Następnie Delegacja Spójni z Uzdryhoło- 
wicz wręczyła Panu Prezydentowi obrus 
z surowego płótna, własnoręcznie przez 

    

członkinie Spójni wytkany i wyhaftowany 
oraz delegacja Kursów Tkackich „R.O.K.“ 
w Mule wręczyła kilim również  własnorę- 
cznie wykonany. 

Na zakończenie 
wznieśli trzykrotnie okrzy 

zebrani 
Pana 

  

go usposobionych względem Sowietów; 

  

LWÓW. 2. 7. W szpitalu zmarł komen- 
dant obwodu Strzelca Czapliński, ofiara 
strzałów oddanych do niego na bankiecie z 
racji 400 lecia założenia miasta Brzeżan. 

Przyczyną tragicznego zajścia miał być za 
targ osobisty Czaplińskiego z kap. Majew- 

W międzynarodowych konkursach 
lotniczych dla samolotów myśliwskich 
jakie odbyły się w Bukareszcie, Pol- 
ska, odniosła olbrzymi sukces, bijąc 

Prezydenta, a orkiestra „Spojniakow“ ode- 
grała  marsza. 

Po odejściu Pana Prezydenta do domu 
Pana Starosty, całość „R.O.K.“ odmaszero- 
wała na miejsce swego zakwaterowania, "A maszynach polskiej produkcji wszy 
gdzie odbyło się krótkie posiedzenie Zjazdu stkie maszyny zagraniczne zajmując: 
na którem Pan Jenusz Łoś Instruktor 0$- zaszczytne pierwsze miejsce. 

   
wiatowy R. O. K. podkreślając doniosłość 
chwili złożenia hołdu Panu Prezydentowi, W konkursach tych wz'ęły udział 
następnie udzielił kilke wskazówek  ergani- 

  

dwa samoloty polskie, mianowicie, apa 

Na zakończenie wsz rat dwuosobowy „P. Z. L. 2* nowej 
śpiewali „Jeszcze i konstrukcji z motorem  Hispano Suiza 
wznieśli PA cześć aś CEE i samolot myśliwski 600 konny kon- 
czypospolitej Polskiej, Pana rezydenta i dziać 6 PD BS szdka* Pieudskiego. oda według „planów inż. 

Należy dodać, że sala miejscowego Puławskiego. Oba aparaiy zostały wy 
gimnazjum, w której odbył się Raut na konane w polskich zakładach  lotni- 
cześć Pana Prezydenta Rzp. była udekoro- czych w 'Warszawie. Jako piloci 
waną kilimami Kursów  Tkackich R. O. K. stanęli do konkursów pułk. Kossowski 

i kpt. Orliński. 
w Mule. prowadzonych pod  honcrowem 

Rezultat zawodów był imponujący. 

zacyjnych co do dalszej pracy. 
a | ūczeni cy            

    

   

kierownietwem p. E. Pietkiewiczowej. 
Obecny 

nie zstępuje na posadzkę świecącą. 
Oczy trzyma spuszczone, usta zawarł milczące. 
Ze skroni jego skupionych, ocienionych mrokiem, 
suną iskier warkocze, staczają się z szelestem obłoki. 
Za oknem czuwa bezsennie niespokojny, zdrożony 

1 [towarzysz: 
obadwaj za dwa końce tęczę dzierżą, po której spływają 

S [miraże. 

WSPOMNIENIE 

Łzy płynęły zbyt długo 
na poduszkę, 
zaczynały się dnie marcowe, 
noce krótsze. 2 
Przylatywał ptak za ptakiem, 
wszystkie były jednakie: 
roniły pióreczka na podwórzu 
— jaskrawe, lecz zblakłe od kurzu. 
Klęczała sroga Żałość jak wierna stróżka 2 
całą noc obu kolanami przy łóżku, 
opierała głowę jak kamień na piersi łkającej:, 
„Otom tu zamiast niego, jeno mię nie odtrącaj!* 

NAD STUDNIĄ 
W podwórzu jest przeczysta studnia nie studnia, 
przy niej postać — niby żywa, niby rzeźbiona cudnie, 
klęczy obu kolanami (tylko się nie przerażaj!), 
głowę ma ciężko wspartą na bazałtowym głazie, 
Ukryta twarz surowa za cembrowaniem, 
nareszcie tu zaklęta — nie zmartwychwstanie... 

Po kamykach w głębinie źródło się leje: 
ona nie patrzy, nie słucha, tylko boleje. 

    

Katastrofy w Sowlatach szerzą się 
MOSKWA, 1. 7. (PAT). W: ostatnim czasie dość często, wydarzały się w Rosjij 

sowieckiuj katastrofy kolejowe, które nierzadko kończyły się licznemi ofiarami w ludziach 

W piątek ubiegłego tygodnia ulegt katastrofie pociąg kurjerski, kursujący między Soczi 

na KWaukazie i Moskwą. Zgingty 4 osoby, 5 zaś jest ciężko rannych. 

W niedzielę ubiegłą wskutek złego nastawienia zwrotnicy na stacji Jefimowskaja, 

północnej linji rozbił się pociąg osobowy przyczem zabitych zostało 26 osób a 38 ciężko 
rannych. W ciągu ubiegłego tygodnia spaliły się trzy mosty kolejowe na linji kolei Mur- 

mańskiej. Dzieniki sowieckie dowodzą, że katastrofy kolejowe dzieją się wskutek panują- 

cego wśród personelu kolejowego rozprężenia ; zaniku dyscypliny służbowej.- 

OLBRZYMI POŻAR Z PODPALENIA W LENINGRADZIE. 

MOSKWA. 2. 7. (PAT). W Leningradzie spalił się olbrzymi gmach kuchni pubM 

cznej, wzniesiony ostatnio według najbardziej nowoczesnych wymagań kosztem 2 miljo- 

nów rubli. W czasie gaszenia pożaru zginęło 9 osób, wśród nich 3 członków straży po- 

żarnej. Przyczyną katastrofy było przypuszczałni: podłożenie ogn*a przez osobników wro 

rp K 

Zgon ofiary strzałów w Brzeżanach 

  

Triumf polskich aparatów lotniczych w Bukareszcie 
"PUŁK. - PILOT KOSSOWSKI ZAJĄŁ PIERWSZE MIEJSCE. 

bejmował dwa okrążenia toru czyli 4 
mile ang. (6436 mtr.) puszczano bez- 
bieg poi raz drugi, a jeżeli teraz nie 
przybył do' mety ten sam koń, powta- 
rzano ten procedent tyle razy, aż Wre- 
szcie jeden koń, dwukrotnie zwycię- 

с żył. 
: Oczywiście widzowie mieli dużło e- 

mocji, lecz stan koni był pożałowania 
godny. Całe w gęstej pianie z poranio- 
nemi od ostróg bokami i krwiącemi 
nozdrami, przedstawiały smętny widok 
Instytucja bookmacherów  (zbierają- 
cych zakłady), była już wówczas zna- 
na. Zakłady szły 0 wysokie kwoty, 
przeważnie stawiali na swe konie sa- 
mi właściciele, osobiście w biegu za- 
interesowani. 

Było wiedy zwyczajem, iż po bie- 
gu mógł każdy z widzów przystąpić 
@0 właściciela zwycięskiego konia i 
za cenę 20 funtów (ok. 850 It.), kupić 
zwycięzcę. Ponieważ konie często- 
kroć przedstawiały wartóść wielokro- 

„GJANKALU w WARSZAWIE 
Demonstracje p”dczas przedstawienia. 

Od kilku dni w kinie „Capitol“ 
Teatr Łódzki pod dyr. Karola Adwento 
wicza wystawia sztukę niemiecką Fry- 
deryka Wolfa p. t. „Cjankali*. Sztuka 
ta już w Łodzi spotkała się'z głośnemi 
protestami społeczeństwa: i jej przed 
stawienia zakłócone były demonstrac- 
jami. : 

Na pierwszem przedstawieniu w 
Warszawie miały również miejsce de 
monstracje, które powtórzyły się pod- 
czas premjery prasowej. W kilka minut 
po podniesieniu kurtyny padły z gale- 
rji na widownię próbówki z płynami 
cuchnącemi i wszczęła się nieopisana 
wrzawa. Kilkunastu policjantów rzuci- 
ło się do uśmierzania demonstracji, 
przy pomocy funkcjonarjdszów kina. 

Po zlikwidowaniu temi metodami 
demonstracji i przewietrzeniu sali, 
przedstawienie wznowiono już przy 
zapalonych światłach ma widowni i 

pod silną ochroną policji, rozstawionej 
na sali. 

skim, który uczuł się dotkniętym niestosow- 
nem zachowaniem Czaplińskiego w. stosun- 
ku do dam, będących W towarzystwie Maje- 
wskiego. 

Sprawca zastrzelenia znajduje się obecnie 
w więzieniu wojskowem we Lwowie. 

Aparat myśliwski inż. Puławskiego kie 
rowany przez płk. Kossowskiego zajął 
pierwsze miejsce w konkurencji przed, 
aparatami najlepszych marek zagranie 
cznych, jak amerykańska _„Curtiss*, 
francuska „Voisin* i inne. Kapitan Or- 
liński na aparacie „P. Z. L. 2* zajął 
6 miejsce. 

Zwycięstwa te mają olbrzymie zna- 
czenie propagandowe ponieważ wyka 
zały naocznie, że maszyny lotnicze 
polskiej kónstrukcji są najlepsze w 
świecie. ` 

Jak wiadomo, Rumunja zobowią- 
zała się do zakupienia samolotów, 
które zdobędą pierwszą i drugą nagro- 
dę i do poczynienia zamókień  seryj- 
nych dla armji rumuńskiej maszyn na- 
grodzonych typów. 

Przelatują Wszystkie ptaki w wiosnę i jesień 
patrzeć — czy się oGknie, czy przejrzy, czy się pod- 

; as EE [niesie ? 
Cisną się jej fijołki i stokroć do kolan, 
ale ona tylko umrzeć, umrzeć ma wolę! 

Przy tym głazie stajesz nieraz, schylasz się nieco 
jakbyś wiedział, jakbyś wszystko tajone przeczuł. 
Coś cię trąca, coś zdumiewa, a reszfa smuci, 
że klęczącej twarz probujesz' ku sobie zwrócić 
i — uparcie pogrzebanej w rozmyślnym śnie — 
szepcesz czułe, czułe słowa zamiast mnie! 

TWOJE 
W pierścieniu twoim oprawny jest drogi kamień, 
znaleziony przez słońce za błękitami; 
tam leżał i migotał jak światło na fali 
zanimeśmy się znależli, zanimeśmy się poznali. 

Prawe twe ramię biała przecina blizna, 
zadał ci ją nóż zdradziecki, czy śmiała kula 
kto tej rany był sprawcą — nigdyś mi się nie przyznał; 
zanimeś mię zagarnął, zanimeś mię przytulał? 

Dłoń świetlistą, 

W oczach twych myśl się czai przed początkiem życia 

‚ — [росхеа, 
coś duma... Gdy spytač — 'aniš ją zapamigtal. 
Ani mi ją zamącić, ani jej nurtu umniejszyć 
nawet teraz gdyś mi jest własny, bezpieczny i najwier- 

i [niejszy. 

mnie — tobie i 

SIŁA PIERŚCIENIA 

Siła dom ogarnęła i napełnia wnętrze: 
drzwi podparła, z drzewami brata się na piętrze; 

Jak edhywały się wyścigi konne w Sfarej AR 
tnie wyższą, przeto właściciele w 
chowców, uciekali się db podstępu, | 
stawiając swych ludzi, którzy w wy? 
padku, jgdy znalazł się kupujący, na- 
tychmiast reklamowali swe prawo 
pierwokupu. 

Zmordowane konie po biegu były 
natychmiast pojone dużą szklanką 
szampana j wycierane @Ю sucha. Rów- 
nież tym szlachetnym żrunkiem krze- 
pili się  „chłopcy”, poczem szli po- 
nownie do wagi. Biada takiemu dżo- 
kiejowi, który zgubił swój bicz, lub 
ważył mniej a pół funta, był wów- 
czas bezlitośnie dyskwalifikowany. 

Od tego: czasu wiele się zmieniło 
i dzisiejsze zawody hippiczne nie przy 
pominają zbytnio ówczesnych. 

Jak będzie wyglądał % 
człowiek w roku 2000? 
PRZEPOWIEDNIE LORDA BIRKENHEADA 

' konserwatywny polityk lord Bir- 
jły minister spraw zewnętrznych 
Bakiwina, wydał niedawno cie- 

kę o życiu Człowieka w przyszło 
ści. Książka ta nawet będzie przedmiotem 
procesu, gdyż sławny biolog angielski Hux- 
ley zarzukii Birkenheadowi plagjat. W swej 
książce lord Birkenhead daje cały szereg 
naukowych hipotez o rozwoju techniki, która 
radykalnie przeistoczy życie przyszłego czto 

  

   

   

  

y proroctw zaczerpnięta została z 
przed kilku laty wydanej książki. Birkenhead 
temu zaprzecza, a sąd będzie musiał o tem 

zygnąć, czy książka Birkenheada jest 
Narazie zapowiedziany proces 

nił się tylko do większego zainterest 
wania się dziełem Birkenheada, które dzięki 
temu stalo się prawdziwą sensacją dnia. 

Birkenhead usiłuje przedstawić nam ży- 
cie człowieka z roku 2000. jest stanowczo 
optymistą, wierzy w Świetną przyszłość ludz 
kości. Przedewszystkiem prziwdziwe tryumży 
święcić będzie medycyna, której się wpraw 
dzie nie uda wywalczyć człowiekowi  nie- 
śmiertelności, natomiast wytępi wszystkie 
najniebezpieczniejsze _ choroby dręczące 
współczesnego człowieka. — Śpadnie więc 
śmiertelność, a przeciętne życie człowieka 
wynosić będzie 100 do 150 lat. Także che- 
gnja organiczna mą przed sobą  wspaniaży 
rozwój, który zmieni całe życie człowieka. 
Człowiek przyszłości inaczej się będzie odży- 
wiał, gdyż obok pokarmu roślinnego będą 
sztuczne pigułki. Także kultura mieszkań in- 
me przyjmie formy. Miasta stracą swój obec 
ny wygląd, a domy budować się będzie wy- 
tącznie ze szkła, Człowiek będzie musiał pra 
cować przeciętnie tylko jedną godzinę, po- 
nieważ eni hodowla bydła, ani uprawa roli 
nies będą więcej głównemi podstawami od- 
żywiania się człowieka. Już teraz można 
celulozę przemienić w cukier. Narzzie taka 
fabrykacja sztucznego cukru jest bardzo ko- 
sztowną, ale też w przyszłości cukier bę- 
kizie tak tani, jak sol. Uda się też napewno 

wytwarzać sztuczne białko oraz plazmę 
człowieka. Także małżeństwo w naszej obec 
mej formie również zniknie, gdyż będzie moj 
na wytwarzać człowieka poza kobietą ; 
dzięki sztucznemu połączeniu się pierwiast- 
ków męskich i kobiecych. 

„Najwięcej spodziewa się Birkcnhead od 
uzyskania nowych źródet energji drogą jej 
wyzwolenia za pomocą rozbicia atomów. 
będzie napewno panował raj na św ecis, uda 
się bowiem przemienić podbiegutrow= ckoli 
ce w kwitnące mlekiem i miodem osady. Ko 
munikację uprawiać będą wyłącznie aeropla 
ny, a auta pomasu zanikną, tak jak teraz za- 
nikają dorożki konne. 

Radjo rozwinic się w niebywaty sposób, 
dzęki czemu wytworzy siż nowa forma de- 
mrkiacji, ponieważ każdy polityk  >ęgdzie 
mcg! bezpośrednio przemówić do całego na- 
rodu a nie, jak to teraz się dzieje, tylko do 
parlamentu. Ijudność będzie mogła odpowied 
nicmi aperatami przeprowadz.: głosowanie, 
a głosy zliczać «*: będzie aionzatycznie in- 
nem* aparatami. 

Cały kraj przemieni się w wielki park Z 
pojedyńczemi miastami i rozrzuconemi bu- 
dvikami fabryk. Mężczyźni zme:są strój, 
per uczjąc niehygieniczny :3pas)5 ubierania 
się. Powietrze Dędzie czyst * jasne, nieza- 
trute, żadnemi miazmatami, ani też niezag.l- 
szone wielkomiejskim hałasem. maszyny be- 
wiem będą poruszać się bezszelestnie. Ko- 
mtunikacja z ina*mi planetami będzie fzkteńi 
do«onanym. Także psychologia kol 
uczyni postępy i będzie możn» czytać w iu 
szech ludzkich jak w otwartych  księgsch 

Takim to prorokiem jest lord B:rkenhead 

siaj jego proroctwa bud:ą rozmatte za- 
st zeženia i wą'pliwošci. Kto jednak wie, co 
o uch powie przyszłość? 

      

  

   

  

  

  

„ Huxley utrzymuje, że większa część | 
jego > 
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WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY: 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPC 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

ERZE EKT ATA NERIMAS T 

pruje się ją jak falę od šciany do progu; 
dojrzy i sięgnie łatwo tam, gdzie j» nie mogę. 
Nie schlebia ani tchórzy, nie kluczy, nie kłamie, 
ale świat mi zamyka niby ramionami. 
Nie jątrzy, nie zazdności, nie truje, nie męczy, 
ale jest zakończeniem, ale jest obręczą, 
granicą, która bystry lot, wartką przygodę 
otacza czystym kręgiem niby ziemia — wodę 
i każdą myśl, wdzięczności i swej drogi pewną, 
z wędrówki międzygwiezdnej kieruje do wewnątrz. 

Z NURTEM 

Kołysze mię wieczność ramionami: 
z szklanym chrzęstem dzień powszedni się łamie, 
lecą w skrach małe znajome przedmioty 
Skruszałe, zwiotczałe, przepalone na złoto. 
Zmienione sposobem magicznym 
mijają czarne smutki niby sny prześliczne, 
leje się gorzkie. wino, ścieka grzech ognistemi łzami.ć 

bezważką kładzie mi wieczność na 
[ramię 

Po chrzęstliwych, kolorowych szczątkach 
prowadzi mię, tłomaczy wszystko od początku: 
prostuje garbate wspomnienia, 
odrabia stracone dnie 
i odnajduje i adpromienia 

ciebie — mnie. * 

'WRÓCONA ZIEMI 

Wróciłam do ciebie z zatrutej męką czeluści. 
Nie wiedziałeś gdziem była, aleś mi wszystko odpuścił. 
Cierpiałam, łańcuch gryzłam, głazy dźwigałam. 
Z radością witałeś mię: Jednegoś mię tylko kochała?! 

m



   
     

  

bolączkach miejskiej 
Minikacji autohusowej 

Był okres, kiedy tytuł umieszczony wy- 
żej zdziwiłby niejednejgo, gdyż  nasuwałby 
przypuszczenie, że autor arfykuliku albo nie 
zna stosunków miejscowych, albo ma jalkąś 
ansę do autobusiarzy. 

Zdziwienie to byłoby usprawiedliwione, 
bowiem zaczęło być dobrze. 

Tabakierka zaczęła być dla nosa — pu- 
bliczność była dobrze i grzecznie obsłużonzy 
a powstawanie nowych linij oraz regularne 
kursowanie maszyn przyczyniło się do wzmo 
żenia frekwencji. 

Niestety, — „byli czasy ale wyszli" i 
obecnie bolączki miejskiej komunikacji au- 
tobusowej stają się z dnia na dzień jeskraw 
sze. 

Sprawa ta ma dla Wilna niemałe znacze 
nie to też postaraliśmy się ją zbadać u źród 
ła. Niestety, wszystkie nici poszlak poszły w 
jednym kierunku ku uł. Królewskiej. 

Przed powstaniem „Spółdzielni* autobu- 
sowejposzczególni przedsiębiorcy, w zrozu- 
mieniu własnego interesu i ze względów kon 
kurencyjnych starali się o to, aby każdy z 
pasażerów był zadowolony a tem samem ko- 
rzystał częsciej z ruchu autobusowego. O- 
porniejszych, a może tylko gorzej rozumie- 
jących włesny interds „zachęcała” policja 
pilnująca porządku ruchu kófowego. Ale, by 
to pewne „ale“. . : : 

Wszyscy przedsiębiorcy chcieli konie- 
cznie być na pierwszdj linji natomiast o ur 
ruchomianiu bocznych, częściowo  deticyto- 
wych, nie było prawie mowy, mimo że mie 
szkańcy przedmieść dopominali się o nie nie- 
jednokrotnie. 

Powstała spółdzielnia zebrała „do kupy“ 
wszystkie maszyny, unormowała ruch, po- 
tworzyła nowe limje, cóż kiedy nie zdołeła 
utrzymać własnej linji prac  zapowiedzianej 
na konferencji u p. starosty grodzkiego. 

Ustalone zostało wówczas, że miasto ob 
sługiwać będzie 120 maszyn, 2, kursować bę- 
dą one co 2 minuty na głównych linjach i 
co 4 na bocznych. 

Przeszło zaledwie kilka miesięcy i już z 
całą wyrazistością uwidocznia się że wygoda 
pasażerów obchodzi „Spółdzielnię* tyle co 
zeszłoroczny śnieg. Zajęta myślą o zapewnie 
niu jaknajlepszych kas dziennych odsunęła 
się zupełnie od interesów publiczności co 
znów w konsdkwencji dalszej pociągnęło za 
sobą zmniejszenie się frekwencji (a więc 
powód do utyskiwań na złe konjunktury) 

że twierdzenie ta nie jest gołostowne niech 
potwierdzą fakty, następujące: ze 120 ma- 
szyn obiecanych mamy obecnie już tylko 108 
z których 8 uzyskało zezwolenie na obsługi 
wanie komunikacji zamiejskiej oraz kilka 
pozostaje w remoncie lub „zapzcie”. 

Prócz tego „,Spółdzielnia* weszła w po: 
rozumienie z Touring Klubem, któremu (w 
dni świąteczne) wynajmuje maszyny. W re- 
zułtacie tej „demobilizacji* maszyny kursu: 
ja w odstępach znacznie większych niż to 
było zapowiedziane, a pasażer zmuszony о- 
czekiwać długo woli iść piechotą lub, o ile 
ma pieniądze, jechać taksikiem. 

4 

Zaznaczyć tu należy, że z chwilą  za- 
trzymania się przyrostuu autobusów 
a _ raczej ich wycofywania wzrasta 
ilość dorożek samochodowych. Wskazuje to 
wyraźnie na niewystarczającą potrzebom ob 
siugę autobusową. 1 Ara) 

"Tendencje „Spółdzielni* wstrzymującej. 
się od zakupywania nowych maszyn j zwzi- 
'czającej każdego prywatnego przedsiębior- 
cę (historja p. Jurasowa) doprowadzić mo- 
żą do wręcz miepożądanych rezultatów. 

Obecnie mamy w: mieście mniej niż sto 
maszyn. Biorąc pod uwagę, że w naszych 
warunkach maszyna może pracować śred. 
nio dwa lata, musimy się zgodzić, że przy 
dorocznym przeglądzie odpadnie około 30 
proc. i w rezultacie autobusy Będą Rursowač 
w odstępach 10 — 12 minutowych. 

Będzie to nie prędko jeszcze ale  bę- 
dzie, o ile w ładze nie zaingerują w czas. 

Przyjdą Targi, przyjdą słotne dni jesienne 
i wówczas już obawy nasze znajdą swe po- 
twierdzenie. 

Niezależnie od tego cośmy już powie- 
dzieli drugą bolączką miejskiego ruchu auto- 
busowego jest dowolność w zatrzymywaniu 
się maszyn na przystankach. 

Magistrat zafundował siupki oznaczające 
miejsca przystanków, cóż jednak znaczy słu 
pek skoro szofór zatrzymuje się tam gdzie 
chce. Czasami nie dojedzie 10 metrów, in- 
nym razem przejedzie dalej, a na niektórych 
przystankach jak np. przed Izbą Skarbową 
zatrzymuje się tylko w wypadkach dobrego 
humoru. : 

Wszystko to razem wzięte nasuwa nam 
przypuszczenie, że niestęty  „Spėtdzelnia“ 
nie zawsze jest na wysdkości zadania i pe 
wmy doping władz skłonił by zarząd „Spół- 
dzielni" do poczynienia kroków zapewniają- 
cych publiczności rolę przysłowiowego nosa 
wobec. takabiery. 

* 

Jednocześnie, badając sprawę komunika- 
cji autobusowej dowiedzieliśmy się, że wy- 
dział ruch kołowego Magistratu zarządził 
przegląd taksówek oraz ustali godziny, w 
których wolno jest szoferom pobierać opłatę 
według II taksy. 

okresie od 1 maja do 1 pąździernika 
nocna taksa obowiązuje od 11 wieczór do 
6 rano, w inne dni roku od 11 — 7 rang. 

Wiadomość o zmianie taryfy nie odpowia 
da . prawdzie. Obecnie, jak i dawniej obo 
wiązuje: 80 gr. za 1 kilometr według I ta- 
ksy; 120 gr. według Il-ej. 

Kwestja budowy dworca dla autobusowe 
go ruchu zamiejskiego pozostanie jeszcze na 

| 
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Zdarłam młodość do krwi. Uśmiech 

SŁO w © 

Pomnik Marszałkowi Piłsudskiemu 
UFUNDOWAŁ 5 p. p. LEG. W DNIU SWEGO ŚWIĘTA 

W dniach 4 i 5 bm. sławny 5 pp leg 
obchodzi swe doroczne święto putko- 
we. 

Przed uroczystościami w piątek ra 
no zostanie odprawione w kościele gat 
nizonowym nabożeństwo żałobne za 
poległ ych i zmarłych w latach 1914— J 
1930 oficerów i szeregowych pułku. 

O godz. 3 pp. zawody sportowe na 
boisku 5 pułku leg. 

W sobotę o godz. 9 r. nastąpi prze- 
gląd pułku i dekoracja odznaką pułko' 
wą na placu alarmowym w koszarach 
I Brygady, o godz. 10 uroczysta Msza 
polowa, o godz. 11 — odsłonięcie Po- 
mriika Pierwszego Marszałka Polski 

. Piłsudskiego przed bud. 44, o 11.15 
— defilada a 12 obiad żołnierski. 

O godzinie 22 pułk wydaje bal w 
salonach kagyna ofic. I Brygady. 

Ciężki przemysł angielski 
INTERESUJE SIĘ II TARGAMI PÓŁNOCNEMI 

Za pośrednictwem swego Dyrektora Han 
dlowego na Ziemie Wschodnie Polski zgto- 
siły swój udział w II Targach Północnych 
dwie wielkie angielskie fabryki maszyn i mo 
torów elektrycznych. 

Fabryka „Ransomes © Papier Ltd.", z 
Londynu zamierza wystawić Exkawatory 
(Marjon), benzy nowo elektryczne krany 
(Żurawie), betoniarki, pomocnicze maszyny 
kolejowe i narzędzia oraz śluzy, fa- 

bryka W. H. Allen Sons % Co Ltd. z Belfor- 
du— turbiny parowe, motory i dynamo ule- 
ktryczne na prąd stały, kondensatory i pom 
my różnego kalibru, oraz motory ropowe 
„Diezel“. ' 

Pertraktacje są w toku. Firmy te ja k są- 
dzić należy z treści zgłoszeń zamierzają wy- 
stawić wspólny pawilon na otwartym terenie 
względnie zajmą jedną z sal pawilonu. 

Brak zainteresowania wyborami do Sejmu 
W ŚWIĘCIANACH 

Wybory uzupełniające do Sejmu 
w, okręgu wyborczym nr. 64 Święcia- 

ny, Postawy, Dzisna, wyznaczone zo 
stały na niedzielę 13 lipca. Będą to 
ostatnie wybory uzupełniające w Pol 
sce. Jest rzeczą n'ezmiernie charakte- 
rystyczną, iż mimo że do dnia wyboró 

w pozostało niespełna dwa tygodnie 
na terenie wyborczym dotychczas żad 
ne ze stronnictw politycznych nie roz- 
poczęło agitacji. 

Jak wiadomo Blok Bezpartyjny ws 
półpracy z Rrządem podobnie jak w in- 
nych okręgach listy swej nie wysuwa. 

  
  

KRONIKA 
      CZWARTEK 

W. słońca o godz. 3 m. 20 

Z. słońca o godz. 7 m. 59 
Prokopa Op. 
ЕСЛа 

Spostrzeżenia Zakładu  MeteorolOgji 

U. S. B. w Wilnie, 

z dnia 2. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 761 

Temperatura średnia -l- 20 

Temperatura najwyższa -1-23 

Temperatura najniższa -l- 12 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr PY 
я * Pėtnocny 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: — 

URZĘDOWA 

— U p. wojewody. P. wojewoda wileń- 
ski przyjął inż. Huszczę inspektora Lasów: 
Państwowych który przybył z referatem in- 
formacyjnym w sprawie udziału w Wysta- 
wie Turystycznej w Poznzniu, na którą Dy 
i Lasów wysyła cały szereg ekspona- 
ów. 

—Awanse w administracji _ państwowej. 
Dowiadujemy się, że w pierwszych  dniac 
bm. nastąpią dość liczne awanse urzędników 
państwowej służby  zdministracyjnej Min. 
Spr. Wewnętrznych. 

Awanse| dotyczyć będą urzędników sta- 
rostw, województw i ministerstwa. 

— Podziękowanie. Wojewoda wileński 
Władysław Raczkiewicz składa tą drogą po- 
dziękowania tym wszystkim urzędom prgani- 
zacjom i osobom które łęskawie  przesłały 
mu życzenia w dniu imienin. 

„—Nowy komendant wojewódzki P.P. Na 
miejsce inspektora Praszałowicza, który jak 
notowališmy odszedł w stan spoczynkią ko 
mendantem wojewódzkim policji w Wilnie 
został mianowany inspektor Ludwikowski z 
Warszawy. 

Jddnocześnie oficerem inspekcyjnym w 
woj wileńskiem został Gorczyński, który 0- 
trzymał awans na podinspektora p.p. 

— Awanse w policji. Z dniem 1 lipca z 
korpusu oficerów policji w Wilnie zostali a- 
wansowani: zast. komendanta policji pow. 
Wil. trockiego, podkom. Mirek — komisarzem 
i kierownik działu w komendzie pp. m. 
Wilna, asp. Mroczek — podkomisarzem. 

a a Si FS A RP AAOZCZOAK RĘKI 

długo otwartą. Miejsce wyznaczone przez 
komisję (Piekiełko) jest zbyt ciasne, a poza- 
tem roboty ziemne prowadzone będą przez 
wiele, wiele miesięcy, a może nawet i lat. 

przeżarła włóczęga. 
Niegdyś do mego piekła promienną myślą nie sięgał. 
Wydobyłam się, ręce wzniosłam nie wierząc skowron- 

W jasnej, szczęśliwej pewności czekałeś mię u wrót 7, 

JAK ERLEND 

Jak Krystyna, córka Lawransa 
szłam po miłość twardym przebojem; 
zdobywałam cię mieczem i larcą, 
ciebie, dziedzictwo moje! 

Jak korsarz pod czarną banderą 
prawem. podstępu i pięści 

o ciebie, moje szczęście... 

Przechodziłam twą drogę widomie 
w deszczu purpury i stali, 
jak wielki jarzący płomień 
— gdyśmy się spotykali. 

A tyś — cały w ztocistem jašnieniu — | 
nizał dnie bezcenne jak perły 

1 igrał i igrał niemi 
jak Erlend... jak Erlend.... 

I tyś własne rycerskie męstwo. 
złożył z mieczem i koroną przy berle 

m'0je zwycięstwo i czekałeś na 
jak Erlend.... jak Erlend.... 

walczyłam w miłości mej szczera 

kom i niebu.... 

[Erebų.*D5b 
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Ponadto otrzymzdi awans oficerowie znani 
ze swej siużby w Wilnie mianowicie komisa- 
rze Olędzki ; Sozański zostali nadkomisarza 
mi, zaś podkomisarz Eljaszewicz komisarzem 

Wreszcie otrzymał zwans na aspiranta 
st. przodownik Lebel komendant posterun- 
ku na Zwigdrzyfcu. i 

SZKOLNA 

— Zarząd Towarzystwa Kursów Tech- 
nicznych w Wilnie! podaje do wiadomości, że 
termin składania podań o przyjęcie do 
2 letniej Szkoły Meljoracyjnej został przedłu 
żony do dnia 9 lipca b. r. włącznie. 

Egzamina wstępne rozpoczną się 10 
lipca 1930 roku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie T-wa  Psychjatrycznego. 
Dn. 4. 7. 30 r. w piątek o godz. 8 wiecz. w 
sali wykładowej kliniki neurologicznej odbę- 
dzie się posiedzenie Wil. Oddz. Polsk. T-iwa 
Psychjatrycznego z następującym  porząd- 
kiem dziennym: 

1) doc. dr. A. Falkowski: sprawozdanie z 
10 go zjazdu psychjatrów polskich w Łodzi. 
2) dr. S. A. Wirszubski: Z dziedziny chirurgi 
cznego leczenia zaburzeń psychicznych. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze 
zawiądamia. członków Towarzystwa i Mi- 
łośników ogrodnictwa, że w dn iu 6 b. m. 
o gadz. 18-ej odbędzie się miesięczne ze 
branie Towarzystwa Ogrodniczego w lokaluj 
Wileńskiego Towarzystwa  Organizacyj i 
Kótek Rolniczych, ul. Sierakowskiejgo 4. Wy- 
głoszone będą dwa referaty o treści ogrod- 
niczej. Wstęp wolny. 

RÓŻNE 

— Straszny dzień dla piekarzy i! cukier- 
sików. Dowiadujemy się, że wojewódzka ko 
misja do badania mąki i pieczywa dokona- 
ta lustracji szeregu piekarń i cukierni wileń- 
skich, z których część mieszcząca się w lo 
kałach nieodpowiednich, uniemożliwiających 
utrzymanie zakładów w stanie sanitarnym zo 
stanie całkowicie zlikwidowana. 

— Echa raidu automobilowego. Na ręce 
p. wojewody wileńskiego nadeszła od p. Re 
gulskiego komandora ostatniego raidu sa- 
mochodowego, szłak którego biegł również 
przez województwo wileńskie depeszę treś- 
ci następującej: „Serdecznie dziękuję w 
imieniu raidu za tak uprzejmą depeszę, Pier 
wszorzędna organizacja j powitanie pożosta 
ną nam jako bardzo miłe wspomnienia” 

() Regulski. 

KOMUNIKATY. 

— Zaizad Kola Wileńskiego ZOR zawia 
damia swych członków iż w dniu 6 lipca 
br. w godz. 10 — 13 m. 30 na strzelnicy o- 
środka PW i WF na Pioromoncie odbędzie 
się strzelanie małokalibrowe. 

SŁODYCZ MARYI 

Jak Marta — gorycz piłam powszedniego dnia, 
a tyś słodycz Maryi wraz z jej duszą miał. 
Nie przerabiałam świata na kroplisty miód, 
a tyś każdą jagodę w czas jej własny zgnióżł 
i zbierałeś kolory i kształty miłośnie, 

„gdy mnie gnał głód gwałtowny i zdobywczy pośpiech 
Chodziłeś gładką drogą pod własnym błękitem, 

„mnie słońce tliło tylko gwiazdą niedosytów 
miesiąc — czy kulisty czy podwójnorożny — 

2 mi jak wróg nad głową głupi ale możny! 
twartemi ramiony zapraszałeś miłość, 

„decz. jam szczęście umiała dostać — tylko siłą 
miłość, która truje i żar, co kaleczy 
osiłam w chorem sercu nakształt wielu mieczy. 

W PIERŚCIENIU 

Ptak zwinęły skrzydła pod głową, 
i, Księżyc szepcą zciszoną mową, 
зусопе najświętszą : 

je Wnetrze. 
zasypiać bez płaczu 

** oisbsiwdł Rierśgieniu, co nas sennych otacza, 
umsirnkswiedzięć;.że podobnych zasypinń bez liku 

nięśmiertelność, która nas przenika. 

KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA. 

DUE 
426327 151901. 

Walne Zebranie Rady 
Opiekuńczej Kresowej 
W dniu 29 czerwca r. b. odbyło się 

Zwyczajne Wadne Zgromadzenie członków 
Rady Opiekuńczej Kresowej w przewidzia- 
nym do prawomocności uchwał w drugim 
terminie o godz. 5 wieczór. 

Po zagajeniu i wyborze Przewodniczą- 
cego Zgromadzenia w osobie panaa puł- 
kownika Piaseckiego — Prezes R. O. K 

*Dr. Witold Kopeć w krótkich a treściwych 
słowach zobrazował  Zgromadzonym zarys 
rozwoju R. O. K. Następnie opierając się 
na sprawozdaniach poszczególnych  płaców 
wek R. O. K. ziłustrowat całokształt pracy 
R. O. K. na zewnątrz, której wyniki są 
nader owocne a co najważniejsze! mające 
reałną perspektywę szerszego rozwoju na 
przyszłość. 

Następnie skorbnik R. O. K. pan Dy- 
rektor Stanisław Białas przekdstawit  zgro- 
madzonym stan rachunkowości i inwentarza 
ruchomego T-wa R. O. K. — a na zakoń 
czenie swego sprawozdania pan Dyrektor 
Białas w imieniu Zarządu R. O. K. wyraził 
gorące podziękowanie i wyrazy wdzięczno- 
ści wszystkim tym osobom j instytucjom 
którd przygodnemi lub  stałemi ofiarami 
R. O. K. podtrzymują a w szczególności 
Wileńskiemu  Prywatnemu Bankowi Han- 
dlowemų,  Wiłeńskiemu Bankowi Ziemskie- 
mu i Spółdzielczemu Bankowi  Rzemieśln. 
i Kupców Polskich, których pomoc przed- 
stawia się w pokaźnych sumach. 

Pan Dyrektor Jan Andrzejewski od- 
czytał protokuł Komisji Rewizyjnej, który 
wykazuje prowadzenie rachunkowości 
T-wa przejrzyście i zgodne z dowodami i 
pozostałością kasową. 

Przewodniczący Zgromadjenia  przystę- 
stępuje do przedoastatnich dwóch punktów 
porządku dziennego zarządził wybory Rady 
Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Do Ra- 
dy Nadzorczej zostYi wybrani ks. profesor 
Lewicki, p. Władysław  Kiersnowski, p. 
Jan Ryszard Wincz, p. Wanda Jawniszkow- 
na, p. pułkownik Piasecki, ks. Walerjan 
Meysztowicz, p. Hanna  Obiezierska, p. Dr. 
Witold Kopeć, pan  Stanisłew Białas, p. 
Michał Obiezierski. 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybra- 
ni p. Aleksander Meysztowicz, p. Jen An- 
drzejepwski, p. Ludwik  Ostrejko. Na  za- 
stępców: hr. Jan Tyszkiewicz i p. Szymon 
Rejniger. 

Na zakończenie posiedzenia pan Jan 
Andrzejewski w _imieniu _ Zgromądzonych 
wyraził Zarządowi gorące podziękowanie 
zą jego owocną pracę. 

| LJ M aa © 

PODZIĘKOWANIE. 
W. P. P: Dyr. Wyższego Kursu 

Naucz. w Wilnie, Tad. Turkowskiemu, 
Prof. Marji Gajdzicowej, Dr. Ryszardo- 
wi Mienickiemu, Dr. Wiz. Z. Fedoro- 
wiczowi i Dyr. Sem. im, T. Zana Sta- 
nisławowi Godeckiemu, za całoroczną 
ofiarną i owocną pracę oraz prawdzi- 
wie serdeczną opiekę, jakiej dozna- 
waliśmy w ciągu trwania studjów, 
składamy z głębi serca płynące „Bóg 
zaplač“. St. Pikulska, E. Włosek, Z. 
Staffa. Tad. Kalinowski, M. Brande, 
Traczowa Stefanja, Marja Szostakówna, 
Stanisława Fokczyńska, Zofja Miszte- 
lanka, St. Olszewski. 

Wilno, dnia 1 VII 1930 r. 

i i 

TEATR I MUZYKA 

—Teatr miejski w Lutni. Dzisiejsza prem 
jera. Dziś wystawiona zostanie najnowsza 
komedja Lenza „Perfumy mojej żony”, ob- 
fitująca w sceny zabarwione prawdziwym 
humorem i dowcipem. W rolach głównych 
ukażą się Ceranka, Eychlerówna, Koztowska, 
Ciecierski, Ditrich i Wasilewski. Opracowa- 
nie reżyserskie R. Wesilewskiego. Zaintere 
sowanie się wielkie. Zniżki i kredytowe wa- 
żne. 

— Teatr letni w ogrpdzie po Bernardyń- 
skim. Dziś grana będzie w dalszym ciągu 
nadwyraz wesoła, rozśmieszająca do łez 
krotochwila Thomasa Brandona, „Ciotka Ka 
rola* w wykonaniu wybitniejszych sił ze- 
społu pod reżyserją K. Wyrwicz Wichrow- 
skiego. Sztuka ta na premjerze odniosła su 
„koes zupełny i zyskała ogólny poklask i un 
znanie. 
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WYPADKI | KRABZIEZE. 

— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 1 
b. m. godz. 9 do dnia 2 b. m. godz. 9 za- 
notowano ogółem wypadków 69, w tem 
kradzieży 5, opilstwa 18, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 36. 
— POstrzalit sie student. Wczoraj w 

godzinach po południowych  wystrza- 
łem z rewolweru zranił się ciężko Fe- 
liks Jagoczański (Białostocka 12). 

Ciężko rannego Jagoczańskiego u- 
lokowano w szpitalu. 

W jakich okolicznościach 
wypadek narazie niewiadomo. 

— Kradzieža. Moler Lewiaowi, Kalwa- 
ryjska 40, skradziono z niezamkniętego skle- 
pu, mieszczącego się tamże 4 syfony z wo- 
dą sodową i zegarek męski srebrny i różne 
artykuły spożywczą na ogólną sumę 100 
złotych. Kradzieży tej dokonał Kamiński Wła 
dysław, Lwowska 32, u którego część rze- 
czy odnaleziono. 

Bukowskiej Bronisławie Ostrobramska 
13, podczas jej chwilowej nieobecności w 
midszkaniu skradziono parę pantofli dam- 
skich i inne rzeczy ne, ogólną sumę 45 

złotych. ` 
Wtymže dnių meldująca rozpoznała” pod 

Halą Miejską w stragani e Nr. 444,  nale- 
żącym do Juszczyńskiego Stanistawa, pan- 
tofle, które Juszczyński dobrowolnie zwró- 
cił poszkodowanej, oświadczając, iż kupił je 
30 b. m. od nieznanego mu osobnika, 

— Wy na Na stacji 
Porubandk robotnik kolejowy Śnieżko Fran- 
ciszek, zam. w Jaszunach, malując — вета- 
for spadł na ziemię doznając wstrząsu móz- 
gu. Pogotowie Ratunkowe po udzieleniu 
pierwszej pomocy  odwiozło  Śnieżkę 
w stanie ciężkim do szpitala kolejowego na 
Wilczej Łapie. 

nastąpił 

  

Kio wygralždelarėwkę? 
W dniu 1-go lipca odbyło się w Mia. 

Skarbu w Warszawie kolejne losowanie do- 
larówki. 

IWylosowano 57 premji na sumę ogólną 
25 tys. dolarów. 

8 tys. dolarów wygrał nr.: 66810. 
3 tys. dolarów wygrał nr.: 419116. 
Po dołarów wy. 

RSE oh ag iais S a. 
o w grały y: 

323768 277732 854809 "535000 305106 
3 m 132878 992199 998559 

a dolarów wygrały Е 
523940 341889 136318 777884 303369 
934977 195685 195685 600723 056928 
179962 580820 585820 010281 179962 
469550 922285 153306 628275 246958 
394224 329958 808125 623947 824591 
924755 707804 337215 972506 641203 
999499 243172 195282 636112 675122 
323525 — 470162 492480 171668 

mał 5. GR 

Wypadek samolotowy | 
POD SZCZUCZYNEM 

Przedwczoraj rano na polach mająt 
ku Różanka pow. szczuczyńskiego о- 
padł samolot wojskowy zdążający z 
Torunia na Porubanek. 

Wypadek spowodowany został de. 

! 
fektem motoru, ktėry w pewnym mo+ 
mencie przestał działać. Pilot ppor. 4 
p. lot. Wojcicki zdążył wyjść Z opre- 
sji bez szwanku ratując jed nocześnie 
aparat od większych uszkodzeń. 

. Tragiczne chrzciny 
26 OSÓB ULEGŁO ZATRUCIU DENATURATEM. 

Z N. Pohostu donoszą, że w osadzie Ją 
aówka niejaki Rodziewiqz urządził chrzciny 
Syna i sprosił kilkadziesięciu sąsiadów racząc 
ich wódką z domieszką. denaturatu. 

Już w czasid libacji kilka osób  zasłabło 

zaś cokolwiek potem zachorowało ogółem 26 
osób. W nocy w strasznych męczarniach 3 
prać zmarły. Resztę zatrutych walczy ze 

Zbrodnia pod Wilnem jeszcze nie wyświetlona 
Mimo całego szeregu poszlak policja nie 

zdołała jeszcze rozwiązać tajemnicy śmierci 
nieznanej dziewczyny, zamordowanej na szo 
sie niemenczyńskiej. 

Aresztowany w. Wilnie dorożkarz który 
w. krytycznym dniu jeździł ż kilku mężczyzna 
mi ; kobietą w stronę N. .Wilejki został wypu 
szczony ną wolność bowiem okazało się, że 

całe towarzystwo wieżione przez niego na 
wycieczkę wróciło do Wilna, zaś jądąca ko- 
bieta była żoną jednego z wycieczkowiczów 

Ponadto mimo wysiłków policji śledczej 
nie zdołano ustalić nazwiska zamordowanej 
co naturalnie niezwykle utrudnia śledztwo 
wikłające się w całej masie domysłów i nad- 
syłanych anonimowo jnformacyj. . 

Na tropie nowej afery przemytniczej 
Włądze KOP przeprowadziły onegdaj sze 

reg rewizyj w hurtowniach i sklepach w 
dzielnicy żydowskiej poszukując nielegalnych 
towarów. W. dwunastu wypadkach  zakwe- 

stjonowano różne attykuły pochodzące z za 
grenicy bez należytego oclenia. Jednocześnie 
stwierdzono kontakt właścicieli składów z 
przemytnikami. 

Nieco 0 wynalazkach List do Redakcji 
Nasze stulecie znajduje się pod znakiem 

wynalazków i wynalazczości. Pomyśl Pan tyl 
ko — mówi dobry znajomy, stale. śpieszący 
się, wszystko wiedzący i... mic nie robiący. 
Pomyśl pan tylko o rurce katodowej @та 
Zworykina, lub o nowym aparacie techników 
Jenkinsa, który pozwala nam zupełnie wy- 
raźnie widzieć swego spółrozmówcę. Czy cu 
da telewizji nie są w. Stanie zachwycić ca- 
łej ludzkości? 

Nie mniej doniostemi są badania amery 
kańskiego uczonego d-ra Thomasa o przesy- 
łaniu energji na odległość. Podobno bada- 
mia te są na ukończeniu. O ile tak jest, jaki 
wielki przewrót nastąpi w dziedzinie całej 
techniki i przemysłu. lle ulepszeń nastąpi w 
górnictwie! lie niespodzianek w rodzaju pra 

] cy i walki maszyn przez jednego człowieka 
kierowanych w gabinecie dnžyniera za po- 
średnictwem włączania i wyłączania odpo- 
wiednich kontaktów. Da tych o nowym ty- 
pie maszyn można zaliczyć także aparat 
umożliwiający zapalanie świateł na lotnisku 
przez pilota, zbliżającego się do swego lot- 
niczego portu. 

Z wynałazków zaczyna korzystać nawet 
gospodarstwo domowe, rozmaite 'odkurzacze 
Protosy, Elektroluksy, zdobyły sobie serca 
gospodyń. 

Ba — powiedział mój dobry znajomy 
rozanielony '©otwierającemi się perspektywami 
— być może niedaleki jest ten czas, kiedy 
otoczeni posłusznemi maszynami, będziemy 
„tylko-kierowač „niemi i spożywać „awoce..ich -- 

troski, pracy. Odpadną marazie wszelkie 
wszelki niepokój o przyszłość... każdy bę- 
dzie królem.... 

— ...którego wartości duchowe nie bę- 
da wiele warte!! — przerwałem mu. Bo i 
cóż wart człowiek, który nie ćwiczy swego 
ducha w codziennej walce o byt. 

Nie! tylko hart ducha, który można wy- 
walczyć dążąc do niezależności moralnej jest 
wart czegoś. 

Nie polegajmy na przyszłym rozwoju 
techniki, który napewno nie doprowadzi do 
takich skutków, jakie Pan chciałbyś mieć. 

Niech każdy się uczy samowystarczal- 
ności, niech kształci charakter, niech opiera 
swoje życie na zdrowych zasadach stosun- 
ków ludzkich wymągań do ich środków. 

jUczmy się oszczędzać. 

iOszczędność daje jednostkom zamiast 
marzeń wybujałej fantazji spokój, otuchę į 
zabezpieczenie na stare lata. 

Szara. książeczka PKO stała się symbo 
lem, legitymacją wobec przyszłości. Niosąc 
swoje oszczędności do najbliższego urzędu 
pocztowego, idziesz pewny siebie, jak czło- 
wiek, który nie marnuje rezultatów swojej 
pracy. Oszczędzajmy, bo to hart ducha i 
Składajmy nasze oszczędności w PKO. J. L. 

Szanowny Panie Redaktorze. 
Uprzejmie proszę o łaskawe zamieszczenie 

w poczytnem piśmie Pańskiem następującego 
wyjaśnienia: 

W. numerze 147 z dn. 1 lipca „Słowa” 
wydrukowany był list Dziekana Wydziału 
Sztuk Pięknych USB., profesora Ferdynanda 
Ruszczyca, w sprawie „Naszej Formy" wy- 
dawnictwa Cechu św. Łukasza, stowarzysze- 
nia studentów Wydziału Sztuk Pięknych w 
którym p. Dziekan oświadcza, że „ani za 
treść, ani za stronę ilustracyjną wydawnict- 

wa Jeg Wydział Sztuk Pięknych nie bierze 
na siebie żadnej odpowiedzialności". 

Treść tego listu jest całkowicie niezrozu 
ła, ponieważ nikomu przyjść nawet do głowy 
nie mogło, by odpowiedzialność za treść i 
stronę ilustracyjną wydawnictwa  stowarzy- 
szenia studenckiego miała spadać na Wy- 
dział i jego Dziekanat. Nie bierze przecież na 
siebie np. Wydział Humanistyczny odpowie 
dzialności za poezje, ogłaszane drukiem 
przez Sekcję Twórczości Oryginalnej (STO) 
Koła Polonistów; nie odpowiadają Wydziały 
Uniwersytetu za treść i stronę ilustracyjną 
międzywydziałowego wydawnictwa zrzesze- 
nia studenckich kół naukowych p.t. „Ałma 
Mater Vilnensis", Wreszcie i Samego Wydzia 
łu Sztuk Pięknych mie czyni wszak nikt odpo 
wiedzialnym za wystawy obrazów, urządza 
me przez tenże Cech św. Łukasza w gmachu 
Teatru na Pohulance. Zachodzi tu niewątpii 
wie jakieś trudne do wytiumaczenia nieporo- 
zumienie. 

Z wysokiem poważaniem 
mmo wo zn SEAN. Srebnezy, 
profesor USB, kurator Oechu św. Łukasza. 

Karbolineum 
niezawodny środek przeciw 

gniciu drzewa poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO. ZAWALNA 11-a. 
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PODZIĘKOWANIE. 

Pocztowej Kasie Oszczędności Dyrekcji 
Działu Ubezpieczeń na życie w Warszawie, 
a w szczególności Inspektoratowi w Lubli- 
nie zą sumienne, solidne i natychmiastowe 
wypłacenie podwójnej sumy ubezpieczenia 
w kwocie zł. 6.400 — z powodu śmierci mę 
ża mojego Ś. p. Leona Wojdyłłowicza, przo 
downika Policjj Państwowej w. Lublinie, 
zmarłego wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
składam na tej drodze serdeczne podzięko- 
wanie. 

Nadmienizm, że P.K.O. wypłaciła mi po- 
dwójną sumę ubezpieczenia mimo, że mąż 
mój zapłacił zaledwie dwie składki miesięcz 
ne w kwocie zł. 24. 
Lublin, ul. Widok 4. - 

(—) Marla, Wojdyłowiczowa. 
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warunki 

Kamera *Kodak* 
niezawodna dzięki swej do 

skonałości a zarazem 
prostocie.   
  

! Marzycie o nich! 

Snujecie wspaniałe plany! 
Oczekujecie niecierpliwie chwili wyjazdu! 
Niestety, wiecie dobrze, jak szybko miną 

Powtórnie przeżyjesz wakacje 
przeglądając zdjęcia 

«Kodak 
Jedno spojrzenie na zdjęcie "Kodak" przeniesie Was znów 
w beztroskie chwile wakacyj. — Czyż można wobec tego 

wyjechać na wakacje bez kamery "Kodak". 

Kilka minut wystarczy do poznania "Kodaka". 

do dobrego zdjęcia: 
Błona *Kodak* 

zapewnia najlepsze rezultaty, 
lyż jest zawsze jednakowo 

czuła. 

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

Wakacje! 

wakacje! 

» 

konieczne 

Papier *Azura* — 
najlepsze odbitki Waszych 
zdjęć mają na odwrocie wy- 
@ ane stowo “Azura". 

`          
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Katalog nrzsowy ?ara1950 
Jest to rocznik VI. Pierwszego Polskiego 

Spisu Gazet, spory tom o przeszło 250 stron- 
nicach in 40, wykonany nader starannie 
i przejrzyście we własnej drukarni. 

Mimo obecnej dość trudnej sytuacji go- 
spodarczej, zdecydowała się firme „PAIR“ 
wydać ten kosztowny podręcznik dla in - 
serentów. Wytłomaczenie motywów, jakie 
kierowały wydawcę, znajdujemy -w krótkiej 
przedmowie: 

„„Okres depresji gospodarczej, jaką spo- 
łeczeństwo przechodzi w roku bieżącym na- 
kłada pod względem reklamy — specjalne 
obowiązki tak na konsumentów reklamy, jak 
i na doradców ich, biura ogłoszeń. 

Myliłby się bowidm, ktoby sądził, że w 
miarę pogarszania się konjunktury gospo- 
darczej winna w każdym wypadku nastąpić 

redukcja budżetów reklamo- 
wych. Takiemu stawieniu sprawy sprzeciwia 
się najpierw wzgląd ma konieczność wy- 
zbycia się choćby za cenę zniżoną przez 
cały szereg gałęzi handlu i przemysłu, ar- 
tykułów podlegających zepsuciu lub mo- 
dzie, maprzykład w przemyśle i handlu ar- 
tykułami spożywczemi, w konfekcji męskiej 
i damskiej, w towarach krótkich etc. W 
tych wypadkach rezygnacja z usług rekla- 
my mogłaby wszzikże straty powiększyć kil- 
kakrotnie. W bardzo wielu firmach A 
dującymi są pozatem względy natury  fi- 
nansowej, zmuszając przedsiębiorstwo  nie- 
raz do sprzedaży towaru choćby z mini- 
malnym zyskiem, w celu utrzymania spra- 
wności płatniczej.  Niewypłacałność chwilo- 
wa nawet najzdrowszego przedsiębiorstwa 
mogłaby w skutkach swych być niezmie- 
rnie szkodliwą. Rzecz prosta, że w tych 
wypadkach reklama przedsiębiorcom od- 
dać może usługi niepoślednie. 

Najważniejszym jednak powodem  kon- 
tynuowania planu reklamowego, mimo nie- 
korzystnie kształtujących się  konjunktur 
wiiano być przeświadczenie, że przerwanie 
kampanji reklamowej, obliczonej na dzldką 
metę, pozbawić może przedsiębiorcę wszel- 
kich wogóle owoców propagandy dotych- 
czasowej, szczególnie jeżeli znajdowała się 
dopiero w fazie przygotowującej rynek. 

Wywody powyższe ni e sprzeciwiają 
się oczywiścid zasadom  jaknajskrupułatniej- 
szego doboru środków reklamowych. W 
czasie korzystnych konjunktur klient wo- 
góle chętnie kupuje, a chęć tę spotęgować 
można stosunkowo prostemi środkami. 
czasach depresji natomiast portfele i sakwy 
otwierają się niechętnie. 
czaszęch musi więc ficzyć się 

Ręklama w tych 
z spełcjalnem 

  

SPOR? 
KTO BĘDZIE PREZESEM WIL. O.Z.P.N. 

Jak się dowiadujemy zasłużony prezes 
Okr. Zw. Piiki Nożnej p. płk. Iwo - Giżycki, 
kótry jak wiadomo wyszedł z wojska i prze 
nióst się do administracji państwowej przy- 
dzielony został do Starostwa  dziśnieńskiego 
w Głębokiem. 

W związku z wyjazdem p. Giżyckiego na 
ležy się wkrótce spodziewać nowych wybo- 
rów prezesa związku. Oby na ten raz god- 
ność tę wręczono w równie godne ręce. 

WARTA W WILNIE. 

Komunikują nam, że dzięki inicjatywie pre 
zesa Ogniska kolejowego p. inż. Sadzewicza 
oraz niestrudzonego kierownika sekcji p.n. 
p. A. Kisiela zrealizowany został plan spro 
wadzenia do Wilna drużyny piłki nożnej — 
Mistrza Polski — Warty poznańskiej. 

(Mecz odbędzie się w dniu 13 bm. na bo- 
isku 6 ppleg. 

psychicznem  mastawidniem  klienta.. Nie 
wystarcza już wówczas propaganda  sła- 
wiąca wysoką wartość danege zrtykułu. Po- 
trzeba natomiast reklamy,  któraby klienta 
zdolna była skłonić do kupna w'aśnie d ne- 
go artykułu i właśnie teraz. 

Z tego co powiedziano wynika, że czas 
depresji gospodarczej, to okres w którym 
biuro ogłoszdń, stanowiące powołanego 
dor:dcę konsumenta reklamy, staje się ró- 
wnież wobec specjalnych  %wagadnień i 

ZE SWIATA 
KSIĄŻĘ MAKS BADEŃSKI LOHENGRINEM 

Podczas ostatniej wojny, gdy w 1916 r. 
wojska niemieckie zbliżały się do Rygi, ów- 
czesne władze rosyjskie tego miasta przepro 
wadzały ścisłe rewizje u mieszkających w Ry 
dze obywateli niemieckich. 

Między innemi przeprowadzono też nie- 
zwykle surową rewizję w mieszkaniu muzy- 
ka niemieckiego, Hansa Schmidta, który wła 
Śnie przed wojną przenióst się do Rygi. 

Rewizja jednak nie dała żadnego wy- 
niku i już żandarmi wychodzili z mieszka- 
nia muzyka, gdy nagle oficer żandarmów 
spostrzegł na biurku Schmidta dużą fotogra-, 
iję księcia Maksa badeńskiego w mundurze 
kirasjerów z hełmem, uwieńczonym przez 
orła nej głowie, : 

Byla to fotografja z własnoręcznym pod 
pisem księcia, ofiarowana Schmidtowi, gdy 
był nauczycielem muzyki w domu  książę- 
cym. 

Kto to jest? — spytał surowo oficer. 
r Jak to — spytał muzyk, nie straciw- 

szy przytomności umysłu — więc pan go 
nie poznaje? Przecież musiał go pan słyszeć 
w Petersburgu... przecież to ów sławny te- 
nor Maks w roli Lohengrina! 

— Ach, prawda — zawołał żandarm, 
nie chcąc uchodzić nei człowieka bez kultury 
przypatrując się fotografji. —. Teraz poznaję 
go, śpiewał poprostu wspaniale, ale też 
kaza! sobie płacić słono za bilety? 

I wyszćdł, nie skonfiskowawszy portre 
tu przyszłego, ostatniego kanclerza) Cesar- 
stwa niemieckiego. 

zadań. Idzie wszakże to, by wyszukać no- „- 
we drogi raklamy  zrywające z szablonem, 
by stosować równocześnie  jeknajdalej po- 
sunięte zasady oszczędności... * 

Katalog Prasowy Para 1930. zawiera 
podobnie jak w latach ubiegłych — objaśnie- 
nia i spis rzeczy w językach francuskim, 
angielskim i niemieckim, pozatem uzupełnie- 
nia i dokładne zestawienie wszystkich obe- 
cnie wychodzących pism i czasopism w Pol- 
sce, podaje ich tendencję, ilość nakładów 
poszczdgólnych pism, spis miast posiadają- 
cych ponad 3 tysiące ludności, spis pism 
polskich wychodzących zagranicą etc. 

Katalog Prasowy Pare: rocznik VI. jest 
wobec powyższego jstotnie niezbędnym 

W podręcznikiem dla wszystkich warsztatów 
życia gospodarczego, a więc banków, przed- 
siebiorstw przdmystowych, handlowych i 
eksportowych etc. 

  

Hurtowa sprzedaż 

CEMENTU | 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

R. DEULE, "m 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

% „   

w dniu 14.IV 1930 r. 

Rejestr riandlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ A SĄBU OKRĘGO 

WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 12.IV 1930 r. 

11741. I, A. Firma: „Milchikier Michel“ w Wilnie, ul. 
Wileńska 3. Drobną sprzedaž resztek bławatnych wyrobu kra 
dowego. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Milchikier 
„Michel, zam. przy ul. Qw. Ignacego 12. 711 — VI 

11742. I. A. Firma: „Maciacka Katarzyga“ w Wilnie, ui. 
Tatarska 10. Sklep mięsa i wędlin. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel — Maciecka Katarzyna, zam. przy uł. Garbarskiej 15. 

712 — VI 

*. 11743. 1. A. Firma: „MINIATURA Janina Mierzyńska* 
w Wilnie, ul. Holendernia 2. Sklep spożywczy. Właściciel — 
Mierzyńska Janina, zam. przy ul. Piotra i Pawta 9. 713 — VI 

11744. I. A. Firma: „Malinowska Leokadja* w Wilnie, 
ul. Wietka Pohulanka 19. Jadłodajnia. Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel — Malinowska Leokadja, zam. tamże. T14 — VI 

11745. 1. A. Firma: „Lecznica lalek Narwer Bluma* w 
Wilnie, ul. Wileńska 14. Sklep zabawek dziecinnych i pracow 
nia — reperacja lalek. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — 
'Narwer Bluma, zam. tamże. 715 — VI 

11746 I. A. Firma: „Onoszko Zenon“ w folw. Zaucie, 
gm. Jaznienskiej, pow. Dzišnienskiego. Sklep spożywczy i wy- 
robów tytoniowych. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — 
Onoszko Zenon, zam. tamże. 716 — VI 

11747. I. A. Firma: „Oszri Josiel-Szymon* w Dziśnie, ul. 
Handlowa 1. Sklep łokciowy. Firma istnieje od 1920 roku. Wła 
ścicieł — Oszri josiel.Szymon, zam. w Dziśnie, uł. Cicha 8. 

T17 — VI 

11748. I. A. Firma: „Skład materjałów piśmiennych, arty 
kułów malarskich, i kreśląrskich Władysław Puhaczewski* -w: 
'Wiłnie, ul. Zamkowa 7. Skład materjałów piśmiennych, artyku 
łów malarskich i kreślarskich. Firma istnieje od 1928 roku. Wła 
ścicieł Puhaczewski Władysław, zam. przy ul. Wiosennej 5. 

. 718 — VI 

11749. I. A, Firma: „Papyocka Pajulina“ w Wilnie, ul. 
MWitoldowa 26. Sklep wedlin i mięsa. Firma istnieje od 1929 r. 
Właściciel — Paprocka Paulina, zam. tamże. 719 — VI 

11750, 1. A. Firme: „Płątek Ignacy" w Zabłociu pow. 
Lidzkiego. Sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel — Piątek Ignacy, zam. tamże. 720 — VI 

  

   

11751. A. I. Firma: „PAHONIA — ks. Adam  Stankie- 
wicz* w Wiłnie, ul. Ludwisarska 1. Księgarnia. Firma istnieje 
od 1930 roku. Włłeściciel iks. Stankiewicz Adam, zam. przy zauł. 
$w. Mikołaja 8—3 721 VI 

24 
11752. 1. A. Firma: „Pilecka Marja“ w Wilnie, ul. Wiś. 

komierska 100-b. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 
Włłaścicieł — Pilecka Marja, zam. tamże. 722 — VI 

7 11753. | A. Firma: „Pilnik Fajga" w Wilnie, ul. Tatarska 
3 — 27. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ścicieł — Pilnik Fejga, zem. tamże. 723 — VI 

1754. |. A. Firma: „Płettenko Antoni“ w Wilnie, ul. 
Wiosenna 1. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Wła 
ścicieł — Pietrenko Antoni, zam. tamże. 724 — VI 

11755. |. A. Firma: „Błoń-Proszyński Władysław" w 
maj. Błoń, gm. Dok szyckiej pow. Dziśnieńskiego. Młyn Paro 
wy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — Proszyński Wła 
dysław, zam. tamże. 725 — VI 

w dniu 15.IV 1930 r. 
11791. 1. A. Firma: „Biafozierski józef w Wilnie, ul. Kró 

lewska 7. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — 
Białozierski Józef, zam. tamże. 683 — VI 

11792. |. A. Firma: „Bohdanowiczowa Elżbieta" w Wil 
nie, zsuł. Bernardyński 8. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1929 roku. Właściciel — Bohdanowiczowa Elżbieta, zam. tamże. 

684 — VI 

11793. 1. A. Firma: „Bramier Henryk" w Wilnie, ul. 
Lwowska 11. Sklep spożywczy..Firma istnieje od 1929 roku, 
Właściciel — Brenier Henryk, zam. tamże. 685 — VI 

© 11794, | A. Firma: „Barysznik Basia“ w Wilnie, ul. Su 
bocz 10. Sklep RAA Firma istnieje od 1927 roku. Wła: 
ściciel — Barysznik Basia, zam. tamże. 686 — VI 

11795 I. A. Firma: „Czeszęeiska Sora" w Wilnie, ul. Kal 
waryjska, 6. Sprzedaż wody sodowej i artykułów spożywczych. 
Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Czeszelska Sora, 
zam. tamże, 687 — VI 

— Owszem, wiem, ca się z nim sta 
о. Mykael Całcotta umarł. Został po- 
wieszony przez kogoś w Dortmoor, za 
raz, po uwolnieniu z więzienia, gdzie 
odsiadywał karę za kradzież. 

Gatterman mówił zupełnie spokoj- 
nie i uważnie śledził wrażenie, jakie 
słowa jego wywierały na gościu. Wra- 
żenie to było wręcz nieoczekiwane. 
Olbrzymie cygaro wypadło na piękny 
dywan, a sam Trantch zawył z rozpa 
czy i przerażenia: 

— Czy to prawda, na Boga! Czy 
to być może!? 

„— Niech pan podniesie swoje cy- 
garo, — mruknął Gatterman, — pan 
zniszczy mój dywan. — Niestety, to 
prawda, — ciągnął dalej, podczas gdy 
Sam wykonywał jego rozkaz, podno- 
sząc cygaro. 

Mykael Całcotte został znaleziony 
martwy na drzewie w Dartmoor i 
wszystko wskazywało na to, że padł 
on ofiarną zbrodni. Powieszono ga pier- 
wszego dnia, który miał spędzić na 
wolności! 

— Boże zbaw starą [rlandję! — 
zawołał wzruszony Trantch. Mykael 

СнН 

go bezczelny, niedbały ton, zniknął bez 
śladu, jak dym. Czerwone policzki przy 
brały odcień fjoletowy. Grube, koszla- 
we palce ściskały kurczowo cygaro, 
lecz nie mógł opanować ich drżenia. 

— Co za nieszczęście! — jęczał — 
Przeklęte życie! Zabity, pan mówi, 

zabity ;... 
Gatterman widocznie nie był rów- 

nież spokojny, ale starał się panować 
nad nerwami. 

— Byłem przyjacielem  Mykaela 
Calcotta,— oznajmił uroczyście, rad, 
że nieszczęsny zamordowany nie mógł 
zaprzeczyć. 

— Kupiłem od niego jego chatyn- 
kę, razem z innemi ruinami i wybudo- 
wałem na ich miejscu ten oto dom, 
Czy mogę panu w czemś się przysłu- 
żyć? ; 

Przy tych słowach Trantch przy- 
sunął się b'iżej, dymiąc wściekle swem 
cygarem. 

— I to wszystko — to prawda?: 
Więc on został powieszony? — nie 
mógł się uspokoić. — A czy Mykael 
nigdy nie wspominał panu o jakimś in- 
nym. majątku? 

Twarz Gattermana przybrała wy- 
raz niewzruszonej maski. Mimowoli 
Trantch zdradził bardzo ważną tajem-. 
nicę i nawet nie podejrzewał, że słowa 
jego miały tak wielkie znaczenie.. 

— Nie, 0 tem nie mówił ze mną, — 
odpowiedział Gatterman, — Ale czy 
pan nie mógłby mi powiedzieć, jakie- 
go rodzaju sprawa przywiodła pana 

— Ta sprawa nie grozi pańskiemu 
drogocennemu życiu, wujaszku! — za- 
żartował, a potem zamyślił się i zapy- 
tał nieoczekiwanie: 

— Ale powiedz no staruszku, czy 
nie pytał ktoś jeszcze o niego? Naprzy 
kład taki długi, czarny typ, podobny 
do chodzącego trupa, z czarnym para- 
solem w ręku. 

W pamięci Gattermana stanął jak 
żywy mr. Dawson, który tak bardzo 
prągnął kupić za bezcen jego wspania 
ły dom. Jego bystry i spostrzegawczy 
umysł ogarnął wszystkie szczegóły 
niedawnej rozmowy i propozycyj Daw 
sona. Ten człow.ek najwyraźniej stwo 
rzył naprędce syndykat, na który powo 
ływał się później, chcąc kupić dom Gat 
termana. Coprawda, Dawson nie zro- 

«bił na nim wrażenia człowieka, operur 
jącego wielkiemi sprawami i dziwiło 
go bardzo, że z takim pragnął 
nabyć olbrzymi gmach. Zlekka tylko 
zamaskowane groźby zastanowiły odra 
zu Gattermana. 

Pokiwał głową patrząc ze zdziwie 
niem na swego oryginalnego gościa. 
Sam Trantch zerwał się na równe nogi. 

— A więc to był Mathne Crow! — 
krzyknął, wzburzony. — Ależ pan po 
winien go znać! 

— Tak, — potwierdził Gatterman 
a zimne jego serce zabiło nagle gwał- 
townie, jak ptak w klatce. Oczywiście 
znał ze słyszenia „Trzy Kruki”, jeszcze 
z dawnych lat pamiętał o nich, ale nie 
przychodziło mu do głowy, że Mr. 

umarł! A ja pędziłem z drugiego koń- aż tutaj, w poszukiwaniu mego zamor- Dawson jest jednym z nich. 
ca świata, żeby przynieść mu dobrą 
nowinkę! 

Widocznie był on głęboko wstrzą- 

dowanego przyjaciela? 
Trantch potrząsnął głową, a w 

oczach błysnęła iskierka / niedowierza- 
śnięty nieoczekiwaną wiadomością. Je-nia. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

— Trzy Kruki? — syknął Trantch i 
zaczął znów sypać  przekleństwami, 
trupy, te mumje, ci przeklęci grabarze; 
jak rogu obfitości. — Te chodzące 
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Od dnia 1 do 6 lipca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 1 

KINO 6 6 

MIEJSKIE e $ 

SALA MIEJSKA $ ul. Sow 3. | Sensacyjny dramat w 2 serjach, 12 aktach. W roli głównej: Harry Peel. Nad program: „BOBUS STRAŻAKIEM* 

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

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 

„UbUBIENILA MAHARADZY“ GLS Wai 
gl. czarująca „Miss Indja" SEETA DEWL Polowanie na tygrysy. Malownicze krajobrazy, 20.000 Indusów, 2.000 ko- 
ni, 40 słoni i stado tygrysów. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONY. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. * 

  

DZIŚ! 
śpiewno - dźwiękowa p. 

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22.   

RADJO 
/ CZWARTEK, dnia 3 lipca 1930 

11.58: Sygnał czesw z Warsz. 
12.10 — 12.40: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych. 

13.00: Komunikat meteorolog. 

15.50 — 16.15: Odczyt turyst. - krajo- 

znawczy z Warsz.. „Gorce i Pieniny — 

wygł. p. Lenartowicz. 

roku. 

17.15 — 17.20: Program dzienny. 

17.20 — 17.35: Kom organ. społecz- 

nych. 

17.35 — 19.00: Tr. z Warsz. Feljeton 

4  koncert. 

19.00 — 19.25: Wrażenia teatralne z 

podróży po zagranicy część Il-pog. wygl. 
Iwo Gal. 

19.25 — 19.50: 

prow. A Bohdziewicz. 

19.50 — 20.00: Program na piątek. 

20.00 — 24.00: Transm. z Warszawy. 

Prasowy dziennik radjowy koncert z okazji 

święta amerykańskiego, komunikaty i mu. 

zyka taneczna. 

„Przegląd filmowy". 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dnia 2 lipca 30 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,88 i pół — 8,90 i pół — 8,86 i 
pół. Belgja 124,54 — 124,85 — 124,23. No- 
wy York 8,909 — 8,929 — 8,889. Holandja 
358,70 — 359,60 — 357,80. Londyn 43,36 i 
ćwierć — 43,47 i ćwierć — 43,25 i ćwierć 
Włochy 46,74 — 46,86 — 46,62. Paryż 
35,05 — 35,14 — 34,96. Praga 26,45 trzy 
czwarte — 26,52 — 26,39 i pół. Szwajcarja 
172,95 — 173,43 — 172,62. Wiedeń 125,93 
— 126,24 — 125,62. Befim w obr. prywat- 
nych 212,69, ' 

Papiery procentowe: 

5 proc. pożyczka premjowa dolarowa 
60,50. 10 proc. kolejowa 102,50. 7 proc. sta 
bilizacyjna 88, 8 proc. L.Z. Banku Gosp. 
Krajowego i Banku Rolnego obl. Banku Gosp 
Krajowego 94. Te зат 7 ртос. — 83,25. 
4 i pół proc. L.Z. ziemskie 56,50. 7 proc. 
ziemskie dolarowe 76. 8 proc. Warszawskie 
TS = 1700. 

Akcje: 

Bank Handlowy 110. B. Polski 169,25. 
Węgiel 45. Lilpop 23. Haberbusch 110. 

  

В + kupuje się dobre towary u 

Najlepiej 6zowińskie6o. Poiecz- 
my popeliny, jedwabie, jedwabie sztucz- 

ne, satyny deseniowe, perkale oraz 

pończochy i skarpetki modne. 

Uwaga -- Wileńska 27,       
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w  Vilnie 
rewiru IV z siedzibą w Wilnie przy zaułku 
S.to Michalskim 8 m. 5 zgodnie z art. 1030 
Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości pu- 
bliczneį, że w dniu 3 lipca 1930 roku o 
godzinie 10 rano, w Wilnie, przy ul. Straszu- 
na nr. 13 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do Estery Olkienickiej majątku 
ruchomego składającego się z umeblowania, 
win i miodu, oszacowanego па sumę zło- 
tych 1614. 

(—) Komornik A, Sitarz, 

to oni jego zabili! 
— To oni zabili Mykaela! — po- 

wtórzył z głębokiem przekonaniem, na- 
chylając się do Gattermana — jestem 
gotów przysiądz ra Biblję, że to: oni!— 
Jabym nie był tak pewny! Radzę panu 
machnąć ręką na całą tę historję i wy- 
rzucić ją sobie z głowy. W naszem pań 
stwie nie jest bezpiecznie obwiniać ko- 
goś a morderstwo; bez dostatecznych 
owodów. 

Trantch westchnął ciężko i opano 
wawszy Wreszcie swe wzruszenie, 
rzekł: 3 

— Može pan ma rację, przyjacie- 
lu. Zapewne, bezpieczniej jest trzymač 
język za zębami. Przeciež — ramiona 
jego drgnęly nerwowo, —to są nie- 
bezpieczne ptaszki. Ale, — dodał, 
— Mathue, a więc tamci dwaj byli 
czemś w rodzaju wujów tej dziewczy- 
ny, meprawdaż? Zdaje mi się, że żo- 
na Verrolla była ich kuzynką. 
— Zdaje się, — mruknął Gatterman 

notując w pamięci nowe nazwisko. 
Sam Tranth westchnął głęboko. 
— Piękna  historja!—marmotal,— 

Mykael zabity. Trzy kruki znowu na 
mej drodze, 'a na miejscu domu Cal- 
cotta stoi nowa, olbrzymia machina. 

A skąd pan znał Mykaela? 
Gatterman wzruszył ramionami: 
— Spotykalem go często nie mo- 

gę sobie przypomnieć gdzie, pozna- 

Wielka s „„LAMLEĘTA RZEX 

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

€6 Role główne odtwa- 

rzają: znakomita BET- 
DODATEK SPIEWNO- 

  

SAB Edi Ldk BB 

Poważna firma, produkująca artykuł 

  

cieszący się wielkim zbytem, POSZUKUJE ustosunkowanego w 

branży kolonjałno-spożywczej 

PRZEDSTAWICIELA, | |; 
pracującegó na własny rachunek (gotówka) na Województwo 

Wileńskie, Białostockie i Nowogrodzkie. 

Oferty prosimy nadsyłać do firmy 

ul. Leszno 22. 

Non П ) ее ) ( И ( ВАЧАча 
BOZNE 
BMWAWAWIA 
Kwoły pieniężne 
w różnych walutach 

dowolnej wysa- 
kości lokujemy tyl- 
ko na pewne za- 
bezpieczenie, z kom- 
płetną gwarancją 
zwrotu w terminie 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 

152. —o0 

pierwszej potrzeby,    
„Prosperitć", Łódź, 

90/4—0     

Už B ak A] Bo si Bo В э Га O D BS 
  

Kto poszukuje 
pieniędzy pod nieru- 
chomość miejską w   

Kandydaci do grup LII zawodowej i LIII 

przyjmowani do dnia 8 lipca 

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Holendernia 12, tel. 13-30 

Wilnie, niech się zgło- 
si do Działu Pośred- 
nictwa Biura Reklamo- 
wego, Garbarska 1. 
Możemy dać 200, 400, 

az 800 „dolarów 0 
amatorskiej będą 

GILG—1 | Eprzedsiębiorstwa% 
przemysłowe w rtt-   

chu, kompletnie u- 
  rządzone z wyro- 
  

wie w 192: 

WIL X. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE.   

PIANINA I FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

GENY FABRYCZNE. 

bioną klientelą, do 
wydzierżawienia lub 

sprzedania 
Wileńskie Biuro Ko- | 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 24, tel. 

A. Drygas, 

Pow. Wysta- 
Ši LIDZE AI 

N O. 
Ą <ОИ 39 ООО Н0 — оОИ       

  

ZGUBY 
  

      

B ATOMO VAN 

2.000 dolarów PRZ AH DWA DOMY gubioną książkę woj : + 
potrzebne pod hipote- pasą RAUSZERKI sma | drewniany i muro- Z ów: wyd. przez 
kę majątku ziemskiego 3 lita wany, 'w dobrym P. K.U. w Wilejce, 
w p Adres "49 PROZAK KANA stanie, placu 300 |na imię Antoniego He- 
w adm. „Słowa*  —Į i sążni kw., sprzeda- | rasimowicza, rocznik 

Akuszerka miałowska my za 1900 dol. 1900, unieważnia się, 
GRZE PP oraz Gabinet Kosme-| P9m H.-K. „Zachę- | ———————— 

A tyczny, usuwa zmarszcz A darai, A R a 

BE fosmetyka AA Ei pics, vaery, lupież, ° P. K. U. Wilno, na 
= Wa Ala — П6 Jana Zakrzewskie- 

am INCA 0 W. MUC” PIANINA najsłynniej: go, unieważnia się. 
а szej wszechświatowej ————— 

Gahinof Sa, ASK firmy „Erard* oraz Bet- autobusem 
Racjonalnej Ko- tinga i K. A. Fot | d z Grodna 
„kj Lecznig PBSADY į i znane za REA a A ( R 

czej. ‚ epsze w kraju, sprze- dnia ipca r. b. zna- 
Wilno, Mickiewicza 31 ЧВ П- G SATA daję na dogodnych wa-leziono pieniądze, do- 

m. 4. Nauczycielka runkach Kijowska 4 wiedzieć się w admi- 
kobiecą konser- „ dużą praktyką przyj- m. 10. nistracji „Słowa*. —o 

Uródę 4 wuje, doskonali, mie na wsi na lato 
odświeża, usuwa _ jej cpowiązki przygotowa- 
skazy i braki. Masaż gją dzieci do niższych 
twarzy i ciała (panie). giąs gimnazjum za mi- 
Sztuczne opalenie Ce- nimainem wynagrodze- 
ry. Wypadanie włosów n;em Oferty proszę 
i łupież. Najnowsze ę;,_,, i 
zdobycze kosmetyki ra- A ROD EC 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W, Z. P. 48. Poszukuje 
posady gońca, woźne- 
go, lub jakiego innego 

U KOBIECĄ zajęcia. Pióromont 11 
radę konsórwuje, m. 23, Czesław Cze- 

doskonali, _ odświeża, kołowski. 
ans braki i skazy. gmańu BORGRUKE 
Regulacje i trwałe przy- 
ciemnianie brwi. Gabi- Kupno! sprzedaż 
net ONA R LLU З Е В 
czej „CEDIB“ J. Hry- 
niewiczowej. Wieika 18 Beffer апа К 
m. 9 Przyjmuje w g. — szczenięta rasowe 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 odstąpię — Chocimska 

12 m. 4, B   

„Stowa“ pod A. P. -0 

BROWAWPAPWAAZWY WH 

LĄDAJCIE 
we wszystkich „aptekach i 

wą składach aptecznych znanego 

środka od odcisków pami 
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„AAA V G I us GG 00 OR G 1 Ва о В AU ALANA 

Francuzka в 
& 

B 
gi nie bojąca się niewygód mieszkanio- 

B wych poszukiwana na wyjazd na wieś. 

E Wiadomość w Adm. „Słowa* pod H.P. 

Mirazsaesasnanusnconzananu 

mą 
rs 
ча 
оя 
“ 
= 
wa 
m 

M 

— Pan pewnie zna tutejszych ad- że ja nie mogę dać panu swego ad- 
wokatów:? 

— Owszem, znam kilku. Dlaczego 
to pana interesuje. Chyba chce się 
pan procesować.? 

— Ja? — oburzył się Sam. —Nie 
znoszę procesów. Djabelskie zabawy! 
Obejdę się bez sędziów! Ale chcial- 
bym wiedzieć, kto jest wykonawcą 
tesiamentu starego Verrolla?. 

— Niestety, nie mogę pana poin- 
formować, bardzo mało wiem o tej, 

resu bo przychodzę z okrętu, na któ- 
rym nocowałem ostatniej nocy. Czy 
pan wie, gdzie ja bym mógł się za- 
trzymać? Coś niedrogiego? 

Gatterman napisał szybko na kart- 
ce wyrwanej z notesu, adres skromne- 
go lokaliku i podał ją gościowi. 

— Oto adres niedużego hotelu — 
rzekł. Znajdzie pan tam niedrogi i 
przywoity pokój. Jeżeli uda się zdobyć 
jakieś wiadomości — zatelefonuję do 

sprawie. pana. Ale, oczywiście, pan może za- 
— Jakżeby się tu dowiedzieć? — pomnieć o mojem istnieniu, jeśli pan 

pytał Sam. > zechce. Powtarzam, że wcale mi nie 
Gatterman układał sobie jakiś zależy na mieszaniu się da cudzych 

plan: 
— Mr. Trantch, — rzekł spokojniej 

— gotów jestem służyć panu pomo- 
cą i radą, ze względu na naszą wspól- 
ną przyjaźń ż Mykaelem  Calcottem. 
Przypuszczatfi, że nie trudno mi będzie 
dowiedzieć "Šie, kto jest wykonawcą 
ostatniej woli nieboszczyka Verrolla. 
Proszę mi.zostawić adres swói i po- 
wierzyć nii tę sprawę. 

Jak tylko“dowiem się czegoś, dam. 
znač panu natychmiast. 

Sam Trantch nie odpowiedział od- 
razu. „ Wocząch jego muignął wyraz 
niedoWierzžnia,: Z pod oka przyglądał 
się spokójhemia i niewzruszonemu ob- 
liczt? Galtefmana. 
аИпа 2911 dodał ten ostatni, — 

  

łem go. Zaprzyjaźniliśmy się. Mieliś- pah tie chce" powierzyć mi tej sprawy, 
my nawet zwyczaj spędzać 
wolne wieczory. Pan wie, jaki 
niego był miły towarzysz? 

— Tak, tak, prawda, ale spryciarz! pomódz, panu, 
Sam mrugnął znacząco. 
Nieoczekiwanie zmienił temat ro- 

zmowy. 

  

razem prdš 
z  mółejszeg 

tł9 'Buchzjci ""Rfopotów. Mógłbym tylko 

— mruknął 

TAG ówiedzieć, nie mam naj- 
iwzamiaru wsuwać nos 

  

gdy pan tego potrze- 
bował. 

— To wszystko bardzo pięknie, 
Sam, Ale chodzi © to, 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, 

spraw! 
,— Oto gentlemeński sposób stawia- 

nia sprawy! — zachwycał się Sam 
— wyciągając do niego dużą czerwoną 
łapę. — Miło było poznać pana, Mr. 
Gatterman. Prawdziwa przyjemność: 
Dowidzenia, Mr. Gatterman! 

Wyszedł z pokoju, ale zatrzymał 
się w sąsiednim gabinecie, gdzie pra- 
„cowała Wirginja, przepisując listy 
szefa. Znów wciągnął z rozkoszą w 
nozdrza zapach perfum. 

— ślicznych używa pani perfum, 
panienko! 

Czy io zapach róż, czy woda ko- 
lońska? 

Wirginja uśmiechnęła się: 
— Ani iedno, ani drugie. Ta per- 

fumy paryskie, podarował mi je pe- 
wien znajomy. 

— Ach, — westchnął Sam, 
przyjemnie być młodym przystojnym 
mężczyzną, i kupować  rozinaite pes- 
fumy dla pięknysk panienek! I 

To mówiąc, ar.erykan'n mruenjł 
Lorozumiewawcz:'. 

  

Zamkowa 2. 
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