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PRZEDSTAWICIELSTWA: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, Księgarnia jazwiaskiegu 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. " 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — MO D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa # 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. | 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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NIE NIEISTNIEJĄCYCH ECHA STOLICY 
ZAMIARÓW © 

  

gl PUT OWA 

W Polsce, w posiadaniu mniejszej 

własności (do 50 ha) znajduje się 

21.3 proc. całkowitej powierzchni leś- 

nej, w posiadaniu większej własności 

— 47 proc., w ręku skarbu 31.7 proc. 

Obszary te, pod względem wartości 

drzewosianów, wykazują bardzo zną 

czne różnice, a mianowicie wartość 

lasów należących do mniejszej wła- 

sności stanowi tylko 13.5 proc. war- 

tości lasów w Polsce, wartość lasów 

drugiej kategorji — 43.7 proc., wre- 

+ Szcie lasów państwowych 42.8 
proc. 

Z drugie jstrony, cyfry dotyczące 

łesistości swiadczą, že zalesienie 
Polski nie jest znów tak znaczne, by 
można było mówić o bogatych pod 

tym względem zasobach. Zalesienie 

jest raczej mierne. W rzędzie innych 

państw europejskich zajmujemy 13-te 

miejsce w tabelli proceniowego . sto4 

sunku powierzchni leśnej do całego 

obszaru państwa. Nasz udział procen- 

towy lasów w ogólnym obszarze 

leśnym Europy wynosi zaledwie 2.7. 

W Polsce ma jednego mieszkańca 
przypada 0.29 ha powierzchni leśnej, 

wówczas gdy w całej Europie — prze- 

ciętnie 0.71 ha. Przytaczając powyż- 

sze cyfry powołujemy się na „Polskę 

Gospodarczą* (zeszyt 24). 

Jest rzeczą zrozumiałą, że uwa” 
ga czynników rządowych od samego 
oczątku musiała być ześrodkowana 

tak na należytym zorganizowaniu go- 

spodarki i administracji w lasach pań 

stwowych ze względu ma ich obsza- 

ry, wartość i udział w produkcji, jako 

też na zabezpieczeniu lasów prywata 

nych przed nadmiernemi wyrębami. 

W tym ostainim wypadku powądy, któ 

re zmuszały właściciela lasu do cięć 
nie zawsze były właściwie rozumiane 
nie zawsze odróżniano mus gospo» 

darczy od imputowanego temu  wla- 

ścicielawi zgóry zamiaru wyzbycia 

się lasu, jako przedsiębiorstwa zbyt 

mało dochodowego. 
Na czem polegał mus gospodar: 

czy? Przedewszystkiem na konieczno- 
ści odbudowy zniszczonych w okre- 
sie wojny warsztatóweracy. Kosztem 

substancji leśnej powstawała inna 

substancja produkcyjna. Właściciel la- 

su — ziemianin, z powodu  zniszcze- 

nia kapitału, w ten tylko sposób, poza 

sprzedażą ziemi, ' mógł uzyskać moż- 

ność tak przetrwania przejściowego 
okresu odbudowy jak siworzenia re- 
almych podstaw do podnies'enia Wy- 

'wórczości, a więc przyjęcia udziału 

w budowie dobrobytu państwa. Z 

całą stanowczością twierdzić można, 

że nikt z pośród tych, co gospodarstwo 
swoje potrafili dźwignąć z upadku, 
nie wykazuje najmniejszej tendencji 

do zamiany lasu ma gotówkę, która 

dawałaby niewątpliwie o wiele więk- 
szy odsetek, 

Tem niemniej niektóre koła ze 

sfer rządowych, usposobione eiatycz- 

nie, jak również te stronnictwa, dla 

których istnienie prywatnej gospodar- 

ki leśnej jest przeszkodą do osiągnię- 
cia znanych ogólnie celów, uchwyciły 

—się kurczowo zdawałoby się -nieza- 
„chwianej i niezaprzeczalnej prawdy, 

że skoro w każdym banku bez trudu i 

troski można otrzymać od 7 do 9 proc. 

za złożony kapitał, zamiast maksymal 

nych 3 proc. dawanych przez las, — 

mie może ulegać wątpliwości, że 
aściciel lasu wszelkiemi środkami 

musi dążyć do wycięcia jego, a je- 

żeli na przeszkodzie ku temit Stanie 

ostatecznie obowiązujące ustawodaw- 
stwo — racjonalną gospodarkę leśną $; 
zaniedba, ponieważ nie opłaci się dro- 
giego kapitału inwestycyjnego  pako- 

wać w przedsiębiorstwo mało — ор!а- 
,, Er się. 

Stąd jeden był krok do twierdze- 
nia, że krzywda stała się Polsce i 
sprawie leśnej, że uchwała sejmowa o 
upaństwowieniu lasów prywatnych po- 
została tylko uchwałą nie posiadającą 
mocy prawnej. I jakkolwiek nasi eta- 

tyści z innych zgoła założeń wycho- 

dzili, mówiąc o tej krzywdzie, i inne 

intencje im przyświecają — w szcze- 

rość których i, troskę o stworzenie naj- 

pomyślniejszych * 'warunków dla roz- 

woju państwa wątpić nie możemy — 

niż stronnictwom żerującym na rozkła- 

dzie instytucji prawa własności, 

to jednak była tu między nimi jedna 

styczna argumentacja: prywatny wła- 

ściciel dewastuje las i temu 
zapobiec można tylko w drodze prze- 

jęcia lasów prywainych na rzecz pań- 
stwa. Powiadam „byla“ ponieważ 

ostatniemi czasy, po artykule w rozwa* 

żanej materji w pracy zbiorowej „Na 

froncie gospodarczym i wynikłej na 

tem tle dyskusji, nie spotykaliśmy się 

już z tak wyraźnym stawianiem spra- 
wy przez etatystów jak ubołewanie z 

powodu poronionego płodu — uch“ 

wały sejmowej. Obecnie natomiast 

główny nacisk kładzie się na konie- 

czność intensyfikacji gospodarki le- 

śnej w lasach państwowych przył 

jednoczesnem ześrodkowaniu eksplo- 

atacji we własnym zakresie. W ten 

sposób osiąga się wyrugowanie ini- 

cjatywy prywatnej a jednocześnie pań 

stwo" ujmuje w swe ręce kierowni- 
ctwo organizacją zbytu. Jaki jest 

efekt tej polityki stosowanej w lasach 

państwowych — trudno wyrazić cy- 
frowo. Zgodnych zdań pod tym 

względem niema nawet wśród pracow- 

ników fachowych zatrudnionych w 

lasach państwowych. Natomiast ze 

strony prywatnego handlu i przemysłu 

drzewnego słyszymy  kategoryczne 

twierdzenie, że dalsze kontynuowanie 

etastycznej gospodarki w lasach pań- 

stwowych nie tylko podkopuje eg- 

zystęcję wypróbowanego a obeznane- 

go z wymogami rynku  zagraniczne- 

go aparaiu handlowego, ale przyczyni 

się, wcześniej czy później, z nieunik- 

mioną koniecznością do podważenia 

zaufania zagranicy do naszej wytwór 

czości drzewnej. 

Tak dążenie do upaństwowienia la- 

sów prywatnych, jak obecne nasta* 
wienie polityki gospodarczej w lasach 

państwowych uzasadniane jest tezą 

niemożliwości racjonalnej gospodarki 

leśnej w lasach prywatnych i niezdol- 

nością przemysłu prywatnego drzew- 

nego do zadośćuczynienia wymogom 

interesów państwa. W pierwszym wy- 

padku jako pewnik przyjmuje się 

ucieczka właścicieli lasów od lasów: 

Należy walczyć z dalszem rozpowsze- 

chnianiem tego absurdu, z tym impu- 

towaniem właścicielom lasów nieist- 

niejących zamiarów —by nie stanąć 

ostażecznie w obliczu nowych niespo- 

dzianek. Tertius 

INDJE NIEZADOWOLONE 
Z RAPORTU SIMORĄ 
Administracja brytyjska w Indjach 

zajęła wobec zaleceń komisji Simona 

zdecydowane wrogie stanowisko, wy- 

wołane pominięciem przez komisję 

  

Homeruleu, wysuniętego przez wice- 

króla Irwina. i 
Wicekrół polecił poszczególnym 

rządom prowincjonalnym nadesłać do 
dnia 15 sierpnia opinię 0 raporcie 
Simona. Opinje te uzgodni | wice- 
król i prześle w dniu 13 września do 
Londynu. 

Już dzisiaj jest rzeczą wiadomą, że. 
wicekról Irwin zdecydowany jest zde- 
zawuować raport Simona i pójść © 
wiele dalej, zalecając powtórnie wpra 
wadzenie w Indjach Homerule'u 

Również rząd Mac Donalda  nie- 
zadowolony jest z zaleceń komisji 
imona. 

W. najbliższym. czasie spodziewane 
są enuncjacje, które mają dać pewną 
satysfakcję Indjam wobec rozczarowa 
nia, jakie wywołał raport komisji Si- 
mona. ; 

Sposobność do' złożenia tych enun- 
cjacyj nastręczy w pewnej mierze 
otwarcie w dniu 7 lipca w Londynie 

Indiahouse, gmachu wysokiego komi- 
sarza Indyj. Otwarcia dokona król Je- 
rzy, przyczem wygłosi przemówienie 
treści politycznej na temat Indyj. 

AUDJENCJE, PRZYJAZDY I 
WYJAZDY. 

WARSZAWA. 3. 7. (PAT). Podsekretarz. 
stanu w Ministerstwie Przem. i Handlu dr. 
Franciszek Doleżal powrócił i objął urzędowa 
nie po miesięcznym pobycie w Genewie, 
gdzie brał udział w posiedzeniach komitetu 
ekenomicznego Ligi Narodów, w. charakte 
rze stałego czŁonka komitetu oraz gdzie re- 
prezentował Polskę na 14 międzynarodowej 
konferencji pracy, której przedmiotem  by- 
ła kwestja ujednostajnienia czasu pracy w 
kop.iniach węgla. z 

NARADY PREMJERA SŁAWKA. 

WARSZAWA. 3. 7. (PAT). P, pre 
zes Rady Ministrów Walery Sławek od 
był dziś wspólną konierencję z kierow 
nikiem Ministerstwa Skarbu p. Matu- 
szewskim, ministrem sprawiedliwości 
Carem, podsekretarzem stanu w Mini- 
sterstwie Przem. i Handlu Kožuchow- 
skim oraz podsekretarzem stanu w Mi- 
nisterstwie Spraw Zagranicznych Wy 
sockim. Z kolei p. premier przyjął p. 
min'stra spraw 
Sławoj Składkowskiego. 

PAŃSTWOWA RADA ROLNICZA. 

WARSZAWA. 3. 7. (PAT). W п 
nisterstwie Ro'nictwa prowadzone są 
prace przygotowawcze w celu ukonsty- 
tuowania P'ańs'wcwej Rady Roln:czej, 
zgodnie z przep.sami ustawy z dnia 17 
r'arca 1925 roku. 

Skład Państwowej Rady Rolniczej 
pc wygaśnięciu w końcu 1927 roku 
mandatów czionków Rady, pow?ła- 
nych w pierivszej kadencji, doiąd nie 
został odnow:cny. Ministerstwo Cdūczu 
wa w wielu kwestjach, związanych z 
aktualnemi sprawami państwow | peli- 
tyki gospodarczej oraz opracowywa- 
niem projektów ustaw * rozporządzeń, 
dotyczących rols: ctwa, poirzebę ščis'e 
gc systematycznego kontaktu z przed 
stawicielami samorządów rolniczych i 
społecznych organizacyj rolniczy iw 0- 
raz przedstawicielami nauki" 1olmezej 
na terenie Państwowej Rady Roidiczej. 
Cały szereg kwestyj wymaga załatwie- 
nia przez Państwową Radę Rolniczą. 

Projektowany podział mandatów do 
Pańsiwowej Rady Rolniczej obejmuje 
uczelnie rolnicze wszelkiego typu oraz 
Państwowy Instytut Naukowy Gospo 
darstwa Wiejskiego w Puławach (0- 
gółem 9 delegatów) izby rolnicze (7 
delegatów), społeczne organizacje rol- 
nicze (28 delegatów ), w tej liczbie 23, 
wybranych przez Związek Organizacyj 
Rolniczych Rzeczypospolitej oraz 6 0- 
sób z nominacji p. ministra rolnictwa. 
Poszczególne działy wytwórczości rol- 
niczej, jak ogrodnictwo i t.d. oraz prze 
mysłu rolnego będą reprezentowane w 
Pańsiwowej Radzie Rolniczej przez de- 
legatów społecznych organizacyj rolni- 
czych oraz izby rolnicze. 

Z ZA KORDOKÓW 
PREZ. SMETONA NA KURACJI. 

PRAGA. 3.7. (PAT) Do Karlovych 
Varów przybył dziś przez Berl'n na kie 

    

rację prezydent republiki litewskiej 
Smetona 

SKARGA KASACYJNA W SPRAWIE 
SUTKAJTISA. 

Obrońca Sutkajtisa W. Stankiewicz skła- 

idą skargę kasacyjną od wyroku Sądu Wojen 

nego. 

WYMIANA DEKLARACJI MIĘDZY 

DR. ZAUNIUSEM A POSŁEM LE- 

PINSZEM. 
Onegdaj między Ministrem Spraw Zagrani 

cznych dr. Zauniusem i posłem łotewskim w 
Litwie p. Lepinszem nastąpiła wymiana de“ 
klaracji co do zatwierdzenia granicy  litew- 
sko łotewskiej (zatwierdzz, się obecną gra- 

icę) oraz co do ochrony žnakėow handlo- 
wych. ч 

12 ROCZNICA LITEWSKO - SOWIEC 

KIEGO UKŁADU POKOJOWEGO. 

Dn. 12 lipca upływa 12 lat o dpodpisania 
w Moskwie litewsko sowieckiego układu po+ 
kojowego. W związku z tą rocznicą przed- 

stawicielstwo sowieckie w Litwie zamierza 
"urządzić przyjęcie. 

WIELKI POŻAR W RYDZE. 

RYGA. 3. 7. (PAT). Na tartaku Breit- 
mana w Rydze wybuchł groźny pożar. Past- 
wą płomieni stały się wszystkie zabudowania 
maszyny i ogromne ilości gotowego materja- 
łu. Straty sięgają 480 tys. łatów. 

Pozatem spodziewana jest enuncja- 
cja premjera. 

W każdym razie raport Simona 
nie będzie podstawą do dyskusji na 
konferencji okrągłego stołu. 

Najpewniej raport zostanie rych: 
odłożony ad acta, a na jego miejsce 
podstawą obrad konferencji okrągłego 
stołu będą zalecenia w sprawie Ho- 
merule'u, które prześle wicekról Irwin 

wewnętrznych gen. 

Dochodzenie w sprawie kongresu Centrolewu 
REWIZJA W REDAKCJI „NAPRZODU*. — LISTA OSKARŻONYCH. 

WARSZAWA. 3. 7. (tel. wł. „Słowa”*). Zgodnie z wczofajszemi doniesie- 
niami krakowskie wiadze |administracyjne prźesłąły paokuraturze krplkowskiej 
wszystkie materjay 'odnoszące sie do kongresu Centrolgwu. 

Wczoraj wieczorem d'konano rewizji w dedakcji „Naprzodu* i w dJmu 

robotniczym przy ul. Dunajewskiego, gdzje mieści się kqaktowska organizacja 

PPS. Podczas rewizij skoniisktowąno wiele miaterjału, szczególnie bibuły ode- 

zwowej odnoszącej się do obrad kongresu i ręzolucyj kongredowych. 

Według pisma skiepowanego praqz krakowskie władze administracyjną 

do władz prokuratorskich chodzi 0 pociągnięcie do odpowiedzialności sądowej 

18 posłów na Sejm i 15 działączy partyjnych z wszystkich Stronnictw Centro- 
lewu. Znajdują się między nimi wszyscy przywódcy kongresu, którzy wygłosili 

przemówienia z posłami Balickim, Niedziaikowskim, Witoskm, Malimowskim, 
Chacińskim i Chądzyńskim oraz p. Th1guttem Piopłelem i paof Marchlewskim 
na czele. 

Władze administracyjne stawiają wniosek o wytoczenie sprawy z 65 art. 
austrjackiej ustawy karnej, mówiącym o dziątalności na szkodę państwa i 
obrazie Głowy Państwa. Artykuł ten prząwiduje karę od 1 roku do lat 5 wię: 
zienia i oddaje oskarąonych pod sąd puźysięgłych. 

Rokowania o nową umowę zbożową 
Z NIEMCAMI 

WARSZAWA, 3 VII. PAT. W związku z rozpoczętemi ostatnio rokowania- 
mi nad zrewidowaniem umowy zbożowej z Niemcami do Berlina wyjeżdża pol- 
ska delegacja w celu przeprowadzenia A rokowań. W skład delegacji 
z ramienia organizacyj rolniczych wchodzą: były minister Jerzy Gościcki i sen. 
Radomski. W rokowaniach biorą Zo udział radca poselstwa polskiego 
w Berlinie Rawita-Gawroński, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa Rościszew- 
ski, naczelnik wydziału aprowizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Henryk Rosenberg, wreszcie z Ministerstwa Przem. i Handlu radca Wojcina. 

  

  

Antypolska demonstracja Hindenburga 
WARSZAWA. 3. 7. (tel. wł. „Słowa*) Korespondenci berlińscy prasy 

warszawskiej donoszą o niezwykłej demonstracji uczynionej przez Prezydenta 
Rzeszy marszałka Hindenbu.ga na granicy polska niemieckiej nad Wisłą w 
Prusach Wschodnich. 

Prezydeńt przebywa od kilku tygodni w swoim majątku w Prusach 
Wsch. W dn. 1 bm. t.j. w dniu opuszcznia Nadrenji przez wojsa okup. udał się 
Hindenburg pod Opaleniem, wsławionym osiatnim zabójstwem polskiego stra 
żn'ka granicznego i tutaj nad Wisłą w trójkącie gdzie schodzą się granice Pol- 
ska, Niemiecka i Wolnego Miasta Gdańska odbył dług spacer pieszy w oto4 
czeniu swego sztabu. Prezydent Hindenburg kilkakrotnie zatrzymywał się na 
linji granicznej wskazując na tereny polskie. 

Zważywszy obecne nastroje niemiecko polskie prasa warszawska uważa tą 
demonstracę Hindenburga za groźne memento. 

Skutki ewakuacji Nadrenii 
SPRAWA TRAKTATÓW NA PORZĄDKU DZIENNYM. 

PARYŻ. 3. 7. (PAT). Omawiając sposób w jaki Niemcy reagują na e- 
wakuację Nadrenji orąz stanowisko zajęte w tej | piłąez dzien. ee 
Jacques Bainville oświadcza w dzienniku „La Liberte*, że od chwili opusz- 
czenia Nadrenji przez wojska francuskie została postawiona na porządku dzien 
nym kwestja rewizji traktatów. Opinja stronnictw demokratycznych i socjali 
stów jest dla tej sprawy mmiejwięcej życzliwie usposobiona, co nigzawodnię 
zachęca Niemcy do wysuwania swych żądań. W najlepszym razie nowa faza 
polityki, o której była mowa w ostatniem przemówieniu, min. Curtiusa i w któ 
rą Niemcy wstępują obecnie, pełna będzie gwałtownych dyskusyj i burz dy 
plomatycznych. 

DEGWE Sżkwinóincai 

Uroczystość wręczenia insygniów kardynalskich 
CITTA DEL VATICANQO. 3. 7. (PAT). W sali Błogosławieństw Papież 

odbył publiczny konsystorz na którym nastąpiło wręczenie kapeluszy kardynal 
skich nowomianewanym kardynałom. Uroczystość odbyła się w obecności koi 
pusu dyplomatycznego wybitnych osobistości rzymskich oraz licznego ducha 
wieństwa. W czasie uroczystości obrońca konsystorski wygłosił przemówienie 
na rzecz beatyfikacji salezjanina Savio. Po wejściu Papieża kardynałowie uda 
li się do kaplicy Sykstyńskiej na modły. Na wstępie Ojciec Swięty odbył tajny 
konsystorz, na którym wręczył nowomianowanym kardynałom pierścienie. 

Ententa ekonomicznarumuńsko- 
jugosłowiańska 

SPODZIEWANY WSPÓŁUDZIAŁ WĘGIER 
WIEDEŃ, 3 VII. PAT. Król Karol opuści w drugiej połowie lipca Bukareszt 

i uda się do Sinaja, gdzie ma nastąpić spotkanie z królem Aleksandrem jugo- 
słowiańskim. W Sinaja omówiona ma być potrzeba silnego frontu—agrarnego 
między Rumunją i Jugosławją przy ewentualnem współudziale Węgier. Ta swe- 
go rodzaju ententa ekonomiczna nie ma w niczem zmienić istniejącej politycz- 
nej Małej Ententy: Celem Jei jest wspólna akcja tych krajów dla uzyskania 
zbytu produktów agrarnych. 

Niesprawdzone pogłoski o spotkaniu ks. Offona 
z politykami węgierskimi 

GENEWA. 3. 7. (PA). Wbrew informacjom prasy zagranicznej, w kołach 
węgierskich w Genewie oświadczają, iż nie posiadają tam żadnych wiadomo 

ści © rzekomem spotkaniu, jakie miało nastąpić między księciem Ottonem a. 
szeregiem dygnitarzy węgierskich. Potwierdzają natomiast że w czasie swej 
podróży książe Otton w towarzystwie brata oraz matki swej zatrzymał się 
dwa dni w Genewie, skąd odjechał dopiero we wtorek. 

Przygotowania do nowego lotu 
przez Atlantyk 

LE BOURGET. 3. 7. (PAT) Cosies podjął 15 godz. lot próbny na 

pokładzie samolotu trąngatlantyckiego. W ciągu tygodnia samolot ma być 
gotów do podjęcia lotu do Nowego Yorku. 

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

  

„Opozycja“ komunistycz- 
na i komedja kajania się 

Pierwsze dni VXI ogėlnozwiązko- 
wego zjazdu partji komunistycznej, w 
której bierze udział ponad 2.000 de- 
legatów z całej Unji sowieckiej, wy- 
pełniły referaty poszczególnych działa 
czy rządowych i parityjnych. Stalin 
wygłosił dłuższy referat o polityce ko- 
munistycznej. © pięcioletnim planie 
przemysłowym referował na zjeździe 
Kujbyszew, o kolektywizacji Unji so- 
wieckiej — Jakowlew? Nie ulega wąt- 
pliwości, że na podstawie wygłoszo- 
nych referatów rozwinie się na zje- 
ždzie ożywiona dyskusja, która z pe- 
wnością obfitować będzie w szereg 
emocjonujących momentów. 

Jak słychać za kulisami zjazdu 
moskiewskiego toczą się rokowania, 
pozostające w związku z walką Cen- 
tralnego komitetu przeciwko opozycji 
prawicowej. 

Narazie jest faktem, że pozycja 
Stalina jest mocna, a to zarówno na 
plenum zjazdu, jak i w licznych jego 
komisjach. Niemniej jednak plan walki 
z Bucharinem i Rykowem był we wszy- 
stkich swych szczegółach przygotowa- 
ny. 

Dla nastrojów panujących w par- 
tji komunistycznej, niezmiernie cha- 
rakterystyczny jest fakt, że przepro- 
wadzenine polemiki z przywódcami o- 
pozycji powierzono tym razem nie 
wybitnym działaczom partyjnym, lecz 
nieznanym bliżej szerszemu ogółowi 
uczestnikom zjazdu. Stalin chce w 
ten sposób zademonstrować swe lek- 
ceważenie dla opozycji. 

Stanowisko  partji komunistycznej 
wobec Trockiego i jego przyjaciół 
z pod znaku „lewego odchylenia" jest 
w dalszym ciągu nieprzejednane. Na 
obecnym zjeździe zamierza Stalin za- 
dać Trockiemu ostatni Śmiertelny 
cios. 

W tym celu wystąpił on z wnio- 
skiem by wszystkim dawnym współ- 
pracownikom Trockiego przyznana 
została „amnestja” i by umożliwiono 
im powrót na łono partji. Trocki zo- 
stanie w ten sposób pozbawiony 
swych pomocników w Rosji i w zu- 
pełnem 'osamotnieniu zmuszony będzie 
zrezygnować ze swych wojowniczych 
planów i zamiarów w stosunku do 
Centralnego komitetu wykonawczego 

Całą swą energję po tego rodzaju 
zlikwidowani opozycji lewicowej 
partia poświęci po zjeździe walce z, 
opozycją prawicową, która w dzisiej 
szych warunkach uważa za najwię 
ksze niebezpieczeństwo, grożące 
stronnictwu i jego obecnym przywód 
com. 

* * * 

Tomskij, i przewodniczący Central 
nej Rady Syndykatów, przemawiając 
na posiedzeniu kongresu partji, komu 
nistycznej przyznał się, iż popełnił 
błąd, walcząc przeciwko partii. 

Mówca aprobuje oświadczenie 
Stalina, iż „deklaracja 3-ch* (chodzi 
tu o deklarację Bucharina, Rykowa 
i Tomskiego, złożoną na  plenum 
Komitetu Centralnego w listopadzie 
1929 r. w sprawie zaprzestania walki 
przeciwko partji) nie likwiduje jesz- 
cze niebezpieczeństwa jakie stanowi 
„odchylenie* prawicowe, i dalej, że 
odchylenie to, jest dla partji naj- 
większem  niebezpieczeństwem, prze- 
ciwko któremu walczyć należy z całą 
energją. : 

Po przemówieniu Tomskiego za- 
brał głos Rykow, który zaznaczył m. 
in.: żądają odemnie abym walczył 
przeciwko mym  współwyznawcom. 
Jakżesz jednak mogę walczyć przeciw 
ko Bucharinowi i Tomskiemu, skoro 
wszyscy razem jednakowo ponosimy 
winy i skoro potępiamy nasze błędy. - 

Błąd mój jest tem cięższy, że* 
zajmuję poważne stanowisko w kraju 
i w partji. Ta właśnie okoliczność 
pozwoliła elementom  nieprzyjaciel- 
skim wykorzystać moją pozycję do 
walki przeciwko partji i władzy So- 
wieckiej. jestem gotów uczynić wszy- 
stko czego partja zażąda, aby na- 
prawić popełnione błędy. 

Zabrał głos następnie sekretarz 
partji w Leningradzie, Kirow, który 
zaznaczył, że przemówienia Rykowa, 
Tomskiego i Uglanowa są niewystar- 
czające. Nie trudno jest uznać swoje 
winy teraz, gdy życie usprawiedliwiło 
całkowicie program komitetu central 
nego. Podtrzymujemy zdanie, że pro- 
pagowanie *dei opozycji prawicowej 
nie da się pogodzić z należeniem do 
partji komunistycznej. Będziemy pro- 
wadzić przeciwko prawicowcom walkę 
jeszcze bardziej energiczną, niż  do- 
tychczas.



  

T
T
 

ECHA KRAJOWE 
HORODYSZCZE, (pYw. Baranowicki 

midi Dm ma nauczyciela szkoły pow- 
iwnym objawem jest wychowa 

nie dzieci przez niektórych rodziców i dawa 
nie im złego przykładu, nie zdając sobie 
sprawy, że wychowują przyszłych obywateli 
Rzeczypospolitej. 

Zamiast przychodzić szkole i nauczyciel 
stwu z pomocą w wychowaniu swoich dzie- 
ci, to odwrotnie, utrudniają, bo nawet ter 
mują pracę przez najrozmaitsze vybryk które 

-często mają straszne skutki, jak to miało 
miejsce w m. Horodyszcze, pow. Baranowic 
kiego. 

"W dniu 27 czerwca r. b. o godz. 20.30 
wtargnął do prywatnego rodzinnego mieszka 
nia nauczyciela tut. szkoły powsz. p. War- 
gowskiego Mieczysława mieszkan.:c m. Ho 
rodyszcza p. Podgórski Włodzimi -z w towa 
rzystwie swych znajomych p. p. Strendarczu 
ka Michała i Sawickiego Leonarda i wobec 
tychże zaczął wykrzykiwać w niemożliwy 
sposób, wyzywzjąc go obelżywemi słowami, 
na skutek czego pówstało zbiegowisko pu- 
bliczne. $ 

Przyczyną zaś przybycia i znieważenia 
nauczyciela przez p. Podgórskiego było oso 
biste niezadowolenie płynące z niepromowa- 
nia jego syna. Naticzyciel wyjeśn* przyczy- 
ny, dla których syn jego nie został promo- 
wany do następnego oddziału, zaznaczając, 
że jest to postanowienie Rady Pedagogicz: 
nej. To jednak niezadowoliło p. Podgórskie- 
go, który awanturując nadal zacząt ubliżać 
niemożliwie całemu nauczycielstwu. Nauczy- 
ciel zmuszony był opuścić własne  mieszka- 
nie sądząc, że impertynent opuści je także, 
lecz tenże tego nie uczynił. Wówczas naus 
czyciel udzł się na posterunek P.P. w Horo- 
dyszczu i dopiero na skutek znterwencji fim- 
kėjonarjųszusza P. P. został p. Podgórski od 
prowadzony na posterunek, gdzie odebrano 
mu rewolwer. 

| Zajšcie powyższe wywołało ogólne obu- 
rzenie wśród miejscowej ludności, gdzie nau 
czyciel p. Wergowski, jako cichy i spokojny 
ae a dobry i sumienny pracownik do 

znał tyle krzywdy za pracę położoną na tere 
nie Horodyszcza. Taką to zapłatę spotyka 
ogół nauczycielstwa na ich gorliwą i calo+ 
roczną pracę, 

Nagler Antoni. 
Nauczyciel m. Horodyszczą. 

MOŁODECZNO 

— Posiedzenie Sejmiku. W dniu 11 b. m. 
odbyło się posiedzenie Sejmiku Mołodeczań 
skiego, na którem zapadły między innemi, 
następujące uchwały: 1) przyjęto poprawki 
wniesione do budżetu przez Wydz. Woje 
wódzki, 2) podwyższono kapitał zakładowy 
Kom. Kasie Oszczędności w Mołodecznie, 
3) uchwalono przystąpić do unifikacji zarzą 
dów drogowych państwowego i sejmikowe- 

0. 
? Jednocześnie Sejmik wysłuchał sprawo- 
zdania z dziężalności Wydziału Powiatowe 
go za rok 1929—30. LMS 

й Podnieść należy, że w tym okresie mię- 
dzy innemi przeprowadzono reorganizację 
przedsiębiorstw Sejmiku  motodeczanskiego 
jak betoniarni i drukarni, które to przedsię 
biorstwa, prowadzone są obecnie przy mini- 
maąlnych wydatkach administracyjnych, nie 
zbędnych dla należytego funkcjonowania, 
oto para cyfr, dotyczących rozweju przedsię 
biorstw: ‘ y 

A. Betoniarnia poprzednio: obrót 92,298 
koszty prowadzenia 9.792. W okresie spra- 
wozdawczym: obrót 111516, koszty prowa- 
dzeniz 7.715. » 

B. Drukarnia. Poprzednio: obrót 79.086, 
koszty prowadzenia 25,629. W okresie spra 
wozdawczym: obrót 77.303, koszty prowa 
dzenia 10.173. : 

est to A zasługą Przewodniczące 
go Wydziału Powiatowego starosty Trame- 
courtż, który niezwy*ocznie po objęciu wła- 
dzy w powiecie zrozumiał, że przedsiębior- 
stwa sejmiku przy tak dużych wydatkach 
administracyjnych daleko nie zajdą. W tym 
czasie każde przedsiębiorstwo posiadało spe 
cjalnego kierownika i personel kancelaryjny. 
Obecnie oba przedsiębiorstwa prowadzone 
są przez kierownika biura Wydziału Powia 
towego p. Gintowta, zaś rachunkowość 
przedsiębiorstw przez personel kancelaryjny 
biura Wydziału Powiatowego. 

Przykład istotnie naśladowania: 
Ze sprawozdań biura oraz komisji rewi 

zyjnej, członkowie sejmiky skonstatowali, ze 
przedsiębiorstwa sejmiku w dalszym ciągu 
rozwijają się pomyślnie, oraz że Wydział 
Powiatowy prowadzi gospodarkę celowo i 
oszczędnie, Komisja rewizyjna w protokule z 
dnia 4—10.VI r. b podaje: (dosłownie) 

„Wogóle komisja rewizyjna  stwierdze, 
że gospodarka Wydziału Powiatowego w ro- 
ku, bądżetowym 1929 — 30 prowadzona 
oszczędnie,  wytwórczość przedsiębiorstw 
sejmikowych — drukarni i betoniarni powięk 

« Evgie! 

SMORGONIE 

" о — Średnia szkoła ząwodowa. Od roku 
już, dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyja- 
ciół Oświaty w Smorgoniach istnieje tu 3-kla 
sowa Koedukacyjna Średnią, Szkoła Handla- 

‚ ма, która z dniem 25 czerwca b. r. zakończy 
ła pierwszy rok swej egzystencji z następują 
cym wynikiem: na klasyfikowanych uczni 
48 otrzymało promocje do klasy drugiej 42. 

Uczniowie tej szkoły rekrutują się w 
przeważnej części z dzieci drobnych  romi- 
ów, którzy nie mając nądziei pozostawić 

swemu potomstwu w spuściznie warsztatów 
rolnych, dostatecznych do utrzymania, da- 

ją mu wykształcenie zawodowe, odciążając 
w ten sposób z karłowatych gospodarstw 
analfabetów i bezrobotną młodzież. 

Liczna frekwencja młodzieży, żądnej naus 
ki w nowootworzonej szkole, wykazaia na 
ile szkoła ta odpowiada potrzebom miejsco- 
wej ludności, dając fachowe wykształcenie, 
tak bardzo odpowiadające wymogom  dzi- 
siejszych czasów i różniące się od szkół ogół 
nokształcących bardziej realnemi podstawa- 
mi do zarobkowania. ! 

Wedłuję posiadanych wiadomości wpi- 
sy do klasy pierwszej przymuje Dyrekcja 
szkoły od 26 czerwca do 10 lipca i będą 
wznowione w terminie jesiennym od dnia 
20 dó 30 sierpnia włącznie. Od kandydatów 
wstępujących: wymagane są Świadectwa 
ukończenia 7kłasowej szkoły powszechnej 
lub 3 klas szkoły średniej i nieprzekraczający 
wiek 17 lat. 

Pomyśiny rozwój szkoły daje gwarancje, 
że w najbliższym czasie uzyska ona prawa 
szkół państwowych i jako jedna z nielicz- 
nych tego typu szkół zawodowych na na- 
szych Kresach przyczyni się do uzdrowienia 
stosunków gospodarczych kraju. Z. B. 

Ś. p. KAZIMIERZ 
KMITYNICZ-SIELLAWA 

Smutne są niezmiernie przeżycia w 
ciągu ostatnich lat kilkunastu tego wy- 
gnańca ze starodawnega gniaz'ia 
dzinnego w pow. Lepelskim, ziemi wi- 
tebskiej. Ś.p. Kaz'mierz Kmitynicz-Siei 
ława urodził się 13 marca 1836 r. w 
Paulu z ojca Antoniego, marszaika le- 
pelskiego i matki Olimpjii z Hrehorowi» 
czów. Był on młodym jeszcze chłop- 
cem, gdy mu zmarł ojciec, pozostawia- 
jąc w spadku piękne dobra Paule i 
Mienicę. Młodym Kazimierzem  Siella- 
wą opiekował się p. Łyszczyński, któ- 
ry go umieścił najprzód w tak zwanej 
„Vorschule*, a następnie w politechni- 
ce ryskiej. Tam w Rydze, zamożny 
młodzieniec, studjując chemię był jed- 
nym z najbardziej ruchliwych i dziele 
nych burszów, którzy się dobijali od 
Niemców uznania polskiej korporacji. 

то- 

Wypadło mu przeto mieć kilka po- 
jedynków w obronie honoru polskiej 
kolonji w Rydze. Ś. p. Kazimierz Siel* 
lawa był też jednym z założycieli, a po 
tem filistrem zasłużonej polskiej korpo 
raoji „Arkonji*. I te studenckie czasy 
najmilej zawsze wspominał. Pamiętam, 
jak ongi w Piaulu, w małym ciemnym 
saloniku na otomanie, wśród starych 
weneckich luster, siedziałem zasłucha- 
ny w opowiadania o koleżeńskiem ży- 
ciu studentów, o wzniosłych celach 
ukochanej przezeń Arkonji, o znacze- 
niu barw i pieśni stowarzyszenia i o 
tem, jak tam wyrabiano młodsze poko: 
lenie fuksów na dzielnych obywateli 
kraju. Po ukończeniu studjów ś. p. Ka- 
zimierz Siellawa osiadł na wsi, uprze- 
mysławiając swe dobra założeniem w 

każdym z majątków gorzelni, terpen- 

tyniarni i cegielni, a wkońcu fabryki te- 
ktury w odziedziczonym po  stryjence 
Hubinie, oraz wzorowej rektyfikacji spi 
rytusu w Paulu. Z właściwą sobie ener- 
gją rozwinął on też eksploat ację torfu 
maszynowego na większą skalę. Nie- 
stety, cała jego półwiekowa niemal pra 
ca poszła na marne, wszystko pozosta- 
łó po tamtej stronie kordonu u bolsze- 
wików Ale najboleśniejszym ciosem 

była dlań śmierć obu synów: Ś.p. An- 

toniego i Józefa Siellawów, zamordo* 
wanych zdradziecko 22 czerwca 1918 
r. przez nasłanych czerwonoarmiejców. 
Straszna ta tragedja rozegrała się póź- 
nym wieczorem, gdy wracającego kon 
no z sąsiedztwa Ś.p. Józefa Siellawy 
napadnięto z zasadzki pod samym dwo: 
rem, a następnie dążącego na ratunek 
brata ś. p. Antoniego: Siellawy zamor- 
dowano na klombie przed gankiem w 
oczach bezbronnej siostry Janiny. Od 
tego czasu nieszczęśliwy ojciec przeję: 
ty boleścią i złamany moralnie pędzi 
tułaczy żywot, chwytając się różnych 
"nteresów. Przez pewien czas pracował 
w K.O.K., a następnie próbował szczę 
šcia na dzieržawie, ale straciwszy na 
tem, przesiadywał to w Terespolu, to 
znów najczęściej w Nieświeżu, .skąd 
ciężko już chorego zabrała go p. Alina. 
Reytenowa pod swą opiekę do Hro- 
szówki, gdzie 12 czerwca 1930 r. opa- 
trzony św.św. Sakramentami żywot 
zakończył. Pozostawił wdowę Elirydę 
z Hartinghów Siellawinę oraz trzy cór 
ki: starościnę Wiktorową  Niedžwiec- 
ką, pułkownikową Władysławową hr. 

Sytuacja w Finla 

ЭО ВО у@ 

ndji zaostrza się 
JEDYNE WYJŚCIE—TO ZAMACH STANU 

HELSINGFORS, 3 VII. PAT. Złożone przez lappowców trzy projekty nowych 
ustaw, o czem donosiliśmy wczoraj, nie mogą być w żadnym wypadku przyję- 
te przez Sejm, gdyż godzą one w zasady konstytucji i mogłyby być uchwalo- 
ne jedynie w tym wypadku, gdyby uzyskały 3|4 głosów, co przy obecnej 

strukturze parlamentarnej jest wykluczone. W razie jednak odrzucenia tych 
projektów ustaw najprawdopodobniej—jak donoszą pisma—nastąpi zamach stanu. 

DYMISJA PREMJERA RZĄDU 
HELSINGFORS, 3 VII. PAT. Premjer Kallio pomimo wyrażenia mu 

votum zaufania i to znaczną większością głosów podał się do dymisji. Pre- 

zydent dymisję przyjął i po naradach z leaderami wszystkich partyj po- 
wierzył misję utworzenia rządu Svinhutvudowi. 

Pogrom separatystów w Moguncji 
BERLIN. 3. 7. (PAT). Ogłoszorte przez prasę berlińską opisy wczoraj- 

szych ekscesów w Moguncji stwierdzają zgodnie, że zajścia te w ciągu nocy 
urosły do rozmiarów pogromu, zorganizowanego. i kierowaneg przez żywipły 
radykalno nacjonalistyczne. już na kilka dn iprzedtem ma murach domów po- 
jawiły się odezwy, wzywające do krwawego porachunku z byłymi uczestanika- 
mi ruchu separatystycznego. Tajemniczy sąd kaptudowy ogłosił czarną listę, 
zawierającą 105 adzesów obywateli miejscowych, podejrzanych o współudział, 
w ruchu separystycznytm. Obywatele ci otrzymali w ostatnich dnigch listy z 
pogróżkami Wobec tych zapowiedzi rozruchów policja zachowywała się bier 
nie. Ubiegłej nocy tłum, uzbgojony w młoty i sztaby żelazne, przeciągał ulica- 
mi, śpiewając pieśni i wznosząc wrogłe okrzyki. Mieszkania i skiepy, będące 
własnością .ogób podejrzanych o akcję separhtystyczną zostąty zupełnie zdemo 
lowane. Wielu obywateli niemających nic wspólnego z ruchem separatystycz. + 

padło ofiarą wybryków separatystyczrzych. Heski, minister sprawa wewnętrz- 
nychwydał dziś odezwę, potępiając wczorajsze wypadki uliczne, jako szkodłi: 
we dla interesów kraju i grożąc sugqowemi karami na wypadek powtórzenia się 

Sowiety zwracają własność prywafną Anglikom 
WIEDEŃ. 3. 7. (PAT). „Wiener Allg. Ztg”. donosi z Londynu, iż dzięki usilnym za- 

biegom rządu angielskiego rząd sowiecki wydzł rozporządzenie, w myśl którego domy 

miejskie w Rosji mają być zwrócóne byłym właścicielom, o ile są oni obywatelami an- 
gielskimi, pod warunkiem, że zobowiążą się do płacenia podatków i do odnowienia do» 

mów na koszt własny. 

Katastrofa kolejowapodBolonią 
BOLONIA. 3. 7. (PAT). Na dworcu w Sasso, położonem w odległości 

18 klm. od Bolonji, pociąg osobowy, id ący z Medjolanu, zderzył się z pocią- 
giem towarowym. 14 sób zginęło, bardzo wiele zaś odniosło rany. 

Katastrofa spowodowana została złem nastawieniem zwrotnicy. 
 DEROTYCRREWOYYEZEREEJ 

Prasa zagraniczna © Ś. p. Ejsmondzie 
WIEDEŃ. 3. 7. (PAT) „Neue Freie Presse'' zamieszcza wspomnienie о 

Ejsmondzie w związku z tragiczną jego śmiercią. Dzienniki wiedeńskie ocenia: 
ją wysoko talent literacki Ejsmonda i podnoszą że jego utwory spotykały się 
z uznaniem także poza granicami Polski. jego opowiadania myśliwskie nie 
mają sobie równych w literaturze współczesnej. 

— т о ст е 

Wizyfa eskadry duńskiej w Gdyni 
WARSZAWA. 3. 7. (PAT). Dziś 

o godz. 10 rano do Gdyni przybyła e- 
skadra duńska, którą spotkali dwaj ofi 
cerowie polscy na trawlerze marynarki 
wojennej. 

Po wymianie salutów dla bandery 
narodowej eskadra weszła do portu wo 
jennego, poczem rozpoczęły się wizy- 
ty kurtuazy jne. 

W dniu 4 bm. rano pociągiem z Gdy 
ni przybędzie do Warszawy 10 ofice- 
rów i 4 kadetów. Na dworcu spotka 
ich imieniem szefa kierownictwa mary 
narki wojennej kapitan marynarki Le- 
wicki, poczem goście duńscy udadzą 
się do hotelu Europejskiego i rozpocz- 
ną składanie wizyt, a mianowicie wpi- 
szą się do księgi wizyt na Zamku, na- 
stępnie złożą wizyty ministrowi spraw 
wojskowych „ministrowi spraw zagrani 
cznych i szefowi kierownictwa marynarj 
ki wojennej. 

O godz. 14 wiceminister spraw woj 
skowych wydaje śniadanie w hotelw 
Europejskim, .aś o godz. 20.30 podse- 
kretaiz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych dr. Wysocki podejmo- 
wać będzie oficerów duńskich obiadem 

W dniu 5 bm. o godz. 14 oficero- 
wie duńscy podejmowani będą w hoże-; 
lu Europejskim śniadaniem przez char 
ge d'affaires poselstwa duńskiego w 
Warszawie. Po śniadaniu goście duń: 
scy rozpoczną zwiedzanie miasta w to 
warzystwie przydzielonego do nich ofi: 
cera marynarki wojen. poczem o g. 23 
m. 55 wyjadą w towarzystw 'e tegoż 0- 
cerą da Gdyni. Odjazd eskadry do Gdy 
ni nastąpi dnia 7 bm. 

* 

GDYNIA. 3. 7. (PAT) Na 
spotkanie eskadry duńskiej przybył o 
godz. 8 i pół okręt Rzeczypospolitej 
„Jaskółka”. 

UTENA KS OT II KET T CT TORTY OT TATENA 

Grabowską į Konstantową bar. Har- 
tingh. A 

Cześć jego pamięci! Niech mu lekką 
będzie ta ziemia gościnna, w której zło 
żył swe wygnańcze prochy. 

Józef Wiołodkowicz. 
  

ŚWIĘCIANY 

— Wygqjeczka szkoły powszechnej do 
Warszawy. dniu 10 czerwca r. b. dziat- 
wa 7 oddziału szkoły powszechnej w Świę- 
cianach odbyła wycieczkę do Warszawy pod 
kierownictwem p. Stanisława Zdybke, kierow 
nika powyższej szkoły oraz p. Andrzeja Stan 
kiewicza, nauczyciela tejże szkoły. | 

Wycieczka trwała tylko cztery dni, a to 
ze względu szczupłych funduszów, zbiera: 
nych swojemi siłami przez szkołę, zzpomocą 
różnych imprez, lirządzanych przez dziatwę 
SkoRi oraz kina wędrownego, którego ks. 
Sztejn, profekt tutejszej szkoły był łaskaw 
udzielać. W tym czasie dziatwa zwiedziła 
park i pałac łazienkowski, zeznajamiając się 
tam z zabytkami sztuki polskiej, pochodzą- 
cej z epoki stanisławowskiej. 

Zwiedziła również zamek królewski, 
gdzie miała sposobność obejrzenia ślicznych 
sal, zdobionych pięknemt obrazzimi, pocho- 
dzącemi z pod pędzla słynnych artystów pol 
skich i artystów innych krajów. Tam też mia 
ła sposobność zobaczyć brutalne i niszczy- 
cielskie czyny naszych zaborców, o któ- 
rych tak dużo czytała w historji. Dalej uda- 
ła się dziatwa do ogrodu zoologicznego, 
oglądając tam w naturze to, czego się uczy”a 
z podręczników. Stąd — do „Luna-Pasku *, 
na Stare Miasto, do ogrodu Saskiego, na 
grób Nieznanego Żołnierza i Plac Ma'szat- 
ka Piłsudskiego, przypominając tam cerkiew 
rosyjską, zbudowaną przez moskali, na znak 

że to śliczne mizsto polskie staje się — 10- 
syjskiem. 

W ostatnich chwilach swego pobytu 
zwiedziła dziatwa: muzeum wojskowe, naro. 
dowe, plac i krzyż Trauguta, oraz Cyrade- 
lę, oglądając tam cele, w których więziono 
obywateli, walczących o niepodległość kraju 
orzz celę, w której był więziony nasz wielki 
Wódz, Marszałek Józef Piłsudski. 

W dniu 14 czerwca dziatwa, pełna ra- 
dości i* wrażeń powróciła do Święciiaa, dzię 
kując swoim wychowawcom i przewodnikom 
wycieczki za starania i trudy, położone CZ 
organizowemiu wycieczki. 7 ° 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
PAMIĘTNE DNIE WALK I ZMAGAŃ. 

Dziesięć lat temu w dniu 4 
lipca 1920 roku wojska sowieckie 
frontu „zachodniego przeszły do wy- 
konania słynnego rozkazu Tuhaczew- 
wskiego — „na Wilno, Mińsk i War- 
szawę marsz... ', uderzając ma. polski 
iront północno-wschodni generała Szep 
tyckiego. 

Ofenzywę poparły Sawiety dwu- 
krotną przewagą liczebną sił na skrzy 
dle uderzeniowem, znakomitą  propa- 
gandą walki za czerwone „„wyzwo- 
lenie“ proletarjatu, oraz  związaniem 
znacznych sił polskich ma południe. 

Poprzednio, w dniach największej 
chwały oręża polskiego, front prze- 
biegał wzdłuż Dźwiny do Dzisny, a 
dalej wprost na południe do górnej 
Berezyny, by toczyć się w dalszym cią 
gu nurtem Berezyny i Dniepru aż po- 
niżej Kijowa, skąd zawracał na 
Białą Cerkiew — Skwirę i przebijał 
się nieco na zachód od biegu Rosi i : 
Sobu, a dalej poza Tulczyn i Wap- 
niarkę dochodził do Dniestru pod So- 
rokami. 

Całość ta rozpadała się na częścii 
północną i południową, rozdzielone rze 
ką Prypecią. 

Gwałtowne uderzenie sowieckich 
armij ze stepów Ukrainy, a wśród 
nich przedewszystkiem Budiennego — 
załamało w początkach czerwca nasz 
front południowy — zwłaszcza pod 
względem jedności dowodzenia. 

Walczące tam wojska polskie w 
chwili rozpoczęc'a ofenzywy przez 
Tuhaczewskiego, cofnęły się już 
były w obszar Uborci i Słuczy oraz 
dalej Starej Uszycy. 

Teren Tuhaczewskiego był jed- 
nak wielokroć groźniejszy i potężniej- 
szy, zwracał się wprost ku centrum 
Polski i działał nietylko przemocą woj- 
skową, ale także wywrotową agitacją 
polityczną. 8 

To też w początkach lipca Rada 
Obrony Państwa zawołała wielkim 
głosem na kraj cały — „Ojczyzna w 
niebezpieczenstwie“. 

Oczy «całego świata zwróciły się 
ku Polsce z trwożnem pytaniem: „wy- 
trwa czy ulegnie''?, 

Aby upamiętnić te dni pełne gro- 
zy wojennej i tężyzny narodowej bę- 
dziemy podawali codziennie komuni- 
katy, przypominające wypadki na 
placu boju przed laty 10-ciu. Będą one 
wzorowane na ówczesnych komunika- 
tach Naczelnego Dowództwa, zasilo- 
ne tylko większą mocą realizmu woj- 
ny. 

Przy oznaczaniu miejscowości por 
sługiwać się będziemy szkolną mapą 
profesora Romera. : 

* * * 

Front północny generała Szeptyc- 
kiego, Wczesnym rankiem tego dnia 
po gwałtownem przygotowaniu artyle 
ryjskiem, trzy armje sowieckie, 4-ta, 
15ta i 3-a, zaatakowały 1 armję pol 
ską na 100 = kilometrowym odcinku 
między Dźwiną a Górną Berezyną 
1-ej dywizji litewsko - białoruskiej. 

Wieczorem 1-sza nasza armja mu- 
siała się cofnąć na całym froncie o 
4 — 8 kilometrów, z wyjątkiem  gru- 
py gen. Żeligowskiego, która w ca- 
łości utrzymała swoje pozycje w 'ob- 
szarze jeziora Zado. Położenie tej gru 
py skomplikowało się wobec przerwa= 
nia się wieczorem tego dnia sowiec- 
kiego III. konnego korpusu Gaja na 
polskie tyły, wzdłuż południowego 
brzegu Dźwiny. 

Na reszcie północnego 
spokój. 

Na południowym froncie walki z 
konną armją Budiennego w obszarze 
Równego. 

frontu — 

18 dnl bez przerwy 
w powietrzu ` 

Z Nowego Yorku donoszą © pobiciu 
przez rodzinę Hunterów rekordu długo 
trwałości loiu bez lądowania który w , 
ubiegłym roku był ustanow'ony przez 
O'Br'ena i Jacksona na 420 godzin, 21 
minut i 30 sekund. 

Do dnia 16 samolot, którym kieruje 
John Hunter i jego siostra Kennet, krą, 
żył w powietrzu bez trudności. W tym 
dniu powstał w zbiorniku benzyny ot: 
wór, a 17 dnia począł przeciekać zb'or 
nik z oliwą. 

Lotnikom udało się naprawić w po- 
wietrzu. Na kilka godzin przed osią- 
gnięciem rekordu, lotnicy zrzucili na 
ziemię wiadomość, że Kennet s.rasznie 
cierpi wskutek bólu zęba. Natychmiast 
wzbili się w powietrze dwaj bracia: 
Walter i Albert i dostarczyli im butele 
czkę z kroplami, uśmierzającemi ból. 
Obaj oni wznosili się 154 razy w po- 
wietrze z zapasaini benzyny dla latają 
cych rekordzistów. 

W chwili pobicia rekordu O'Briena 
i Jacksona, wśród zebranych na lotni+ 
sku tłumów zapanował niezwykły en- 
tuzjazm gdy lotnicy na znak pobicia re 
kordu obniżyli się na 20 metrów. 

Rekordziści są bardzo zmęczeni, 
gdyż główne 'ch pożywienie stanowi 
czarna kawa i czekolada. Zdarzało się 
kilkakrotnie, że mimo zmian, odbywa- 
jących się co cztery godziny, pilot za- 
sypiał przy sterze. 

Na szczęście zawsze w ostatniej 
chwiili. udało s” ię aparat wyrównać. Mi 
mo zmęczenia John i Kennet zamierza 
ją latać tak długo, aż ze względów te 
chnicznych będą musieli wylądować. 

  

Walka z dziwolągami 
skrótów 

W paryskich kołach literackich poruszo- 
na została sprawa zaprotestowania przeciw 
używaniu skrótów literowych lub dziwacz- 
nych nowotworów językowych. 

Podobnie jak i w innych krająch, skróty 
te powstały przeważnie w okresie wojny i 
zostały zaadoptowane zwłaszcza przez pra- 
sę. Pod tym względem Francuzi prześcigają 
dziś już nawet Amerykanów i ZA 

Przed wojną znaliśmy skórt. A i było 

rzeczą powszechnie wiądomą, że oznacza 
ona Stany Zjednoczone, zarówno jak w cza 
sach starożytnych skrót SPQR oznaczał se- 
nat i naród rzymski. 

„Obecnie jednak w pismach francuskich 
roi się od wszelkiego rodzaju znaków litero- 
wych, które dla niewtajemniczonych są įst- 
ną chińszczyzną. 

„ Któryż bowiem cudzoziemiec ałbo nie- 
dość pojętny Francuz domyśli się, że SDN 
oznacza Ligę Narodów (Societe des  Na- 
tions), SFIO partję socjalistyczną lub CGT 
—konierer cję pracy? Francuzi tak już przy 
zwyczaili się do nowych tejemniczych zna- 

i że smucić a TSF (tele- 
aphe sans fil), służ! cztowo telegrafi- 

(BE skrótem PTT. "A s Р 
i omijamy już tego rodzaju ki sęp 5 
jak STCRP (zarząd tramjaów BRI ) lub 
nowtwór „Amdat* oznaczający —narodowy 
związek abonentów telefonicznych. 

, lLiteraci francuscy twierdzą, że mnożenie 
się skrótów zagraża rozwojowi języka fran- 
cuskiego i zapowiadają energiczną walkę w 
obronie „całych słów”. 

Gdy w parlamencie jest 
gorącó 

Jak lepiej obradować w koszuli sportowej 
czy we fraku 

Panujące obecnid upeły odezwały się 
Z echem w reichstagu  niemie- 

ckim. 
_. Parlament niemiecki obraduje teraz 
i jest zajęty całą serją doniosłych _pro- 
jektów finansowo - gospodarczych: Posie 
dzenia trwają po kilka lub nawet kilka- 
naście godzin nąqgdobę. Niektórzy posłowie 
zaczęli wobido szayónego gorąca w gmachu 
obrad zjawiać się na posiedzenia w ko- 
szulach sportowych. ice-przewodniczący 
reichstagu von Kardoff (nacjonalista) a 
wielce oburzony szczególniej, gdy taki bez 
marynarkowy posdł zjawiał się na trybunie 

Ale nio nie mógł ma to poradzić, bo 
prezydent reichstagu p. Loebe (socjalista) 
uweżał, że strój bez marynarki nie obniża 
pówagi izby ami nie wadzi obradom. 

. Gdy tylko, p. Loebe wyjechat na parę 
dni, obowiązki przewodniczącego objął von 
Kardoff, zebrał on natychmiast konwent 
senjorów i wygłosił tam wielką mowę 
przeciwko przychodzeniu na posiedzenia bez 
majynarki. J. Kardorff dojrzał w tem ob- | 
jaw upadku moralności. © 

Przewodniczący reichstagu oświadczył, 
że posłom bez marynarek nie będzie udzić 

głosu. zh 
Praga berlińska śmieje się z p. Kardorffa 

i zapowiąda, że o ile jego urzędowanie po- 
trwa dłużej, posłowie będą skazani na przy 
chodzenie do izby we frakach. > 

у 

PAMIĘTAJCIE 0 SKEROTACH Z 0X 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 
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Wilno na czele ruchu regjonalistycznego 
„Słowo, wiernie stojące na straży 

„wielkości dziejowej Wilna, Nr. z 28 
czerwca postawiło złudną, zdaniem mo 
jem, antynomię „regjonalizm czy cen- 
centralizm wileūski“. 

Złudną z tego tytułu, że przeciw- 
stawność pojęć „regjonalizmu* i „cen- 
tralizmu“ wyszła z przesłanek  histo- 
rycznych pochodzenia nazwy i ruchu, 
mie zaś z analizy zjawiska socjologicz 
nego i geopolitycznego, mającego spe- 
cyficzne wartości dynamiczne. 

> Regjonalizm wywalczył sobie sta- 
nowisko jako ruch społeczny, gospo- 
darczo-kulturalny. To prawda, że termi 
nu tego nie tak dawno zaczęto naduży- 
wać do niewiedzieć czego, bez najmniej. 
szej potrzeby, prawda również, że re- 
gjonalizm „zaanektował takie przymiot 
niki jak krajoznawczy, ludowy, prowin 
сопату“. Dlaczego to uczynił? 

Aneksja „krajoznawcza“ jest dość 
prosta. Uboga nasza terminologia w 
zakresie krajoznawstwa nie jest w sta- 
nie oddać tych rozlicznych odcieni wiel 

kich walorów, tak niedocenianych, tak 
słabo, mdło kultywowanych przez spo 
łeczeństwo, jakie posiada ruch krajo- 
znawczy. ,„Haimatkundo“, „Lander- 
skunde“, a Zz niemi owo „Wandern“, 
które z taką świetnością nie tak dawno 
na łamach „Słowa* zobrazował nieod- 
żałowany $. р. Czesław Jankowski — 
wszystko to niema w naszej literaturze, 
odpowiednika ani terminologicznego, 
ani pojęciowego, nie bogata jest nasza; 
treść życiowa i takich bliskich regjona 
lizmowi pojęć, jak dekoncentracja, de- 
centralizacja i federalizm. 

Regjonalizm, jako zagadnienie geo- 
polityczne wikroczył w krajoznawstwo 
i wprowadził obok terminu „kraj“ — 
drugi — „regjon*, może niezbyt przy- 
jemny, ale nie do zastąpienia ani przez 
„Ziemię“, ani przez  „„dzielnicę* czy 
„okolicę*. „Regjon** jako pojęcie jedno 
stki terytorjalnej o indywidualnem za- 
barwieniu. gospodarczem, etnograficz- 

narodowościowem, 
etnograficznem i t. 

i regjonalizm w  krajoznawstwie 

nem, językowem, 
administracyjnem, 

d., 

chce być pewną metodą poznawania i 
opisu kraju 

Że w etnografji („przymiotnik lu- 
dowy“) tegjonalizm analogiczne ma 
zastosowanie — to rzecz dobrze zna- 
na. 

Inaczej jest z „aneksją prowincji". 
W tym wypadku całkowicie podzielam 
słuszne pretensje „Słowa*. Znamy bo- 
wiem dwie historyczne „„prowincje* w 
Koronie. Małopolskę i Wielkopolskę, a 
obok Korony — Litwę. 

Anektowanie przez regjonalizm „pro 
wincji!* niema żadnego uzasadnienia. I 
dlatego nie godzę się na traktowanie 
regjonalizmu jako prądu „licom k pro- 
winoji“. 

Niestusznie posądzony zostatem . 0 
brak entuzjazmu dla „krajowošei“ wi: 
leńskiej, jaką zdradzić miałem w arty- 
kule informacyjnym, pisanym w „Dzie- 
sięcioleciu Odrodzenia Polski* [liustro- 
wanego Kurjera Codziennego. Zgoła 
przeciwnie. Polemizując w roku 1928 
na ten temat z P. Red. Ludwikiem 
Abramowiczem, walczyłem „o zgodę 
wyrazów w przekonaniu, że regjona- 
lizm na obszarze ziem W. Księstwa Li- 
tewskiego pokrywa się z krajowością, 
a zgoła czem innem będzie na Podhalu 

  
  

czy na Mazowszu. Jednolitość progra” 
mowa regjonalizmu na obszarze całej 
Polski byłaby contradiciio in adiecto. 

Jeżeli chodzi o moją „gorycz, czy 
niechęć", których zgoła nie było, gdyż 
dla „krajowości* żywię nie mniejszy 
entuzjazm jak dla „regjońalizmu”, to 
dopatrzyłem się wśród krajowców, wy- 
znających wedle słów P. Redaktora L. 
Abramowicza „ideał całkowitej suwe- 
renności wskrzeszonego W. Ks. Litew- 
skiego*, oraz innych, którzy tę resty- 
tucję stawiają na gruncie „federacji z 
zachodnim lub wschodnim  sąsiadem* 
— dopatrzyłem się cech separatyzmu... 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Gdybym z racji urodzenia nie był 
regjonalistą Świętokrzyskim, w Wilnie 
byłbym wyznawcą programu „krajowe 
go* w ruchu regjonalistycznym. Jestem 
oczywista z. pełnym entuzjazmem — @а 
Żmudzina Witkiewicza, który stał się 
twórcą regjonalizmu Podhalańskiego o 
mocy ideowej, kto wie czy nie wyż- 
szej miary od Prowansalczyka Mistra* 
la. 

Z głębokim żalem patrzę na straty, 
jakie ponosi Wilno przez śmierć ś. p. 
Czesława Jankowskiego, 100 proc. re- 
gjonalisty, przepraszam, krajowca, któ- 

ry i krajoznawcą był pierwszej klasy. 
„Stowo“ w artykule o „regjonaliz= 

mie czy centralizmie wileńskim zwró- 
ciło uwagę na podane przezemnie dwie 
koncepcje regjonalizacji gospodarczej 
Polski — prof, Franciszka Bujaka oraz 
Głównego Urzędu Statystycznego (pp. 
Rutkowskiego i Piekałkiewicza). Sza- 
nowsny 'autor artykułu wymienionego 
— takie mam wrażenie —nie rozdzie 
lit dwóch rzeczy różnych, pomieszał 
koncepcje ideologiczne - z rozważani-a 
mi natury ekonomicznej. Wynikły z te 
go powodu bardzo poważne nieporozur 
mienia. 

Najzupełniej jest fałszywe twierdze 
nie, jakoby „regjonalizm nie przewidy- 
wał żadnego hierarchicznego stopnio- 
wania, nie wywyższał jednego regio” 
nu ponad drugi". Hierarchiczność wła- 
śnie w  regjonalizmie gospodarczym 
jest zagadnieniem pierwszorzędnej wa- 
gi. Koło, zaciąg wpływów ciążenia go- 
spodarczego okolicy da miasta, miasta 
mniejszego do większego, kwestja 
"współzależności jednego regjonu go 
spodarczego od drugiego, stopień, siła 
tej współzależności — to są zagadnie- 
nia zgoła usuwające możność „„równo- 
rzędnego* traktowania regjonów*. 1 

proszę wierzyć, że dla każdego regjona 
listy, który w Wilnie winien byč „kra- 
jowcem“ Wilno jest „stolicą, ośrodkiem 
kulturalno-gospodarczym, politycznym. 
i historycznym”, 

iTylko i tutaj autor artykułu popeł= 
nił pewną nieścisłość. Regjonalizm, ja- 
ko prąd ideowy, kulturalny „musi, je- 
żeli chodzi o ziemie b. W. Księstwa Li- 
tewskiego brać początek i za ocenę ba- 
dań regjonalistycznych brać Wilno“, 
jeżeli jednak chodzi o regjonalizm go- 
spodarczy będzie brał zawsze Wilno 
i teren jego wpływów na obszarze Pań: 
stwa Polskiego. Wędrując co roku w 
czasie urlopowym z nauczycielstwem 
po Polsce, obserwuję stale zmiany w 
życiu gospodarczem, jakie tworzą gra- 
nice polityczne państwa. Wystarczy 
powędrować do powiatu rawickiego, 
aby się przekonać, jak odcięcie od 
Wrocławia już zmieniło strukturę go- 
spodarczą powiatu, albo co nad Dźwi= 
ną, na Brasławszczyźnie zmieniło od- ” 
cięcie od Połocka, lub co jeszcze zmie- 
ni linja Druja — Woropajewo. 

Każdy  regjonalista — krajowiec 
obydwoma rękoma podpisze postulat 
„wzmocnienia Wilna, jako cen trum, 
jako środka przyciągającego". Aż па-
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RZY ABY ZDĄŻĄ 
Mimo, że na całym obszarze Polski obo- 

wiązuje oddawna, rozporządzenie w sprawie 
tzw. świadectw miejsca pochodzenia dla by- 
dła i nierogacizny przyprowadzanych na tar- 
gowiska iub bezpośrednio do rzeźni, a to w 

"łceli uniknięcia ewentualnego - przeniesienia 
| chorób zakaźnych tu itam 'obserwowanych 
wśród zwierząt, w Wilnie przez d'ugi czas 

| rozporządzenie to nie było honorowane. 
į Nic nie stało temu na przeszkodzie, ot 

| zwykłe niedopatrzenie władz miejsgich, któ- 
| re jak widać zajęte były czem innem — nie- 

| wątpliwie ważniejszem. 
System ten dał plon. Oto mimo wyraźne 

go zakazu wwozu i wywozu trzody chlewa 
j do Wilna niekontrolowana przez nikogo 

sj wypuściła transport. jak się następnie 
pało świnie eksportowane, a pochodzące 

ko! objętej epidemją były chore i w 
akle cały transport został wybity i zakopa- 

\ 

    

ny. 
*Ten i temu podobne wypądki sprawiły, 
że wiadze centralne postanowiły wyznaczyć 

| Wilnie dozór sanitarny nad targowiskami 
j dydlęcemi w. Wilnie. t 

Wiadze wojewodzkie powierzyty ten do- 
zór tekarzowi weterynarji pow. wil. trockiego 

| dr. Į. Mackiewiczowi. 
W dniu 7 maja odbyła się w Urzędzie 

Wojewódzkim konferencja oraż  komisyjne 
zbadanie stanu sanitarnego targowisk. Wy 
jaśniło się wówczas, że stan ten pozostawia 

( wiele do życzenia. 
Warunki antysanitarne przy nieporządku 

panującem na targowiskach zmuszały do za 
ięcia się tą sprawą. 

Godziny „urzędowania nie byy przestrze 

gane, wobec czego ceły dzień 'panował ruch 

uniemożliwiający uprzątanie placu. Pozatem 
stwierdzono brak wodociągu i kanalizacji. 

W wyniku konferencji Magistrat (czerpią 

cy z targowisk wcale pokaźny dochód) zo- 
bowiązał się, w terminie miesięcznym do: 
przeprowadzenia wodociągu na targowisku w 

, oborach, przezzbienia klatek względnie popra 
| wienia już istniejących, przeprowadzenia ka- 

nalizacji oraz innych ulepszeń i poprawek. 

№ М. м. wodociąg miał być przeprowadzony 
+, do dnia 30 czerwcz. 

` 

    
Miną! 30 czerwcz zbliža sie wielkiemi kro 

kami termin ustelony na konferencji a ' 
ty przez Magistrat i dotychczas nic nie zro- 

biono. : 
Targowiska jak były tak i nadal są zanie- 

czyszczone, brudne, a porządek na nich 
jest... w projekcie. Ž 

Kwestja co będzie z doprowadzeniem do 
ładu targowisk bydlęcych nadal pozostaje nie 
wyjaśniona trudno bowiem przypuszczać 

aby magistrat dokazął cudu i w trzy dni, 

tyle bowiem brakuje do terminu ustalonego, 
przeprowadził wodociąg i kanalizację. 

= Czy aby zdążą — należy zapytać wła 

dze nadzorcze. z 

      

  

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

DO 10 SIERPNIA R. B. 

  

  

Powodzenie w życiu 
Miło być tym, który rządzi, który kieru 

Marzy o tem w cichości każdy człowiek, 
Dąży do tego każdy, kto pracuje. Dochodzi 
% tego — Silny i wytrwały. 

" Życie ludzkie jest terenem walki o przy 
Szłość, przeciwsteiwieniem się jednych sił dru 
" zwyciężaniem i klęską. 

ach, z tą różnicą, jednak, że nie jest tak 

__ Życie ludzkie to pobojowisko, usłane 
Ciałami słabszych, nieprzygotowznych do 
zwycięstwa. I szlak nieograniczonych możli 
wości dla zwycięzców. i 

Co robić, żeby dojść do kierowniczego 
pnowiska w życiu? Jak postępować, żeby 
Ex sobie i innym MAĆ 

| Jak dojść do władzy, tej wielkiej szla. 
chetnej abmicji? Mój Boże! Wielkie zawrot 
de perspektywy dążeń! Szlachetne i ....nie- 

ieczne. 
lecz odwaga najczęściej zapomina w 

fozpędzie o malutkich, o takich pewnych 
prawdach doświadczalnych. Nie  dostyszy 
nieśmiałego głosu cierpliwości. Nie utrzyma 

odległości. 
_. Zmęczy się przed końcem,  zniechęci, 
le dojdzie. Dogonią go ci inni, którzy mają 

Spokó | | wytrwałość w drodze. Przejdą pe 
wnie obok niego i pójdą dalej, 

Prawdziwi kierowcy swego losu! 
Kto chce odrazu mieć wszystko — nie 

ędzie miał nic. 
Kto powoli, ałe wciąż, nie zniechęcając 

    
będzie ziarnko do: ziarnka zbierał na 
złość — temu „zbierze się miarka”. 
Kto mając mało, ma jeszcze mniejsze 

rzeby, ale dąży do lepszego, do większe- 
i na to większe i lepsze odkłada, — ten 
zie panem sobie w przyszłości. 
| Kto ze swych zarobków co miesiąc od- 

na książeczkę w P.K.O. pewną sumkę, 
lobrym kierowcą swego Iosu, 
to nie zapomina o P. K. O. będzie 

/wiele i będzie niezależnym w przyszło 
adobędzie powodzenie w życiu.  J. L. 

й 

Życie ludzkie to gra, szansa, jak w kar * 

Marszałek Piłsudski SPOBY 
  

przybywa do Wilna 
Jak się dowiadujemy, projektowany przyjazd Pana Marszałka CO ZDOBYŁ P. KUREC NA MIĘDZYNA- 

Piłsudskiego do Pikiliszek został ostatecznie zdecydowany. 

Pan Marszałek przybędzie w dniu 9 b. m. z Druskienik. 

  

RODOWYM RAIDZIE AUTOMOBILOWYM 

Raid organizawany przez. Automobilklub 
Polski zakończył się przed kilku dniami ale 
wyniki jego ogłoszone zostały dopiero wczo- 

  

KRONIKA 
   

   

PIĄTEK 
4 Dziś W. słońca o godz, 3 m. 21 

Prok Op. 
ERA 8 słońca o godz. 7 m. 59 

Filomeny P.    

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 

U. S. B. w Wilnie. 

a z dnia 3. VII. 1930 r. 
757 

Temperatura šrednia -1- 19 

Ciśnienie średnie w min. 

Temperatura najwyższa -1-26 

Temperatura najniższa -l- 1ł 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: spadek, nast, wzrost 

Uwagi: daleka burza, przelotny deszcz. 

4 Poł.-zachodni 

  

KOŚCIELNA 

— Rogklad nabożeństw niedzielnych w 
katedrzej dnia 6. 7. Godz. 6 — Msza św. Pry 
marja, godz. 8.30 — Msza św. suplikacyjna, 

godz. 9.30 — Msza św. wotywą, godz. 10.15 
suma celebrujle ks. prałat Adam Sawicki, ka 

zanie wygłosi ks. kanonik Leon Żebrowski, 

godz. 15.30 wykład z Pisma św. prowadzi 
Ksiądz kanonik Antoni Cichoński, godz. 16— 

Nieszpory. (k) 

URZĘDOWA 

— Okólnik w sprawłe terminu polowań 
na ptactwo wodne: Wileński Urząd Wojewó 
dzki wystosował do starostw przypomnienie, 

że w myśl dodatkowego rozporządzenia p. 

wojewody polowanie na dzikie kaczory oraz 

bite kaczki i in. ptactwo błotne i wodne (z 

wyjątkiem słonek, dzikich łębędzi i dzikich 

gęsi) może być rozpoczęte w sezonie: bieżą- 

cym na obszarze województwa wileńskiego 

dopiero w dn. 21 lipca. Starostwa mają przy 

tem wydać odpowiednie pouczenia komisarja 

tom i posterunkom P.P. bacząc zwłaszcza 

by z uwżgi na dzień niedzielny, poprzedza- 

jacy pierwszy dzień polowania nie rozpoczę- 

to przed wcześnie polowań na kaczki. 

— władze wobeq obcpkrajowqów. Wo- 

bec tego, że między obcokrajowcami są ele 

menty często niebezpieczne, władze admini- 

stracyjne otrzymały od Min. Spr. Wewnętrz- 

nych dyrektywy, dotyczące zaprowadzenia 

ściślejszej kontroli cudzoziemców. : 

Jednocześnie dyrektywy te wymagają 

przeprowadzenia ścisłej kontroli uprawnień 

cudzoziemców w wypadkach, gdy składają 

podania do urzędów i instytucyj ko munal- 
ych. 

— Praktyka lekarska w szpitalach. Dnia 1 
lipca rb. weszło w życie rozporządzenie min. 

sprziw wewnętrznych według którego lekarz 

chcący uzyskać prawo praktyki riusi wpierw 

przez rok pracować w szpitalu. Rozporzą- 

dzenie zdawałoby się zupełnie słuszne i mo- 

gące przynieść tylko korzyści. Lecz niestety 
trudności wykonania są ogromne. Rozporzą- 

dzenie wymaga, aby praktyka odbywała się 

w szpitalu 200 łóżkowym, posiadającym trzy 

oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny ; gineko= 

łogiczno - położniczy; po trzy miesiące nale- 
ży przebywać na każdym z tych oddziałów, 

trzy miesiące na jekiemkolwiek z nich. 
Połsce odpowiednich szpitali jest bardzo 

mało „nawet po uwzgiędnieniu w jednym 

mieście mniejszych na ogólną sumę 200 łó 

żek liczba doszła do 55; co roku zaś kończy 

około 500 lekarzy. Pozatem rozporządzenie 

nie nakazuje szpitalom przyjmować lekarzy 

na praktyki bo podlegają one tylko samorzą- 

dom: ordynatorzy tymczasem niechętnie lub 

nawet wcale nie przyjmują hospitantow na 

krótszy okres niż pół roku. Jeżeli dodać do 

tego, že lekarz, który skończył uniwersytet 
nie może zarobkować nie mając prawa pra! 
tyki, widać że sytuacja jest naprawdę bardzo 
ciężka. 

— RozpońZądzeni* o przetóbce autobu- 
sów. Dn. 1 dwrześnia wchodzi w życie roz 
porządzeiie p ministra robót publicznych z 
dn. 17 stycznie rub. mocą którego wszystkie 
autobusy, ze względuj na konieczności pań- 
stwowe muszą mieć drzwi z tyłu. Z tego po 
wodu interesowani muszą do tego terminu 
Pia dE wozy o ile wozy te nie mają drzwi 
z tyłu. 
a Zawiadomienia o licytacjach.  Ministr. 

skarbu w nowej instrukcji, wydanej dla 

  

OGŁOS 
1 

|. 

- łych pończochach. 

do rozpoznania,   
* wielkie uproszczenie upatruję w 
owaniu centralizmu przez autora 

ykułu (m.) Czołowy postulat regjo- 
mu domaga się wzmagania 

gającej stolic regjonalnych. Te- 
» co mają Włosi: Medjolan, Floren- 
| Rzym, Neapol i t. d., tego, co mają 
iemcy: Monachjum, Frankfurt, Lipsk, 

   

     
    
    

    

    
   

, A Włosi przecież zawdzięczają to 
torycznemu regjonalizmowi swego 

państwa, Niemcy organizacji związkor 
ej Rzeszy, której zdobycze nie zdoła- 
stłumić centralistyczna polityka pru- 

Bismarck wychował tylko separa 
i partykularyzm niemiecki. 

_Autor znalazł jedynie uznanie dla 
YWu ožywczego regjonalizmu ma 

zmożenie pracy krajoznawczej. Od 
30 musi zaczynać! Wilno winno świe 
W tym względzie przykładem całej: 

olsce. Mą pełny tytuł do tego; z Wil. 
na, z Nowogródka wyszła bowiem na 

całą Polskę najwyższe i najpiękniejsze 
umiłowanie ziemi ojczystej, w całej 
barwie i plastyczności, nie mówiąc O 
skali napięcia myśli i uczuć. 

_ Tymczasem... jeden oddział Polsk. 
Tow. Krajozn. w Wilnie, drugi słaby w 
Głębokiem, o. działalności oddziału 

L
 

  

ZENIE. 
Na 8 kilometrze od Wilna przy szosie Wilno — Niemenczyn w dniu 

23.V1.—30 r. Znaleziono zwłoki kobiety lat około 22, szatynki, z podciętemi 
włosami, budowy prawidłowej, nieznanego pochodzenia, ubrana była w bron- 
zową krótką sukienkę z długiemi rękawami, z białym kołnierzykiem, w bia- 

Ubranie zmarłej znajduie się w wydziale Urzędu Śledczego m. Wilna 

(2) Rafał Łobanos 
Sędzia Śledczy Okręgowy I rew. pow. Wileńsko-Trockiego. 

KZ a A i ° 

Polsk. Tow. Krajozn. w Święcianacu 
prawie nic nie słychać. A przecież ja- 
keż szerokie pole do działania miałby 

siły z Iicznemi oddziałami — Okręg Woje- 
wódzki Polskiego Towarzystwa Krajo- 

znawczego w Wilnie! 
Jeszcze rzecz jedna na zakończenie, 

nieco osobista, co proszę łaskawie 

rować O swoją ro:ę, O nalsżaą i 

najgłośniej upominają się w P 

  

się 
ROEE 

Wilno i Kraków”. Jedno i drug.e, choć 
z innego tytułu — mają do tego peł- 

  

ne, historycznie uzasadnion: prawo. 
Jedno i drugie odgradza się czasem z 
niechęcią „ad łaskawych względów * 
Warszawy. Czasami się odezw e jakaś 
nuika, trącąca seoaratyzmem, albo Z 
pod Wawelu najpospolitszym pirtyku- 
laryzmem. To jedno jest pewne: ż Wi: 
na spływa na P>lskę jej żywa  histo- 
ryczna wielkość, a z tęsknym heinałem 
z wieży marjąckiej, z celebrującym gło 
sem Zygmunta — zastygła w pięknie 
przeszłość, jej godność, a niekiedy i 
małość. O przoduiącą rolę duszy W'lna 
w Polsce wszyscy upominać si? zgod: 
nie musimy. Aleksander Patkowski. 

k we maturzystki, poczem przyjmowane były 

  

raj. ' 
Interesują one nas o tyle, że w us.kich 

zmaganiach 22 maszyn brali udział członko« 
wie Wileńskiego Automobilklubu p. Włodzi. 
mierz Kurec oraz inż. L. Janowicz. 

Początkowo Ford, którym jechali oni 
sprawuje się dobrze, jest nadzieja uzyskania 
dridgiego miejsca i dopiero katastrofa z re- 
sorem przekreśla nadzieje. 

Dzielni nasi kierowcy nie upadają  jed- 
nak na duchu i robiąc nadludzkie wysiłki 
zdobywają trzecie w swej grupie miejsce i 
bronzowy puhar A.P. 

Niezależnie od tego p. Kurec otrzymał sre 
brną  plakietę i dyplom. 

władz celnych, wprowadziło obowiązek Zair 
swiadamiania o licytacjach stowarzyszeń ku. 
pieckich. O towarach, wystawionych na li- 
cytację, zawiadamiać nalgży miejscowe sto- 
warzyszenia kupców, spółdzielni handlowa 
a w ich braku znaczniejsze przedsiębiorstwa, 

A eisi L Wilno, jakkolwiek liczebnie b. mizernie 
reprezentowane, zadokumentowało sweją ©- 

POCZTOWA becność przy rozdawaniu nagród. -Wnastęp- 
nym roku może będzie lepiej, choć wątpliwe 

> E vs czy zapzł sportowy ogarnie pozostałych na- 

- © duęczama p ów w święta. szych automobilistów. 
Jak się dowiadujemy Urząd pocztowo  tele- 
graficzny przygotowuje się do ODA 
zarządzenia 0 usprawnieniu wewnętrznego 
ruchu pocztowego. 5 Š 

Chodzi mianowicie o wprowadzenie dorę NOWO. LĄ WYDAWNICZE 
czanię przekazów sum pieniężnych i przesy- ——-- 
tek wartošciowych w niedziele i šwieta. — Niepodlfgiošė Nowy zeszyt czasopi- 

„By poczty nie przetrzymywały niepotrze sma tego, zamykający pierwszy jego dwuto 
bnie sum wydane mają być zarządzenia na- mowy rocznik, odznacza się, tek samo, jak 
kazujące zwrot właścicielom niedoręczonych i poprzednie, obfitą i nader urozmaiconą tre- 
przekazów najdziej w. ciągu 3 dni. ścią. Na p. zeszytu mamy biografję pa- 

tryarchy połskiego ruchu niepodległościowe- 
SZKOLNA . go, szermierza wolności, Bolesława Limanow 

— Dyjekcja gimnazjum Zgromadzenia skiego, skreśloną przez K. Czachowskiego 
Ss. Najów. odziny z Nazametu podaje do Historji walk o szkolnictwo polskie w b. 2 
wiać ci, T kancelarja szkolna jest czyn- borze rosyjskim, poświęca artykuł C. Ła- 
na we wtorki i piątki od 9 do 11. W dn. giewski. Niemieckich planów organizowania 
od 21 do 31 iipca rb. koncelarją zupełnie wojska polskiego w czasie wojny światowej 
nieczynna. dotyka S. Pomarański. Głośny w swoim cza 

AKADEMICKA a sie proces tarnopolski omawia jeden z więż- 
и ‚ miów a zarazem uczęstników tej rozprawy 

— Z klubu Włóczęgów. Kajaki Akademic L. Śledziński kończy opis swych przeżyć w 

kiego Klubu Włóczęgów Wileńskich, którzy Łowiczu i w Warszawie w 11. 1906 — 1907. 
popłyną na Czarne Morze, są budowane Z. Zawiszanka opisuje powstanie i rozwój 

przez firmę Lenarta (Wilno, róg Szeptyckie- drużyn strzeleckich przed wojną. Chłop-p<o- 

go j Rydza Smigłego). Przed wyruszeńiem wiak J. Mazurek dzieli się swemi wspomnie 
na tę wyprawę kajaki są do oglądenia w lo» niami z czasów okupacji. A. Rutkowski ze0- 
kalu Klubu, Bakszta 11 dziś w godzimach patruje w niezmiernie ciekawe komentarze 

od 16 do 19. wydrukowany w tymże zeszycie pamiętnik 
Z. Żarskiego-Radońskiego z czasów pobytu 

ZEBRANIA I ODCZYTY za drutami Benjaminowa. Wreszcie K. Piet- 
kiewicz omawia w dalszym ciągu udział Pc- 

PZRR. Dnia faków w rosyjskim ruchu wyzwoleńczym, 
18 w lokalą Zajmując się tym razem Polakami w procesie 
Rzec „zypo- likwidacji „Narodnej Woli“. W dziale „Do- 

"god Kumentów" między innemi mamy „Sprawę 

— Zebranie członków Koła 
5 lipca rb. w sobotę o godz. 
Związku Podoficerów Rezerwy 
spolitej Polskiej ul. Uniwersytecka 6 — 8 
będzie się nadzwyczajne  wzine 
czionków Kotła Wileńskiego PZRR z następu- 
jącym porządkiem dzien /: 1) sprawa wy- 

boru delegatów na ogólno polski zjazd Zwią- 

zku Podoficerów Rezerwy R.P. 2) sprawa 
utworzenia funduszu pomocy koleżeńskiej, 3) 

sprawą utworzenia pocztu sztandarowego, 

4) wolne wnioski. Ze wzgłędu na Mena 
ruszanych spraw obecność  wszystkic > 3 Е 2 

RADA: jest obówazkówa. Jak wiadomo WySiadł z dorożki otoczyło go kilku nie 
ogėlno polski zjazd odbędzie się w Wilnie znanych osobników. Jeden z nich 

w dniach 43 5 sierpnia: schwycił Tubi tewicza za gardło, wyty 
wając mu jednocześnie z kieszeni ma- 
rynarki zegarek firmy Omega, podczas 
gdy drugi zabrał mu z bocznej kieszeni 
marynarki 7 zł. gotówką. Straty poszko 
dowany oblicza na łączną sumę 130 zł. 

zebranie Walerego Sławka” oraz wielkiej doniosłości 
umowę Komitetu Wykonawczego wojsko- 
wych Polaków frontu rumuńskiego z przed- 
stawicielami Koalicji.Bogaty dział „Misceila- 
neów* i „Sprawozdań' uzupełnia treść zeszy 
tu, ozdobionego nadto szeregiem  ilustracyj. 

  

—oOgólne zgromadzenie Wil. Kom. LOPP 
W niedzielę dnia 6 lipca o godz. 12 odbędzie 
się Ogólne Zgromadzenie Komitetu Woj. Wi- 
leńskiego LOPP w lokalu Komitetw przy ul. 
Mickiewicza nr. 7 z następującym  porząć 

w gajenie, : | 

madzenia, 3) sprawozdanie Zarządu Komite- jechali tą samą dorożką. Napadnięt: n ® rą ą D у 
OE E Ader nė 2 doba za wszczął alarm, na który zbiegli się są- 
* wnioski komisji rewizyjnej, Rodzi 2 
sprawozdaniami, 6) program działalności i Bac RE natychmiast dochodze 

preliminarz budżetowy na rok 1930. 7) wnio nie ustaliło, że napadu  rabunkowego 
ski komitetów Pow. LOPP, 8) wybory: a) dokonał znany złodziej zawodowy Lik 
uzupełniające do Zarządu, RE a A Jen, Cedrowa 41 przy współudziale 
zyjnej, g) delegatów na Ogólne Zgromadze- ynkuna Antoniego, Konarskiego 25, 

TMGoście mile widziani, wstęp wolny. Wiiowta Feliksa, Konarskiego 10 i Mi 
lewskiego Edwarda, Cedrowa 32. Pod 

RÓŻNE czas badania Lik przyznał s'ę do zra- 
: bowania zegarka, tłumacząc się, że do 

— Mili goście z Zadhodu. Komitet przy- konał tego w stanie nietrzeźwym. Ze- 
jęcia dzieci Niemiec, Gdańska i Sląska na KO carek Odnaleziono u dorożkarza Kodo- 

je letnie z p. wojewodziną na czele przyjął ь 
‘‚ еошйе… Зь…„]у Kresów Zachodnich 50 Sza Hirszy, Kucharska 14, który zeznał 
dzieci i ulokował je na, kolonjach letnich, zor że otrzymał zegarek od Lika jako gwa 

U społeczne na rancję do czasu uregulowania należnoś 
PDA Z Beż SA A partja, C' Za przejazd dorożką. Udowodniono 

składająca się z 6 uczenie gińfńczjum PMS TÓWNIEZ współudział w napadzie pozo 

z Gdańska. Dziewczynki spędziły kilka goa stałych osobników. 
dzin w Wilnie oprowadzane przez miejsco- " Napad ten dokonany na terenie 5 

turzys aa : komisarjatu pp. jėst potwierdzeniem 
śniadaniem i słodyczami przez kilku człon» й а 

Ё‘; Komitetu wraz z naczelnikiem wydziału ty Iko tego c0 nieraz podonosilišmy 0 

pracy i opieki społecznej i o godz. 12 odje- stanie bezpieczeństwa na peryferjach 
chały na ie R A śred” miasta. 
nich zakładów naukowych do Kukawki. = > 

W sobotę tj. 5 lipca przybędą dzieci ze SROKA PDA W dn. 2 bm. 

Śląska w ilości 24 i rozlokowane będą ma 0C0, 2Z00m, rosta 20 usiłował popełnić 
kolonji Tow. Kolonij Letnich — 17 w Ma- samobójstwo przez wypicie jodyny. W stanie 
zuryszkzch i Zrzeszenia Komitetów Rodziciel. MISZ46ražającym Zyciu desperata odwieziono 

skich w ilości 7 dzieci w Jerozolimce. a a, A : ; 
JU hai i. Z dniem 1 bm. w ównież Gutowska Wanda, Kalwaryjska 

myśl rozporządzenia Rady Ministrów we 125 usiłowała popełnić samobójstwo przez 
wszystkich urzędach państwowych praca od wypicie sublimatu. Desperatkę odwieziono w 
bywać się będzie od godz. 8 rano — do 2 stanie niegrožnym do szpitela Sawicz. Przy- 
i pół po południu. czyna ciężkei warunki materjalne. 

i Inaczej jest jedrjek w Wilnie, gdzie od- A у 

nośne rozporządzenie nie zostało dotychczas Wczoraj około godz. 2 na jadącego po 
wydane i urzędy nasze funkcjonują do 3 towar z miasteczka Trąby do Lidy Ni- 
po poł. cela Olandzkiego w odległości 2 klm 

TEATR I MUZYKA 99 miasteczka Sobotniki. w powiecie li- 

— Teatr miejski lutnia. Dziś grana będzie rewolwery osobników, kótrzy po ste 
* ciągu a: komedja Lenza roryzawaniu Olandzkiego zrabowali 
„Perfumy mojej żony”, która na premierze mu 1653 zł. i zbiegli w niewiadomym 
odniosła wielki sukces artystyczny dzięki do kierunku. Jeden > bandytów był Rai 
skonałej grze zespołu oraz efektownej wy- й 
stawie. W, rolach gtówniejszych wystąpią Skowany. Za bandytami  zarządzono 
Eychlerówna, Ceranka, Kozłowska, Ciecierski pościg. 
Dytrych i Wasilewski, który sztukę tę wyre  — Kradzież na szkodę związku kupców. 
żyserował. : E „ W dn. 2 bm, Artemjusz Koculski, W. Pohu 
„Tatr letni w OgrodziB po Bernardyń- |anka 5 zameldował o skradzeniu z zamknię- 

skim. Dziś. po raz 3 tryskająca humorem i żej za pomocą wyrwania skobla 39 zł gotów 
młodzieńczą werwą wyborna  krotochwi- ką na szkodę Związku Kupców mieszczące- 
1а Brandona „Ciotkas Karola“. go się tamże. I 

Dotychczas przedstawienia tej zrcyweso-  — Nieszczęśli - W dn. 2 bm. 
tej krotochwili PA się przy szczelnie wy- Kamińska Józefa lat 19 wieś Mieszkańce 5 w 
pełnionej widowni. Bezustanny śmiech i 0- czasie krajania sieczki przy kieracie została 
klaski podczas akcji towarzyszą tej sztuce, uderzona dyszlem w prawą nogę poniżej ko 
wystawionej równocześnie w teatrze letnim Jana, tak nieszczęśliwie, że złamała nogę. Po 
w Warszawie. Reżyserja spoczywa w rękach szkodowaną odwieziono do szpitala Św. Ja- 
K. Wyrwicz Wichrowskiego. kóba. 

— Pożar. W nocy z 30 czerwca na 1 bm 
WYPADKI I KRADZIEŻE na szkodę Kuruczyckiego Bolesława, właści” 

3 ciela maj. Sosnowica, gm. kiemieliskiej spa- 
— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 2 bm lit się budynek, w którym mieściła się oborzj 

godz. 9 do dnia 3 bm. zanotowano ogółem j mieszkanie tornala. Straty poszkodowany о- 
różnych wypadków 33 w tem kradzieży 4, blicza na 9.500 zł. | 
opilstwa 10, przekroczeń administracyjnych 8 — Utonięcie.  Utoneła w czasie kąpieli 

— Tragiczny WOPOAEĆ. Wczoraj w godzi Worobiej Katarzyna ze wsi Bokacze, gm. 
nach popołudniowych zranił się ciężko w rakowskiej. 
skroń wystrzałem z rewolweru Jan Rychle- — Fałszywe pięciozłotówki. Posterunko 
wicz (Zygmuntowska 4). | „‚ wy Kochanowski Witold zatrzymał Kajetę 

„_ Ofiarę wypadku przewieziono do szpitala Lejzerą, Ponarska 27, który usiłował puścić 
św. Jakóba gdzie wkrótce zmarł nie odzy- w obieg fałszywą monetę 5-cio złotową na 
skaiwszy przytomności. rynku Nowogródzkim. 

— Niepokój na ulicy Pokój. N« 
Tubilewicza Rajmonda Konarskiego 5:, fili energicznych, wymow- p i 
nocy wczorajszej dokonano napadu I nych i  pišmiennych al W, 

rabunkowego. Okoliczności napadu | kiót, cheą owzymąć pasie na ke 
były następujące. Tubilewicz jechał do się wraz z dokumentami na dl: Mic- 
rożką do swej krewnej Józefy Jankieie- kiewicza 22 m. 8 (III brama) tel. 14-05, 
wicz, zam. przy ul. Pokój nr. 11. Gdy | 9d 10—1 i 4—7 wiecz. 29 

  

    

2) wybory prezydjum Zgro Po dokonaniu rabunku osobnicy ci od 

— Napad rabunkowy pod Trabami 

dzkim napadło dwóch uzbrojonych w: 

Krwawy odpust w Trokielach 
PODBURZONY TŁUM ATAKOWAŁ POLICJĘ, USIŁUJĄC ZLYNCZOWAĆ 

POLICJANTÓW. 
Do tragicznych zajść doszło wczoraj w Trokielach gminy: żyrmunńskiej 

podczas odbywają go się tam odpustu. R = 
; Kilka: „pijanych wywołało na rynku bójkę, którą usiłował zlikwidować 
jeden z policjantów aresztując winnego |awantuty. W drodze na posterunek 

zaiizymany stawiał opór i uderzył policjanta w twarz, zaś ini pijani, usiłowali 
go rozbroič. 

: Ьи‹)ііс]апі w obronie własnej użył broni į fanił gabnetem w rękę jednego 
z nich. 

N a ponioc ogaczonemu nadbiegli in. policjanci któśzy zostali przez pod 
burzony tłum zaatakowani kamieniami i błotem. Funkcjonarjusze poftcji wi- 

dząc agresywną piostawę pijanych pedczęli wydofywać się w stronę posterun- 
ku łecz w pewnym momencie widząc, że grpzi tim ziynczpwanie, użyli broni 

palnej, dając salwę na posirąch. Zastrzełoną Została nie biorąca udziału w zaj- 
ciach stojąca na uboczu mieszkanka Tgokiel Bronistawa Rofikowska, która po 
przewiezieniu do szpitala w prędkim czasie. zmarta. 

Na odgłos salwy nanastrticy pączęli uciekać tak, że spokój został 
wkrótce przywrócony. * 

Na miejsce udała się komisja aądowo šiedc4a z sędzią Achmatowiczem 
na czele, któa bada okoliczyośdi zajść. 

Drzewo zabiło dziecko 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK W SCHRONISKU DZIECIĄTKA JEZUS. 

Wczoraj w godzinach obiadowych przesz Przy uligy Subocz 23 wicl złamał 
ła nad miastem i okolicą silna wichura po- drzewo w momiacie gdy Šio deeiA 
przedzając ulewę. - т przebiegał 4 letni Józio Unukowski 

Wichura obaliła kilka drzew a, wpobliżu nek schroniska Dzieciątka Jezus, które mie 
miasta zerwała dachy z kilku domów. ści się w tym domii. : 

Ucieczka kierownika kooperatywy 
Maiwersacje wyszły. na jaw w chwili, 

gdy przybył z Warszawy rewident Sp. Spoż. 

  

Zbiegł w niewiadomym kierunku  zarzą- 
dzający spółdzielni kolejowej w Lidzie Ałe- 
ksander Bakłeżca, po upiredn. m zdefraudo więc Bakłażca widząc się zdemaskowanym 
waniu kilka tysięcy złotych, będących wła- tilotni: się nim zdołano go aresztować, 
snością spółdzielni. RZEK: Sj 

Sportowcy wileńscy w niewoli u Litwinów 
W rejonie Rudziszek straż kowieńska uw narazie nie są znane, 

prowadziła na swe terytorjum żyda i żydów- Wycieczkowicze przechodzili _wpobliżą 
kę - sportowców z Wilna, którzy byli w o- granicy i zostali znienacka napadnięci przez 
kolicy na wycieczce .Nazwiska porwznychstraż kowieńską. 

Zagad kowe zabójstwo pod Nieświeżem 
Onegdaj do dworu w folwarku Czerepowo na miejscu i po zabójstwie zbiegł. W godzinę 

gminy hrycewickiej powiatu mieświeskiego potem przybył ne; miejsce wypadku komen- 
zgłosił się nieznany osobnik, który kazał się dant powiatowy policji państwowej i zzw 

zapiowadzič do ekonoma Adolfa Bobrowi rządził obławę za zbiegtym zabójcą. Obława 
cza. Wszedłszy do mieszkania osobnik „dała jednak wynik niegatywny. 

ów dwoma wystrzałami położył Bobrowicza 

Aresztowanie kierownika urz. pocztowego 
Onegdaj został afesztowany kiero- i T. Wiktor Suchecki, dopuścił Się de- 

go w Rubieże- iraudpcji na sumę 2704 zł. Kozieca zo- 
wiczach Antoni Kozieca, który, jak u- stał osadzony w więzieniu. 
stalił inspektor Dysekcji Wileńskiej P. 

Burza gradowa nad Nawogródczyzną 
NOWOGRÓDEK. 3. 7. ( 7). W dniu ną burza, połączona z ulewą i gradobiciem, 

dzisiejszym przeciągnęła nad Nowogródczyz nie wyrządzając jednak większych szkód. , 

wzywać Arap an p 

oszukujemy sublokatora 
lub sublokatorów 

na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, okna na plac 
Katedralny. 

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

Wobec likwidacji Wojskowsz30 | Ziedno- 
czenia Spożywczego Spółdzielni z ogr. od- 
pow. w Warszawie i Oddziałów w Wilnie i 
Poznaniu, wzywamy wszystkich wierzycieli 
tak z rachunków otwartych, jak i akceptów 
bez względu na termin ich płztności, by we 
włestym ;jnteńesie zgłosili jak nai ychleį swe 
pretensje, gdyż chcemy przystąpić do ich te- 
gulowaniaj 

życszenia należy kierować do Wojsko- 
wego Zjednoczenia Spożywczego w Warsza 
wie, Nowy Świat 69 i do Oddziału w Wiłnie 
ul. Mickiewicza 13. 2 

WOJSKOWE ZJEDNOCZENIE 
a SPOŻYWCZE 

Spółdzielnia ogian odp. w lkwidacji 
'w Warszawie. 

RADJO 
PIĄTEK, DNIA 4 LIPCA 1930 R. 

11.58: Sygnał czesu. 

12.16 — 12.40: Muzyka z płyt gramofon. 
13.00: — Kom. meteorolog. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Kom. L.O.P.P. 
17.35 — 18: „Poeci wileūscy“ część X 

pogad. wygłosi W. Piotrowicz. 
18 — 19: Koncert popularny z Warsz. 

‚ 19 — 19.50: Audycja poświęcona, pamię- 
ai Juljana Ejsmonda. 1. odczyt p. Jerzego 
Wyszomirskiego, 2. recytacje utworów w 
wyk. Z. D. R. W. 

19.50 — 20: Program na sobotę. 
20 — 22.30: Transm. z Warszawy. Pra 

sowy dzien. radjowy, koncert kom. 

22.30 — 23.30: Muzyka z płyt gramof. 
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  Мату do sprzedania 
na bardzo dogodnych warunkach i 
przystępnych * cenach większą ilość 
majątków ziemskich i folwarków o 
dobrej glebie z dobremi zabudowania- 
mi i kompletnym inwentarzem. Ajencja 
„Polkres* Wilno, ul. Królewska 3, 
telefon 7—80. 6897—0 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
у z dnia 3 lipca 30 r. 

Waluty i dewizy: 

Belgja 124,60 — 124,90 — 124,29. Gdańsk 
173,45 — 173,88 — 173,02. Holandja 358,83 
— 35973 — 357,03. Londyn 43,39 — 43,50 
— 43,28. Nowy York 8,909 — 8,929 
8,889. Paryż 35,06 — 35,15 — 34,97. Praga 
26,46 i ćwierć — 26,52 i trzy czwarte — 
26,39 i trzy czwarte. Now ork kabel — 
8,921 — 8,941 — 8,901. Śzwajcarja 173,06 
— 173,49 — 172,63. Wiedeń 125,93—126,24 
— 125,62. Włochy 46,77 — 46,89 — 46,65 
Berlin w obrotach prywatnych 212,71. 

Papiery. procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 110. Premjowa do 
larowa 60,25. 5 proc. konwersyjna 55,75. 
6 proc. dolarowa 77. 7 proc. stabilizacyjna 
88. 8 proc. L. Z. Banku Gosp. Krajowego i 
Banku Rolnego, obi. Banku Gosp. Krajowe 
go 94. Te same 7 proc. —83,25. 7 proc. 
ziemskie dolarowe 76. 4,5 proc. ziemskie — 
56,25. 5 proc „warszawskie 59,25. 8 proc. 

rszawskie 77,25. — 76,75. — 77. 8 proc. 
ublina 70. 10 proc. Radomia 84. 

Al LLA LLA L] 

Francuzka ® 

5 nie bojąca się niewygód mieszkanio- 

8 wych poszukiwana na wyjazd na wieś. 
® 

® 
Wiadomość w Adm. „Słowa* pod H.P._% 

ELA GWO KOD A ARKO ED ORA R A A DOK A AREA 

  

Szczotki i pędzie 
najwygodniej kupić tylko w f-mie 

„R. $ymonowiez” 
Wiino, Ul. Ś-to Jańska 7, 

vis 4 vis Uniwersytetu. —Z 
  

  

GRAND HOTEL Akcje: 
Z, En AK 

Bank Dyskontowy 116. B. Polski 158.50 2 Kk 

B. Zw. Spółek Zar. 72,50. Strem 32. Często p kół A 

Bor=70 CUBE "UO > ЗЕ ее DĄ, fortem urządzonych od zł. 5.50 na dobę     wraz z pościelą, bielizną i oświetleniem 
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Rejestr Handlowy 
  

/ 

DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ A SĄBU OKRĘGO 
* WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 10. 4. 1930 r. 
11796. I. A. Firma: „Polski Sklep Spożywczy Czajkow 

ski Jozef“ w Wilnie, ul. Trakt Batorego 2. Sklep spożywczy i 
tytoniowy. Firma istnieje od 1929 roku. Właścicieł — Czajkow 
ski Józef, zam. tamże. 688 — VI 

11707. |. A. Firma: „Charkiewicz Anna w Wilnie, ul. 
Amtokolska 4. Sklep spożywczy. Właściciel — Charkiewicz An- 
na, zam. tamże. 689 — VI 

w diłu 0 IV 18r 
11552. IL A.. „Głowiński Antoni", Przedmiot: fabryka 

cukrów i czekolady i pakowania towarów kolonialnych. Siedzi. 
ba w Wilnie, ul. Tatarska 6. 705 — VI 

wiki y ja S 
11736. I. A. Firma: „Logon Apolonja“ w Wilnie, ul. Kon 

duktorška 30. Sklep spOžywczy. Firma istnieje od 1928 r. Wła- 
ścicieł — Łogon Apolonja, zam. tamże. 706 — VI 

11737. I. A. Firma: „Mańska Maria“ м Wilnie, ul. W. 
Stefańska 18. Sklep ludowych instrumentów muzycznych. Fir 
ma istnieje od 1827 roku, Właściciel — Mańska Marja, zam. 
tamże. 707 — VI 

11738. I. A. Firma: „Makowski Tomasz* w Wilnie, ut. 
Mostowa 8 — 15. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 r. 
Właścicieł — Makowski Tomasz, zam. tamże. 708 —VI 

“11780. I, A. Firma: „Mindel Liba“ w Dunilowiczach, ul. 
Wileńska 10. Herbaciarnia i sprzedaż zakąsek. Właściciel — 
Mindel Liba, zam. tamże. 709 — V 

11740. I. A. Firma: „Milanowska, Klaudja* w Lidzie, ul. 
Słobódzka I Nr. 81. Sklep spożywczy i sprzedaż piwa. Firma 
istnieje od 1929 roku. Właściciel — Milanowska Klaudja, zam. 
tamże. 710 — VI 

6690. II. A. Firma: „Korklińska СоМа“ Przedmiot sprze. 
daż towarów spożywczych i galanteryjnych. 732 — VI. 

w dniu 19. III. 1930. 
8098. II. A. Firma: „Kapłan Sora*. Przedsiębiorstwo została 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 733 — VI. 

sLOowWC 

  w dniu 20. III. 1930 r. 
9104. II. A. Firma: „Berman Berko i Płotkin Abram S-ka“ 

Spółka zosteła zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 
734 — VI. 

w dniu 10. 4. 1930 r. 
9398. Il. A. Firma: „Kantorowicz Mowsza* obecnie brzmi: 

„Kusiel Kantorowicz". Przedmiot: Skup surowców krajowych. 
Firma istnieje od 1929 r. Właścicielem obecnie jest Kusiel Kan-   
torowicz, zam. w Rakowie, pow. Mołodeczańskiego. Na mocy 
  aktw darowizny z dn. 3 października 1929 roku, oblatowanego 

przez Wacława Kuźmickie go Notarjusza w Rakowie w dn. 4 
października 1929 r. za nr. 645, przedsiębiorstwo Mowszy Kan 
torowicza przeszło na własność Kusiela. Kantorowicza. Si 

735 — VI. 

10143. II. A. Firma: „Žėttak Ester“. Przedsiebiorstwo zostz 
lo zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 736 — VI. 

10383. II. A. Firma: „Bejnarowiczowa Marja“. Przedsiebior 

Dziś! | Przebój niemy | od godz. 4.30 do 7-ej ceny miejsc zniżone: BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. PRE. 
Е 1) Sensacja 44 wzruszający KINO-TEATR | sezon. „ANlub NA BAGNISKU“ "Gma'" Uwaga! 2) REWJA MORS 

ELIOS“ е „$ ARSZA „HELIOS" | go OKA w Warszawie »» WŚŃIECH W ZAW 
muzyka, śpiew, tance etc. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 

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

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3.   

„U PIORYĆ 
Sensacyjny dramat w 2 serjach, 12 aktach. W roli głównej: Harry Peel. Nad program: „BOBUŚ STRAŽA Ai x 

komedja w 3 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Następny program: „O MA "do V 
  

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
  737 — VI. 

  

____________________ Pierwsze Dźwięko- | DZIŚ! Wielka kreacja A ы к Ą** Role główn. | 
w dniu 4, 4. 1930 r. we Kino śpiewno - dźwiękowa p. t. „„ŽAKLET RZE rzają: znakomita 4278. I. A. Firma: „Fiechtman Michei4 Firma obecnie brzmt „HOLLYWOOD: 

„Chaja Baran". Przedmiot — sklep artykułów spożywczych i 
galanterji. Właścicielką obecnie jest Chaja Baran, zem. w 
Gródku, pow. Mołodeczańskiego. Na mocy aktu darowizny z 
dn. 6 marca 1930 roku oblatowenego przez Wacława Kuźmic 

Mickiewicza 22. ŚPIEWNY z opery „RIGOLLETO* w wykonaniu słyn. zespołu. Początek seansów o g. 5-ej, 
TY COMPSON i ulubieniec publiczności RYSZARD BARTHELMESS. NAD PROGRAM: DODATEK MUZYCZ 

ostatni 10.80. Dog 
7-ej ceny miejsc: PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. 

  kiego, Notarjusza w Rakowie w dn. 6 marca 1930 za nr. 484 
przedsiębiorstwo Michli Fiechtman przeszło na własność Chai 
Barza. 726 — VI. 

a w dniu 10. 4. 1930 r. я .Е 
4650. II. A. Firma: „Ž“browski Feliks“, Przedsiębiorstwo 

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81   i znaną piosenkę SONNY BÓY Wein „ZA KULISAMI MAŁŻEŃSTWA” 
farsa „Donżuani* p. t. „DENNY SZALEJE* farsa w 8 akt. 

Dziś! Najpiękniejszy film sezonu, osnuty na tle słynnego dzieła AL.eJOLSONA ŚPIEWAJĄCY BŁAZEN. Jei 
prawdziwy śpiewny film z udziałem znanego solisty Śpiewaka p. X, który wykona szereg odpowiednich romat 

Porywająca pieśń miłosna w 10 
Nad program: najnowsza komigjn 

  

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1727 — VI 
  

5418. I. A. Firma: „Finkłejsztejn Fejgaf*. Przedsiębiorstwo 
zostało złkwdowane wykreśla się z rejestru. 728 — VI. 

5573. II. A. Firma: „Brem Basia“. Firma obecnie brzm: 
„Sapožnikowa Basia“| Z powodu) zamążpójścia właścicielki 
przedsiębiorstwa obecne jej nazwisko brzmi: Sapożnikowa. 

729 — VI. 

5636. II. A. Firma" „Kapłan Felga". Firma obecnie brzmi: 
„Mina Kapłan". Właścicielką obecnie jest Mina, Kapłan zam. w 
Woronowie, pow. lidzkiego. Na mocy aktu darowizny z dn. 20 
lutego 1930 roku. oblatowanego przez Władysława Strzałko, 
Notzajusza w Wilnie w dn. 20 lutego 1930 r. za nr. 645 przed 
siębiorstwo Fejgi Kapłan przeszło na własność Pięć a 

730 — VI. 

  

6481. I. A. Firma: „Gurewicz Leja“. Firma obecnie brzmi: 
„Leja Finkielman“. Z powodu zamąžpėjšcia włeścicielki przed 
sębiorstwa obecne jej nazwisko brzmi: z e 

731 — VI. 
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PRZETARG 

Mickiewicza 24. Od 9—12i 5—-8. Tel. 277 EWKA PA LETNIKÓW aeg 
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: ; odświeża, usuwa jej m. 5. —012 m. 4. —o PIANINA najetyčį i DYREKCJA LASOW PANSTWOWYCH W WILNIE NINIEJSZEM OGLASZA, 2Е DNIA 8 LIPCA 1930 ROKU, O GODZ. 12-EJ W LOKALU DYREKCJI | skazy i'braki. Masaž Folwark — | fimy „Ersrd” осадбе (UL. WIELKA NR. 66) ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH RYBOŁÓSTW: Sztuczne opalente c DO majątku |u Sark, ng i K Ah, 
ry. Wypadanie włosów w powiecie Brasław- | koło st. kol., obsza- Ee kaja en ) i łupież. Najnowsze skim potrzebny od za-| ru okoto 100 ha, si odc oda cd ch E Cena wywo- Wadjum zdobycze kosmetyki ra- raz Magazynier-Pisarz | sprzedamy za 6.000 Ri Kijow e NAZWA OBJEKTU Iš Obszar ha | ław. złotych UWAGI odzielne. 10 —g, Starszy, Samotny. Zgło-| | dolarow m. 10. — & Sb i 2 3 ; złotych zienniė Od g. -szenia ze wskazaniem | Wileńskie Biuro ko- : З a Nadleśnictwo Pewiat Gmina w złocie W, Z. P. 43. referencyj i adresów | misowo - Handlowe, 2 

dawniejszych : “к}‹›;агі nom 21, tel. | лоа & ОНИ М : SC Šwirki Pi iski ieciańśki kierować: poczta Widze, | 152. —0 į 1| Jeziora Świrki, Pietruszany, Kaczanowszczyzna | 29 Hoduciskie Święciański Twerecka 91,98 500,00 200,00 c M ża GU "Žž 2| Jezioro Dzisna 28 : ы Duksztańska 2395,50 | 15,000,00 |  5000,00 lirodę Kerk skrzynka Ne 35. z Sprzedaje się Zz L 
2 З E 8 BID o Kaa A 15006 GE doskonali, odświeża, PLAC 1 dzies. przy ul. See ooo aa ży stęp do jeziora Narocz uniłowickie 'ostawski obylnicka k 3 00,00 . S i riša E autob 5 Jus = Szwakszty, Duža i Mala © я Święciański Komajska 1098,00 450.00 150,00 Kad dw S jj" wag dzieć się -Bolocka 1a Ją(d ( = Gal 
6 э s. z Miastro 51 s Postawski Niekasiecka 1328,00 500,00 200,00 akiniais REWA: Gabi- LOKALE Bal 04467 maż do W 7 2 й Miadzioł i Szyrmież 52 + * А 1169,75 450,00 150,00 net Kosmetyki Leczni- Gierasimowėwna. —o dnia 1 lipca r. b. PIZE 8| Rzeki Mereczanka, Rudomianka, Zwigrda 5|  Międzyrzeckie Wil.-Trocki Rudziska 74,50 300,00 100,00 Poławia się pstrąg czej „CEDIB“ J. Hry. Bl] ces om aa 5 ieziono pieniądze, bę 
9| Jeziora Obstra (Przebrodzkie) 49 Miorskie Brasławski Przedbrodzka 1056,00 10,000,00 2500,00 | Poławia się leszcz i stynka niewiczowej. Wielka 18 wiedzieć się w 10| Rzeka Wilja od Lubowa do Santoki 2| Niemeńczyńskie Wil.-Trocki | Niemeńczyńska 88,83 650,00 200,00 m. 9 Przyjmuje w g. Przyjmę PARCELA nistracji „Słowa. | gł 11] Wstęp do jeziora Świr A odbrodzie więciański Świrska 350,00 350,00 150,00 10—1 i 4—7. W.Z.P.26 na mieszkanie z cało-| z nowemi _zabudo- r 12| Rzeka Wilja od Santoki do pe ar i je- 

K ys a waniami, obszaru 16 gubioną książkę szy ziora Homel, Stara Pięta, Dzięcioł, Ga- 
osoby starsze, opieka,| ha, 11 klm, od Wil- szy rań, Miadziolski Us 3 5 Wil.-Trocki Wornianska 187,00 1820,00 600,00 Tarlisko łososia mo" wygody zapewnione. Ba do sedan skową, vy B 18 | Jezioro Dryngis i Dryngiszcze 19 Święciańskie Święciański Daugieliska 400,00 4000,00 1500,00 Jez. sielawowe 2 вишпк… 3 Bankowa 1 m. 9. par- za 1.700 dol. „P. KU. w W s 14| Jeziora Mejgieżerys, Bierżynka, Podcejkinie, a a saaa IS ter, front z Makowej | Wileūskie Biuro Ko- | 12 /mię Antonieg: wz] Podolinka, Markwiany, Markwinajtis 25 * 4 Zabłociska 72,12 400,00 150,00 czy Kijowskiej.  —0| misowo - Handlowe |[2S/Mowicza, r №7 15 | Jeziora Siowry, Aszyrynis, Battagola, Lime- Akuszorkašmiakogsla —————— | Mickiewicza 21, tel. 1900, unieważnia mark, Lokajka 8 2 > Janiska 90,34 1200,00 400,00 sa do A. 152. złość sado a 16| Jeziora Międzyrzeckie, Korwie, Łukno, Bie- 

„P k jęcia, ul, Pr dugnia, jeziorko fłkuć, Iłga, Turgojcie  |17 Trockie Wil.-Trocki Rudziska 188,87 | 1600,00 | 6o0,00 анна аак OKOJ 55... ZGUBIO „;o:. 17| Jezioro Błahodatne-Krasne i trzy objekty ki piegi wągry, łupież, sytecka 9 m. 15. —o BATAYAI zaświadczenie « | bez nazwy = ś » у 31,00 350,00 150,00 нн Ъшпаі\‹і w Lia ннн czeniu V-ciu ki. у A 18 | Rzeka Wilja w Zakrecie z odcinkiem w Buchcie | 1 Wileńskie Wilno Wilno 65,00 300,00 100,00 padanie *Włosów. * Mice ej Tow. Ros., wydz. № ® 19| Jeziora Berce, Miedźwiedno, Otużka, Opiesso, kiówiczi:46. * ьвтн'вм R NE imię Sobolew ja Głuboszcze Brasławskie Brasławski Słobódzka” 140,50 700,00 250,00 Ž Romana, uniev A 20 | Jeziorka Podrojcie, Szaki, Skrzypki — = — Opsa-Rymszańska 98.40 500,00 200,00 Pe S ZRESWAI CJ SPOREAAW BFAWAGCHE się. i 21| Jeziora Kamiona, Kruhłoja, Szareniec — — — Pluska 185755 255,00 100,00 £ ер аЕ. 2 $ Z, е Šš) i AT = ь 25 х : ż Т Е 
22| Snudy (część) i Krewce 37 : 5 6100,00 | 2000,00 l POSABY Н Letnisko-pensjūns! Poszukuje Sie [| dziona książę na 

Oferty na ustalonych formularzach oraz kwity Kasy Skarbowej z wpłaconego wadjum należy składać lub przesyłać do Dyrekcji w zalakowanych ko- LLS m = ac RÓG T edosi к KU: Wio, kt pertach z nadpisem: „Przetarg na rybołóstwa* do dn. 7 lipca 1930 roku. Oferty złożone na nieustalonych formularzach nie będą brane pod uwagę. Dnia Poszukuje sucho, las sosnowy.wysoki procent. Refe-1893, na imię  Jerł M 8 lipca w obecności przybyłych oferentów w oznaczonej wyżej godzinie odbędzie się ustny przetarg poczem nastąpi otwarcie 
bie prawo zatwierdzenia ofert i wyboru oferenta. Warunki umowy są do przejrzenia w referacie rybactwa Dyrekcji w 
Wielka nr. 66, pokój nr. 13) tamże też można otrzymać fomularze ofert i wzory umowy. 

  

ofert. Dyrekcja zastrzega so- 
godz. od 12 do 14 codziennie (ul. 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE. 

   
  

    

posady gońca, wožne- Inf.: Mostowa 3, dom rencje solidne. 

zajęcia. 
m. 23, Czesław Cze- Llug—Tdo 11-ej rano. 
kołowski. 

Zgła- Trusiewicza, zamie: 
go, lub jakiego innego spółdzielczy, Dziemid- szać się Cicha 8, Pral- łego w. fol. Lej 

Pióromont 11 ko, od 8—10 i od 5—6.nia i farbiarnia, od 9-ej szczyzna, 
—o skiej. pow. Brasta 
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— Czy nie zechciałaby pani spę+ 
dzić dzisiejszy wieczór w mojem towa- 
rzystwie? — zaproponował nieoczeki- 
wanie. — Coby pani powiedziała na: 
dobry kawałek mięsa z cebulką i bute- 
leczkę piwa, albo czegoś w tym rodza- 
ju? Dawno już nie byłem w tem mie- 
ście i z przyjemnością powłóczyłbym 
się z panią po ulicach. 

Wirginja przybrała wyraz pełenj fga 
dności i powagi. у 

— Jestem dzisiaj zajęta, — odpo- 
wiedziała tonem zimnym. 

Ale Sam rantch nie dawał za wy- 
granę: 

— Dobrze, więc jutro. Moglibyśmy 
trochę pobomblować. Pani może się 
nie krępować ze mną: ja nigdy nie odr 
mawiam, gdy piękne damy proszą o ja- 
kiś drobiazg, dopóki mam grosz w kie- 
szeni! Jestem dzielny chłop! 

— Żałuję bardzo mr. Trantsch, 'ale 
nie mogę skorzystać z zaproszenia. Po- 
zatem, gdyby mr. Gatterman wszedł 
do biura i zobaczył, że zamiast ргасо- 
wać, rozmawiam z panem, byłby bar 
dzo niezadowolony. 

— Niech pani nic sobie z niego nie 
robi! — oznajmił uroczyście, — to mój 
przyjaciel. Znaliśmy niejakiego Calcot- 
ta. Był on niedawno powieszony. To 
nie żarty: znać człowieka, którego po- 
wiesili. To strasznie zbliża. A więc, 
pani twierdzi że nie będzie mogła po- 
święcić dla mnie ani jednego wieczora, 

Zamyślony pogładził brodę. 
— Co za pech! — mruknął, — ale 

może pani pomyśli jeszcze? To mój 
adres. Mam telefon i jak tylko pani po» 
dzwoni, zaraz przylecę jeżeli pani bę- 
dzie miała wolny wieczór, spędzimy go 
nienajgorzej. 

Zaczekał, zanim dusząca się od 
śmiechu Wirginja mie przepisała adre- 
su i z godnością oddalił się. 

Przy śniadaniu, Wirginja powiedzia- 
ła do Tonny'ego: 
— Wie pan, że znalazł się niebezpie- 

czny dla pana rywal! 
— (0? — zakrztusił się młody ad- 

wokat. 
— Proszę, bez takich okrzyków 

wobec damy i to jeszcze przy śniada- 
niu i przy pierogu z wątróbką! 

— Ale któż to odważył się obrazić 
panią? 

— Czy powiedziałam, że mnie obra 
ził? Najzwyczajniej w świecie zapro- 
sił mnie na kolację, a pan robi to bar- 
dzo często. Ten młodzieniec przypu 
szcza, że nie oprę się pokusie zjedzenia 
mięsa z sosem cebulowym z butelką 
piwa. 

— Co? — ryknął Tonny, tak gło- 
śno, że nieliczni goście obejrzeli się 
na nich. — Cóż to za warjat? 

— Broń Boże, najzwyklejszy, naj- 
normalniejszy człowiek, który liczył, że 
skusi ubogą dziewczynę na wspania- 
łą ucztę. jest to tego rodzaju typ, że 
gdyby był żonaty, napewno skarżyłby 
się że żona źle się z nim obchodzi, i że 
jest najniesźczęśliwszym człowiekiem 
pod słońcem. 

— Wirginjo naprawdę, ale to zu 
pełnie na serjo, nie życzę sobie, żeby 
pani robiono tego rodzaju propozycje. 
Któż to jest ten człowiek? 

Wirginja podała mu karikę z adre- 

i telefon, Tonny, i mam pozwolenie 
dzwonienia do niego za każdym razem, 
gdy się poczuję osamotnioną. Nazywa 
się Sam Trantsh i — tu głos młodej 
dziewczyny zadrżał — i Tonny on przy 
jechał z Afryki Północnej, aby odna 
leźć Mykaela Calcotta, pamięta pan, 
tego samego, który był powieszony w 
Dartmoor. 

Tońny drgnął. 
— Jak on wygląda? — zapytał 

zmienionym głosem. 
— Okropnie! — rozešmiata się 

szczerze. — Jest ta karykatura starego 
wilka morskiego, pan wie, jak oni wy- 
glądają. Mówi po angielsku ohydnie i 
nie ma zwyczaju zdejmować  kapelu 
sza, nawet w pokoju. Kiedy odmówi- 
łam mu kategorycznie, powiedział: 
„Co za pech!“ i wyszedł z godnością. 

— Dla jednego pech, a dla drugie 
go szczęście. Cieszę się bardzo Wirgi- 
njo, że pani go wyrzuciła za drzwi. 

Tonny zapamiętał dobrze adres 
Trantsha. — Ale jeszcze jeden cieka 
wy szczegół: ten człowiek wspominał, 
że z Gattermanem łączy go to, że obaj 
byli przyjaciółmi Mykaela Calcotta. 

— Bože! — zawołał Tonny, — 
czy pani wie, że być może dzisiaj pani 
dokonała najcennieszego wynalazku? 

— W jaki sposób? 
— Zawierając znajomość z 

gentlemanem. 
Wirginja spojrzała ze zdziwieniem 

na mówiącego. 
-— Tonny, — rzekła poważnie. Co- 

raz bardziej przekonuję się, że nan coś 
ukrywa przedemną. Proszę mi wyba* 
czyć, ale zdaje mi się, że pan intere- 
stije się Gattermanem nietylko iako 
me m szefem. Proszę, niech pan bęzz'e 
ze imną szczery, niech pan nie dowcip 
kuje i nie próbuje zbyć mnie nienąd:e 

tym 

eciwnym razie, pokłóciny się! Wirginja była bardzo zdenerwowa- ginja, a serce jej niewiadomo dlacz nic 
-- Naturalnie, że ma. iune „:Szcze na, nie spuszczała oczu z twarzy Ton biło gwałtownie. Gatierman przygi *:qp 

y dla których jnizresuję się ny'ego, jakby na niej szukała rozwiąza się jej ciekawie przez chwilę, pc, to 
"vanem — odpowi*i-suł Tonny, nia jakiejś zagadki i cicho dodała: pogrążył się w przeglądaniu papie gy 

— nie myślę urkywać tego. — Tonny, to wszystko sirasznie* 
— Ale dlaczego om pana tak interesuje mnie niepokoi, Dotąd nie mogę otrzą- 

> Droga moja, chodzi u to, że Gai snąč się z wrażenia, jakie zrobiła na 
te.nieu jest człowiekiem a0wym, cz'» mnie fotograf'a człowieka, powieszone 
wiekiem, który wypłynąć mrokćw. go w Dartmoor. I jeśli pan będzie ukry 
A a ze względu na fach mój, interesu- wać coś przedemną, będę się jeszcze 

        

Gdy został sam, zapalił cygarc q 4 
myślił się głęboko. Dlaczego sek: ik 
ka upuścia notes, gdy nieoczeki : 
padło z ust nieznajomego nazv |. 
Calcotta? Teraz znów była wzrusz:;7d 

      * 
   

  

je się właśnie takimi ludźmi. Czasem więcej męczyć... Proszę... Tonny.. gdy a i o apa B Sam a muszę naWei wylnyslač takich ludzi 4 — Steevens 2aprzestai -nareszcie žar-. CC91 COS ro" o powieszonym. (od 
ich histciję. Napisałem rez nawet całą tów: wieku. Teraz napróżno szukał zwiż tg, 

pomiędzy tywi dwoma ludźmi: Ca', , 
tem i Trantshem i pomiędzy trze 7 
Krukami, których nazwisko obijało | © 

powieść, ale nikomu ją nie pokazałem, — — Tak Wirginjo, — rzekł poważnie, 
nawet pani. Była to nadzwyczajna hi —— muszę przyznać że mam specjalne 
storja! Bohaterami byli: Pan, który względy, które mnie zmuszają do inte & tri х 5 aik wygrał wyścigi i piękna lady, która je- resowania się Gattermanem. Ale proszę EA : уе …‘-‘ШЗ'?У"‘ ad 
chała na nim w przebraniu dżokeja. nie przypuszczać, że ukrywam to od Pełnie — ex = ace 2 Świetny temat, nieprawdaż? jeszcze pani, bo jej nie ufam. Nie o to chodzi. teg9 z ysza z Pó 0 H+ ‚ 232 
się nikt nie domyślił napisać coś ma Cała ta sprawa jest tak fantastyczna, SIE dk | „przywiózł „ e "M 
ten temat! mam tak mało danych w ręku, że wolę SC, dla Mykaela. O К być m : Wirginja westchnęła ciężko: narazie nie mówić o niej. Proszę więc ©® RA Trantsh? Czy być S jom 

— Widzę, że dowcipowi pana słu- nie gniewać się na mnie. że ta Trzy o wyprawiły Calcw = 
ży pierog « wątróbką, ale mam wraże  — Naturalnie, nie będę się gniewa na tamten świat? 
nie, że pan się nademną znęca. | 'a, ale czemu pan odrazu mnie tego nie Takie myśli opanowały mózg G 

Patrzała badawczb w oczy swego powiedział? termana, podczas gdy spokojnie naj 
przyjaciela. Z kole: Tonny westchnął  — Nie wiem. Nie chciałem pani zór, kołysał się w fotelu na biegun" ) 
głęboko: BONE : niepokoič. Czy pani wypije kawy? paląc wonne cygaro. Czuł wyraźniej y 

— Wie pani, że kiedy pani patrzy Tego wieczoru Gatterman zapytał jest w tem jakaś tajemnica i ze 770 
na mnie w ten sposób, zaczynam! wąt nagle Wirginję: o jakieś pieniądze, a dokoła tego м5Й , pić poważnie, czy kiedykolwiek 5е ро- — ° Pani przecież nie znała Mykaela stktego rozpostarto ciemną sieć iniry! 
bierzemy. Nie będę mógł opowiedzieć Cajcotta, panno Telford? i zbrodni. Nie wiedział jak wielkie fi " 
pani o spóźnieniu na pociąg, albo © Zdumiona Wirginja zmieszała się niądze wchodziły tu w grę, nie wi Ol spotkaniu z przyjacielem, choćby to by na tak nieoczekiwane pytanie: dział w jakim stopniu  niebezpiecz ię 
ła szczera prawda. Zauważyłem zresz — N-nie. A czemu pan o to pyta? była gra, lecz czuł wyraźnie niebezp | 
= że ) tak nie rozbija małżeństw, — Tak sobie. czeństwo, które zawisło i nad nim. jak prawda. Gatterman wziął świeże cygaro ze z З Eo — A więc, wszystko, co mi pan do stojącego przed nim na Glade Codeika a przewidujący Са 
tąd opowiadał, to kłamstwo? — zapy i ciągnął dalej; ma | oo Jak blisko byy; tała Wirginja. — Ale proszę nie zaprzą _ — Myślałem właśnie o nim. Ten to niebezpieczeństwo. 
tać sobie głowy myślą o małżeństwie osobnik, który przychodził dziś rano, _ Już od dwóch dni Montegue C 
ze mną. Jeśli kiedykolwiek wyjdę za- przypomniał mi o dawnej znajomości z mieszkał w jega domu, pod przy! 
mąż, to tylko za człowieka pięknego i Calcottem. — Nieprawdaż, był to dziw nem nazwiskiem Wilsona. 
mądrego. Ale nie o to chodzi. Niech ny ptaszek? Niezbyt artystokratyczna 

   

      

    

    

  

— Niestety, to zupełnie stanowcza sem Sama Trantsha. mi koncepiami, jak to pan zwyk!e ro- mi pan powie co pan wie o Gatterma* figura? . : я ińs odpowiedź, mr. Trantsh. — Oto jego adres. Jest tam nawet b: kiedy zadaję poważne pytanie. W nie? — O, nie, — odpowiedziała Wir- | ky 

—П   
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