
PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, Księgarnia jażwińskiego 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mishalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa_ „Ruci”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

      

  

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. PIŃSK — Księ; Polska — St. Keduarski | 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Ksi ia Polskiej /dacierzy Szkolnej. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
RAEC pa: A K. PE SI ŚWIĘ — ia T-wa „iuch”, 
ПМЕ. — sklep tytonio' „ Zwierzynski. ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 8, N. Taruslejski. 

WILRO  Schota 5 lipca 1930 r. KLECK — sklep „Jednošė“. WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewski, ||| 

  

      
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „i 
WARSZAWA —- T-wo Ksieg. Kol. „Ruci    k skcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 do 4. Telefony: Redakcji 17.82, Administr. 2.28. 

„ Jys: 
Taka 
do V'/NUMERATA 
į wyp'viką pocztową 4 zł, zagranicę 7 zi, Konto czekowe P. K, O 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz mitmetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane miłimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy, 

Opiata uiszczora ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra” 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

    miesięczna z odniesieniem do domu łub z 

      
        

   
й Ч}о Ś 17259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 
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"ZROZU 
Jei My z Wyspiańskim to dwa braczia 
al Zrozumiano! Ty. hofraczie. 
w 10 

komkdna 2 polemik „Roboinika“ wywo 
—A przez zjazd krakowski, konczy się 
__ zykiem „zrozumiano“! Często dzien 

Milarz užywa jakiegoś wyrażenia, nie 

a sobie sprawy że jest to reminis* 
zeń ja czegoś dawniej słyszanego, cze- 

= co siępomiędzy szczeliny pamięci za 

riczagło i jak gdyby przepadło, a potem 
ta s] piórem budzi się znowu do życia, 
gi jeże, jakby echo dnia wczorajszego 

ao dzisiejszego. „Zrozumiano” — to 
omić po polsku! W ten sposób wydrwi- 

ка _ Zielony Balonik  bie- 
;go Wilhelma Feldmana, niewątpłi- 

TNII jednego z najzacniejszych ludzi, ja 

otóvkiedykolwiek spacerowali po Plan- 
nycił krakowskich. Swojej ofiarności zu 

ię nie wyjątkowej, swego poświęcenia 
„Zażgo czystego patrjotyzmu polskiego 

iczaviódł Wilhelm Feldman podczas 
— , y, kiedy własną bibljotekę sprzeda 
sły =; pieniądze te obracał na propa- 
wiań ję niepodległościową wśród ' ob- 

A.'h. Rozstał się z życiem z dumnym 
JE Dopiero na łożu śmierci. przy- 

nycł chrzest katolicki oświadczając, że 

rzekonania zawsze był każolikiem, 

że nie uczynił teg0 wcześnie, by 

Im« ściągnąć na siebie podejrzeń że so- 

życie ułatwia. „Ułatwianiem* ży- 
md Zajmowali się inni. Grad docinków 

tobi żydowskiego pochodzenia nie opu- 

Grtzał go ani przez jeden miesiąc. W 
b. rze tym nie zabrakło głosu tak do- 
Ee nego i tak ex officio filosemickiego, 

a. głos obecnego p. Marszałka Sejmu, 

ka socjalistów polskich Ignacego 

ke szyńskiego. Nigdy jednak nie usły- 
w' lo później prostego , uczciwego 
= "znania się: ileśmy to krzywdy wy 
ia > zali temu człowiekowi. 

  

   

  

"| 

ы ozumiano! 
  

TE $ryzając się na prawo i na lewo, 

г. ® »wiadając na zwroty retoryczne i 
s (4 korzystać z tych nauk, które mu 

e prasa jego przeciwnika. Uważa 

— 2 szpaliy za przedłużenie chodników 
ię ść ‚ 3 
kę ūku Kleparskiego. Dwie są rzeczy 

| których Centrolew dąży — można 
Jerf Nawet wyrazić, że dąży wbrew so- 

ie, — podświadomie tylko odczuwa- 

     

   
Q-pozostanie zupełnie bezsilnem 

lmowem zw*erzęciem. Pierwsze to 

ast možliwie scisłe organizacyjne polą 

07 nie 51е grup tworzących Centrolew, 
gl | mówiąc już o konieczności bloku 
A Orczego. Drugie, — to jest „styk“ 
44 eligencją — jeżeli użyjemy tego 

© й iewickiego wyrażenia. Niema nic 

| 1Rciej nieokreślonego niż pojęcie: 
, ł eczeństwo”, Naukowo ima to być 
74,10 pojeiy jako zróżniczkowane ugru 
v|ania społeczne. Ale tak żaden Po- 
Ed rozumie, kiedy mówi: „społe- 

2 'stwo*. Możemy się naprzykład wy 

эн > Że Centrolew reprezentując pew- 
lo 086 włościaństwa i pewną ilość ro- 
„qików fabrycznych szuka oparcia w 

ło łeczeństwie. i nikt nam nie zarzuci 
A *żywamy niewłaściwej, nomenklatu- 

W ustach Polaka „Społeczeństwo 

   

s: »rzedewszystkiem inteligencja i sie- U 
włemią związane. Centrolew w żaden 

łsób nie chciałby i nie mógłby dzie 
Ga adzy z partjami będącemi ha le- 
nafQd niego. Za wszelką cenę chciał- 
17 *ęutrzymać w tak wygodnej poli- 
o. pe pozycji „lewicy skrajnej”, Dla- 

sj, „zdnak aby ūtrzymač tą wygodną 
„ykową, skrzydiową pozycję, Centro- 

„ g. musi szukać sojuszników w t. zw. 
w: ołeczeństwie”, czyli wśród warstw 
cz tligencji. 

a (Otóż zjazd krakowski zademonstro” 
! nam jak daleko Centrolew znajdu- 

apię od tych dwuch rzeczy. Kłótnia 
ti Róga z posłem Waleronem przed 
ami zebranych na Kongresie, była 
Inownym dowodem jak niezorgani- 
ane i jak skłócone są grupy Centro 
u. Brak „kogokolwiek ze społe- 
*ństwa* podkreślał że mimo wszyst 
w życiu polsk'em Centrolew jest 

-—łmś izolowanym i całością zamkniętą 
Sobie, „Robotnik“ obūrzyt się także 

y 

  

A Р + + 
sie emigracyjnej 

MIANO! 
na „Słowo*, żeśmy nazwal: p. rek- 

tora Marchlewskiego „wyranżowanym 

staruszkiem*. Wyrazy te z przyjemnoś- 

cią możemy cofnąć, choćby dlatego, że 

po sumienniejszem zbadaniu biografji 

rektora Marchlewskiego okazało się, że 
on nigdy w życiu politycznem żadnej 

wybitnej roli nie grał, a więc znikąd 

„Wwyranžowany“ być nie mógł. Cofamy 

te słowa także dlatego, że były napisa- 

ne po bezpośredniem wrażeniu, po tem 

jak nam szumiała jeszcze w uszach mo 

notonja słów p. profesora i jego w kół- 

ko powtarzającej się skargi: „Za co się 

nas smaga, kiedy jesteśmy bez zmazy?* 

Prawdopodobnie prof. Marchlewski 

istotnie jest bez zmazy, ale to chyba 
nam w duchu inicjatorzy Kongresu 
przyznają sami, że gdyby nie on, ze 
swoją mową podniosłą, lecz inni jacyś 

panowie, nie należący do stronnictw, 

lecz reprezentujący i wyrobienie pol:tv- 
czne i doświadczenie państwowe, prze- 

mawiali w Starym Teatrze, to Kongres 
krakowski wyglądałby zupełnie inaczej. 

Niestety dłą Cenżrolewu obie te rze 

czy, do uskutecznienia są strasznie tru- 
dne. Na przeszkodzie organizacyjnego 

połączenia się stoją ambicje poszcze- 

gólnych leaderów. Droga do szczerego 

współdziałania z inieligencją jest odcię 

ta przez demagogję. 

Gdyby jednak tak było. Gdyby Cen 
trolew się połączył, zorganizował, wy- 

grał przy wyborach, uzyskał poparcie, 

pomóc od oo umiarkował 

się pod wpływem tego*społeczeństwa, 
wreszcie otrzymał władzę z powrotem 
w swoje republikańsko - demokratycz- 

ne ręce. Cóżby wtedy było? — Wtedy 

Polska musiałaby się wyrzec wszelkich 

aspiracyj. Dziś czekamy na przystąpie- 
nie do realizowania mocarstwowych 

haseł, — wtedy musielibyśmy 0 nich 

zapomnieć. Przed Polską jako ideał naj 

żywszy stanęłaby Czechosłowacja. Cze 

kałoby nas zczechosłowakizacja. Cat. 

Śladem Biesladowskiego 
Nowy „riewYzwraszczeniec*  Agabe- 

kow 

Do Paryża przybył i ogłosił w pra- 
oświadczenie o zer- 

waniu z sowietami, członek G. P. U. 
Agabekow. 

Agabekow jest grubą ryba komuni- 
styczną. Urodzony w Aschabadzie w 
roku 1895, po ukończeniu dwuch kurs 
sów Instytutu języków wschodnich w 
Taszkiencie, w momencie wybuchu 
rewolucji, w szarży  sztabs-kapitana 
wstąpił w roku 1918 d partji komunia 
stycznej, gdzie szybko się wysunął na 
czołowe stanowisko, zajmując kolejno 
następujące stanowiska: w Turkiesta- 
nie dowódcy wojsk czerwonych, w 
Syberji komisarza dywizyjnego, nastę- 
pnie zaś w czrezwyczajce. 

Po krótkim pobycie w Mosk wie 
zostaje delegowany jako rezydent 
cze-ka do Buchary, poczem zajmuje sta 
nowisko naczelnika biura informacyjne 
go przy, połpredstwie w Afganistanie, 
następnie jest rezydentem G. P. U. w 
Persji, kierownikiem wschodniego od- 
cinka w zagranicznym oddziale G. P. 

W końcu października 1929 roku 
Agabekow wyznaczony został jako re- 
zydent G. P. U. na Turcję, Grecję i 

Syrję, Palestynę i Egipt. 
W żym charakterze pozostaje do- 

tychczas, ponieważ jak sam  podkre- 
Ślił w rozmowie z dziennikarzami nie, 
jest on „niewozwraszczencem* w ści-| 

słem znaczeniu tego „słowa, wobec te- 

go, że nikt go do Moskwy nie wzy- 

wał „ale sam dobrowolnie zdecydował 

się porzucić służę u bolszewików. 
Agabekow napisał książkę, która 

w chwili obecnej jest tłomaczona na 

języki, angielski, francuski i niemiec- 
ki i niebawem ma się znaleźć na pół- 
kach księgarskich. | 

'Książka Agabekowa poświęcona то- 
bocie G. p. U. OCE uo bę“ 
dzie sporo rewelacyjnych szczegółów. 

W kołach sowieckich w Paryżu 
przyjazd Agabekowa i jego deklara- 
cja o zerwaniu z bolszewikami wywo- 
łała wielkie wrażenie i konsternację. 

„W swej deklaracji Agabekow pod- 
kreśla, że w chwili obecnej w Rosji 

dyktatura proletarjatu przerodziła się 

w dyktaturę nad proletarjatem. 

  

   

OBRADY PRZYWÓDCÓW CENTROLEWU Przygotowania do konferencji Bałkańskiej 
W SPRAWIE PETYCJI O NADZWYCZAJNĄ SESJĘ SEJMU. 
WARSZAWA. 4. 7. (tel. wł. „Słowa*). Przez całe dzisiejsze przedpod 

łudnie obradowali w Sejmie przywódcy Centrolewu zastanawiając się nad za- 

gadnieniem złożenia Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej ponownej petycji o 
zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmu. 

Jednocześnie obradowało prezydjum Klubu Narodowego, które zdecydo* 

wało dołączyć się do inicjatywy Centrolewu i również podpisy swoje 

złożyć pod petycją do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołanie nadzwy* 

czajnej sesji. 

Na posiedzeniu przywódców Centrolewu nie doszło do powzięcia decy- 

zji kiedy petycja ma być złożona. Podpisy pod petycję są już podobno zebrane 

w liczbie wymaganej przez Konstytucję, jednakże na posiedzeniu dzisiejszem 

okazała się, iż przywódcy Centrolewu pragną wyczekać rezultatów śledztwa 

prowadzonego przez krakowskie władze sądowe przeciwko organizatorom i 

mówcom na niedzielnym kongresie. 

Śledztwo to prowadz: prokurator dr Tokarz i sędzia śledczy dr. Wątorek 

którzy zachowują dotychczas scisłe milczenie na temat swoich prac, co 

zresztą jest zupełnie zrozumiałe izgodne z przepisami procedury. Przywódcy 

Centrolewu postanowili zebrać się raz jeszcze w połowie przyszłego tygodnia 

przypuszczając że do tego czasu z Krakowa nadejdzie już nieco wiadomości 

na temat śledztwa i będzie można łatwo dojść do ustalenia terminu przedłoże 

nia Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej wniosku o zwołanie nadzwyczajnej 
sesji Sejmu. : 

W pierwszych dniach miesiąca 
października r. bież. otwarta zostanie 
w Atenach pierwsza konferencja bał- 
kańska, w której przedewszystkiem we 
zmą udział przedstawiciele izb usta- 
wodawczych poszczególnych  zainte- 
resowanych państw, by omówić mo- 
żliwości  ściślejszej współpracy 
państw bałkańskich w ramach projek- 
towanej panbałkańskiej federacji. Wła 
śnie przed kilku dniami nadeszła do 

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, PRZY JAZDY I 

WYJAZDY. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

dziś po połudnłu do Spały. 
Ambaszjdor amerykański p. Wilłys rewizy 

tował xy dnią dzisiejszym p. ministra spraw 
wewnętrznych "gen. Składkowskiego. 

WARSZAWIA. 4. 7. (PAT). P. minister 
poczt i telegrafów inż. Boerner powrócił z 
inspekcji po województwie lubelskiem i ob- 
jał urzędowanie. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy 
i Opieki Społecznej gen. Hubicki przyjął w 
dniu dzisiejszym przedstawicieli Stowarzysze 
Ža S V odzkami na as P. 

: . . ofję Zaleską, następnie pos. ikowskiego, 
Jedno z Gpozycyjajoli pism popoludnios NIE zarządą głównego Związku  Fry- 

zjerów, wreszcie delegację zarządu główne- 
go Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych. 

OFICEROWIE DUŃSCY W WARSZA 
WIE. 

  
  

wyjechał 

Błazenada 
WARSZAWA. 4. 7. (tel. wł. „Słowa*), 

wych przynosi sensacyjną i niewiarogodną wiadomość, iż w odpowiedzi na wytoczenie 
przez prokuratora procesu przywódcom Centrolewu, kilku ministrów rządu Witosa obalo 
nego pzez przewórt 1n:;owy ao do prokuratora skargę przeciwko przywódcom prze 
wrotu majowego z art i 100 K.K. które mówią o zamachu na życie, zdrowie 
lub wolrość osoby piastującej najwyższą władzę w państwie i o zamachij na 1ząd; . 

      

PRZYPISEK REDAKCJI. Ten dowcip jest głupi. Nikt w Polsce nie zaprze- 
czy, że zamach majowy był w swoim początku ruchem nielegalnym, później 

ulegalizowanym nietylko politycznie, lecz i prawnie przez wybór Marszałka na 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Jeśli osnową tego dowcipu jest zrównanie nie- 
mądrego kongresu krakowskiego z zamachem majowym, to należy przypo- 

mnieć, że zamach majowy prócz tego, że był nielegalny, był jeszcze udany, 

potrzebny Poisce i poważny. Kongres krakowski jest nieudany, potrzebny jak 
dziura w moście i błazeński. 

siejszym pociągiem z Gdyni przybyło do War 
szawy 10 oficerów, 4 kadetów marynarki wo 
jennej duńskiej. M. in. przybył szef gabinetu 
ministra marynarki wojennej duńskiej ko- 
mandor — por. Pontoppidan i dowódca krą« 
żownika szkolnego komandor - porucznik 
Wolfhagen. Na dworcu powitał przybyłych 
gości imieniem szefa kierownictwa marynar- 
ki wojennej kapitan marynarki Lewicki. Z 
dworca goście duńscy udali: się do hotelu 
Europejskiego. 

2 ZA KORDONÓW 

    
  

Pogłoski o nieporozumieniach 
franko-niemieckich 

PRZY OMAWIANIU ZWROTU ZAGŁĘBIA SAARY Litwa winna się pogodzić z Po ską 
BERLIN, 4 VII. PAT. Według informacyj prasy tutejszej, ro- NOWY _„NIEWOZWRASZCZENIEC* 

kowaniom francusko-niemieckim w sprawie przedterminowego " " AGABEKOW. 
zwrotu zagłębia Saary grozi rozbicie. W toku dotychczasowych 
narad nie udało się doprowadzić do zbliżenia stanowisk obu rzą- 
dów. Strona francuska w dalszym ciągu domaga się uznania przez 
Niemcy praw własności Francji do części kopalń zagłębia Saary, 
czemu Niemcy stanowczo się sprzeciwiają. W najbliższych dniach 
delegat niemiecki ma opuścić Paryż. 

związku z temi doniesieniami ukazał się komunikat pół- 
urzędowy, wyjaśniający, że informacje prasy nie zupełnie pokry- 
wają się ze stanem faktycznym. Rokowania w sprawie wywłasz- 
czenia kopalń francuskich w zagłębiu węglowem weszły obecnie 
w Sstadjum Krytyczne, tak,iż liczyć się należy z ich przerwaniem. 
Strona niemiecka spodziewa się, że wyniki dotychczasowych ro- 
kowań będą jeszcze przedmiotem bezpośrednich narad obu rzą- 
dów. Niemcy w dalszym ciągu domagać się będą oddania wszy- 
stkich kopaiń właścicielom bawarskim i pruskim. Przerwanie ro- 
kowań zdaniem komunikatu—nie powinno jednak pociągnąć za 
sobą oddania sprawy Lidze Narodów ze względu na to, iż inte- 
resuje ona wyłącznie Niemcy i Francję. 

Opozycja komunistyczna ukorzyła się 
MOSKWA. 4. 7. (PAT). Zjazd partji komunistycznej zakończył dyskusję 

nad częścią polityczną porządku dziennego i przeszedł do omawiania spraw 
natury gospodarczej i organizacyjnej. Z charakteru i przebiegu dotychczaso+ 
wpływem autorytetu Stalina. Opozycja na zieździe nie istnieje, a jeżeli nawz: 
wych obrad możnaby wysnuć następujące wnioski: 

Przedewszystkiem widoczne jest, że zjazd całkowicie znajduje się pod 
istnieje, io czując zupełną swą niemoc, nie śmie podnosić głosu. Przywódcy 
prawej frondy, znalazłszy się w zupełnem odosobnieniu i widząc przed sobą 
wrogo ku nim nastawiony front stalino wców wycofują się w panice z zajętych 
dotychczas stanowisk i nie licząc się zupełnie nawet z poczuciem własnej go- 
dności gotowi są podpisać wszystko i zgodzić się na wszystko, ażeby tylko u- 
niknąć „zesłania do pustyni Gobi', jak zaznaczył Tomski. 

Hindenburg w korytarzu pomorskim 
POZNAŃ. 4. 7. (PA). Dziś w nocy powracał przez Prusy Wschodnie, 

Znamienna korespondencja „iLet. Žinios“, 

„Liet. Žinios“ zamieszczają w Nr. 145 z 
dn. 30 czerwca: korespondencję z. Warszawy, 
podpisaną przez niejakiego des Warszu- 
wietisa (Starego Warszawianina), Litwina 

warszawskiego. i 
Autor korespondencji zwraca uwagę na 

to, iż w ostatnich czasach Polska szuka po- 
rozumienia ze swemi mniejszościami, głów- 
nie z Ukraińczai j Białorusinami, gdyż Ży- 
dzi, jako element międzynarodowy, są zado 
woleni. Porozumienie to jest Polsce potrzeb- 
ne po to, aby, wobec niebezpieczeństwa gro 
żącego ze strony Niemiec, kraj był silny we- 
wnątrz. Niemcy bowiem obecnie, . gdy lada 
dzień ostatni żołnierz francuski opuści okupo 
wane dotąd dzielnice, zwrócą wszystkie swe 
wysiłki w kierunku odzyskzenia swych strat 
powojennych na wschodzie, a więc — kory- 
tarze, Kłajpedy i t. d. To też Polska całkiem 
słusznie dąży do porozumienia ze  swemi 
mniejszościami, gdyż tylko ład wewnętrzny 
umożliwi jej stawienie oporu Niemcom, w 
ich parciu na wschód — Drang nach Osten. 

Otóż, zdaniem autora, Litwie zagraża 
również podobne niebezpieczenstwo. Wiojują 
cz niemieckość jest wspólnym wrogiem Pol 
ski i Litwy. 

„Wasz Woldemaras — pisze autor — 
(którego my, Litwini warszawscy nazywamy 
likwidatorem Litwy), po rozpoczęciw bezpo- 
średnich rokowań z Berlinem, postawił tę 
kwestję na bardzo śliskiej drodze. I obecnie 
kwestja kłajnedzka staje się z każdym dniem 
coraz bardziej zawiłą i trudną, |, 

Nie należy przytem zapominać, iż w 
Niemczech zaczynają dochodzić do znaczenia 
nacjonaliści, junkrzy, którzy potrafią robić 
rozmaite awantury, powstania. Przypomina 
cie, jak Ludendori przed paru łaty pobrzęki. 
wał w Tylży bronią i szykował marsz na 
Kłajpędę. Obecnie istotnie nadchodzą jego 
czasy. W podobnej też sytuacji jest i Polska. 

Nie zapominajmy tylko jednej rzeczy, 
iż zaczyna się zawsze od słabszego. 

Jubileusz Witolda nasuwa wspomnie- 
„jie o Grunwajdzie, kiedy to Litwini i Po- 
łacy wspólnemi siłami bronili się od Teu- 

tonów. W. przyszłości również wypada 
podobnie postępować. Jest tu wprost nieuni- 

przez Pomorze i Wielkopolskę linją kolejową Gniezno — Poznań — Zbąszyń knione. Jedna tylka nisuwa się uwaga — 
prezydent Rzeszy niemieckiej Hindenburg. Do Zbąszynia przybyła na spotka- aby śe aj W : i 

i eszy. ug mego przekonania — a nie prezydenta delegacja rządu Rzeszy. postępuje sie ję S którą życie jeji 
BLOKS dyktuje. Litwinin nie widzą swego L 

Nie w tę stronę skierowuje się wzrok mło- 
dzieży litewskiej. Nie w tym kierunku pro- Nieudany zamach na premjera finlandzkiego ;: kis, Kra wig wadzi się politykę 

SPRAWCA—POSEŁ KOMUNISTYCZNY 
ramię o ramię z Zachodnią Europą. Od 

porność zaś należy zwrócić (przeciwko ko- 
munistom i krzyżakom wraz z Łotwą, Es- 

HELSINGFORS, 4. 7. Wczoraj w dzień, gdy nowodysygnowany premier 
Tvinhufvuda wychodził z mieszkania, by udać się na naradę do Prezydenta 
Państwa, dokonano na niego zamachu. \ 

tonją i Polską. 
Kwestja wileńska? — przy dobrych chę- 

Do premjera podbiegł jakiś osobnik z zamiarem zastrzelenia. Przecho- 
dzący policjant obezwładnił zamachowca, lecz w trakcie szamotania się napa- 

ciach można ją rozstrzygnąć. Powtarzam 
tylko: aby nie opóźnić z 'innemi kwestjami, 

stnik strzelił do policjanta, zabijając go na miejscu. 

które mają dla Litwy znaczenie większe niż 
Wilno. ; 

Nad temi kwestjami Litwa winna 0- 
becnie niezwłocznie się zastanowić. Na- 

Aresztowanym zamachowcem okazał się poseł sejmowy z frakcji komu- leżyte ich rozstrzygnięcie zależy od fadu 
nistycznej. "wewnętrznego, w przeciwnym wypadku 

ORZENIE NOWEGO i“ RA niema PY a: Kei 
Tw. RZĄ należy również myśleć o pogodzeniu 

a DU się, z Polską, gdyż z zachodu ukazują się 

Narady nad utworzeniem nowego rządu dobiegają końca. pDtoki, иновясе - burzę. i 
zakonczeniu „koresponden 

Według doniesień prasy, w skład gabinetu wejdą zwolennicy lappowców a nadzieję, = prasa Kenas 
t. j. tych, którzy rozpoczęli akcję przeciwko komunistom. 

žiutor 
Wypo- 

wie się co do poruszonych przezeń kwestii. 

WIARSZĄJWA. 4. 7. (PAT). W dniu dzi- 

DOOKOŁA PROJEKTU FEDERACJI PAŃSTW. 
BAŁKAŃSKICH. — STANOWISKO RZĄDÓW. 

Aten odpowiedź parlamentu rumuń- 
skiego ma propozycję grecką, a  - 
jak z odpowiedzi tej wynika, Rumu« 
nja zajęła wobec projektu — federacji 
stanowisko naogół życzliwe. 

W związku z tem prasa ateńska 
omawia szeroko możliwości realizacji 
tego projektu, starając się na pod- 
stawie pewnych Konkrediych faktów, 
przewidzieć, jakie prakiyczne nastę- 
pstwa konferencja bałkańska za sobą 

pociągnie. bi 
Przed dwoma tygodniami: w Biało- 

grodzie bawiła wycieczka greckich 
dziennikarzy, polityków i przemysłow- 
ców, by na miejscu zaznajomić się 
z praktycznemi możliwościami zacie- 
śnienia wzajemnej współpracy mię: 
dzy obu państwami. Rozmowy, jakie 
przy tej okazji przeprowadzono, po- 
zwalają przypuszczać, .iż  zacieśnie- 
nie stosunków, grecko - jugosłowiań- 
skich leży w granicach możliwości. 

Pisma ateńskie wskazują, na to, 
że i po między pozostałemi panstwa-' 
mi bałkańskiemi stosunki w czasach 
ostatnich kształtują się jak najpomy- 
ślniej. Zarówno Bułgarzy, jak ! Ru- 
muni, podobnie, jak Grecy i Jugo- 
słowianie, do projektu ścisłej współk 
pracy narodów bałkańskich odnoszą 
się bardzo życzliwie, uświadamia- 
jąc sobie, że interesy całego Bałkanu 
współpracy tej stanowczo wymagają. 

Nic przeto dziwnego, że pomimo 
rozmaitych trudności, z jakiemi wał- 
czyć jeszcze trzeba w dziedzinie usu- 
wania licznych następstw wojny, li- 
czba optymistów, wierzących mocno 
w powodzenie konierencji bałkań- 
skiej, rośnie z dnia. na dzień. Oczy 
wiście o utworzeniu federacji bałkań- 
skiej narazie jeszcze myśleć nie moaż- 
na, tak że prawdopodobnie trzeba bę- 
dzie tymczasem znaleźć jakąś inną 
formę wzajemnej ścisłej współpracy. 
Jugosłowianie i Grecy są wprawdzie 
zdania, że byłoby lepiej odrazu przy- 
stąpić do narad nad kwestją  fęde- 
racji, ale zdania tego .nie podzielają 
Bułgarzy, którzy wysuwają szereg 
warunków, między innemi zaś wskar 
zują na konieczność uprzedniego 
zrewidowania iraktatów pokojowych 
i załatwienia kwestji! macedońskiej. 

W związku z ateńskiemi 
towaniami do konferencji bałkańskiej 
nie ad rzeczy będzie przypomnieć. że 
podobny projekt wysuwany był już 
w czasach dawniejszych kilkakrotnie. 
Tak naprzykl.ad przed pięćdziesięciu 
laty znany grecki mąż stanu Tri- 
kupis opracował projekt utworzenia 
federacji bałkańskiej (jednak bez 
Turcji) podjałbył już nawet bezpo 
średnie rokowania z zainteresowanemi 
czynnikami. Przebieg rokowań tych 
był początkowo pomyślny, później je- 
dnak zaszły rozmaite trudności,  głó- 
wnie z winy bułgarskiego cara Fer- 
dynanda. W niektórych kołach wy- 
ražana jest obecnie obawa, że i te- 
raz Bułgarja mogłaby cały plan roz: 
bić, a to przez wzgląd na to, że w 
dzisiejszej Bułgarji bardzo wpływo- 
wym elementem są Macedończycy, do 
których ani Jugosławia, ani Grecja 
zbyt wielkiegę zaufania nie mają. 

— Z pewną nieufnością odnosi 
się Grecja również do Turcji i Albanji. 
Turcji zarzucają Grecy, że prowadzi 
politykę zbyt szowinistyczną i że prze 
Śladuje mniejszości narodowe. O ile 
chodzi © rząd turecki, to jego stanowi- 
sko wobec projektu konferencji bałkań 
sklej jest maogół życzliwe. Wynika 
to jasno z odpowiedzi, jakie na swa 
propozycję otrzymali Grecy od prezy- 
denta parlamentu i od prezesa gabi- 
netu greckiego. Ten ostatni w swej od 
powiedzi stwierdza z zadowoleniem, 
że Grecja wzięła na siebie inicjatywę 
pokojową i że Turcja gotowa jest 
wysiłki greckie na tem polu skutecznie 
popierać. Nie jest więc wykluczo- 
ne, że przy bezpośredniej wymianie: 
poglądów, do jakiej dojdzie na kon« 
ferencji bałkańskiej, można będzie 
między Turcją a Grecją osiągnąć pe- 
wne zbliżenie. Gorzej jest natomias: 
z Albanją. I to państwo zostało wpra- 
wdzie na konferencję zaproszone, ale 
w Grecji panuje powszechne prze- 
konanie, że Albanja, w chwzli obecnej 
zbyt silnie podlega wpływom włoskim, 
by mogła być szczerze w utworzeniu 
federacji bałkańskiej zainteresowana. 

Mimo wszystkich tych wątpliwo- 
Ści, jakie nasuwają się ateńskim pu- 
blicystom przy omawianiu szans po- 
wodzenia konierencji bałkańskiej, wie @ 
rzy się tu powszechnie, że konieren- 
cja ta pchnie sprawę współpracy na- 
rodów bałkańskich na nowe foty i 
przygotuje grunt dła wcześniejszego, 
czy późniejszego zrealizowania wiel- 
kiego planu panbałkańskiej federa- 
cji. 

przygo- 
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ECHA KRAJOWE 
LIDA 

— Felczćr trucjciełem.. Dnia 28 czerwca 
we wsi Nowosiołkach, gminy Iwiejskiej, zmar 
ła 16 miesięczna córeczka Antoniego Żamoj- 
dy z objawami otrucia. Zwłoki dziecka do- 
starczono do lekarza w Iwju dr. Romeckie- 

80, 
to dochodzenie ujawniło, że córeczka Zamoj- 
dy przed śmiercią spożyła lekanstwo wadli- 
wie przyrządzone przez fełczera Antoniego 
Pakucia, zamieszkałego w Sątakach pod 
Iwiem, poczem z silnemi objawami otrucia, 
zmarła. Przy przeprowadzaniu rewizji w mie 
szkaniu felczerą Pakucia, znaleziono narzę- 
dzia chirurgiczne, które zostały zakwestjono- 
wane. 

— Deiraudacja w Kooperatywie kołejo- 
wej w Lidzie, Dia 28 czerwca rewizor Spół 
dzielni Spożywców z Warszawy Władysław 
Lachowski przeprowadzał kontrolę kooperaty 
wy kolejowej w Lidzie. W czasie kontroli, 
rewizor stwierdził _ nadużycia popełnione 
przez kierownika Aleksandra Bakłezca, który 
na niekorzyść tejże kooperatywy zdefraudo 
wał 4.461 zł. 61 gr. Bakłaziec przeczuwając 
smutne następstwa swego sprzeniewierzenia 
zbiegt w niewiedomym kierunku z obawy 
przed aresztowaniem. 

— Poświęcenie kamienia węgielnego 
pod budowę „Pomnika Niepłodiegłości* w 
dzie. Dnia 29 czerwca odbyła się w Lidzie 
podniosła uroczystość poświęcenia kamienia 
węgielnego i wmurowania źktu erekcyjnego 
pod „Pomnik Niepodległości”, który  stara- 
niem młodzieży gimnazjum państwowego w 
Lidzie stanie na Placu Chwały, a obok ko- 
ścioła parzijalnego. Poświęcenia dokonał ks, 
kanonik Bojaruniec dziekan lidzki, po uprzed 
nio wygłoszonem kazaniu okolicznościowem. 

W uroczystości tej wzięli udzia! p. sta. 
rosta Bogatkowski, przedstawiciele  armji,, 
delegaci czkół, urzędów, organizacyj, związ- 
ków i bardzo wielka liczba marodu, który 
wprost po uroczystej sumie uda sią z proce- 
sją na miejsce poświęcenia fundamentów 
pod pominik. Następnie wygłosił okoliczno- 
ściowe przemówienie profesor Tadeusz Pół- 
kozic-Borzęcki, który równocześnie odczytał 
treść aktu erekcyjnego. 

Projekt budowy pomnike, opracowany 
przez studenta architektury Politechniki 
Warszawskiej Bronisława Klickiego został 
już zatwierdzony ostatecznie. Jest on utrzy- 
many zupełnie w stylu modernistycznym, a 
wykonany będzie z granitu w trzech koło- 
rach. Ścianę przednią zajmować będzie tabli 
ca z następującym napisem: 

„W. dziesięcioletnią rocznicę odzyskania 
Niepodległośc, Tym wszystkim, co życia 
ofiarą, ran cierpieniem, trudów znojem i pra 
cy ciężarem do Wolności nam danej się przy 
czynili, ku pamięci przyszłych pokoleń wdzię 
czna młodzież Gimnzzjum Państwowego im. 
Hetmana Karola Chodkiewicza w Lidzie po- 
mnik ten stawia“. 

Całość będzie zakończona 
orłem. { 

Koszty budowy wynosić będą 4.500 zł., 
z czego część już zostałą uiszczona, resztę 
zaś uiści się w końcu bieżącego roku. Docho 
dy na pokrycie kosztów przewidziane są ze 
składek dobrowolnych młodzieży szkolnej, 
zbiórek ulicznych i imprez dochodowych. 
Również mają być sprzedawane cegiełki z 
projektem pomnika. 

metalowym 

WIEŚ ZUJKI,( paw. Święciańskiego). 
— Z bytności P. Prezydenta. Dnia 28 

czerwca, dzięki staraniom niczmordowanego 
i taktycznego nauczyciela p. Józefa Oganow 
skiego, ludność urządziła bramę ładną z nad 
pisem: „Witaj nam Włodarzu* „po prawej. 
stronie stała szkoła polska ; gospodarz z chłe 
bem i solą, po lewej litewska szkoła z nau» 
czycielką p. Pzchałkówną i towarzystwo 
„Ow. Kazimierza* z wiceprezeską. Gdy Pan 
Prezydent nadjechał i zatrzymał się, gospo- 
darze podali chleb i sól — zaś dwie dziew-- 
czynki z I oddz.: jedna powitała, a druga, 
Zosia Czernis odśpiewzła solo „Jeszcze Pol 
ska nie zginęła” i wręczyła kwiaty w bar- 
wach narodowych. Pan Prezydent Śmiał się, 
i ściskał i całował dzieci. Następnie dzieci 
litewskiej szkoły: witały j wręczyły kwiaty. 

Pan Prezydent podał rękę nauczycielce 
p. Pachałkównie i nauczycielowi p. Oganow 
skiemu iodjechał przy 'okrzykach „Niech 
żyje!” Żarska Marja. 

BUDSŁAW, (POW. WILEJSKI). 
;— Kilka dni z życia dziatwy poza szko- 

łą. Dziarsko żegnała dziatwa szkolna ojców 
i matki, z pieśnią na ustach odchodziła w 
dniu 22 b. m. z rodzinnych chat, by pod opie 
ką kierownika szkoły i dwuch nauczycielek 
odbyć 5-dniową wycieczkę nad jezioro Na 
rocz. 

W śład za dzieómi posuwały się dwa 
wojskowe, wozy obficie naładowane, zaopa 
trzone w żywność, namioty, kotły, do goto- 
wania, chlebaki, menažki i t. d. dzieki I Ba 
onowi K.O.P., a w szczególności p. majoro 
wi Czubrytowi, który nie szczędził trudu i 
pracy, by pomóc szkole w zrealizowaniu kra 
jowej wycieczki, by ulżyć dziatwie w mar- 
Szu, oraz dzięki gminie budsławskiej i ko- 

  

który stwierdził otrucie moriiną. Wszczę” 

mendzie 
nanso 

Wesoło w kolumnie marszowej witała 
i żegnała śpiewem szarz, drużyna harcerska 
żeńska i uczniowie wyższych klas napotyka 
ne wioski. Wszędzie przyglądano się  dziat 
wie z ciekawością, a gromady dzieci odpro- 
wadzały ją daleko. Noc spędzono we wsi 
Święjtki w szkole, gdzie przyjęto wycieczkę 
mile i serdecznie. Po całodziennym marszu 
i obiedzie, gotowanym zwyczajem wojsko- 
wym w kotle polowym, dotarto wieczorem 
do jeziora Narocz i oczom wycieczkowiczów * 
przedstawił się piękny, ale zarazem i groźny 
widok. Nadciągnęła burza, więc to maleń- 
kie polskie morze szumiało, fale uderzały o 
piaszczyste brzegi, a dziatwa wśród deszczu 
stała przykuta tym widokiem, podobna do 
jakichś średniowiecznych zakonników, gdyż 
namioty zamieniły się w peleryny. Wieczór 
Świętojański spędzono w lesie nadbrzeżnym, 
gdzie wśród deszczu i grzmotów rozbijano 
prowizoryczne namioty, bo ziemia była mo- 
kra i zapomniano kołków do namiot, w Swat 
kach, suszono przy okazałem ognisku ubra 
nia i gotowano kawę. Wreszcie udano Się na 
spoczynek do Getowicz, gdzie udało się wy- 
nająć stodołę. Następny dzień był dniem ucie 
chy i radości. 

P. W., które przyszły z pomocą fi- 

  

Dziatwa po przebyciu blisko 40 klm. czu 
ła się znakomicie, z brzaskiem dnia złożyła 
życzenia swemu kierownikowi, pogoda dopi 
sywała i jezioro nęciło, « oprócz tego niespo 
dziewanie nadarzyła się sposobność zobacze 
nia Pana Prezydenta, który właśnie w tym 
dniw przyjechał do Schroniska. 

+ Po rznnej kąpieli i śniadaniu powędro- 
wano. ochoczo ze śpiewem pod „Schronisko: 
gdzie przyjęto wycieczkę uprzejmie. Tam 
też, tworząc szpaler, widziała dziatwa Gospo 
darza Polski — Pana Prezydenta, była obec 
ną przy.poświęceniu Schroniska, z, słowa ks 
biskupa Bandurskiegę przylgnęty do tych 
młodocianych serc i ciągle były na ustach 

Podczas obiadu w Schronisku, korzysta 
jąc z uprzejmości rybaków, przejechała się 
dziatwa z Budsławia po jeziorze, a że to 
uwiecznionó na kliszach, radość n'e miała 
granic. Wreszcie gorąco dokuczyło, więc 
dziatwa jęta się gotowić obiad ne, brzegu, 
kąpiąc się jednocześnie w jeziorze, «w na- 
stępstwie czego zjedzono  niedogotowany 
ryż. 
. Do późnego wieczora napawano się wi- 
dokiem jeziora, jeżdżono po niem do woli i 
wybierano kamyczki i muszelki na pemiątkę. 

Wspólna modlitwa przed stodołą, a następ 

nie dokończenie rannych życzeń kierowniko- 
wi w formie „žab“ (kilkakrotnego podrzuce 
nia w górę) oraz odśpiewanie jego ulubio 
nych pieśni, zakończyło ten wieczór. 

Nestępny ranek minął szybko, gdyż po 
kąpieli i śniadaniu spakowano wory i wyru 

szono w powrotną drogę. Mniej się dłużyła 

dziatwie znana już droga, więc też i prędko 

zjedzono w Brusach smaczny obiad, a że 

potem burza przerwała dalszy marsz, więc 

zapełniono czas odśpiewaniem kilku _naboż- 
nych pieśni. W dalszą drogę wyruszono w 
pelerynach, budząc wokoło . zaciekawienie 
swym ubiorem. ' 

Tak przybyła dziatwa do Swatek, gdzie 
wyznaczono nocleg. Mimo, że zmęczenie 

dziatwy było duże, bawiono się i śpiewano 

dosyć, aż wreszcie modlitwa przerwała gwar 
a po niej sen zaopiekował się dziatwą. 

Rankiem, wychodząc, żegnzła  dziatwa 
uprzejme Swatki, śląc im zdała słowa: „Już 
was żegnam niskie strzechy”. 

W małym lasku około południa rozbito 
namioty, ugotowano i zjedzono obiad, a że 

słonko niebardzo dokuczało w namiotach, 

więc też i dziatwa miała ochotę tam jeszcze 

nocować. Z wielkim żalem zburzyła dziatwa 

namioty i powędrowała dalej. O zachodzie 
słońca witała już śpiewem ojczyste strzechy 
i grona najbliższych, co jak mrowie wylegli 
na ulice, by powitąć powracających.  Ra- 
dość i zadowolenie obustronne było wielkie, 
białe dzieci poszły nad jezioro — powróciły 
półczerwone lecz czerstwe, Opowiadaniom i 
opisom niema końca, a szczególną sympatją 
cieszą się muły, gdyż ludność gromadami 
garnęłą się, by ujrzeć stworzenia, co mają 
„łokciowe ucha”, jedzą słoninę, śmieją się i 
t. d. Tu i ówdzie nazwano je „zajcami”. | 

|. Napewno długo dziatwa będzie pamię- 
tać tę wycieczkę, a muły przejdą do baśń 
dziecięcych, jako osobliwe stworzenia. 

Pozostało tylko jedno jeszcze dodać za 
pomoc i staranie staropolskie „Bóg zapłać” 
w szczególności I Baonowi K.O.P., Urzędo 
wi gminnemu i Komendzie P. W. 

„Piękny przykład cuda działa”. 
M. Witkówna. 

MOŁODECZNO 

— Zjazd Suwalczan lata 1920—22. Sto 
sownie do uchwały zebrania z dnia 7.IV 1923 
roku zawiadamiemy, że zjazd maturzystów 
gimnazjów suwalskich z lat 1920 — 22 odbę 
dzie się dnia 4 września 1930 r. w Suwał- 
kach. 

Zjazd rozpocznie się mszą świętą w ko 
ściele gimnazjalnym o godz. 10 rano, poczem 
w lokalu gimnazjum męskiego nestąpi otwar 
cie zjazdu i obrady, a o godz. 1 p. p. wspól- 

Obrazek z życia szkoły 
RODZICE. 

Rok obecny był pierwszym w mo0- 
jej działalności nauczycielskiej. Taki 
sam zawód, jak każdy inny: dużo ro- 
boty, żadnej przyjemności, mało pienię 
dzy. Ale, zawsze pewna nowość — 
być belfrzyną, stawiać dwóje, mento- 
rować dzieci — to co innego, niż pi- 
sać głupstwa w redakcji, pętać się bez 
myślnie z kąta w kąt po biurze, albo 
dozorować prawidłowego i sumienne- 
go wywożenia śmieci z pewnych ubika 
cyj. Każda praca nuży i nudzi, jedyna 
pociecha to robienie obserwacji, a za- 
wód nauczycielski bardzo temu sprzy- 
ja. ^ 

Np. rodzice. Iluż ojców, matek ła- 
zi do szkoły dowiedzieć się czegoś o 
progeniturze. 

Niby dowiedzieć się —t o pretekst, 
w rzeczywistości przychodzą przekony 
wać nauczycieli, że ich dzieci są genial 
ne, pracowite, pilne, bystre, miłe, do- 
brze ułożone, subtelne, prawdomówne, 
roztropne, przenikliwe, wrażliwe, szcze 
re... Zakwestjonowanie którejkolwiek 
z tych cnót spotyka się ze zdecydowa 

. ną opozycją, p. prof. jeszcze nie poznał 
dobrze tego dziecka; panie profesorze 
— ja, która go znam od pierwszego 
"dnia jego żywota, wiem, że choć p0z0- 
ry, pierwszy rzut oka.... z czasem prze 
kona się pan, iż nie jestem zaślepiona 

co do niego — to naprawdę wyjątko» 
we i wyjątkowo uzdolnione dziecię". 

A wyjątkowe dziecię — grube, py- 
zate, tępe, idjotyczne, stoi z palcem w 
buzi i słucha wytrzeszczając oczy 
słów matki. 

Już po paru konferencjach z rodzi- 
cielami ułożyłem sobie plan kampanii: 
nigdy im nie przeczyć, przykre uwagi 
przemycać! Zawdzięczając tej meto- 
dzie, rozmowymoje rzadko dochodziły 
do tego diapazonu, co mniej  cierpli- 
wych kolegów. Ale też ca to były za 
rozmowy! ‹ 

„Tak jest, łaskawa pani, syn pani 
ma wybitną pamięć, poprostu niespoty- 
kaną w tym wieku — mimo to, nie pa 
mięta ani jednej aty i nie dalej jak 
wczoraj twierdził, że trzeci rozbiór od 
był się w 1327 r...... Ё 

Oczywiście, oczywiście — jego 
oczytanie i rozwój umysłowy nie ulega 
ją kwestji, bardzo kulturalny chłopiec 
— niestety, wszystko co ma związek 
z historją, z faktami, widocznie go nu- 
ży, nie dostrzegłem w nim znajomości 
treści Popiołów, ani Tiyłogji, ani na- 
wet Pana Tadeusza....... 

Tak, to zupełnie widoczne, zdumie- 
wająca bystrość i orjentacja — jednak, 
gdy zapytawszy się go wczoraj, gdzie 
zosiał ostatecznie pobity Kościuszko, 

5 кО мо 

Pogrom separatystów w Nadrenji 
ROZSZERZA SIĘ 

BERLIN. 4. 7. (PA). Urządzone przez niemieckich nacjonalistów w mia 
stach nadreńskich pogłomy przeciw byłym uczesnikom ruchu separatystyczne 
go trwają w dalszym ciągu. Ubiegłej nocy nianitestacje takie powtórzyły się w 
Wiesbadenie, byłej siedzibie rąądu sepaqatystycznego, gdzie podobnie jak w 
Moguncji plądrowano sklepy i wybijano szyby. Wiedług dpniesień prasy de- 
mokratycznej, ostatnie wypadki w Nadrienji wywołać miają interwencję dyplo- 
matyczną ze strony rządu francuskiego, 
umowę, w której 
sjami 

Niemcy bowiem plodpisały w Hadze 
zobowiązują się bronić byłych depaqatystów przed repre- 

SAMOBÓJSTWO PRZYWÓDCY SEPARATYSTÓW. 

BBRLIN. 4. 7. (PAT). Z Moguncji donoszą, że w obawie przed dalszemi pogromemi 

przeciw separatystom jeden z przywódców tego ruchu dr. Roth oraz jgo żona popełni” 
li samobójstwo, zażywając ciankali. 

Czułości sowiecko-niemieckie 
Z OKAZJI EWAKUACJI NADRENII. 

MOSKWA. 4. 7. (PAT). Tass donosi, że Litwinow wysłał do min. Cur- 
tiusa depeszę, składając mu w imieniu rządu spwieckiego powinszowania z 
okazji zakończenia okupacji Nadrenji. Depesza ma brzmienij: następujące: 

Rząd ZSSR który w dniu 13 stycznia 1923 pztestował przed całym 
światem przeciwko iokupacji terytonjum niemieckiego, stwierdzk ze szczególną 
radością iakt przywiódenia suwerenności Niemiec w Nadrenii. 

 Gwałtowna burza nad Sałonikami 
SALONIKI. 4. 7. (PAT). Wczoraj nad miastem i okolicą przeszła niezmiernie gwał- 

towna burze. Ulice zostały zalane potokami wody, Iktórej poziom sięgał półtora metra. 
Sutereny i mieszkania parterowe są zalane i zniszczone. Woda zerwała trzy mosty. Dwie 
osoby zginęły, kilku dotychczas nie odnaleziono. Zdarzyło się wiele wypadków cudownych 
ocaleń, szczególnie wśród kobiet i dzieci. 

8 kl. Humanist. 
Koedukacyine Gimnazj 

ul. Mickiewicza 
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W 1-szej klasie wstępnej 
żadnego przygotowania. 

przyj 
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z pełnemi prawami gimn. państw. (kat. A.) 

Kancelarja udziela informacyj i przyjmuje podania do wszystkich kias 

(1—8) co czwartek od 10—1. Przy gimnazjum znajdują się 4 klasy wstępne. 
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um E. Dzięcelskiej 

22, tel. 1673. 

muje się dzieci od 5 i pół lat bez 

  

0GŁOS 
Na 8 kilometrze od Wilna przy 

28.V1.—30 r. znaleziono zwłoki kobiety 

łych pończochach. 

do rozpoznania.   
włosami, budowy prawidłowej, nieznanego pochodzenia, ubrana była w bron- 
zową krótką sukienkę z długiemi rękawami, 

Ubranie zmarłej znajduie się w wydziale Urzędu Śledczego m. Wilna 

$ (—) Rafai Łobanos 
Sędzia Śledczy Okręgowy I rew. pow. Wileńsko-Trockiego. 

ZENIE. 
szosie Wilno — Niemenczyn w dniu 
lat około 22, szatynki, z podcięteimi 

z białym kołnierzykiem, w bia- 

  
  

  

PoszukUjen) 
lub sublokatorów 

na pięć pokoi w Śródmieściu, punkt handlowy, 

Katedralny. 

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

« ра ке AP a Boba A AA 

sublokatona 
okna na plac 

my obiad. Wieczorem odbędzie się wieczor- 
nica koleżeńska. 

Komisją Organizacyjna Zjazdu 

— Zmianą nazwy ulicy. Rada gminy Kra 
śnieńskiej, powiatu Mołodeczańskiego, prag- 
nąc upamiętnić pobyt Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej Polskiej w m. Kraśnem uchwa- 
lil jednogłośnie na ostatniem swem posiedze 
niu zmienić nazwę ulicy liskiej dając jej na- 
zwę „Ignacego Mościckiego". Evgie1 

SPROSTOWANIE 

Na podstawie art. 21 tymczasowych prze 
pisów prasowych (Dz. Pr. P. P. Nr. 14, poz. 
186 r. r. 1919), proszę o ogłoszenie w dzien- 
niku „Słowo* następującego sprostowania 
notatki pod tytułem „Rozprawa komendanta 
P. P. na posterunku', zamieszczonej w Nr. 
119 z dn. 25 maja r. b, madesłanego mi 
przez pana komendanta wojewódzkiego P.P. 
w Nowogródku przy pismie L. 4965 z @п& 
4 b. m. 

„Nieprawdą jest, jakoby szeregowi po- 
sterunku P. P. w Żołudku poturbowali p. 
Narcyza Rodkiewicza, natomiast prawdą jest 
że p. Rodkiewicz, przybywszy na posterunek 
ze skargą przeciwko swej żonie, uległ ostre E 
mu atakowi nerwowemu, graniczącemu ze 
stanem niepoczytalności, a komendant poste- 
runku natychmiast wezwał pomocy lekarskiej 
w osobie dwóch miejscowych lekarzy, którzy 
stwierdzili stan chorobowy, mogąćy zagrażać 

podsuwałem mu: Ma... Ma... wykrzyk- 
nął szybko: pod Maratonem!—Zasta- 
nów się! zawołałem; ' 

Marengo! — Pomieszałeś z Napo- 
leonem! 

Madison Square! Madera, Madaga- 
SCAL.... 

Co to tego' niema wątpliwości. Bar 
dzo, batdzo dobrze. Służyłby wszyste 
kim za przykład, gdyby nie te drobne 
usterki: wzruszania ramionami, trzaska 
nie drzwiami gdy się go za nie wyle* 
wa, pomrukiwanie, odgryzanie się na 
każdą uwagę, no i te mało dowcipne 
figle: wyrzuca regularnie dwa kałama 
rze dziennie przez okno, zjada cudze 
śniadania, smaruje katedrę kredą, gryś 
zie sąsiada w ucho, łamie stalówki w 
zębach, kopie cichaczem, zawiesił zd-e 
chłego szczura na mapie..... 

W szóstej klasie była niejaka Sab- 
cia Ejbuszyc. Tłomok skończony — ni 
gdy nie wiedziała o czem mowa, co, 
gdzie i jak. Wszelkie wysiłki wpojenia 
w mią świadomości, że Zygmunt Stary 
był ojcem Zygmuńita Augusta, a nie 
odwroinie spełzały na niczem. Ubrda- 
ła sobie, że Ludwik XIV miał za mini» 
stra Richelieugo, Chmielnicki był kró- 
lem kozackim, a Ignacy Kochanowski 
pokonał Turków itizeciego maja pod 
Kirholmem i — elle ne voułait pas en 
dėmordre. Stawiałem jej systematycz= 
nie pałkę i co kwartał zapraszałem ma- 
tkę: „celem poinformowania jej o po* 
stępach córki, 

Stara pani Ejbuszyc przybywała ra 
` 

bezpieczeństwu otoczenia i skeirowali chore 
go do szpitala. Nieprawdą jest zatem, aby 
p. Rodkiewicz uległ jakiemukolwiek gwałto- 
w: ze strony policji, a w. szczególności pobi- 
ciu, co stwierdziło dochodzenie i oględziny 
lekarskie, natomiast prawdą jest, że szerego 
wi posterunku P. P. w Żołudku przy pier- 
wszych objawach choroby p. Rodkiewicza 
udzielili mu natychmiastowej pomocy lekar 
skiej, a więc zapewnili opiekę zgodnie z na- 
kezami obowiązku służbowego i moralnego. 

Komendant wojewódzki P. P. 
(—) A. Roszkowski inspektor. 

SA ITA TSKKK PST 

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

DQ 10 SIERPNIA В. В. 
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ŽNIMIARKI | 
szwedzkie i amerykańskie na wypłatę 8 

do marca 1932 r. poleca 

į Zygmunt Nagradzki į 
WILNO, ZAWALNA 11-a. —g 

EI cen i ESTA KOS 

dośnie. Była bardzo podobna do Sab- 
ki, krótkie, grube nóżki, pokaźny 
brzuch, olbrzymi, biust, kark jak u by- 
ka, szpetna, wredna, pretensjonalna 
gęba. 

Córeczka pani, mimo  niewątpli- 
wych, nieprzeciętnych zdolności, w dal 
szym ciągu nie zadośćuczynia wymor 
gom programu... 
— Tak, tak, wiem — mniejsza o to! 

Czy pan zauważył jaka to śliczna 
dziewczyna z tej Sabci. 

Owszem — może trochę przytęga..., 
Gdzie tam, dlaczego ona ma być 

chuda? Takiej cery nikt nie ma, no — 
u kogo pan widział taką cerę? 

Istotnie, nie przypominam sobie 
może bez tych krost byłoby jeszcze le- 
piej, ale nie o to chodzi — może pani 
zwróci jej uwagę, że Szwedzi a Turcy 
to odmienne narody.... 

Co to za krosty! Tylko na prawym 
policzku it o niewielkie, ale oczy! Nie- 
prawdaż, cudowne oczy? 

Przepiękne s zkoda, że ten zez — 
ale widzi pani ona się nie orjentuje w 
chronologji i... 

Pan zauważył ten zez? To dziwne, 
nikt go nie zauważa — on taki mały. 
1 dasz pan wiarę — to ją nawet upięk 
sza, wszyscy mówią, że wskutek niego 
jest jeszcze ponętniejsza; ale takiej 
linji to już naprawdę nikt nie ma, co 
za linja, jakie biodra! 

Fenomenalne. Sam Petroniusz nie 
mógłby wmówić w Nerona, że za wą- 

LAT TEMU.... : 
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т KOMUNIKAT SZTABU GEN. Z DNIA 

5 lipca. Front północny. Od rana 1a 
całym froncie pierwszej armji polsk ej 
nieprzyjaciel kontynuuje zaciekłe atafi. 
Wobec użycia odwodów dowódca frym 
tu północno - wschodniego gen. Szep 
tycki nakazuje około południa odwz»t 
w kierunku niemieckich okopów. Na- 
stępnie tego wieczora 5 lipca rozpoc'y 
na się forsowny odwórt pierwszej ęT- 
mji w kierunku południowo - zachcd= 
dnim wzdłuż toru kolejowego na Mc > 
deczno. Wyjątek stanowi grupa gi 
Żeligowskiego (8 * 10 dyw. piechot 
do której rozkaz odwrotu nie dos? 
Dzielnie bróni się ona nadal w ob$za- 
rze Hermanowicze — Szarkowszc*yz- 
na, zagrożona okrążeniem. Nieprzyja- 
ciel nie wyzyskuje swega powodzenia,* 
Prowadzi pościg powoli i ostrożnie. 
Konny korpus Gaja zamiast uderzyć na 
tyły grupy gen. Żeligowskiego skiero- 
wuje się w próżnię (obszar jeziora Dry 

j światy). : 
1 — Front poludaiowy. — Konna armja 
jBudiennego wtargnęła do Równego. 
kawalerja nasza wycofuje si ęw kie- 

j runku na Łuck. 

    
  

Mapa powyższa ilustruje sytuację 
na frontach północnym i południowym 
przed 10 łaty. Jest to sytuacja wyjścio 
wą, w pierwszych bowiem dniach lipca 
20-go roku ruszyły „kułaki!* Tuhaczew 
skiego do ofensywy, którą zwycięsko 
odparta została po bitwie warszawskiej 
i manwerze z nad Wieprza w połowie 
sierpnia. 

Republika Sołowiecka 
Wyspy Sołowieckie jakby przez szy- 

derstwo nazwane tak  poetycznie , aczkol- 
wiek nie przebywa na nich żaden ptak, 
będa na wieki wieków związane ze sławe- 
tnym okresem rządów czerwonych w Ro- 
sji. 

Gdy cały ten ongiś przeklinany system 
rządów carskich nie zdobył się przez dłu. 
gie stulecia na okrucieństwa, jakich dopu- 
szczają - się Sowiety, . czerwoni władcy 
Kremlu przelicytowali swych poprzedników 
па stolca  Romanowych. Takiej  perfidji, 
jak obecnie, nigdy jeszcze nie posiadało 
okrucieństwo rosyjskie. 

Historja wysp Sołowieckich od roku 
1920 jest długim łańcuchem  najstraszliw- 
szych tragedyj człowieka, męczonego przez 
człowieka. 

W roku 1920 wyspy zamieniono na 
obóz koncentracyjny dia, więźniów poli» 
tycznych. Posyłano tam zwłaszcza socjal- 
demokratów i jalistów, zawziętych _wro- 
gów polityczn bolszewików. 

Wysyłano całe rodziny z dziećmi 
przy piersi. 

Nikt, absolutnie nikt, nie troszczył się 
co się z niemi dalej stanie. Nie aprowidowano 
wysp w środki spożywcze. Jedynie dozor- 
cy rekrutowani z najokrutniejszych  jedno- 
stek, które brutalnie traktowały zesłańców 
byłi zaopatrzeni w pewną ilość * żywności, 
strzeżonej dzień i noc przez warty wojsko- 
we. 

Anarchistów internowano 
mniejszych 

często 

na jednej z 
wysepek, oddzielnie od wszy- 

stkich innych zesłańców. Władze sowieckie 
szyderczo madmieniały  skazanym:. Teraz 
możecie sobie urządzić życie wedug wa- 
szych  anarchistycznych zaszd.  Rządźcie, 
sobą sami, jak .się wam podoba. 

I anarchiści poczęli „rządzić”. „Wolna 
miłość* doprowadziła do szeregu  krwa+ 
wych tragedyj, tak że rząd sowiecki zmu- 
szony był wreszcie do rozsianią  anarchi- 
stów wśród całych rzesz innych  ska- 
zańców. 

Odtąd rozpoczęło się „osiedlanie“ na 
wyspach coraz większych mas zesłańców. 
Kto a był Sowietom niewygodnym, ten 
natychmiast wysyłany był ma Sołowki. Nie 
krępowamo się bynajmniej przynależności 
skazanego. 

Nawet cudzoziemcy, którzy przyjechali 
do Rosji, by sprawdzić na miejscu, co się 
w niej dzieje, gdy dowiedzieli się „zawie- 
le', ginęl w tajemniczych okolicznościach 
bez śladu. Gdy o nich dopytywały się z 
zagranicy rodziny, rząd sowiecki  odpowia- 
"dał, że wyjechali już dawno z Rosji, a 
na dowód  przesyłały odpisy udzielonych 
wiz. I faktycznie, ludzie ci wyjezdżali z Ro- 
sji, ale w kierunku wysp Sołowieckich, pod 
konwojem żandarmów. Ilu ich zgłnęło, któż 
się kiedy dowie. 

Śmiertelność na wyspach Sołowieckich 

mina, że w XVII wieku nie znano no- 
woczesnych wynalazków — pytała się 
poco przyjeżdżali posłowie do króla 
Sobieskiego, gdy sytuacja była tak 
groźna pod Wiedniem — czemu nie 
telefonowali.... 

Rzeczywiście, nie rozumiem, o wie- 
le prędzej —ha, etykieta! Pan nie ma 
pojęcia, jakie ona ma powodzenie; w 
kinie dobijają się mężczyźni, by przy 
niej siedzeć, ci z tyłu wyciągają rękę, 
by się chociaż dotknąć... Byle chciała 
iść na spacer wieczorem — amator się 
zawsze znajdzie, nawet kilku... 

Wdzięki Sabcii starczyłyby na roz- 
mowę da wieczora, szczęściem podcho 
dzi ojciec kolegi Sabci, pan Papier: 
buch; 

Jak tam mój Izydorek, panie profe- 
sorze? 

Niedobrze. On nie wie proszę pana 
kto to był Sobieski. ' 

No to co? Ja tyż nie wiem i żyję!!! 

Pani Bociańska, żona zakrystjana, 
stale mnie nachodziła dopyiując się 

czy jej synalek przejdzie do 5-tej klasy. 
Ależ łaskawa pani, on plącze Han- 

nibala z Peryklesem.... 
Bo to byli poganie, panie profeso- 

rze, Stefek jest taki pobożny! On się 
nie może połapać z tymi bisurmanami. 
Ale zobaczy pan w 5-tej klasie — o 
chrześcijanach on będzie wszystko wie 
dział. 

Co to było wrzasku przed maturą. 
Ten i ów poważny.pan odciągał mnie 

wiety trzymają prym NATcuryni SWIEe== 
Nic dziwnego więc, że wysyłają tam 

swoich wrogów lub osoby, którym ode 
brano majątek. 

Mężczyzn i kobiety rozbiera się do 
naga na wielkim mrozie i bije się nahajką- 
mi. Zalane obficie krwią ofiary odwozi się 
na pustynne lodowce i tam porzuca. Skutek 
jest  niezewodny. Tysiące trupów -=kqQ, 
stnieje na strasznych polarnych terenach, 
by szklistemi oczyma patrzeć w gwiezdnż 
niebo w poszukiwaniu Boga, który zapom 
niał o tej okolicy. 3 

Gdy wieści o tych  okrucieūstwac1 
poczęły dochodzić do wmętrza Rosji, nikt 
im nie chciał deiwać wiary. Ale nowi ze, 
słańcy wiedzieli, co ich czeka. Obecnie 
gdy transport więźniów udaje się na „Se 
łowki”, rzadko kiedy zbiry dowożą swoż 
ofiary. Zwłaszcza inteligenūja rosyjska, 4. 
przedwojenna, woli w drodze popełnić 529 
mobójstwo, niż dojechać na miejsce. x 

I oto tym wyspom męczeństwa  rząg, 
sowiecki nadał niedawno prawa polityczrą 
Powstała nowa republika sołowiecka. RE 
publika przeklętych przez los ludzi nie e;'. 
tuzjazmuje się uowym porządkiem rze: 
czy, bo czyż mogą się radować trupy? 4. 

4 

DDOLOGICZNE NIEPOROZUNIENE а 
Żmije okazały się zwykłemi wężami 

Onegdaj Łódź została zaalarmowana, #, 
przy ul Kilińskiego nr. 121 ukazały si” 
żmije; wersje te były do tego stopnia przeł 
szdzone, iż znaleźli się nawet świadkowie. 
którzy rozmawiali z pokąsanymi 4 

ak się okazało, alarm był wynikiem)” 
przewrażliwionej fantazji. "Nic  dziwnege - 
strach ma wielkie oczy. Okazało się bowie 
że do restaurzcji pod nazwą _„Chetmińskre 
piwo” przybył interesant p. Jan Wackiewic” 
1 echodząc -przez „drze matknął Si. 
koło płotu na leżącego płaza długości okC 
pół metra. 

Będąc jeszcze pod wrażeniem żmij ©, 
Warszawie, skąd przybył przed kilku das 
mi, p. Wackiewicz odskoczyt  w bok ala - 
mując pracowników . й 

iPrzybiegł również dozorca domu Uc. 
toński oraz szwagier jego Zimiński. 

Po ubezwiadnieniu plaza widełkami, 4 
Zimiński zaniėsi go swemu  gospodarzė“ 
w prezencie, wiedząc, iż ten jest amator | 
takich okazów, które sobie kolekcjonuje. 2 

Tu dowiedzieł się ku swemu rozcza£ 
waniu, iż schwytany płaz nie jest Эт 

   

lecz zwykłym wężem, spotykanym un Ч 
bardzo często. 2 

Po upływie godziny mieszkańcy dom 
przy tejże posesji po raz > przechod”: 
emocję, gdyż jeden z kelnerów restaurź || 
„Pod Niedźwiedziem” p. Karol odpaczyv“ 
jąc po pracy w ogródku przy restaura 8" 
ujrzał nagle pełzającego w jego stronę pe 
za, lecz tym razem już mającego  okoż" 
dwuch metrów długości. 2 is 

Na wszczęty alarm nadbiegli skoledž 
— kelnerzy oraz dozorca domu, którzy 
bili płaza siekierami i kijami. ; 

Przechodzący ulicą nauczyciel przyt, 
dy jednego z gimnazjów łódzkich, zain 
gowany zgiełłkłiem, wszedł na podwó: 
gdzie stwierdził, że i tym razem zabity 
stał niewinny wąż. 

Po łatwem zwycięstwie, kelnerzy wi 
cili zabitego płaza do ubikacji „wbrew 
šbom przyrodnika, który chciał — оКайй 
zakupić dla szkoły. 

‹ № ten sposób żmije okazały się 
žemi, nawet nie morskiemi, tak tak po 
danemi w obecnych ogórkowych czas 

77° 
ł 

że jego córka, czy syn, wszystko um 
dosłownie wszystko — i to expedi 
a jednak, dla większej pewności, że 
się nie pytać o: historję  staroży 
wyprawy krzyżowe, wojnę stuleżnią, 

    
    

gjest tak wielka, że pod -tym względem Sas: — 

    
   

      
   
    

    

     

  

     

   

      

     

    

      

     

  

     

    

      

    

    

      

     

   

formację, Karola V-go, Ludwika XP 
Rewolucję francuską, XIX-ty wi 
parę innych rzeczy; czasy Napole 
— bez szczegółów _ powstanie lis 
padowe — bez zbytnich faktów 
każdy mógł s'ę popisać. 

Najsprytniej zabrał się do przek: 
wania mnie znany mądrala — ławin 
miasta — pan Goldkrymszwanc; chcą 
koniecznie bym postawił jego Ssynow 
na roczny 4-kę j tem samem zwó” 
nił go z ustnej odpowiedzi na mtłaturz; 
Zapewniałem, że nie mogę ba „Ste 
siek“ mato umie i jest jednym z na 
słabszych w klasie. 

Panie profesorze — to  złudzenić 
On dobrze umie, on wspaniale umić 
on prawie jak pan umie. On cały cz: 
czyta historję, ja go odpędzić nie m 

gę od tej hsitorji, a przecież jest i, fiz 

ka, i polski, i matematyka, i czego ni 
та — а on wciąż historję i fistor 
czyta. Ale umie jak ten, co napis 

książkę. | 2 3 
Cóż robić, panie Goldkrymszwa 

— nie dostrzegam tych nieprzebrany: 
zasobów wiedzy i postawię mu 3-kę. 

Urażony ojciec odszedł na chwil 
nie minęło dwuch minut przylazł z pó" 
wrotem: 2 

Panie profesorze — ja panu szcze* 

ska w biodrach — ona zupełnie zapo- na bok i z miną taiemniczą zapewniał, rze powiem, Stasiek nic nie ufnie, om



kurier Gogpodrczy Ziem Wschodni 

( skiego. 

  

Profesty wekslowe 
(w—g komunikatu Izby Przemystowo- 

Handlowej w Wilnie) 

Izba Przemysłowo Handlowa w Wil- 

nie opracowując w terminach miesięcz 

nych wykazy statystyczne protestów 

wekslowych na swoim terenie zamierza 

odtąd podawać wyniki swych badań w 

tej dziedzinie do wiadomości publicz- 
nej. 

liość protestów wekslowych, ich 

wzrost lub spadek może służyć jako po 

„ważny wskaźnik przy ocenie naszej sy 

tuacji gospodarczej. 
W tym celu w podanym niżej wyka 

ziemamy uwidocznione nietylko ilość i 
sumę protestów wekslawych na terenie 
Izby za ostatni ubiegły miesiąc (maj), 

łecz dla ceiow porównawczych poda- 

ne są również dane o protestach we- 

ksłowych w kwiet niu br. oraz w maju 

  

  

   
  

  

     
  

  

  

  

  

  

  

    
    

roku ubiegłego. 

Sisu Е 
SE 2 

st asas a 
w = S ь, . ‚ 1810 | G666 a 
£ = |8 kan ak 
= © GA е 

A a 
3 a 2 оее <- 

= = ooc006006 o KE KOR 5 
® =žs| 32 ABB a 

, E ETL GN i 
rm „af = еб м5 
4 g | н 1 
= a mera = 

v= 

© 36 SWE = 
am Su сс < 
= 6 OOOO o 28 L as a 
"į R E 2 0.0. ©. £ 

A З 2р 26 = S a 2 = 
a o o%jo 

o 8 = IS a LĄ = “ T В 
z a > Е Šėdu 5 
+ = z O000 o E SL SDB > 

a E|Z S“ aaa a 

EZ Ś| axa2 | 2 
=| SFA < 

@ < ]Ё — 
м — rt T 
& — 

- 
ZS o = © | .|5*| S8ze | Ę 

8] -|5.| SS3E | A 
2 z © | 08 | б < 

pz) = 

ЖЕ| ® R noo HE 5 ® NR 483 3 

& Е | & |$, | 3558 | ® 
Е м Bo ACT 8 5 Fl 

= 2 
w с в— 

4 © 00 09 со 
= £ z KS 5888 12 

SARE REJ = 
- ё 8 |5$| sów < 
е т о165 

o = 
22807 

| a 5 < оа5 a 
И © <a e = 

sp ž|ž| 2 | 8% | 8 
s s = 03 00 <© — © = < sai B 

ž m Ea ® * “| 8858 | 3 * < "AZ ię £-- OE A 2 
'» Z 3a Noam © 
= в | & | 2> 
oE| o 

а ® | = 1-9 PAD 2) 
2 QON SĘ ss ® | & | &&& | & 

м = 5065 © SRS = 
= 
m . 
4 a 
w < . 

® E 8 - 
Е. 28 w R 2 

- a 255, N 
© о‘ «a 

< = оч 
m m Ara BA = 

3 8 Baza       

  

  

Z powyższego wykazu widać, iż 
zarówno ilość jako też suma protestów 
weksłowych okręgu [zby w maju rb. 
wzrosły w porównaniu z majem r. ub. 
(o 9 proc. — ilość weksli į 0 8,3 proc. 
siima weksli w tys zł. ), oraz w poró- 
wnaniu z kwietniem r.b. (0 5,1 proc. 
— ilość weksli į 2,1 proc. suma weksli 
w tys. zł.). 

Nieznaczne polepszenie daje się za- 
uważyć jedynie na terenie woj. Pole- 

PIŚMIENNICTWO GOSPODARCZE 
„Rolnictwo“ Majowy” numer tego cza- 

sopisma wydawanego z zasiłku  Minister- 
stwa Rolnictwa zawiera artykuły: p. Jerzego 
Rutkowskiego p. t. „Podstawy akcji kre- 

urzędów ziemskich”, p.  Bronisła- dytowej 
„Diugoterminowy wa Kujawskiego p. t. 

Kredyt dla mniejszej własności rolnej w 
Polsce porozbiorowej*, p. Leonarda Kra- 
wulskiego p. t. „Międzynarodowa współ: 
praca gospodarcza“ i p. dr. Tedeusza Po- 
znanskiego p. t. „Zastosowanie  ubezpie- 
czenia ma życie do zagadnienia oddiuže+ 
mia rolnictwa“. 

Dział „Sprawozdania Zagraniczne 
zawiera pierwczą część arty 
kułu p. prof. Zdzisława Ludkiewicza, cha- 
rakteryzującego stosunki rolnicze w Belgji 
oraz artykut Radcy Rolniczego w  Berli- 
nie p .Antoniego Kotiużyńskiego 0 nowych 
zarządzeniach celnych Rzeszy  Niemiec- 
kiej. 

Zeszyt majowy obejmuje ponadto sta- 
łe rubryki: „Kronika“, Przegląd pišmien- 
mictwa“, „Przepisy prawne i orzeczenia 
sądów z zakresu rolnictwa, leśnictwa i we- 
terynarji“ oraz  „Materjały statystyczne". 
Zeszyt ten obejmuje 222 strony druku. 

„Praktyczna wipdza przemysłowa”, 
kwartalnik Instytutu szerzenia praktycznej 
wiedzy przemysłowej, Nr. 2—3, 
tykuły inż. T. Waryńskiego — „Szkolnictwo 
zawodowe w Polsce*, A. Puzyńskiego 
„Przemysł Bawełniany", T. M. Filipa 
„Zdobywanie klienteli“, Dr. B. Zzwadzkiego 
inž. Kulakowskiego i innych. 
treść składa się 

i Pozatem na 
kronika i sprawozdania. 

zawiera ar- 1 

s L 0 W „O 

MAUBIEDNIEJSZY 1 NAJBOGATSZY 
Za czyim iść przykładem 

Najbiedniejszym człowiekiem na świe- 
cie, obok człowieka rozrzutnego, jest czło- 
wiek skąpy. Sobie i swemu otoczeniu każdy 
kęs chleba zatruwa, wyrzeka się wszelkich 
doczesnych radości, a i na niebieskie niczem 
sobie nie zasłuży, bo gromadząc złoto i pa- 
pierki nie zgromadzi największego dobra i 
skarbu nieocenionego: miłości .i wdzięczności 
ludzkiej. Oschły i ni 

  

rzy po jego śmierci dziedziczą. 

Najbogatszym człowiekiem na świecie 
jest człowiek oszczędny. Ciężką pracą wy- 

— więc choć je w weselu wraz z całym do 
mem spożywa, Oodłoży część nie małą na 
czas ciężkiego przednówka, zby nikt w jego 
chacie krzywdy, ani głodu nie zaznał, — ani 
on, ani gospodymi, ani dzieci miłe, ani też 
żadne bydlątko. I podobnie, jak odkłada ziar 
no i ziemniaki, odkłada też część zarobione- 
go grosza „na czarną godzinę”. I nigdy też 
zły los go nie zaskoczy, bo wówczas ubez- 
pieczy przed niedolą siebie i swoich najbliž- 
szych. 

A jakże te oszczędności zachować, tak 
aby złodziej je nie ukradł, ogień nie spalił, 
woda nie zabrała? Jest na to jedyna rada: 
oddawać je na książeczkę do Pocztowej Ka- 
sy Oszczędności, gdzie będą nietylko najzu- 
pełniej zabezpieczone, ale będą dawały przy- 
rost, procent. Każdy Urząd pocztowy przyj- 
muje oszczędności od 1 złotego „począwszy 
i zapisuje je do Waszej książeczki. M. Cz. 

GRAND HOTE Chmielna 5, 
przy N. Swiecie, Tel. 7-96. 
336-30. 75 pokoi Zz nowoc: 
fortem urządzonych od zł. 5. 
wraz z pościelą, bielizną i oświetleniem 

w_ Warszawie, 

406-33 i 
У 

   
  

  

Święto pułkowe 5 p. p. leg. 
WC ;zoraj rozpoczęły się uroczystoś 

ci święta pułkowego 5 pp. leg. 
Dwudniowy program uroczystości 

rozpoczęty został wysłuchaniem nabo- 
żeństwa żałobnego (w kościele garni- 
zonowym) za dusze poległych 4 zmar- 
łych oficerów i szeregowych pułku. 

'W godzinach popołudniowych na 
boisku pułkowem odbyły się zawody 
sportowe przyczem zwycięzcy otrzyma- 
li nagrody. 

koszarowym 
całego 

Wieczorem na placu 
wyświetlane były obrazy dla 
pułku. 

Program dzisiejszego dnia rozpocz 
nie się przeglądem pułku na placu a* 
larmowym. 

Po Mszy polowej odbędzie się uro- 
czystość dsłonięcia pomnika I Marszał- 
ka Polski [ózefa Piłsudskiego. 

  
  

KRONIKA 
SOBOTA 

5 Das W. słońca o godz. 3 m. 21 

Filomeny P. 
Jutro 

Łucji P. M. 
5 słońca o godz. 7 m. 59 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U. S. B. w Wilnie, 
z dnia 4. VII. 1930 r. 

Cišnienie šrednie w mm. 759 

Temperatura średnia -l- 20 

Temperatura najwyższa -l-24 

Temperatura najniższa -l- 12 

Opad w milimetrach: 0,8 

Wiatr : 
Р Północny 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: stały 
Uwagi: daleka burza, przelotny deszcz. 

  

KOŚCIELNA 

— 0 nabożeństwa białoruskie w 
żodziszkach. Białoruska - litewski ko- 
mitet katolicki skierował do Nuncju- 
sza Apostolskiego w Warszawie proś- 
bę o zezwolenie na odprawianie w Żo- 
+dziszkach nabożeńsiw dodatkowych w 
języku białoruskim. 

lo prośby komitet dołączył poda- 
nie grupy okolicznych włościan. 

— Uroczystość Nawiedzenia Najśw. Ma- 
Lis będzie abchodzona w košciele S. S. 
Vizytek (Rosszi 2) z całodziennem wystawie 

niem Najśw. Sakramentu. 
Porządek nabożeństwa następujący: dziś 

w sobotę nieszpory o godz. 5.30 wieczorem, 
jutro w niedzielę  prymarja i wystawienie 
Najsw. Sokramentu o g. 7 rano huma o g.. 

93, kazanie podczas sumy wygłosi ks. prof. 
St. Marcinkowski, nieszpory i konkluzja o g. 
5 wiecz. 

— Z sodalicji św. Piotra Klawera. Z о- 
kazji rocznicy zgonu świętobliwej Marji Te- 
resy hr. Ledóchowskiej założycieli Sodalicji 
św. Piotra Kleiwera w niedzielę dn. 6 lipca 
rb. o godzinie 9 rano w kościele Św. Jana 
odbędzie się uroczysta Msza św. wraz ze 
wspólną Komunją św. Zeletorów, Zeletorek i 
członków wileńskiej sodalicji klawerjanskie:. 

URZĘDOWA 

—Przyjazd wice - ministra rolnictwa. W 
dniu 9 bm. przybywa do Bieniakoń w celu 
zwiedzenia tamtejszej doświadczalni wicemi 
nister rolnictwa p. Leśniewski. 

„Jeśl nic nie stanie na przeszkodzie p. wice 
minister przyjedzie również do Wilna. 
— Budżet gminy żydowskłzj nie zatwier- 

dzony. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
nie zatwierdziło budżetu wileńskie jgminy ży 
dowskiej bowiem w najbliższym czasie ma 
się ukazać rozporządzenie ministra skarbu 0 
gospodarce gmin wyznaniowych i sposo- 
bach układania budżetów. 

MIEJSKA 

— ja w sprawie preliminarza bu 
dk a iai W. dn. dzisiejszym p. 
wojewoda Raczkiewicz odbył dłuższą konfe- 
rencję, na której p. J. Rakowski nacz. wydz. 
samorządu i p. B. Dzenajewicz, radca woje. 
wódzki referowali preliminarz budżetowy m. 
Wiłna na rok 1930 — 31. 

Wskazany preliminzrz, jak wiadomo zo- 
stał wniesiony pod obrady wydziału wojewó 
dzkiego na posiedzenie w dniu 7 lipca rb. 

— Dalsze z, ia na Ilgie Targi| Pół- 
nocne. Biuro Komitety Wykonawczego Iltich 
Targów Północnych otrzymzło w ostatnich 
dniach szereg konkretnych zgłoszeń, z któ- 
rych ostatecznie, między innemi przyjęte 70- 
stały znaczniejsze zamówienia na stoiska: 
РКО — sala nr. 1 w pawilonie głównym, 
oraz w tymże pawilonie zajkładu Glenicne 
„Runo* z Warszawy, Fabryka perfum i ko. 

UT R I IT IT III RITA VST IS TEST 
midgy książki nie otwiera, on nie ma 
pojęcia o niczem; pan mu stawia 3-kę, 
a on pana'skompromituje przed delega 
tem — nie odpowie ani słowa. Jedyny 
ratunek, to zwolnić go z ustnego. 

Z jakąż przyjemnością walnąłbym 
lymszwancowi juniorowi dwójkę 

zasługiwał na nią w zupełności, ale 
wtedy nie dopuszczonoby go do matu: 
1y wogóle j wszyscy krzyknęliby, że 
restauruję czasy Apuchtina, 

_Wykrzykiwano to zresztą. Pani Po- 
tasiowa miała w 7-ej klasie córkę — 
Zosię — bardzo miła, bardzo ładna, 
ce niezgrabna į bajecznie glupia 
Ižiewczyna. Na Každe pytanie Wytrze- 

szczała swoje niebieskie oczęta i przy- 
bierała minę męczennicy, Zosia nie mia 
ła sobie równego w całej szkole pod 
względem nieobycia z mapą jeśli ją 

iłem o wskazanie szlaku Napoleo- 
la z 1812 roku, ciągnęła palcem z 
Włoch wgłąb Afryki, albo w stronę 
bieguna północnego. Nie wiedziała, że 
Angija jest wyspą i nie umiała zdefinio 
wać różnicy między wyspą a półwy- 
spem. Kazałem jej narysować w domu 
mapę Europy, przyniosła ślicznie wy- 
kończoną, wycieniowaną, nazwy miast 
starannie wykaligrafowane — lecz, © 

że! rzeki krzyżowały się w najlepsze 
Dźwina przecinała górny Dniepr, 

j — Wisłę i Dniestr, Sekwana 
przerzynała się przez Loarę. Gdy jej 
zwróciłem uwagę na te niewłaściwości 
niebieskie baranie oczęta stanęły w 

słup: „— a czemu nie? szosy i koleje 
krzyżują się przecież! 

„ Otóż miałem nieostrożność powie- 
dzieć pani Potasiowej, że Zosia acz 
bardzo miła, pracowita i t. d. wydaje 
mi się mało inteligentną. 

Со?, — wrzasnęła szanowna dama, 
— Zosia mało inteligentna! Ależ jej 
ojciec jest adwokatem, jej dziadek 
miał majątek koło Gawrolina, ja byłam 
na pensji u Urszulanek, moja matka 
zna doskonale Paryż — į pan śmie 
twierdzić, że Zosia jest nieinteligentna 
— takiego aroganta nigdy nie zdarzyto 
mi się spotkač. 

Wynikła straszna chryja. Nie kop- 
nąłem pani Potasiowej, mimo nieprze- 
partej ochoty, 'ale nie chciałem z nią 
już więcej rozmawiać. A że Zosia otrzy 
mywała w dalszym ciągu pałkę po 
dwójce i klapnęła na drugi rok, więc 
eksswychowanica Urszulanek  trąbiła 
na prawo i na lewo, że jestem zbirem, 
uwziąłem się na je; niewinną córeczkę, 
prześladuję ją, pastwię się, wymagam 
rzeczy niebywałych (gdzie są Darda- 
nele? co za nieprzyzwoite pyianie!), 
Szykanuje, teroryzuje... 

„ Pan Klepalski byt rėwniež ze mnie 
niezadowolony choć z innych zupełnie 
przyczyn. Jego syn miał to 4-kę, to 5-kę 
był stanowczo najlepszym historykiem 
w klasie. Otóż pan Klepalski robił mi 
ciągle z tego powodu gorzkie wyrzu- 
ty: „ten nicpoń nic się nie uczy, panie 
profesorze, ale poco ma się uczyć gdy 

i tak ma dobry stopień — dlaczego 
pan mu nie stawia dwójki! O, wtedy! 
wz'ąłby się do pracy'. 

Jakżeż ja mogę mu stawiać dwójkę 
kiedy on świetnie zna program? 

Cóż z tego, że umie, kiedy się nie 
uczy. Obserwuję ga — książkę na pięć 
minut otwiera, a potem leci na ten głu« 
pi foot-ball Niech pan to zrobi dla mnie 
i walnie mu parę koni. 

Ach ci rodzice! Zawsze pretensje, 
urazy, żale. Nauczyciel jest dla nich 
idjotą, którego trzeba kształcić, słów 
jego na serja się nie bierze — co on 
się zna na tem, co on rozumie... Jeżeli 
smarkacz wróci do domu i orzeknie, 
że nauczyciel źle uczy — to, święte, 
rodzice uwierzą i przyjdą z wyrzutami 
do dyrektora: źle uczy, ba Buś nie 
może się połapać, a Buś jest przecie 
szalenie zdolny — więc? Każda dwójs 
ka kwartalna, to powiększenie liczby 
swych nieprzyjaciół, przynajmniej o 
dwóch, roczna — fo zyskanie wrogów 
na śmierć * życie. | 

Rok dopiero belfruję, a iluż mam 
już zaciętych nieprzyjaciół! Nie warto 
rachować — jeśli choć cząstka ich ży- 
czeń się spełni — szlag nie omieszka 
mnie trafić. 

0 komunikację 
autobusową w Wilnie 
WYJAŚNIENIE SPÓŁDZIELNI AUTOBU- 

SÓW. 

(Od zarządw Spółdzielni Autobusów otrzy- 
mujemy następujące oświadczenie: 

Wi „Słowie* z dnia 3 lipca ukazał się ar 
ieużyty, rad do grobu Za- tykuł pod tytuiem „O bolączkach miejskiej 

brałby ze sobą swój majątek — to też nikt komunikacji autobusowej". Bezimienny autor 
nie zapłacze na jego mogiłe, nawet ci, któ- jest obeznany ze sprawami Spółdzielni auto- 

bigsowej i z jej założeniami — o jednem 
zapomniał natomiast, iż na konferencji odby- 
tej u p. wicewojewody Kirtiklisa z powodu 

dzierzjąc plony z ziemi, zna ich znojną cenę ciężkiego kryzysu materjalnego ustalono pro- 
wizoryczną liczbę autobusów na m. Wilno 
95 — 100 i stworzono Komisję z p. Starostą 

tę liczbę 
sprawdzić i ostatecznie ustalić. Komisja ta 
sprawdziła i skonstatowała, iż liczba wozów 
108 jest za duża i z tej racji udzielono poa 
zwolenia na komunikacje zamiejskie 8 wo- 

Grodzkim na czele, która miała 

zów, z czego narazie Spółdzielnia skorzysta: 
ła i uruchomiła tiks 4 wozy: do Rudomina 
1, do Czarnego Boru 1'i do Podbrzezia 2. 

Autor zapomniał, iż liczba nię 120 a 118 
wozów była ustalona w październiku 1929 
r. z tego powodu, jż przy zawiązaniu Spół- 
dzielni, ta ilość wozów w Wilne była i Spół 
dzielnia musiała wszystkie je przyjać. Obec- 

e 10 zban- 
krutowali. I przy tej liczbie wozów kursują 
nie jest 108 wozów, bo właścicie 

cy ch 'w Wilnie właściciele i Spółdzielnia „ro 
bią bokami”, o czem władze wiedzą dokład 
nie, a społeczeństwo wważam za wskazane, 
musi się również dowiedzieć z ust nie wiecza 
nie wszystko krytykujących, a od nas. 

Wimenforjsle złożonym w _ listopadzie 
1929 r. do Pana Starosty Grodzkiego i do 
władz wojewódzkich dokładnie obliczono na 
podstawie ksiąg buchalteryjnych, iż utrzy« 
manie wozu dziennie wynosi zł. 105, tym- 
czasem kasy o których autor tak zazdrośnie 
wspomina wynoszą dzisiaj poniżej 100 zł. 
(na liniach głównych 1, 2 i 3 oko'o 130, na 
linjach 3, 4, 5 i 6 od 30 — 70) — średnio 
miecate 100 złotych. Wypada zapytać gdzie 
jest ta dbałość Spółdzielni o zapewnienie kas 
a nie o wygodę pasażerów, kiedy przy 
zmniejszonej liczbie wozów są kasy  defi- 
cytowe, 

W artykule autor pisze: „Przed powsta. 
niem Spółdzielni poszczególni przedsiębiorcy 
starali się o to, aby każdy z pasażerów był 
zadowolony i częściej korzystał z jazdy auto 
busem”. Czyż nam o co innego chodzi? W 
tych siowach po za ich brzmieniem fakty- 
cznem wyczuwa się tęsknotę za dawnym sta- 
nem rzeczy tj. konkurencją, dochodzącą do 
bójek i popierznia pojedyńczych  przedsię- 
biorców, którzyby dbali dalej tylko o właa 
sną kieszeń i żeby spotęgować į tak u nas 
zabardzo rozwiniętą niechęć do Spółek i ko- 
operatyw — które tu są zaledwie w stadjum 
narodzin. 

*iPanie X czy Y, złączyliśmy się tylko po 
to, żeby między poszczególnymi właściciela- 
nie było tarć, nienawiści, konkurencji ale 
i poto, żaby stworzyć organizację silną, sprę 
żystą, dać przesiadkowe bilety publiczności, 
uruchomić zgóry przewidziane deficytowe lin 
je i t.d., więc zamiast jątrzących odsyłań na 
ulicę Królewską — przyjdź i sprawdź naocz- 

nie nietylko kasy, wykazy z dochodów i roz- 

chodów, ale zajrzyj i do pracy pierwszej w 

Polsce. autobusowej Spółdzielni, na obsłtjgę 
autobusów i do ciągłego czuwania „mad tem, 
aby stużyć społeczeństwu jaknajlepiej na tej 
placówce, jaką zdobyliśmy j jaką utrzymas 

my mimo jątrzenia. 4 
Spółdzielnia ze swej stron zwraca się z 

apelem do społeczeństwa o rzeczowem infor 
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Jan RYCHLEWICZ 
opatrzony Św. Sakramentami, wskutek nieszczęśliwego wypadku zmarł 3-go 

lipca 1930 r. w wieku lat 29, 

kolegów i przyjaciół 

RODZICE i BRAT. 
o czem zawiadamiają krewnych, 

O dniu pogrzebu nastąpi oddzielne powiadomienie. 

  

Urzędnik Wileńskiego Banku Ziemskiego zmarł w Wilnie 
w dniu 3-go lipca 1930 roku. 

O tej bolesnej stracie zawiadamia Wileński Bank Ziemski 

HLEWICZ 

  

  

Bronisław 
SSD 

  

Rewkowski 
ur. W r. 1850, opatrzony Św. Sakramentami zmarł dnia 3 lipca 1930 r. 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy na 
po-Bernardyńskim w sobotę 5-go lipca o g. 10-tej rano, po którem 
złożenie zwłok w grobach rodzinnych, 

o czem zawiadamiają pogrążeni 

cmentarzu 
nastąpi 

w głębokim smutku 

CÓRKI, SYN, ZIĘCIOWIE i WNUKI. 

domaganiach w ruchu autobusowym gdyż jeżeli nawet władze administracyjne uzna- 
to jest jedyria prosta droga do usunięcia 
tych niedomagań. ; 

Karol Nowicki — prezes. 

Zamieszczając wyjaśnienie prezesa Spół- 
dzielni p. Nowickiego pozwalamy sobie do- 
rzucić kilka uwag. Primo komisja godząc się 
na pozostawienie w ruchu 100 autobusów 
brała pod uwagę ówczesne potrzeby komu- 
nikacyjne Wilna, nie znaczy to jednak, aby 
cyfra 100 autobusów była uznana za wystar 
czającą wobec stałego rozwoju komunikacji 
miejskiej. Raczej odwrotnie należy uważać 
owe 100 autobusów za swego rodzaju mini- 
mum, które mogło w ówczesnym okresie 
zaspokoić potrzeby komunikacyjne miasta. 
Od tego czasu mastąpił znaczny postęp w 
tym kierunku, że publiczność przyzwyczaiła 
się do kursowania autobusów i w ten spo« 
sób ilość obecnie kursujących maszyn jest 
wyraźnie nie wystarczająćł. Z łatwością mo- 
žna to obserwować na linjach 1 i 3:ciej. 

Obecnie ruch autobusów na linji 1, 2 į 3 
odbywa się widocznie skutkiem zmniejsze- 

nia maszyn w przerwach 5 minutowych lub 
czasem dłuższych od przystanku do przy+ 
Gtanku. Zniechęca to wielu pasażerów, któ- 
rzy nie mając pewności że maszyna nadej« 
dzie, korzystają z innych środków lokomo- 
«ji łub idą piechotą. 

Twierdzenie, że dziesięciu właścicieli auto 
busów zbankrutowało wydaje się nam nie. 
co niedokładne, a raczej bliższa prawdy jest 
ta okoliczność, że na przeglądzie maszyn 
zbankrutował ich stan opłakany zarówno. 
pod wzgiędem technicznym jak i wyglądu 
zewnętrznego. 

mowzniu jej o spotykanych tu i ówdzie nię:. Nie o to jednak chodzi. 
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—materjaty budowlane; 
Fabryka kilimėw artystycznych Oigi Linden- 
baum z Glinian, woj. Krakowskie. 

Z firm wileūskich znaczniejszė  miejsca 
zamówiły w pawiloine głównym następujące 
„Olejarnia Kurlandzka“ Dom Handlowy inž. 
Kružotek i Sika (motory, maszyny do pisa- 

nia, artykuty techniczne); Dom Handlowy 
Bracia Troccy (kalosze Zz Lotwy „Rygawar“ 
i „Cóntinent* Polski Przemysł umow: 
PPG* — kalosze śniegowce wyr. a) 
Dom Handlowy Dinces (art. sportowe i in- 
strumenta muzycbzne z Czechosłowacji) zaś 
pawilony własne wystawią: Ska Wilenska 
„Handeł Importowy” (czekolada „Kosma i 
Sarotti“) oraz Dom Komisowy „Adolf Reisa- 
pfel i Izrael Akselrod" (czekolada „Suchard“ 
i galaretki owocowe dra Augusta Oetkera z 
Gdańska". 

INa ukończeniu są pertraktacje z przedsta- 
wicielstwem dalszych angielskich firm z 
dziedziny przemysłu ciężkiego, które nie chcą 
pozostać w tyle za fabrykami „Ransomes 
Rapier" z Londynu i „W.H. Alen Sons* i 
S-ka z Belfordu. 

— Prezes Izby Kontroli Państwa w Wil- 
nie p. Jan Pietraszewski wyjeżdża na 6 ty- 
godniowy urlop wypoczynkowy, zastępować 
go będzie p. wice prezesc Zenon Mikulski. 

WOJSKOWA 

.— Dowódca 4 pułku ułanów Zaniemeń- 
skich zawiadamia, że przypadające dnia 9 
lipca rb. święto pułkowe, będzie obchodzone 
w ramach ściśle wewnętrznych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Zamknięgie huty szklanej. Z powodu 
trudności gospodarczych została zawieszona 
a w hucie szklanej przy ulicy Krakow- 
skiej. 

Kilkudziesięciu robotników zostało bez pra 
cy. 

SZKOLNA 

—Kursa dla wychowawczyń w zakładach 
ń A wkrótce uzyskać kon 

cesję jako szkołał wychowawczo .. społecz- 
na w Czam Borze, rozpoczną się w pier 
wszych dniach września br. Bliższe informa 
cje — Czarny Bór pod Wilnem. Zakład wy- 
chowawczy S.S. Urszulanek SJK. 

UNIWERSYTECKA 

— Habilitacje w Uniwersyt Stefana 
Batorego. W bieżącym RE 
1929 — 30 w Uniwrsytecie Stefana Batore- 
go habilitowały się i uzyskały veniam legen- 
di, tį. prawo wykładanie, zatwierdzone już 
przez ministerstwo WIR i OP następujące 0- 
soby: zast. prof. dr. Paweł Radziszewski z 
zakresu minerologji i petrografji., dr Wiktor 
Sukiennicki z zakresu prawa międzynzrodo 
wego, zast. prof. dr. Adam Chełmoński z za. 
kresu prawa handlowego i wekslowego, dr. 
Janina Hurynowiczówna z zakresu neurologji, 
dr. Tadeusz Wąsowski z zakresu otolaryngo 
logii. 

AKADEMICKA 

— SW AR do akademickiej kolonjii w Le- 
<gacisz] . Zarząd stowarzyszeniej Bratnia 
Pomoc Pol. Młodz. Akadem. USB w Wilnie 
komunikuje, iż na mc lipiec lista zgłoszeń 

tens z Warszawy, 

do kołonji akademickiej w Legaciszkach zo- ty 
stała zamkniętą. Obecnie są wolne miejscą 
na m.c sierpień i wrzesień rb. Osoby odwie 
dzające kolonje w Legaciszkach w charakte 
rze gości na czas krótszy muszą zgłaszać 

się do Stowarzyszenia Bratnia Pomoc (ul. 

ły za wskazane, ze względu ma chwilowy kry 
zys ekonomiczny, zezwolić na zmniejszenie 
liczby kursujących autobusów. nie znaczy to 
bynajmniej, że taka ilość maszyn potrzeb- 
na jest do należytego obsłużenia publicznoś- 
ci. Przecież i Państwo zmniejszając kary za 
zwłoki w płaceniu podatków lub darowując 
część należności przez to samo nie uznaje. że 
podatki te są zbyt wielkie. Ulgi te wywoła 
ne są chwiłową sytuacją tak samo jak į de- 
cyzja Komisji. 

Spółdzielnia jako forma organizacyjna 
jest jedyną, która w obecnych warunkach 
może podołać rozwiązaniu zagadnienia czę. 
ściowej komunikacji miejskiej ale trzeba pa- 
miętać, aby nie była ona korkiem  tamuja 
cym jeżeli chodzi o zwiększenie ilości mau 
szyn a tem samem rozszerzenie komunikacji. 
Każdy przyzna że od roku ubiegłego organi- 
zacja ruchu autobusowego nie postąpiła ani 
o jotę naprzód. Był czas kiedy zakładeły się 
autobusy, iż pierwsza linja była linją deficy- 
tową, wyrobiłą ona jednak sobie publiczność 
przyzwyczajając ją punktualnością kursowa- 
nie. Podobnie rzecz się ma z każdą nową 
linją, która przez pewien czas mus; być defi- 
cytową, zanim nie wyrobi sobie publiczności 
nie przyzwyczai do tego, że w krótkich od- 
stępach czasu па każdy przystanek przycho 
dzi nowy autobus. 

W wyjaśnieniu Spółdzielnia wskazuje, że 
boczne linje są nadal deficytowe, neszem zda 
niem stan ten jest spowodowany tem, że ma 
szyny kursują tam w odstępach 7 minuto- 
'wych w teorji a w praktyce w jeszcze więk- 
szych. W! tych warunkach opłaga się jechzć 
tylko z krańcowych punktów, nigdy zaś z 

przystanków na linji. 

  

Fiasco białorutenizacji Białorusi 
ROSYJSKI SZOWINIZM ZABIJA AKCJĘ NARODOWCÓW, 

Na ostatniem 13-tym zjeździe Kom. P. B. 
w Mińsku poruszona była m. in. sprawa 
wzmochienia białorutenizacji Białorusi  So- 

wieckiej. Powzięto nawet odpowiednią  u- 
chwałę przeforsowaną przez delegatów z 0- 
kręgu mińskiego, w której wyrhźnie zazna- 

czono „prowadząc w dalszym ciągu walkę z 
nacjonalizmem, partja winna rozpocząć bezii 
tosną walkę z aktywnym rosyjskim szowini 
zmem który staje ma przeszkodzie progžsowi 
budowania narodowej kultuty białoruskiej". 

W związku! z tem działacze białoruscy i 

gazety w Mińsku („Zwjezda* z dn. 2 bm.) 

j wyraźnie wskazując że dotychczasowe próby 

w kierunku białorutenizacji spaliły na panew 

a; pozostały na papłerze i że nawet aktyw 
ni członkowęe partji zapominają o potrzebie 
prady w tym kierunku. 

„Zwiezda'* uskarża się, że wszystkie urzę- 

dy posługują się mową rosyjską i że w za- 
rządzie miasta panuje wszechwładnie rosyj- 
ski szowinizim, któfy ignoruje postanowienia 

białoruskiej komisjł narodowej, a' gazety są 
drukowane po rosyjsku. 

Na zakończenie „Zwiezda* podaje jako 

curjosum fakt, że z ogólnej liczby: pradowni- 
ków na Białorusi tylko 7 proc. prenumeruje 

pisma białoruskie, reszta zaś czyta wyłącz- 
nie rosyjskie. 

Klęska gradowa w 
Onegdaj powiat święciański nawie- 

dzony został silną burzą gradową któ 
ra poczyniła znaczne straty w zasie- 

wach. i 
W gminie kołtyniańskiej grad wybił 

30 proc. zbóż i 20 proc. jarzyn, w zaść. 
Romaszki — całkowicie żyto i zerwał 

pow. Święciańskim 
dach ze stodoły w folwarku Anastazów 
— zniszczone 11 dziesięcin żyta i 5 
dziesięcin jarzyn, w folw. Zabłociszki— 
90 proc. żyta i 50 proc. jarych, w zaść. 
Giłucie jarzyny zniszczone całkowicie 
zaś żyto w 30 ргс. 

Z zemsty podpalił całą wieś 
We wsi Scienka gminy dokszyckiej spłonę 

AE gospodarstw powodując 120 tysięcy zł 

sel się jeden z mieszkańców tej wał Michał 
  

Gnyrak. Mając złość do sąsiada podłożył o- 
głeń pod jego stodołę lecz pożar rozszerzył 
się i zniszdzył prawie całą wieś. 

Podpalacza aresztowano. 

  
  

Wielka 24) za dwa dni przed wyjazdem, ce- lewej kości policzkowej, włosy po stronie le 
lem otrzymania karty wstępu. 

KOMUNIKATY. 

— Związku Drobnych Kupców j 
Przemysłowców Chrześcijan m. Wiłna i woj. 
Wileńskiego, — zawiadamia że Walne Zgro 
madzenie członków odbędzie się w dniu 6 
lipca br. o godz. 3 po poł. w lokalu przy ul. 
Zawalnej 1 m. 4. Na porządki obrad: 1) 
wybór przewodniczącego, 2) Sprawozdanie 
Zarządu i Komisji rewizyjnej, 3) $prawa hur 
towni spółdzielni i 4) Wolne wnioski. 2 

Ze względu na ważność spraw obecność 

RÓŻNE 

— Jak wyglądają fałszywe banknoty 100 
złotowe.  Wlobec zatrzymania w ostatnich 
dniech w obiegu fałszywego banknotu 100 - 
złotowego, Bank Polski sporządził opis tego 
banknotu, celem ostrzeżenia publiczności 
przed podobnemi falsyfikatami, które mogą 
ewentualnie pojawić się w obiegu. 

Fałsyfikat wykonany jest rfa papierze 
zwyczajnym, grubszym, sztywniejszym, koło 
ry ferb jaśniejsze, nie tak intensywne, jak 
na biłecie autentycznym. Znak wodny w me- 
dałjonie wytłaczeny ; natłuszczany, kontury 
profilu twarzy i układ włosów w szczegó- 
łach odmienne. Wizerunek Kościuszki wyko- 
nany niedolnie, twarz o występującej silnie 

wej zmierzwione. Godło państwa — orzeł 
występuje strzepiasto: opierzenie nieuplastys 
cznione. Rysunki kompozycyj ornamentacyj- 
nych oraz tła, o wybiegających promieniach 
z pod wielkiej litery „Z* i liczby „100% nie- 
udolnie cieniowane, przerywane. Druk w tek 
ście i klauzuli karnej cieniowany grubiej, miej 
scami przerywany, o konturach nieostrych. 
Cyiry numeru ścieśnione, nierówne, wykrój 
cyfr odmienny. Całość falsyfikatu utrzymana 
jest w kolorzch brudnych, rysunki wykonane 
są grubszemi, nieregūlarnemi linjami, wsku 
tek czego cieniowanie drobnych  kompozy- 
cyj rysunków nie występuje tak czysto i 
przejrzyście jak na bilecie autentycznym. 

Falsyfikat jest niezbyt trudny do rozpo- 
znanią. | 

—- Niepowodzenie demagogów z 
18-kiw Głębokiem W dn. 3 bm. do Głę 
bokiego zjechali nowowybrani posło- 
wie z 18-ki Wieromiejew i Dworczanin 
z zamiarem urządzenia wiecu. Ludność 
jednak nie chciała słuchać ich bredni i 
w ciągu 10 minut wiec rozpędziła. 

Przyczem tłum był tak podniecony, 
iż nie obeszło się bez interwencji о- 
becnego na wiecu referenta bezpieczeń 
stwa.



SMOŁCOWY, 
  

— Dwutygodniowej kursy pszęzelarskie. 
Wzorem lat RER Wileńskie Towarzysta 
wo Organizecyj i Kółek Rolniczych wspólnie 
z T-wem Pszczelarskim ziemi Wileńskiej or- 
ganizuje w Wilnie 2 tygodniowy kurs pszcze 
larski dla dokształcenia pszczelarzy - prak- 
tyków. Początek kursów w dniu 15 bm. w 
lokalu Twa Wilno, Sierakowskiego. 4. Te- 
oretyczne wykłady odbywać się będą od g. 
17 do 20, zajęcia zaś pzaktyczne od godz. 
11 do 13. Zapisy przyjmuje kancelarja Wil. 
T-wa O. i K. R. Wilno, Sierakowskiego 4. * 
— Wilnianin wygrał trzy tysiace dolarów. 
"W ostatniem ciągnieniu dolarówk: wygra 

na w wysokości 3 tysięcy dolarów padła na 
numer dolarówki będącej w posiadaniu p. 
Baltera, właściicela domu przy ulicy Nowo. 
gródzkiej. 

Zbiegiem okoliczności Bałter nabył dolaró 
wkę wprzeddzień ciągnienia w kantorze Szes 
kina. 

— Wyjaśnienie. Przed kilku dniami po- 
daliśmy wzmienkę o przekazaniu przez Gmi- 
nę Żydowską sprawy nominacji rabina wi. 
łeńskiego do Najwyższego Trybunału  Ad- 
ministracyjnego. Obecnie dowiadujemy się 
że zaszło tu nieporozumienie _ mianowicie 
chodzi tu o uchwałę Rady Gminy z dnia 
5—VIH 29 upoważniającą adwokata posła 
Hartglasa do bronienia jej stanowiska w 
sprawie rabina wileńskiego przeciwko wy- 
stąpieniu dwuch członków ugrupowania 
„Agudy* w tej sprawie w Trybunale. 

TEATR ! MUZYKA 

— Tea Miejski w «utni, Dziś pełna 
wytwornego humoru i zabawnych śytuzcyj 
komedja Lenza „Perfumy mojej żony”, Za- 
równo doskonałe wykonanie zespołu pod 
reżyserją Ryszarda Wasilewskiego, jak też 
efektowna wystawa tworzą prawdziwie ar- 

gk ia Ogrodzia po Bernardyń. Sad w ardyń- 
skim, Dziś w dalszym ciągu WRS 
ca do łez wyborna krotochwila Thomasa 
Brandona „Ciotka, Karola".  Wwykonaniu 
tej artystycznej krotochwiłi biorą udział wy- 
bitniejsze siły zespołu pod  reżyserją K. 
Wyrwicz « Wichrowskiego. Publiczność ba- 
wi się znakomicie, oklaskując  entuzjasty- 
cznie wykonawców sztuki. 

*"YBĄDKI | KRADZLYCZE 

—w 'ypadki w ciągu doby, Od dnia 3 bm 
godz. 9 do dnia 4 bm. godz. 9 zanotowano 
ogółem wypadków 46, w tem kradzieży 5, 
opilstwa 15, przekroczeń administrecyjy- 
nych 15. i 

— Pywiesił się podejrzany © рой- 
palenie. W lesie w odległości 3 i pół 
kilometrów ad wsi Ozierewo, gm. bo 
hińskiej znaleziono wiszącego na drze- 
wie Szymana Pawła, mieszkańca wsi 
QOzierewo. Dochodzeniem ustalono, że 
Szyman popełnił samobójstwo w oba- 
wie przed aresztowaniem, gdyż podej- 
rzany był o podpalenie domu na szko- 
dę Mikuliczowej Elżbiety. 

— Utonięcie. Podczas kąpieli w rzece Ho 
łubiejce około wsi Hołubieje gm. woropajew 
skiej utonął robotnik huty szklanej  Żujan 
Wasyl. Zwłoki wydobyto. 

— Okradzenie chłopa. Na szkodę Worsy 
Antoniego mieszkańca, kol. Zareże, gm. duni 
łowickiej ze strychu domu skradziono 2 fu 
tra i różną bieliznę ogólnej wartości 762 zł. 
Prócz tego skradziono weksel na sumę 400 
złotych. 

— Kradzieże mies(zkaniowe. Na szkodę 
Granwaldowej Rachieli, zam. Wołokumpja 6 
w mocy z dn. 2 na 3 przez otwarte okno skra 
dziono z mieszkania meldującej różnej bieliz- 
ny oraz lornetkę damską w srebrnej oprawie 
łącznej wartości 1200 zł. > 

Również Hawrałkiewiczowei Eugenji, Gim 
nazjalna nr. 8 w czasie jej nieobecności w 
mieszkaniu skrzdziono różnej garderoby mę- 
skiej i damskiej ogólnej wartości 350 zł. 

— Aresztowanie złodzki. W dn. 3 bm. 
Bujnowski Wiktor, Krakowska 32 zameldo- 
wał policji iż w nocy z 2 na 3 bm. dokonano 
kradzieży garderoby męskiej ; damskiej, bie 
lizny oraz 150 zł. gotówką na, łączną sumę 
1500 zł. Dochodzeniem ustalono, ż ekradzie 
ży tej dokonali zawodowi złodzieje Tereszko 
Antoni, Grygielewicz Adam i Niewiarowicz 
Antoni zam wszyscy przy ul. Kalwaryjskeij 
107. Rzeczy odnaleziono u znanego pasera i 
b. koniokrada Zelmana „Rudnickiego, zam. 
przy ul. Wiłkomierskiej 74. Pieniędzy dotych 
czas nie odnaleziono. Rzeczy zwrócono po- 
szkodowanemu. Sprawców kradzieży oraz 
'pasera zatrzymano. 

i na chwilka. Szofer Rubin, zam 
przy ul. Miłosiernej 6 zameldował policji, że 
w dniu 1 bm, ypożyczył na kilka godzin 
2 rowery firmy „Berden* za nr. 202 i 205 
Pszczółkowskiemu  Józćfowi i Dosowskiemu 
Janowi, zam. przy ul. Raduńskiej nr. 33, któ 
rzy dotychczas rowerów mełdującemu nie 
zwrócili. 

—Nagły zgon. W: dn. 3 bm. Kozioł Jó. 
zefa lat 20 zam. przy ul. Rossa 33 nagle zmar 
ła. Przyczyna Śmierci narazie  nienstalone. 
Władze sądowe powiadomione. 

— Pożary na wsi. W kol. Kozarezy gm. 
graużyskiej spalił się dom mieszkałny oraz u- 
rządzenie domowe. Straty wynoszą przeszło 
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ROZDZIAŁ VI. 

Początek  terrPru. 
Tego wieczoru Wirginja pracowa- 

ła dłużej w biurze. Praca jej polegała 
nietylko na pisaniu listów, dyktowa- 
nych przez szefa, brała ona żywy 
udział we wszystkich interesach jego, 
prowadziła buchalterję i znała wszy- 
stkie finansowe operacje Gattermana 
w Londynie, Paryżu i New-Yorku. Ona 
też była jedyną z całego olbrzymiego 
personelu, zatrudnionego w  przedsię- 
biorstwie Gattermana, która mogłaby 
powiedzieć, że był to bożek na glinia- 
nych nogach, który prowadził niezmier 
nie hazardową grę, operując często 
mitycznemi wprost sumami, których 
nie posiadał. Miljony akcyj przepływa- 
ły przez jego ręce, niby bezwartościo 
we papierki. Prowadził grę, walczył, 
zwyciężał często, często ponosił klęskę 
na olbrzymie sumy, czasem  wstrząsał, 
światem finansów, jakby wszechwład- 
ny mocarz złota. 

Często powtarzał Wriginji, že meto, 
da jego jest bardzo prosta i polega na 

REHABILITACJA. 

Magazynier eksp. towarowej Dymitr Drze- 
wicki, jego zastępca: nieoficjałny Władysław 
Słaboniewski, pom. magazyniera Justyn Iwa 
nowski i kancelista Antoni Butkiewicz stanę- 
li wczoraj przed Sądem Okręgowym. 

Akt oskarżenia zarzucał im wymuszanie 
łapówek od inkasenta warzawskiej fimy tran 
sportowej „M. Buchalter" Mojżesza Каркн 
na. 

Oskarżeni mieli rzekomo wywierać presję 
utrudniając Kapłanowi pracę. 

Sąd po zapozna się z materjałem dor 
wodowym sprawy nie znaległ podstaw do 
wyniesienia wyroku skazującego i wszyst- 
kich oskarżonych uniewinnił. 

Po' ogłoszeniu wyroku prokurator zapowie 
dział złożenia skargi apelacyjnej. 

Obronę wnosił mec. Kulikowski. 

  

CIEKAWA WYCIECZKA WIOŚLARSKA 

Dziś o godzinie 4tej trzej wioślarze wi- 
leńscy członkowie Pol. Klubu Sportowego 
pp. J. Sztrajl, F. Abramowicz, oraz dr. j. 
Szyszkowski wyruszają łodzią w kierunku ka 
nału Ogińskiego. 

Ciekawa ta wycieczka potrwa trzy ty- 
godnie. 

W przeszłym roku pp. Sztrall i Abra. 
mowicz odbyli podobą podróż łodzią wła» 
snej konstrkcji. 

DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI. 

Dziś o godz. 5 po poł. na boisku Ma! 
kabi odbędzie się mecz piłkerski drużyn 
Makabi 1 — Lauda I. 

Ze Mk na słabą formę Laudy 
leży oczekiwać zwycięstwa  Makabi. 

na. 

OLEJARNIA 

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

Bocznica: Pionier-Park 28. 

PROPONUJE PO CENACH 
FABRYCZNYCH 

w ilościach dowolnych 

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

POKOST ODBARWIONY 

OSAD POKOSTOWY dla kitów i grunt. 

KIT SZKLARSKI 

OLEJNIANY 

KUCH LNIANY 

orzeszkach i mielony w płytach, 

! na mączkę. 6 

Br AAAA 

ĄBAJCIE 
we wszystkich „aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
WAVAYAWAYAYAVCV/ 

DOBRA OKAZJA 
Sprzedaje się z powodu nagłego wy- 
jazdu folwark 30 ha, o dobrej glebie, 
Ślicznie położony, miejscowość zdro- 
wotna, las: brzoza i budulcowy oraz 
rzeka rybna, przy folwarku zabudowa- 
nia gospedarcze—kompletne, dom miesz- 
kalny—4 pokoje. 48 km. od Wilna, pół 
km. od stacji kol. Cena 30.000 zł. Zgł. 
Ajencja „Polkres*, Wilno, ul. Królew- 
ska 8, tel. 17-80. 

m 
wą 
p 
wą 
gł 
За 
5 

5 
ч 
gi 
wą 
в 
ną 
gm 
m 

    

2000 zł. Pożar powstał wskutek uderzenia pio 
tuna. 

Na szkodę Bałundy Wincentego,  miesz- 
kańca zaść. Olany, gm. kucewickiej spalił 
się dom mieszkalny, chlew i urządzenie go- 
spodarcze. Straty wynoszą przeszło . 84 
złotych. 

Na szkodę jotko Stanisława, mieszkańca 
zaść. Michałowo gm. graużyskiej spaliła się 
stodoła oraz narzędzia rolnicze ogólnej war- 
tości 3200 zł. 

Podczas ostatniej burzy skutki m uderze 

tem tylko, aby skupować tanie paniery 
wartościowe, aż do chwili, gdy zaczną 
wzrastać w cenie. Umysł jego był 
wszechstronny: interesowały go wszel- 
kie przedsiębiorstwa, akcje, wszelkie 
handlowe poczynania. Wszystkie więk 
sze banki odczuwały na sobie finanso- 
wą siłę Gattermana. Niejednokrotnie 
już przeżywał on ciężkie kryzysy. Ale 
wkońcu stawał na nogi, równie silny 
i wpływowy, jak dawniej. 

„ liczył zaledwie 250.000 czytelników, 

    

Jak ginie wielki dziennik? 
W okresie kartelizacji i powstawania 

trustów powstają też olbrzymie  trusty 
gazetowe, które są faktyczną potęgą w ży- 
ciu politycznem swych krajów. 

Ciekawe informacje o niedawnej fuzji 
dwu wielkich dzienników angielskich, 0 
której donosiliśmy przed pewnym czasem, 
zamieszcza obecnie temtejsza prasa. 

Z dnia na dzień przestał wychodzić fi» 
beralny „Daily Chronicle", przez szereg lat 
przyboczny organ Lloyd George'a. 

| | „Daily Chronicie" przez kilka let swego 
istnienia zdobył sobie niezwykłą wprost 
poczytność. Zakupiony przez Lloyd Geor- 
ge'a jeszcze za pełnej wojny „za psie pie- 
niądze* z funduszów _ ówczesnej koalicji 
rządowej doszedł po wojnie pod  wytraw- 
nem kierownictwem do tak olbrzymiego 
rozwoju, że co do liczby nakładu štai na 
drugiem miejscu po „Daily Mail“, Rozwój 
ten postępow ustawicznie, co jednak nie 

     

   

  

przeszkodz Lloyd George'owi sprzedać 
prosperują; dziennik  z. ogromnym | zy= 
skiem za miljony funtów  sterlingow.     

  Stalo się to 'w 1927 +. : w rezultacie — па- 
bywcy przyniosło czystą stratę. Lloyd Ge- 
orge sprzedai pismo, aby się uchronić przed 
dużemi wydatkam; w związku z odnowie- 
niem pisma. W kilk4 lat po wojnie wszy- 
stkie wielkie dziennik. londyńskie zaczęły 
się odświeżać. Pobudowano nowe olbrzy- 
mie gmachy z halami, lokalami klubowem:, 
salami na zebrania i uroczystości, odbiorni- 
kam? redjotelegraficznemi, i t. p. odnowio- 
on również drukarnię, odświeżono  mater- 
jai, odmłodzono personel, jednem słowem 
ożywiono całość. 

Kosztowało to oczywiscie olbrzymie 
sumy, ale było niezbędne. Lloyd George 
mie miał zamiaru wydawać tego, co _ już 
та piśmie zarobił i woleł sprzedać. Nowy 
nabywca nie rychło rozpatrzył się į zorjen- 
tował w sytuacji a gdy wreszcie w ubie- 
głym roku przystąpiono do  odmładzania 
„Daily Chronicle'; okazało się że było już 
zapóźno. Czytelnicy odbiegli już. . Młodsze 
wojenne pokolenie liberałów wolało czytać 
żywy „Daily News", aniżeli starszy  ze- 
wnętrznie i w treści „Daily Chronicle". 

„ Omierė jego nastąpiła zupełnie niespo- 
dziewanie. ewnego dnia rozeszły s'ę po- 
głoski, że wydawnictwo zostanie Zzwieszo- 
ne, ale redaktorzy pracowali jeszcze. Naza- 
jutrz znów pogłoski, że toczą się rokowania 
z wydawnictwem  „Daiły News" o fuzję. 
A trzeciego dnia współpracownicy redakcji 
administracji i drukarni zastali bramy zam. 
kniete. „Daily Chronicle“ nie ukazał się wię 
Gej, natomiast pojawił się na ulicach. 
miasta „Daily News and Chronicle“ w wy- 
niku szczęśliwie, mimo wszystko przeprowa 
dzonej fuzji. 

W ten sposób „Dzily News“ 
szcze udowodnił, że jest smokiem, 
niającym jeden dzienyśk po drugim. 

Już przed wojną wchłonął on w iden- 

raz je- 
„ wch'a- 

tyczny sposób „Morning Leader", a przed 
dwoma laty inny poczytny z początku 

dziennik liberalny, „Westminster Gazette", 
Tak więc liberali posiadają dziś zaledwie 

„Daily News and Chronicle“ уу dwa organy: 
add Guardian* na prowin- stolicy i 

1. 

Świadczy to o znacznem skurczeniu się 
wpływów liberałów w kraju w ostatnich 
latach, a tem samem i o znacznym spadku 
liczby czytelników pism liberalnych. Take. 
tyka targów partyjnych której z niezwyk- 
łym uporem trzyma się Lloyd George, nie 
zawsze prowadzi do sukcesów wyborczych 
Czy ta bierność nie prowadzi jednak do zu 
pełnego zaniku liberałów i do powrotu do 
dawnego systemu dwupartyjnego w Anglji? 
Liberałów dziś już nazywa sie zachowaw- 
czą „flją Labour Party, z powodu stałej 
współpracy tych dwóch stronnictw. 

, O tem właśnie przesuwamiu * się wpły- 
wów liberałów na lewo świadczyć może 
również fakt, że organ  Labourzystów, 
„Daily Herald", który przed rokiem jeszcze 

dz 

  

liczy przeszło miiljon czytelników, stan p 
dania konserwatystów pozostaje bez 
a liberałów kurczy się co kilka lat o jedno 
pismo. 

Wobec zamknięcie, „Daily Chronicle“, 
stolica Anglii posiada obecnie zalędwie 
cztery dzienniki ranne jednopensow:, które 
dziłą między sobą sześciomilionowa masę 
czytelników, Są to: „Daily Mak „Daily 
Expres“, „Da'ly News and Chronicle“ į Daily 
Herald“. Z „Morning Post“ już sie dziś nikt 
nie liczy, a „Times” i „Daily Telegraph", 
sprzedawane po 2 pensy, mają swych czy 
telników, ale rezygnują z mas. Ponadto po- 
zostają trzy dzienniki wieczorne. 

  

    
    

    

UWYSOZETOE ANTYK 

nia pioruna spłonął dom mieszkalny z chle- 
wem na szkodę. Untanowej Jadwigi, i na 
szkodę Ułazowej Damiceli — dom mieszkal. 
ny mieszkanek wsi Krawiciszki, gm. twercc- 
kiej. Straty wynoszą przeszło 8.000 zł. 

We wsi Niechwiady gm. żodziskiej cd 
uderzenia pioruna na szkodę Cikoty Jana i 
syna jego [Józefa spłonęły dwa domy miięsz 
kalne, 4 chiewy, 2 spichrze, 2 cielaki, 4 świ. 
nie, 25 kur i 8 pni pszczół oraz zapasy zboża 
1 inwentarz martwy. Straty wynoszą przesz- 
ło 17.000 zł. 

ni ołowiu, ale Wirginja podejrzewała, 
że kopalnie te były w mniejszym lub 
większym stopniu wyeksploatowane i 
prawie bez wartości. A jednak Gatter- 
man skupował nadal te akcje, aż dopó 
ki nie zebrał wszystkich w swych rę- 
kach. Ale kalkulacje finansisty okazały 
się zawodnemi i dnia tego  Wirginja 
musiała robić rachunki, których wynik 
był nader smutny. 

W biurze panowała martwa cisza, 
Wirginja, która dopomagała mu w którą zakłócał tylko szelest papierów, 

prowadzeniu tych wszystkich intere- 
sów, co rano musiała przedstawiać 
swemu szefowi szczegółowy wykaz 
prac z dnia poprzedniego. Była to pra 
ca dosyć skomplikowana, prowadziła 
ona młodą dziewczynę w labirynty ta- 
jemnic giełdowych, a których istnieniu 
nie miała dawniej najmniejszego poję* 
cia. 

I była to praca bardzo męcząca. Z 
jakąż niecierpliwością oczekiwała chwi 
li ukończenia mozolnej pracy! 

Na dole, pod biurem, olbrzymi, luk- 
susowy dom, żył bujnem życiem. Re- . 
stauracje zalane były powodzią świateł 
a najlepsza orkiestra Londynu upajała 
gości muzyką. I tylko w biurze Gatter- 
mana panowała ponura CiSza, przery- 
wana tajemniczemi szmerami, a drżące 
cienie zdawały się wypełzać ku stoło- 
wi, na który spływało białe światło, 
oświetlając główkę, pochylonej nad pa 
pierami Wirginii. 

By to trud nielata! W ostatnich; 
czasach Gatterman zakupił akcje kopal: 

przerzucanych przez Wisginję. 
Zdziwiła się, gdy spojrzawszy na 

zegarek zobaczyła, że już się zbliża 
dziesiąta. Nigdy dotąd nie zdarzało się 
jej pracować do tak późna. Czas „prze- 
leciał jej szybko wśród cyfr i rachun- 
ków . 

Westchnęła z ulgą. Z wysiłku zabo- 
lała jej głowa, ale czuła zadowolenie, 
że tak dobrze dała sobie rady z zada” 
niem, że będzie mogła nazajutrz zdać 
szczegółowy raport z operacyj, doty- 
czących niefortunnych akcyj ołowiu. 

Wirginja nie żałowała swych wy- 
s'łków i pracy. Współpraca z Gatta-nia 
nem nie była rzeczą łatwą i miłą, ale 
dużo można było mu przebaczyć, za 
jego pełen szacunku stosunek do“ sekre 
tarki . uznanie, jakie okazywał jej zdol 
nośc.cm i bystrej inteligencji. Często 
upominkami starał okazać swą wdzię- 
czność i niezręczna uprzejmość tego 
twardego człowieka usbosobiała przy- 
chylnie Wirginję. 

Wirg'nja ztožyla papiery i uporząd 

  

  

  

  

  

© 

= 2 

Dziś! | Przebój niemy | od godz. 4.30 do 7-ej ceny miejsc zniżone: BALKON 60 gr., PARTER 1zł. D zi Šš 
8 1) Sensacja 5 46 wzruszający = KINOTEATR | Dž „Ailuh NA BAGNISKU" "cat Uwagal 2) REWIA MORSKIE 
rei M RS е „HELIOS" | go OKA w Warszawie „B AEEGEM WA ŁAWY | 

muzyka, śpiew, łance 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 : ‘ 6 

MIEJSKIE A 8 p 

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

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

„ 
  

DZIŚ! 
śpiewno - dźwiękowa p. 

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„KOLLYWGOD' 
Mickiewicza 22. 

Wielka kreacja 

t 

T-ej ceny miejsc: PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

(lżywiony ruch pod 
hiegunem półaoenym 
Ruch tego lata w miejscowościach pod- 

'biegunowych zapowiada większe niż kiedy- 
kolwiek ożywienie. Nie mniej, niż 7 ekspe- 
dycyj wyrusza do Grenlandji, Szpicbergu, 

  

-Ziemi Franciszka Józefa, Nowej Ziemi i La- 
sbrądoru, a mianowicie: brytyjska, атегуКай- 
"ska, niemiecka, trzy norweskie i jedna szwe- 
dzka. Niektóre z nich zaopatrzone są w 
środki, umożliwiające im przezimowanie na 
lodowcach, czyli t. zw. wewnętrzynch po- 
lach lodowych. Główne jednak zaiteresowa- 
nie dotyczy  Grenlandji. 

Norwegja bierze najwyższy udział w 
ekspedycji brytyjskiej, której cel polega na 
zbadaniu warunków drogi powietrzenej z 
Angiji ponad wyspami Farroerskiemi, lslan« 
dją i Grenlandją do Kanady. Zainteresowa- 
nie Norwegji tą sprawą potęgują wieści O 
zamiarze Rz odkupienia  Grenlandji od 
Danji. Tranzakcja podobna spotkałaby się 
z bezwzględnym protestem ze strony — №г- 
wegii, której łowieckie i rybołówcze  inte- 
resy w obrębie Grenlendji mają decydujące 
znaczenie dla kraju. Nadto Norwegja ni. 
gdy nie uznawała suwerennych praw Da- 
nji do Grenlandji, z wyjątkiem tylko wą” 
skiego pasa nadbrezżnego. 

zjwiększa z tych ekspedycyj jest nie- 
miecka pod przewodnictwem prof. Wege- 
nera. W. skład jej wchodzi czternastu uczo- 
nych specjalistów, jest też ona najliczniej: 
szą ekspedycją niemiecką w ciągu ostatnici 
łat dwudziestu i wyruszyła na specjalnym 
okręcie „Disco“. Wpoczątku bieżącego 
miesiąca zawinął do Reykjawik na Islendji, 
mby zabrać ma pokład dwadzieścia pięć 
koni, które mają podczas letnich miesięcy 
zastąpić na lodowych polach używane do- 
tychczas w tym celu psy. Niezależnie jed. 
nak od tego sprowadzone też zostały _do 
Grenłandji liczne zaprzęgi psów. Plan 
polega na zabiciu koni podczas zimy i zdo- 
byciu tą drogą mięsa końskiego dla ludzi 
i psów. Po przebyciu do Grenlandji, ma się 
ekspedycja rozdzielić ma trzy grupy, z któż 
rych jedna pozostanie w środku wyspy o 600 
mil zngielskich od wybrzeża na wysokości 
8000 stóp nad poziomem morza. 

Ekspedycja zaopatrzona jest w krótkofa 
lową stację bezdrutową dla wzajemnego ko 
munikowania się poszczególnych oddziałów 
które mają zbadać grubość pokładu lodowe- 
go. 

ORZEKA ZWI 
RADIO 

SOBOTA, DNIA 5 LIPCA 1930 R. 

11.58: Sygnał czasu. 

12.10 — 12.40: Muzyka z płyt gramof. 

13.10: Komun. meteorolog. 

17.10 — 17.15: Program dzienny. 

17.15 — 17.30: Kom. Wil. Tow. Organ. 
i kół roln. 

17.30 — 18: Audycja dla dzieci: „Nie 

sforna, Zosia“ pióra H. Hokendlingerówny w 

wyk. Z. D. R. W. Transm. na wszystkie 
stacje polskie. 

18 — 19.5: Nabożeństwo z kaplicy w 

Ostrej Bramie, transm. na całą Polskę. 

19 — 19.15: „Co nas boli?“ przechadz- 
ka Mika po mieście. 

19.15 — 19.40: Muzyka gramofon. Kon- 

cert życzeń. 
19.40 — 20: Program na tydzień następ 

ny i rozmaitości. 

20 — 20.15: Prasowy dzien. radjowy z 
Warszawy. 

20.15 — 22.15: Koncert z ogrodu Bemar 
dyńskiego w Wilnie ałbo koncert z Warsz. 

22.15 — 22.30: Komunikaty z Warsz. 

22.30 — 23.30: Muzyka z płyt gramofon. 

z 

  

kowala na biiirku, przy tem niezc22 
Gym iuchem zrzuciła na podłogę ci 
przycisk. Nieoczekiwany hałas przestra 
szył ję, mimowoli zasłoniła twarz rę- 
kami. Widocznie praca wyczerpała jej 
neiwy. Niezadowolona z siebie posta- 
nowiła pójść do domu piechotą, aby 
crzežwiė się ruchem i powietrzem. Do- 
piero teraz odczuła, jak wielka cisza 

   

  

otoczała ją w biurze: w dzień, stuknię=, 
cie nie zwróciłoby nawet jej uwagi. 

Obejrzała się pa pokoju. Olbrzyini 
zokal by! ciemny. Meble wydawały się 
<bce i niesamowite, miewielki k:49 
światła dookoła lampy nie rozświetjał 
dalszych przedmiotów. 

— Nerwy mi się roztrzęsły zupeł- 
nie! — pomyślała,a i dodała: — ]e- 
stem jeszcze bardzo głupia! — a w głę 
bi serca jakiś głos dodał jeszcze ciszej: 
— Chciaabym, žeby Tonny tu był. 

Życzenie to było, oczywiście śmie- 
szne i nieziszczalne: przecież dosyć już 
było tych godzin, które spędzali razem 
przy śniadaniu... a jednak, jak bardzo 
pragnęła ujrzeć go czekającego przed 
drzwiami Domu Gattermana! / 

Wirginja dumnie zacisnęła wargi. 
Postanowiła przecież nie myśleć o tym 
młodym człowieku, który pozwala s0- 
bie mieć jakieś tajemnice przed nią. 
Ale tu, w biurze było tak straszno, tak 
nieprzytulnie, pokój wydawał się wy- 
jatkowo duży tego wieczora! 

Nerwowo zape!ła wszystkie šwia- 
tła. Teraz było trochę lepiej. Teraz 
rzeczy przybrały dawną postać, meble 

  

SMAKOSZE PIWA! UWAGA! 
jest do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

Piwe Żywieckie A 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
„Zdrėj Žywiecki“, „Marcowe“, „Porter“ i „Ale“, 

„LAKLĘTA RZEKA 
TY COMPSON i ulubieniec publiczności RYSZARD BARTHELMESS. NAD PROGRAM: DODATEK MUZYCZNO- 
oPIEWNY z opery „RIGOLLETO* w wykonaniu słyn. zespołu. Początek seansów o g. 5-ej, ostatni 10.30. Do gadz. 

  

Role główne Si © 

rzają: znakomita BET- 

  

Pożyczki 
hipoteczne i wek- 
slowe załatwiamy 
na pewne zabezpie- 
czenie, na dogod- 
nych warunkach 

Wileńskie Biuro Ka- 
misowo - Handłowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. —0 
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lo do TEZ 
odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. w 

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn Z BBY 

WILNO, ZARZECZNA 19. Lions Toi QT 
BF——7- autobusem 

adąc z Grodna 
de Wilna 

dnia 1 lipca r. b. zna- 
ziono pieniądze, do; | PIARINA | FORTEPIANY | || doco poncz c 

Światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż || Wiedzieć się w. т 
Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, A. Drygas, || mistracji „Siowa“. | 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- gubieną książę woj 

SĘ koce o Lo: wyd. przez 

K Dąbrowska I. Niemiecka 3, m. 6. COW ZE Е USE SÓD na imię Antoniege He- 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. rasirmowicza, rocznik 

1900, unieważnia się, 

L TIT T gubioną książkę 
gość i PARGELĘ wojskową. wydaną 

ё FOSABY przez P. K. U. 
GB kosmetyka © ė ТЕБ МЕ [Vie socnik Is, 

akis i r a na imię Ewna Stru- 
L ano a i la w jczański: unieważ- 
E EEE Poszukuje obrębie m. Pod- |nia de i — 

Nr se zawiada- posady gońca, woźne-| brodzie przy rzece 
mia sie, że Gabi- go, lub jakiego innego | sprzedają się za 950 

net Kosmetyki zajęcia. Pióromont 11 i 2000 1 „Žgubioną 
Leczniczej „Cedib, J. m. 23, Czesław Cze-| dol. Krėlewska 3—9 | “8! ZZ B. ane 
Hryniwiczowej (Wielka kołowski. EA LS Т * 

„a obr I A anas sou ses korų, valevašis się y na okres letni, o » 
7 lipca do 31 sierpnia Kupna | sprzedaż BAYAWSŁE 

roku bież. —Т оаа оуе я Рча вр nieważnia się skra- 
Gabinet Sprzedaje się ' U dzioną KE 
abing przed į Skową, wyd. przez 

Racjonalnej PLAC A noz LWWAWAUK S U. M AES 
smetyki Leczni- Kalwaryjskiej. Dowie- ; RA imię Jerzego 

czej. dzieć się: Połocka 14 Fachowo Prusiewicza, zamieszkąć 

Wilno, Mickiewicza 31 M ЪЬ е Ё' 7 wiecz. | wykonujemy wszel- | 50 ® Ю. a й. 4. ierasimowówna. —0 | kie roboty przepi- | SZCZYZN2, gm 2 

kobiecą konser- Sywania na maszy- | Skiej- pow. Oszmiański 4 
rod wuje, doskonali, 

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

  

Majątek ziemski 
obszaru 300 ha w 
woj.  Nowogródz- 
kiem, wszystko u- 

  

i łupież. Najnowsze] żytki, o pierwszo- 
zdobycze kosmetyki ra- | rzędnej glebie, ide- 

cjonalnej. alnie nadający się 
Codziennie od g. 10—8. | do parcelacji, wśród 

W, Z. P. 48. | chęthych nabywców 
miejscowych — do 

KOBIECĄ | sprzedania z rozter- 
Urodę konserwuje, | minowaniem wpłat 

doskonali, odświeża, | Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe usuwa braki i skazy. 
Mickiewicza 21, tel. Regulacje i trwałe przy- 

  

  

cieranianie brwi. Gabi- | 152. W 
net Kosmetyki Leczni- 
czej „CEDIB* J. Hry- 
niewiczowej. Wielka 18 
m. 9 Przyjmuje w g. FOLWARK 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 | „eg winem, obsza- 

“ru około 35 ha, 
ziemia pszenna, Za- 
budowania  komp- 
letne, w dobrym 
stanie, sprzedamy 
przy gotówce 2.000 

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

AAUSLERKI_ sz 

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

      

  

  

były znów te same, dobrze znane, te 
same półki, stara kasa ogniotrwała, w 
której przechowywano ważne dokumen 
ty i księgi rachunkowe! 

Wirginja zdjęła palto z wieszaka i 
nagle uczuła przypływ nowej fali sira- 
chu. Rozumiała, że to niema sensu, 
ale wydało się jej nagle, że ten jasno 
oświetlony pokój, jest otoczony nieprze 
miknionemi ciemnościami, z których 
wyzierają śledzące ją tysiące par wro- 
gich oczu. Ogarnęła ją niewyjaśniona 
trwoga i chęć krzyczenia, wołania o 
pomoc, rzucenia się do ucieczki. , 

— Wirginjo Telford, — powiedzia- 
ła głośno dla dodania sobie odwagi,— 
zwarjowałaś widocznie: Pfoszę nie roz- 
puszczać swych nerwów i iść spać. 

Oczy jej padły na telefon stojący 
na biurku i w pamięci stanął dobrze 
znany numer telefonu Tonny'ego. 
Niechby zatelefonowała tylko a Tonny 

zjawiłby się momentalnie i odwiózł 
taksówką do domu. Ale odepchnęła od 

siebie tę pokusę, musi sama opanować 

bezpodstawny strach i zwyciężyć roz- 

klekotane nerwy. Uśmiechnęła się do 

siebie: 
— Dziękuję panu, mr. Steevens! 
Zgasiła lampkę na biurku i! jeszcze 

raz obejrzała się po pokoju, jak to ro* 
biła zawsze, przed odejściem do domu. © 
Otworzyła drzwi na korytarz i wtedy 
dopiero zgasiła wszystkie lampy. Biuro 
pogrążyło się w ciemnościach, jakby 
ktoś otulił cały pokój w gęstą zasłonę 
z czarnego jedwabiu. 

nach 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel, 
152 —0-! 

    

  

  

  

11 kilometrów od Wilna, przy 
samej szosie Wilno - Mejszagoły 

sprzedaje się działka ziemi 
bez zabudowań, obszaru 24,7479 ha, za 
3.000 dolar. Oględziny bezdozwolenia. 
Dojazd autobusami N» 20. Tuformacje: 
Wilno, ul. Konarskiego 3 m. 4, godz. 
17—18. Stelmakowówna. — 

kupuje się towary gwa- 
kejkarzystniej rantowanej dobroci u 

GŁOWIŃSKIEGO. — Polecamy różne 
nowości sezonowe, mory, jedwabie, 

popeliny, satyny oraz pończochy i 

skarpetki modne. 

UWAGA. — WILEŃSKA 27. 

Szczotki i pędzie . 
najwygodniej kupić tylko w f-mie 

„B. Symonowics” 
Wilno, ul. Ś-to Jańska 7, 

vis a vis Uniwersytetu. — 

  

  

  

  

      
Obejrzaia się po korytarzu. Wypad 

kowo lampa, oświetlająca zwykje ko- 
rytarz, gdy Wirginja wychodziła po 
wieczornej pracy, nie paliła się dzisiaj. 
Korytarz przypomniał czarny tunel i 
wydało się jej, że było tu coś groźne- 
go i' złowieszczego. Doprawdy. serwy 
jej nie były dnia tego w porządku! 

Zamknęła drzwi ma klucz i skiero- 
wała się ku windzie. Tutaj, w tym dłu- 
gim korytarzu, pokrytym miękkim dy- 
wanem, uderzyła ją jeszcze bardziej 
grobowa cisza i spokój. 

Znów z trudnością opanowała gwał 
towną potrzebę ucieczki ji wołania o 
pomoc. Wysiłkiem woli powstrzymy- 
wała się od obejrzenia się, czy ktoś gy 
skrada się za nią. Mocno koje 
torebkę do zamierającego, jak złapany 
ptak serca, szła do windy, czekając z 
upragnieniem końca męki. 

Doszła już do schodów, wiodących 
na górne piętra i do ogrodu z willą 
Gatiermana, wznoszącą się wśród: ziele 
ni, ponad domami Londynu. Da 

Nagle do uszu jej doleciał jakiś nie- 
wyraźny dźwięk.... Zatrzymała się i wy 
dało jej się, że serce pęknie jej ze stra- 

chu. 
Dźwięk się powtórzył. jakiś urywany 

oddech... westchnienie długie... nie- 
pewne kroki, na marmurowych scho* / 
dach... i ciężki upadek jakiegoś ciała. 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Waydyłło. 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo, 
Leb 

Zamkowa 2.


