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

Kióryczne monograćje powiatów 
"Pisząc w Nr. 140 „Słowa* o książ- sposób: p. Otton Hedemann, który 

ce p. O. Hedemanna „Historja powiatu świeżo zakończył monografję brasław- 

Brasławskiego',  piodkreśliliśmy  pa- ską, jako nauczyciel w dalszym ciągu 

lącą potrzebę dostarczenia ogółowi powinien otrzymać płatny urlop i przy 

przyjezdnego nauczycielstwa w jaknaj- stąpić do dalszej pracy nad sąsiednim 

szybszem tempie podręcznika, z które- pow. Dziśnieńskim. P. Edward Szczerbi 

go by, na wstępie swej pracy na obcym cki nauczyciel oszmianski, auior „Ro- 

terenie, młoda nauczycielka, lub młody ku 1831 w powiecie oszmiańskim, ko 

nauczyciel mogli się orjentować w roli rzystający z prawa zabierania archiwal 

i linji, jakie nań przy nauczaniu dzieci nych akt do Oszmiany powinien też о- 

białoruskich historyczna przeszłość na trzymać płatny urlop i być zwolnionym 

szego kraju nakłada. z zajęć nauczycielskich dla tem szyb- 

Podkreślamy w tyin arivkule aiar szego: uzupełnienia monografji pow. O- 

mowe słowa autora © szybkim biegu szmiańskiego, którą Czesław  Jankow- 

czasu wobec faktu, iż olbrzymia wię- ski nie mający dostępu do archiwum 

kszość opracowań monograficznych opracował niecałkowicie. Pozatem cały 
archiwalnych, a dla wieku XIX i sa- szereg naukowców, których nazwiska 

mych źródeł, opiarta jest na języku r*- nie są nam znane, winien być wycofa 
Syjskim, który jeszcze posiada star- ny ze szkolnictwa i do pracy monogra- 

sze pokolenie, lecz który w pokoleniu cznej użyty. W tem sposób w przecią- 
młodem schodzi ze sceny życia, wpły- gu najbliższych dwuch lat cała Wileń 

wając tamująco na przyszłe prace Szczyzna posiąść musi monografje po- 

monograficzne. wiatów — nauczycielstwo zaś podsta- 

Wreszcie podkreślaliśmy  szkodli- wy do owocnej pracy państwowej. , 

wość usuwania sił naukowych, mok: Jeżeli względem MWR i OP, jako 

gących wydatnie przyczynić się do rozporządzającego materjałem nauczy- 

opracowania monografij, wskutek wal cielskim, da się zastosować system me- 

ki związków nauczycielskich, które chaniczny, trudniejszą staje się sprawa 

na nasz teren importują zajadłość i z USB, gdzie środki mechaniczne ustę< 

metody partyjne, zbyi często przeż pują miejsca pobudkom ideowym. 

sfery urzędowe jako wyższość organie Tu wielka rola krzewiciela wiedzy i 
zatorską poczytywane. umiłowania historji swego kraju wśród 

Listy, które otrzymaliśmy w tej akademików przypada p.p. profesorom 
sprawie, jako pochodzące z terenu od USB. Ośmielamy się jednak wygłosić 
podstaw — nauczycielstwa, utwierdza- zdanie, iż większy nacisk praktyczny 

<ją nas w żywotności i aktualności pos 14 wybór prac magisterskich i w se- 
ruszonej przez nas sprawy. Zareago- minarjach wybitnie przyczynić się może 

wały najmocniej stery nauczycielstwa 40 szybszego wypełnienia zadań mono- 
„dzikiego“, nienaležącego do żadne- graficznych o ile USB i M.W.R. i O.P. 
goa związku, i oto jak jedna z nauczycie działać będą w kontakcie. Doszły nas 
lek brasławskich z pod Mior pisze: wieści, iż uwzględnianie tematów zwią- 

„Cała nasza wiedza, entuzjazm i na- zanych z monografją naszych powia- 

Katy oi AE ią m ny a tów. zastosował w pracach seninaryj 
tknięciu się z rzeczywistością. Rzucone do, tych w r.b. profesor Ehrenkreutz. Chow 

aa ada kprdcię aauczfgci dzi tylko o to, aby prace ie przez sto 
i z taką pustką ideową wśród koleżanek i SOwne wydawnictwo stały się dostępne 
kolegów, że dla „gatowania jdeałów przywie- dla nauczycielstwa. 
zionych z seminarjów, zamknięcie się w $ ы 
sobie staje się nakazem chwili... W takiej Z zaciągniętych u dyrektora Arch. 
chwili wewinętrznego skupienia książka wo- Państw. p. Wacława Studnickiego wia 

domości dowiadujemy się, że dużo pra 
gėle, a tem bardziej książka, zaznamizjąca 

cy archiwalnej, sądząc z zapisów, po- 

  

z terenem. pracy, staje się jedyną deską ra- 
tunku“. 

Do słów autorki listu, tak dobitnie zostaje nie zrealizowanej i często na 
oceniających walory wypływające z ten sam SR nieprodukcy jnie pracuje 

książki traktującej historję terenu prac REA: „dad a 
nauczycielskich, możemy dorzucić je- 78 praktycznych póstmięć, ZZ szcze jeden walor, polegający na niknąć tak często praktykowanej u nas 

wskazaniu przez autora „Hist. pow. ma. soy 
Brasławskiego" całego szeregu litera- 28 A y Bo lane tury z której korzystał, a przez to Pee „Młodzieży „Wszechnicy Batoro- 

samo wskazanie nauczycielstwu bibljo EE „ac MORE graiicznego źródła, z którego w chwi nadziei i DIZysžiBEGi — па intencję jej 
iach „zawodu  patrjotycznego i ideo- prac nad przeszłością ziemi, z której 

K : Naga wyszli S Nuras wego” czerpać może pokrzepienie dur RA nasi Najwieksi“. 

“ chowe. Nie przeczymy — zachęta ideowa 

Zastanawiając się nad zrealizowa- Ši iso > ka EU konania dzieła więcej planowości w 
praktycznem dokonaniu nie zawadzi. P. 
Hedemannowi w jego zbożnej pracy 
dopomogli sejmik i starosta Januszkie- 
wicz. Czynniki praktyczny i materjalny 

w górowały nad czynnikami idealnemi, 
A Górującym jednak postulatem dla 

szybkiego zrealizowania monogratji po- 

winno być poszanowanie dla poczynań 
naukowych i na porachunki partyjne i 
polityczne nie może być miejsca. Nie- 
odzownym warunkiem jest szczere po- 
parcie naukowców przez Ministerstwo, 
bez oglądania się na zdania związkow 
ców, którzy nie mają prawa w ocenie 
kwalifikacyj naukowych zabierać gło- 
su. 

Decyzja zależeć powinna od władz, 
'a dbałość a przyszłość kraju i państ: 
wa górować winny nad wygodnem słu- 
žbowem „dolce far niente“, wyplywają 
cem z oparcia się władz kuratoryjnych 
o masową większość związkową. 

Każda praca monograficzna przez 
to, samo, iż daje możność pogłębienia 
historji naszego kraju, jest tak wielkim 
czynem państwowym, że przy niej 
wszystkie odcienie partyjne giną. 

Michał Obiezierski. 

niem w najszybszem tempie historycz- 
nych monografij powiatów naszego 
kraju, widzimy dwa czynniki których 
poparcie ideowe i materjalne wybornie 
przyczynić się może i powinno. 

Pierwszym — jest Ministerstwo! 
R. i O. P., drugim — Uniwersyte: S. 
B. 

Stawiając na pierwszym planie M. 
W. i O. P. czynimy to świadomie, wy- 
chodząc z założenia, iż jest ono pierw 
sze zainteresowane w naprawieniu błę- 
du powstałego z bezplanowego  osa- 
dzenia szkolnictwa powszechnego 
cz nauczycielstwo przyjezdne. Za 

mało jest wydawać cyrkularze przy- 
słanym nauczycielom z gabinetów war- 
szawskich w rodzaju programu historji 
M. W. R. iO.P. z 1928 r „str. 16 o 
„obowiązkowym temacie „naszej miej- 

+ scowości, jej przeszłości i zabytkach”, 
jak również o znajomości języka miej. 
scowego. Programy te należy  zreali- 
zować, a na to trzeba się rachować z 

rzeczywistością, trzeba z równym tupe- 

tem i energją błędy swoje naprawić. 
Materjalne środki naprawy  znaj- 

dują się w rękach M. W. R. i O.P. 
k postaci szeregu nauczycielskich Sił 222u770170205707x7979957795 977 7777570777-9x720577 

aukowych, które same garną SIę ZWIĘDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
do prac monograficznych. " WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- W, praktyce wileńskiej nasz pro- STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA jekt zrealizowany winien być w ten DO 210 SIERPNIA В. В. 
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ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, PRZYJAZDY, WY- 

JAZDY. 
WARSZAWA. 5. 7. (PAT). P. premier 

Sławek przyjął w dniu dzisiejszym kolejno 
gen. Zaruskiego, kierownika  Ministerstwej 
skarbu p. Matuszewskiego, dyrektora Mono- 
polu Tytoniowego p. Kreutza oraz szefa 
kancefrji cywilnej Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej p. Lisiewicza. 

P. minister robót publicznych. prof. Mata- 
kiewicz przyjąt па audjencji reprezentację га 
dy zjazdu przedsiębiorstw żeglugowych, któ- 
ra mu przedłożyła uchwalone na ostatniem 
zjeżdzie postułaty dotyczące żeglugi +. 
śródlądowej. P. min. po rozpafrzeniu postula 
tów przyrzekł w ramach swego resortu 

NA OWARCIE WYSTAWY W PO- 
ZNANIU. 

Dziś wieczorem o godz 22 pośpiesznym po 

ciągiem z Warszawy przybyli do Po”nznia 
celem dokonania otwarcie, międ* ' 11.0dowej 
wystawy komunikacji i turystyki w imieniu 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej minister 
Kuehn z małżonką, ministrowie Matakiewicz, 
Bocrner, wiceministrowie Wysocki 1 Starzyń- 
ski, szef kancelarji cywilnej Prezydenta Rze- 
czypospolitej Lisiewicz oraz grono wyższych 
urzędników ministerjalnych. Pozatem przyby- 
lt tym samym pociągiem generałny dyrektor 
koie: bułgarskich p. Buszkow' i ministrowie 
peinomocni Bułgarji, Grecji, Norwegji, Holan 
dji + przedstawiciele poselstw jugosiowiań 
skiego i czechosłowackiego. 

KONFERENCJA KOLEJOWA Z S0- 
WIETAMI. 

WARSZAWA. 5. 7. (PAT). W tych 
dniach zakończył swe prace w Warsza- 
wie siódmy zjazd kolejowy w  spra- 
wach komunikacji pomiędzy Poiską a 
ZSSR. Obrady doprowadziły do tizgsd- 
nienia i przyjęcia szeregu uchwał o 
charakterze taryfowym i techniczny:n, 
zmierzającym do rozwoju i usprawrie- 
nie ruchu towarowego ii osobowego mię 

„dzy Polską a ZSSR. 

ZJAZD TOWARZYSTW CH.NARO 
DOWEGO NAUCZYCIELSTWA. 

. KRAKÓW. £. 7. (PAT) Nastąpiło tu otwar 
Cie zjazdu towarzystw chrześcijańsko narodo 
wego nauczycielstwa, które obradowało ró. 
wnocześnie ze zjazdem nauczycielstwa szkół 
powszechnych. No obradach był obecny ks. 
arcybiskup Sapieha, ks. biskup Rospond, de« 
legat ks. prymas Hlond, ks.  Noryśkiewicz. 
Imieniem Ministerstwa WR i OP przemawiał 
ks. Trepka. Wiec uchwalił wysłać telegram 
do Prezydenta i ks. prymasa Hlonda. 

7 7А KORDONÓW 
WIĘZIENIE NA SOŁOWKACH 

Z Rosji sowieckiej przedostają się 
przez kordon graniczny wiadomości o 
ciężkim losie więźniów, znajdujących 
się na wyspach Sołowieckich. Obecnie 
przebywa tam 13000 więźniów. O strasz- 
liwych warunkach ich egzystencji świad- 
czą m. i. dane, dotyczące przypadają- 
cych na każdego z więźniów racyj żyw- 
nościoewych. A więc śniadanie więźnia 
sołewieckiego składa się z jednej łyż- 
ki kartofli przemarzniętych z olejem. 
Na obiad otrzymuje zupę z grochu lub 
kapusty, z rybą suszoną wprost nie- 
możliwą do jedzenia. Zaledwie raz w 
tygodniu bywa zupa mięsna często rów- 
nież niezdatna do jedzenia. Na kolację 
daje się herbata bez cukru. Wprawdzie 
każdy więzień otrzymuje miesięcznie 
190 gram cukru jest to jednak ilość o- 
czywiście nie wystarczająca. Pozatem 
każdy więzień otrzymuje miesięcznie 2 
paczki machorki. Wysokość racyj chle- 
ba (cd 300 do 800 gram) zależy od pra- 
cy poszczególnych więźniów. 

Dość często bywa gotowana socze- 
wica, której nikt jeść nie może. Ciężka 
ponad siły praca i nadwyraz marne 
odżywianie sprawia, że bardzo wielu z 
pośród więźniów zapada na najrozmait- 
sze choroby i umiera. 

POBICI POLACY POCIĄGNIĘCI DO. 
ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄDOWEJ. 

Dzisiaj rano sędzia pokoją i rewiru roz< 
patrywał sprawę pobicia na p'acu sporto- 
wym LFLS 29 mają rb. podczas zawodów pił 
ki nożnej między drużynami Sparta — Tau 
ras dwóch członków zarządu kowieńskiego 

oddziału polskiego klubu sportowego „Spar 

ta" pp. Cz. Grajewskiego i F. Gintowtta. 

Do odpowiedzialności sądowej zostali po- 

ciągnięci gracze litewscy Abramikas i Baku 

nas oraz obaj poszkodowani pp. Cz. Grajew- 
ski i F. Gintowtt ( z tytułu art. 262 KK 

—zakłócenie porządku publicznego). 

Sędzia po króktiem rozpatrzeniu sprawy 
postanowił celem zawęzwania nowych świad 

ków odroczyć sprawę do jesieni. . 

PROPAGANDA LOTNICZA NA Ll- 
TWIE. 

KOWNO 27.VI. PAT. — Litewski 
aeroklub wydał odezwę do _ ludności, 
nawołującą do składania ofiar na lotni 
ctwo cywilne. Na uwagę zasługuje, to, 
że lotnictwo wojskowe przyszło z po- 
mocą, dając aeroklubowi bezpłatnych 
instruktorów i dostarczając aparatów 
do nauczania pilotów. — Jeszcze w 
tym roku zostaną nabyie dla aeroklu- 
bu dwa nowe samoloty. Rząd popiera 
działalność aeroklubu, widząc w tem 
doniosłą korzyść w razie wojny. 

  

   

' nowej Europy. Jest to gruba omyłka. Uczucia solidarności 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. > 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. -Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński., 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

STOLPCE — 

WOLKOWYSK — 

  

      

Pesymistyczne odpowiedzi 
memoriał Brianda 

PARYŻ, 5. 7. Pat. Zaczynają napływać odpowiedzi na memorjał Brianda. 

Przyznaćfnależy, że nie są one tak entuzjastyczne, jak tego oczekiwano. 
Ostatnia odpowiedź rządu holenderskiego twierdzi, że grunt dla powzięcia po- 
stanowienia nie jest jeszcze przygotowany. 

Projekt federacji europejskiej—oświadcza w „„Figaro'* Andre Chaumaix— 
stanowi istotnie koncepcję, która razi w chwili obecnej większość krajów euro- 
pejskich. Projekt ten przypuszcza, że kraje demokratyczne pozbawione są 

wszelkiego imperjalizmu i wszelkiego poczucia indywidualistycznego oraz że 

różne narody dojrzały dostatecznie, aby móc udzielać specjalnych stawek cel- 
nych, o których mowa w projekcie federacji. 

Projekt ten przewiduje, że wszystkie narody i rządy przyjmują statut 
międzynarodowej, 

którą głosi Francja, obce są niestety większości innych narodów europejskich. 
Wszędzie daje się zauważyć silny prąd na rzecz protekcjonizmu. Po- 

szczególne rządy posługują się internacjonalizmem, kiedy jest to im na rękę, 
lecz w gruncie rzeczy są one nastrojone nacjonalistycznie. 

NIEMCY JESZCZE RADZĄ 
BERLIN, 5. 7. Pat. Dziś przed południem prezydent Hindenburg przyjął kanclerza 

Rzeszy Brueninga, który złożył mu obszerną relację o sytuacji politycznej. Bezpośrednio 

po wizycie kanclerza gabinet Rzeszy zebrał się na posiedzenie, na którem minister spraw 

zagranicznych Curtius zreferował szczegółowo projekt odpowiedzi niemieckiej na memorjał 

paneuropejski Brianda. Dyskusję nad odpowiedzią niemiecką odroczono do posiedzenia 

wtorkowego. 

AUSTRJA OPRACOWAŁA ODPOWIEDŹ 

WIEDEŃ, 5. 7. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu komisji głównej 

przedłożył kanclerz Schober odpowiedź rządu austrjackiego na notę [Brian- 

da w sprawie unji europejskiej. Nota austrjacka wręczona będzie Briando- 

wi przez posła austrjackiego w Paryżu. Pozatem wręczy ją kancierz Scho- 

ber posłowi francuskiemu w Wiedniu. Tekst noty austryjackiej będzie ogło- 

szony po doręczeniu jej Briandowi. 

KAKSKTSSA ITA SSE 

SYTUACJA W FINLANDJI 
UTWORZENIE NOWEGO RZĄDU W FINLANDJI 

HELSINGFORS (Pat.) Utworzono tu nowy rząd, do którego wchodzą kon- 
serwatyści, liberałowie, agrarjusze i Szwedzi. 

Skład nowego rządu jest następujący: prezes rady ministrów—Svinhufvud, 
minister spraw zagranicznych—Prokope, minister sprawiedliwości—Sóderholm, 
minister spraw wewnętrznych—Kuokkanen, minister spraw wojskowych—Man- 

* mer, minister skarbu—Vennola, minister oświecenia publicznego—Wirkkunnen, 
minister roinictwa—Raatikajnen, minister komunikacji —Vitting, minister handlu 
i przemysłu—Solitander, minister opieki społecznej—Tuomidaara. Przywódcy 
ruchu lappuańskiego przyrzekii lojalność w stosunku do rządu. 

ODWET ZA ZAMACH NA PREMIERA 
Dziś przed południem czterej nieznani osobnicy wtargnęli do sali posiedzeń komisji 

konstytucyjnej parlamentu, która odbywała obrady i uprowadzili dwóch członków komisji 

komunisuów. Napastnicy powlekli ich do samochodu, poczem zbiegli. jeden z napastników 

miał na sobie odznaki detektywa policji głównej. Przewodniczący komisji powiadomił o 

zajściu ministra spraw wewnętrznych. 

W parę godzin potem w miasteczku Forsa został zabity 

niezwykle czynny w ostatnich czasów. 

MARSZ PRZECIWKOMUNISTYCZNY 

W poniedziałek lappowcy urządzają marsz na Helsingfors w celach de- 
monstracyjnych. 

W pochodzie ma wziąć udział kilkanaście tysięcy członków раг . 
dziewane są wystąpienia przeciwko związkom komunistycznym. 

agitator komunistyczny 

Spo- 

  

Nowe demonstracje przed konsulatami 
polskiemi 

LIPSK, 5. 7. Pat. W dniu 2 lipca b. r. w godzinach wieczornych gru- 
pa komunistów urządziła demonstrację przed konsulatem polskim, prawdo- 
podobnie w związku z wyrokiem lwowskim na komunistów, wznosząc 
okrzyki przeciw Polsce, „krwawemu rządowi faszystowskiemu* i Marszałko- 
wi Piłsudskiemu. Demonstracja powtórzyła się w krótkim przeciągu czasu 
dwukrotnie. W.czasie drugiej manifestacji grupa demonstrujących rzuciła 
5 kamieni, które wybiły szyby w gabinecie kierownika konsulatu, przyczem 
odłamkiem szyby ranny został lekko urzędnik konsulatu. 

Prasa, omawiając przebieg zajść przed konsulatem, wyraża ubolewa- 
nie, że policja za mało energicznie występuje przeciwko komunistom oraz 
że nie udało się jej dotychczas wykryć uczestników demonstracji i należy- 
cię ich ukarać. + 

LILLE, 5. 7. Pat. W dniu 4 lipca o godzinie 11 nieznani sprawcy, 
zebrani w liczbie kilkudziesięciu osób przed konsulatem polskim w Lille, 
powybijali szyby w lokalu konsulatu, rzucając kamieniami i kawałkami że- 
laza. Jak wynika z ulotek, pisanych marną polszczyzną i rozrzucanych po- 
między ludnością polską m. Lille, atak ten był pierwotnie przygotowany 
na dzień 22 czerwca, lecz widocznie wobec braku większego zainteresowa- 
nia został odłożony. 

| ini ъ 

Przeszło trzy tysiące hindusów 
ZOSTAŁO OSADZONYCH W WIĘZIENIU . 

LONDYN. 5. 7. PAT. Władze angielskie w indjach zakazały 
urzędnikom uczestniczyć w wiecach organizowanych przez nacjo- 
SL hinduskich w związku z ruchem niesubordynacji cy- 
wilnej. 

Minister do spraw indji Wedgood Benn oświadczył na. zapy- 
tanie w parlamencie angielskim, iż w związku z ruchem Gandhiego 
aresztowano i osadzono w więzieniu w Indjach 3.302 osoby. 

Trzęsienie ziemi w Indjach 
LONDYN, 5. 7. PAT. Z Bombaju donoszą, że tamtejsze obserwator- 

jum zanotowało dziś rano silne trzęsienie ziemi z ośrodkiem w prowincji 

Assam. Wedle nadeszłych później wiadomości z Gauhati (Assam), odczu- 

to tam dziesięć silnych wstrząsów ziemi, następujących po sobie w kró- 

tkich odstępach czasu. Liczne budynki zostały uszkodzone i prawie wszy- 

stkie linje telegraficzne zerwane. Na bengalskiej linji kolejowej runęły licz- 

ne mosty. Lekkie wstrząsy trwają w dalszym ciągu. Przypuszczalnie nie 

obeszło się bez ofiar w ludziach, jednakże brak połączeń telegraficznych 
nie pozwala na objęcie całokształtu katastrofy. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, Księgarnia Jaźwińskiego 
NOWOGRÓDEK — Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 

Kiosk St. 

T-wa 
'Tarasiejski. 

Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniezne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiaryczne 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. 

    

Walka e paryskiege me- 
tropolifę prawosławnego 

Jak już z depesz wiadomo, metro- 
polita moskiewski Sergjusz postanowił 
przenieść w stan spoczynku metropoli- 
tę Cerkwii prawosławnej w Paryżu Eulo 
gjusza w stan spoczynku za to, że ten 
ostatni brał czynny udział w akcji pro 
testacyjnej społeczeństwa zachodnio - 
europejskiego przeciwko prześladowa- 
niu kościoła w ZSSR. Na tle powyższe- 
go zarządzenia metropolity Sergjusza 
doszło obecnie do konfliktu między nim 
a duchowieństwem prawosławnem w 
Europie zachodniej. Biskupi prawosła - 
wni we Francji natychmiast po ogłosze 
niu odnośnego. dekretu metropolity Ser- 
gjusza zebrali się na specjalnej konie- 
rencji i po dłuższej dyskusji powzięli 
decyzję, w myśl której metropolita 
Eulogjusz w niczem nie naruszył obo- 
wiąąujących go ustaw kościelnych, a 
podwładne mu duchowieństwo nigdv 
nie zobowiązywało się do posłuszeńst- 
wa wobec rządu sowieckiego. Ducho- 
wieństwo prawosławne w Europie za- 
chodniej zobowiązało się jedynie nie 
mieszać się do sporów politycznych. 
Metropolita Eulogjusz nigdy nie brał 
czynnego udztału w antysowieckich wy 
stąpieniach publicznych, a całe jego 
przestępstwo: sprowadza się jedynie do 
tego, że celebrował mszę świętą za 
pomyślność Kościoła prawosławnego 
w Rosji. W związku z negatywnem sta 
nowiskiem duchowieństwa wobec  za- 
rządzenia metropolity Sergiusza arcybi 
skup Włodzimierz, który w myśl inten- 
cyj metropolity Sergjusza stać się miał 
następcą Eulogjusza, z całą stanow- 
czością odmówił objęcia zaofiarowane- 
go mu urzędu. į 

Zaznaczyč wypada, že przeciwko 
emerytowaniu metropolity  Eulogjusza 
oprócz duchowieństwa wypowiedziała 
się również prawosławna gmina wyzna 
niowa w Paryżu. Na specjalnem por 
siedzeniu zarządu gminy powzięto re- 
zolucję, protestującą przeciwko miesza 
niu się rządu sowieckiego do wewnętrz 
nych spraw prawosławnej gminy wy- 
znaniowej w Europie zachodniej. 

Rezultatem narad działaczy prawo- 
sławnych była uchwała, że metropolita 
Eulogjusz pozostaje w dalszym ciągu 
głową Kościoła prawosławnego w Euro 
pie zachodniej. Równocześnie jednak u- 
chwalono nie zrywać kontaktu zachod- 
nio - europejskiego Kościoła prawosła 
wnego z Kościołem prawosławnym w 
Rosji sowieckiej i postanowiono: zapew 
nić Kościoowi prawosławnemu w Euro 
pie respektowanie przez Moskwę przy- 
sługujących mu praw autonomicznych. 

Metropolita Eulogjiusz oświadczył 
publicznie, że wobec uchwał  ducho- 
wieństwa i gminy wyznaniowej w Pa- 
ryżu nie może uznać zarządzenia metro 
polity Sergjusza i w dalszym ciągu u* 
wažač się musi za głowę Kościoła pra- 
wosławnego w Europie zachodniej. 
Przy tej okazji zaznaczył metropolita 
Eulogjusz, że wobec wybudowania 
przez władzę sowiecką sztucznego mu 
ru, oddzielającego duchowieństwo so- 
wieckie od duchowieństwa prawosła 
wnego zagranicą, działacze  kościelni 
na emigracji nie są właściwie dobrze 
poinformowani o isiotnych stsunkach 
kościelnych w ZSSR i odwrinie. Z te- 
go względu nikt nie może potępiać kro 
ku metropolity Sergjusza, gdyż niewia- 
domo w jakich warunkach i za jakich 
okoliczności został n zrobiony. 

ERBDEZ ZARAZY OS RRT E JU ASP NS 

PETKIEWICZ i KUSOCIŃSKI 
W LONDYNIE 

STAMFORDBRIDGE. 5. 7. (PAT). Pod- 
czas wczorajszych zawodów  iekkoatletycz- 
nych 'startowali polscy łekkoatletyści Petkie. 
wicz i Kusociński. W przebiegu| na 1 milę 
Petkiewicz ograniczył się do zajęcia miejsca 
potrzebniego dłey zakwalifikwoania do finału. 
Ukończył on bieg jako trzeci w czasie 4 m. 
27,2 sek. W| drugim biegu eliminacyjnym 

„ ,ciężył wspaniale Kusociński, bijąc o 6 
jardów Thomasa Welsha. Obaj Polacy zosta- 
li zakwalifikoweni do BIEŻ ch finałów. 

LONDYN. 5. 7. (PAT). drugim dniu 
lekkoatletycznych mistrzostw Anglji w Stam 
fortbidge Petkiewicz startował do finału — 
biegu na 1 milę angielską, a Kusociński do 
biegu na 4 mile. Petkiewicz prowadził przez 
większą część dystansu i dopiero w  fini. 
szu biegu, rozegranego w ostrem tempie, wy 
sunął się Thomas (Anglja), który zwyciężył 
w czasie 4 m. 15,2 sek. Drugim był Cornes 
(Anglja) — 4 m. 15,2 sek. trzecim — Beccali 
(Włochy), który minął Petkiewicza _ niemal 
fa tašmę i czwarty —Petkiewicz. Bieg na 
4 mile stał się widownią zacięte” walki mię 
dzy Virtanenem (Finlandja) a Kusocińskim. 
Obaj biegacze idą początkowo krok w krok. 
Mniejwięcej po przebyciu półtora mili Kuso. 
ciński wysuwa się na pierwsze miejsce O 
yard przed Virtanenem. Po trzeciej mili Vir- 
tanem rozpoczyna finish lecz Kusociński nie 
pozwała mu się zepchnąć. Dopiero na ostat 
niem dziesiątku metrów Kusociński zaczyna 
słabnąć i odstaje ina kilkadziesiąt sekund. 
Przed zakończeniem biegu Kusociński pozwa 
la się wyminąć dwóm Anglikom, kótrzy spy 
chają go na czwarte miejsce. Wynik biegu 
na 4 mile był następujący: pierwszy _ — 
Virtanen 19 m. 46,2 sek., drugi —  Oddy 
(Anglja) 20 m. 2,4 sek. trzeci — Wood (An 
glja) 20 m. 3.6 sek., czwarty. Kusociński 20 
m. 3,8 sek. |
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ECHA KRAJOWE 
Wystawa regjonalna w Baranowiczach 
W dniu 10 bm. zostanie w Barano- protektorat p. woj. Beczkowicz. Na wy 

wiczach otwarta wystawa regjonalna, stawie znajdą się wśród eksponatów 
która będzie generalnym pokazem do- rzadkie unikaty, które w przyszłosci 
robku materjalnego i kulturalnego po- p rzejdą do: muzeum regjonalnego, pro 
wiatu baranowickiego. W dniu dzisiej- jektowanego w Baranowiczach. 
szym zwiedził wystawę i objął nad rią 

Dziecko zginęło w płomieniach 
Wi osadzie Złotowo gminy byteńskiej wy 

buchi pożar w zabudowaniach Adama Ptaka, 5 й 
(W czasie pożaru nie zdołano uretować z Pożar zniszczył cały dobytek chłopa po- 

płomieni 3 letniego syna Ptaka, który poniósł wodując 15 tys. złotych strat. 
śmierć. 

Ratując syna Ptakowie odnieśli ciężkie rany 

  

Interwencja poniewczasie 
ECHA ZAJŚĆ W NADRENJI 

BERLIN, 5 VIA. PAT. W związku z informacjami prasy fran- 

cuskiej o treści wczorajszej rozmowy między ambasadorem nie- 

mieckim von Hoeschem i francuskim ministrem spraw zagranicz- 

nych Briandem, biuro Wolifa stwierdza, że istotnie w czasie tej 

konferencji poruszona została sprawa ostatnich wykroczeń prze- 
ciwko byłym członkom ruchu separatystycznego w Nadrenii. 

Minister Briand wyraził uboiewanie, że po normalnym, nie- 
zakłóconym niczem przebiegu ewakuacji doszło obecnie do nie- 
miłych zajść, mogących tylko wywołać wzburzenie opinji publi- 
cznej. 

WNZYCHZNIZCEOG CA 

Olbrzymi pożar w Rumuniji 
BUKARESZT, 5.7. PAT. W Gorta, wpobiiżu Maramuresch wybuchł gwałtowny po- 

żar, który zniszczył 250 domów, 4 kościoły, 4 synagogi, spichrze, zawierające wielkie za- 

pasy zboża, obory i stajnie, w których znajdowało się bydło i t. d. Szkody są olbrzymie 

Przeszło 3 tys. osób pozostało bez dachu nad głową. Pożar wybuchnął początkowo w do- 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
6-g" LIPCA. 

Front północny gen. Szeptyckiego. 
Pierwsza armja polska bez styczności z 
wrogiem kontynuuje odwrót w ogól- 
nym kierunku na Mołodeczno. Gen. Że 
ligowski wobec braku wszelkiej łącz- 
ności po południu decyduje się na od- 
wrót w kierunku Wilna. Dezorjentacja 
i brak zdecydowania u nieprzyjaciela 
umożliwiają mu rezpoczęcie spokojne- 
go wycofywania się. Podjazdy kawale 
rji Gaja pojawiają się w obszarze toru 
kolejowego Wilno — Dyneburg, kieru- 
jąc się w obszar Święcian z północne- 
go wschodu. Na reszcie frontu wzglę 

dny spokój. Czwarta armja przygoto- 
wuje się do nakazanego odwrotu z nad 
Berezyny, zaś grupa poleska prowadzi 
walki obronne w obszarze dolnej Pf” 

Front południowy gen. Rydza Smi 
głego. Pod osłoną podjazdów, demon= 
sirujących w kierunku Klewań - Łuck, 
konna armja Budiennego przygotowuje 
się do natarcia na Dubno— Lwów. Poł 
skie armje przegrupowują się do kon 
centrycznego uderzenia na Równo. No 
wioutworzona druga armja z północy, „ 
szósta z południa i trzecia armja cofa 4 
się nad: Słucz. 2 

э 
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Wojna w Chicago * | 
Samoloty litewskie nad polskiem terytorjum 

Onegdaj w godzinach popołudniowych 
nad terytorjum polskiem w rejonie strażnicy 
KOP Wingrany, w powiecie suwalskim, po- 
jawiło się 6 samolotów, które kluczem bojo- 
wym przecięły teren powiatu suwalskiego w 
prostej linji z Litwy do Prus Wschodnich. 

MEJSZAGOŁA 

— Ра Komitetu оёшіыошо—зжіешв- 
go. Spędzejąc kilka dni w okolicy Mejszago 
ły, byłem świadkiem dwóch uroczystości w 
miasteczku, które urządzał miejscowy komi- 
tet oświatowo społeczny. W dzień šwiątecz 
ny 29 maja zastępy dziatwy szkolnej wraz ze 
swymi wychowawcami zaległy środek kościo 
ła, grupując się ze sztandarami bliżej ołtarza. 
W tym pstrym roju dzieci widać dążenie 
szkół do jednolitości w ubraniu: tw czerwone 
czapeczki, tu mundurki dziewczynek, coś w 
rodzaju szkół miejskich i znaczki ma czap- 
kach chłopców.. Prosto z kościoła  dziatwa 
przyszłą do szkoły. Na scenie kolorowe lamp 
ki — robota dzieci szkolnych, jakieś latarnie 
ogromne, a pod tem coraz to: zmieniające się 
rupy dzieci śpiewały piosenki, nawet nie- 

które ną dwa g'osy i deklamowały. Niektóre 
z dzieci ,szczególniej | dziewczynki zupełnie 
dobrą dykcją i intonzcją się odznaczały. Przy 
tem swoboda trzymania się na scenie 
dać obznajmienie się dzieci z występami. 
dziwiałem porządek i grację tych wiejskich 
dziewczątek, precyzyjnie . wykońywujących 
rytmiczne ruchy w takt znanych piosenek. 
awsze czynna i ruchliwzj kierowniczka szko- 

ły, p. Sakowiczówna, zarządzała tym festy- 
nem. Dawała ton do śpiewu, dyrygowała chó 
rem, potem wyprowadzała dzieci grupami, a 
z mieszkania jej, nauczyciele wynosili co 
chwila porcje łakoci, któremi dziatwę obda- 
rzano. Tak obchodzono Świętó Dziecka. 

     

O znaczeniu szczególnej opieki społe- 
czeństwej nad dziećmi i młodzieżą, mówi 
kościele proboszcz miejscowy, a w kilka dni 
potem, jeden z nauczycieli w szkole, przed 
publicznością, zebraną na przedstawienie 1 
czerwca. ) 

Dawano dowcipną komedyjkę i „Dzie- 
wiczy wieczór” Zapolskiej. Zespół młody: 
nauczycielek w bieli, które wdzięcznie poru- 
szały się na małej scenie między bukietami 
kwiatów, małe dziewczyńki, co świetnie wy- 
konały swe role, wszystko razem dało uroczy 
obrazek. I znów uderzyła mię swoboda i pe- 
wność siebie dużych i małych artystek, co 
się osiąga przez staranne przygotowanie. 

Był tam i menuet czy gawot, na tle któ. 
rego rozgrywa się dramat Janki (p, Załącz- 
kowskiej), przed którą broni swej wnuczki 
(p. Fedorowiczówny) babcia, oddana zupeł 
nie dobrze przez p. Swirbutowiczównę. 

Pomysł i reżyserja miejscowej kierow- 
niczki szkoły,, a staranne wykonanie nauczy- 
cielki i panien miejscowych, razem złożyły 
się na tę piękną imprezę, którą publiczność 
aprobowała długo nieścichającemi oklaskami. 

Ale przedstawienie nie zadzwalnia cał- 
kowicie publiczności. Musi być zabawa. Za 
salę służy korytarz, asfaltem wyłany, w jed 
nej z klas bufet, w drugiej „orkiestra”. I jek 
że ochoczo młodzież zdziera podeszwy na 
nieodpowiedniej do tańca posadzce. O brzam 
sku rozchodzi się publiczność, a artystki — 
ZA do Di szkółek, by 
w czas lekcje rozpocząć. 

Praca, zabawa, dobry hfmor i zgoda, to 
są warunki normalnego życia nauczycielstwa 
wiejskiego, które tu w gminie Mejszagolskiej, 
jak mi się zdaje, spełnia należycie zadanie 
swego zawodu i pracy społecznej. To zbiót- 
ka na cele społeczne, to odczyt, a nawet 
dwa, jak 1 czerwca, z racji tygodnia dziec 
ka wygłosił p. Felis i o czerwonym krzyżu 
przemówił p. Łuba. f 

Niech Bóg dopomaga tej garstce pracu- 
jących, która wnosi naukę i piękno do umy- 
słów i dusz społeczeństwa. 12 

NASA 

POECI W 
Świadomie kładę u góry ten wła 

śnie tytuł. Nie jestem bowiem pewny 
czy istnieje współczesna poezja wileń- 
ska, oo więcej, czy istniała wogóle. 
Wprawdzie każdy miłośnik poezji wy- 
rzuci jednem tchem szereg nazw 2 
Mickiewiczem na czele na uzasadnie- 
nie, iż byli poeci krajowi, wileńscy — 
ale niewątpliwie się zająknie i przysta 
mie, gdy będzie musiał stwierdzić, czy 
stnieje poezja wileńska. 

Na całym odc'nku spraw kultural 
nych i społecznych szczycimy się nie- 
jednokrotnie posiadaniem swoistych 

- cech odrębności i odmienności od całe 
go Państwa. I tak jest w rzeczywisto“ 

ści: przyroda, przeszłość dziejowa, 0d- 
, mienny klimat i gleba, losy polityczne 
/kraju — wszystko to urabiało ludzi 
miejscowych w swoistą indywidual+ 

ność, odrębną psychikę i jedyną, nie- 

  

“ powtarzalną uczuciowość. A pomimo 
to — nie masz, zdaje się, poezji wileń- 

skiej. Czy może dlatego, że poezja, jak 

wogóle sztuka, jest uniwersalną? — że 

wyraża, lub wyrażać powinna io, co 

wieczne, nieprzemijające, a do tego w 

formach międzynarodowych, kosmopo- 

litycznych? — I tak i nie — można od- 

powiedzieć. ZAŚ 
Coraz głębiej utrwalający Się, jar 

ko prąd kulturalny, regjonalizm  (tia- 

wiasem mówiąc najfałszywiej przeciw 

stawiany krajowości, jako idei wręcz 

rzekoma odmiennej), w niedługiej 
historji swego istnienia we Francji, za- 

notował już cały szereg literatur „kra- 

jowych*: Lotaryngji, Normandji, Bre- 

tanii, Burgundji, Flandrji, Wallonji, Pi- 

za mader wskazane, zby Polski 
Krzyż, wzorem roku 
otaczał i nadal troskliwą opieką 
mieušwiadomioną, nisko stojącą pod : wzglę- 
dem kulturalnym ludność, masowo dotkniętą 
klęską chorób ocznych, 
mając nawet środki materjejlne, na miejscu 
nie można otrzymać odpowiedniej pomocy, 

ch „a to z braku fachowych sił lekarskich na te 
renie powiatu. Obserwator - 

w, 

Szeregowcy KOP, spostrzegli na samolotach 
tych znaki litewskie. Zachodzi przypugzczie- 
nie, jż byty to litewskie samoloty wojskowe, 
które lecąc z Olity do Prus 
skróciły sobie drogę. 

Wschodnich, 

GŁĘBOKIE, Pow. Dziśnieński. 

r— Praca Poiskłego Czerwonego Krzyża. 
Będąc mieszkańcem m. Głębokiego, nie mo- 
gę pominąć milczeniem cichej i bardzo owo 
спе} w skutkach swych samarytańskiej pracy 
lotnych oddziałów okulistycznych Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Z tych ostatnich, jeden 
ipod kierownictwem dr. p. Marji Dulewiczo- 
wej i dr. p. Zofji Hrynkiewiczowej, pracując 
z pełnem poświęceniem od 15 czerwca r.b. 
na terenie m. Głębokiego, potrafił już przyjść 
z najwydatniejszą pomocą, nie dla jednej set 
ki osób, dotkniętych chorobami ocznemi, co 
zresztą potwierdza fakt masowego zgłaszania 
się chorych nietylko z Głębokiego, lecz i z 
oddalonych okolicznych wsi. 

Mając możność obserwowania brater- 
skiej precy, fachowo wyszkolonego persone- 
ilu powyższego oddziału lotniczego, na najdaj 
'szych rubieżach Rzeczypospolitej 
jestem głęboko przekonany, że i w sercach 
tutejszej ludności, naogół wahającej się i czę 
įstokroč nieufnej do wszelkich 
władz, ta usilna prace, Polskiego Czerwonego 
Krzyża, oraz udzielana bezpłatńa i odpowied 
nia pomoc cierpiącym znajdzie grunt po- 
datny oraz skojarzy oną z pojęciem i dąże» 
niem odrodzonej państwowości polskiej, 
tem samem będzie symbolem naszej niepodle 
głości i niezawisłości politycznej. 

Ploskiej, 

росгупай 

а 

Biorąc powyższe pod uwagę, uważam 
Ь Czerwony 

ubiegłego i bieżącego, 
i pomocą 

tembardziej, że i 

  

W. SOLECZNIKI. 

— Kwesta. Dnia 29 czerwca 1930 r. w 
m. Wielkich Solecznikach, na rzecz miejsco- 
wej ochotn. straży pożarnej odby*1 się kwe- 
sta uliczna, z której uzyskano 27 zł. i 55 gr. 
(dwadzieścia siedem zł. i 55) — Zarząd. 

  

ODPOWIEDZI REDAKCJI. 

z Zalesia. Korespondencji 
pana tyczącej się defraudacji Walerji Korsa 
kowej nie umieścimy. Byliśmy, jak pan słusz 
nie pisze jedynem pismem, 
rzecz po imieniu, nie krępowani ani pocho- 
dzeniem, <ini stanowiskiem socjalnem po mę- 
żu defraudantki. Chodziło nam o poruszenie 
opinji społecznej, o 
krzywdy, jaką defraudantka 
popierające państwowości 
Korespondencja pena wkracza w dziedzinę 
krytyki zarządzeń naszego sądownictwa, g0- 
dzi w wiarę wymiaru sprawiedliwości — i 
tu spotkać się pan musi z granicą przez nas 
nieprzekraczalną. — Nie naszą 
krytykowanie wysokości 
wypuszczoną została defraudantka — pozow 
stawmy decyzję sądom polskim. — Obawy 
pana co do tendencyj wyjścia 
na sucho z opresji tymczasem noszą cechy 
przypuszczeń — któremi nie należy 
się z czytelnikami. 

nazywającem 

zaakcentowanie | 
i czynniki 

naszej 

całej 
„ia 

uczyniły. 

jest rzeczą 
kaucji, za którą 

Korsakowej 

dzielić 

  

ILEŃSCY 
kardji i t. p. Cechują ją swoiste pier- 
wiastki, nadające jej odrębne oblicze, 
ale raczej dotyczą one dziedziny kultu- 
ralno-śpołecznej, niż  artystyczno-lite 
rackiej. 

Regjonalizm wileński — w p-zeciw- 
staw.eriu zarówno do fiancuskiega jak 
i ogóinopolskiego — nia, lub mieć w 
„rzyszłości powinien, cełkiem 01 ebne 
cechy. Wynikają one z ca'ega kompiek 
su zjawisk, jakie złożyły Się w seasie 
tervierialnym (gecgrancznym) i kultu- 
ralny'm (historyczno pciiycznym), па 
pc,ęc: Wielkiego Księstwa Litewskie: 
go. ! oto zestawie ue szczegółowe tych 
dwuch regjonalizmów: francuskiego i 
wileńskiego daje twierdzącz i przeczą- 
cą jednocześnie odpowiedź na  posta- 
wione wyżej pytanie. 

Już znakomity krytyk Aleksander 
Tyszyński (nasz, krajowy, z pod Moło 
deczna) blisko przed stu laty (w roku 
1837) pisze w swojej „Amerykance w 
Polsce iż „w obrazie poezji polskiej, 
odróżniają się mianowicie swą twarzą: 
szkoła litewska, szkoła ukraińska, szko 
ła puławska i szkoła krakowska; te 
przynajmniej dotąd najznakomiciej swe 
odznaczyły piętno”. I w ten sposób Kar 
rista pisała do swego męża: „na szero- 
kich, rozległych ziemiach rozsiane, róż= 
norodne pierwiastkiem, a jednym języ- 
kiem, zwanym powszechnie polskim, 
wyrażające się ludy, tak rozmaite poło- 
żeniem i przeznaczeniem swojem, gro- 
dzone jedne od drugich wychowaniem 
wewnętrznem i zewnętrznym przedmio- 
tów wpływem, mające oddzielne dzie- 
je, pamiątki, zwyczaje, musiały koniecz 

mu miejscowego lekarza i wskutek gwałtownego wiatru szerzył się z niezmierną szybko- 

ścią. Ogień powstał w południe. O godz. 1 w nocy, pomimo energicznej akcji ratunkowej 

pożar nie był jeszcze ugaszony. 

Rekordowy lot 
CHICAGO 5. 7. Pat. Samolot „City of Chicago'' wylądował po dokonaniu 

rekordowego lotu, który trwał 553 godz. i 40 min. 

Flota angielska w Gdyni 
GDYNIA. 5. 7. (PAT). Dziś o godz. 9 zawinęła do portu wcjennego zngielska flo- 

tylla. Na spotkanie flotylli wypłynął oficer komplementacyjny, który wskazał flotylli dro 
gę do portu. Następnie odbył się bardzo efektowny wjazd do portu wojennego „jednego 
statku za drugim. Flotylla angielska, przyjechała w charakterze nieoficjalnym. Na powita. 
nie przybył z Kopenhagi angielski attache morski na Polskę, Niemcy i kraje skandynaw- 
skie. Flotylla angielske: wymieniła z zespołem floty duńskiej, znajdującym się w: porcie 
Gdyni, pozdrowienia. Oficerowie komplementacyjni obu flot składali sobie wzajemnie wi 
zyty. W godzinę po przybyciu dowódca flotylli angielskiej komandor [Murray złożył wi 
zytę dowódcy floty polskiej komandorowi Unrugowi, a w pół godziny potem komandor 
Unrung rewizytował dowódcę flotylli angiel. Drugą część 
torpedowców i jednego krążownika, zawinęła do Gdańska, gdzie powitały 
nasze torpedowce „Mazur* i „Śląsk*. 

złożona z 4 kontr flotyflii 
ja oficjalnie 

Załoga flotylli angielskiej w dniu jutrzejszym weźmie udział w oficjalnym bankiecie 

i balu wydanym przez dowóqdztwo floty marynarki wojennej. Z Gdyni odjeżdża dnia 9 bm 

Krwawy mord na korytarzu sądu w Stryju 
LWÓW. 5. 7. (PAT). Ze Stryja donoszą o wstrząsającej zbrodni, której widow- 

nią był dziś gmach sądu państwowego w Stryju. 

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa przed sędzią dr. Dawidowiczem, którą wy 

toczyła nieletnia sierota Marsa Lewko 70 letniemu właścicielowi realności w Stryju Iwa 
nowi Krasińskiemu zarządcy ukraińskiej ochronki dla sierot. 

Krasiński w swoim czasie nadużył swojej przemocy fizycznej i zmuszeł nieletnią sie 

rotę by mu była powolną. Proceder ten trwał przez kilka lat. Krasiński został przez sąd 
karny w swoim czasie skazany z'>to na 2 miesiące aresztu. Powództwo cywil. skierowane 

zostało na drogę sądu cywilnego. Właśnie dziś odbyła się w tej materji rozprawa. Przy 

znano ofierze Krasińskiego 750 zł. tytiuem odszkodowania 
Już po rozprawie, gdy strony opuściły salę sądową па korytarzu rozleg'y się strza 

ły iewolwerowe. Okazało się, że to Krasiński strzelił do opiekunki swojej ofiary Anny 
Lewko która padła trupem na, miejscu, zaś swoją ofiarę i męża Anny Lewko ciężko ! 

nil. Aresztowkjiy nie wyparł się winy i przyznał się, że z zamiarem morderstwa już się 

nosił przedtem. Zbodnia w Styju wywołałą wstrząsające wrażenie. 

  

w nowoczesnej, pięknej 

do godz. 13-ej. 
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dzielnićy miasta 

spłaty CENA 2 zł. 50 gr. za łokieć. Komunikacja tramwajowa bardzo 
wygodna. 

Informacje w Wilnie, ul. Mickiewicza 8 pokój Nr 10 tel. 10-60 od g. 11-ej 

lub sublokatorów 
na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, okna 

Katedralny. 

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

sprzedaje się na długoterminowe 
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nie, w swych odrębnych masach odręb- 
ny wycisnąć charakter, który mianowi- 
cie; na owej giętkiej, zapalnej władzy, 
na imaginacji, najwyraźniejszy odcisk 
objawia. Dawne Królestwo Halickie, 
Litwa, Podlasie (Jadźwingi), Prusy, 
Poznań, Mazowsze, Kraków; każdy z 
tych krajów ma oddzielną przeszłość, 
oddzielne podania ludu, oddzielną na» 
turę wikoło i oddzielne niebo; każdy je- 
dnak z tych krajów jednym językiem 
pisze i lejąc natchnienia swoje, tworzy 
jedną, ogólną, pełną rozmaitości, kra” 
jową poezję, jedynym na stałym lądzie 
przykładem. Przypomnijmy dop'ero, ja- 
kie ów duch wewnętrzny, w tak od- 
dzielnych umysłach krążący, w języku, 
który miał władać, znalazł zewnężrz- 
ne sposoby. Język ten, jakeśmy to 
twierdzili, ww rozmaitości dźwięków 
nad wszystkie obfity, w bogactwie 
słów nieprzebrany, w naginaniu ich 
nieskończony, w swobodzie szyku i 
składu nieograniczony, tyle okazał się 
zdolnym do wybijania swym stylem, 

rozmaitego poezji ducha, i tak był 
szczęśliwie przez tych, którzy go użyli, 
chwycony, że prawdziwie, drogi AdoH 
fie, kiedy widzę przed sabą rozmaite 
szkół naszych poetyczne twory, wie- 
rzyć prawie nie mogę, że są jednym i 
tymże pisane językiem, i umiejąc jeden 
wasz język, zdaje mi się, że umiem ich 
kilka““. 

Oto do tak przeprowadzonego po- 
działu według regionów i właściwości 
ich języków, stawia Tyszyński jako na- 
czelną w poezji polskiej szkołę litew= 
ską: Mickiewicza, Korzeniowskiego, 
Odyńca, Witwickiego, Chodźkę (Alek- 
sandra) i Korsaka. 

— „Uczucia słodkie — mówi Ty- 
szyński — są panujące w tej szkole: 

Uniesienie miłości platońskiej, uczucie 
przyjaźni bratniej, widzenie poetyczne. 
każdegc powszedniego obrazu, každe- i 
go powszedniego uczucia, rozbieranie 
drobnienie owych wyrazów i uczuć, oto! 
główne znamiona poetów szkoły litew- 
skiej”. A jak dalece widział Tyszyński 
różnicę barw, nastrojów i treści tej 

poezji, od poezji innych dzielnic, świad 
czy ta oto charakterysiyka  „milošci“: 
„miłość poetów Titewskich nie jest ra- 
dosna, wesoła, jak w śpiewach szkoły 
krakowskiej — wesele i radość jest 
ich poezji obce, nie jest ona cielesna, 
rozwiązła, lub dzika, jak miłość ukraińd 
skich poetów; ani też zalotna, świato- 
wa, jak miłość poetów putawskich... 
styl równie pełen słodyczy i wykończo 
nych wdzięków; mnóstwo wyrazów 
miejscowych, już dzisiaj powszechnie 
utartych; rym niezbyt łatwy ani trudny, 
nigdzie nie zaniedbany, zupełny brak i, 
wygnanie wyrazów przesadnych, nadę- 
tych, a używane słowo — znajome, po- 
toczne, z położenia jedynie, z użycia 
ich formy poezji: nabierające — oto jest 
widoma, poetyczna poezji litewskiej 
szata” — konkluduje Tyszyński swój 
zbyt szczegółowy, a w swej chęci 
szczegółowości zanadto dowolny i ogól 
ny sąd o poezji wileńskiej XIX wieku. 

Czy można się zgodzić z Tyszyń- 
skim, co do sądu jego © poezji szkoły 
litewskiej? Czy tylko rodzaj, barwa 
uczuć, czy tylko nastrój tej poezji i 

drobne szczegóły słownictwa i stylu 

— decydują i o jej odmienności? Boć 
z całą stanowczością stwierdza Tyszyń 

ski, iż język jest wspólny dla wszyst- 

kich szkół polskich. Rozbiór uczucia 

„miłości” tak różny dla szkół różnych 

świadczy, że Tyszyński szukał regjonal 
nej odmienności poezji w barwie, ror 

ckiego kodeksu karńego 
KARA ŚMIERCI PRZEZ ROZSTRZE- 

LANIE. 
Przed kilku dniami pisma sowiecy 

kie opublikowały tekst projektu nowe- 
go kodeksu karnego, który już od kilku 
lat przygotowywany jest przez ustawor 
da wców sowieckich. Projekt ten opra- 
cowany został przez specjalną komisję, 
której polecono nowe przepisy karne 
przystosować we wszystkich ich szcze 
gółach do nowych warunków życia w 
Rosji. 

Jeden z członków komisji oświadczył 
niedawno —według informacyj pism 
sowieckich, — że nowy kodeks karny 
ma na celu ograniczenie „nadprodukcji 
kar“ oraz zastąpienie przestarzałych 
metod karnych ustawodawstwem nowo 
czesnym, zmierzającym do istotnej na- 
prawy, socjalnej i polepszenia indywidu 
alnego poszczególnych przestępców. 
Kary więzienia stosowane mają być — 
według nowego kodeksu — tylko w 
ograniczonych rozmiarach, przyczem w 
zasadzie najwyższa kara więzienna nie 
ma przekraczać Sicioletniego, pozbawie 
nia wolności. Zato w bardzo szerokiej 
skali stosowane będą w Rosii po wejś 
ciu w życie nowego kodeksu karnego! 
roboty przymusowe, zesłania, wysiedle 
nia i t.p. 

O ile chodzi o stosowanie kary 
śmierci to pod tym względem nowy so- 
wiecki kodeks karny jest jaknajmniej 
nowoczesny. Karze śmierci poświęcono 
w nowym kodeksie bardza dużo uwagi, 
a między innemi znajdujemy w nim na- 
stępujące postanowżenie: Na karę śmier 
ci przez rozstrzelanie nie mogą być 
skazywane osoby w wieku poniżej lat 
20 i powyżej lat 70, oraz kobiety, zna” 
dujące się w odmiennym stanie. Rów- 
nież w tych wypadkach niedopuszczal- 
ne jest stosowanie kary śmierci, kiedy 
od chwili popełnienia przestępstwa do 
chwili wydania wyroku upłynęło conaj- 
mniej 10 lat. 

Nowy kodeks karny wymienia rów 
nież przestępstwa za które pod żadnym 
warukiem nie wolno skazywać na karę 
śmierci. Tak więc wykluczone jest sto+ 
sowanie kary śmierci wobec osób, kió- 
re w swoim czasie brały udział w woj. 
nie domowej, walcząc przeciwko bol- 
szewikom, które agitowały za obale- 
niem rządu sowieckiego i które dopuści 
ły się czynów przestępczych w stosun= 
ku do dyktatury proletarjatu. Postano- 
wienie powyższe poożyć ma kres do 
tychczasowej praktyce karnej w ZSSR, 
która bez litości mściła się na tych o- 

sobach, któże w pierwszych latach re- 
wolucji, działając czynnie w organiza- 
cjach kontrrewolucyjnych, wyrządzały 
szkody rządowi sowieckiemu j jego a- 
gentom. : 

zastęnców 
na stałą pensję oraz prowizję do 

dobrze wprowadzonego towarowego 

artykułu. Zgłoszenia od 10—3 i 5—7 

„Rachuba* W. Pohulanka 1. —0 

  

Poszukuje się 
poważnych 

  

Według wiadomości koresponden- 
ta „Timesa* miarodajne osoby obli- 
czają, iż dochód najbardziej wielkich 
szajek zbrodniarzy w Chicago wy- 
nosi 6 milj. dolarów tygodniowo. Te 
kwitnące przedsiębiorstwa cieszą się 
wpływem, odpowiadającym ich bo- 
gactwu nie tylko w magisiracie ale 
nawet i w policji. 

Kwestja zamianowania na stanowi 
sko naczelnika policji jest przedmio- 
tem walki między „,ważnemi intere* 
sami', z których najbardziej donio* 
ste są interesy organizacyj bandyc- 
kich. 

Mer Chicago Tompson, obrany na, 
platformie walki przeciwko anek>ji 
Stanów Zjednoczonych przez Anglję 
nakazuje naczelnikowi policji, aby oczy 
šeit Chicago od bandytów, wyprawia 
jąc ich na roboty ciężkie lub na tam- 
ten świat. 

Obecnie Tompson znów wydał taki 
rozkaz czasowemu naczelnikowi po- 
licji, ponieważ stały szef tego urzędu 
wciąż jeszcze nie może być zamiano* 
wany wobec braku zgody między naj- 
wybitniejszymi przedstawicielami: wa- 
żniejszych band. 

L
L
 

Taki rozkaz jest znakiem dla przy- 
wódców bandytów, iż wypada im na 
pewien czas zamieszkać w ciszy swych 
will, których adresy zresztą wszyst- 
kim są znane. Po wakacjach „przy- 
wodcy“ ze wzmocnionemi siłami po* 
wracają do miasta celem ponownego 
podjęcia swego intratnegoa . procederu. 

Cała istota tego osobliwego po- 
rządku polega na tem, iż bandytyzm 
istnieje w Chicago jako gałęź korupcji 
politycznej. Niedawno współpracow” 
nik „Chicago Tribune” Lingi, który” 
poczynił rewelacje co do niektórych 
szajek, został zabity — jak widać w 
celu zaszkodzenia reputacji naczelnika 
policji Ressela i osiągnięcia jego dy- 
misji, albowiem ten urzędnik  policyj- 
ny nie liczył się z interesami bandy- 
tów. 

Zagadka rozkwitu bandytyzmu w 
światowem mieście tłumaczy się tem 
iż szerokie warstwy ludności są zgoła 
na to obojętne, gdyż zło ia nie daje 
się im odczuć we znaki. Wiele osób 
prywatnych tudzież przyjeżdżających 
do Chicago zażywają całkowitego bez 
pieczeństwa. 
Przywódcy bandytów nie s qromanty- 

cznymi hersztami lecz trzeźwymi ludź 
mi interesu, dbaiącymi o to, by * nie 
wytrącać ludności z równowagi. 

Pobierają oni ustaloną daninę od 
handlowych i przemysłowych  przed- 
siębiorstw, które trakiują ten podatek 
podobnie jak pobory, ściągane przez 
przedstawicieli aparatów „partyjnych 
ściśle związanych z organizacjami b 
dyckiemi. Tragiczne wypadki zda* 
rzają się zwykle na gruncie wzajem 
nych porachunków pomiędzy różny- 
mi bandyckimi hersztami i działacza- 
mi politycznymi. 

dzaju i nastroju jej ducha, treści, 
uczuć. Niezależnie od tego, czy się Z 
nim zgadzamy, czy nie — nie możemy 
mu odmówić słuszności pod tym kątem 
widzenia. Tak, tedy zgódźmy się na 
chwilę, że szkołę litewską poezji posia- 
damy, ściślej mówiąc, posiadaliśmy w 
przeszłości. A jak jest dzisiaj? 

II 

Dla uniknięcia wszelkich nieporozu 
mień wyznać muszę, że nie lubię wier- 
szy. Zawsze wolę prozę, która powit- 
na posiadać swój rytm, swoją melodję 
wewnętrzną i swoją zwartość słowa; 
nie zna bowiem ona ograniczeń techr 
nicznych, poza prawami rytmiki wew- 
nętrznej. Inaczej jest z wierszem. Mało 
który peota wolny jest od przymusu 
technicznego i stać go na odgrodzenie 
się od przemożnych wymagan rzemior 
sła poetyckiego. Mało który zdoła bez 
nagięcia myśli i słowa znaleźć rytm i 

rym, oddający istotę jego myśli i na- 
stroju. 

© jdąc za Georges'em Duhamelem ro- 

bię różnicę pomiędzy „poetami, a ludź 
mi, lubiącymi poezję; tych jest legjon, 
gdy liczba pierwszych jest rozpaczli- 
wie niska. Stąd wielki dystans pomię- 
dzy pojęciami: „być poetą” i „lubić pi- 
sač wiersze“. A stąd znów da się wy* 
prowadzić całkiem słuszny wniosek, co 
czyni przejrzyście pisarz francuski: za 
miłowanie do wierszy — wraz ze słod- 
ką ufnością sprowadzają u zaintereso- 
wanych ciężką ślepotę”. I żąda on od 
miłośników poezji więcej stylu, a m! 
szczerości i pokory, na które się p0- 
wołują i któremi usprawiedliwiają, swo 
je pisarstwo rymowane. Jako dalszy 

wniosek wynika żądanie wybitnej 050- 

bowości pisarza, dla którego każdy te- 

mat jest dobry. Dlaczego? Bo „celem* + 
twórczości poetyckiej jest bezwążpie- 
nią wyrażanie tego, co jest wieczne”. 

„Przyroda i człowiek — mówi Duha- 
mel — stoją wciąż przed naszemi du- 
szami otworem: są to tematy wciąż no 
we i bez wątpienia  niewyczerpalne*. 
Dlaczego więc poeci nie mogą spro- 
stać swym zadaniom, przynajmniej nie 
wszyscy? Bo zwykli oni „spoglądać 
na swoje dzieła z uprzejmością, usuwa 
jącą zbawcze zniechęcenie* I chociaż 
osobiście nie lubię wierszy, powtórzę 
za pisarzem francuskim, że „ja zanad- 
to kocham poezję, bym miał zrzec się 
roli sumienia, psującego ogólną zaba- 
WETA: 

I spójrzmy jak nasz francuski prze- 
wodnik po dziedzinie poezji rozchodzi 
się w poglądach z naszym Tyszyńskiąśśł я 
Twierdzi, że nie ma w poezji szkół i 
podziałów, nie ma ruchów i teoryj! — 
wszystko to są żariy. I dodaje: „niewąt 
pliwie — był romantyzm; był też par- | 
nasizm i naturalizm, i symbolizm, i wie | 
le jeszcze innych rzeczy; ale zapomnij | 

ny, że to wszystko było, i pamiętajmy | 
że byli łudzie, Wielcy pisarze byli so: 
bą; to pisarze mali utworzyli korowo 
dy szkół”. Wobec tego, że trudność 
sztuki nie zmieniła się od jej począt- 
ków do chwili obecnej — żadne do- 
ktryny nie zdobędą jej, tajemnicy. I nic 
nie pomogą formuiki, bo „chodzi tu o 
duszę i o język. A jak to wyrazić? 
Duhamel taki oto, daje przepis — nie, 
świadomie w tem idąc za Mickiewij 
czem, który przed stu laty już powi 

dział, że dla „poety jedna tylko droga: 
w sercu szukać natchnienia i dążyć do 
Boga": — „Trzeba, jeśli się poczęło 
myśl, lub odczuło wzruszenie, które się 
uważa za zasługujące na ksztaft osta- 
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Uroczystość święta pułkowego 5 p. p. Leg. 
ODSŁONIĘCIE POMNIKA " MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Wczoraj w drugim dniu uroczy 
stości święta pułkowego 5 p.p. leg. od- 
było się uroczyste odsłonięcie pomnika 
Igo Marszałka Polski Józefa . Piłsud- 
skiego, ufundowanego, jak głosi nadpis 
na postumencie pomnika: „„Ku wiecznej 
pamięci obecnych i przyszłych  piąta- 
ków, w darze swemu pułkowi — plur 
ton łączności”. 

Pe przeglądzie pułku na placu alar 
mowym i dekoracji przez dowódcę puł 

"ku odznaką pułkową szeregu osób, JE 
ks. biskup Bandurski odprawił Mszę 
polową wysłuchaną przez cały pułk o- 
raz zgromadzonych gości. : 

Į- Ekscelencja wygtosit następnie 
podniosłe kazaznie okolicznościowe, w 

„ którem podkreślił zasługi pułku oraz 
wspomniał 0! pamiętnym dniu 4 7. 1916 
r. kiedy to bohaterskie szeregi pułku 
zdziesiątkowane zostały pod Kościu 
chówką. 

Po Mszy św. udali się wszyscy na 
plac przed gmachem nr. 44 gdzie na- 
stąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika 
Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Po obu stronach okrytego biało - 
amarantową zasłoną pomnika uformo- 
wały się w szyku kompanje pułku ze 
sztandarem oraz pocztami szandarowe- 
mi oddziałów Strzelca i przysposobie- 
nia wojskowego z pow. Święciańskie- 
go i Brasławskiego, jako powiatów na 
terenach których 5 pułk legjonów pro 
wadzi pracę przysposobienia wojsko- 
wego. 

iPrzed piomnikiem zasiedli przedsta 
wiciele władz z pp. wojewodą Raczkie 
wiczem, wicewojewodą Kirtiklisem i wi 
ceprezydentem Czyżem na czele, dele- 
gacje wszystkich pułków garnizonu wi- 
leńskiego oraz członkowie rodzin i go- 
ście przybyli z całej Polski. : 

Po przemówieniu dowódcy pułku 
płk. Furgalskiego zakończonego okrzy 
kiem wzniesionym przez obecnych na 
cześć Pana Marszałka Józefa  Piłsu- 
dskiego przy dźwiękach hymnu i prze- 
mówieniu szeregowca  Stranhelca p. 
wojewoda dokonał odsłonięcia pomni- 
ka. 

Pomnik ten wykuty z piaskowca 
przez jednego z żołnierzy — Cz. Ku- 
bickiego przedstawia popiersie I Mar- 
szałka Polski umieszczone na postu- 
mencie, na podstawie którego widnieje 
odznaka pułkowa 5 pp.leg. oraz nad- 
pis: 4. VII. 1930 — Pierwszemu Żoł- 
nierzowi Polski — 5 p. p. Leg“. 

Po defiladzie pułku przyjętej przez 
zast. dowódcy dywizji płk. Stachiewi- 
cza w obecności p. wojewody Raczkie- 
wicza odbył się obiad żołnierski oraz 
wspólne śniadanie w koszarach oficer- 
skich I Brygady. 

W godzinach popołudniowych od- 
była się na placu Ćwiczeń wielka zaba- 
wa żołnierska urozmaicona najprzeróż- 
niejszemi niespodz'ankami i atrakcjami. 

Wieczorem Korpus Oficerski wydał 
w kasynie I Brygady bal. 
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W. słońca o godz. 3 m. 22    4 słofica o godz. 7 m. 58 

Spostrzeżenia Zakładu  MeteorolOgji 

U. 5. B. w Wilnie, 

z dnia 5. VII. 1980 r. 

Ciśmienie średnie w mun. 758 

Temperatura średnia -l- 19 

Temperatura najwyżcza -1-23 

Temperatura najniższa -l- 12 

Opod w milimetrach: 0,5 

Wiatr 
” Północny 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: stały 

Uwagi: przelotny deszcz. 

URZĘDOWA 

= Wyjazd p. wojewody. P wojewodzi 
Raczkiewicz wyjechał w dn wcz. na 2 dniowy 
pobyt do Warszawy, gdzie pod przewodnict 
wem p. wojewody obradować będzie sekcja 

"dekoncentracji dla usprawnienia administra- 
cji państwowej. 

° — Echa pobytu Pana Prezydenta Rzeczy 
pospoktej. Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

mą granicy województwa wileńskie 
go w dniu 30 czerwca rb. w drodze powrot- 
nej z podróży po Wileńszczyźnie wyraził swo 
je zadowolenie za delowe i sprężyste zorga- 
nizowanie oraz zrealizowanie programu poby 
tu łego Osoby na terenach woj. wiłeńskie- 
go, jak również danie Mu możności zetknięs 
cia się ze wszystkiemi sterami społeczeństwa. 

Niemając możności podziękowania  po- 
szczególnym organizacjom i wszystkim tym 
osobom, które nie szczedząc czasu i wysiłku 
przyczyniły się w znakomitym stopniu do u 
świetnienia pobytu Dostojnego Gościa na 
tych ziemiach —tą drogą składa, swoje 

, SPrideczne podziękowanie. 

MIEJSKA 
— Maksymalne ceny na chleb żytni. Sta- 

rostwo Grodzkie ustaliło następujące maksy- 
małne ceny na chleb żytni pytlowy 

4 teczny, starać się wyrazić to dokładnie, 
ściśle i roztropnie. Ta prosta maksyma, 
jest jedyną drogą w poezji jak wogóle 
we wszystkich dziedzinach umysłowo: 
ści”. I wreszcie ostatnie wskazanie tej 
tak prostej, tak przekonywującej, tak 
klarownej filozofji czy teorji sztuki: 
„W dniu, w którym literat zapytuje 

' sam siebie: co powinienem czynić i ja- 
kiej trzymać się szkoły, niechaj odczy- 
ta sobie dzieła wielkich pisarzów oj- 
czystych i cudzoziemskich: wątpliwo- 
ści jego znikną, 

III 
Nie pato to wszystko mówię, by 

czynić jakiekolwiek aluzje do poetów 
"wileńskich. Ci, o których tu będzie 
mowa, są poetami, a z miłośnikami po- 

уу егй tyle mają wspólnego, że kochają 
poezję, jak widać ta z ich wierszy. 
ińam zadanie mne: odpowiedzieć n 
pytanie, czy istnieje nie szkoła wileń- 
ska, bo o tej nie będziemy mówić, usły 
szawszy opinję Duhamela o szkołach 
poetyckich wogóle, ale czy istnieje por 
ezja wileńska — w tym sensie jak to 
charakteryzował ją Aleksander Tyszyń 
ski. 

R
e
”
 

I znowuż uczynić wypada koniecz- 
ne i poważne zastrzeżenie. Sto lat dzie 
fi nas od czasu, kiedy nasz krytyk cha- 
rakteryzował szkołę litewską na tle in- 
nych szkół poetyckich w Polsce. Sto 
lat, które radykalnie zmieniły wszelkie 
warunki: i zewnętrzne i wewnętrzne. Z 
miewoli weszliśmy do wolnej ziemi. 

— Zabory znikły, a powstało nowe, nasze 
państwo, dokonał się przewrót nietylko 
w naszym, polskim świecie. Cały świat 
obcy, dalszy przybrał inny wygląd, 
inne formy. Zmienił się duch i treść 
czasów. W zakresie szkół poetyckich 

40 gr. iTermin składania podań o przyjęcie do szko- 

  

razowy 28 gr. za 1 kg. Ceny te obowiązują 
od dnia 6 lipca rb. 

— Podatki bezpośrednie w lipcu. W mie- 
siącu bieżącym płatne są następujące podatki 
bezpośrednie: 

Do 15 lipca rb. — państwowy podatek 
przemysłowy od obrotu, osiągniętego w czer 
wcu rb. przez przedsiębiorstwa handlowe I 
ill kategorji i przemysłowe I — V kat., pro 
wadzące prawid;łowe księgi handlowe oraz 
przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze; @а- 
lej przypada piętność odroczonej zaliczki ne 
poczet podatką przemysłowego od obrotu za 
I-szy kwartał 1930 roku w wysokości jednej 
piątej kwoty tegoż podatku, wymierzonego 
za 1929 rok przez przedsiębiorstwa handlo- 
we i przemysłowe, nie prowadzące prawidło- 
wych ksiąg handlowych oraz przez zajęcia 
przemysłowe. 

W ciągu 7 dni po dokonaniu potrącenia 
przypada (płatność podatku dochodowego od 
uposażeń służbowych, emerytów ; wynagro 
dzeń za najemną pracę. Nadto w lipcu płat: 
ne są zaległości odroczone i rozłożone na ra- 
ty z terminem płatności w tym miesiącu, jak 
również podatki na które płatnicy otrzymali 
nakazy również z terminem płatności na li- 
piec r. b. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Projekt normalizacji w przemyśle tar 
tacznym. Stowarzyszenie przemysłowców i 
kupców drzewnych opracowało obecnie bar- 
dzo ciekawy projekt normalizacji stosunków 
w krajowym przemyśle tertacznym i hurto 
wym handlu drzewnym. Projekt ten reguluje 
konkretnie warunki i terminy płatności, jak 
również normalizację wymiarów  materjałów 
drzewnych, wytwarzanych przez nasze tar- 
taki. Opracowanie jego jest dziełem specjal- 
nie w tym celu wyłonionej komisji rzeczo- 
ziawców. Przez ogłoszenie owego projektu 
inicjatorzy pragną zapobiec dotkliwemu bra 
kowi i niepewności, panującym u nas, dotych 
czas zarówno w dziedzinie standaryzacji wy- 
miarów jak i warunków oraz terminów płat- 
ności zobowiązań. Е, 

SZKOLNA 

— Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 
S.S. Najśw. Rodziny z Nazaretu podaje do 
wiadomości jż kancelarja szkolna jest czyn- 
na we wtorki i piątki od 9 do 11. w dniach 
od 21 do 31 lipca rb. kancelarja zupełnie 
nieczynna. 

—Otwarcie 2 letniej szkoły m£ljoracyjnej. 
Dnia 17 bm. rozpoczynają się zajęcia w no» 
wootwartej przy Towarzystwie Kursów  te- 
chnicznych 2.letniej szkole  meljoracyjnej. 

odbyła się ewolucja naprzemian z re- 
wolucją. Teorja i filozofja sztuki wysu- 
nęła nowe żądania i formuły. Nie zmie 
niła się tylko istota poezji, choć zmie- 
niły się poglądy na jej istotę. I nie 
trzeba na świadectwo tej zmiany po- 
woływać świadka w osobie Hipolita 
Taine'a, który moment dziejowy, rasę 
i środowisko uważał za decydujące w 
Pa oblicza literatury i sziuki. 
ozostańmy przy cytowanych  przy- 

kładach. a 
Tenże Al. Tyszyński takie kładzie 

w usta Karisty, piszącej do Adolfa, 
określenie poezji: „Poezja! Jakież to są 
obrazy, które to czarodziejskie wiąże 
do siebie słowo? Nie widzę ja bardziej 
zimnych, mniej pojmujących ją ludzi, 
jak tych, co ją pragnąc wyjaśnić: wie: 
szowaniem, rymotwórstwem, wierszo- 
pistwem zowią i szukają greckiego 
pierwiastku, z którego jej brzmienia 
urosło! ...Poezja jest to doskonała wła 
dza wyobraźni, władza, która —stotę 
ludzką od innych ziemi tej istot najsil- 
niej, rajznakomiciej odróżnia; jest za- 
tem przeznaczeniem, jest ona potrzebą 
człowieka i nie było podobno  jedne- 
go na całym świecie ludu, kió-*yby jej 
nie pcznał, nie uczuł i nie zostawił uczu 
cia swego pomników. Poezja, jest to 
wrażerie owo, które odbieramy ze 
Wszy:ikiego tego, co zmysłowości 
przeckodzi granice; wszelki więc po- 
mysł wyższy nad pospolite, znajo:e 
oku obrazy, jego widoma szata ze 
słów mowy ludzkiej związana, o! po- 
tocznyck języka wyrażeń dalexa, bu- 
duią ludzkiemi oku tę połzmysiowa, 
półumysłową całość, którą poezją zo- 
wiemy. ...lm dalej myśl utworzona unio 
sła wyobraźnię z pospolitego uczuć i 

wył ”brażeń koła, im bardziej szatą, któ” 
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ły upływa dnia 9 bm. Początek egzaminów 
wstępnych dnia 10 bm. 

— Kursy malarstwa, rysunku i rzeźby im 
Smugłewicza Wil. Tow. Art. Plast. zostaną 
otwarte w dniu 15 września rb. w lokalu nr 
13 przy ul. św. Anny (na wprost szkoży Rze 
miosi artystycznych). Zadaniem kursów bę- 
dzie przygotowywemie młodzieży do wyż- 
*zych uczelni artystycznych w dziedzinie ry 
sunku, malarstwa i rzežby. : 

Przy kursach będzie owarta sala wieczoro 
wego rysunku. Bt 

Żajęcia rozpoczną się dnia 15 września. 
Zapisy i informacje od 2 — 15 września w 
lokzłu sekretarjatu szkoły Rzemiosł artysty 
cznych w godzinach które będą później 0- 
zaaczone. 

— Osobiste. Kurator Okręgu Szkolnego p. 
Stefan Pogorzelski rozpoczyna w. dniu 7 bm. 
6-ciu tygodniowy urlop wypoczynkowy, га 
stępstwo kuratora obejmuje naczelnik wy 
działu p. Jan Bobka. 

AKADEMICKA 

— żeglarska wycieczka akademików wileń 
skich do Stambułu. W! dniu dzisiejszym wy- 
rusza z Wilna do Stambułu turystyczna wy 
cieczka żeglarska Alkademickiego Kłubu Włó 
częgów Wileńskich. 

Droga prowadzić będzie przez rzeki Ora- 
wę, Wag, Dunaj, Morze Czarne i Bosfor. 
Žeglarze nasi płynąć będą na 3  kajakach 
dwuosobowych z żaglami. Czas trwania wy 
prawy obliczony jest nai 2 i pół miesiąca. Za 
ioga składa się z 6 osób. 

Po drodze w stolicach państw mijanych 
załoga wręczy miejscowej młodzieży akade- 
mickiej adresy pamiątkowie z okazji 350 leciaj 
USB. Projektowane jest również wygłaszanie 
odczytów o Polsce w językach polskim, fran 
cuskim, niemieckim, Kierownikiem wycieczki 
jest Wacław Korabiewicz, ponadto uczestni- 
czą w wycieczce Antoni Bohdziewicz, Antoni 
Czerniewski, Czesław Leśniewski, Tadeusz 
Szumański i Bogumił Zwolski. 

RÓŻNE 

— Komisja sanitarna bada. Wojewódzka 
Lotna Komisja Sanitarno - Porządkowa do- 
*konała w dn. 3( bm. inspekcji lokali użytecz 
ności publicznej, przyczem zostali ukarani 
mandatowo łub sporządzono  protokóły za 
antysanitarne utrzymanie swoich  zakiądów 
nestępujący właścicielg: B. Rubanowicz (re- 
stauracja — Wielka 49) Przyjemska — (stra 
gan nr. 8 — jatek chrześcijańskich), Główny 
Zarząd Synagogi (jatki żydowskie) „Budniew 
ski (sklep spożywczy —Klaczki 3), Mirc2- 
wicz (cukiernia — Wielka 42) Powicka M; 
(właścicielka domu nr. 1 przy ul. Sawicz). 

— Wymiana banknotów 5-cio zło- 
towych. Pogł.oski 0 wycofaniu z obie- 
gu 5-cio złotowych banknotów spowo 
dowały, że sklepy wstrzymały się od 
przyjmowania tych banknotów  twier- 
dząc, że straciły one wartość. Wobec 
tego jeszcze raz wyjaśniamy, że 5-cio 
złotówki są w każdej chwiliwymieniane 
przez Bank Polski w dowolnej ilości, 
więc posiadacze tych biletów  banko- 
wych bez żadnej dla siebie straty, mo- 
gą jeszcze przez cały rok mskuteczniać 
wymianę, zaś kupcy jeśli mają intere- 
sa z Bankiem Polskim mogliby również 
nie odmawiać przy przyjmowaniu 5 cio, 
złotówek i przy okazji przekazać je do. 
kas B. P. 

— Wycieczka Zw. Offcetów Reźzrwy do 
Belgji i Francji. Dnia 4 lipca rb. wyrusza w: 
cieczka Związku Oficerów Rezerwy Rz. 
z Poznania do Belgji i Francji w celu zwie- 
dzenia wystaw belgijskich oraz nawiązania 
koleżeńskich węzłów z belgijskimi oficerami 
rezerwy. 

Dnia 10 sierpnia rb. wyrusza wycieczka do 
Itałiji ; Jugosławii której uczestnicy będą ra 
posłuchaniu u Ojca Świętego i prezesa mini 
strów Mussoliniego, 

Kierownikiem wycieczek jest ppłk. tez. 
M. Diensti - Dąbrowa. 

Zapisy przyjmuje na wycieczkę do Itałji 
i Jugosławii sekretarjat zarząduj głównego 
związku oficerów rezerwy Rz, P. —War- 
szawa, ulica Królewske, 23, telefon 125 — 
46 w godz. 17 — 19. 

— Zlazd weteranów. Dnia 13 i 14 bm. 
odbędzie się w Warszawie zjazd weteranów 
b. armji polskiej we Francji. Uczestnicy zjaz- 
du otrzymają 50 proc. zniżki kolejowej w 
drodze powrotnej. : 

Weteranom w czynnej służbie wojskowej, 
rozporządzeniem p. Ministra Spraw wojsko- 
wych przyznane są urlopy i bilety wojskowe 
kredytowane. 

Zjazd rozpocznie się Mszą św. w kościele 
św. Jana o godz. 8.45 poczem nastąpi złoże- 
nie wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza 
i akademia. 

Informacyj udziela Zarząd Główny Stow. 
Weteranów — Warszawa Żórawia 40 — 9. 

— Walka z kryzysem. Firma Zygmunt 
Nagrodzki w walce z obecnym powszechnie 
panującym kryzysem ekonomicznym, rozsze 

ra ją wydaje, odległa jest od pr”zy po 
tpcznych wyfażeń, tem cała myśl, owo 

jej „wydanie, poetyczniejszemi być ти- 

szą”, 
Ledwie minęło sto lat od chwili, kie 

dy ustami Karisty wypowiedział ten 
sąd znakomity krytyk i historyk litera- 
tury polskiej — a poezja polska, słusz 
niej teoretycy tej poezji, a i sami poe- 
ci, jakże daleko odbiegli od niecodzien 
ności i ideału poezji, jaki stawiał jej 
Tyszyński. Dzisiaj — bodaj nie słusz» 
nie — twierdzą ci teoretycy i poeci, że 
metafora, będąca wyrazem anżyrealiz- 
mu, ekonomizmu i postępu ku współ: 
czesności wywyższonej do roli symbo- 
lu — zapanowała niepodzielnie w po- 
ezjii (Każdy podręcznik stylistyki aż się 
roi od przykładów metafory z ..dzieł 
Mickiewicza). Poezja ta szuka wyrazu 
dzisiejszości, objawiającej się w innym 
stosunku poety do natury i człowieka. 

Tęgi i fachowy teoretyk literatury 
Tadeusz Peiper, w. przeciwieństwie do 
Tszyūskiego twierdzi, że „człowiek 
dzisiejszy nie korzy się już przed natu 
rą, lecz odnosi się do niej, jak do doji 
nej krowy. Opanował ją i ciągnie z niej 
zyski. Za to z zachwytem patrzy na 
twory własnej ręki i głowy. Rzecz naj- 
drobniejsza i najbardziej pospolita, 
stworzona przez niego samego. jest 
dla niego relikwiarzem zwycięstw; je- 
go mózgu. Nowy świat, zbudowany na 
czarodziejskich niciich elektryczności, 
i uważany tak długo za miejsce schadz 
ki wszystkich bogów brzydoty uważa 
za pomnik swoiej dumy. Człowiek dzi- 
siejszy nie ma powodu widzieć w słoń- 
cu nic więcej nad złotą cętkę, ma zaś 
prawo w guziku od spodni upatrywać 
zwierciadło sw0jej własnej wielkości* 
I dalej: „..nietvlko poetyczność słów 

Płać bez gotówki 
Oto mi maksyma! powie niejeden. Właś 

nie doskonale się składa. 
Lato, obstalujemy u krawca sznytowy 

garniturek, elegancki płaszcz, pozatem kape- 
lusz, pantofle, kilka pięknych krawetów — 
słowem — zadamy szyku. I to wszystko 
bez gotówki. Prędzej podajcie nam wasz sy 
stem bezgotówkowy, ratowy, czy wekslowy, 
bo wszyscy nie memy gotówki. Jak tam te 
weksle czy raty — płacić, — będziemy mar- 
twili się później! » 

Otóż, mili, eleganccy panowie, rzecz się 
ma nieco inaczej. Twierdzimy w dalszym 
ciągu, że można płacić bez gotówki, ale tem 
nie mniej musimy dać za towar gwarancję 
zupełną, musimy dać na zastaw własną 0So- 
bę... Ten system, który tak mile was uderzyt 
na początku tego artykuliku — to poprostu 
system płacenia czekami P.K.O. Oczywiście, 
żeby móc wystawiać czeki trzeba mieć „po- 
krycie”, trzeba mieć otwarty, czynny rachu 
nek czekowy P.K.0. — mieć na nim go- 
tówikę, która będzie wypłacona okaziciełowi 
naszego czeku. A co do gwarancji osobistej, 
to ta polega na tem, że wystawca czeku, 
któremuby przyszła ochota wystawić czek 
bez pokrycia — odpowiada za to wolnością 
osobistą, tak jek za usiłowanie oszustwa. 

Używający czeku zamiast gotówki przy 
czyniają się do obrotu bezgotówkowego, któ 
ry w dużym stopniu ułatwia stosunki pie- 
niężne w kraju, powiększa niejako zasób roz 
porządzalnej, płynnej gotówki. 

Każdy rozumny człowiek jnteresu, a nek 
wet każdy prywatny człowiek winien korzy 
stać z obrotu czekowego P.K.O. 

„Jaką książkę ofiarować żonie na imie- 
niny?' pytał p. Z. przyjaciela. Najlepiej 
= ą — odpowiedział ten došwiadczo 
ny (także żonaty) cztowiek. M. Cz. 

1. dniłalności T-wa Euqenirznego 
W ub. półroczu Wileńskie Towarzy 

stwo Eugeniczne zorganizowało 12 od- 
czytów z dziedziny eugeniki, cieszące 
wielkiem zainteresowaniem szerszych 
sfer społeczeństwa. л 

Istotą tych odczytów było zapozna- 
nie słuchaczy z eugeniką i potrzebą ko 
rzystania z porad lekarzy towarzystwa, 
którzy w pierwszym rzędzie postawil 
sobie za cel walkę z wyrodnieniem rasy 

W wymienionem okresie czasu wy 
głoszono! prelekcje na tematy: Zawód 
Człwieka i jego psychika w związku 
z ustrojem fizycznym (dr. Rostworow 
ska) o umysł. upośledzonych dziec. (dr 
Genzel), choroby ułciwe (dr. Nardzew 
ski Morawski) sugestja a choroby ner 
wowe (dr. Tukałło), alkoholizm a prze 
stępczość (ks. Kulesza), Psychologja 
przestępcy (kpt. Tymański), jak należy 
pielęgnować zdrowie młodzieży (dr. 
Brokowski). 

Poczynając od września odczyty bę 
dą wznowione i omawiane będą spra- 
wy należytego wychowania młodzieży. 

rza ramki swiej dotychczasowej działałności 
AW przez wprowadzenie nowych dzia 

i 
Niedawno wprowadzony został — jak sty- 

- szeliśmy znakomicie rozwijający się — dział 
rowerów męskich i damskich a obecnie po- 
wstaje na szeroką zakrojony skalę — dział 
maszyn do szycia. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś w dalszym 
ciągu ostatnia wyborna o najprzedniejszym 
humorze komedja E. Lenza „Perfumy mojej 
żony”. Przezabawne sytuacje i niezmiernie 
wsl sota treść sztuki wywołują  ustawiczny 
śmiech rozbawionych widzów. Sądząc z wra 
żeń na pierwszych przedstawieniach „Perfu- 
my mojej žony“ nie prędko zejdą z reper- 
tuaru. Sztukę starannie wyreżyserował R. 
Wasilewski. Jutro „Perfiimy mojej żony”. 

— Teatr letni w ogrodzie Bernardyń- 
skim. Jak ze do DREW NA: doskonała 
krotochwila Thomasa Brandona „Ciotka Ka- 
rola“ zawojowała wstępnym bojem publicz. 
ność wileńską. Bezbrzeżny humor panuje 
wszechwładnie na widowni: Odtwórca — го- 
li głównej p. Karol Wyrwicz Wichrowski en 
tuzjastycznie przyjmowany cOdżiennie przez 
ERU. zebraną publiczność. Jutro „Ciotka 
arola“, 

WYPADKI I KRADZIEŽE 

—Wypadki w ciągu doby. Za czas od 4 
bm. godz. 9 do 5 bm. godz. 9 zanotowano 
ogółem wypadków 29, w tem kradzieży 4, 
opilstwa 13, przekroczeń <dministracyjnych 6 

  

robi poezję, ale... także poezja nadaje 
poetyczność słowom''. 

I w myśl tych haseł, poezja coraz 
t ooddala się od polotu, od swego we- 
wnętrznego nurtu i rytmu, by w opisy- 
waniu codziennYści, powszechnosci 
Szukać poezji i wzniosłego nastroju. 
W ten sposób zatraca ona st”pniowo 

różnicę pomiędzy rytmiczną prozą, a 
poezją, ujęią w karby głosek, rymu i 
г — i przechodzi właśnie w ową 
sztuczną prozę, ubraną w formę wier- 
Sza, a imitująca w ten tani sposób — 
współczesność. I tu chciałoby się przy 
pomnieć, jaka istnieje różnica pamię* 
dzy natchnieniem, a rzemiosłem, pozba 
wionem siły tego nażchnienia. Ale i na 
to ma odpowiedz współczesny  teore- 
tyk sztuki. Mówi on, iż „jedni krzyczą, 
że dzieło sztuki wymaga natchnienia, 
inni mruczą, że wymaga pracy. To tak; 
jakgdyby istniała różnica sądów co do 
tego, czy aby odbyć długą podróż au-' 
tem, trzeba w nie wsiąść, czy też trze- 
ba w niem usiąść”! Słusznie to mówi 
р. Т. Peiper. Ale zapomina, że nie każ- 
demu dany jest obok wytrwałości pra- 
cy dar natchnienia. 

Otóż, w świetle tych teoryj — od. 
Toszyńskiego do. Peipera — sprobój- 
my rozpatrzeć twórczość poetów wileń 
skich. I sprobujmy stwierdzić: po pier: 
wsze: czy tworzą oni poe- 
zję wileńską i powtóre: — 
czy są oni wyrazem teraźniejszości w 
twórczości naszej doby. 

Takie właśnie stawiamy zadanie. 

W. Piotrowicz. 

ЭК 

  

JUREK 60 DLEWSKI 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Św. Sakramentami 

zmarł 5 lipca 1930 r., w wieku iat 13. > 

Wyprowadzenie zwłok z kostnicy Kliniki U. S. B. na Antokolu do ko- 

Ścioła Św. Św. Piotra i Pawła odbędzie się w niedzielę 6 lipca o g. 7 wieczór. 

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie we wtorek dn. 8-go lipca 

o godz. 8 rano, poczem odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Św.Św. Piotrai Pawła, 

o czem zawiadamiają krewnych, kolegów i przyjaciół 

  

OJCIEC i SIOSTRA. 

JAN RYCHLEWICZ 
opatrzony Św. Sakramentami zmarł 3 lipca wskutek nieszczęśliwego 

wypadku, w wieku lat 29. k 
Wyprowadzenie zwłok odbędzie się ze szpitalnej kaplicy przy kościele 

św. Jakóba dn. 6 lipca r. b. (w niedzielę) o godz. 3 p. p. na cmentarz po- 
Bernardynski, 

Msza Sw. žalobna odprawiona 
7 lipca o godz. 8-ej rano, 

zostanie w kościele św. Jakóba dnia 

o czem zawiadamiają krewnych, kolegów i przyjaciół 

— Unieszk0dliwienie złodziej, okra 
dających mieszkanie p. Bphdanowicza. 
Przed paru dniami policja aresztowała 
kilku złodziei, którzy jak przypadkowo 
dowiedziano się, planowali okradzenie 
znanego w Wilnie przemysłowca 
Mieczysława Bohdanowicza. 

Wzmowie ze złodziejami byli dwaj 
synowie służącej p. Bohdanowięza, któ 
rzy już poprzednio dopuszczali się kra 
dzieży różnych przedmiotów podczas 
nieobecności domowników. 

Jeden z funkcjonarjuszów policji o- 
trzymał wiadomość o planowanej kra- 
dzieży, tak że złoczyńców w czas u- 
nieszkodliwiono Różne wersie o wykra 
dzeniu p. Bohdanowiczowi aż 40 tys. 
dolarów co rzekomo miało być dziełem, 
synów wymienionej służącej i: że pr 
szkodowdny tego nie zauważył, należy 
przypisać bujnej fantazji rozgłaszają! 
tych te pogłoski, 

— Kradzieże. Do mieszkania Dziwilejswi- 
cza Edwarda, Konarskiego 14, w nocy z 3 na 
4 bm. przedostali się złodzieje i skradli różną 
gaderobę męską ogólnej wartości 350 zł. 

W dn. 5 bm. Dzidiul Paweł, zam. we wsi 
Czarnej gm. rudomińskiej zameldował . poli. 
cji o kradzieży z jego lasu drzewa. Sprawcę 
kradzieży Potapowa Stefana, mieszkańca wsi 
Procieliszki, gm. mało solecznickiej  zatrzy- 
mano wraz z drzewem. 

W dniu 3 bm. — Strzały do 
o godz. 23 patrol wojskowy 3 p. sap. od- 
dał na ulicy Pijarskiej 2 strzały karabinowe 
za uciekającym  dezerterem niewiadomego 
dotychczas nazwiska. Z powodu oddania 
strzałów wypadków z ludźmi nie było. 

— Rowery znalazły się. Sprawców przy- 
wtaszczenia 2 rowierów firmy Verden Pszczo 
łowskiego i Lisowskiego zatrzymano i rowe- 
ry zwrócono poszkodowanemu Szoferowi Ru 
binowi. 

— Samobójca. Onegdaj popełnił samobój 
stwo wystrzałem z uciętego karabin1 miem 
szkaniec wsi Wojtkiewicze ga horodyskiej 
pow. bzranowickiego Antoni Tuhaj. 

Jak ustaliio dochodzenie, powodem  de- 
sperackiego czynu były stałe nieporozutnir :ia 
denata z ojcem. 

— Ofiara bójki. Onegdaj na ui. Koszaro« 
wej w Baranowiczach znaleziono nieprzytom 
nego mężczyznę, który w drodze do szpitala 
zmarł. Jak się okazułe, zmarłym by! niejaki 
Nowicki. Po' przeprowadzeniu dochodzenia u- 
stalono, że zosta ton pobity przez przeciio- 
dzących czterech pijanych osobników, ktcizy 
przy spotkaniu z nim wszczęlii kłótnię a na- 
stępnie bójkę, pozostaw ając Nowickiego na 
miejscu nieprzytomnego . broczącego krwią. 
Sprawcy śmiertelnego pobicia Nowickiego 
Stefan Grochowski, Tabe.Gw, sierżant Wasz- 
kiewicz oraz starszy szeregow'ec Małyszek 
78 pp. zostali aresztow ni. 

p. 

    

  

SPORY 
MAKABI — LAUDA. 

Jaka to szkoda, że dobrzy gracze w rodza 
ju Lepiarskiego, Szwarca, Zejdla, Godlewskie 
go łub Markiewicza muszą uczestniczyć w 
miecząch jaki mieliśmy możność obserwować 
wczoraj. 

Bezładna kopanina, absolutne niezgrznie z 
sąsiadami i, co gorsza, z piłką, brak startu, 
stopingu — oto mięszanina, która złożyła się 
na mecz. 

Jak widać kluby przeżywają b. ostry kry 
zys, skora na poważny mistrzowski mecz wy 
stawiają całkiem -przygodnych graczy. Ot 
aby tylko zebrać jedenastkę, nic więc dzi. 
waiego, że potem piłka złosliwie omija łącz- 
nika lub niechce zatrzymać się w rękach 
bramkarza. 

Lauda grająca jeszcze gorzej niż Makabi, 
ale ze znacznie większą ambicją miała więcej 
z gry w polu. Pod bramką coś się pisuło 
zawsze, do czego przyczyniała się znacznie 
obrona Makabi —Szwarc II i Polaczek. 

Nie pomogła dobra gra centrowego po- 
mocnikė J. Godlewskiego ani ofiarna gra о- 
brońców — Lepiarskiego i Markiewicza, Lau 
da zeszła pokonana. Zawinił tu dużo bram- 
karz,( absolutnie nie nadający się na te sta 
nowisko no i własmy atak ni eumiejący wy- 
równać. 

W Makabi grającej bez Birnbacha, Szwarc 
berga ; Terka dało się zawważyć załamanie. 

Szwzyc i Zejdel nie mogli podołać wszyst 
kiemu. Pomoc, za wyjątkiem Krakanowskie 
go, grała słabo, a całość nie kleiła się. Nie 
było „gazu”*. Ostateczny wynik 3:1 dla Ma- 
kabi nie odpowiada przebiegowi meczu. 

Smutne jest, że mecze wileńskie są coraz 
gorsze, a zachowywanie się drużyn na bo 
isku, po staremu... niesportowe. i 

Jeśli sędzia dyktuje rzut karny, trzeba się 
z tem zgodzić, nawet w wypadku jeśli jest 
to decyzja krzywdzące. Głośne protesty na 
nic się nie zdadzą, a tylko robią niemiłe wra 

żenie, Osman. 

REUMATYZM I PODAGRA: 

Jak ogólnie wiadomem jest cierpienia reu- 
matyczne i podagra mają za przyczynę nie+ 
domagania w przemianie materji na skutek 
wadliwego składu krwi. Togal zaś wstrzymu- 
je nagromadzenie się soli moczowej i złożo” 
ny jest bardzo celowo z wielu składników, 
których dobroczynne działanie przy reuma- 
tyzmie, podagrze i pokrewnych cierpieniach 
jest ogólnie znane, 

RODZICE i BRAT. 

  

RADIO 

NIEDZIELA, DNIA 6 LIPCA 1930 R. 

10.15: Nabożeństwo z Bazyliki wileū- 
skiej. Chór katedralny pod dyr. prof. Wł. Ka 
linowskiego. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.00: Bicie zegara i hejnzł z wieży Ka 

tedralnej w Wilnie. 
12.10 — 13: Muzyka z płyt gramofon. 
13: Kom. meteorołogiczny z Warszawy. 
17.25 — 18.45: Koncert popołudniowy z 

Warszawy. 
18.45 — 19.10: „Kukułka wiłeńska” mó 

wiony tygodnik humorystyczny. 
19.10 — 19.25: Program na poniedzia- 

łek i rozmaitości. * 
19.25 — 19.50: Feljeton wesoły 

wyk. L. Żurowskiego. 
19.50: Transm. z Warszawy. Opera i 

komunikaty, 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 7 LIPCA 1930 R. 

11.58: sygnał czasu z Warszawy. 
12.10 — 12.40: Muzyka z płyt gramofon. 

13: Kom. meteorolog. i 
15.50 — 16.15: Transm. z Warszawy. 

Odczyt krajoznawczo turystyczny. 
17.30 — 17.35: Program dzienny. 
17.35 — 18: „Poeci wiłeńscy' część Il 

— odczyt wygi. W. Piotrowicz. 
18 — 19: Koncert z Warszawy. 
19 — 19.25: Kroriikej z życia młodzieży 

— prowadzi Wróżka Dzieciołubka. 
19.25 — 19.40: „Piosenki wesołe" — 3 

piosenki odśpiewa p. H. Kamińska, SR 
teatrów miejskich. Akomp. J. Kropiwnicki 

19.40 — 19.55: „Kwadrans Kadecki“. 
(Audycje Korpusu Kadetów №41. Lwów, sto 
jącego obozem w Nowych Trokach). Kadeż 
Machniak z K.K..N-l. „Nasz obóz letni pod 
Nowemi Trokami“. 

19.55 — 20: Program na wtorek. 
20 — 24: Transm. z Warszawy. Praso 

wy dziennik radjowy, . muzyczn., kon- 
cert międzynarodowy z Berlina. Po koncercie 
feljeton, kom. i muzyka taneczna. 

w 

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apopłe- 
ktycznych oraz atonji przewodu pokarmowe. 

go, naturalna woda gorzka Franciszka - Jó- 

zefa zapewnia łagodne wypróżnienie. 
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ZE ŚWIATA 
W „SUCHEJ* AMERYCE. 

Przyjechał do New Yorku p. X., który w 
ojczyźnie swej z prawdziwą przyjemnością lu 
bił zaglądać do kieliszka. й 

Dziesięć dni biedzczyna bląkat się po mie- 
ście i ani rusz nie mógł w” spragnionego 
podniebienia kropelką alkoholu. Wreszcie los 
litościwy zesłał mu na drogę rodaka, mieszka 
jącego już przeszło 10 lat w Stanach Zjedno 
czonych. + т 

—Nareszcie! — przywiteł p. X. rodaka— 
Ty chyba pokażesz mi, gdzie tufaj można do 
stać choć kieliszek wódki. | 

— Ależ, proszę cię, chodź ze mną — u- 
słyszał p. X. odpowiedź, która niby bałsam 
kojący spłynęła na jego znękaną duszę. 

Na ciężką jednak wystawiony byi  ргб- 
bę. Rodak wiódł go przez długie, długie uli. 
ce pomiędzy drapaczami nieba, —wiódł go 
godzinę chyba, ałbo dwie. 

Wreszcie, w cichej, bocznej uliczce wska . 
zat mų maleńki domek, który cudem jakimś 
zachowzł się w tem mieście. 

— Zapamiętaj sobie ten domek. 
P. X. szybko wyciąghął notes i ołówek 

i nerwowo począł notować adres... 
— Widzisz — powiada życzłiwy rodak 

— to jest jedyny dom w New Yorku, gdzie 
nie można dostać wódki, pozatem dostaniesz 
wszędzie. 
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ZE PRZEPIĘKNA Ń 

„MAGNOLIA“ WARSZ, 

оРАВ 
Bezimiennie na Dom Dzieciątka Jezus zł. 1 
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M powodzeniem, POTRZEBNI inteligent- najwygodniej kupić tylko w f-mie 4 04 "ės e „UŚMIECH WARSZAWY” Syndykatu cementowień Polskich На O | BŁORUC BEAC „B. Symonawie: 60 OKA w Warszawie 99 J pensja stała, Zgłosić się: ul. Piłsudskie- М muzyka, špiew, tance etc. Pocz. o g. 4.30, ost, seans 0 g. 10.15. po cenach fabrycznych go 6 m. 6, od $—8 i 5—7 wiecz. — Wilno, ul. Ś-to Jańska 7, - - 

$ -- vis 4 vis Uniwersytetu. — 
M+ BEWEL, Vilna Licznik samochodowy * Od dnia 1 do 6 lipca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

; RC * EET duński okazyjnie do sprzedania. War- KINO 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. sztaty Motocyklowe, zauł.  Bernar- Motocyki Monct-Goyon 

dyński 8. о 2 KM, nowy, okazyjnie do sprzedania. MIEJSKIE   Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46     

89 PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH Z DO* 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

       

    

    
    

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

wielkim zitym medalem 
ć žo Toodolių 

niwelatoty, 

|imtmmont iniade. gg 
gaajomety. | 

EODEŻYJAE planimetry 
ETC. 

POWSZECHNIE ZNANEJ FIRMY 

(idw UŁYDE, DreZn0, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
I PRZYBORY  KREŠLARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYK RUBI ь &Ппо. 
DOMINIKANSKA 17, telefon 10-58. 

Hajlepsz: 

  

  

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku). 

combinaison'ów w najmodniej- 

FRANCISZKA FRLICZKI 

  

Cena 1.000 zł. Może być sprzedany 
na raty. Warsztaty Motocyklowe, zauł. 
Bernardyński 8. —0 
  

  

SMAKOSZE PIWA! UWAGA! 

jest do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach 9 

ŚWIATOWEJ SŁAWY ® 

Piwe Żywieckie ® 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 
„Zdrój Žywiecki“, „Marcowe“, „Porter“ i „Ale“, 
odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. 

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 

WILNO, ZARZECZNA 19. 

   
Towne? 

  

GLEJARMIA 
JERZEGO PIMONOWA 

Wilno, ul. Rossa 6, telef. 1500. 

Bocznica: Pionier-Park 28. 

PROPONUJE PO CENACH FABRYCZNYCH 
w ilościach dowolnych 

Pakost tio d ws 
Pokost odbarwicny 

Dsad pokostowy dla kitów i gruntów 

„Kit szklarski 

Dlej Iniany 
ь Kuch Iniany 

w płytach, orzeszkach i mielony na mączkę. 

robót, do podłóg, 

  

  

  

VRS BE. 

a przed nabyciem pończoszek lub 

Elegancka Pani szych kolorach powinna 
odwiedzić sklep 

Polską Składnicę Galanteryjną 
Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46 
  

  

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

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

wie w 1929 1. 

K. Dąbrowska WILNO, 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE.   ul. Holendernia 12, tel. 13-30     

  

Kandydaci do grup LII zawodowej i LIII amatorskiej będą 
  

przyjmowani do dnia 8 lipca. ZI/4—0 

—       

- tylko przez stale užy- 

wanie pasty do zębów 

CHLÓRODONT 

    

Największy 

wybór 

najsłynniej- 

szych firm FOTO-APARATÓW    
W SKŁADZIE 

optycznych, fotograficznych i geodezyjnych artykułów 

„BPTYK RUBIN 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17 tel. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1. 1840)   
  

PRZETARG 
DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE NINIEJSZEM OGŁASZA, ŻE DNIA 8 LIPCA 1930 ROKU, © GODZ. 12-EJ W LOKALU DYREKCJI 

: (UL. WIELKA NR. 66) ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH RYBOŁÓSTW: 

  

    

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

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

„WP I O© R Y* 
„BOBUŚ STRAŻAKIEM* 

  

  

Pierwsze Dźwięko- DZIŚ! Wielka kreacja 

we Kino śpiewno - dźwiękowa p. t. „„BKRLĘTA RZE 
„HOLLYWOOD“ 

Mickiewicza 22. 
+ 

    

в6 Role główne odtwa- * 

rzają: znakomita BET- 
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 10.80. Do godz. 
T-ej ceny miejsc: PARTER 1 zł., BALKON 80 .gr. 

  

D.-H. BRACIA CHOLEM | 
Wilno, ui. Kwiatowa 5. Telet. 353, 919 i 17-94. 

(Założ. w roku 1846) 

POLECA ZE SKŁADÓW I WPROST Z HUT 

ŻELAZO, BELKI, BLACHY, GWOŹDZIE, 
OKUCIA, 

ARMATURY, 

Ceny fabrycznei 

PAPĘ, 
C E M E N T, NARZĘDZIA, 

ARTYKUŁY TECHNICZNE i t. p. 
Dostawa natychmiastowa! 

  

  

  

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE 

„RED ARROW" 
jest to tłuszcz najlepszej jakości i tak samo 

pożywny jak smalec amerykański 

„O LEO" — Sp. Akc. Gdańsk. 

Zumówienia przyjmuje M. Zandberg. 

WILNO, tel. 16-44. 

  

  

  

WILEŃSKA 

Spółka dla Handlu Ruramii Artykułami 

POLECA: ze 

Sanitarnemi 
Sp. z ogr. odp. 

BIURO: uł. Wielka 30, telefon Nr. 17-18 
SKŁADY: ul. Piwna 9, 5 Nr. 17-89 

swoich składów w Wilnie, lub wprost z Fabryk rury i kształtki 
kamionkowe, lane kanalizacyjne, wodociągowe, ocynkowane, łącz- 
niki kuto-lane, emalje, fajanse i wanny. 

    

  

W 

Międzynarodowa wystawa 
Komunikacji i Turystyki 

bierze udział 

32 Farby, Lakiery, Emalje oraz inne 
paste dodatki kupione 
en o w SKŁADZIE FARB 

kontynentów + Jana MAZURKIEWICZA 

Lecznica Stowarzyszenia Litoiskiogo. 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roznigena 
Elexfro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elektrycz- 
nością, fotografirowanie, prześwietlanie, elekt- 

ryczne wanny, elektryczny masaż. 

PRZYJĘCIA od 10 3. 

к 
B 
В 
T 
% 

  

* 

    SOLIDNIE i TRWALOI! 
będą wykonane te roboty malarskie, 

do których użyte zostaną: 

POKOST I gat. prima czysto lniany, 

Wystawie 

Wilno, Dominikańska 11. 

    
        

      

ROA GERO 

ša Komoyka EB 

zawiada- iniejszem 
N mia sie, że Са 

net Kosmetyki 
Leczniczej „Cedib, J. 
Hryniwiczowej (Wielka 
18—9) zostaje zamknię- 
ty na okres letni, od 
7 lipca do 31 sierpnia 
roku bież. —Į 

Racjonalnej Ko- 
smetyki Leczni- 

czej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

4. 

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

m. 4. 
kobiecą konser- 

R Fokói 

wuje, doskonali, 

osobnem 
frontowem | weįšciem 
do wynajęcia. Mosto- 
wa 16-44. — 

| LETNISKA | 
РУЫРУЧИНАЯ (К <ООЖАДЕИБ KE SERIO 

HALLEROWO 
Ciepłe kąpiele mor- 
skie i pensjonat 

„ Warszawianka". 
Kanalizacja, wodo- 
ciągi, tenis, pianino. 
Poczta i stacja na 

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

  

      

maj. Mikszany, 2 kim. 
od przyst. Kamionki, 
sucho, las' sosnowy. 
Inf.: Mostowa 3, dom 
spółdzielczy, Dziemid- 

zdobycze kosmetyki ra- K0; 0d 8—10 i od 5—6. 
cjonalnej. у 

Codziennie od g. 10—8. 
W, Z. P. 43. 

R 

= KOS = 

Akuszerkašmialowaka 
oraz Gabinet Kosme- 

LiLG—o0 

LETNISKO 
w majątku z <ałkowi- 
tem utrzymaniem. 
rzeka (1 k. do Wilii), 
radjo, różne gry. Do- 
jeżdżać autebusem de 
Michaliszek, skąd koń- 
mi 12 klm. Dowiedzieč 
się: Witoldowa 17. —T 

  

tyczny, usuwa zmarszcz gyganY UOMAWOWA 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- SRESUENANECZNA 
kiewicza 46. 

LL. 112 

4 POSADY | 
RESTA T SIR U UCZY 

Poszukuje 
posady goūca, wožne- 
go, lub jakiego innego 
zajęcia. Pióromont 11 
m. 23,. Czesław —Cze- 
kołowski. 

  

Do majątku 
w powiecie Brasław- 
skim potrzebny od za- 
raz Magazynier-Pisarz 
starszy, samotny. Zgło- 
szenia ze wskazaniem 
referencyj i adresów 
dawniejszych posad 
kierować: poczta Widze, 
skrzynka Ne 35, —0 

Potrzebny 
E akwizytor do sprzeda- 

ży artykułów wcho- 
dzących w zakres u- 
rządzeń biurowych. 
Oferty z podaniem re- 
ferencji do adm. „Sło- 
wa“ pod „5821“. —o 
  

ś« Mioda inteligentna 
A pani, z 5-cio ietnim 

synkiem, znająca dob- 

Sprzedaje się 
PLAC 1 dzies. przy ul. 
Kalwaryjskiej. Dowie- 
dzieć się: Połocka 14 
m, 1, od 4 de 7 wiecz. 
Gierasimowówna. —o 
  

przedaje się ' po- ” 
siadłość w cent- 
rum Wilna za 4.000 

dolarów, trzy - domy 
drewniane z ogrodem 
owocowym. Informacje, 
poczynając od 10 lipca 
—Wilno, ul. Mickiewi- 
cza 24 m.:6, w godzi- 
nach 5—7 po południu 
(w dnie powszednie). 

FLET 

SUMY 
pieniężne lokujemy 
pod pewne zabez- 
pieczenia wekslowe 

i hipoteczne 
Dom H.=K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza i, 
tel. 9-05. —0 

MATAYAM 
GŽNE 

GYAVZYM 
2.060 dolarów 

  

      

nie duży # - 

Lotnisko>penojomai | 

    Otwarcie 6 lipsa 1930 r. 

  

    Rekomendacja fachowych malarzy. 

    
- zarządzającej 

  

LEKARZE: 
ją choroby | skė 

-I Bermsztejn on wi 
czopłciowe. ‹ 

Mickiewicza 28. Od 9—1 į 4—8 w. 

I (iinsherg choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

Н кешшвш choroby skórne, we- 

  

                  

      

  

      
        

  

      

    

rze gospodarstwo do- & 
mowe, przyjmie posadę Potrzebne pod hipote- 

domem, KS majątku ziemskiegė 
lub nauczycielki do W pobliżu Wilna. Adres 

dziecka. Oferty pod W adm. „Slowa“ — —0 
„U. K.* do adm. „Sło- 
wa“ Wilno. —! Poszukuję 
TC" Drania bielizny po do- 
Nauczycieika mach. Piwna 13 m. 15, 

francuskiego wyjedzie Hryhorowiczowa. 

na lato na wieś. Adres: + 
Zauł. Dobroczynny 3 nszczędności 
pokój 1, od 3 do 4 p.p. swoje złote i dolary 

  

  

  

  

        

    

      
   

  

  

  

  
  

  

neryczne i  moczo- prza—Tulokuj na 12 proc. 
płciowe rocznie. Gotówka twe- 

- Cena wywo- ь . Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 RZĄDCA ja jest zabezpieczona 

Obszar ha | ław. złotych „ARE UWAGI choroby weneryczne i samotny, albo płatny złotem, srebcem i dro- A NAZWA OBJEKTU 5 ! 3 * у złotych I Zeldowicz narządu moczowego. praktykant, poszukiwa- SARE kamieniami. LUM- 
® s | Nadleśnictwo Foigt OE RE Mickiewicza 24. 049—12i5—8.Tel.277 | ny do niedużego go- BARD Plac Katedralny, a z ; п I 1 WICJOWA choroby kobiece, spodarstwaj ją GM soeob L Wydaje 

SAT aj eldo i .  Zyżm = zastaw: 
1| Jeziora Świrki, Pietruszany, Kaczanowszczyzna | 29 Hoduciskie Święciański A ED 15 wa so IA most ji. FO T B ses a 

i i й , uks: » А S : у ów, futer, m а- ё ЗЕНОг RAR e 3 * Daugieliska 22,26 '250,00 80,00 Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tel. 277. "1 nin, aiośi nów I 
‚ 4 wstęp do jeziora Narocz B Duniłowickie bi Anas 0 O EOS ля п-_пкя_.ьв wszelkich towarów. Į 

vakszty, Duža i Mali z wiecianski omajska ‚ Х 0,00 k V 

š Lis > wała, PARAM” £ . Postawski Niekasiecka = = me 20 RRĘE.KBZHB>KX> KDK a b 8 
7, Ć 4 Miadzioł i Szyrmieź 52 х » » › 0 0,00 EG к МЕС ВНО Siuo Й ос К ИЕВ В ESS 
8| Rzeki Mereczanka, Rudomianka, Zwigrda 5|  Międzyrzeckie Wil.-Trocki Rudziska 74,50 300,00 1oo,oo | Poławia się pstrąg ЧЕ '\,““‘Б A 
9| Jeziora Obstra (Przebrodzkie) 49 Miorskie Brasławski Przedbrodzka 1056,00 -| 10,000,00 2500,00 | Poławiąsię leszcz i stynka zg “а 2 oko e z B 

10| -Rzeka Wilja od Lubowa do Santoki 2į Niemeńczyńskie Wil.-Trocki NO 2 88,83 650,00 000 = AB BIGIE = I lai siėu apiės 
11] Wstęp do jeziora Świr A Podbrodzie Święciański wirska 350,00 350,00 0,00 ną z do wynajęcia. KKościusz- Sie 
12| Rzeka Wiłja od Santoki do AŚ is и = d S a a > P ki 14 m. 2, = Jad (z ała i ięcioł, Ga- E 4 a a a Dzięcio 3 „ak Wil.-Trocki Worniańska 187,00 1820,00 600,00 Tarlisko łososia m Z a da A o / Е ц do Wilną” 
13| Jezioro Dryngis i Dryngiszcze 19 Święciańskie Święciański Daugieliska 400,00 4000,00 1500,00 Jez. sielawowe 5 A m Tw kole c „AOC a= cd 

i pa awa, „Podcejkinie, Zabłociska 72,12 400,00 150,00 gó Pow A. PAŃ ga SMA POKO o pi dm , Podolinka, Markwiany, Markwinajtis 25 ” . ‚ 2 A ё \,"“ш do wynajęcia. Słonecz- nistracji „Słowa*. —o0 
a aja 05 Ragcla, Lime" |. : : Janiska 90,34 | 1200,00 | 400,00 BRZRJRSRZEJ ne, sichę, cieple. Wie : 

16| Jeziora Międzyrzeckie, Korwie, Łukno, Bie- у 7 2 
dugnia, jeziorko Mikuć, liga, Turgojcie  |17 Trockie Wil.-Trocki Rudziska 188,87 | — 1600,00 600,00 [O zatkany | FIAT 503 KE о: i 17| Jezioro Błahodatne-Krasne i trzy obiekty 31,00 360,00 150,00 Е РОТ; NIEMIŁĄ WON aż NAA m 
bez nazwy — » » z „7 ; © › = . А zasiegnąč  w Warsztatac! 

18| Rzeka Wilja w Zakrecie z odcinkiem w Buchcie | 1 Wileńskie Wilno Wilno 65,00 300,00 100,00 = AI Bs RAK NÓGiPACH = p AS żę 

19| Jeziora Berce, Miedźwiedno, Otużka, Opiesso, e й 7 о5 Ž Ža А 3 
Głuboszcze A Brastawskie Braslawski Stobėdzka 140,50 00,00 0,00 e ZANO 2. 

20 | Jeziorka Podrojcie, Szaki, Skrzypki ky = Pr Opsa-Rymszańska 98.40 500,00 200,00 a (A © : 
21 | Jeziora Kamiona, Kruhtoja, Szareniec RE > — Piuska 31,20 255,00 100,00 ® = 
22| Snudy (część) i Krewce 37 a — $ 1657,25 6100,00 2000,00 > ana 8 "18 -29 

< ‘ 2 т | в (a ZZA = ubea DOBRA 6 
Oferty na ustalonych formularzach oraz kwity Kasy Skarbowej z wpłaconego wadjum należy składać lub przesyłać do Dyrekcji w zalakowanych ko- © $ KOPIOWANIE 

pertach z nadpisem: „Przetarg na rybołóstwa” do dn. 7 lipca 1930 roku. Oferty złożone na nieusialonych formularzach nie będą brane pod uwagę« Dnia ® ® PLANÓWI 
8 lipca w. obecności przybyłych oferentów w oznaczonej wyżej godzinie odbędzie się ustny przetarg poczem nastąpi otwarcie ofert. Dyrekcja zastrzega 50- 5 = V Ów, 
bie prawo zatwierdzenia ofert i wyboru oferenta. Warunki umowy są do przejrzenia w referacie rybactwa Dyrekcji w godz. od 12 do 14 codziennie (ul. Е "і\б‘}}д?о\лсз‚ 
Wielka nr. 66, pokój nr. 13) tamże też można otrzymać fomularze ofert i wzory umowy. A | MilNo 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE. UBS SANRIO us 

7 "Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Waydytło. Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 2 

| 
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