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ŻYTA p. M. KWIATKOWIKIEĆ 
WBE 

(0 własnego korespondenta) 

Bruksela, 7 lipca. 

„Podziwiając olbrzymie rezultaty 

pracy, wytrwałej, niezmordowanej, nie- 
ustannej zarówno w przeszłości Belgj:, 

jak i w jej historji ostatniego piętnasto 

lecia, jej cud bohaterstwa i cud odbudo 

мапа się z największych zniszczeń, 

czerpiemy i sami otuchę, że wytrwałą 

piacą, niezachwianem umiłowaniem po 

koju, skierowaniem uwagi przedewszy- 

"stkiem na problematy gospodarcze, na 

ekgnomiczną wspėlpracę miedzynaro - 

dową — szczególnie z naszemi: przyj 

ciółmi — doprowadzijmy i nasz kraj ó0 

pełnego) rozkwitu i rozwoju. Jesteśmy 

zaś dumni z teg, że w pierwszym 

szeregu tych przyjaciół możemy  wi- 

dzijeć Belgów, okrytych chwałą, przesz 

łości i teraźniejszości, mających tak 

wielkie prawo do szacunku wszys*k'ch 

narodów świata. Jeżeli zaś wspólną 

"pracą, chęcią wzajemnego zrozumienia 
się zdołamy tę przyjaźń pogłębić i raz 

szerzyć, wzmocnić ją nierozerwaniczii 

węzłami współpracy kulturalnej i gospo 

darczej, toi niewątpliwie dla obu 
państw i narodów uzyskamy pozytyw- 
ne rezuliaty, które dziś nawet przeczuć 

się nie dadzą". 

1 Temi słowy mówił w Brukseli: c sio, 

“ sunkach belgijsko - polskich p. Eugen- 

jusz Kwiatkijwski, mirfster przemysłu i 

handlu, na bankiecie wydanym na jego 

cześć przez p. Heyman'a, jego belgij- 

skiego kolegę. Współpraca gospodar- 
cza belgijską pojska jest już ożywio- 

na ale wielkie jeszcze jest pole dla jej 

pogłębiania i rozszerzania. Współpraca 

ta rozwija się na trzech polach: obrotu 
tdwanqwego, ruchu kapitałów i emigrar 
cji. 

Zarówno nasz przywóz z Beglji jak 

i nasz wywóz do Belgji są jeszcze dość 

skromne, jak to wynika zj poniższej ta- 

bliczki (w tysiącach złotych) : 

Lata Przywóz _ Wywóz 

1925 25.345 30.210 
1926 22.963 55.781 
1927 44.346 61.345 
1928 56.441 42.659 

z 

Nie mam pląd ręką cyfr za rok 1929 
„ale — jak mię zapewnił p. Leon Lit- 
wiński, nasz radca handlowy w Bru- 
kseli — żadna większa zmiana na lep- 
sze lub na gorsze w roku tym nie za- 

szła. Można wiięc uważać, że nasz przy 
„_ Wóz Z Belgji nie przekroczył 2 proc. o 

A gėlu naszego wywozu. W handlu za- 
granicznym Belgji wymiana belgijsko! - 

polska jeszcze mnijejszą odgrywa rolę, 
bo około 0,3 proc. w belgijskim wywo+ 
zie, a okoła 0,4 proc. w przywozie. My 
wywozimy do Belgji drzewo w różnej 
postadj (okrąglaki kopalniane, pokłady 
kolejowe, słupy telegraficzne i t.p.) 
meble gięte, naftę, smary, ziemniakij na 
siona, chmieł, owies, konie. Belgja Wy- 

wozi do Polski żużle Thomas'a, maszy- 
ny,, metale, szkło, tytoń, skóry, wełnę i 
t.p. Handel belgijsko - polski może i 
Powinien się ożywić, szczególnie jeśli 

chadzi o wywóz do Belgji prokiuktėw 
rolniczych А mięsa. 

» . Według urzędowych obliczeń p. Ko 
żuchowskiegio, dzisiejszego wice mijni- 

stra przemysłu i handlu, w rodku 1928, 
na 1.528 miljonów złotych kapijtałów 
obcych inwestowanych w Polsce, Bel- 
gia zajmowała po Francji i Austrji, trze 
cie miejsce z 25,3 milj. złotych, czyli 
koło 100 miljonów franków  belgij 
skich. Jak twierdzi p. radca Litwiński, 

Cyfra ta nie odpowiada rzeczywistości; 

ze względów choćby tylko fiskalnych, 

każda spółka akcyjna określa swój kar 
Pitał zakładowy na poziomie minimał 
hym. To też faktycznie kapitałów bel 

„ £ijskich ijmwestowanych w Polsce jest 
A 406  miljonów franków conajmniej. 

Ulokowane są w przedsiębiorstwach e- 
lektrycznych, hutniczych (cynk), włó- 
kienniczych (wełna i sztuczny jedwab), 
naftowych, cementowniach i t.p. W nie- 
których bankach, jak np. w Banku Han- 

Z
 

LGJI 
dłowym i w Powszechnym Banku Zwią 

zkowym, zainteresowani są także kapi 

taliści belgijscy. 

Wreszcie trzecią dziedziną ekonomi 

cznych kontaktów  belgijsko polskich 

jest nasze wychodźtwo. Obywateli pol- 

skich w Belgji przebywa ppbecnie około 

50.000, w czem połowa wyznania moj- 

żeszowego. Opiekują się nimi dwa na- 

sze konsulaty z siedzibami w Brukselii 

(p. Chiczewski) i w Antwerpji (p. Bi- 

kiński). Wśród robotników chrześcjan 

przeważają „Westfalacy* pracujący w 

górnictwie. Całe wychadźtwoł nastrojo- 

ne jest patrjotycznie, nie wyłączając 

wychodźtwa żydowskiego. Byliśmy na 

przyjęciu, jakie na cześć mijnistra Kwiat 

kowskiego wydała organizacja obywate 

h polskch wyznania mojżeszawega w 

Antwerpji || słyszeliśmy przemowę  iej 

prezesa, dr. Steinberga. Polak najbar- 

dziej narodowo usposobiony nie 16: 
wiłby inaczej. 

Wszysikiemij trzema dziedzinami 
stosunków belgijsko - polskich na płasz 

czyźnie gospodarczej interesował się w 

czasie swegoj pobytu p. minister Kwiat 
kowski. A więc odwiedzał kolonje pol 
skie ale zetknął się przedewszystkiem z 

kierowniczemi kołami życia finansowo 

handlowego Belgji. Na licznej bardzo 

konferencji, jaką mu zorganizował w 

gmachu Poselstwa p. Jackowski, nasz 

wybitny minister pełnomocny, wygłosił 

p. Kwiatkowski przemówienie piękne 

aa do) formy i bogate w treść. Umie p. 

Minister przemysłu i handlu zamykać 

swą myśl w szczęśliwie dobrane skró- 

ty celuje w plastycznych porównaniach - 

a nadewszystko wkłada w swe słowa 
tyle przekonywującej siły, że nie moze 
być obojętnie słuchany nawet przez ob 

ce i początkowo chłodne audytorjum. 

To też p. Carlier, prezes „„Comitć Cen- 

tral Industriel", czyli głowa belgijskie- 

go „Lewjatana“, bardzo serdecznie 
mu za wykład podziękował. 

Formalnie wizyta p. Kwiatkowskie- 
go w Belgji jest rewizytą, jaką nasz 

minfgter składał p. Heyman'ojwi, swe- 

mu belgijskiemu koledze, który w roku 

zeszłym bawił w Polsce z okazji wysta: 

wy poznańskiej. Faktycznie jego  ob- 

jazd po Belgjii był jednym cijągiem mani 

festacyj. przyjaźni belgijsko - polskiej z 

ojkazji stulecia niepodległości tego kra- 

ju H zorganizowanych z tej sposobności 

dwu wystaw międzynanodowych iw Lić 

ge i w Antwerpji. Jednodniowy pobyt 
p. ministra i towarzyszącym mu osób 
na zamku w Błpul, u p. Jerzego: Vaxelar 
ire'a, naszego generalnego konsula hot 

norowego w Brukseli, był dla wszyst- 

kich przemiłym i zbyt krótkim wypo- 

czynkiem. Gospodarz przyjął nas z wiel 

kopańską gaśdjnnością. Wieczorem, na 

tle gwieździstej i pogodnej nocy, wypu 

sZczono na cześć polskiego! ministra 

wspaniałe fajerwerki. 
P. minister Kwiatkowski nie Zapo- 

mina nigdy, że jest także „ministrem 

Gdyni“. Dužo też o Gdyni i o związanej 
z nią sprawami z mijnistrami belgijskie- 

mi mówił. Najlepszą konkluzją tych roz 

mów są Si oOwa premjera, p. Jaspar'a: 
„Tak, dzięki Gdyni Polska i Belgja z 

sobą sąsiadują. Trzeba teraz stosun- 

ki sąsiedzkie rozbudować". 

Kazimierz SmYg“rzewski. 
II STI TEST TTT 

DODATKOWA NOTA W SPRA- 
WIE BOMBY W POSELSTWIE 

WARSZAWA. Pat. Dnia 9 b. m. 

o. wiceminister Wysocki przyjął posła 
ZSRR p. Antonowa-Owsiejenkę i wrę- 

czył mu notę, zawierającą nowe dane, 
dotyczące przebiegu śledztwa w spra- 
wie wykrycia bomby w kominie po- 
selstwa ZSRR w Warszawie. 

J. E. KARDYNAŁ HLOND WE LWO- 
WIE. 

Dziś przybywa do Lwowa prymas 
Polski ks. kardynał Hlond. W czasie 
kilkodniowego pobytu ks. prymasa we 
Lwowie odbędą się narady episkopatu 
z całej Małopolski. 

* 

ECHA MEMORANDUM BRIANDA 

Odpowiedź rządu polskiego 
WARSZAWA. PAT. Odpowiedź rządu polskiego na memorandum fran 

cuskie, (odnoszące się do stw: ią unji! europejskiej, wręczona została dziś 
po południu charge d'affaires Francji w Warszawie. 

Rząd polski w swej odpowiedzą donosi! a swem przystąpieniu do wznio 
słej i szlachetnej myśli p. Brianda i swej chęcą do współdziałania we wszy 
stkich pracach pierwszej konferencji. europejskiej. 

Będąc zdanża, że problem unji europejskiej wymaga gruntownego zba, 
dania, rząd polski ograniczył się do [odpowiedzi dość krótkiej, niej czyniąc 
szczegółowych paopzycyj. Rząd polski podziela całkowicie zdanie rządu fran 
cuskiego o konieczności zapewnienia przedewszystkiem państwom europej 
skim bezpieczeństwa politycznego przed przystąpieniem do! uregulowania in 
nych problemów, co do których istnieje wspólność interesów, jak np. zagad- 
nień gospodarczych. 

Dia wytworzenła ducha wzajemnego zaufania, niezbędnego przy każdej 
skutecznej i pożytecznej współpracy, dla zapewnieriła bezpieczeństwa pań 
stwom — członkom unji, rząd polski sądzi, że byłoby:może wskazanem przy 
organizacji unji kierować sięj całokształtem zasad protokułu genewskiego. 

Rząd polski podkreśla, że una nie mą charakteru zaczepnego i nie może 
być skierowana ani przeciw żadnemu poszczególnemu narodowi, ani przeciw 
żadnej grupie narodów. Zdaniem) rządu polskiego, unją powinnaby ułatwiać 
wykonywanie postanowień paktu Ligi Narodów, coby. się tylko. przyczyniło do 
wzmocnienia organizmu Ligi. 

Odpowiedź rządu polskiego kończy się propozycją ustanowienia na 
kenierencji państw eurpejskich, mającej się odbyć we wrześniu, komitetu stu 
djów. Komitet ten zbadałby problem i przedłożyłby raport rządom europejskim 
które na następnych zebraniacii mogłyby wydawać decyzję ma podstawie 
pełnej znajomości sprawy. 

PRZEWIDYWANIA „PETIT PARISIEN*. 

PARYŻ. PAT. „Petit Parisien* pisze: W końcu tygodnia oczekiwać 
nałeży odpowiedzi na memorandum Bripnda od Belgji Czechosłowacji, Jugo 
sławji, Łotwy i Węgier. Dziennik przypuszcza, iż znaczna większość tyca od 
powedzi będzie przychylna. 

  

Nominacja posła Kościałkowskiego 
WOJEWODĄ BIAŁOSTOCKIM 
(Telefonem od własnego korespondenta) 

"Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał w dniu dzisiejszym dekret, mia- 
nujący p. Marjana Kościałkowskiego wojewodą białostockim. Jednocześnie Pan 
Prezydent podpisał dekret, mianujący b. wojewodę' białostockiego p. Kirsta 
prokuratorem Sądu Najwyższego. 

  

Awantury w lzbiedeputowanych 
WYWOŁAŁO WYSTĄPIENIE SOCJAI JSTÓW. 

FARYŻ, PAT. Na posiedzeniu Izby Deputowanych omawiany był proiekt 
dotyczący podatków departamentalnych i komunalnych. Przywódca socjali- 
stów Blum oświadczył, że zamiar rządu izamknięc'a w najbliższym czas:2 sesji 
parlamentarnej stoi w sprzeczności z polityką, zapowiedzianą przez gabinet. 
W związku z tem Blum domagał się odroczenia dyskusj”. 

W odpowiedzi Tardieu oświadczył, że postępowanie opozycji nacecho 
wane jest sprzecznościami. Opozycja wymawia nządowi jego projekty, a z dru 
giej strony wymawia mu, że tych projektów ne uchwala. Co do zamknięcia 
sesji, Tardieu powiedział, że odczyta dekret o zamknięciu sesji, kfedy uzna za 
stosowne. W dalszym ciągu posiedqenia doszło do gwałtownego starcia pomię 
dzy Blumem a innymi deputowanymi w czasie dyskusji nad sprawami naftowe 
mi. Blum zaprotestował przeciwko zarzutowi, że działał w tym wypadku na 
korzyść pewnych interesów prywatnych. Wobec tego, że zajście groziła bójką 
przewodniczący przerwał posiedzenie, jednakże podniecenie ogarnęła kuluary 
Izby, gdzie doszio do poważnych starć. Po ponownem podjęciu obrad Izba wy 
raziła zaufanie dla rządu, odrzucając 325 głosami przeciw 259 wniosek socjali 
styczny w sprawie odłożenia dyskusji w kwestji podatków depariamentalnych 
i komunalnych. j 

Odgłosy prasy na temat restytucji 
HABSBURGÓW 

PRAGA. Pat. „Prawo Lidu* w korespondencji z Budapesztu przyno- 

si, jako dowód przygotowań do osadzenia w jesieni na tronie węgierskim 

Ottona Habsburga tekst rzekomo już zredagowanej deklaracji o restytucji 

Habsburgów. PORA 
W opublikowanej przez pismo deklaracji mówi się, że ustawa detro- 

nizacyjna została Węgrom wmuszona przez siłę zbrojną i jako taka nie 

obowiązuje. Wobec tego Otto po osiągnięciu pełnoletności słaje się auto- 

matycznie dziedzicznym królem Węgier i za takiego należy go uważać, do- 

póki przez koronację i podpisanie aktu koronacyjnego nie obejmie fakty- 

cznie tronu. 
Prasa tutejsza zajmuje się sprawą restytucji Habsburgów z najwyż- 

szem zainteresowaniem, protestując przeciw jakimkolwiek tendencjom 
w tym kierunku i notując wszelkie głosy w tej sprawie, jakie ukazują się 

w pismach europejskich. 

Kanclerz Austrji odwiedzi Czechosłowację 
PRAGA. Pat. Jak się dowiaduje „Prager Tageblatt* z dobrze poin- 

formowanego źródła, rząd czechosłowacki wystosował do kanclerza Austrji 
Schobera oficjalne! zaproszenie do odwiedzenia kraju. Przyjęcie tego zapro- 
szenia jest zapewnione. 

Dziennik zaznacza, że wizyta kanclerza Schobera w Pradze nie będzie 
zwyczajnym aktem kurtuazji, lecz, że zostaną również omówione liczne 
sprawy. Jakkolwiek kwestje, figurujące w programie, są raczej gospodar- 

czej hiż politycznej natury, jednak i polityczne sprawy będą również oma- 
wiane. Wizyta nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie października 
i przyczyni się wydatnie do posunięcia naprzód uciążliwych rokowań, pro- 
wadzonych między Czechosłowacją a Austrją w sprawie traktatu handlowego. 

Kardynał Fruehwith dziekanemśw. kolegjum 
CITTA DEL VATICANO. Pat. Wobec zgonu kardynała Vannutelli'ego 

dziekanem świętego kolegjum jest kardynał austrjacki Fruehwith, urodzo- 

ny w roku 1845. 

„najwięcej względów. O 
" kolektywizowaniu 

nie ulegnie prawdopodobnie 

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

Nowa polityka ekonomiczna w Rosji 
OBRADY GOSPODARCZE XVI ZJAZDU SOWIETÓW. 

Znaczenie zamkniętego w tych 
dniach w Rosji XVl-go zjazdu sowie- 
tów jest podwójne: z jednej strony 
dotyczą obrady najwyższej instancji 
władzy solwieckiej doniosłych  proble- 
mów politycznych, z drugiej zaś 
strony obejmują one obszerny prog- 
ram gospodarczy i jako takie wywrą 
niewątpliwie olbrzymi wpływ na kie- 
runek dalszej polityki ekonomicznej 
Sowietów. Kwestje gospodarcze wla- 
ściwie z problemami politycznemi za: 
wsze już. były w Rosji] ściśle mzwiąza- 
ne, obecnie jednak wskutek całego 
szeregu trudności gospodarczych, z 
jakiemi rządowi moskiewskiemu wal- 
czyć wypada, zagadnienia gospodar- 
cze w całokształcie problemów polity- 
cznych odgrywają specjalnłe doniosłą 
rolę. 

Cały przebieg obrad  zjazdołwych: 
w kwestjach natury gospodarczej od- 
powiadał ściśle programowi, który 
zawczasu przez partję komunistyczną 
rostał przygotowany. Przy: wielkiej 
dyscyplinie partyjnej cechującej człon 
ków stronnictwa komunistycznego 
trudno było w tej materji oczekiwać 
zgłaszania jakichkolwiek samodziel- 
nych wniosków, i projektów przez 
poszczególk'nych delegatów ajazdo- 
wych, którzy 'w zasadzie ograniczają 
się do ślepego akceptowania pro 
jektów, przedkładanych przez czynniki 
nządzące. 

Na czem polegają projekty rządo- 
we w dziedzinie gospodarczej, posta- 
wione na porządku dziennym XVI 
ogólnozwiązkowegał zjazdu sowietów. 
Przedewszystkiem więc projektowane 
jest nowe przyśpieszenie tempa realir 
zacji planu pięcioletniego, tak żeby 
plan ten mógł być wykonany już w 
Ciągu lat czterech, a nie pięciu, jak 
to pierwotnie ustalono. Rząd powołu- 
je się przytem na iznakomite rzekomo 
sukcesy dotychczasowej realizacji „pia 
tiletki', "mimo iż dane statystyczne nie 
zawsze zgadzają się z teoretycznemi 
wywodamf rządowych działaczy eko 
nomicznych. Zaznaczyć tu wypada, iż, 
mie wszyscy delegaci zjazdowi, jak z 
przebiegu dyskusji wynika, podzielają 
optymizm nządu w tym kierunku . 

Dalej przewidują plany gospodar- 
cze rządu: sowieckiego systematyczne 
kontynuowanie prac nad kolektywi- 
zacją wsi rosyjskiej. Jednakowoż na 
tem polu jak się zdaje, polityka  Ssor 
wiecka ulegnie pewnym zmianom, 
które będą wynikiem głośnej „,pieredy- 

szki kolekżywizacyjnej', zarządzonej 
w marcu przez Stalina. 

Zmiany te dotyczyć będą przede- 
wszystkiem stosunku władz rządowych 
do chłopa średniego, którego  jesz- 

ozłe wczesną wiosną traktowano rów 

nie nieżyczliwie, jak: t. zw. kułaka. 

Teraz ma być zachowany wrogi Stor 

sunek tylko widbec kulaka, nato- 

miast organy kolektywizacyjne na иг 

teresy chłopa średniegr brać mają jak 
przymusowem 

średnich 
mowy, 

chłopów 

nie może być teraz  wiogėle 

przeciwnie rząd przewiduje nawet 

okazywanie pomocy i poparcia tym 

wszystkim chłopom średnim, którzy, 

nie zechce dobrowolnie wejść do go- 

spodarstw  zbiondwych, pragnąc gor 
spodarstwa swe prowadzić _ wdalszym 
ciągu na zasadach indywidualnych. 

W dziedzinie pnzemysłu 1 handlu 
polityka 

sowiecka narazie żadnym poważniej- 
szym zmiandm. Jedynie w stosunku 
do drobnych producentów i drobnych 
kupców prywatnych poczynione Z0- 
staną pewne ustępstwa, wynikające 
z trudności aprowizacyjnych, z jakie- 
mi ZSSR dzisiaj walczyć wypada. Pra 
wdopiddobnie już w czasie najbliższym, 
wydane zostanie specjalne rozporzą 

dzenie, zezwałające na zakładanie w 

miastach mniejszych prywatnych przed 

siębilorstw handlowych. : 

Reasumując, można wię powie- 

dz'eć o, kierunku przyszłej pol'tyki gor 

spodarczej rządu sowieckiego! w dzie- 
dzinie produkcji przemysłowej poli 
tyka pozostan'e naogół bez zmiany, 
w dziedzinie gospodarstwa  wiejskie- 
go i handlu zrobione zostaną pewne 

ustępstwa na rzecz „indywidualistów у 

przyczem w szczególności polityka 

kolektywizacyjna prowadzona bę- 

dzie na zgdła odmiennych zasadach, 

niż dotychczas, choć, — a to na spe- 

cjalne zasługuje podkreslenie  kole- 

ktywizacja wsi prowadzona będzie w 
dalszym ciągu. 

W licznych rosyjskich i zagra” 
nicznych sferach sądziło się, iż po- 
lityka ekonomiczna sowietów w wy- 
niku XVl-go zjazdu ulegnie tak za- 
sadniczym zmianom, jak to miało miej 
sce w roku 1921. Przypuszczenia te 
były jednak przedwczesne. W roku 
1921 rząd sowiecki porzucił całkowi- 

cie swą dotychczasową politykę przy 
musu ekonomicznego, stosowaną w 
okresie i. zw. wojującego komunizmu 
Obywatelom ZSSR pozwolono wów- 
czas prawie bez żadnych ograniczeń 
zajmować się handlem, rzemiosłem i 
gospodarstwem  rolnem. Zwrok, jaki 
wówczas zaszedł w polityce gospodar- 
czej Sowietów, był tak potężny, że 
na Zachodzie sądzono, iż dalszy roz 
wój ekonomiczny Unji sowieckiej 4 
odbywać się będzie według zasad, obo 
wiązujących i respektołwanych na tem 
polu w pozostałych państwach  euro- 
pejskich. 

XVlty ogólnozwiązkowy zjazd 
komunistyczny. tego wszystkiegoj z so- 
bą nie przyniósł. Przeciwnie uchwały 
które na zjeździe tym zapadły, pozwa- 
łają przypuszczać, że o powrocie do 
i. zw. NEP-u nie może być w Rosją 
narazie mołwy. Nietyłko bowiem cele 
ekonomiczne Stalina, lecz i wszystkie 
dotychczasowe metody, do celów tych 
mające prowadzić, pozostają w dal- 
szym ciągu bez zmiany, a nieznacz- 
ne ustępstwa, uczynione w. stosunku 
do średnio - zamożnych chłopów i 
drobniejszych kupców prywatnych, 
mają jedynie na celu naprawienie błę- 
dów, popełnionych przez  czynnikił 
rządowe w okresie przyśpieszonej ko- 
lektywizacji. Ustępstwa te, jak nietru- 
dno przewijdzieć, niezbyt długo zacho- 
wają swą mok obowiązującą i przy pier 
wszej lepszej okazji zastaną cofnięże. 

Że linja polityczna Stalina w niczem 
nie ma być w przyszłości naruszona, 
wynika również ze sposobu  likwidor 
wania lewicowej opozycji, zaakcepta 
wanego przez XVI zjazd komunisty- 
czny. Zjazd postanowił udzielić opo- 
zycjonistom lewicowym amnestji i 
przyciągnąć ich ponownie do roboty. 
partyjnej, oczywiście pod tym war 
runkijem, że zerwą oni wszelki kon- 
takt ze swym dotychczasowym  wo- 
dzem duchowym, Lwem Trockim. Jak 
widzimy, likwidacja opozycji lewico- 
wej odbywa się w duchu pojednania, 
Inny zgoła stosunek zajął zjazd do 
opozycjonistów prawicowych,  będą- 
cych, jak wiadomo wyznawcami bar- 
dziej umiarkowanych zasad  polity: 
cznych i ekonomiaznych. Przeciwko 
przywódcom opozycji prawicowej wy 
głoszono na zjeździe bardzo ostre mo- 
wy. a przywódców „prawego odchy- 
lenia" mimo skruchy, ujawnionej przez 
niektórych x! nich, usuniętoj prawie cał- 
kowicie od udziału w pracach państwo 
wych. Zwolennicy „linji generalnej" 
Stalina atakują w sposób  jaknajbez- 
względniejszy właśnie opozycję pra- 
wicową przeciwko której wałka ma 
być jeszcze bardziej zaostrzona. Jed- 
nem słowem, wszystko to wskazuje 
na to, że o jakimkojwiek zwrocie na 
prawo w polityce rządu sowieckiego 
nie może być mowy. Przeciwnie czę- 
Ściowe  pojednąnie ż' opozycjonistami 
lewicowymi pozwala przypuszczać, że 
Stalin w czasie najbliższym politykę 
swą oprzeć zamierza właśnie o ele- 
menty lewicowe, które po marcowej 
„pieredyszce“ usunęły się już były 
częściąwo od stalinowskiej „linji gene 
ralnej“. 

'Nowa polityka ekonomiczna rządu 
sowieckiego, której linja ustalona zo- 
stała na XVI-tym zjeździe partji komu- 
nistycznej, nie będzie wdęc miała nic 
wspólnego z nową polityką w roku 
1921. Przeciwnie będzie ona kontynuo 
waniem tegą kursu politycznego, który 
wiosną roku bieżącego wywołał tyle 
wstrząsów i niezadowolenia w Rosji 
sowieckiej. 

CREE RETTE EPCAAD POCZ ZZ OWOKCCCOY. 

AUDJENCJE, WYJAZDY, PRZYJAZDY 

* Szef sztabu głównego gen. Piskor przy-- 
jał w dniu dzisiejszym  nowomianowanego 
attachć wojskowego Łotwy ppłk. Wintera, 
który objął to stanowisko pa Ś.p. byłym atta 
cheć Plesumsie. W dniu jutrzejszym” p. gen. 
Piskor wydzje na cześć ppłk. Wintera Śnia 
danie w salonach hotelu Europejskiego. 

* 

Pan minister komunikacji Kuehn udaje 
się dziś wieczorem do Truskawca na uroczy- 
stość poświęcenia i otwarcia domu zdrowof- 
nego urzędników Ministerstwa Kai 
zrzeszonych w kasie samopomocy. Z Tru- 
skawca p. min. Kuehn powraca do Warsza- 
wy, aby w niedzielę wziąć udział w uroczy- 
stym obchodzie 25-lecia wprowadzenia języ- 
kti polskiego w urzędowaniu na byłej drodze 
żeleznej warszawsko-wiedeńskiej i tódzko-fa- 
brycznej. 

W dniu dzisiejszym p. minister rolnictwa 
Janta-Połczyński wyjechał z Warszawy celem 
wzięcia udziału w uroczystości poświęcenia 
„Daru Pomorzk*, okrętu ufundowanego ze 
składek ludności pomorskiej. P. min. Janter 
Połczyński jest przewodniczącym komitetu 
ufundowania „Daru Pomorza”. W dniu 11, 

12 i 14 b. m. p. minister dokona inspekcjii 

czynności jszeregu organizacyj rolniczych dzia 
łających na terenie Pomorai i jednocześnie 
wezmie udział w poświęceniu chłodni gdyń- 
skiej, którzi powstała przy wydatnej pomocy 
Ministerstwa Rolnictwa.



    

ECHA KRAJOWE 
WIDZE (p. Brasławski) 

— Nasz urząd pocztowy. Z prawdziwą 
przyjemnością bierze się pióro do ręki, gdy 
z tak zacofenego pod każdym względem 7a- 
kątku jak Widze nasze, można naoisač c0š 
weselszego, pochwalniego, a to wiśnie uzna 
nie i pochwała należy się naszemu urzędowi 
pocztowemu. 

Od czesu objęcia urzędowania przez «bec 
nego kierownika urzędu pana Babickiego, 
wszystko tu się zmieniło na lepsze. Urząd 
przeniesiono do obszernego, widnego iokilu, 
zrobiono dla wygody interesantów dwa 0- 
kienka, osobno dla załatwiania koresponden=- 
cji zwykłej i osobno dlś pieniężnej i war- 
tościowej. Urządzono porządną szafę abo:a- 
mentową, sliczną dębową szafę pod telefon, 
ogniotrwhią kasę na gotówkę i dokumenta, 
w pokoju przychodnim, obszerny, czysty, wi 
dny i suchy pokój urzędu, wszędzie ład : po- 
rządek. 

Najważniejsze to, że cały personel siużbo 
wy jest tu starannie dobrany, uprzejmy, grza 
czny, deliketny; klientelja załatwianą jest 
prędko, uprzejmie, usłużnie, nawet Iistoaoszą 
służyć mogą wzorem sprawności i grzecznoś 
ci dla finkcjonprjuszy tej kategorji w innych 
urzędach. Niema stąd żadnych zażaleń, skarg 
narzekań. Więc z całą stanowczością powie. 
dzieć możemy, że obecny urząd pocztowy 
w Widzach, jest unikatem w miasteczku i 
służyć może wzorem dla innych urzędów r 
prowincji. Tu się uwidacznia, ile może zro 
bić jednostka przy chęci i dobrej woli, a 
niedalej jak przed 3-ma laty urząd pocztowy 
w Widzach to był wstrętny, cuchnący kąt, 
odstraszający klientelję. 

Л Adam Halaburdh. 

LIDA. 

— Trup w lesie pod Niemnem. Onegdaj 
w lesie około Huty Szklanej „Niemen'* znale 

ziono zwłoki 16 letniego chłopca z przebitą 

piersią, obok. %tórego leżał rewolwer wy- 
strzelony z łuską. trakcie dochodzenia u- 

stalono, że są to zwłoki ucznia 7 klasy szkoły 

powsziichnej w Kutnie, Zdzisława Chollego, 

który nidleżał do wycieczki harcerskiej z Kut 

na, a która zatrzymała się chwilowo w oko- 
licy Ustroń - Borki. 

— Porachunkii braterskie, Wczorajszego 

dnia we wsi Jodkowicze, gminy lipniskiej, ro 
zegrała się tragedja pomiędzy brzćmi Zyg- 

* muntem i Józefem Dubanownikami. 
Oto w trakcie sprzeczki pomiędzy braćmi 

wynikłej przy podziałe słomy, jeden z nich 

Zygmunt wyjąt z kieszeni nóż i ugodził nim 
kilkakrotnie w pier$ swłigo brata Tózeta, za 
dając mu 6 rejnkłótych, z których dwie prze 

szyły mu płuch w okolicy serca. Józefa Du 

bownika w stanie bardzo groźnym przewie- 
ziono do szpitala w Lipniszkkich, zaś Zygmum 

ta Dubownika odstawiono do więzienia w Li 
dzie. 

— Pobyt widentinistra rolnictwa w Iwju. 

W dniu wczorajszym przybył do Iwja wice- 

minister rolnictwa p. Leśniewski w towarzyst 

wie dyrektora departamentu rolnictwyi p. Kró 

likowskiego, nącz. Rokuna, starozey nowo- 

gródzkiego, p. Hryniewskłego, starosty lidz- 
kiego p. H. Rocatkdwaliego i członka zarzą 
du OTO i KR p. Górskiego. W urzędzie gmin 
nym przedstawiono p. wice ministrowi przed 
stawikieli gminnych komisyj rolnych, kółek 
rolniczych i zespołów konkursowych młodzie 
ży wiejskiej. Odbyła się tutaj konferencja, w 

której p. starosta Rogatkowski przedstaw: 

stan rolnictwa w powiecie lidzkim i prace 

nad jego rozwojem prowadzone: przez Orga- 

nizacje społeczne i samorządowe. Ni zapyta 

nia dawane przez p. wice ministra i dyr. dep. 
rol., udzielili dodatkowych informacyj wójt 
gminy p. Rutkowski i gminy instruktor rolny 
p. A Pan wice minister wyraził 
wielkie użnanie i zadowolenie ze: stanu pracy, 
a zwłaszcza dla działalności instr. roln. p. 
Markiewiczji. 

Następnie udano się gremiednie do wsi 
Starczynięta, gdzie w jednej z zagród przy 
świetle reflektorów samochodowych i księ- 
życa p. dyr. Królikowski dokonał szczegóło 
wego przeglądu pracy zespołu konkursowego 

hodowli prosiąt wsi Starczynięta. Przedsta- 
wiciele zespołu, członkowie miejscowego 
K.M.W. wykbizali wiele zainteresowania się 
"konkursami i dodatni wynik pracy. 

Ze Starczynięt p. wiaeminister udał się 
wraz z całym. orszakiem do Nowogródka w 
kierunku Sielubia, żegnając przedstawicieli 
powiatu lidzkiego. 

  

SPRAWY NAUCZYCIELSKIE 
Zdawkiłoby się zaraz na wstępie, że jakie 

to mogą być „sprawy”, kiedy szkoły są obej 
cnie zatkane kołkiem, dzieci rozbiegły się po 
fasach za jagodami, nauczycielstwo zaś roz- 
jecheło się po całym kraju... Takby się zdh“ 
walo..., a jednak, jednak sprawy są. Może 
niefmaj ich, rzecz dziwna — samo nauczyciel 
"stwo, ma je jednak — nhitczyciel — dzien- 
nikarz, pilnie śledzący za życiem w szkolni- 
ctwie powszechnem. 

Lata: 1929 i 1930 należą w rozwoju szkol 
nictwa powszechnego do momentów, że tak 
powiem — historycznych; bowiem r. 1929 

ył ostatecznym terminem do zdobycia przez 
całe rzesze EA kwalifikacyį zhisad 
niczych, t.j. uzyskania prawa do nauczania 
w publicznych i prywatnych szkołach  po- 
wszechnych. Innemi słowy, rok 1929 zlikwido 
wał jednem pociągnięciem pióra ministerjal 

NEW-YORK 
Z OPOWIADANIA. 

  

Po dwuletnim pobycie w Ameryce 
mój brat przyjechał na parę miesięcy 
do Polski. Nauczył się mówić przez 
nos, klepie wszystkich po ramieniu, 
trąbi wódkę niczem mawodowy sym 
Marsa. Patrzy też z pogardą na: War- 

szawę: ruch uliczny w samem centrum 
mniejszy jest, jego zdaniem, niż na 
szosie o 100 klm. od New-Yorku, prze 
chodnie chodzą za powoli, policjanci są 
mało inteligentni, kobfety brzydkie i 
nieszykowne. Wdiąż opowiada jak ta 
tam jest. Zrobiło to na mnie wrażenie 
— spodobała mi się Ameryka! 

Napazó kraj sprzeczności: wprowa 
dzili modę chodzenia z gołą głową, or 

becniie oprócz murzynów nikt tam bez 
kapelusza na ulicę nie wychodki; wy- 
myślili Ligę Narodów — nie chcą do 

niej należeć; spre panqwali coctail — 

zabronili się nim delektować. 3 

Sprawa kapelusza jest nadal niejas- 

na, ale co: do tamtych rzeczy postąpili 

doskonałe!: nie należą do Ligi Narodów 
i dzięki temu wywierają na nią prze” 

nego to, co było przez let dziesięć objawem 
— mallum  necessarium,  spowcdowanym 
wojną światową. : 

Rok 1930 jest zatem pierwszym w dziejach 
kac szkolnictwa powszechnego Niepodle 
głej Polski — rokiem mormafiym. Dia mne, 
dla stplego kronikarza szkolnego jest io 
rzecz rozrzewniające, rzecz która każe wspo- 
minać i rościć nadzieję... 

W ciągu r. 1930 na terenie Kuratorjum 
Okr. Szk. Wil. z pośród 4463 osób około 66 
proc. otrzymało już dekrety ustalenia i zło- 
żyło przysięgę służbową w inst] ac! 
szkolnych. Około zaś 40 proc. nauczycielstwu 
brakuje jeszcze egzaminu praktycznego (każ 
dy natczyciel po maturze seminarjalnej obo 
wiązany jest do łat pięciu zdać ięgzpimin prak 
tyczny, t'z którego nie może w myśl ustawy 
pełnić swych obowiązków). 

Mamy więc u nes przeszło połowę nauczy 
cielstwa z ostatecznemi kwalifikacjami. (Nale 
ży odróżniać — kwalifikhcj* nauczycielskie 
zasadnicze od kwalifikacyj  ostatecznycn. 
Wyższy kurs nauczycielski/ np. nie zwalnia 
od egzaminu praktycznego — ostatecznego). 

Z powyższego wynika, że 60 proc. nau- 
czycielstwki, jako kwalifikowznego i ustało- 
nego może zażywać poraz pierwszy wakacyj. 
Tak jednak nie jest. Zawód nauczycielski wy 
maga ciągłego dokształcenia się, to też w 
shimem tyłko Wilnił4a w bież. miesiącu dok 
ształca się dobrowolnie na różnych kursach 
przeszło czterysta osób. Nie mniejsza też licz 
ba będzie i w sierpniu. Słowem strudzona i 
zmizerowane dziesięciomiesięcznem naucza- 
niem nauczycielstwo, miąst odpocząć — wy- 
siaduje po pięć godzin dziennie w wilgotnych 
murach miejskich kkimienic, oddając się nauce 

Dziwna to rzecz naprawdę: mieszczuchy 
śpieszą lattim na wieś, szukają tam odpoczyn 
ku a nauczycielstwo dąży w tym czesie do 
miastaj po naukę, poczem, bez oddechu wra 
ca znów po strzechy, by rozpocząć dalszą 
pracę oświatową wśród tych, którzy nam 
przyszłość zgotują... J. Hopko. 

  

— Strząły podczas kłótni. Niedaleko Wi 
lejki, na drodze, podczas wymijania furma- 
nek, powstała kłótnia pomiędzy Bolesławem 
Kkiszubą, nauczycielem szkoły powszechnej w 
Siwcach, gminy Dołhinowskiej a Stanisła- 
wem Sawickim, mieszkańcem wsi Kolady. W. 
czzgie kłótni Kaszuba wystrzałejm z rewolwe 
ru zranił Sawickiego ciężka w twarz. Skiwic- 
kiego umieszczono w szpitału w Wilejce. 

  

— Wybuch w piecu. Wd wsi Chożewie, 
gm. Mołodeczańskiej w kuzni będącej własno 
ścią Sewerynki Filipczuka w palenisku pieca 
nastąpił wybuch. Zatrudniony w kuzni chło- 
piec Mikołaj Zdanowicz ze wsi Chożewo 
doznał skutkiem wybuchu złamania nogi. W 
sposób dotychczas niewyjaśniony znalazły 
się w palenisku jakieś mpiterjały wybuchowe. 

OCZY O OK SZ POZ RAK FAROE KE) 

PŁEĆ A DOBROĆ 
Amerykańscy pedagodzy niedzwno drogą 

amkiett-i własnych obserwkcyj starali się u- 
stalić jak występują objawy dobroci u chłop 
ców a jak u dziewczynek, aby wyprowadzić 
wniosek, kto jest lepszy: mężczyzna czy ko. 
bietaj? 

Dobroć i życzliwość, radość płynąca z u- 
dzielania bliźnim pomocy — biorąc nfiogół 
częściej występuje u kobiety, niż w mężczyz- 
ny. Raczej dziewcznyki niż chłopcy okazują 
życzliwość swoim: koleżankom, dzielą się śnia 
daniem z biedniejszemi. Wezwania, aby po- 

magać sobie wzajemnie łatwiej trafkiją do ser 
duszek dziewcząt. Opinja o chłopcu, że jest 
zły — wcale mu nie szkodzi. 

Ale też dobroć, do której potrzebą nieco 
ofiarności i poświęcenia częściej występuje 
u chłopców niż u dzłewcząt, a później też 
u mężczyzn niż u kobiet. Odwaga, heroizm 
poświęcenie, jako czynniki okazginia dobroci, 
są przeważnie udziałem mężczyzn. Wierność 
przyjaźni až do śmierci również zdarza się 
przeważnie między mężczyznami. Przeciętne 

  

kobiety nie okazują w miłości żadnego boha- . 
terstwa. Całą swoją dobroć przelewalją na 
mężczyznę, którego kochają i na dzieci, któ- 
rych są matkami. 

Na mężczyznę miłość wpływa zupełnie 
inaczej. Jego dobroć staje się ekstensywną. 
Niemieckie przysłowie mówi: „egoistę należy 
ożenić, aby sMł się człowiekiem”. 

Na jednym objekcie miłość i dobroć męż 
czyzny i kobiety stapłiją się harmonijnie, 
zdolne są do bohaterstwa i poświęceń bez- 
granicznych — tym objektem jest dziecko, 
ukochane dziecko. 

Troska o zdrowie i rozwój dziecka, o je- 
go wychcjwanie, wykształcenie, pótrzeby, łą- 
czy swpólne wysiłki mątki"f ojca, aby spro- 
stać tym wszystkim zachiniom rodzicielskim. 

Życie jest trudne i stawia liczne trudności 
na drodze obojga rodziców, Ukoronowaniem 
tych wysiłków rodziców wobec dziecka po- 
winno być materjalne zabezpieczenie przysz- 
łości dziecka, która przecież zeleżnki jest od 
tylu czynników nieprzewidzianych. 

Prktyczny sposób takiego zabezpieczenia 
— to zawarcie ubezpieczenia życiowego oboj 
ga rodziców na rzecz dziecka. 

Kilkadziesiąt złotych miesięcznej skfdki 
ubezpieczeniowej w PKO stworzy po latach 
kiłkłunastu poważny kapitał, zabėžpieczający 
p. kroki dziecka w jego samodzielnem 
yciu. 
„Kto pierwiej o tem pomyśli — matka czy 

ojciec —ten będzie lepszy, bardziej kochkiją- 
cy, przezorniejszy. Lubicz. 

          
młżny wpływ, zakazali coctafl by ur 
czynić go naprawdę popularnym, naro" 
dowym trunkiem. 

„Prohibijcja to bardno zła rzecz, 
mówią Amerykanie, ale jeszcze gorszą 
rzeczą jest nie pić wcale. 

I piją na umór. Szczytem złego ddnu 
jest, wracając z kina wieczorem w to- 
wafzystwie, nie zajść do baru na parę 
kieliszków. Gentelman nie może popeł 
nić takiego mietaktu — okrzyczanoby: 
go chamem i sknerą. Ba picie jest dro- 
gie, taniej jak za 20 dolarów mie spor 
sób się upik. Droga zabawa zaprosić 
panienkę do kina! 

A zapraszać można cały dzień. Kir 
na funkcjonują dd 10 rano i wszyscy 

SŁ "OW OO 

Pogłoski o ustąpieniu Stalina 
: WIEDEN. Pat. Prasa tutejsza zamieszcza dziś pogłoskę, wedle której 

Stalin ustąpić ma ze stanowiska sekretarza generalnego partji komunisty- 
cznej, obejmując prezydjum w radzie komisarzy ludowych. 

Gen. Manner mianowany ministrem wojny 
„ HELSINGFORS. Pat. Wiceminister wojny Manner został mianowany 

ministrem wojny. Inspektor piechoty generał-major Oetterman został miano- 
wany wiceministrem wojny. 

UNRRA 

isa. Straszliwa katastrofa w kopalni 
na Śląsku Niemieckim 

BERLIN. PAT. W miejscowości Hausdorf rewiru górniczego 
Neurode, nastąpił w szybie Kurt na sztolni 2-ej i 3-ej wybuch 
kwasu węglowego. W czasie katastroty w kopalni znajdowało się 
około 200 górników. 

DOTYCHCZAS WYDOBYTO 70 TRUPÓW. 
BERLIN. PAT. Według otrzymanych w ciągu nocy wiadomości o katastrofie gór 

niczej w Heusdorfie na Śląsku niemieckim, prace ratunkowe celem wydobychi pozostałych 
jeszcze w szybie górników są bardzo utrudnione z powodu wydobywania się gazów tru 
jących z szybu. Ostatni wybuch gazów jest jednym z największych, jakie dotychs wych 
rzyły się w krajach górniczych.. Wydobyto 70 trupów. 

TRAGICZNA SYTUACJA GÓRNIKÓW. 
BERLIN. PAT. Z Neurodd donoszą: Mimo wysiłków oddziatom ratowniczym nie 

udało się dotychczas dotrzeć do leżącej na głębokości 300 metrów sztolni, w której zam 
knięci są górnicy. Zarząd kopałni uważa zamkniętych w szybłe 81 górników. za streico 
nych. Wśród łudności panuje niebywałe wzburzenią, Na kopalii powiewają żałobne flagi: a 

Z powodu katastrofy zarząd sąsiadujących trzech kopalń, zagrożonych wybuchem 
kwzsu węgiowego, rozważa plan zamknięcia wszystkich szybów: 

POGRZEB OFIAR KATASTROFY. 
W sobotę w domu cechu górniczego w Hausdorfie odbędzie się uroczystość żałob 

na, poczgm w nocy zwłoki ofiar przeniesionie zostaną na cmentarz, gdzie zostaną pogrze 
bane we wspólnym grobie: 

Oryginalny rekord 
'BREŚCIA. PAT. MIEJSCOWY sąd skazał na 6 miesięcy więzienia za kradzież 

niejakiego Bianchetti, liczącego 63 late, który słdsznie może pretendować do tytułu rekor 
dzisty, ostatni wyrok jest bowiem 96 wyrokiem od czasu, kiedy jako 23 letni młodzieniec 
Bianchetti został skazany na kilka miesięcy włęzienia za oszustwo. W ciągu 40 lat życia, 

od ła pierwszego zapoznkinia się z więzieniem, Błanchetti conajmniej 33 lata spędził 
za kratami. 
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> G y w słoneczny, upalny dzień letni szukasz 
К ochlody w falach morskich lub w nurtach 

rzeki czy strumienia, jedynem Twem žycze- 
niem jest, by te miłe chwile trwały jak naj- 
dłużej. Jeden jest tylko wówczas sposób, aby 
trwały one wiecznie — niech ktoś z Twych 
przyjaciół naciśnie wężyk niezawodnej kamery 
“Kodak", 4 doskonałe zdjęcie będzie zawsze 
żywem przypomnieniem tych chwil, pełnych 

radości i swobody. 

Najwygodniejsza kamera 
na czas wakacji 

“Hawk-Eye Kodak“ 
(Czytaj Hok-Aj) 

objektyw anastygmat “Kodak“ F: 6,3 
za 100 złotych. 

Pozwala każdemu wykonywać doskonałe zdjęcia 

fotograficzne bez trudu i kłopotu i bez względu 
na pogodę lub porę dnia.     

Kilka minut wystarczy do poznania “Kodaka".       Kodak Sp. z o. o. Warszawa, plac Napoleona 5. 

jap TRAP OPAPAPAP EJ 

Poszukujeny sablokatora 
iub sublokatorów 

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

Katedralny. 

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

D serii iii 
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nie niepraktykowaną w Ameryce. Pra 
wdziwy Yankes alba jest wściekły albo 
uradowany. iWymyśla, krzyczy i bije 
lub śmieje się 4 doiwcipkuje. Niema wo 
góle połowicznych stanów — szczerość 
czasem rażąca Europejczyków.  Przy- 
chodzi np. Amerykanin na obiad pror 
szony, zjada ja apetytem, z salonu się 
eklipsuje — poszedł się przespać pół 
godzink), wraca do towarzystwa pełen 

werwy, (wymowy... U nas nikt nie oś 
mieliłby się pójść wyciągnąć na sofie w 
przyległym pokoju — tkwiłby ocię- 
żały, zaspany, znudzony. Dobre manie- 
ry bywają często nieznośne. 

Śmiech, żar: są Amerykanom rów- 
nie potrzebne jak powietrze i jedzenie. 

trakcją. Samochody  sprzykrzyły 
wszystkim — sunie ich pięć, 

log: 
—Pozwol, zawiązę Cię autem! 

dzi mi się śpieszy. 

z pankartą: „tylko ja jeszcze nie byłem 
na „Poganinie“ z Ramonem Navarro!“ 

Osiół zresztą jest sam przez 5% а- 
się 

sześć 
sznurów po każdej ulicy z żółwią szyb 
kością. Częsta można usłyszeć taki d'la- 

— Bóg zapłać, pójdę pieszo, bar- 

Jest parę dorożek konnych w New, 
Yorku. Przejechać się miemi należy do 
wielkiego szyku, stanowi extra - atrak- 
cję i kosztuje 15 dolarów. Ale zato mo 

żna potem opowiadać swe wrażenia 
znajomym: „Wiecie! zażywałem prze- 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
Front południowo-wschodni 

W 6-ej armji oddziały gen. Pawlen- 
ki odpierają skutecznie uporczywe ata- 
ki nieprzyjaciela na Kamieniec Podol- 
ski. 18-ta dewizja piechoty odzyskała 
kontratakiem utraadny Krzemieniec, za 
dając nieprzyjacielowi duże straty. 

2-а i 3a armja w odwrocie 
rzekę Styr. у 

па 

Front północno - wschodni: 

Na Prypeci nieprzyjaciel atakuje 
przy piłmocy statków pancernych. Na 
północ od tej rzeki zacięte walki, w 

  

których szczególnine odznaczył się 
35 pułk piechoty i 3-1 pułk strzelców 
podhalańskich. Komunikat Naczelne- 
go Dowództwa z przed lat dziesięciu 
poldkreśla, że niezwykłe trudności te- 
renowe, bagna, i rzeki, ogromnie 
utrudniająmarsze i utrzymanie łączno- 
ścii międziy, oddziałami. 

Miasto Mińsk, po zaciętych il krwa- 
wych walkach, zostałó w dniu dzi- 
siejszym opuszczone przez oddziały 2rej 
dywizji Legjonów. 

1-a armja wśród walk osiągnęła 
Hnję dawnych okopów niemieckich. 

  

Na drugiej półkuli 
REWOLUCJA 

Depesze nadchodzące z Boliwji, nie 
dają jeszcze dokładnega obrazu wypad- 
ków, jakie się tam ostatnio rozegrały. 
Toa tylko wiadomo, że o władzę walczy- 
ły trzy grupy: dotychczasowa z prezy- 
dentem Siles na czele, rewolucjonistów 
cywilnych, prowadzonych przez byłego. 
sekretarza legacji boliwijskłej w Brazy. 
lji, Roberto Fiinojose | wreszcie armia. 
Według ostatnich doniesień, plac baju 
opanowała zbuntowana armja, czyn- 
nik który ostatni wystąpił w grze o wła 
dzę nad krajem. 

Co. było powodem wybuchu rewicllu- 
cji w tym kraju, trwy razy większym, 
aniżeli Polska, a posiadającym  zaled- 
wie 3 mmiljony: ludności, w czem 200000 
białych pochodzenia hiszpańskiego, a 
przytem Indjan, Metysów i| Murzynów? 
O powód nie trudno, poniieważ Boliwja 
jest terenem częstych wojen domowych 

Na 20-tu prezydentów 1l-tu tylko 
sprawiąwało swój wysoki urząd w spo 
koju, reszta patrzyła na bratobójcwe 
walki i sama brała w niich udział. Tym 
razem jednak powodów znajdzie się kil 
ka poważnychi Przedewszystkiem więc 
rewolucjoniści zarzucali prezydentowi 
Siles zapędy dyktatorskie. W rzeczy sa: 
mej prezydent Siles po objęciu władzy 
sprowadził do kraju z Niemiec kilku do 
radców wojskowych z pułkownikiem 
Kundt na czele, którzy mieli maleńką 
armję boliwijską (4 pułki piechoty, 1 
kawalerji 2 pułki artylerji — razem 
4200 żołŁnierzy) ująć w żelazne karby 
pruskiej dyscypliny. Prezydent Siles po 
stawił sdbie za zadanie podniesfenie go 
spodarcze ubogiego kraju pastuchów. i 
rolników, posładającego jednak olbrzy 
mie bogactwa naturalne, jak naftę, zło 
to i srebro. Finansiści Stanów Zjedno+ 
czonych dawno już zalinteresowali. 
bogactwami Boliwji, odstraszata ich je- 
dnak dzikość górzystego kraju, jedne- 
go z najwyżej położonych w: całym 
świecie (3.000 — 4.000 m.p.m.), o nie- 
zwykle ostrym klimacie li powszechny 
brak środków komunikacyjnych. Osiate 
cznie jednak Wall - Street nowojorska 
udzieliła Bidliwji znacznej jpożyczki na 
budowę dróg i podniosła swój udział w 
nafcie boliwijskiej z 10 na 100 miljor 
nów dolarów. Uzależniło to jednak Bolii 
wię niemal całkowicie dd finansjery 'a- 
merykańskiej, która w zamian za poży- 
czkę zażądała oddania jej dochodów z 
ceł, z kolei, z kopalń państwowych i, 
t p. 

W tym roku jednak kończył Się i0r 
kres urzędowania prezydenta  Silesa. 

Ponieważ konstytucja boliwijska nie 

przewiduje ponownego bezpośrednie 
go wyboru urzędującego| prezydenta, 

więc Siles chwycił się manewru, zmie- 
rzającego do zmiany tegu punktu koln- 
stytucji. 

Tak więc trzy były powody wybu 
chu rewolucji: dążenie prezydenta do: 
zmiany konstytucji, zbytnie obciążenie 
ludności podatkami na opłacenie pro- 

centów od pożydzek amerykańskich i 

wreszcie niechęć armji do niemieckich 

przybyszów. Rewolucjoniści cywitni u- 
czepili się dwóch pierwszych powodów 
a gdy prezydent postanowił zdusić siłą 
potwstanie, zbuntowała się i armja i 
ona to, działając w stolicy La Paz i w 
sąsiednich miastach, wyłoniła z siebie 
tymczasowy dyrektorjat, który rządzić 
będzie krajem aż do nowych wyborów 
i wybrania prawowitego rządu. 

wierają je w identyazny sposób, poły- 
kają bez refleksyj. 

Pojlityka! Grono Polaków nie rozpra 
wiających o polityce jest nic do pomy 
ślenia — chyba jacyś idjoci czy n:emo 
wy; umfiłowanie ojczyzny jest u nas 

tak wielkie, iż najostatniejsi stróże dy 
skutują nad bieżącemi sprawami, kty- 
tykują rząd, wysuwają projekiy napra” 
wy, snują swe programy. К 

Otóż tem dnia! pasz nieodzowny i 

niezawodny temat rozmowy jest w A- 
meryce równie zbojkotowany jak pierw 
szy. Przeciętny obywatel jest pełen zar 
chwytu dla działalności rządu, który zre 
sztąsztą odczuwa minimalnie, nie sili się 

na żadne nowe pomysły bo gdyby nagle. 

się - 

się skarżą, że takż późno. IProgram Artykułu bez paru dowcipów nikt nie 
trwa — trzy — cztery godziny. Oczy: ddczyta do końca, przemówienia po- 
wiście nikt mie ma czasu siedzieć jed: ważnego nikt nie dosłucha. Senator 
nym ciągiem — kupuje taki busines- Taihax ilekroć na jakimś mityngu, przy 
man bilet, popatrzy kwadransfk i leci akompanjamencie oklasków, gramolft 
na giełdę; skończył iranzakcję — wra się na trybunę zaczynał w ten sposób: 
са galopem, znowu wychodzi, znowu „Dziękuję, dziękuję, wiem za ao te о- 
wraca. Może się zdarzyć, że zobaczy  klaski — cieszycie się, że jestem tu, z 
trzy razy początek a ani razu końca — Wami, — nie w Waszyngtonie, że tem 
trudno, nie przejmuje się tem — to samem przynajmniej w danej chwili 
ekwiwalent za wczorajszy obrazi które: nie mogę Wam szkodzić uchwalając 

gowłaśnie zakończenie poznał na par tam głupie prawa..." 

UNED SZ OCEANY ; W reklamie również silą się na dow 
Martwienie się jest czynnością zupeł cip. Człapie np. po Brodwayu osiotek 

srafem znalazł się u steru robiłby z całą 
dokładnością to samo co jez% poprzed- 
nicy. T też rozmwa plityczna ogranicza 
się do stwierdzenia, że żona Hoovera 
jest jednak jeszcze brzydsza od panł 
Coglidgeowej lub do opowiadania so- 

jażdżki konnym wehikułem — nadzwy 
czajne, nieokreślone uczucie..." Rewanż 
prababek! 

Rozmowa amerykańska jest nieco 
odmienna od naszej. Przedewszystkiem | ‹ 

dwa podstawiąwe nasze teinaty nie ma- bie, czanosząc się d śmijechu, iż Hoover. 

ja tam wzięcia: co było na obiad? czy w przeddzień wyjazdu na wielkie rybo 

sos pomidorowy wymłaga zaprawy? łóstwo modli się temi stowy: „O Bo- 

jak długo trzeba przypietać prosiaka? że, daj mi złapać tak wielką rybę iżbym 

Wszystkie te zagadnienia jedzeniowe nie potrzebował kłamać opisując ją p 

tak szeroko tutaj omawiau2 są w Anie tem przyjaciołom!” SkA 

ryce. Zupełnie nieznane — wszyscy ku Amerykanie rozmawiają zatem 0 po 

pują te same puszki z konserwami, ot- godzie, wynalazkach, rozwodach, rekor 

W BOLIWJI. 
Nie można nie stwierdzić, że klęska 

prezydenta Silesa stanowi! równocześ- 
nje. klęskę finansistów  mowojorskich, 
podobną do ich klęski naftowej w Me- 
ksyku. Niemniej jednak taki obrót spra 
wy skazuje Boliwję w jej gdspodarce 
narodowej na kontentowanie się dacho 
dami z rolnictwa 4 hodowli bydła. Jest. 
to poprostu błędne koło, z którego nie 
widać wyjścia i w którem Boliwia tkwi 
od początków swegą samodzielnego ist 
nienia. 

Naciskowi finansowemu Stanów 
Zjednoczonych usiłowały republiki po- 
łudniowd - amerykańskie pazeciwstawić 
przed kilku lażty Ligę Narodów Połud- 
niawo - Amerykańskich. Zachęcał je do 
tego przykład opanowanej niemal zupeł 
nie przez Yankesów Nikaragui. Ale róż 
nice pomiędzy potomkami „dawnych 
konkwistadorów hiszpańskich są tak 
wielkie, że zgóry przekreśliły jakikoł- 
wiek korzystny rezultat wysiłków. 

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

DO 10 SIERPNIA R. B. 

Galsworthy 0 swych 
wrażeniach z Polski 
Gilsworthy ogłasza na łamach '„Obser- 

wer'u' obszerny artykuł p. t. „Wrażenia z 
Polski — spelnkinie sie marzeń'. 

Znakomity pisarz zaznacza na: wstępie, 
że w przeciwieństwie do opowiadań, iż Poł- 
ska i Warszawa pod względem organizer 
cji pozostkiją wtyle, Kongres Pen Ciubów 
w Polsca zorganizowano lepiej, niż wszy- 
stkie dotychczasowe. O każdej drobnostce 
pomyślano; nie popełniono najmniejszego 
błędu. Wiežę Babel 27 krajów opanowa- 
no znkikomitem tłumaczeniem. Przybyłym na 
Kongres okazane gościnność niebywałą. 

Ze specjalnym zachwytem Galsworthy 
wspomina przedstawienie 
jowem otoczeniu Łazienek. Krtków  na- 
zywa cudownym starym grodem, który bar- 
dziej od Warszawy sprawia wrzżenie ko- 
łebki kultury, równej najstarszym w 
Europie. Polacy — pisze Ghlsworthy — 
którzy przeszli cierpienia, jakich może 
żaden inny naród by niej przeżył,  zecho- 
wując w ten sposób .óetaoinshrdlcmftwyhrN, 
wując w tym stopniu żywotność  narodo- 
wą, powracają obecnie na jeden z najgłów- 
niejszych szlaków starej i twórczej  kul- 

  

  

tury, 
Przeżycia nbtrodu pozostawiły ślady — м- 

doczna jeszcze dzisiaj. Jednakże drugie 10 
lat pokojowego rozwoju pozwolą nieza- 
wodnie śladom tym zamiknąć, a wówczas 
przyrodzony wdzięk i żywotność rasy do- 
prowadzi Polskę znowi do pełnego roz- 
kwitu. Bo Polacy są 5а рета wdzięku — 
woła Geisworthy; widziałem procesje re- 
ligijne na ulicach Warszawy, widziałem 
maszerujących żołnierzy, nigdy dotychczas 
nie wywhrł na mnie takiego wrażenia rytm 
marszu żołnierzy, czy też osób cywiłnych; 
cechowała go pewna naturalya lekkość — * 
niewymuszoną doskonałość. To skłmo wra- 
żlenie miałem, patrząc na włościan i na dziew 
częta wiejskie. 

Wkońcu Wrtykułu Galsworthy pisze, 
że zarówno w Polsce, jak w Niemczech sty- 
Szy się, iż kwestja korytarza połskiego jest 
aktualna. 

Dla laika wydaje się wskazanem roz- 
wiązaniem  znewtrniizowanie korytarza. Po- 
dobno jednak, ani polska, ani niemiecka 
opinja nie chcą takiego rozwiązania. Uspo- 
kojenie opinji przez zlikwidowanie tego pro- 
blemutu wydaje się bardziej konieczne od 
wielu innych spraw, zajmujących mężów 
SMnu Europy. ^ 

„Cud zmartwychwstania Polski jest 
najwspanialszym „ cudem „naszego. wieku. 

Świat jest szczęśliwy, gdy jedno z jego ży- 
czeń spełnia się i ufam, że zechce  zacho- 
wać wcielenie ziszczenia tych marzeń* 

kończy Gelsworthy. 

dach i najwięcej o pieniądzach. Giełda, 
akcje, kursy — otą co ich pasjonuje. 
Morgan, Rockefeler, Warburg — to. na 
zwiska które są na ustach wszystkich. 

Zarobić, dużo i prędko zarobić — 
marzy o tem każdy Amerykanin. Dlate- 
go niema tej małostkowości w intere 

sach, tego mądrzenia dla paru groszy. 
Handlarz krawatami ogłasza wyprze 

daż — ichce się pozbyć starych i nie- 
modnych, zakupić nowe dernier cri. — 

„Co było za 11 dolarów teraz sprzeda 
ję iza 6% głosf napis. Pa kilku dniach, 
wobec małego popytu, cena wynosi już 
tylko 4 dolary. jeszcze dzień, dwa — 

nowy napis: „Kto był na tyle sprytny, 
że przetrzymał ten tydzień i, nie kupił 
cudownego krawata ani za 11, ani za 
6, ani1ja 4 dolary temu radzę kupić te- 
raz za 2!! Niech nie będzie za sprytny 
—a kikadziesiąt godzin figę dostanie'. 

I nle zwlekając handlarti niszczy, drze, 
rozdaje iąstatnie niesprzedane krawaty, 
zakupuje nowy stok, wywiesza cenę: 
15 dolarów sztuka. Nie miał cierpliwoś 
ci czekać na tych kupczyków dwudola- 
rowych, 'ani ochoty dbniżać jeszcze bar 
dziej ceny. 

Eh, ta Ameryka! Karol 

baletu w nastro- | 
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Wytyczne działalności Wil. T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych 

Poniższe streszczenie wytycznych 
działalności Wileńskiego Towarzystwa 
Qrganizacyj i Kółek Rolniczych poda- 
łAmy według referatu wygłoszonego 
przez dyrektora T-wa p. Cz. Makow- 
so na uroczystem posiedzeniu Rf 
dy Towarzystwa w dniu 18 czerwca 

‘ r. b. w obecności Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej. 

Wileūskie Tiojwarzystwo Organiza- 
zacyj i Kółek Rolniczych, jako takie, ©- 

-gzystuje od dnia 1 sierpnia 1929 roku. 

<
 

  + 

Powstało przez połączenie się dwóch 
istniejących na terenie w-twa wileńskie 
go organizacyj rolniczych, a mianowi 
cie: Wileńskiego T-wa Rolniczego i 
związku Kółek i Organizacyj Rolni- 
czych ziemi Wileńskiej. 

Obecnie Towarzystwo liazy podsia- 
wiówych organiazcyj 410, z ogólną licz- 
bą członków 31.000. 

Dla przeniesienia ciężkości pracy 
organizacyjnej i częściowo fachowej na 
powiaty — w każdym powiecie zostały 
zorganizowane Okręgowe Towarzyst- 
wa Organizacyj i kółek Rolniczych, któ 
re ujęły w swoje ręce pracę nad pod- 
niesieniem stanu rolnictwa w powiar 
tach oraz bezpośrednią opiekę nad noz- 
wojem organizacyj podstawowych. 

Głównym zasadniczym celem T-wa 
jest podniesienie stanu kultury i dobriob 
bytu rolnictwa. 

Aaralizując przyczyny niskiego sta- 
nu poziomu kultury rolnej w naszych, 
zwłaszcza drobnych  gospiodarstwach, 
należy przyjść do przekonanik, że poza 
oczywiście nieprzychylnemi warunkami 
gospodarczemi, glebowemł i klimatycz- 
nemį, głównym czynnikiem, kióry się 
da tego przyczynia, jest brak oświaty 
rolnej, brak zrozumienia zła, jakie wy- 
pływa wskutek obecnego sposobu go0- 
spodarzenia. Z konieaznidści więc T-wo 
skierowuje w dążeniu postawionem na 
pierwszem miejscu, t.j. w podniesieniu 
produkcj” gospodarstw rolnych, główny 
wysiłek na podniesienie stanu oświaty 
rołnej wśród najszerszych mas rolnict- 
„wa. W pracy tej T-wo opiera się na Gr- 
ganizacje podstawowe, jakiemi są w 
pierwszym rzędzie Kółka Rolnicze i wy 
korzystuje odpowiedmo cały popiadany 
skład personelu fachowego, poszczegól 
nych Towarzystw Okręgołwych oraz 
Centrali w Wilnie. Akcja szerzenia — о- 
światy rolnej odgrywa w działalności 
T-wa rolę taranu, który rozbija mur, ja- 
kim wieś odgrodzona jest od wiedzy i 
nauki rolniczej i| dopiero stwarza odpor. 
wiednie podłoże «dą dalszej konkretnej 
pracy, zdążającej do podniesienia jej 
stanu gospodarczego. Z licznych metod 
tej pracy T-wo przedewszystkiem stosu 
je te, które, dają najbardziej konkretne 
rezułtaty, a to zawdzięczając temu, że 
nie są tylko pouožającemi  frazesami, 
lecz służą naacznym przykładem i przez 
to wywołują w masach rolników zainte 
resowanie, a następnie naśladownictwo," 
Do ach zalicza się przedewszystkiem 
organizację gospodarstw  przykłado” 
wych oraz akcję przysposobienia rolni- 
czegw przez konkursy wśród młodzie- 
ży wiejskiej i samodzielnych gospoda” 
rzy. 

Praca nad organizacją gospodarstw 
na terenach skomasowanych rozpoczę- 
ta została już od dość dawna — jeszcze 
w b. organizacjach rolniczych. Akcja ta 
jednak została dopiero szerzej zastoso 
wama w terenie, zawdzięczając wyasy- 
gnowaniu przez Ministerstwo Reform 
Roinych Towarzystwu odpowiednich na 
ten cel subwencyj. 

W gospodarstwach przykładowych 
T-wa stara się skupić pracę nad pod- 
niesieniem stanu uprawy, nawożenia, 

zasiewów, hodowli, gospodarstwa ko- 
bjecego, ogrodnictwa,  pszczelnictwa, 
prowadzenia rachunkowości, centralizu 
jąc w ten sposób prace różnorodnych 
Wydwuiałów T-wa, a dążąc do całkowi- 
tego zorganizowania i nadania każde- 
mu z tych gospodarstw odpowiedniego 
w zależności dd jego warunków, w kie-, 
runki, 

Zakończenie całokształtu prac nad 
organizacją poszczególnych  gospo- 
darstw przewidziane jest w okresie 3- 
letnim. Doświadczenia wskazują niezbi- 
cie, że chociaż gospodarstwa przykłado 
we, które prowadzi T-wo nie są jeszcze 
wykończone, to jednak już zaczynają 
spełniać swe zadanie przez to, že wzbu 
dzają zainteresowanie pracami, jakie w 
nich vostaly dokonane i, że znajdują 
wśród okolicznych rolników naśladow- 
ców. Należy tylko pragnąć, aby wo- 
bec dużego obszaru, jaki T-wo pracą 
swą obejmuje, oraz Silne u nas rozwinie 
tej akcji scaleniowej, można było wpły 
wami gospodarstw przykładowych ob- 
jać wszystkie wsie skomasowane, a 
dlatego ilość ich należy zwiększyć į do- 
prowadzić przynajmniej do 500. Obec- 
nie T-wo posiada 176 gospodarstw. W 
roku bieżącym ilość ich będzje dopro- 
wadzona do 280u. 

Następną metodą szerzenia: oświa- 
ty rolnej, jaką szeroko stosujemy. jest 
Przysposobienie rolnicze. Przez przy- 
sposobienie wojskowe wyrabia się 
Prężność Narodu, tworzy się zastępy 
naszej młodzieży o silnem ciele 4 dur 
szy, przygotowane do| obrony swego 
Kraju. Przez przysposobienie  rolni- 
cze przygotowuje się młodzież wiej- 
ską doj pracy, która ją czeka. Daje 
Się je] zasadnicze pojęcie o tem, jak 
pracę tę trzeba wykonać, aby się opłar 
cała, aby podniosła urokzaje ich pól, 

dała im możliwą egzystencję, 'a krajowi 
<ztapewniła rozkwit i dobrobyt. 

Przysposobienie rolnicze opiera się 
na konkursach rolniczych, które wpro- 
wadzają umiejętnie zastosowany czyn- 
nik szlachetnej rywalizacji wśród ze- 
społów konkursowych i poszczegól- 
nych ich członków. 

W roku bieżącym zorganizowanych 
jest ogółem 568 zespołów  konkur- 
sowych na rozmaite tematy, które 
skupiają w sobie uczęstników wśród 
młodzieży wiejskiej 3.440, oraz zpot 
śrdód samodzielnych gospodarzy 1.104 

Wystawy powiatowe które są za- 
kiomczeniem  każdorocznej 
tej dziedzinie, służą naocznym dowor 
dem jej rezultatów. Osiągane przez 
konkursowiczów plony, częstokroć 
kilkakrotnie wyższe od przeciętnych 
są najlepszą propagandą racjonalnej 
uprawy lub hodowli, stosowanej i 
przestnzeganej w zespołach konkursot 
wych. 

Z ihnych prac oświatowych, jakie 
stosuje T-wo należy podkreślić je- 
szcze znaczenie kursów organizowa” 
nych przy Kółkach Rolniczych i Ko- 
łach  Gospioddyń Wiejskich. 

Kursy te zazwyczaj cieszą się licz- 
ną frekwencją słuchaczów. Podczas 
bieżącej zimy, jako okresu najbardziej 
do pracy tej się nadającego, przepror 
wadzono ogółem kursów tegio! typu 110 
których przesłuchało razem około 
5.568 rolników, samodzielnych gospd- 
darzy, oraz 503 gospodynie. 

pracy w, 

Liczne referaty, pogadanki, porady, 
kołnunikaty i odczyty przez radjo, wre 
szcie wydawnictwo „Tygodnika Rol- 
niczego”, jako oficjalnego organu T-wa 
dopełnia całokształt prac T-wa nad 
podniesieniem oświaty rolnej, 

Nasiępne z kolei zadanie, jakie T-wa 
przed sobą postawiło to: stworzenie 
warunków, przy których produkcja pła 
dów rolnych stałaby się opłacalną. 

Rozumiejąc, że jedynie popłatnym 
kierunkiem naszych gospodarstw mo- 
że być hodowla, pod warunkiem jed-: 
nak stwrzenina pobliskich dogodnych 
rynków zbytu. T-wo przystąpiło do 
organizacji mleczarni spółdzielczych. 

Stosunki w dziedzinie zbytu mleka 
uległy zasadniczej zmianie na: lepsze. 
W rezultacie, zamiast sprowadzać mar 
sło z Łotwy, co miało jeszcze miejsce 
w roku 1927 wywiezńono z w-wa w ror 
ku 1928 około 150 tonn, a w roku 
1929 — przeszło 240 tnn masła. 

Mleczarnie w roku 1928 przerobi- 
ły 6,179.000 ltr. mleka, a wypłaciły 
rolnikom ogółem 1.457.579 ztožych. W 
roku 1929-ym przerobiły 10,460,985 ltr. 
za które wypłaciły 2.228.439 zł. 

Z kolei trzeci zasadnipzy cel, jaki. 
stawia przed sobą, to obrona  intere- 
sów i postulatów rolnictwa. Fakt, że 
roln'ktwo Wileńszczyzny znalazło na: 
reszcie wspólną platfjrmę gospodarczą 
iprzemówiła jednym językiem, jest 
może największem dobrodziejstwem: 
dokonanej unifikacji z punktu wildzenia 
interesów rolnictwa i Państwa.  (—) 

  
  

Ostrzeliwujący się szaleniec 
zabił matke i brata 

SAM ZGINĄŁ POD RUMOWISKAMI PALĄCEGO SIĘ DOMU. 

Widownią niczwykłe tragicznego wypadku była wieś Antoniewicze pod Dzisną. Je 
den z mieszkańców tej wsij Józef Bronowski, cierpiący od dłuższego czasu na manję prze 
śladowczą, pod wpływem nagłego ataku szału schwyci karabin i kilką granatów, poczem 
zabarykadowai się w domu, niedopuszczając nikoga do środka. 

Gdy w połudułe matką i brat Bronowskiego wrócili z: poła i usilowali wejść do 
mieszkania, szałąniec spotkał jch strzałanf kładąc trupem na miejscu. Na odgłos strzałów 

zbjągła się dała wieś, lecz wszelkie próby unieszkodliwienia Bronowskiego musiały być 

zaniechajie wobec gęstych strząłów padających z miąszkanła. Po piwnym, czasie sprowa. 
dzono straż ogniową lecą szyaleniec uniknął na strych i stamtąd począł rzucać granaty. 

Sołtys wsi, który: zablisko podszedł do zabudowań chcąc: prąemówić do Broniewskiego, 

został ugodzony, odłamkami grartatu w nogi i brzuch. 
W. czasie oblężenia powstał pożań ra strychu, gdzie ukrył się warjat. Spłoszonyj 

tem począł wydostawać się na dach, lecz w tymi momencie wybuchł granat trzymany 
wy ręku 

Bronowski spadł w płomienie, a że nie 

  

było już możności pośpieszenia mu z pomo 

cą, zęjalazł śmierć pod szczątkami palącego się domu. 
W. tym czasłe, pożar przerzucą się na sąsiėdnie budowlą niszcząc w ten sposób 

schedę ośmiu chłopów, wraz z inwentarzem żywym i martwym. 

Wypadek z Bronowskim wywałał w okołicy wstrząsająge wrażenie. 

  
  

KRONIKA 
W. słońca o godz. 3 m. 27 

Z słońca o godz. 7 m. 55 

  

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 

U. S. B. w Wilnie, 

z dnia 10. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 751 

Temperatura średnia -l- 17 

Temperatura najwyższa -1-22 ‘ 

Temperatura najniższa -i- 12 

Opad w milimetrach: 0,4 

Wiatr i 
” > Zachodni 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: stan stały 

U wagi: przelotny deszcz. 
RL 

: URZĘDOWA 

„ Nową przepisy. o 
Z dniem 1. b. m. weszły w życie nowe 

przepisy o uprawikniu praktyki łekarskiej 
Wydawane dotąd pozwolenia na prak- 

tykę po ukończeniu wydziału medycznego 
uniwersytetu zastąpione będą  liczencjmi, 
udzielanemi tylko po przebyciu przymusowej 
jednorocznej praktyki, 

Równocześnie zaszła zmikna w systemie 
A medycznych na uniwersytetach pol- 

ich, 
W miesiącu czerwcu uzyskali dyplomy 

ostatni doktorzy medycyny, odbywający 
studja na podstawie starych przepisów. 

Odtąd absolwenci medycyny — Коггу- 
stać będą tylko z tytułu iekkirza, a dla uzy- 
skania stopnia doktorskiego konieczne bę- 
dzie napisanie specjalnej pracy naukowej 

— Wy, je na rzecz gmin. 
Urząd wojewódzki otrzymał okółnik z 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 
sprtiwie wygórowanych opłat przez urzędy 
gmińne za stwierdzenie tożsamości osób. 

Opłaty takie w niektórych urzędach 
gminnych sięgają 10 zł, w innych zaś po- 
bierany bywa procent od sumy przesyłki, 

Ministerstwo poleca wojewodom, by 
zarządzili zbadanie wysokości opłat admi- 
nistrkicyjnych wogóle a opłat za stwierdzenie 
tożsamości osób w szczególności 

‚‚ Рогает Ministerstwo  poleciło zwró- 
cić uwagę urzędom gminnym, że posia- 
danie dowodu osobistego wystarcza w zu- 
pełności i nie potrzeba i Zam 
świadczenia, R Arias 

MIEJSKA 

— Roboty na Dierewnickiej. Prace nad 
ukończeniem domu miejskiego są w pełnym 

'toku.. Obecnie przystąpiono do  wykopania 
jezdni, któraby iączyła dom z ulicą, idącą ko 

ło elektrowni. 

— Wykopaliska. Podczas robót zie- 
mnych przy ul. Derewnickiej natrałiono 
na stare mury pozostałe po jakichś daw 
nych budowlach. 

KOLEJOWA 

— Ubezpieczenie przesyłek. Z dniem 1 
b. m. wprowadzono na kolejach ubezpiecze- 
nie przesyłek kolejowych zwyczajnych i po 
śpiesznych zawrówno w obrocie wewnętrz- 
nym jak i zagranicznym. 

Nadawca chcący ubdzpieczyć przesyłkę 
do wysokości jej wkirtości powinien zgłosić 
ubezpieczenie na stacji nadawczej i przez na 
lepienie specjalnych znaczków wartościo- 
wych na list przewozowy dokonywkie jest 
ubezpieczenie, przyczem list przewozowy 
służy jako dokument ubezpieczeniowy. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. Dziekanat Wydzia- 
tu Matemetyczno- Przyrodniczego Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego otrzymał  powikdo- 
mienie, że ną mocy uchwały Rady Wydzia- 
łu Matematyczno - Przyradniczągo i Senatu 
U. S. B. zatwierdzonych przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenit Publiczne- 
go w roku akademickim 1930—31 — uru 
chomiony będzie WV rok studjów na: Stukljum 
Rolniczem. 

KOMUNIKATY. 
— Kursy dla wychowawczyń w Zakiee 

dach opiekuńczych, mające wkrótce uzyskać 
koncesję jako szkoła wychowawczo-spotecz 
na w Czarnym Borze, rozpoczną się w pierw 
szych dniach września, b. r. Bliższe informa- 
cje — Czarny Bór pod Wilnem, Zakład Wy 
chowawczy S. S$. Urszulanek S, j. K. 

—Dwutygodniowe kursy pszczeł: 
Wzorem lat ubiągłych. Wileńskie Towarzy- 
stwo Organizacyj i Kółek Rolniczych współ- 
nie z Towarzystwem  Pszczelarskiem z. Wi- 
łeńskiej organizuje w Wilnie 2-tygodniowy 
kurs pszczelarski dla dokształcenia pszczela- 
rzy - praktyków 

Początek kursów w dn. 15 b. m. w 
lokkiu T-wa, Wilno, Sierakowskiego 4. Te- 
oretyczne wykłady odbywać się będą codzien nie od godz. 17-ej do 20Lej, zajęcia zaś 
praktycznej od godz. 11-ej do 13-ej. 

Zapisy przyjmuje kancelarja Wil. T-wa 
Org .i Kółek Roln., Wilno, Sierakowskiego 4. 

RÓŻNE 

— Kominiarze przeciwko antenom radjowym 
Mimo wielokrotnych zapowiedzi — ust- 

wa © urządzaniach aten na dachach  bu- 
dowli nie została dotąd  oprkcowana. 
Zrzeszenia kominiarskie wystąpiły do władz 
administracyjnych o unormowanie tej spra- 
wy, tlqmacząc, iż gęsto splątana sieć prze- 
wodów antenowych utrudnia dostęp do Kami 

Podobno — zdkiniem kominiarzy — ną 
na. 

wypadek pożaru, poruszanie się strażaków 

Dr. 

a 

Med. TADEUSZ DEMBOWSKI 
Kawaler Orderu Polonja Restituta zmarł dnia 10 b. m. w wieku lat 74. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby Aleja Róż 2, do kościoła Św. Jakóba, odbędzie się 11 b. m. o godz. 6 wiecz 

Nabożeństwo żałobne w tymże kościele 12 b. m. o godz. 9 min. 30 rano. Pogrzeb na cmentarz Rossa o godz. 5 p. p 

pogrążona w głębokim smutku O czem zawiadamia 

  

RODZINA. 

Wyjaśnienie Kuratorium Będzie dalej prowadził akcję wywrotową 
Otrzymaliśmy list ntistępujący: 
W. Szanowny Panie Redzktorze 
W. sprawie artykułu w „Słowie” z 8 lip 

ca b. r. Nr. 153 — biorącego w obronę p. 
dyr. Rodziewiczową, z powodu rzekomej 
krzywdy, wyrządzonej pfzeniesieniem w stan 
spoczynku, Kuratorjum przesyła następujące 
uwagi: 

1) Patrjtyczna, pełnej zasług działalność 
p. dyr. Rodziewiczowej jest władzom znana, 
na wniosek tych władz rzeczywiście najsłusz. 
niej odznaczona Krzyżem oficerskim „Połlo- 
niae Restitutae“. 

2) Przeniesienia p. dyr. Rodziewiczowej 
м т spoczynku nie można tłómaczyć chę- 
cią wyrządzenia krzywdy czcigodnej, sędzi- 
wej nauczycielce. P. dyr.  Rodziewiczowej 
zalicza się zgodnie z ustawą 30 lat służby 
państwowiej, co wyreża się w 90  proć do- 
tychczasowego uposażenia w piątym stopniu 
służbowym. P. dyr. Rodziewiczowa posiada 
jednak 39 lat pracy oświatowej, którą także 
zpliczyć może Ministerstwo na skutek odnoś- 
nega wniosku petentki i — przyznać 100 
proc. obecnego uposażenia. 

3) Niezgodnem jest z prawdą, jakoby 
„Pani Rodziewiczowa dostała świstek papie- 
ru“ — matomiest doręczono P. Rodziewiczo- 
wej dekret Ministerstwa W. R. i O. P. z 2 
czerwca 1930 r. Nr. II (12431) 30, z podpi- 
sem Pana Ministra, w dosłownem brzmieniu 
art. 60 ustawy 0 stosunkach służbowych nau 
czycieli. 

4) Prawdą jest niestety, że dekretu nie 
doręczono w zamkniętej kopercie.  Kurzto- 
rjujm przyznaje, że forma doręczenik przez 
kancelarję pisma Pana Ministra, skierowane- 
go do p. dyr. Rodziewiczowej, nie była wła- 
šciwą. Stało się to tylko skutkiem nzjwału 
pikicy w kancelarji Kuratorjum i nieuwagi 
urzędniczki, chwilowo zastępującej urzędnika 
'ekspedycji, mającega w tym czasie urlop. Po 
dokładnem zbadaniu tej sprawy wystosował 
Kurator do p. dyr. Rodziewiczowej pismo, wy 
rażające ubolewanie, 

Za Kuratora Okręgu SZkolniego Bobka. 
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na dachu jest znacznie utrudnione, a często 
ryzykowne. 

ly_ dzieci Się na коюще. 
Pierwszy sezon kolonij letnich dla _ dzieci 
szkół powszechnych w Leoniszkach, kończy 
się 14 b. m. drugi zaś — rozpocznie się 16 
b. m. Dzieci wyznticzone na te koloaje, winne 
się zgłosić w niedzielę dn. 13 lipca o godz. 
9 rano na podwórko Magistrztu, w celu 
ostatecznega sprawdzenia list. 

Kto się nie zgłosi, straci prawo wyjazdu 
na kolonje. 

— Zastabniecia na tyfus. Ostatnio zeno 
towano coraz więcej wypadków zasłabnięć 
na tyfus. Dotychczas zachorowało 16 osób. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś po rez 
ostatni wytworna komedja Lenza „Perfumy 

mojej żony”. Wszystkie bileity na' przedsta- 
wienie dzisiejsze sprzedane. 

— įsza premjera Jutro wchodzi na 
repertuar eatru Lutnia pełna humoru, 
werwy i zelbawnych sytuacyj krotochwila 
Jerzego Feydezu „Dudek*. W wykonaniu tej 
krotochwili bierzę udział cały niemal Rat 
Artystyczny pod ae K. Wyrwicz-Wi 
chrowskiego, niezrównanego  odtwórcę ro- 
li głównej 

‚ — Teatr Miejski w ogrodzie 
dyńskim. Dziś ukłże się po raz ostatni arcy- 
wesoła krotochwila  Brandona Thomasa 
„Ciotka Karola", która odniosła prawdziwy 
sukces artystyczny i kasowy. Chły zespół 
z K. Wyrwicz - Wichrowskim na czele en- 
tuzjastycznie przyjmowany przez tłumnie ze- 
braną publiczność, 

— Rewja Warszawska w TWwatrze Letnim. 
1 premjera „Warszawa — Wilno“. 
Nev + York“. Zapowiedź występów zespołu 
rewjł stołecznej wywołała żywa. zaintereso- 
wanie wśród publiczności. pierwsze przedsta 
wienie odbędzie się w Teatrze Letnim w og- 
rodzie Bernardyńskim jutro w sobotę o godz. 
8 30. Wystawioną zostanie nowa sensacyj- 
nk rewja w 18 obrazach, „Warszawa— Wilno 
Nev - York", składająca się z różnorodnych 
produkcyj artystycznych z muzyką wybit- 
nych kompozytorów 

Udział biorą: M. Czerniawska,  Н. 
Żmichowska, H. Rydzewiczówna, Z. Du- 
ranowska, Z. Molinowska, E. Са iūski, 
A. Gronowski, B. Chomentowski. Balet K. 
Ostrowskiego z prima baleriną Topolnicką 
na czele oraz zespół girls. Kierownictwo mu 
zyczne prof. A. Piotrowski.  Reżyserja 
E. Czermeńskiego. Bilety zawczasu naby. 
wać można w ikżie ie zamawiań codziennie 
11 — 9 bez przerwy. 

— Koncert A. Kontorowiczat. Dziś 11 
b. m. odbędzie się w ogrodzie Bernardyńskim koncert znanego skrzypkzj prof. A. Kontorowi 
cza, wilnianina, który po sukcesach, osią: 
niętych w EYE sezonie na KodceR A w. Warszawie, Łodzi, i w innych większych miasttich, chce teraz znowu przypomnieć się 

publiczności „wileńskiej, wykonaniem utwo- 
rów Saint-Szigisa, Czajkowskiego, Wieniaw- 
skiego, Sarasatego i innych. Ponadto WeZ- 
mie udział w koncercie p. Karol Wyrwicz- 
Wichrowski, który wypowie własny, dowcip nie ułożony „Przewodnik po Wilnie"  orhz 
świeżo zorganizowany kwartet smyczkowy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

RÓW w doby. W. dniu 9 
b. m. i Audinių af nić terenie mia! 
sta Wilna w 40 wypadkach. Były w tem 3 
wypadki kradzieży drobnych, które wykryto, 
9 wypzddków przekroczeń przepisów Sanitar- 
nych, 8 wypadków przekroczeń przepisów o 
ruchu kołowym, 6 wypadków opilstwie i za- 
kłócenia spokoju publicznego, 1 wypadek 
pokąsania przez psa. 

— Cenna przesyłka zginęła z maga- 
zynu K”1. Niewykryci doltąd oszuści por 
djęli z magazynu kolejowego Wilno — 
osobowa przesyłkę kolejową pośpiłeszną 
zawierającą 7 skrzyń pończoch jedwab- 
nych, wagi 472 kig. Przesyłka wysłana 
była przez fabrykę pończoch spadko- 
bierców Adolfa Grejlicha w Aleksandro 
wie koło Łodzi za pośrednictwem zje- 
dnoczonego ekspedycyjnego domu han 

Po unieważnieniu wyborów w okrę 
gu lidzkim komunizujący poseł z osła 
wionego klubu robotniczo-włościańskie- 
go Flegant Wołyniec obawiając się 
pociągnięcia go do odpowiedzialności 
za akcję wywrotową uciekł doi Mińska, 
gdzie przebywał da niedawna. 

Pa ponownem wybraniu go na pū- 
sła, jego kolega klubowy Gawryluk 
uzyskał z komisji wyborczej zaświad- 

POSEŁ WOŁYNIEC POWRÓCIŁ Z SOWIETÓW. 

czenie, że Wołyniec uzyskał mandat po 
selski i przesłał je do Mińska. Wołyr 
niec zaopatrzywszy się w ten dokument 
drogą nielegalną wrócił doi Polski i w 
dniu wczorajszym przybył da Wilna. 

Agitator ten wyjeżdża do okręgu 
święciańskiego w celu prowadzenia agi 
tacji wywrotowej w związku z Wybora 
mi w tym okręgu. 

Literata litewskiego aresztowano na granicy 
Onegdaj na) pograniczu polsko-litewskiem' przyjechało z Kowna trzech 

literatów litewskich. 
W pobliżu granicy zj motocyklami wycieczkowiczów zdarzyła się kata 

strofa, która pociągnęła za sobą wybuch benzyny i zniszczenie opon. Litwini, 
przesuwając maszyny w bardziej dogodne: miejsce nią zauważyli, że przekro 
czyli granicę, więc nasza straż graniczna, widząc lobcych na polskiem teryto 
rjum, wezwała ich do zatrzymanią się. Jeden z litefatów nazwiskiem Ralu 20 
stał aresztowany i PY doi Wilna. Litwini nawiązali kontakt z nasze 
mi władzami, w cefu omówienia wydania zatrzymanego, Ы 

Nowy sposób przemycania 
BOLSZEWIKÓW i BIBUŁY KOMUNISTYCZNEJ 

Spławem drzewa na Dźwinie trudnoli się do niedawna starzy flisacy, którzy od 
lat spławiali drzewo sowieckie, w dół rzeki 
dzając żadnych podejrzeń tak polskich jak 

do Rygi, zachowaniem się swojem niej wzbu 

i łotewskich władz. Obecnk| flisaków zmienio 
no na innych, jak się okazgło ną komunistów, którzy z miejsca przystąpili do „pracy“, 
która niema nic wspólnego ze spławen drzewa. |. 

Na tratwach poczęto przewozić transporty bibdly  komanistycznej i, agitatorówi 

„ kołmunfistycznych, którzy jeśli nia mogli po drodze wysiąść na brzeg, jechali do Ry 
gi i stamtąd dopiero przekradali się do sąsiednich krajów. Ostatnio : policja łotewskaj 

aresztowała kilku flisaków, którzy: wieźli tego rodzaju „transport“ i zdemaskowała w ten 

sposób całą aferę. 

Nasze władze winny zwrócić na to uwagę, bowiem niej ułzga wątpliwości, że bol 
szewicy tą drogą kierują dą nas swołch agentów. 

Straż litewska morduje rybaków 
Wczoraj rano na odcinku Orany ' koło 

Dmitrówki, strażnicy. litewscy rzucać 
granaty, w celu głuszenia ryb w rzece Mere 
czance. W! tym czasie przejeżdżała łódź z 
trzema miejscowymi rolnikami, co widząc je 
den ze strażników rzucił granat w ich 

Wn CO a 2 
mencie, jeden z rybaków sięgał wy- 
rzucić go do wody. Granat rozszarpal ryba- 

stronę. dochodzenie, zaś 

ków i zniekształcone ich: zwłoki wydobyto do 
piero po kilku godziiach. 

Zabici są narodowości litewskiej, i po- 
o = ie std 

wie władzie; nasze prowadzą 
„rodziny zabitych postanowi 

ły wszcząć kroki u czynników kowieńskich 
z żądaniem pokrycia strat moralnych i mate- 

go zachowania się siręży kowiedskdj. V 

Tragiczna śmierć studenta U. 5.B. 
Koło Żodziszek utonął w Wilji student 

U.S.B. St. Koleśnik przebywający na letni 
sku w maj. Piwołojcie. 

iKoleśnik płynął łodzią, która z niewiado 

jeszcze aktu przyrzeczenia sprzedaży 

dzielę 13 b. m. w biurze tartaku w Jaszunach w celu załatwienia 

formalności. Biuro czynne od godz, 8 rano — 7 wiecz. 

mych powodów wywróciła się tx  Środku 
rzeki. 

Nim przybyła pomoc Koleśnik poszedł 
nej dno i wydobyto go już martwego. 

Miasto-ogród Jaszuny 
Dalsza sprzedaż działek budowłanych po cenie od 15 — 50 gr. 

za metr kw. w niedzielę 13 b. m. w Jaszunach. Na raty miesięczne do 

2-ch lat P. P. Urzędnikom i Inteligencji pracującej 15 proc. rabatu. 

Prosimy wszystkich nahywców którzy zamówili działki, lecz nie otrzymali 

o łaskawe zgłoszenie się w nie- 

— 
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dlowego w Łodzi i adresowana była do 
Banku Spółek Zarobkowych w Wilnie, 
który miał ją wydać okazicielowi listu 
frachtowego i zainkasować wartość 
posyłki| w kwocie 20.500 zł. Kiedy prze 
syłka nie nadchodziła Bank interwenjo 
wał. Wówczas wyszł» na jaw, iż prze 
syłka wydana została w sposób niepra- 
widłowy przez magazyniera kolejowe- 
go stacji Wilno — osobowa, niejakiej 
„Klaser“, že dowody wydanla owej 
przesyłki zostały zagubione i że włar. 
ściwy odbiorca nie był o nadejściu prze 
syłki zawiadomiony. Poszukiwania za 
odbiorczynią posyłki Klaserową nie wy 
dały dotąd rezultatu, owej Klaserowej, 
ani też jej miejsca pobytu nie odszuka- 
no. W sprawie tej toczą się dochodze- 
nia celem wykrycia sprawców  oszu- 
s'wa. 

— Ч złodzieja 
trzymała K Legjonoweį Įhna Urbanowi 
cza ze wsi Dobrowola, gm. Trockiej, wiozą- 
cego drzewo opaławe wartości 25 zł. pocho 
dzące z kradzieży prywatnego lasu. 

— Walka leśnika ze złodziejami leś 
nymi. Leśnik lasów majątku Teklinspol: 
pod Duniłowiczami M. Lazar spotkał 
trzech osobników, kradnących drzewo. 

Lazar wezwał ich do zatrzymania 
się, w adpowżedzi na co, złodzieje rzu- 
cili się na niega z siekierami. 

Leśnik w obronie własnej użył broni 

1 strzelił na postrach, a gdy to niepo- 

skutkowało i napastnicy w dałszym cią 
gu nacierali, oddał strzał w ich stronę 
raniąc jednego z nich Władysława Su- 
bocza ciężko w pierś. 

— Fatalny upadek. W dniu 9 b. m. 60- 
letnia Paulina Naruszkiewiczowa, zam. przy 
uł. Wiłkomierskiej Nr. 66 upadła ze schodów 
fak nieszczęśliwie, iż doznała pęknięcia cząsz 
ki oraz wstrząśnienia mózgu. Pogotowie Ra- 
tunkowe przejwiozło Naruszkiewiczową -do 

Policja: zej- 

Lud w Miejscu Piastowem 
Na str. 4 okładki czasopisma „Powścią- 

gliiwość i Praca", (zesz. VII r. 1930) wy- 

dkiwanego przez Tow. Św. Michała  Archa- 
nioła w Miejscu Piastowem, w Małopolsce 
czytamy zapowiedź ukazania się w sierpniu 
r. b. kalendarza 1931: 

„Już można zamawieć wielki, bogato 

ilustrowany kalendarz Królowej Korony Pol- 
skiej ne r. 1931. Kalendarz jest poświęcony 
stuletniej rocznicy (Nonsens: rocznica może 

być setna, ale nie może! posiadpkć stu lat, 
bo będzie nie rocznicą, nie rokiem,, lecz 

wiekiem!....) wojny 0 niepodległość w r. 
1830—31... etc. Kałendarz zawiera  arty- 
kuły: p Zofji  Kossak-Szcyckiej, p. Marji 

Bruckulskiej, x. gen. Niezgody, pp. Juljana 
Ejsmonda, — Маг№па Jarostawskiego, 

go, p. Žygulskiego. Wszystkie utwory ory- 
ginałne i specjalnie dla nas przezna 
сгопе“(!!)... 

А wigc Henryk Sienkiewicz z okazji 
„stuletniej rocznicy” (jeden cud!) napisał 
„orygintjny* utwór (nie plagjat: drugi cud!) 

A
T
 

Herr 
ryka Sięnkiewicza, Henryka Zbierzchowskie | 

  

   
   

  

i przeznaczył to specjalnie dła „Powściągłi: | 
wości j Pracy” (trzeci cud!..) Ten rewe- 
łacyjny utwór genjainego  powiešciopisarza 
ukaże się w sierpnim.. Nie 
gdyby to miało się stać w Diiu Zkdusznym, | 
podczas obrzędu Dziadów.. Ałe w sierpiłt... || 
Cud, istny cud... 
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szpitala żydowskiego. Stan jej jest bardzo 
ciężki. 
—N sekwestrator. Se- 

kwestrator Gabrjel Tomkowicz, zam. w 
zaśc. Buchowszczyzna, gm. Bienickiej, 
pow. Mołodeczańskiego dopuścił się na 
dużyć „przy ściąganiu kar admihistracyj 
nych i grzywien sądowych, oraz sfałszo | 

dziwilibyśmy, | 
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wania postanowienia sądowego. Wy- 
mieniojny do winy przyznał się. Docho- 
dzenie skierowano do sądu powiatowe 
go w Mołodecznie. 

— Wykrycie tajnej gorzelni. W lesie 
w okolicy wsi Pronczejkowo, gm. Gródeckiej 
wykryto potajemną gorzelnię. Policja wkre- 
czyła w momencie, kiedy odbywało się Ww 
człej pełni pędzenie „samogonki”. Przy apki- 
racie zatrudnieni byli 3 mieszkańcy Pronczej 
kowa: Michał Kuprjan, Wiktor Aronowski i 
Jan Chlewiński. Dochodzeniem ustalono, że 
aparat gorzelniczy jest wikisnością Michała 
Kuprjana i że uruchomił gorzelnię tenże Ku- 
prian. Części aparatu skonfiskowano, zaś 

winnych, pociągnięto do  odpowiedziałności. 
e PO z zabi konia. Na torze kolejo- 

wym z Mołodeczna do Wilna pociąg osobo- 
wy, jadący z Wilna przejechał w nocy wa- 
łęsającego się bez dozoru konizy będącego 
jk stwierdzono, własnością Sołoguba Ticho- 
na, mieszkańca m. Mołodeczna. у 

— Zabójstw” i samobójstwo. Pod 
Prużanami, właściciel folwarku Widne 
Andrzejkowicz, „zastrzelił właścicielkę 
sąsiedniego majątku Izabellię  Wysłou- 
chową, a następnie popełnił samobój- 
stwo. 

Tło romantyczne jest podłożem ie- 
go wypadku. 
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REWJA NAJLEPSZYCH LEKKOATLETÓW 

POLSKICH 

W nadchodzącą sobotę i niedzielę rozer 
grane gostaną w Warszawie lekkoatletyczne 
mistrzostwa Polski, w których wezmą udział 
najlepsi lekkoatleci z chiłego kraju. Nara- 
zie wpłynęły zgłoszenia ze wszystkich WE 
szych dzielnic Polsk: i liczba zawodników 
jest bardzo duża, brak jednak zupełnie na- 

„ zwisk łódzkich. 

ANGIELSKA DRUŻYNA . FOOTBALOWA 
W WARSZAWIE 

W bieżącym midsiącu nastąpi otwarcie 
największego stadjoiu sportowego w Polsce 
zbudowanego przez Legję stołeczną. 

Nt, otwarciet stadjonu zaproszone zo- 
staje do Warszawy angielska drużyna fo- 
obalowa Corinthians, która jest jedynym 
amatorskim zespołem angielskim, biorącym 
amatorskim zespołem angielskim, biorącym 
udział w kingielskich grach 0 puhar. 

53 LATA WIMBLEDONU. 

MW tenisie nie jstnieją oficjalne) mistrzo 
stwa świata. Nie są one potrzebne, ponieważ 
tenis siłą tradycji wytworzył sobie dwie kon 
kurencje uzupełniające się nawzzjem i wspa- 
niale zastępujące mistrzostwki Świata. Są to 

rozgrywki .o puhar Davisa i turniej w Wim- 
bledonie (Anglja). 

Grę pojedyńczą panów wyprowadzono na 
turnieju wimbledońskim w roku 1877 t. j. 
53 leta temu. Pierwszym zwycięzcą był Go- 
re. Później zabłysnął talent Renshawti, który 
wraz ze swym bratem wygrał również grę 
podwójną. Drugie rodzeństwo —, brącia Do- 
herty — nadawali turniejowi  wimbledon- 
skiemu aż do roku 1906. Po wojnie zaczęła 
się era wspkinialych zwycięstw Tildena. Til- 
den stał się magnesem tak silnym, jak póź- 
niej Zuzanna Lenglen. Nie potrzebował on 
zwyciężać, wystarczyło by startował w Wim 
bledonie, aby na trybuny ściągnąć tysiące wi 
dzów i zkipawnić kesowe powodzenie turnieju 

Z obecnych rakiet najbardziej lubiany jest 
Jean Borotra, „latający bask”, który widzów 
olśniewa poezją swej gry. Dużo symaptyj 
grupuje również czołowa rakieta świta Hen 
ri Cochet który tak niespodziewanie został 
pokonany przez wschodzącą gwiazdę tenisu 
— Alllisogk. Wreszcie za zrozumiałych wzglę 
dów patrjotycznych „gorace oklaski witają za 
wsze wejście nĄi kort chłopa z błękitnemi о- 
czyma — „Bunny” Austina. 

Gra pań została wprowadzona do turnieju 
w Wimbledon w 1884 roku. W tej konkuren 
cji magnesem stała ostre, męska gra Len- 
glen a obecnie Wills-Moody. Gra podwójna 
panów istnieje na turnieju od 1879 roku, 
gra mieszana i podwójna pań od 1913 roku. 
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Drogocenny podarunek 
Вап!! ola Irlandji 

COś, CZEGO AMERYKANIE NIE MOGĄ 
KUPIĆ... 

Donieśliśmy już o uroczystościach, jykie 
obecnie obchodzi Islandja z okazji tysiąclecia 
swego parlamentu najstarszego parleimen- 
flu świata. Na tę uroczystość przybył król 
duński w towarzystwie swego premjera, kto 
ry przywiózł Danji drogocenne podarunki. 
A jest tych podarunków 150, większość jch 
przechowana byki rotychczas w Muzeum Na- 
rodowem, w Kopenhadze. Najbardziej cen- 
nym podarunkiem jest fotograficzna reproduk 
cja sławnej księgi z Flałó. Oryginał jej znaj- 
duje się w krółewskiej bibljotece w iucże 
Ksiegki ta jest zbiorem starych jslandzkich rę 
kopisów, zawierających historję Islandji. Bo- 
gaty właściciel dóbr, Jon Haakonson polecił 
w roku 1336 dwom uczonym, Magnusowi 
"Thorhalsonowi i Johnowi Thorsonowi, o 
odpisali stare islandzkie rękopisy i zebrali 
islandzkie podkinia. Dwzj ci uczeni pracowali 
latam całemi i wywiązali się należycie ze 
swego zadania. Gdy John Haakonson zmarł 
w roku 1415, odziedziczyła: po nim tę księgę 
jego siostra, później przeszła ta księga do 
RE Johna Findssona z Flafó. Od tego czasu 
nazywa się książka ta „księga Flato", Fin- 
sson podarował księgę biskupowi Bryngulfo- 
wi, który znowu podarowkił ją królowi Fry 
derykowi III. W ten sposób dostała się ta 
księga do rąk duńskich: królów. 

Księga Flato przedstejwia nietylko dla Islan 
dji widlką wartość, zle też i dla Sttinów Zje 
dnoczonych, zawiera bowiem opis pierwszej 
podróży Wikingów do Grenlandji i do Ame 
ryki. Amerykanie starali się już w roku 1893 
© wypożyczenie tej książki na wystawę która 
się odbyła w Chicago. Nb szczęście księgi 
tej nie wypożyczono, inaczej nie byłoby jej 
już, gdyż petwilon duński na wystawie w Chi 
cago, w roku 1893 spłonął. Dzięki temu 
„Księga Flató'* została uratowana. 

Między podhirunkami znajdują się jesz- 
cze wspaniałe rzeźbione drzwi kościoła z 
Islandji, z pierwszej połowy 13-go stukecia, 
a potem dwie. sławne ławy kościelne kościoła 
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'Gatterman przygotował plany kilku- 
nastu budowli, podobnych doł tego pier 
wszego gmachu, liczył na to, że pokry 
ją one wydatki i przyniosą mu znaczne 
dochqdy. A teram stanął nagle wobec 
groźby ruiny. Trzeba było na gwałt cóś 
przedsięwziąć, 'aby się uratować. Co- 
raz częściej i częściej rozmyślał o Sar 
mie Trantchu, a Mykaelu Calooftte, o 
tym człowieku, który nazwał siebie 
Dawsonem i chciał kupić jego wspa- 
niały dom za bezcen. Dawson—Crow... 
Sam Trantch mówił mu o Trzech Kru- 
kach, iq tym tryumwiracie, który pano- 
wał kiedyś niepodzielnie w świecie 
zbrodni, ale który opuścił nagle ten 
świat, pozostawiając swych towarzyszy 
wiezieniom i murom, a sam nozpocząt! 
życie nowe. Naturalnie, Mathne Crow 
był dostecznie chytry i dość okrutny, 
aby zdobyć się na tego rodzaju zbrod 
nie. Gatterman nie wątpił w to, cho 
ciaż osobiście nie zdarzało mu się do- 
tąd mieć do czynienia z tą szajką. Ale 
ta co słyszał było zupełnie wystarczają 
ce do określenia charakteru Trzech 
Kruków. 

Gaiterman zbierał informacje, doty- 
czące Verrolla i zdecydował, że trze- 
ba odwiedzič Sama Trantcha. 

Tymczasem tnzej brdcja nie zatrzy 
mywalii się na pół drogi w nozpoczętem 

ZE ŚWIATA 

CZŁOWIEK, KTÓRY SZUKAŁ SWEGO 
WŁASNEGO TRUPA. 

  

Z New Yorku donoszą o następującym 
wydiirzeniu Student Edwin Brem, który 
się kąpał na pleży pod New Yórkiem, zapom 
niał na brzegu swą marynafkę z dowodzmi 
osobistemi. 

W kilka godzin po tym wypadku młodzią 
niec powrócił na brzeg i niebawem zauważył 
grupę policjęintów i rybaków, którzy wiosła 
mi badali dno rzeczne. Szukano topielca, Ed- 
win Brem przyłączył się do szukających i 
kilkakrotnie nurkowzł w nadziei odszukania 
trupa nieostrożnego kąpielowiczą Po kilku 
godzinach bezowocnych poszukiwań postkino- 
wiono wznowić je nazajutrz. 

Następnego zaś dnia Brem dowiedział 
się z pism, iż zatonął j że zwłok jego dotąd 
nie zdołano odnalezć. Jąk się okazuje, ройс- 
ignt, który znalazł nei plaży zapomnianą ma- 
rynarkę Brema, postanowił, iż znalezione w 
niej dokumenty należą do nieostrożnego letni 
ka, ca w czasie kąpieli i uderzył na 
alarm. Wi rozmowie z dziennikarzami Brem 
duminie oświądczył, że jest jedynym człowiee 
kiam na świecie, który szukał swego wikisne 
go trupa. 

  

  

objektu rolnego Poszukujemy z zbudowani 
mi na parcelacje. Możemy udzielić do 

  
25.000 zł. zaliczki. Zgłosz.: Ajencja 
„Polkres“ Wilno, ul. Królewska 3, 
tel. 17-80. —0     

„Grundt“ w Islandji. Takže reszta podarun- 
ków tyczy się historji Islandji. Diinja zdoby 

ła się na szląchetiy gest i ofiarowała Islan- 
dji te wszystkie pamiątki w chwili gdy Isfhn 
dja obchodzi tak wielką uroczystość. 

dziele. W niektórych gazetach ukazały 
się małe ogłoszenia: „Chcę kupić lub 
nająć nieduży lokal z dobrą piwnicą w 
rejonie Piccadilly, zgłoszenia — skrzyn 
ka pocztowa Nr...“ 

— Ogłoszenie to, —dowodził Math 
ne braciom — umożliwi nam poznanie 
wszystkich tego rodzaju lokali w inte 
resującym nas rejonie. Właściwie inter! 
suje mnie tylko ta ciemna, wązka ulicz 
ka, na której pełno jest małych sklepi- 
ków i starych dolmów. Musimy tylko 
czekać odpowiedniej chwili. 

Czekali też cierpliwie. Od czasu do 
czasu w różnych gazetach powtarzała 
się ogłoszenie, z pewnemi, nic nie ma- 
jącemi zmianamį. W odpowiedzi otrzy 
mali mnóstwo zgłoszeń, ale żadne nie 
odpowiadało braciom, dopóki wreszcie, 
nie nadszedł list oki właściciela jednego. 
ze sklepików, upatrzonych przez braci 
Crow. Właściciel zgodził się sprzedać 
swój domek. 
"Przy tej sposobności chytry kupczyk 

żądał wyjątkołwo wygórowanej ceny za 
lokal i towary. Przy oględzinach oka- 
zało się, że sklepik znajduje się bezpo- 
średnio za Domem Gaitermana nie na 
leżało więc oszczędzać, chociaż jasnem 
było, że żaden człowiek przytomny nie 
zgojdziłby się: zapłacić takiej sumy za 
drobiazgi, stanowiące towar i za zrujno 
wany lokal, nie przynoszącego dochodu 
sklepiku. 

Za to piwnica była doskonała i doł 
chodziła da połowy uliczki, która dzieli 
ła domek od gmachu Gattermana. 

„Trzej bracia przywieźli przedewszy 
stkiem łopaty, łomy i tp. narzędzie do 
kopania i łamania murów. Jednocześnie 
przygotowywali trzeci zamach morder 

„Orle skrzydta“ i „Ba- 
woli rėg“ w Londynie 

Londyn ma nową sensację, sensację poli- 
tyczno - obyczajową. Oto z Kanady przybyła 
nad Tamizę autentyczna delegacja indyjska, 
aby rządowi królewskiemu poskarżyć się na 
rząd kanadyjski. Przedmiotem skargi były 
wyłącznie dość skomplikowane zatargi tery- 
torjalne, które wynikły między rządem a 
dyjskim a t. zw. „sześcioma narodami" in- 
dyjskłemi, liczącemi dziś około 4500 głów i 
siedzącemi na brzegach jeziora Ontario. 

Zbyteczne chyba dodawać, iż te 4500 czer 
wonoskórych Indjan nie m$jt dziś już nic 
wspólnego ze sposobłem życia swych krwa- 
wych przodków. Inidjanie ci, to obecnie po- 
prostu cisi, spokojni rolnicy, przeważnie chrze 
Ścijanie, lojalni obywatele swej kandayjskiej 
ojczyzny. Nie skalpują już nikogo, nie orga 
nizują krwkiwych wypraw wojennych, a 
krzywd swoich dochodzą na drodze sądowej. 
Ponieważ nie mogli sobie dać rady z rządem 
kandeiyjskim, przybyli po ratunek do Londy- 
nu, 

Delegacja składa się z trzech naczelników 
plemion indyjskich, trzech starszych ponurych 
i mkiomównych gentlemenów, o ciemnych, 
wyrazistych twarzach. Przybyli oni do Londy 
nu w strojach europejskich, ia konferencję je 
dnak z członkami lzby Gmin zjawili się we 
wspaniałych strojach narodowych „które wi- 
docznie wyciągnęli ze swych kufrów. 

Argumenty, które delegacja indyjska wy- 
ciągnęła na obronę swej sprawy, są zaiste 
bardzo starej daty. Przywiozłe, Ona mianowi- 
cie z sobą stary szacowny dokumeńit, który 
w roku 1769 pełnomocnik króla Jerzego Iil 
podpiskł z ich przodkami. 

Diet połdkreślenia widocznie wagi i auten 
tyczności owego dokumentu przywieźli de- 
legaci indyjscy do Londynu olbrzymią, sreb 
rem obitą fajkę pokoju, którą zmgielski jene- 
dał podarował im w ów uroczysty dzień i któ 
rą wypalili wtedy wspólnie z czerwonoskóry 
mi wodzami. 

lzba Gmin, do której po przyjeździe zwró 
ciła się delegacja indyjska, miała początkowo 
poważne wątpliwości, czy ma wogóle prł'two 
zająć się jej petycją, cała bowiem  sprawkt 
podpada wyłącznie pod kompetencje rządu 
kandyjskiego i jako taka nie należy do rządu 
krókłwskiego w Londynie. 

Ale Indjanie powołali się właśnie nr umo- 
wę z roku 1769, którą zawierali w owym cza 
sie z pełnomocnikiem króla angielskiego, zą 
którą więc, ich zdaniem, petną odpowiedzial. 
ność ponosi nie kto inny, a tylko obecny 
król Anglji i jego głtbinef... Na takie dictum 
Izba Gmin wyłoniła ponadpartyjną komisję 
parlamentarną, która zająć się ma zbadaniem 
Skargi indyjskiej, zresztą bardzo skompliko- 
wanej i niełatwej do sprawiedliwego rozsą- 
dzenia. 

Po posiedzeniu tej komisji Izba Gmin po- 
dejmowała czerwonoskórych dostojników her 
batką na tarasie pkirlamentu. Indjanie jednak, 
bardzo słabo nota bene władający językiem 
angielskim, siedzieli milczący i ponurzy, pa- 
trząc wdal na ciemną wstęgę Tamizy, wijącą 
się u ich stóp. Wspliniale  pioropusze 
chwiały się melancholijnie na ich pochylonych 
głowach. Może myśleli o dawnej świetności 
swego narodu i fala bezsilnej wściekłości 
zalała, być może, ich serca ma widok tych 
zwycięskich „białych twkirzy”, z któremi oto 
muszą się tu prawować zamiast poprostu 0- 
skałpować je porządnie. W całej tej historji, 
pozbawionej zresztą oczywiście jakiegokol- 
wiek znaczenia politycznego, było coś wzru- 
szającego i smutnego zarktzem. Kto wie zre- 
sztą, czy najbardziej rozrzewniającym  mo- 
mentem nie była ślepa wiara Indjan w nie- 
naruszelność i świętość dokumentu, podpisa- 
nego w roku 1769-ym, pod rozłóżystym klo 
nem, rosnącym niegdyś tam, gdzie dziś wzno 
si się npijwiększa w Kanadzie fabryka celit- 
lozy. 

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

Br DWYZWAAPYPYPUA 

ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

„ Pow. A. PARA 
I WATAVAYAVAVAVAV)/ 
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czy w murach Gattermana. 
Tonny tymczasem zupełnie zanied- 

bał swą pracę w biurze Steevensów i 
wszelkie inne zajęcia, gdyż całe prawie 
dnie spędzał z Wirginją. Drugie morder 
stwo w domu pryncypała, tak wstrzą- 
snęłod nerwami dziewczyny, że Gatter- 
man przedłużył urlop i Tonny mógł 
rozkoszować się cały dzień jej miłem 
towarzystwem. 

— Chciałbym, żebyś płqjechała na 
wieś —oznajmił swej przyjaciółce, —w 
Bryton np. albo gdzieś w tym rodzaju. 
Tam mieszka mój przyjaciel. Żona jego 
jest najbardziej czarującą kobietą na 
świecie, tam mogłabyś tańczyć, używać 
sportów, zachwycać się 'przyrokdą.... 

— Czyż mogę rzucić swoją pracę? 
— protestowała Wirginja. — Któż bę 
dzie mnie karmić, jak myślisz? 

Tonny już pierwszy obmyślał wszy 
stko, już miał powiedzieć, że bierze 
wszystko na siebie, ale w porę — ро- 
wstrzymał się i zasłonił usia ręką. 

— Wszystko da się ułożyć, — od- 
rzekł, — mógłbym np. znaleźć tam por 
sadę dla ciebie u adwokata, który opła: 
cikby ci cały pobyt w Bryton. Jak ci 
się piokloba taka: kot mbinacja? 

Wirginja kategorycznnym gestem 
wyrazia odmowę. 

— Wcale mi się nie podoba! Nie 
jestem dzieckiem, Tonny. Nie przeczę, 
że cała ta historja nadwyrężyła moje 
nerwy, ale Mr. Gatterman był zawsze 
bardzo grzeczny dla mnie i nie mojgę 
porzucić go w takiej chwili? * Muszę 
wrócić do biura. 

Tonny popatrzał na nią poważnie, z 
zakłopołtaniem. Siedzieli w pobliżu jego 
auta na prześlicznej polance leśnej, ro- 
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Od dnia 11 do 14 lipca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

KINO m aa w = a 

wes Kapitan Gwardji Królewskiej 
SALA SKA tw 10 aktach. W rolach głównych: Ramon Novarro i Marcelina Day. Nad program: 1) „SYNEK SWEGO 

> PAPY" kodedja 2 aktach. 2) „JEDEN DZIEŃ W SZKOLE STRAŻY GRANIZNEJ* — w 1 akcie. Kasa czynna od 
g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Następny program: „PORTJER HOTELU ATLANTIC".   
  

  

Pierwsze Dźwięko- DZIŚ! 

we Kino и dźwiękowym 
„HOLLYWOOD s. 

Mickiewicza 22. 
Ceny miejsc do godz. 7-ej 

Znakomity mistrz maski LON CHANEY ze swoją uroczą partnerką ANITĄ PAGE 

„BICZ BOŻY 
NAD 

PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. 

wykona szereg najmodniejszych 
zycznych. Początek seansów o g. 5-ej, ostatni 10.30. 

w obrazie špiewno- 
PROGRAM: Słynna orkiestra Clyde Dorrća 

szlagierów mu- 

  

PREMJERA! | Przebój niemy | Od godz. 4.30 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. 

  

  

RAE 2: Sensacja NAJĄE TROSCE ść (Tajemnica współczesnej kobiety) 
HELIOS sezonu! „GRA : Dramat erotytzny. W coli głów- 

= ы nej: Wyrafinowana, piękna MARJA CORDA. Rekordowy sukces. Początek seansów o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 

Polskie Kino Dziś! Najnowsze arcydzieło filmowe! 1 raz w Wilnie! Akcja rozwja się na tle dzikich snieżnych bezkresów Alaski. 

« ` + Wstrzasający dramat miłości i pożądania w 10 akt. z życia ludzi trawioaych 
A: е м"пи SZALEŃCA 

Wielka 30. Tel. 14-81   
КАРО 

PIĄTEK, DNIA 11 LIPCA 1930 ROKU 

11.58. Sygnał czasu. 
12.10. — 12.40 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
13.00 Kom. meteorologiczny. 
17.15 — 17.20 program dzienny. 
17.20 — 17.35. Kom. LOPP'u. 
17.35 — 17.55 „Poradnia prawnkt* — pro 

wadzi adw. St. Węsławski. ; 
18.00 — 19.00 Koncert z Warszawy. 
19.00 — 19.25 Feljetqn wesoły wygł. Jan 

Ciecierski art. Teatrów Miejskich. 
19.25 — 19.50 Aud. literacka 
19.50 — 20.00 Progr. na sobotę. 
20.00 — 22.30 Tr. z Whrszawy. Pras. 

dziennik radj., koncert i kom. 
22.30 — 23.30. Muz. z płyt gramofonow. 

SOBOTA, DNIA 12 LIPCA 1930 ROKU 

11.58. Sygnał czasu. 
12.10. — 12.40 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
17.15 — 17.20 program dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. Wił. Tów. Org. i 

Kół. Rolniczych 
17.35 — 18.00 Tr. z Warszawy. Odczyt z 

dziedziny komunikacji. 
18.00 — 18.00 Audycja dlai dzieci. 
19.00 — 19.15 „Co nas boli* przechadz- 

ki po mieście Mika. 2 
19.15 — 19.40 Muz. Zz plyt grtymofonow. 
19.40 — 20.00 Program na tydzień nast. 

i rozmaitości. 
20.00 — 20.15 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
20.30 — 22.15 Koncert (Tr z Ogrodu Ber 

nardyńskiego w Wilnie zibo z Warsz). 
22.15 — 24.00 Tr. z Warszawy. Kom. i 

muzyka tanecznki. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 10 lipca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8.89 — 8.91 — 8.87. Gdańsk 

173.32 — 173.75 — 172.89. Holendja 358.55 
— 359.45 — 357.65. Kopenhaga 238.80 — 
239.40 — 239.40 — 238.20. Londyn 43.36 i 
1/4 — 4347 i 1/4 — 43,25 i 1/4. Nowy 
York 8.904 — 8.924 — 8.884. Oslo 238.80 
— 239.40 — 238.20. Piiryž 35.07 — 35.16 — 
34.98. Praga 26,45 i 1/2 — 26.52 — 26.39. 
Nowy York kabel 8.916 — 8.936 — 8.896. 
Szwajcarja 173.16 — 173.59 — 172.73. Stok 
holm 239.55 240.15 — 238.95. Wiedeń 125.90 
— 126.21 — 125.59. Włochy 46.70 — 46,89 
— 46.58. Berlin w obr. prywatnych 212.65. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka premjowa dolarow; 61.75 — 

61.25 — 61.50. 5 proc. konwersyjna |55.75 
8 proc. L. Z: Banku Gosp. Krmj. i Banku Rol 
nego, obl. B.G.K. 34 te same 7 proc. — 83.25 
8 proc. L. Z T, K, Przem. Polskiego 87.50. 
7 proc. ziemskie dolanowa 76. 4 ; pół proc. 
ziemskie 56.25 — 56.50 8 proc. ziemskie do 
larowe 88. 8 proc. warszawskie 77.25 — 
76.75 — 77.60. 8_ proc. Częstochowy 68.75. 
8 proc. Łodzi 71,75. 8 proc. Piotrkowa 68.50. 
10 proc. Siedlec 82.50. 

Akcje; 
Bank Dyskontowy 117. Bank Polski 

168.25 — 168, Spiess 80 — 78, Lilpop 25. 
Starachowice 15.50, 

| Mamy do ulokowania 
różne sumy na hipoteki miejskie i 
wiejskie. Ajencja „Polkres*, Wilno, ul. 
Królewska 3, tel. 17-80. —Т 

  

  

LEKARZE: 
i horob; kó 

ОН Bor$zfejn weneryczne i mo: 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 

hor. eryczne, skór- 
I- Blimowicz eż | imorzopid aj 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 
tel. 921. 

IH (insherg choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 
horoby  skė: re- 

[Н оОО neryczne *i ” maczo- 
płciowe 

Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

i horob, 
[Н УЛ skórne i moczopiciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

BH ТАВ ее оаа о 
Mickiewicza 24. Gde 121 5—8. Tel. 277 

Di DOIÓOWICZOWA Scucoyczać 3 ua” weneryczne i na- 
rządu moczowego. 

Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tel. 277. 
  

  

i s; kupuje się dobre towary u 

ejlaniej zowińskiEGo. Poleca- 
my popeliny, jedwabie, jedwabie sztucz- 

ne, satyny deseniowe, perkale oraz 
pończochy i skarpetki modne. 

Uwaga — Wileńska 27,       

NE" 

' ! Do wynajęcia 
2 pokoje z kuchnią i wszelkiemi wy- 

godami. Informacje w Redakcji „Słowa* 

od 12 — 1. 

Ra ae wasza one zac oznacza 

  

GŁUCHOTA uleczalna. 
Wynalazek Eufonja zademonstrowany 

żądzą daru szatana złota i rozkoszy. Nad program: Król Śmiechu konkurent 
Buster Keatona — Colegians w najnowszej komedji „JA CHCE MĘŻA* komedja w 8 dużych aktach. 

s PeazzE @оа KOWALE a B 

опа pg 9 2ETNISKA | [| Kotmetyła BB Šnd | 
TAUENNO PAPA 
TUTIS ZALETA LETNISKO 

‚ & całodziennem utrzy- 
Gabinet maniem, w maj. Górka, 

Racjonalnej Ko-4 gim. od st. Gudogaj, 
O AC w iełównym domu u 

Wilno, Mickiewicza. 31 ) wajownicza "niej 
scowošč, sosnowy las, 
rzeka Łosza. 2 

Kamienna 
twarzy i ciała (panie). Giyfie Góra. 

Sztuczne opalenie ce- Parcela budowłana 
ry. Wypadanie włosów 1750 m. 2. Swietne 

i łupież. | Najnowsze mniejsce-położenie. Wa- 
zdobycze kosmetyki ra- rynki sprzedeży: Wilno, 

cjonalnej. Portowa 28-b, tel. 13-11. 
Codziennie od g. 10—8. Z08Z—I 

W, Z. P. 43. 
BEGAM! SWOGGSZE 

ES am ER Kupno! sprzedaż 
Л]Е — 7 umnsamacan=«»a 
WO Sprzedaje się 

NinczerkaŚmiałowska PLAC 1 azies. przy ai 
Kalwaryjskiej. Dowie- 

oraz Gabinet Kosme- dzieć się: Połocka 14 
tyczny, usuwa zmarszcz m, i, od 4 do 7 wiecz. 
ki, piegi, wągry, łupież, Gierasimowówna. —e 
brodawki, kurzajki, wy- 

BAVAWAB 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

BYAVAVA 
a domowe, 

Młody, „adzyczaj Obiady gie: Te. 
waler z wykształceniem tarska 17 m. 3, I p. 
(5 kl. gimnazjum), po- 

m. 4. 
[ i kobiecą konser- 
rd t wuje, doskonali, 
odświeża, usuwa jej 
skazy i braki. Masaż 

  

   

  

| POSADY Ę 
AREN © POZEW Z SKC 

szukuje jakiejkolwiek AUTOBUS 
pracy biurowej, naj-__ bardzo dobry 

chętniej w majątku stanie, okazyjnie do 
jako pisarz. Wymaga- 
nia nadzwyczaj skrom- wiedzieć stę: Smolef= 
ne, względnie za utrzy- sp; 6 i 28, 16 Szep. 
manie i minimalną do- : "NA 
płatą. Laskawe zgłosze- sk sb 908 pe 
nia z wyszczególnie- 
niem warunków kiero- 

sprzedania zaraz, do- 

  

  

  

  

bez zabudowań, obszaru 24,7479 ha, za 
3.000 dolar. Oględziny bezdozwolenia. 
Dojazd autobusami Ne 20. Informacje: 
Wilno, ul. Konarskiego 3 m. 4, godz. 
17—18. Stelmakowówna. — 
  

  

W prędkim czasie 
bądzie otwarty nowourochomiony młyn 
w maj. Przyjaźni (Widziszki) gminy 
Daugeliskiej, koło st. Jgnalino, RAR 

niu 

48
24

 
2)     
  

zmowa ia toczyła się w czasie jednej przesłankach logicznych, nie można by- zachiąwa starą Irlandję 

      

  

specjalistom. Usuwa przytępiony słuch. wać do adm. „Słowa* - 
згцп]п‚ cieknienie uszów. Liczne po- Zamkowa 2, pod „Chce Gotówkę 
dziękowania. Żądajcie bezpłatnej po- poznać życie ziemiań- | w różnych walutach 
uczającej broszury. Adres: EUFONJA skie 22-letni zdolny lokujemy  najsolid- 
Liszki — Kraków. 0082—0 kawalei *, —o| niej — zwrot  ter- 

minuowy 
Dom H.-K. „Zache- 

Poszukuję  |ta' Mickiewicza i, 
11 kilometrów od, Wilna, przy prania bielizny po do- | tel. 9-05, —0 

samej szosie Wilno - Mejszagoły | mach. Piwna 11 m. 15, 
sprzedaje się działka ziemi | Hryhorowiczowa, DK" EU B RS 

TAI 
gas ОН СЕРОН К{аагіоп.'; pieczęč 

я akową z madpi- 
Odstąpię sem: „Izba s 

mieszkanie w  sród-bowa w Wilnie, Kont- 
miesciu 5 pokojowe z roler Kontroli Skarbo- 

wygodami, telefonem, wej Nr 84“, mnieważ- 
elektryczaością.  Wia-nia sie, i przestrzega 
domość: Wileńska 26, się przed nieprawnym 

  

daj tel, krupernię i t. p. ile › 
ог\].\?асг›;ігуьёа‚гіе' os ogłoszenie. „Agrotechnik*, JE użyciem. — 

1 RAKTINIAI OEG 77 
! Spójrz pan tu- 

ze wspólnych przejażdżek i do niepako ło wątpić, ż ktoś popełni zamach na taj! Oto buteleczka przed chwilą od 
ju, jaki iojddczuwał Tonny o swą ukocha- 
ną Wirginię, przyłączył się smutek, na 
myśl, że końazą się cudne dnie urlopu! 

— Pomyśl tylko, — namawiał Ton 
ny, — cóż będzie jeżeli znowu zacho- 
rujesz? Jak możesz wracać do 
pržeklętego domu? * 

— Ach, pocóż mówić o tem i przy 
puszczać wszystko najgorsze? — nie 
ustępowała Wirginia. : 

Tionny zagwizdat ze złością. — Ję- 
zyk kobiety jest jak żądło, — mruknął, 
— to jest również jedno z moich per 
skich przysłów. — A więc izdecydowa- 
łaś kategorycznie? 

— Tak! 
Wirginja nie przeczuwała, że wkrót- 

ce nadejdzie dzień, kłedy pożałuje, że 
nie posłuchała rady przyjaciela. 

ROZDZIAŁ X. 

Rpzmowa w hotelu. 

Każdy człowiek ma pewne małe sła- 
bostki. Naprzykład Gatterman wierzył 
niewzruszenie, że ma nietylko demoni- 
czną powierzchowność, ale taką samą 
duszę. Dlatego zapewne cieszyło ga 
skrycie przekonanie, że nawet Wirgin- 
ja, jedyny człowiek, który at go tak 
blisko, może nawet najbliższa mu istota 
znająca wszystkie jego, sprawy i intere 
sy, nie mogła nigdy gijo zrozumieć 1 
uważała za tajemniczego sfinksa. 

Teraz przeżywał jedną (o nacjęższych 
chwil swego życia. Jego chytry ii prze- 
biegły umysł, jedyny doradca we wszy 
stkich: najbardziej zawikłanych  spra- 
wach, dyktował mu, iż opierając się na 

tegioj, Dom. 

jego dobrobyt i cel jego życia... słowem 
na Dom Gattermana. Bardzo miożli, 
wem było, że djabelski plan izrodził się, 
w głowach Trzech Kruków, z których 
jeden, jako Dawson, przychodził kupić 

Sam Trantch mógłby mu wyjaśnić 
całą tę zawikłaną intrygę, może stałoby 
się jasnem w jakjm celu Mathne Crow* 
rozpoczął swą zbrodniczą akcję. 

Zamyślony, Gatterman oglądał swą 
rękę: zdawała się, że pnzed rozpoczę- 
ciem kroków wojennych chciał zważyć 
czyje ręce są silniejsze, bardziej chwyt 
kie, po czyjej stronie będzie zwycięst- 
wo w tej walce nie na życie, lecz na 
śmierć. W rękach jego przeciwników 
zmalazł się poważny 'atut: terror. Wie- 
dzieli] oni dobrze, jakie karty będą uży- 
te do gry, ale nie wiedzieli wszystkie 
go... Nie płodejrzewali nawet istnienia 
drugiego atuta — Sama Trantcha. 

Gatierman raz jeszcze sprawdził, czy 
rewolwer jego działa dobrże i, po upe- 
wnieniu się telefonicznem, zjawił się u 
Sama Ttrantcha o dziesiątej wieczór. 

Znalazł go w latoczeniu pełnem „kom 

fortu“: Trantch ležat na sofie, z gazetą 
w ręku, którą czytał, popijając piwo, 
którego xjlka butelek stało przy nim, 
na podłodze. Na fotelu siedziała starsza 
dama, z jakąś robotą. Gdy Gatterman 
wszedł do pokoju, milcząca dama spoj- 
rzała na niegjo nieprzychylnie. W šred- 
nim wieku gentleman pisał coś przy 
stolfku pod oknem. 

— Hallo, staruszku! Cieszę się, że 
pana widzę, — zawołał rantch i wstał 
na powitanie gościa. — Niech Bó 

korkowana. Zaraz poszię chłopca po kj 
ka nowych. 

— Wszystko to bardzo mnie cieszy 
— mruknął gość, — ale czy nie mógł 
bym pomówić z panem na osobności? 

— Oczywišcie! W mojej sypialni. 
Ale wypić trzeba, to nam nie przeszko 
dzi rozmawiać. ` 

Krzyknął na całe gardło: 
— Hej tam! Młodzieńcze! 

go tu! 
Stara dama upuściła na podłogę ro- 

botę, a gentleman w śŚredlnim wieku 
drgnął tak Silnie, że zrobił duży kleks 
na swym arkuszu. 

— Przepraszam, że przestraszyłem 
panią, — ukłonił się Trantch, — a i 
pan mi wybaczy. Może państwo pozwo 
lą buteleczkę piwa, chłopiec zaraz 
przyjdzie? 

Rzeczywiście posługa zjawił się na- 
reszcie. Był ta głupawy młody chopiec 
w zielonym fartuchu. Trantch otworzył 
już usta, by wydać rozkazy, gdy Gat- 
terman powstrzymał go znakiem i roz- 
kazał służącemu: — Przynieś butelkę 
whisky, dobrego Brandy i syfon wjody 
sodowej. Reszty nie trzeba. Wsunął do: 
ręki służącego piętnaście  szylingów.. 

Stojący obok Trantch był uosobie- 
niem szczerego zachwytu. 

Kilka minut później siedzieli w Sy-- 
pialni Trantcha f gwałtownie zapraszali 
się wzajemnie na whisky z stklą, р & 
czas gdy na dole, w salonie właściciel-- 
ka hotelu wysłuchiwała cierpliwie skar 
gi starszej pani i gentlemana w śred 
nim wieku, na niespokojnego lokatora, . 
którego należy usunąć. 

Dawaj 

    
Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedziałny Witold Woydytło. Drukarnia 

/ 

ydawnictwa „Slowo“, Zamkowa. 2.. 

  

 


