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Voke zapowiedianej kontro 
w Za 

Wiadomem jest z komunikatów 
prasowych ostatniej doby, że Prezyr 

dent Rzeczypospolitej,  przychylając 

się do wniosku wojewody: wileńskiego 

Wł. Raczkiew'cza, postanowił zwoła- 

mie w Zamku konferencji dla nołzważe- 

mia i przedyskutowania potrzeb Wileń 

szczyzny. W konferencji udział ma 

przyjąć szereg osób reprezentujących 

wilłeńskie sfery gospodarcze. 

Powyższą zapowiedź wieczoru dyr 

skusyjnegoj poświęconego specjalnie 

sprawom maszego terenu, wiążemy Z 

pobytem tu Pana Prezydenta, który na- 

ocznie miał wówczas możność obser- 

wowania i nocawania nietylko dorob- 

ku osiągniiętego w ciągu ostatnich dzie 

sięciu lat, ale i warunków uniemożli- 

wiających wkroczenie na taką drogę 

rozwblju, któraby doprowadziła da ce- 

iu, własnym wysiłkiem społeczeństwa. 

Gdyby potrzeby. ziem północno” 

wschodnich, a przedewszystkiem  zie- 
mi wileńskiej, mogły znaleźć swe roz: 

wiązanie w płaszczyznie środków za- 

radczych, wspólnych dla całego pań 

stwa, — zwołanie omawianej konteren 

cji byłoby zbędne. Jeżeli została ona 
jednak zainiojowana — świadczy to 
że sfery miarodajne zaczynają 'należy- 

cie doceniać odmienność i swoistość 

stosunków ma ziemiąch północnprwscho 
dnich, a zarazem zdawać sobie spra- 

_ wę z tego, że te pociągnięcia i zabie- 
gi, które gdzieindziej dają pożądany a 

niezawodny efekt, — na rozważanym 

odcinku nabierają cech półśnddków w 

istocie zmarnowanych, że wblbec tego 

należy tu stosować inną miarę i inny 
sprawdzian dla określenia, gdzie koń- 
czą się własne możliwości społeczeń- 

stwa, a zaczyna się konieczność i obo 

wiązek ingerencji i wyjątkowej, opieki 
ze strony” Państwa. 

Zapowiedziana konferencja posia: 
da ponadta inne jeszcze znaczenie, dla 

nas doniosłej wagi, — dowodzi miia- 

nowicie © zainteresowaniu sfer rządzą 

cych sprawą wileńską. Był wszak czas, 

kiedy źle rozumiany interes państwa 

nakazywał twfórzenie z Wilna  miasia 

kresowego a duchowi inspiratorzy pod 

- staw traktatu ryskiego w kwestji gra- 

nic prześcigali się w lojalności wobec 

tupetu pjdkonanego wroga. Był później 

Okres, kiedy Wileńszczyznę traktowa- 

no: jako kolonję — to uciążliwą, jeżeli 

chodziło o ingerencję z powdu napa- 
dów dywersyjnych, to znów pożądaną, 

gdy odgrywała rolę sejfu, z którego 

można czerpać nic nie wkładając, lub 
rolę terenu dla eksperymentów socjal- 

nych. Te szczyty prokstacji poliżycznej 

odgradzały dostęp promieniom słońca 

—zZiemia Wileńska powoli obumierała. 
I nawet wówczas, gdy Wraz z prze- 
wńotem majowym kierunek polityki 
rządowej uległ radykalnej zmianie w 
tym sensie i konsekwencji, że. kresy 
północno-wschodnie zajęły wśród in 

nych dzielnic mniej lub więcej równo” 
rzędne stanowisko, — iczekiwana po” 

. prawa w wymaganej skali nie nastąpi: 
ła. Analizując stosunek rządów poma- 
jowych do Wileńszczyzny, — a 
tym terenem rogumiemy nietylko woje- 
wództwo wileńskie, ale i znaczną część 
'w-wa mowogródzkiego — stwierdzić 

musimy, że ten stosunek powodowany 
był świadomością jej roli obecnie i w 
przyszłości. Byłła atolii jedno poważne 
niedociągnięcie: nie było skojarzenia 
świadomości roli Wilna ze świadombr 
ścią tego czynnika, który o tej roli de- 

mianowicie ze 
świadomością środków  neutraliznją- 
cych ujemny wpływ powstania Wileń 
Szozyzny w nowych granicach, przekre 

Ślających dawne kierunki ekspansji i 

Penetracji kulturalnej i gosppiarczej. 
Należało, stworzyć nowe  sprziyjające 

Warunki, a te zaistnieć mogły tylko w 
miarę zadośćuczynienia przez Państwo! 
SPEcyficznym potrzebom kulturalno 
SOsppiarczym tego kraju. 

Ъ Projektowana konferencja ma wła - 

Tozpatrzyć te. potrzeby. Zainiere- 

mku 
sowanie rządu temi sprawami jest jedno! 

cześnie wyrazem świadomości nietylko 

roli Wilna ale i dróg, które prowadzą 

do spełnienia tej roli w odmiennych, 

narzuconych warunkach. 

Dlatego też przywiązujemy db: kon 

ferencji tak doniosłe znaczenie, uważa 

jąc ją za zapowiedź nowego kursu po- 

lityki gospodarczej rządu wpbec ziemi 

wileńskiej. 

Rzecz prosta, nie możemy przewi- 

dywać zawczasu, co postanowi konie- 

rencja, do jakich wniosków przyjdzie, 

jakie potrzeby wysunie na pierwszy 

pian, jakie posunięcia uzna za wskaza- 

ne lub konieczne, — jak nie możemy 

również przesądzać stosunku czynni- 

ków rządowych dł tych lub innych. de- 

zyderatów konferencji. Nie ulega  jed- 

nak wptpliwości, że jesteśmy w obl- 

czu zarysowywującego: się przełomu 

w dotychczasowej polityce gospodar- 

czej wobec Wileńszczyzny, tem bar - 

dziej, że inicjatywę bliższego poznania 

potrzeb tego terenu ujmuje w swe ręce 
Głowa Państwa. 

Należałoby się zastanowić nad py- 
taniem, dlaczego ta przełomowa chwi- 

la w ujmowaniu sprawy wileńskiej na- 
stępuje z tak znacziem opóźnieniem, 
dlaczego dotąd równorzędne traktowa- 
nie, bez wglądu w istotę potrzeb, po- 

czytywano za maksymalny program 

wobec Wileńszczyzny, na jaki tylko 
zdobyć się imoże realna a celowa poli- 
tyka, dlaczego — przykładowo biorac 
— uważano, że czyni się zadość po- 
trzebom Wileńszczyzny już przez to, 
że w pewnych świadczeniach państwa 
ma rzecz poszczególnych województw, 
województwa półyocno-wschodnie par- 
tycypują: proporcjonalnie do ilości wo- 
jewództw w państwie, jak gdyby otrzy 
mywanie przez Wileńszczyznę kredy- 

tów na budowę dróg lub osuszienie ba- 

gien, w tej sumie, jaką rząd preliminu- 
je dla, Ploznańskiego, mogło doprowa- 
dzić tu stan dróg lub osuszenia do sta- 
nu w iej zachodniej dzielnicy. 

Dużą winę ponosi w rozważanej 

sprawie samo społeczeństwo wileńskie 

— jako logół — które dotąd nawet nie 

zdobyło się na skonsolidowanłą myśl 

i jednolite postępowanie, oraz — bibr 

rąc bezpośrednio zainteresowany odłam 

społeczeństwa — sfery gospfodarcze, 

które ulegając depresji powodowanej 

stosunkiem rządów  przedmajowych i 
nie ważąc się na sformułowanie zasad- 

niczych potrzeb i środków zaradczych, 
ograniczały do "niedawna jeszcze swe 
dezyderaty, do bolączek dnia. 

Jeżeli chodzi o miejscową prasę, 
odzwierciadlającą opinię poszczegól 

nych ugrupowań społecznych, — nie 
stanęła ona, z małemi wyjątkami, na 

wysokości zadania. Wileński organ en- 
decji wogóle pomijał milczeniem spra- 

wę uzdrowienia stosunków gospodar- 
czych w  Wiłeńszczyznie, widocznie 
wychodząc z założenia, że im gorzej tu 
będzie, tem więcej zyska opozycja w 

podi walce z rządem, — a były nawet wy- 
padki przeszkadzania i prób udaremnia 
nia przez ten dziennik poczynań rządu 

w złakresie pomocy dla Wileńszczyz- 
ny. Prasa. demokratyczna przywiązywa 

ła większą wagę do innych spraw, na- 
rodowościowych, wyznaniowych i t. p. 
niedoceniając znaczenia czynnika go- 
spodarczego a skutkiem tego przeocza- 
jąc podstawowy warunek możliwości, 

by Wilno spełniło swą rolę. 

Natomiast podkreślić należy z zar 

dowoleniem, że stery gospodarcze na- 
reszcie wzięły rozbrat z niedomówie- 
niami i otrząsnęły się z niewiary w mo- 
żliwość uwzględnienia przez rząd ich 
potrzeb. Świadczą o tem wysunięte 
ostatnio przez te sfery postulaty, które 
mieliśmy możność rozważać na tem 
miejscu w kilku poprzednich  artyku- 
łach, a które będę przedmiotem rozwar 

żań na zapowiedzianej konferencji. 
Z. Harski. 

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

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, PRZYJAZDY I WY- 

JAZDY. 

  

WARSZAWA. 15. 7. (PAT). Pan mini- 
ster rolnictwa Jantei Połczyński powrócił z 
odróży inspekcyjnej po województwie  po- 
morskiem i objął w dniu dzisiejszym urzędo- 
wanie i zaraz potem przyjął p. prof. Jurasza 
z uniwersytetu poznańskiego, nkstępnie p. 
Głębockiego i inż. Krzyżanowskiego. 

Pan minister reform rolnych dr. Witold 
Staniewicz po dokonzniu lustracji prac, zwią 
zanych z przebudową ustroju rolnego na te 
renie wszystkich Okręgowych Urzędów Ziem 
skich powrócił w dniu wczorajszym do War- 
szawy dla załatwienia całqgo szeregu spraw 
bieżących. Dziś wieczorem p. minister Sta- 
niewicz wyjecheł z Warszawy, udając się na 
urlop wypoczynkowy. 

ZJAZD W POZNANIU. 

WARSZAWA. 15. 7. (PAT). Na pierw- 
sze organizacyjne posiedzenie  regjoneinej 
grupy członków Międzynarodowego Związ- 
ku Komunikacyjnego w Poznaniu przybyli 
przedstawiciele Rumunji, Czechosiowacji i 
Jugosii'wji. Otwarcie posiedzenia nastąpi ju- 
tro dnia 16 bm. w Poznaniu, w obecności 
ministrzy Kudhna i rumuńskiego ministra ko 
munikacji p. Manuilescu. 

BILANS HANDLOWY W CZERWCU. 

WARSZAWA. 15. 7. (PAT) W-g 
tymczasowych obliczeń Głównego U- 
rzędu Statystycznego, bilans handlu za 
granciznego Polski łącznie z w. m. 
Gdańskiem w czerwcu rb. przedstawiał 
się następująco: 

Przywieziono w czerwcu 239.463 
tonny towarów wartości 177.368 tys. 
zł. Wywieziono 1.337.938 tonn towa- 
rów. Wartość wywozu wynosi 169.274 
tysięcy zł. W. porównaniu do maja przy 
wóz zmniejszył się o 56558 tonn war- 
tości 19.317 tys. zł. Wywóz amniejszył 
się w porównaniu do maja o 94.392 
tonny wartości 29.927 zł. Saldo ujem- 
ne bilansu handlu zagranicznego w czer 
wcu wyniosło 8.094 tysiące złotych. 

KONFERENCJA POLSKO - NIEMIEC. 
KA. 

WIARSZAWA. 15. 7. (PAT). Dnia 14 [ip 
ca rczpoczęła się w Berlinie polsko - nie- 
miecka konierencja w sprawie wykonywłtnia 
decyzji Rady Ligi Narodów z d. 13 stycznia 
1930 r. Konferencja, w której ze strony Pol- 
Ski biorą udział delegaci Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej: naczelnik wydziału Wy 
emigracyjny przy poselstwie polskijm w 

Berlinie B Zietkiewicz, dyrektor Spėlki Brac 
kiej dr. Pataka, ma na celu ustaien e, zgod 
nie z wymienioną decyzją Rady Ligi Naro- 
dów szczegółowych warunków rozrachunku 
w zakresie górnosiąskiego ubdzpieczenh gór 
niczego i podjęcie, spłat rent przez instytucje 
ubezpieczenia górniczego obu państw. 

Wzdłuż i wszerzPolski 
  

MYŚLĄ © ZWOŁANIU SESJI SEJMU 
ŚLĄSKIEGO. 

KATOWICE. 15. 7. (PAT). Marsza 
łek sejmu śląskiego Wolny zwołał na 
dziś po południu posiedzenie konwentu 
senjorów w, sprawie ewentualnego zwo 
łania nadzwyczajnej sesji sejmu śląs- 
kiego. 

WYCIECZKA POLAKÓW Z AME- 
RYKI. 

GDYNIA. 15. 7. (PAT) Dziś około 
godziny 8 rano przybyło statkiem Bal- 
tavia około 68 pasażerów — Polaków 
z Ameryki, w tem około 30 studentów. 
Wycieczkę powitali w porcie: prezes 
Związku Towarzystw Gdyńskich Boer- 
ger dyrektor szkoty handlu morskiego 
ielużyński oraz przedstawiciel Pomor- 

skiego Zwiądku Propagandy Turystycz 
nej inż. Załęski. Prócz tego przybyły 
delegacje studentów z Warszawy i 
Gdańska. 

PETKIEWICZA ZAPRASZAJĄ DO 
STOKHOLMU. 

WARSZAWA. 15. 7. (PAT). W dniu dzi 
siejszym nadeszło do PZLA telagraficzne za 
proszenie Petkiewicza i Kusocińskiego — па 
zawody międzynarodowe w Stokholmie dnia 
29 lipca cb. zaproszenia tego Kusociński 
wobec przemięczenia nie zamierza, skorzy- 
stać, co zaś się tyczy Petkiewicza, to decy- 
zja zapadnie w najbliższych dnfnch. 

DZIENNIKARZE POLSCY W KOPEN- 
HADZE 

KOPENHAGA. 15. 7. (PAT). Bawi 
tu wycieczka 30 dziennikarzy polskch 
zaproszonych przez polsko-duńskie to- 
warzystwo okrętowe linji Gdynia — Ar 
meryka. Wycieczka jest gościnnie por 
demjowana przez kopenhaski związek 
turystyczny oraz przez duńskich dzien 
nikarzy. W ubiegłą niedzielę wyciecz- 
ka zwiedziła malownicze okolice Kopen 
hagi oraz wzorowe urządzenia lekar- 
skie. Wczoraj zorganizowano dla człon 
ków wycieczki koleżeńskie przyjęcia w 
redakcjach „Berlingske Titende* i „Po 
litiken*. Dziennikarze polscy powra- 
cają do Gdyni jako goście wzmianko- 
wanego towarzystwa okrętowego na 
statku „Kościuszko”, kursującym na li- 
nji Ameryka — Kopenhaga — Gdynia. 

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

NIEŚWIEŻ — . 
NOWOGRGDEK 

STOLPCE — K. 
ST. ŚWIĘCIANY 

„Ruch“. WARSZAWA — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jśdnoszpaltówy na stronie 2-ej i 3 gr, 40. 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świą 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. droż: 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie num:ru dowodowego 20 

Eksportacja zwłok Ś. p. prof. Jaworskiego 
WARSZAWA. 15. 7, (PAT). Eksportacja zwłok śp. prof. uniwersytetu 

Jagiellońskiega Wiadysława Leopolda, Jaworskiega nastąpi z1 Milaadówka wi 
dniu 16 bm. to jest w środę © godzinie 9 m. 30 rano, Pogrzeb odbędzie się w 
Krakowie w czwartek; 17, bm. oj godzinie 16. Cała prasa w dłuższych artykułach 
omawia działalność i zasługi śp. Władystawą Leopolda, Jaworskiego. 

UCZCZENIE PAMIĘCI ZMARŁEGO UCZONEGO. 

KRAKÓW. 15.7. (PAT). Z powodu śmierci śp. Władysława Leopolda Jaworskiego 
odbyło się posiedzenie nadzwyczajne rady. wydzjktłu prawa uniwersytetu Jagiellońskiego, 

na którem dziekan wydziału dr. Taubenszlag poświęcił pamięci zmarłego gorące wspom 
nienie. Npistępnia odbyło się posiedzenie senatu akademickiego ubiwersytetu Jzgięlloń- 
skięgo na którem po uczczeniu zmariego przez. protektora prof. dr. Michała Siedleckiego 
postanowiono wziąć gremjalny udział w pogrzebie. — -Żadne przemówienia, zgodnie z 
życzeniem zmarłego w czasią pogrzebu nie będą wygłaszane. 

UWAGI RZĄDU POLSKIEGO 
DO MEMORANDUM BRIANDA 

ODPOWIEDŹ NA MEMORJAŁ FRANCUSKI W SPRAWIE UNII 
EUROPEJSKIEJ. 

. Rząd polski, który zawsze przywihzywał jak największe źnaczenie do 
wysiłków zmierzających w: kierunku, zaciesnienia węzłów solidarności europej- 

skiej, zapoznawszy się z memorjałem rządy francuskiego z 17 maja 1930 roku 
w sprawie organizacji systemu unji europejskiej, może jedynie wyrazić žywąj 

  

N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St Bednarski. 
POSTAWY — księgarnia Polskiej Macierzy Szkol 
SLONIM — księg 

sięgamia T-wa „Ruch“, 

  

Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego 
— Kiosk St. Miedajskiego. * 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

й : zkolnej. „ 
arnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 17 

m sł Rynek 9. N. Ta rasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

„Ruch“. T-wo . Kol. 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
h oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

acja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
groszy. 

Z za kordonów 
OLBRZYMIE MANIFESTACJE W 

MIŃSKU. 
Z, Mińska donoszą, że w dniu 14 

lipca, jako w dziesiątą rocznicę zajęcia 
Wilna przez bolszewików odbyły, się 
tam olbrzymie manifestacje, : z udzia” 
łem wojską i wszystkich, urzędowych 
instytucyj sowieckich. Wszystkie fa- 

bryki były zamknięte. Riobotnicy, mu- 
sieli się zgłosić na wiece ż uroczystości. 
We wszystkich pułkach wygłoszone 
były okolicznościowe odczyty. Następ- 
nie odbyły się wielkie pochody przez 
miasto, ubrane; flagamij | czerwonemi. 
Niesiono też wiele antypolskich tran- 
sparentów. — Wilno, 'we wószystkich 
urzędowych przemówieniach charaktery 
zowano jaka „stolicę zachodniej Biało- 
rusi“. — Uroczystości te są bardzo 
cha:akterystyczne) na tle stosunków №- 
tewska - sowieckich, i na tle traktatu 
litewsko - sowieckiego z r. 1920, mocą 
którego Sowiety przyznają Wilno Lit- 
wie, — Jak dalece urzędowe czynniki 
sowieckie nie liczą się z Kownem świad 
czy właśnie ta demonstracja, która jak 

radość z powodu tej szczęśliwej, inicjatywy, którą pragnie jak najserdeczniej/ kolwiek; praktycznie skierowana jest 
gromadzenia poprzeć. Oświadczenie w tej sprtwie p. Brianda w czasie 10-go Z; 

Ligi Narodów, po których nastąpiła: jednogłośna decyzją 27 państw, powierze 
nia przedstawicielowi Francji, sprecyzowanią punktów: zasadniczych projekto“ 
wanej organizacji które zostały wyłożone w memorjale z 17 maja, postawiły: 
problemai unjį europejskiej na terenie rzeczywistości politycznej. 

Polska, która w czasię 10-90 Zgromadzenia całkowicie solidaryzowałą antykomunistyczny marsz na Taliin. 
się z projektami p. Brianda, przystępuje obecnie do idei unji europejskiej ij 
oświadcza, że jest gotowa doj wzięcia udziału w 
które pierwszą kongregacja europejska uzna za potrzebne. Rząd Polski zgod- 
nie z ideą zasadniczą memorjału uważa, że unja europejska mus sęi opierać na 
bezpieczeństwie, zagwarantowanem jednakowo dla wszystkich państw oraz) 
na szacunku ich nienaruszalności i, niezależności politycznej. 

W celu wytworzenia ducha wzajemnego zaufania byłoby może rzeczą 
właściwą organizując unję europejską, czerpać natchnienie z całości zasad, 

które stanowią podstawę protokułu genewskiego. Stwarzając w ten sposób; 
jedność poglądów, na samą kw intesencję życia politycznego Europy, Stany; 
europejskie mogłyby tatwiej porozumiewać się co do innych zagadnień wspól 
nych np. w dziedzinig ekonomicznej, Odpowiadałoby też idei memorjału, że 
unja europejska ma przygotowywać 
mując się przedewszystkiem zagadnieniem bezpieczeństwa politycznego. 

Rząd polski podziela pogląd, żą unja europejska będzie musiała również 
zająć się zagadnieniami, wymienionemi w, charakterze informacyjnym w me- 
morjale francuskim, i interesującemi specjalnie narody europejskie zi powodu 
ich. sąsiedztwą na tym) samym kontynencie. Memorjał podkreśla fakt, że unja 
europejska nie może być skierowana przeciwko żadnemu narodowi, anż га& 
nej grupie narodów. Jest to zdanie, które z punktu widzenią rządu polskiegój 
nie może podlegać dyskusji. Rząd ten nie mógłby współdziałać z organizacją, 

której cele nię pokrywałyby się z; ideą współpracy międzynarodowej. : Sama| 
idea unji Stanów, europejskich jest powzięta w ten sposób, aby służyć celom 
ogólnej współpracy za pośrednictwem większego zharmonizowania narodów 

europejskich. Jest również rzeczą jasną, że unją nie może być rozważana ina- 
czej, niż, jako układ regjonalny, w kadrach paktu Ligi Narodów, który. jest ij 

pozostanie zawsze, niajwyższemi prawem dla wszystkictę członków Ligi. Zda- 
niemi rządu polskiego zadaniem unji byłoby. przygotowanie bardziej skutecz+ 
nego wykonania! zobowiązań, wypływających 4 paktu w drodze rozwiązania za 
gadnień o; charakterze europejskmi. Stworzenie unjł na tej podstawie nie: osła biłoby lecz mogłoby jedynie wzmocnić organizm Ligi Narodów. 

Rząd polski nie ma jeszcze możności odpowiedzieć na wszystkie pytania 
zawarte w, memorjalej francuskimi przedstawić już teraz szczegółowe sugestje. 
Ogólna dyskusją na konferencji państw europejskich przewidziana. we wrześ* 
niu roku bieżącego pozwoli zapewne ustalić pożyteczne wskazania dl a. dalsze 
go biegu prac przygotowawczych. Konferencją mogłaby następnie, mianować 
komitet studjów, któryby, zbadał zagadnienia i przedstawił swe sugestje rządom 
państw europejskich. W! ten sposób na następnych zebraniach miożnaby przy” 
stąpić do, zagadnienia) stworzenia unji europejskiej z pełną znajomością( rzeczy. 
Jednakże rząd polski godzi się ną każdą inną procedurę, która spotka się z 
aprobatą: państw: zainteresowanych ria zebraniu wrześniowetn. Zresztą bez 
względu na to, jaka będzie przyjęta procedura, rząd polski та п naj 
dzieję, że szlachetna inicjatywa rządu francuskiego znajdzie najlepsze przyję-, 
cie wśród narodów! europejskich dla ogólnego dobra całej ludzkości. : 

SOWIETY a MEMORANDUM BRIANDA 
PARYŻ. Pat. Według obiegających pogłosek, ambasador sow| - galewski został pośpiesznie wezwany do Moskwy. Jak donosi Pa RZ a aoi kleje o to stol w związku z kwestją wstąpienia ZSRR do fede- racji europejskiej. 
Wskazówki, poczynione przez lItaiję ! Niemcy w odpowiedzi 

memorjał Brianda, że pożądanem byłoby włączenie Rosji pa ri Mia du paūstw federacyjnych, wzhudzity bowiem w Moskwie wielkie zaintereso- wanie. Nie powzięto jednak dotychczas żadnej decyzji w tej kwestji. Stalin si waha. Wie on doskonale, że podobnie radykainy przewrót w zewnętrznej po. lityce Rosji będzie się równał wstąpieniu ŽSRR do Ligi Narodów. 

Tekst odpowiedzi niemieckiej 
BERLIN. 15. 7. (PAT). Dziś w godzinach wieczornych © stał tekst „odpowiedzi rządu Rzerzy = memorjał Kia Aaa dzi rząd niemiecki oświadcza, że obecny układ stosunków politycznych i gospodar czych. na kontynencie hamuje rozwój w kierunku, jakiby odpowiadał kultural- 

nym warunkom życiowym Europy. Żaden kraj nie odczuwa silniej braków) struktury europejskiej, niż Niemcy, którym z powodu ich centralnega położe- nia w Europie braki te szczególnie dały się odczuć. Żaden kraj nie jest bardziej Zainteresowany w usunięciu wspomnianych braków. 
Z tego powodu na konferencji, jaka odbyć się ma w czasie wrześniowe- 

go Zgromadzenia Ligi Narodów, Niemcy wystąpią z inicjatywą przeprowadze 
nia odważnej reformy w stosunkach, które uznają jaka niemożliwe do utnzy= 
mania. Odpowiedź dalej wspomina o potrzebie powołania do federacji także 
Rosji Sowieckiej i Turcji. 

Naogół odpowiedź rządu niemieckiego wyraża gotowość wzięcia udziału 
w zapowiedzianych na wrzesień rokowaniach w Genewie. , ‘ 

Nowy dziekan šw. kolegjum 
CITTA DEL VATICANO. Pat. Nowym dziekanem šw. kolegjum kar- 

dynalskiego po śmierci kardynała Wincentego Vannutelli'ego został kardy- 
nał January Granito di Belmonte. 

Języki oficjalne w Banku Międzynarodowym 
BAZYLEA. 15. 7. (PAT). Na wczorajszem posiedzeniu rady administracyjnej Banku 

Wypłat Międzynarodowych ustpłorio między innemi ogólne wytyczne w sprawie anga- 
žowania personelu oraz uznano jako, języki oficjalne język niemiecki, angielski, franc. 
ski i włoski. Wreszcie rada przyjęła do wiadomości fakt chiszej subskrypcji przez 12 kra- 
jów na ogólną sumę 25 mitjonów dolarów. 

tej odpowiedzi . 

przeciwko Polsce teoretycznie godzi ró 
wnież w przyjaźń sowiecko * litewską. 

PO FINLANDJI — ESTONJA 

Pisma tallińskie podają wiadomość o ze- 

pracach przygotowawczych; braniu rolników estońskich w powiecie fe- 
lińskim, па którem omawiano potrzebę „,po- 
chodu na Tallin* za przykładem lappowców. 
w Finlandji. Podczas obrad poruszono ró- 

wnież potrzebę zmniejsze nia liczby posłów - 
o połowę, opłacanie diet poselskich uzależ 

nić od pracy parlamentu, zmiany ordynacji 
wyborczej « podniesienie przestiżu prezyden 
ta. Postanowiono wezwać wszystkich. roini- 
ków estońskich do przystąpienia do bloku 
antykomunistycznego i wybrano komitet or- 

diogę do zbliżenia gospodarczego, zaj”, ganizacyjny „pochodu na Tallin* w liczbie 
7 osób. 

DELEGACJA ŁOTEWSKA DLA RO- 

KOWAŃ HANDLOWYCH Z LITWĄ. 

RYGA. Wczoraj pod przewodnictwem 
premjerk Celmina oraz przy udzieje przed- 
stawicieli sejmu, ministerstw spraw zagrani | 

cznych i skarbu, delegatów sfer przemysło- 

wych i rolniczych oraz posła łotewskiego w 

Litwie lepinsa odbyło się posiedzenie — Ко- 

misji układów gospodzrczych. Na posiedze . 
niu rozważono ogólną j tkryfową część li- 
tewsko + łotewskiego układu handlowego. 

Następne posiedzenie komisji układów go 
spodarczych, na którem zostanie wyłoniona 

dełegacja dle; prowadzenik rokowań, wyzna | 
czono na środę. W skład delegacji wejdzie 

4 — 5 osób, które w myśl wskazówek ko. 

misji nawiążą rokowania z Litwą o za- 

warcie ukhdu handlowego. 

LITEWSKO - SOWIECKI AKT 
KURTUAZJI. 

KOWNO. 15. 7. (PAT). Z okazji 
10 lecia podpisania traktatu z ZSSR 
premjer Tubelis i Stalin wymienili de- 
pesze gratulacyjne. 

Podobne depesze wymienili także 
minister spraw zagranicznych dr. Zau 
nius oraz Litwinow. W depeszach obie © 
strony życzą sobie naw:zajem powodze- 
nia i rozwoju państw oraz zapewniają, 
o dalszej lojalnej współpracy. 

KATASROFALNA SUSZA W ŁOT- 
WIE. 

Z Rygi donoszą, iż z powodu suszy 
jaka od dłuższego czasu panuje w Łot- 
wie, rolnicy łotewscy zaniepokjen' są 
o los tegorocznego urodzaju. Minister- 
stwo rolnictwa pośpiesznie zbiera obe- 
cnie wiadomości co do sytuacji na po- | 
lach i w najbliższych dniach minister 
rolnictwa złoży o tem szczegółowe spra 
wozdanie prasie. 

Zwłaszcza silnie ucierpiał od suszy 
rejon mitawski. Członkowie zarządów 
powiatowych wyjechali do najbardz'ej, 
dotkniętych przez suszę miejscowości. 
O ile w najbliższym czasie nie będzie a 
deszczu, sytuacja stanie się jeszcze bar 
dziej katastrofalną. 3 

Prognozy łotewskiego „biura meteo- 
rologicznego sq mało  pocieszające. 
Względnie niezła sytuacja jest w Liflan 
dji ' w częśc rejonu ryskiego, pozosta 
łe rejony nie miały deszczu już od mie: 
siąca. 

Z powodu suszy upadł również por 
ziom wody w wielu rzekach. W związ 
ku z tem spław lasu od granicy So- 
wieckiej do Rygi trwa obecnie 2 miesią: 
ce zamiast 6 dni, jak zwykle. W rejo 
nie Jakobsztadiu wynurzył się z Dźwiny | 
cały szereg wielkich głazów. Departa- 
ment morski wysłał: specjalistów ce 
lem wysadzenia tych gazów w powie+ 
trze. 
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ECHA KRAJOWE 
Pomnik Marszałka Piłsudskiego 

Wczoraj o godz. 11 nastąpiło w Rudźmłe powiatu stofpeckiego uroczyste odsfonieci 
pierwszego w województwie nowogródzkiemy pomnika Marszałka Piłsudskiego. W: uroczy- 

stości wzięli m. ing udział woj, Beczkowicz,, ks. biskup, Bandurski, generkłowie Grzmot - 

Skotnicki i Kroj « Paszkowski, dyrektor wileńskiej dyrekcji lasów państwowych Szemiot 
oraz szereg wyższych oficerów Iegjonistów: 4 szerokie rzesza okolicznej ludriošcij. 

Uroczystość rozpoczęta się mszą polową, którą; w; obecności szwadronu honorowego 
KOP oraz dwóch. kompanij strzeleckich celebrował JE ks. biskup Bandurski, wygłaszająa 
po nabożeństwie podniosłe 
grania w narodzie, Mars 

nie, w, którem 
Józef Piłsudski. 

wskazał na rolę, jaką odegrał i ma do ode 

Po kazaniu woj. Beczkowicz. dokonał odsłonięcia pomnika, wskazująq w wygłoszo* 
siem z tej okazji, przemówierfu, iż jestę to pierwszy pomnik Marszałką Piłsudskiego w woj. 
nowogrdózkiem i že idda, która przyświecaj Marsząłkowi, Piłsudskiamu, przyświeca i przy 
świecać będzie nadal oddanej mu zięmi nowogródzkiej, Następnie okolicznościowe prze4 
mówienia wygłosili przdstawiciele poszczególnych organizacyj, wznosząc za każdym ra+ 
zem okrzyki na, cześć Marszałka Piłsudskiego, podnoszone przez szerokie rzeszą zebranęj 
publiczności. Pomnik wzniesiony został z inicjatywy, miejscowego leśniczega Gebhad-Dą- 
browskłego który; też 'utworzył spec. komitet i przez cały: czas dozorował ptzy, robotach. 
Na pomniku figuruje napis: „Pierwszemu „Maszałkową Polski Józefowi Piłsudskiemu 
Budowniczemu Polski Odrodzonej, w dzie: 
bolszewickiego". > 

rocznicę wyzwołenia: Ojczyzny, od najazdu 

Pożar zniszczył wieś 
Wczoraj o godz. 20.30 we wsi Pos tarzynie gminy stołowickiej, pow. ba- 

ranowickiego wskutek wadliwej konstrukcji komina powstał pożar, który ob- 

jął większą część wsi i doszczętnie strawił 21 domów mieszkalnych, 18 stodół 

27 chlewów, 1 4piwnic, 5 spichlerzy oraz: cały znajdujący się w domu inwen- 
tarz . Poszkodowani obliczają straty na 200 tys. zł 

Ś.p. Antonina z Korczyców Krahelska 
s _ już przeszło miesiąc temu, bo w 
dniu 8 czerwca br. zmarłaj w majątku, 

swoim Ułasowszczyźniej wołkowyskie 
go powiatu śp. Antonina Krahelska. 

Pogrzeb odbył się w Różanie Grodzień 
skiej w otoczeniu rodziny npjbliższej 

oraz miejscowych włościan. Zmarła 
cicho przeszła przez życie, które nie 

szczędziło jej trosk, ciężarów  wtdl- 
kich i tragedyj rodzinnych. Najpiękniej 
sze lata kobiece spędziła w ciężkiej 

żałobie. Ukechany mąż jej, oficer ro- 

syjski ginie na Dłilekim Wschodzie na 
wojnie rosyjsko - japońskiej. Zostaje 

z sześciorgłąm dzieci, pięcioma syna- 

mi z których najstarszy jest w V kla- 

sie i z jedną maleńką całkiem córe- 

czką. A śmierć męża była ostatnią 

a nie piłirwszą przyczyną dht której 
no.iła przez swe młode łata krepę żaj- 

łobną. Po kilku latach przychodzi no- 
wa wojna i tutaj ginie wycofując się 

z majątku, palonym przez ustępujących 

Rosjan jeden z młodszych jej synów 
ś.p. Mieczysław. Jednocześnie jeden z 

jej synów oskkrżony o pracę niupod- 

ległościową na terenie Warszawy 70- 

staje aresztowany, wywieziony. do 

- więzienia w głąb Rosji i przez półtora 
roku rodzina niepewna jest jego lost, 

grozi mu ciągle kara Śmierci. 

Będąc najlepszą pytrjotką i najser- 

deczniejszą matką przez swoje smutne 

życie wypełniłej całkowicie piękny о- 
bowiązek obronienia i utrzymania oj- 

cowizny, tej pięknej Ułasowszczyzny, 

w której się urodziła i w której umar- 

ła. Utrzymała ją w sowich rękjich 

pomimo wszystkich strat które na nią 

spadły, « później gdy po wojnie 

wrócła do zdewastowanej, rozgrabio- 

nej, spalonej że zgliszczami nfi miej. 

scu rodzinnego domu to jeszcze mogła 
własnemi oczami na powolne dźwiga- 
nie jej z upajdkią patrzeć. Niedługo, 
gdyż ciężka choroba przykuła ją do 

łóżka i przez (it osiem cząkała w 
niem śmierci, która wreszcie przyszła 
przynosząc wyzwolenie. 

Ś.p. Jadwiga z Horwattów Chomińska 
Trzy tygodnie już bezmała upły- 

wają od chwili, gdy stare groby ro- 
dzinne Chomińskich ' w Konstenityno- 

wie przyjęły na wieczną gościnę po- 

śmiiertne szczątki dziedziczki Olszewa. 
Spędziła w nim Zmarła większość 

swego życia, nawet w najcięższych 

czągkich wojny i okupacji niemieckiej 

nie opuszczając wraz z mężem gnia- 

zda rodzinnego. Tu przetrwąła też o- 
kres pierwszej inwazji bolszewickiį. 

jOlszewowi, rzec śmiało można, po- 

święciła swą pracę skromną i cichą, 

roztaczając wokół dworu szłachetną i 

ideową dzinłalność. 
Nie miałem zdszczytu należenia do 

gronz, znajomych śp. pani Chómińskiej. 
Znałem ją tylko z widzenia i z tych 

licznych przejawów jej zbożnej pracy, 

którym przyglądkić mi się wypadło tam 

— w Olszewie.   
T GII TINA TT TIA DEP BŁ ROECOWCZA ACCO RNR IRT 

— „Nasza pani dobra, tylko smut- 
па bardzo“ — tak określali Zmarłą, 

w swej  prostolinijności,  włościanie 
olszewscy. Tak i nie inaczej nazywali 
Ją okoliczni ludzią, 

Taką pozostanie w pamięci tych 

rzesz dziatwy szkołnej, co da ufumdo- 

wanej z inicjatywy śp. pani Chomiń- 

skiej w 1905 roku szkoły polskiej dziś 

uczęszczają. 

Bo szkoła Olszewska pod specjalną 
Zmartej płaczą się znajdowałh. Miała 
w Niej swą opiekunkę i protektorkę, 

— swą Matkę. 

Dziś piękny Olszew osierocony 20- 

stał. Opuściła go jego dziedziczka. 
Smutek zaległ we dworze, ale nie- 
tylko wedworze bo i tam 

także, w tych wszystkich chatach 

wiejskich, dokąd za życia „Smutnej 

Paini“, docierała jej anielska dobroć. 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
ZNOJU I WALKACH, POPRZEZ LASY DO TRAGICZNEGO FINAŁU 

Sai ’ — \№ ОВАМАСН. 
III. 

Było to za Rudziszkami. Na szy- 

nach stała pancerka. Gorączkowo Szy- 

kowano się do odparcia napastnika, 

który strzelał nam prosto w pięty... 

„Na jeden, dwa, trzy — rozlicz! — 

Do zsiadaniaaaa  ...z koni!* Nasza 

spieszona  tyralfjera poszła w sukurs 

piechocie. Straszliwe piaski i miejsco” 

wość w tem miejscu raczej otwarta. 
Wypadło razem z konowodami przełar 
zić olbrzymi nasyp kolejowy. Konie 
wdrapywały się na górę i zjeżdżały 
powrotem nie mając oparcia w ry- 

chłym piasku. Ludzie i konie deptały 
się wzajemnie i prowadzenie w cuglach 
było ogromnie utrudnione. Za nasy- 

pem kolejowym, w głębokiej kotlinie 
stanęli konowodzi. Trudno o bardziej 
niefortunny wybór miejsca! Zrazu por 

częły grać tylko karabiny maszynowe 
i ręczne, nie wracaliśmy na nie oczy- 

wiście żadnej uwagi, zasłonięci zbocza 
- mi kotliny, ale rzecz w tem, że nad 

naszemi głowami, na szynach stała 
pancerka. Jedno jej mizerne działo co 
pewien czas wystrzelało pocisk. Ta byt 
ło powodem, że po upływie półgodzi- 

ny, cała artylerja bolszewicka skiero- 

wała swe szrapnele na pancerkę wir 

doczną jak na dłoni. — Powoli, powoli, 

wymacując posuwał się ku nam ogni 

sty obręcz wrażych pocisków. — 

Wuuuch!! i leciała w górę masa pia 
sku, mchu i wrzosów: wutuch! согат: 

bliżej; sziłiti! — nad naszemi głowami; 

wuuuch!! już koło skraju kotliny... 
Znów leci!.. — trafi czy nie trafi — 
próbowaliśmy zgadywać, mając na my* 
Śli oczywiście siebie, a nie pancerkę, 
która stercząc nam nad głową, cały ten 

balast sprowadzała. Jeszcze nie! I zno 
wu leci, jeden, drugi, piąty. — „Gorą- 
oowato'* — szepnął któryś. — Z linji 
poczęlii się cotać pierwsi żołnierze pie- 
choty. Najpierw przeniesiono straszli- 
wie bladego oficera. Umarł na rękach 
żołnierzy. Za chwilę wycofywał» się 
coraz więcej rannych. Jeden szedł błęd 
nym wejrokiem patrząc na nas, a jego 
lewa ręka była zdruzgotana, cały bok 
zalany krwią i czerwoną posokę ciąg- 
nął za sobą po wrzosach, ale szedł... 
jeszcze. Jakiś ranny w głowę, we krwii 
biegł przez pola naoślep w okropnem 
przerażeniu, wrzeszcząc wniebogłosy. 
— Tymczasem rozkazu wycofania z 
przeklętego płodnóżka pancerki nie by- 
ło i nie było... Traaach!! walnął szrap 
nel w nasyp i z jgwizdem poszły od- 
łamki ponad czapkami. — Nareszcie 
wracają nasi z tyraljery. Czarni i brud- 
ni. Wskakujemy na siodła! Hajda stąd 
karjerem przez otwarte pola! Dopie- 
10 teraz objąć można było wzrokiem 
całą przestrzeń boju. Jak okiem sięg- 
nąć cofały się tyraljery naszej piecho- 
ty. Z za rzeki grały „po nich“ bolsze- 
wickie kulomioty. Na rėwnei płaszczyz 
nie, jak wysokie giejstery, wystrzelały 
w górę piaskiem pociski armatnie. Olė: 
raz ich więcej i coraz gęściej. — Le- 
€imy nawskroś ku traktowi, ledwo no- 
gami koni skib dotykając. Nagle... 
traaach!! okropny eko i joy 
w pełnym kanjerze trzeci przedemną 
ułan wali się razem z koniem na ziemie 
drugi potyka i na niego, ja razem z ko 
niem fikam koziołka przez obydwuch. 
Djbli nadali! Przez chwilę stłamszone 
ciała trzech ludzi i trzech koni wyma- 
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Przemysłowcy polscy w Italji 
MEDJOLAN. 15. 7. (PAT). Prowincjonalna rada gospodarcza wydała 

przyjęcie na cześć grupy przemysłowców polskich, którzy udali się do Kalji w 

celu przeprowadzenia tam specjalnych studjów nad przemysłem chłodnictwa. 

Delegacja polska zwiedziła instalację Palais de Glace oraz inne ważniejsze u- 

rządzenia chłodnicze. 

EGIPT PRZECIWKO ANGLII 
Kairo obiegają uporczywe pogłoski, posiadające wszelkie cechy prawdo- 

podoblenatua, że partja nacjonalistyczna ,„Wafd'* wezwała ustanowiony przez 
róla rząd do ustąpienia i że zamierza w dniu 21 lipca obwołać Egipt republi- 

ką. Liczni oficerowie mieli się już oświadczyć za partją ,„Wafd'*, a dalsze ro- 
kowania nacjonalistów w celu uzyskania dla swego planu całego korpusu ofi- 
cerskiego są w toku. 

Zaburzenia w Aleksandrii 
ALEKSANDRJA. Pat. W związku ze starciem, jakie miało miejsce między 

policją a demonstrantami nacjonalistycznymi 16 demonstrantów zostało zabi- 
tych i około 130 rannych. Jest też wiele rannych wśród policji i wojska. Dwaj 
wyżsi oficerowie policyjni odnieśli rany. 

„SYTUACJA OPANOWANA* 
ALEKSANDRJA. Pat. W czasie zajść dzisiejszych wojska egipskie całkowicie opa- 

nowały sytuację, nie uciekając się do pomocy oddziałów brytyjskich. 

Znowu krwawe manifestacje przeciwangiel- 
skie w Bombaju 

BOMBAJ. Pat. Według otrzymanych ostatnio doniesień w czasie manife- 
stacji, którą usiłowali wczoraj zorganizować nacjonaliści, mimo zakazu władz 
oraz wynikłych stąd starć 500 osób raniono, 30 osób jest ciężko rannych, 150 
umieszczono w szpitalu. Prezes komitetu kongresu w Bombaju został w związ- 
ku z tą manifestacją skazany na 4 miesiące więzienia. 

Hindenburg nie pojedzie do Nadrenji 
BERLIN. 15. 7. (PAT) Urzędowo donoszą, że prezydent Rzeszy Hinden- 

burg odmówił udziału w uroczystościach z okazji ewakuacji Nadrenji, zapowie 
dzianych na dzień 23 lipca, w miastach Trewirze, Koblencji, Akwizgranie i 
Wiesbadenie. W liście do premjera pruskego Brauna prezydent oświadcza, że 
zmuszony jest cofnąć swą przednią zgodę na udział we wspomnianych uron 
czystościach, ponieważ rząd pruski dotychczas nie zdecydował się odwołać roz 
porządzenia, rozwiązującego organizacje stalhelmowskie na obszarze Nadrenji 
i Westialji. 

Aresztowano 60 urzędników sowieckich 
MOSKWA. Pat. W Leningradzie aresztowano 60 osób z pośród pracowników pań- 

stwowej instytucji aprowizacyjnej L.S.P.O. Aresztowanym zarzuca się utrzymywanie sto- 

sunków z prywatnymi przekupniami i odsprzedawanie towarów a łapówki. 

Wezuwiusz wybucha 
NEAPOL. Pat. Po opadnięciu mgły, która przez dwa dni zasłaniała We- 

zuwjusz, stwierdzono, że strumienie ławy, wydobywające się z wulkanu, któ- 
re wydawały się wygasłe, płyną powoli. Lawa nie zagraża już równinom, je- 
dnakże działalność wulkanu jest w dalszym ciągu wybuchowa. 

    

  

Bezrobotni wtargnęli do Magistratu 
CZĘSTOCHOWA. 15. 7.: (PAT). W związku z ogłoszeniem przez magistrat tym- 

czasowego wypowiedzenie; pracy 1400 robotnikom, zatrudnionym na robotkich miejskich 

z subsydjów państwowych, bezrobotni w liczbie 70 obiegli magistrat, kilkudziesięciu zaś 
wtargnęło na posiedzenie członków zarządu miasta i przybrało wobec nich groźną ро- 
stawę. Na wieść o tem do miłgistratu niezwłocznia przybył silny oddział policji. Bezro- 
botni otrzymawszy zapewnienia, że robóty miejskie będą wznowione 17 bm. rozeszli się 

Radny Tczewa hersztem szajki bandytów 
W Tczewie udało się policji aresztowkić lei, zaś Stefan Woźniak był kupcem hurtow- 

trzech znanych bandytów,( którzy od 1920 nikiem i radnym miesth Tczewa. 
roku byli postrachem Łodzi i jej okolic, gdzia Mimo tych danych, usuwających, jak się 

dotychczas bezkarnie grasowali. Są to trzej 

kolejarze z zawodu: Stefan i Michał bracih: 

Wožniakowie oraz niejaki Bronisław Augu- 
styniak. 

Ujęcie bandytów sprawieło policji wiele 

trudności, dlatego, iż grtisowali oni często w 

zdawało wszelkie podejrzenia, Wożniaków + 

Augustyniaka aresztowano. Dochodzenie « 

wstępne wykazbło też niebziwem, iż są to“ 

owi trzej bemdyci łódcy, poszukiwani bdz- 

skuteczi:e przez policję. 

Przyznali się też do popełnienia wielu 

napadów bandyckich i rabunków z bronią w 
ręku. W dalszym ciągu zeznali, ża zatarłszy: 

та sobą wszelkie šikidy, postanowil: przeo- 

brazić się w uczciwych ludzi, co im się u- 

dało. 
Bandyci zostali wczoraj przewiezieni do 

Łodzi i osadzeni w areszcie przy urzędzie 
śledczym. 

mundurach  przodownika i posterunkowych 

policji i uzbrojeni byli w krótkie karabinki 

kawaleryjskie. 

Bandyci mieszkający od kilku lat w Tcze 

wie, ciąszyli się tem opinją przyzwoitych о- 

bywateli. Michał Woźniak i Broniskiw Augu 
styniak zajmowali dobre stanowiska na ko- 

niespodziewaniej od lewego  flanku z 
drobnej zarośli wypada ciemna chmu- 
ra naszych czerkiesów. Drugie: „Hur- 
rraaaa!!! i wpadają do wsi przed na- 

chują tylko w powietrzu kończynami. 
Wreszcie udaje mi się stanjąć na nogi, 
zato siodło pod brzuchem konia, któ- 
ry drży na całem ciele. „Cholera!“.... 
poprawiam. — „Ratujcie!* woła z 
pod zabitego konia ranny ułan. „Niema 
czasu bracie'! krzyknął drugi już sie: 

mi. Pierwszy bardziej  rękpijęścią niż 
ostrzem, wali w łeb najbliższego ko- 
zaka! R.eszta kozaków idzie w rozsyp-, 

dząc na koniu i wsadza ostrogi w kę nie przyjąwszy kontraataku. Słychać 
brzuch. Lecimy!  Dopadlišmy traktu. suchy trzask rewolwerowych strzałów. 
Niespodziewanie pociski armatnie prze 
stają padać. Piechota koło nas zaczyna 
nagle biec co siły w kierunku lasu. Oo 
się stało? Stajemy. Od wioski, z tyłu, 
lecą kozacy; na gołych szablach mieni 
się słońce. — Kozacy rąbią cofającą 

Jakiś kozak schowany w zpbłożu strze- 

la z nagana i ucieka w bok. 
Odwrót piechoty osłonięty! Chce 

się strasznie pić, Znowu wałą wszyst- 
kie armaty i wszystkie kulomioty bol-- 
szewickie. Gałopujemy rowem gęsiego 

się piechotę: „Na pomoc!* z powrotem. 
— wołają > do. nas. | Co” koń : у : 
wyskoczy dopadł szwadronu ułan z o Prieszywa . „aeetajficy 
rozkazem: wawracać do szarży!! Wi * 3 EW 
dzimy jak od zagrożonej strony sadzi 
ku nam w galopie rotmistrz wymachu- 
jąc szablą, ale jeszcze daleko. — Djar 
bla tam: ułani są strasznie zdenerwo- 
wani. Ad hoc robi się minutowy kłm- 
ny miting: „nie zawrócimy — wrze- 

szczy jeden — konie nam wybiją ku 
lomiotami, nim do kozaków dojedzie- 

myl“ — „Zawracač!“ — drze się in- Z pod Rudziszek wparto nas w 
ny, — „Nas zamało, gdzie reszta szwa równinę Orańską i piachy po brzuchy. 
dronu?!* woła któryś. Lecz oto na wro Zmęczeni bitwą, wlekliśmy się z mina- 
nym koniu wyskakuje nagle jakiś żoł- mi obojętnemi na wszystko, co się dzie 
nierz, n.b. „przystały* do nas żołnierz je pod słońcem i na tej równinie. A 
z huzarów litewskich. Jak dziś pamię- działy się tam rzeczy zwyczajne w 
tam jego długą francuską szablę, Wy" czasie odwrotu wielkiej armji i jej de- 
stającą pomiędzy uszami konia: „Brat- zorganizacji. Charakterystycznem było, 
cy, tylko razem!* — Wołanie jego gir że oddziały piechoty cofające się teraz 
nie już w donośnej komendzie: „SZar razem z nami, złożone były nieomal 
ble żaaaj!!!* Zawracamy jak jeden wyłącznie m samej tylk „szarży”: ofi- 

młąż. Z pochew wylatują szable, sadzi- cerowie, sierżanci, podoficerowie. Zbyt 
my zwartą, bezładną kupą środkiem wielkie rozprzężenie wżarła się bo- 
trakiw naprzeciw kozakom. Marsz, wiem w masy szeregowych i one pry* 
marsz... Hurrraaaa!! sły. Widzieliśmy takiego co pod 

Co myśli człowiek w takiej chwili? -ogniem artyleryjskim pędził przez po- 
— W każdym razie nie o żadnym zj la krowę i myślał dureń, że ją do domu 
obrazów Kossaka... Oto już wipska i doprowadzi; inny niósł na plecach zra- 
czamne sylwety kozaków. Zbijają się w bowane poduszki... Na tem tle praw- 

kupę. Błysnęły w górze klingi, gdy naj- dziwie pix bohatersku wyglądały gar- 

„Ach i wyście byli wtedy pod Orar 
nami?“ — Albo: „I pan był w Ora- 
nach?“ — Tak mówi się dziś często 
pomiędzy kolegami, czy znajomymi, 
którzy spotkawszy się pp dziesięciu 
latach wspominają tę iście „straszną 
noc”. 

  

PRZED DZIESIĘCIU LATY... 
16 lipca. Fńont południowo - wscho 

dni Gen. Rydza Smigłego. W rejonie 
6-tej armji nieprzyjaciel atakował przy 
czółek mostowy Husiatyn. 18-ta dywf- 
zja gen. Krajewskiego po gwałtownych 
i ciężkich walkach opanowała Dubno 
o-godzinie 21ej. W 2-ej armji usiłowar 
nia nieprzyjaciela, zmierzające do sfor 
sowania Styru spełzły na niczem. Na 
froncie 2-ej armji ożywiona działalność 
wywiadowcza. 

Front północno - wsch”dni gen. Sze- 
ptyckiego. — Pociąg pancerny „Piłsud 
czyk* wysłany na wywiad w kierunku 
Sarn, po walkach, okrążeniu go i przer: 
waniu z tyłu taboru kolejowego, został 

uratowany przez pociąg pancerny 
„Grzmot“, poczem po kilkugodzinnych, 
walkach i naprawieniu toru, oba pocią 
gi powróciły wraz z towarzyszącą im 
piechotą na poprzednie stanowisko. Na 
reszcie irontu 4-tej armji walki o znacze 
niu lokalnem. W rejonie 1-ej armji [i- 
czebnie przeważający nieprzyjaciel cą- 
ży wszelkiemi siłami do opanowania Li- 
dy. Nasza 17-ta dywizja piechoty zo- 
stała w marszu pod miejscowością Gie 
ranony na północny wschód od Lidy 
otoczona i przebiła się z trudem, tracąc 
znaczną część artyłerji (20 dział) i pe- 
nosząc duże straty. Grupa gen. Borusz- 
czaka w odwrocie wzdłuż toru kolejo- 
wego Wilno — Orany. 
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Problem nowej rodziny 
XVI ogólnozwiązkowy zjazd partji 

komunistycznej potwierdził stalinowską 
„generalną linję* i zaaprobował ofi 
cjalne płany, dotyczące socjalizacji ży 

cia publicznigo w Z.S.S.R. Tak więc 

władze moskiewskie już w: czasie naj- 

bliższym będą mogły przystąpić do 

kontynuowania: rozpoczętej już przed 

kongresem akcji na rzecz tworzenia 
„miast socjalistycznych, t. į. ośrcd: 
ków miejskich, które wybudowane zo- 
staną na zupełnie innych zasadach, niż 
miało to miejscq4 w miastach obecnych, 
których zasadniczą komórką by» mie 
szkanie prywatne. ; 

Z problemem. nowych miast šci- 
śle związany jest problem nowej rodzii 
ny. W jednym ze swych ostatnich nu- 
merów moskiewskie „Izwiestja'* pro 
blėmį ten szczegółowo omawiają, wypa 
wiadafąc przytem szereg bardzo inte- 
resujących poglądów. ‹ 

„Izwiestja** stwierdzają przedewszy- 
stkiem, że nowe miasta socjalistyczne 
przynoszą z sobą wyzwolenie kobiety 
z pod jarzma kuchni i pokoju dziecin- 
nego, otwierając jej równocześnie dro: 
gę do wszystkich dziedzin pracy ludz 
kiej, które dotychczas opanowane były 
prawie całkowicie przez mężczyzn. W 
nowych domach sowieckich nie może 
być miejsca dla starych jednostek go- 
spodarskiich, jakiemi dotychczas była 
rodzina. Również, jako instytucja wy- 
chowania dzieci, traci rodzina swą ra- 
cję bytu, gdyż wychowaniem dziatwy 
zajmować się będą specjalne kolekty* 
wy. Wreszcie w nowych miastach, — 
jak podkreślają „Izwiestja*, — poło- 
żony zostanie kres terytorjalnej jedno- 
ści rodziny, gdyż żony posiadać będą 
w socjalistycznych domach swe włas- 
ne pokoje, a dzieci przebywać będą w 
oddzielnych zupełnie pomieszczeniach. 

Tak wiięc miasta socjalistyczne, nad 
których stworzeniem pracują obecnie 
władze sowieckie, oznaczać będą do 
pewnego stopnia koniec rodziny i mał 
żeństwa w europeijskiem słów tych zna 
czeniu. „Izwiestja“, uważają, iż właści 
wie z chwilą powstania nowych miast 
nie wiele się pad względem życia mał- 
żeńskiego w Rosji zmieni, bo przecież 

„już teraz „nie wymaga się w Z.S.S.R. 
dla zawarcia małżeństwa żadnych przy 
sięg wierności: do deski grobowej i żad: 
nych zobowiązań natury prawnej, a 
rońwiązanie małżeństwa możliwe jest 
każd:j chwili bez wszelkich formalnor 
ści”. 

Jednakowoż linicjatorzy stworzenia 
nowych form życia rodzinnego w Z. S. 
S. R. sami przyznają, że nagłe zerwa 
nie ze staremi ziwyczajami jesi rzeczą 
niemożliiwłą. Stare przyzwyczajenia i 
stare tradycje niechętnie ustępują miej 
sca zwyczajom nowym. Dlatego też w 
nowych miastach, z początku nie mo- 
żna będzie stosować przymusu w sto- 

stki, które jeszcze broń trzymały w 
swych omldlewających rękach, Zczer- 
niali, brudni od potu i-kurzu, straszli- 
wie mmęczeni. — Co do nas, rzec moż- 
na bez przesady i bez przechwałki, że 
oddział Dąbrowskiego w tej masie 
był jedyną karną jednostką bojową. 

Po drodze znów znajome przedmio 
ty: połamane wozy i 'auta, rozsypana 
amunicja, najróżniejsze przedmioty o 
najbardziej cywilnem przeznaczeniu i 
pochodzeniu, hełmy francuskie,  bla- 
szanki zjedzonych konserw. Na rozle- 
głych ugorach pasło się jakieś bydło 
niewiadomego właściciela, chodziły 
łuzem konie, podarci żołnierze z toboł 
kami w rękach, resztki uciekinierów. 

Bolszewicy następowali na pięty. 
Stale, systematycznie, z nieubłaganą 
szybkością. Mniej więcej co godzinę 
szajeżdżała z tyłu ich artylerja i waliła 
pociskami, jak się to mówiło „po nas“. 
Tu i tam padały rzadkie pociski, nie 
robiąc większej szkody, prócz wyrzuca 
nych malowniczo w niebo całych gór 
piasku. Cofaliśmy się. 

Kało Mereczanki był zjazkł z wy- 
sokiego piaszczystego urwiska i bczom 

przedstawił się nader przykry widok, 
który nawet na nas, zobojętniałych, 
zasypiających w  siodłach i przyzwy- 
czaijonych do niespodzianek wojny — 
zrobił przygnębiające wrażenie: stała 
tu w bezładzie większa grupa piecho- 
ty, na wzjgórku oficer starszej rangi 
donośnie krzyczał i straszliwie gestyr 
kulował obydwoma rękami. Widać by- 
ło, że rozkazy wydawał niezwykle gor 
rączkowo, jakby się bał, że za chwilę 
nie starczy mu sił i energji na dopilno- 
wanie ich wykonania ...a nad brzeg 
rzeki zajeżdżały furgony taborów i wy- 
wracały do wody całą swą zawartość. 
Złota toń Mereczanki chłonęła wielkie 
zapasy amerykańskich konserw, worki 
z mąką, cukrem, skrzynki naboi, zapa- 
sowe karabiny, najróżniejszą amunicję. 

w miastach sowieckich 
sunku do ich mieszkańców i kto nie ze- 
che początkowa dzieci swych. oddawać 
na wychowanie do kolektywnych: inter 
natów, temu musi się pozostawić swo 
bodę: indywidualnego wychowania dzie 
ci. Tak samo — zdaniem „Izwiestij”, 
— nie można będzie gmuszać miesz- 
kańców mowych miast do stotowania 
się w kolektywnych jadłodajniach. 

Uświadamiając sobie doniosłą rolę 
wychowania dzieci dla przyszłości na- 
rodu, działacze moskiewscy zdecydo- 
wami są nie szczędzić ofiar, by szkoły 
w nowych domach socjalistycznych po 
stawić na jaknajwyższym poziomie, — 
oczywiście z punktu wiiddzenia doktryr 
ny komunistycznej. W sdkołach powin- 
no się od lat 
biać duszę i umysł dziecka według гаг 
sad socjalistycznych, by w ten sposób 
dać krajowi armję zdecydowanych 
zwolenników nowego: ustroju społecz- 
nego. 

Domy wychowawcze w nowych 
miastach nie mają być jednak zupełnie 
izoląwane od dorosłej ludności. Prze- 
ciwnie, — według planów  moskiew- 
skich, — przechodzenie z domów dła 
dorosłych do domów dla dzieci i od 
wirotnie powinno odbywać się zupet 
nie swobodnie, by rodzice mogli każ- 
dej chwili z dziećmi swemi się zoba: 
czyć. 

Nie ulega wątpliwości, że węzły 
rodzinne w nowych miastach  sowiec- 
kich będą daleko słabsze, niż ma io 
miejsce obecnie w całym kulturalnym 
świecie. Zresztą leży to w  intenciach 
bolszewików, którzy w swem dążeniu 
do stworzenia „nowej rodziny** już za 
wsze zmierzali systematycznie do osła 
bienia rodziny, jako podstawowej ko- 
mórki narodu. W niektórych nowych 
miastach sowieckich, które częściowo 
zostały już wybudowane (Dnieprostoi, 
Stalingrad i t. d.), życie rodzinne ma 
też złupełnie odmienny charakter, niż 
w miastach starych. Oczywiście; nara 
zie jeszcze nie można przewidzieć, ‘а 
kie praktyczne następstwa pociągnie 
za sobą cała ta akcja, która zmierza do 
mniszczenia tego, co dla człowieka 
każdego było dotychczas święte, do 
pozbawiienia rodziny i wyzucia go 

z. najszlachetniejszych uczuć, t. j. z mi- 
łości rodzicielskiej i przywiiązania dla 
własnego ogniska domowego. 

е еа РОН gin 
| CZEKOLADA Z ORZECHAMI i 

FABRYKI 

| A„PIASESKI | 
w KRAKOWIE. й 

Smaczna, požywna i niedroga. “ 

Żądać wszędzie. ао 
ъ›ю„›г—-____‘ 

siekanemi 

Bi 

       
Ponuro stali wokół żołnierze, a wzrok 
ich błądził po naruszonej pluskiem po- 
wierzchni wodnej... 

Przed Oranami godzinny postój. Z 
szybkością błyskawicy rozbiegła się 
nagle wieść, że został zawarty jakiś 
układ z Litwinami. Podobno  teryto- 
rjum to zajęte już jest przez Litwinów 
i bolszewicy na nie wkroczyć nie mo- 
gą. Mamy wotną drogę i zabezpieczpr 
ne tyły. — „Nu i chwała Bogu“! Ktoś 
nawet spróbował zaintonowaćj ....Te 
kolczyki, co mam w uchu!...'* — Rze- 
czywiście, zaraz spotykamy litewskich 
żołnierzy. Ci prezentują się tu wcale 
dobrze, regularnie uzbrojeni, w niemiec 
kich hełmach. Pojedyńcze huzarzy, któ 
so widzieliśmy wyglądali gorzej od 
iechoty. - 

Późnym wieczorem zastukały ko- 
pyta naszych koni po bruku jedynej 
uliczki Orany — Dwtorzec. Można by- 
ło tu zauważyć większe skupienie na- 
szej armji. Było też trochę  artyłerji, 
piechoty i taborów. Z jakiegoś domu 
zwisała flaga litewska. Stały wszędzie 
posterunki litewskie. 

Zapadała noc... Zmęczona, szarpana 
z boków i tyłu, w dzień i w nocy, za- 
czerniała od walki i brudu, od prochu 
i kurzu, nigdy niewyspana, ledwo pa 
piaskach włócząca nogami piechoty i 
kopytami kawalerji — zwaliła się w 
Orany garstka polskiej armji! Ta pew- 
ność rzekomego chwilowego bezpie- 
czeństwa, rozluźniła ostatecznie ner- 

wy. — Wreszcie i nam „było wszy 
stko jedno”. Byle zasnąć choć na jed- 
ną małą chwilkę! — Kawalerja wyciąg 
nęła się długą kolumną wzdłuż uliczki 
trójkami. Tuż stały armaty, wozy, łe- 
żała piechota. Konie stały ledwfr z por 
puszczonemi popręgami, nisko opuści- 
wszy głowy. Zwaliłem się z innymi ko- 

ło konia na ziemię. Nic już więcej nie 
pamiętam. Noc... 

„„Coš mnie poderwało, coś, czego   
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Juž w roku 1917-tym, a nawet i 
Wcześniej sfery wojskowe zdawały 
Bobie dokładnie sprawę z niebezpie- 
kzeństwa napadów lotniczych na o 
iedla  przyfrontowe. Widzimy da- 

    

nych 0 
obrony przeciwlotniczej”, podległa mi- 
nistrowii 

Obrona przeciolotnicza ludności cywilnej u 
ZA 6 RA N i CĄ i U N A s instukterów со więcej, dążą do tego; 

ażeby nie tylko w miastach ‚ а wogole 

co we wszystkich osiedlach, któte mo- 

gą byc ewentualnie zbombar:lowane 

Dr. lotników, — cała ludność zo 

stoi „„Najwyższa Komisja 

spraw wewnę*:znych. W przez 

5 т @ М0 

doszkowicz, usłyszano s 
KOP zarządzi alarm i dopiero po 

rzekę Udrę usiłowało przedostać się: 
straży sowieckiej zbiegowię odpowiedzieli 
zdołali ujść pogoni £ ukryć sią w okolicznych lasach. 

olona i przygotowana -dc lej że w roku 1918 Niemcy bombar- 
: 

a nawet i do zbrojnego 
skład tej komisji wchodzą de'egaci stała przeszk 

    

     
      

  

   

  

llują cały szereg: miast francuskich i poszczególnych ministerstw, a stałym samoobrony, Je : 

po OE A A dE jej sekretarzem  jesż ofirur  artylerj: Sdparcia nalotu. goni owsa 

Ecy miasta, niemieckie iinchen, yzeciwlotniczej, który jednocześnie ności miejscowej tworzą > SPEC AN“ 
it. d. Na Paryż i Landyn — 

cii Niemcy w przybliżeniu po 
000 tonn: żelaza — w postaci bomb. 
jednym tylko Londynie zostało zar 

bitych 857 ludzi i rannych około 
2500. jednakże rzeczoznawcy  twier- 
dzą, że gdyby Niemcy użyli przy bom- 

aniu gazów, — to straty były- 
y znacznie większe. Na ludność cywil- 

ną rtaloty te sprawiły dość silne wrar 
żenie: w marcu 1918 roku — Reich- 
stag zawiadamia Niemieckie Naczel- 
ne Dowództwo a konieczności zmniej, » 

wt.jsko» oddziały i komendy o organizacji CZy- 

pesada sta wojskowej. Szozególnąj uwagę 

przeciw- zwracają na to, aby takie oddziały 

prefek- znajdowały się w punktach, mają: 

miejskie" cych i 2 

ieni i i osiedlach, 
pod zarządem mera. Z ramienia kor względnie Ww WIEKSZYC , 

ńendanta garnizonu  bienze udział Więc formują oddziały = a | 

w tych komisjach jeden oficer — w a dworcach kolejowych, 

Ę erała, lub co najmniej ofi i t. d. 3 A 

5 cze : W miastach formują po, kilka - 

Plan samoobrony opracowuje się działów, — o. do Laimės a 

do najdrobniejszych szczegółów. Nar cyjnego podziału tegoż miast: ч 

wiet dyrektorzy większych fabryk mu- Każdy oddział ma nazwę i 

łącznikiem z władza'ni 
Każdy departament 

„obron 7 
zamżądem 

„komisje 

jest 
weini. 
„Komisję  depart. 
lotniczej", pod 
ta a miasta 

Likwidacja afer szpiegowskich 
"Władze bezpieczeństwa współdziałając z| KOP zlikwidowały dwie afery szpiegow- 

skie macki, których sięgały kilku miast wojew. wsdhodnich i terenów graniczących z Rosją 
So 

Dotychczas aresztowano 13 osótj i znaleziona u nich materjaty obciążające. 
Wśród aresztowanych znajdiżje się dwóch agdntów GPU z. Mińska, którzy kie- 

rowali całą akcją. — 

KRONIKA 
go a nie pocięgającego za sobą kosztów. Żą 

  

  

Szenią raidów lotniczych na tyły koali 
jantów, gdyż ludność Niemiecka na- 
tažona jest na ustawiczne bombardor 
Wamie ze strony pnzeciwnej, jest w 
ciężkiej slytuacji i wzywą O pomoc; 
w Paryżu w parlamencie socjaliści: pra 
ponują rządowi wiejście w pertraktar 
cje z Niemcami o zaprzestanie podor 
bnego bombardowaniła, a opinja spo- 

jaki R Oso 
fadać opracowane plany ob- jaki mu nada główny zarząd s 

R wyci Lik, co sic Hua awjachima. Wreszcie każdy pa 

misą teOretycznie wyszkolić swój posiad i pakei > OC 

jersonel do: samoobrony. nicy i tar г rów. : 
р W całej iej pracy Sare na: | Ochotnikow abu M a 

cisk położony jest na uświadomienie tej, ludności danego o e a 

ludności © grożącem niebezpieczeńst- działu należeć może ad KG. 

wie, 0 potrzebie dobrowolnej współ wieku poczynając ad 16 lat. lety 
też są przyjmowane. pracy jej z odpowiedniemi organiza- 

cjami pa m 
miie się z sobą pod tym względem + > 

rozmaitych  instytucyj rządowych. _ tody. Jak tylko program soko 
W Niemczech całe lotnictwo jest CZerpany, „a słuchacze AE a 2 a 

ześrodkowane w Lufthanzie, organi- Opanują mażerjał — OCE ke 
zacji społecznej, gdyż traktat Wer- uki nowych zastępów. dać Ty: 
salski nie pozwala im na utrzymywa- obrona wymaga zbyt) wielw luczi i. 

e nie powietrznej floty wojennej. Niema szkolonych — zwracają uwagę, ażeby 
Angielskie społeczeństwo, podrar qwóch zdań, iż w razie wojny cała Lu kurs za kursem odbywał się bez przer 

żnione napadami Niemców na Londyn gahanza zostanie przekształcona na WY. Cii zaś co zostalil przeszkoleni 20 

żądało od władz wojskowych zwięk* lotnictwa wojskowe. Aparaty które Stają ujęci w specjalną ewidencję 
szenia liczby samolotów. Pod tym dzisiaj wożą pocztę i pasażerów — danego oddziału, jaka jego rezerwa. 

wpływem Anglicy, jak również i Fran- jutra mogą ° powieźć bomby ii gazy- Takich rezerwistów raz) po raz powotu- 

cunį formują specjalne korpusy lot“ Wielka ilość fabryk oraz szkół far ja na ponowne przeszkolenie, nadto 
nicze, mając za zadanie niszczenie chowo - lotniazych — pozwala im powołują do wzięcia współudziału! Ww 

miast niemieckich. Zawieszenie bronii pa wykształcenie odpowiedniej  ilošci manewrach wojskowych, wreszcie o 

przeszkodziło wprowadzeniu w  rze- fachowego personelu. Znaczna ilość wspólnych ćwiczeń z ludnością cywil 

czywistość tego pomysłu. Jednakże i i o charakterze wybitnie na- A 
społeczeństwo angielskie dobrze pa- Aka Ši Mis ainas ką sam Szczególną uwagę zwracają na do 

mięta dnie bombardowania Londynu personel! odpowiednio, dokształcić. W bór instruktorów i na ich faihowe przy 

i w prasie sprawa podobnych napadów tych warunkace przejście z lośnictwa gotowanie. Każdy taki instruktor mur 

w przyszłości „ze wschodu”, jak mó- cywilnego na wiojskowe jest kwe Si popndednio sam ukończyć specialną, 

wią, jest szeroko omawłana. W r. stją kilkunastu godzin. instruktonską szkołę. Poza tem w pew- 
1927-т były nawet specjalne mane- Olbrzymia ilość aparatów nych! czasokiresach wysyłany; jest ponow 

wry lotnicze, przyczem ludność cy -„„j Jan iadanych przez „Luft nie na kurs celem doskonalenia się In- 

wilna brała w nich czynny udział w hanz'g" s la. możność dzia struktorzy mają specjalny uniform 

Charakieńze obserwatorów nad nie- <zeregu n T s Jada ki przyja- oraz znaczek. Dowódca oddziału pode 

bem, telefonistów, gońców i t. p. a. Jest me obok jccż. i; lega prezesowi miejscowego: Osoawior 

W rezultacie stwierdzili Anglicy, iż analai GT SE rekia ch Chima, jednakże na czas wojny są 

jak do tego czasu obrona byłą  nie- dzisiaj rozmialite leki, perfumy Po wydane oddzielne w tej sprawie za- 

3-130] upr woj ezod  *euz: SODAS ainiai LSU е rządzenia. : Re 
walki była, «a DAAB Ki piaS kg gi i 5 dać = Ciekawa jest również organizacja 
ło zaangażowana. To też z ludności o mia ch "Bi 4 2 15 . takiego oddziału. Stan „liczbowy — 
cywilnej —— dzisiejszej już mają BAR dza iż W uk: As uzaležniony od wielkości OS 
stworzony specjalny korpus ochotni- Mać ь wytwarzač "przeszio О2 dochodzić do 200 ludzi nie wlicza 
czy do obrony przeciwlotniczej # 3 000 aa trującego ace: jąc w to_ rezerwy. : 

p En MAJ, nie! Z chwilą jak wojska wyruszą na om > akta dowód: 
Najwięcej jednakże napadów lot- front — obrona ludności wewnątrz V) sztabu dowódcy: (Skład: do 

niczych wykonali Niemcy na osiedla kraju — będzie rzeczą samej  ludno- ca, pomocnik i gospodarz oddziału). 

francuskie. Tylko na sam Paryż w gcf. Jednakże dla Niemców  zagadnie- 2) 4 patroli, a mianowicie: 

<iągu jednego dnia 15 września 1918 nie to jest łatwe dod rozwiązania, SEE o" 

Śzkolenie odbywa się według łeczeństwa  anfgielskiego — żądała od 
ścjśle opracowanego programu i  me- rządu — odwetu. 

Pierwsze aparaty lotnicze przyr 
Siosowane do bombardowania zaczęli 
budować naturalnie Niemcy w r. 1915, 

;/4 ku końcowi wojny: Francja, Anglja i 
Niemcy posiadały ich w przybliżeniu 

lotni- 

rar 

r. zyzucili przeszło 20 tonn pocis- wdyż kadry obrońców odpowiednio : ‘ 
ków! Francuzi o tem dobrze pamię- ia * najrozmaitszych dzisiej b) chemiczna — około 60 ludzf, 
tają. Wiedzą również o tem, iż Od szych organizacjach sportowych. Dość „+ RY o) a Sa 
tego czasu technika lotnicza poczy: powiedzieć, iż ogólna айа — стюль П© Stniclace) a 
ла znaczne postępy, i, że dzisiaj kę toch . a > 33 łudzi, | | : 

wojska już nie są w stanie powstrzy- 9.000 2 organizacyj dochodzi % ° dy sanitarjuszy — 36 ludzi. 
'Pozatem dochodzi: rezerwa. 
Nauka dzieli się na dwa okresy: 

1) wspólny dla wszystkich; Są to por 
gadanki o madaniu oddziału i przy- 
szłej roli oddziału, o gaząch, lotni- 
ctwie i t. d.; 2) specjalizacja stosow- 
nie do. poszczególnych grup. Cała 
organizacja i wyszkolenie są tak por 
stawione, ażeby oddział mógł  dziar 
łać nietylko jako  umupełnienie od: 
powiednich jednostek wojskowych, ale 
i samodzielnie. 

IATA ESET AST SIA Zadanie oddziału w czasie pokojo- 
e czułem. niu oka jestem na siodle. Czarna rze- WYM: nauka całej ludności samoob- 

топу przeciwgazowej i lotniczej, oprar 
cowanie szczegółowego planu  żakiej 
obrony, — dla danego osiedla, wzglę 

mać śmiałych nieprzyjacielskich lot Na szczególną uwagę zasługuje or- 
ników od głębokich  raidów. ganizacja ras T kan) w 

Pamiętają również i o tem, iž caty Z. S. S. R. Francuzi twierdbą, iż jest 
szereg państw nie zobowiązał się do ona wzorową i godną naśladownictwa 
nieużywania gazów, że wreszcie na: Wobec tego przyjrzymy się jeń nieco 
wet na, podpisanych umowach i trak- bliżej. Na czele sżoii Ozcawiachim. 
taiach polegać nie można. To też Bolszewicy więcej, aniżeli inne pań- 

iż cbrona lu- 
nad dności — jest rzeczą samej ludności 

a nie wojska. Dlatego już dzisiaj in- 
cywil- .ensywnie szko.; kadry odpowiednich 

całe społeczeństwa pociągnięte zosta- stwa kładą nacisk na to, 
ło do współpracy z wojskiem. 5 

roną powietrzną. 
Na czele tych organizacyj 

S. 

    nigdy przedtem, ani potem 
Jakiś wielki skurcz nerwu i mimo wszy ka ludzkich i końskich ciał spływa da- 

|stko brakło sił, żeby się zbudzić! Sen, lej i... co to znowu? W imię Ojca i 
(zy jawa! Głowa chyba śpi jeszcze, a Syna!... Konie, wozy, ludzie, armaty, —- : 
kręgosłup się rusza, wstaję, ręce ma- kulomioty, wszystko zapada się przede dnie w miastach do poszczególnych, 
chinalnie chwytają za pas popręgu. mną w dół ze straszmym krzykiem, dzielnic, fabryk f całego miasta. W 
Jedno, jedyne olbrzymie, jak Świat pra chrzęstem łamanych kół, jak pod zie. Czasie wojny: a) obserwacja nad nie- 
gnienie: byle na konia!! Niepodobna... mię! Mój koń idzie razem z innemi... biem (jak we dnie tak i w nocy) a 
Wokół się wszystko rusza, szaleje, ko- już zebrał cztery nogi dor skoku... wi. W Tazie zjawienia się nieprzyjacielskie- 
tłuje, ściska i leci na łeb na szyję w dzę teraz, co się święci: uliczka w Ora- 89 Aparatu zarządzenia alarmu — @а 
czarną gardziel nieprzeniknionych ciem nach prowadzi w prostym kierunku na CZłEgO miasta, wsi, fabryki i t. d., 
ności, tratuje nawzajem, depcze, spy- kolejową rampę towarową. W ciemno+ ©), <Wentualne wykrycie miejsc  do- 
cha i krzyczy! Dopiero teraz zaczynam ści niepodobna było nic dojrzeć, wszy. ad upadną pociski  nieprzyjacielskie, 
odróżniać w ogólnym chaosie przera- SCy parci naprzód w jednym Kierunku ©) Określenie -- azy mie są one gar 
źliwy terkot Karabinów maszynowych, dochodzili do rampy i zlatywali w dół zowe, © ile tak —— przeprowadzenie 
nieustający anf na chwilę okropny jaz- z dwumetrowej wysokości na szyny— dezynfekcji, d) s. pomocy: ran 
zgot. Kule lecą ponad głowami! Gdzieś ...;przeskoczy, czy połamie sobie пн ПУ ! zatrutym, e) tłumienie pożaru 
na czarnem tle nieba wzlatują race!.. gi?“... tak pomyšlatem. į czuję nagle LAKE 
Co to znaczy?!.. „Byle na konia”. — jak wierzchowiec mój skacze, potyka Celem wyrobienia gotowości bojo- 
To już nie myśl i zamiar, to straszne, Się o szynę, podrywam go mimowóli, wej, sprężystości, oraz zgrania się 
bolesne pragnienie; inaczej siratują na przebiera kopytami pomiędzy wekslo- oddziału — zaleca się w: dzasie por 

| „miazgę! Niepodobna... w szalonym Waniem szyn, skacze znowu { przesa- kojoawym urządzać próbne alarmy. 
1 ścisku wiszę pomiędzy dwoma końmi dza rów. W iej chwili gałęzie spycha- W tym celu są powyznaczane punkty 

w powietrzu, z prawą ręką na siodle ia mi czapkę w tył głowy. Kładę się zborne, oraz sygnały alarmowe. 
swego konia, Z lewą na grzywie sąsfa- na szyję konia, który przedziera się za Kobiety szkoli się na sanitarjuszek, 
da. Rękojęść mojej szabli, Przy naj- innemi w nieprzebitym gąszczu. In- obserwatorek i telefonistek,  Wszy- 
lżejszym ruchu w górę, zaczepia 0, pra, Stynkt komi wyprowadza na drogę. Jest scy echotnicy ii ochotniczki w czasie 
wą kaburę w siodle mego kplegi, ką. nas 6-ciu: czterech czerkiesów i dwuch, pełnienia służby mają specjalny uni: 
rabin ciągnie w dół. Niepodobna do- ułanów. Za nami grają kulomioty. Bie- form. 
Słyszeć słów przekleństw, nic odróżnić rzemy kierunek na południe... Zważywszy, iż takie oddziały są 

ciemności! — Okropna panika! Zro- z. potworzone wie wszystkich osiedlach 
zumie ją tylko ten, kto przeżył coś ро- . Co to było? — Ano spaliśmy uwa __ przychodzimy do wniosku, iż w dobnego w stanie półsennego omdle- Żając, że jesteśmy bezpieczni, tymcza- Rosji akcja przeciwpowietrzną. zakro- nia Tej panice poddali się nietylko Sem bolszewicy otoczyli Orany, bStrze- joną jest na bardzo szerokh skalę. ludzie, ale i zwierzęta. Konie drżą na lali kulomiotami i dokonali niespodzie ty końcu należy zaznaczyć, że chor 
całej skórze. Wszystko prze naprzód ii WSNSEB ataku w nocy. Wojska nasze cjąż Osoawiachim nazywa się  in- tratuje! Pękają race i bez przerwy grar yły rozbite i rozproszone. Później stytucją dobrowolną,  ochotniczą 
18 kulomioty. Sekundy zdają się być Towiono, że to złamanie n.eutralności to jednakże stosuję si częściowy prz 

apa. — W tej chwili lewy kóń lince Pięć Aš wyglądało w pra- mus JH y przy” 
CISKą z taką siłą, że wiszę w powie- V“ złamanie — nie zupełnie ro- Pod Ad LBA 

trzu bez pomocy łąk, Gda > idzie ZU mem, boć znaczna ilość żołnierzy ad Poj p 
an luzem. pchany żywiołową siłą na- litewskich zmajdujących się w Oranach, :„ 7. i у 5 A > 

przód. — Nagie jakaś w; sieja b jka tSŻ była wystawiona na działanie ognia EINER а 
spalonegło domu zkarsśownie Šiną to RMS ka O Z RE: 
mų R. Wszysiko pcha się ku Do Grodna wypadło mi jechać samo A u nas? Pod tym względem stoimy 
я wś ka ma się jeszcze. Na trzeć... J- M. bodaj najgorzej, a to z braku zrozumiie 
jedną sekundę koń mój staje i w mgnie nia wśród najszerszych warstw naszej 

  
a     

osiedla, a 

cywilnej z organizac-. 

ŚRODA : : : 
R dania co do telefonicznego doręczenia telefo 

16 Dziś W. słońca o godz. $m.39  nogrttmów składać należy na pikmiel w miej 
Andrzeja scowych urzędach i agencjach pocztowo - 
Jutro . słonca o godz. 7 ш. 45  tegihficznych. 

Aleksego W. 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 15. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 754 

Temperatura Średnia -l- 18 

Temperatura najwyższa -|-22 

Temperatura najniższa -l- 11 

Opad w inilimetrach: — 

i 
Wa + Półn.-zachodni 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: stan stały 

Uwagi: — 

URZĘDOWA 

— Sprawa wymiaru podatku dochodowe 
go. Wiadzd skarbowe przystąpiły do wymie- 
rzenia podatku dochodowego za rok 1929 
według zeznań, złożonych do dnia 1 maja: 
przez płatników tego podkitku. W dniach 
najbliższych rozpocznie się rozsyłanie naka 
zów płatniczych, przycząm trwać to będzie 
do listopada. Ponieważ spodziewane jest 
zmniejszenie wpływów z podatku dochodo- 
wego, a to wskutek faktycznego zmniejsze 
nia się globłtlnych dochodów w r. 1929, wła 
dze skarbowe w drodze wysokiego wymiartń 
mają rzekomo podciągnąć te wpływy do 
chociażby zeszłorocznej wysokości. Talkie 
postępowanie wiedz skarbowych opiera się 
podobno na zarządzeniach władz  central- 
nych. 

2 Wokólniku rozesłanym w sprawie egzeku 
cji egzekucyjnej i ściągnięcia kwoty, wyższej 
jum wskazało na konieczność wzmożenia ak 
cji cgzekucyjnej i ściągania kwoty, wyższej 
niż w roku zesztym. 

WOJSKOWA 
— Zmiana nazwy dla szeregowców W.P. 

„Dziennik Rozkazów* nr. 20 z dn. 4 lipca 
przynosi zarządzenie, zmieniające nazwę 
dwóch najniższych stopni w naszej piechocie. 
Dotychczas brzmiały one: szeregowiec i star 
szy szeregowiec, w myśl zaś nowego rozpo 
rządzenia mktją ną przyszłość zwać się: strze 
lec i starszy strzelec. 

Zmiana nazwy tych dwu stopni nie wy 
nika ze zmiany nazwy oddziałów piechoty, 
które 'w olbrzymiej większości będą nadal 
nazywać się tak jak dotychczkis: pułkami pie; 
choty. Nazwa pułków strzelców pozostaje w 
dalszym ciągu tylko w tych oddziałach, któ 
re noszą ją ze względów tradycyjnych. Są 
to dwie dywizje strzelców podhalańskich, po 
siadające wihsną numerację, oraz pułki 
strzelców Iwowskich, kaniowskich,  kreso- 
wych, wielkopolskich, noszące ogólne nume 
ry pułków piechoty. Poza tem egzystują Sa- 
modzielne bataljony strzelców. 

POCZTOWA 

— Telefoniczne doręczenie depesz. Jak 
nes informują Wil. Dyr. Poczt i Telegrafów 
wprowadza b. pożądaną inowację w dziale. 
doręczania depesz. 

Telegramy nadchodzące do Wilna, za 
miast doręczfinia przez posłańca mogą być 
wydawane adresatom za pomocą telefonu w 
następujących wypadkach: 
„ Aboneitom, telefonicznym, którzy zgłosi- 

li pisemne życzenia w tym kierunku, Dorę 
czane być mogą te telqgrmy, w których a- 
dresie podano nr. telefonu. 

Za przetelefonowane adresatowi  telegra 
mów ni będzie pobieranażadna opłata dodat- 
kowa, a oryginały telegramów, wydanych 
telefonem, doręczjinej będą następnie pocztą 
również bdzpłatnie jako zwykły list, albo też 
wkład ane do skrtyki pocztowej o ilej ją a- 
dresat posiada. 

Na wyraźne żądanie adresjita odtelefono 
wany telągram może być mu doręczony 
przez depeszowego za opłatą teryfową w 

wysokości 50 gr. Telegram odtelefonowany 
uważa się zk! doręczony. 

Adresatom posiadającym telefon zaleca: 
się jak najszersze korzystanie z powyższego 
sposobu odbierania nadchodzących np ich 
imię telegramów, jako sposobu najszybsze- 

łudności potrzeby takiej organizacji. 
Promień działania dzisiejszego bojowe: 
go lotnictwa sięga przeszło 400 kilo- 
metrów. A więc niebezpieczeństwo dla 
miast Polskich jest bardzo. połważne. 

„Fem groźniejsze jest ono, iż nasi 
sąsiedzi w swych oficjalnych wyda: 
wnśctwach, oraz fachowej prasie da- 

je cały szereg wskazówek, gdzie i 
jak należy używać bomb gazowych 
z samolotów. A wszelkie poczynan'a 
polityków, zdążających ku pacyfika- 
cji dają wynik, jak dotychczas, w:ęcz 
przeciwny. Siedzimy więc jak na be- 
czce @ prochem. Zdawałoby się iż 
w tych warunkach wszyscy, powinni 
skupić się koto instytucyj obrony 
przeciwlotniczej, że liczba członków 
naszego L. O. P. P. jest niesłychanie 
duża — lecz niestety, — przeciwnie: w 
porównaniu z ogólnym stanem  lud- 
ności — wprost śmiesznie mała, a [- 
czba ludzi przeszkolonych w tym kie- 
runku — jest jeszcze mniejsza. Może 
to, jest wynik niezrozumienia, może 
apatji, a może są i tacy, co to myślą, 
iż jest to czysto polski wymysł. Oto 
dlaczjego uważałem za konieczne podać 
w krótkiem streszczeniu jak to jesż za- 

granicą. N. 

AA 

  

RÓŻNE 

— Hrabia Paryża, Henryk, syn Ja- 
na de Guise, o przyjeździe którego po- 
dawaliśmy we wczorajszym. numerze, 
zwiedzał wczoraj rano Wilno w towa 
rzystwie profesora Ruszczłyca. Pa połu 
dniu udał się do Waki i odwiedził Za- 
trocze hr. Tyszkiewiczowej.—Wieczor- 
nym pociągiem opuścił Wilno udając 

« się do Warszawy. 

— Eksport rękawiczek polskich do Anelji 
W Wilnie przebawili przedstawiciełe firm 
angielskich zainteresowanych eksportem ręka 
wiczek skórkowych z Wileńszczyzny. Prowei 
dzili oni pertytktacje w sprawie utworzenia 
Związku wytworców rękawiczek dit celów 
eksportu. е 

— (Ceny wyrobów tytoniowych. Od 
kilku dni krążą pogłoski o tem, jakoby istniał 
zamiar podwyższenia cen  monopolowych 
wyrobów tytoniowych. Pogłoski te są nie- 
uzasadnione, gdyż ani ministerjum skarbu, 
ami dyrekcja państwowego monopolu tytonio 
wego nie myślą o podwyższeniu cen wyro- 
bów monopolowych. Ceny obecne tych wyro 
bów nie ulegają żhdnej zmianie. 

— Uroczyste pożegnanie kadetów lwow 
skich. W dniu wczorajszym skończył się 
5-cio tygodniowy pobyt twowskich kadetów 
w obozie ćwiczebnym pod Trokami. Kadeci 
pożegnali się w sposób wiłfce uroczysty. 
Pożegnanie to odbyło się w ogrodzie pałacu 

Przed ołtarzem polowym: odprawił mszę św. 
J. E. ks. biskup Bandurski w obecności 
przedstkiwicieli władz oraz kompanij  hono- 
PE przemawiając następnik do kade- 
ów. 

Po mszy św. odbyła się ceremonjaj wrę- 
czenia ojdznaki pamiątkowej korpusu, przy+ 
czem komendant korpusu ppłk. Florek wy- 
głosił przemówienie. 

Następne przemówienie wygłosił p. wor 
jewoda: Raczkiewicz. 

Po uroczystościach w pałjtcu odbyła się 
na placu Orzeszkowej defiladą, którą pz 
mował wojewoda Raczkiewicz ii pułk. Prze- 
włocki. Defilowało kilkuset kadetów Iwow- 
skich, kompanja 6 p.p. Leg., pluton Strzelca. 

Wieczorem, specjalnym pociągiem - 
deci Iwowscy odjechali z powrotem  do- 
Lwowa. : 

—W walce z epidemjami. W pierwszych 
dwniejch lipca rb. w Naa CROWE 
leūsko trockiego zostało wykrytej ognisko du 
ru rzekomo brzusznego. Jest to choroba ©- 
stro zakłłźna, przypominająca przebiegiem 
klimatycznym i sposobami szerzenia się dur 
brzuszny. 

Stwiejdzoio, że chorzy na tę chorobę czę 
stokroć z Michaliszek udają się do Wilną 
celem zasięgnięcia porady lekarzy, zatrzymu 
jąc się niejednokrotniej na dłuższy okres cza- 
su u krewnych i znajomych, czem mogą 
spowodować przeniesienie zakażeniłu na oto- 
"czenie i stać się przyczyną rozpowszechnia 
nia choroby, w mikście. 

Aby zapobiec temu tak lekarzy praktyku 
jący jak il mieszkańcy m. Wilna u których 
chorzy się zatrzymują obowiązzni są w myśl 
ustawy. o zwalczaiiu chorób zakabnych po- 
wiadomič o takich chorych Magistrat m. Wił 
na, sekcja zdrowie. W przeciwnym bowiem 
wypadku pociągani będą do odpowiedzial- 
ności karno administracyjnej. 

— Likwidacja Wypożyczalni Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej. Zarząd Centralny Polskiej 
Macierzy. Szk. Z4 W. wobec zlikwidowania: 
wypożyczalni Macierzy przy ulicy Wileńskiej 
15 — 5 uprzejmia prosi wszystkich PP. Abo 
nentów tejże wypożyczefjni, o zwrot wypo- 
życzonych książek il ewentualnie o odebranik: 
należnj kaucji. 

Nieodebrane kaucje do dnia 15 sierpnia 
br. przechodzą na własność Polskiej Macie 
rzy Szkolnej, Z. W. 

— „Peowiacy! BacZność!* Zarząd Okr 
gowy Związku Pkpwiaków w Wilnie, ZE 

wej wszystkich b. peowiaków, którzy otrzy- 
mali karty ewidencyjne — do wypełnienia 
SA i przesłania: niezwłocziłe do Zarządu 
kręgowego w Wilnie, ul. Montwiłowska 16 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, cieszą- 
ca się wielkiem  powodzeniem  arcywesoiki 
farsz, Feydeau „„Dudek*, Zawrotne tempo tej 
krotochwili, obfitującej w nadwyraz uciesz- 
ne sytuacje — wywołuje homeryczny śmiech 
na widowni i frenetyczne oklaski. wyko- 
maniu bierze udział cały: zespół artystyczny 
pod režyserją K.  Wyrwicz-Wichrowskiego. 
Rozpoczęty się przygotowłinia do wystawie 
nia doskonałej komekji Jarczyńskiego „Są- 
siadka““. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Rewja Warszawska. Dziś po  rhz 
5-ty rewia w 23 obrazach „Warszawa — 
Wilno — New York* w wykonaniu zespo- 
łu warszawskiego teatru „Mignon“ pod k'€- 
rownictwem E. Czermańskiego. Dotychczk- 
sowe przedstawienia tej doskonałej  rewji 
odbyły się przy szczidlnie wypełnionej wido- 
wini, Wykonawcy barwnego programu: Czer 
niiawska, Morziwska, Czermański, Czerny, 
Chomentowski, Ostrowski, Topolnicka, zdo- 
byli sobie zasłużone uznanie — publiczności. 

"W piątek premjetft nowej * sensacyjnej 
rewji „Wilno miasto moich marzeń*. Arcy- 
dowcipne skaetchy, nadwyraz* ciekawe nu- 
mery ostatnich nowości stołecznych i za. 
gremicznych złożą się na całość prawdziwik| 
piękną i artystyczną. 

zisiejszy koncert Lutni w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 odbędzie 
się w ogrodzie po-Bernardyńskim koncert 
Wil Tow. Muzycznego Lutnia. _ Warto- 
ściowy program zawiera produkcje chóru 
mieszanego Lutni pod dyrekcją J. Leśniew- 
skiego oraz występ solowy znanych artystów 
opełry Wandy Hendrichówny i Adama Lud- 
wiga. W interpretkcji tych artystów. usły- 
szymy oprócz produkcyj solowych szereg 

tarczka bolszewików z uciekinierami Z SĄD 6 W 
biegłej nocy wpobiiżu, wsi Czełuqzy połł ożonej po stronie sowieckiej w rejonie Ra- 

;i odgłosy, wybuchów granatów. 
ewnymj czasłe okazgło się, że przez graniczną 

na, rifższą stronę; kiiku ludzi. Na wezwanie 
i strzałami. Po dłuższej strzelgninie zbiegowie 

ZABÓJCA Z LIDY UNIKNĄŁ KARY 

ŚMIERCI. 

W dobre, stare, ciche, przedwojen 
ne czasy, zabójstwo był zbrodnią nor 
towaną tak rzadko, że każdy wypadek 
odbijał się głośnem echem po 
kraju. 

Warszawski szewc Kozłowski, co 
te „zabił żonę i troje dzieci“ stał się 
bohaterem mekabrycznej piosenki śpie 
wanej przez wszystkie kucharki war- 
szawskie, a i nietylko warszawskie. 

Był potem Kuba Rozpruwacz, Fe- 
lek Dąbrowski i kilku innych wyżej na 
drabinie społecznej umieszczonych za- 
bójców. A 

Po wojnie byle jaki zabójca już 
nie imponuje. Dla wzbudzenia ogólne- 
go zaciekawienia trzeba być potworem 
z Diisseldoriu lub innym Massenmór- 
derem. Trup w walizce (niedawno w 
Warszawie potem w Wilnie — żydek . 
z Ejszyszek) to już jest coś. 

Niedawno Sąd Okręgowy skazał na 
karę śmierci mieszkańca wsi Małaj- 
kowszczyzna pod Lidą Ignacego Wró- 
blewskiego. 

Wyrodek ten miał służącę, z którą 
jak głosi fama utrzymywał intymne sto 
sunki. 

Widząc, że stosunek ten: przyniósł 
w następstwie ciążę,, Wróblewski po- 
stanowił ochronić siebie od ewentual- 
nych kłopotów i zlikwidował je rady- 
kalnie. Namówił ofiarę swoją na spar 
cer, zamordował, trupa pokrajał na 
kawałki i zakdpat. 

Zbrodnia wydala się. : 
Jak już zaznaczyliśmy Sąd Okręgo- 

wy skazał go na karę śmierci, lecz 
wczoraj Sąd Apelacyjny, któremu prze 
wodniczył sędzia Jodzewicz złagodził 
karę wyznaczając 12 lat ciężkiego 
więzienia zamiast stryczka. 

Obronę oskarżonego wnosił 
Kiersnowski. 

TE DATEL T T STS NIB т А 

Standaryzowani ludzie 
„ Fabryknt standaryzowanych  samocho- 

dów Ford zapragnął dla rozmaitości fabry- 
kowač „standaryzowanych ludzi“.... Przezna 
czył on okrągłą sumkę 100 mijonów dola- 
rów na Szkoły Przyszłości, które mają włk- 
śnie produkować takich zracjonalizowanych 
ludzi, Taki człowiek przyszłości,  odżywiżjć 
się musi racjonalnie i doskonale, ale wiedług 
zaskid nieledwie matematycznych.  Wykłu- 
czony przedewszystkiem alkohol, a 
kawa, herbata, czekolada i tytoń, 
nauk i wogóle książek nie potrzeba. Szkoła 
będzie wielkim warsztktem. Za nauczenie 
się korzystania z warsztatu," uczeń nic nie 
płeki, ale zato musi umieć pracować, tak 
aby. jaknajwięcej z prkicy korzystać. Uczyć 
się też będzie, jak z zarobku odkładać na 
książeczkę oszczędności, aby sobie zapew: 
nić byt na przyszłość, a jednak nie pozba- 
wik! się przyjemności. Uprzątanie i porządek 
będzie w ręku tylko uczniów, potrawy przy- 
rządzać sobie będą tylko uczniowie... i t. d. 

„ My, europejczycy i bez szkół Forda | 
wiemy, že rezultat życoiwy osiąga ten, kto 
umie wydajnie pracowiać, a plonów swojej 
pracy nie marnotrawi, ale część ich odkładki 
na jutro, na przyszłość. Wiemy, że tylko 
taki przezorny człowiek zabeppiecza sobie 
spokojną przyszłość i starość. Że ttak jest u 
nas, dowodzi nader oczywisty fnkt, że naj- 
większa w, Polsce Instytucja oszczędnościo- 
we, Pocztowa Kasa zczędności, posiada 
zgórą pół miljona uczestników kont oszczęd 
dnościowych. Posładacze tych pół miljona 
książeczek prłicują i oszczędzają, znajdując 
co miesiąc, codzień, tysiące naśladowców, 
którzy zrozumieli konieczność oszczędzania. 
Taka szarej książeczka oszczędnościowa P. 
K.O. jest cennym dokumentem życiowym, 
stwijłerdzającym celowość i owiocność pracy 
i wysiłków człowieka. I oto jest też pewnii 
standaryzacja człowieka. Lubicz, 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWA 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

ETAT ITA IT AKP KSS NIN 

duetów. Wejście do ogrodu. 40 
siedzące! 
20 gr. 

całym 

adw. 

  

  

  

gr. Miejsce 
przed estradą 80 gr. Bilety ulgowe 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 14 
bm. godz. 9 do dnia: 15 bm. godz, 9 zano- 
towano ogółem wypadków 39, w tem kra- 
dzieży 8, opiłstwa 9, przekroczeń k'dministra 
cyjnych 10. 

— Uciekł żołnierz litewski. Koło wsi An- 
drzejowo (Wiżajny) przeszedł na naszą stro 
nę żołnierz litewsk* z podgarnizonu w Khi- 

warji. { 
— Kradziež blachy. Neifeldowi Jonełowi 

magazynilirowi. robot budowlanych 4 p. ut. 
zam. przy ul. Zawalnej nr. 29, skrhidziono zał 
pomocą oderwania kłódki 30 arkuszy błachy 
cynkowej i 20 sztuk rynhaków ogólnej wzr- 
tości 400 zł. 

— Pechowy złodziej. Rodziewicz Piotr, 
W. Pohulanka 9 przyłapał w swklm mieszka | 
niu złodzieja w chwili, gdy ten zmbierał z 
wieszaka palto wartości 70 zł. Sprawca 
zbiegł, porzucając palto po: drodze łecz -w 
czasie ucieczki został zatrzymany i dopro- 
wadzony do komisarjktu. Stwierdzono -żk! 
jest to Siemionow Aleksander, Połocka 4. 

. — Służąca  złodzielką. Kołowicz Piotr, 
mieszkaniec _ wsi Kuprjaniszki 44 został okra: 
dziony z bielizny i różnych innych rzecz 
przkiz służącą Bryłową Ewę. Złodziejka 
dzła część skradzionych rzeczy Krecik Annie 
mieszkańce wsi Mulinka gm. rudomiūskiej, 
spma zaś ukryła się. 

. Zptrzymanie złodzieja Ieśnego. Micha 
łowskii Antoni zam. w maj. Aby, gm. landwa 
rowskikj pow. wileńsko trockiego doprowa- 
dził do komisarjatu P.P. Franckiewicza Pio- 
tra mieszkańca wsi  Sorok - Taftery, gm. 
rudomińskiej z drzewem skradzionem na 

„szkodę Rekesza, zem. w maj. Rogiry. 

— Usiłowała okraść kość. Bonifratrów. 
Mikołaj Popławski, Bonifraterska 6 Wi 
mał w chwili kradzieży w kościkie O.0. Bo 
nifratrów Annę Bublisz, znaną złodziejkę, 

której w czas spostrzeżona kradzieży dokonać 
nie zdążyła. 

Kradzież węgla wojskowego. | Sum- 
czyk Józef, kapral 5 ppleg. doprowadził do 

4 kom. P.P. furmanów Kucewicza Prokopa,
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` podobny do adwokata, 
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Wiłkomierska 116, Arażewicza Michała, Do- 
brej Rądy 15, Urbanowicza Zygmuntji, Pik. 
sudskiego 37 i Romanowskiego Adama No- 
wogródzka 91 oskarżając ich o usiłowanie 
kradzieży węgla w czasie wyładowywjinia 
na szkodę 5 ppleg. Węgiel w ilości 64 klg. 
ukryty w wozach został odebrany. 

— Zaginkcie. W dniu 14 bm. Dabocin 
Józefa, zkim. w Podbrodziu zameldowała o 
zaginięciu jej męża Karola lajt 45. 

— Przejśchanie. Autobus nr. rej. 38169 
(finja nr. 3) prowadzony przez kierowcę 
Grynię Bronisława, Wiłkomierskai 5 najechał 
na przejjeżdżającejjo rowerem przy zbiegu 
ulic Wielkiej i św. Jańskiej Alksandra Bo- 
bien, zam. w m. Łłlłwaryszkach pow. wi- 
leńsko trockiego. Bobiemi Aleksander od u- 
derzenia w lewe skrzydło autobusu upzdł na 
jezdnię doznając ogólnego potłuczenia. 

— Podrzutek. Herman Aleskander Wola 
na 11 znałazł podrzutkki płcj żeńskiej w wiłą 
ku około 1 miesiąca. Przy dziecku znałezio 
no kartkę z mepisem: „Dziecko chrześcijańr 
skłej ślubnych małżonków, uprasza się och- 
chrzcić imien. Alina Stankiewicz". Podrzutka 
umieszczono w przytułku Dzieciątkkt Jezus. 

— Zaginął .  Wengiel Wkronika, 
Ostrobramska 18 zameldowzła policji, że syn 

jej Owsiej tat 15 wyszedł w dniu 11 bm z 
domu i dotychczas nia powrócił. 

— Pożary. W dniu 13 bm. w szkofa po- 
wszechnej nr. 25 przy ul. Antokolskiej nr. 
105 podczas gotowanfa strawy  dła dzieci 
z powodu wzdliwej budowy pieca powstał 
pożar, Straż Ogniowa pożar w zarodku zli 
kwidowała. Straty minimalne, 

Również w mieszkaniu przy ul.  Królew 
skiej nr. 9 na trzecim piętrze, nałeżącem do 
Minejkowej, której obecnie przbywa w mija. 
Dubinka, gm. wiorniańskij powstał pożar 
wskutek którego zapaliła się podłoga. Po- 
żar powstał od niezgaszonych węgli pozostej- 
wionych przez Michalinę Niedźwiecką. Straż 
ogniowa pożar zlikwidowała. Straty wyno- 
szą 70 zł. Wypadków z ludźmi nie było. 

— Zatrzymanie poszukiwanego. W dniu 
13 bm. zatrzymano zawodowego złodziejaj 
Koralkowa Sergjusza bez eg miejsca 
zamieszkanie, który wyrokiem Sądu Apela- 
cyjnego bęył skazany na 1 rok więzienia. 

— Podrzutek. Sołowiej Izydor, Pohuftn 
ka 12 znalazł podrzutka płci żeńskiej w wie 
ku około 2 miesięcy. Przy podrzutku znałe- 
zieno kartkę z napisem: „Ochrzczona, na 
imię Lola". Podrzutka umieszczono w przytuł 
ku Dzieciątka Jezus. 

  

=> 
WARTA (POZNAŃ) — OGNISKO 4:1. 

Po mistrzu Polski — Warcie! poznańskiej 
najgroźniejszej drużynie piłkarskiej spodzie 
waliśmy się znejcznie więcej niż dane nam 
było zobaczyć w niedzielę. 

Nie przekonają nas ci, którzy zechcą wy 
sunąć jako argument oszczędzanie się War 
ty przed ciężkiemi meczami w Rydze i Tejl- 
linie, ani brak WOZIE IZY: jednkigo 
z zych graczy Warty, ani nic takiego. 

arta grała, jak na' klasę ligowa, b. sia 
bo, nil:l pokazała nam jek się grać powinno, 
sołwem* zawiodła. 

Do wałki stanęła Warta w następującym 
składzie: Fontowicz, Flieger, Smiglak, Ścherf 
ika I, Scherffke II, Stefiński, Przybysz, Sroka, 
Kmiola, Rodojewska. Ognisko w normal- 
nym składzła z Drozdowiczem zamiast Wa- 
silewskiego na centrze ataku. 

Już w c minucie gry Sroka strzeła 
lekko bramkę. Bramkerz Ogniska stoi bez- 
radny — zamiast i 

Drużyna nkl peszy się tem i stara się 
we wszystkich linjach uniemożliwiając ligow 
com strzelanie następnych bramek. 

W. piurwszej jeszcze połowie Kmiołej wy 
korzystųje zamięszanie podbramkowe i strze- 
la drugą bramkę. 

Goście przewyższają Ognisko technicznie 
4 taktycznie jednak miejscowi grają niezwy 
kle ambitnie. Wyjątek stanowi jedynie Dro- 
zdowicz, który po kwadransie gry nie mo- 
że się formalni: ruszęć na boisku il raczej 
zawadza niż kieruje atakiem. 

Brak ruchliwego Wasilewskiego (stars- 
'0) daje się bardzo odczuć zwłaszcza, że:i 

„Ašcik nie jest zgrany z centrum; " 
Po przerwie Ognisko gra jeszcze lepiej 

kilkakrotnie zrywa się do ataku i po jednym 
z nich Juszkiewicz piękną główką zamienia 
pm Wasilewskiego w honorową bram- 
e 
Gra zaczyna być ciekawą. Ognisko staja 

się drużyną nićmzl równorzędną z Wartą, 
"cóż kiedy deszcz i raptownie następujący 
zmrok przeszkadza grze. 

Poznaniacy tera z, w trudnych warun- 
kach, przewyższają wyraźnie wilnian i ostry 
strzał Przybysza nia jest broniony przez 
bramkarza Ogniska, zwłaszcza, że pada on 
z niewielkiej odlsgłości. Czwarta bramka pa- 
da też strzału tegoż gracza. 

. Ostatni kwadrans gra prowadzona jest 
podczas ulewnego d4szczu i „po  omacku“ 
niemal, mimo to publiczność pozostaje do 

DR ię rzekł Warty wypadłzi ni k już się rzekło gra y wy j nie 
ciekawie i gdyby Ognisko nie osłabiło skła 
du wstawłaniem Drozdowicza wynik mógł- 
by być inny, lepszy dla Ogniska. 

Nasi gracze wszyscy grali zmbitnia ii do- 
brze, chociaż do bramkarza możnaby mieć u- 
razę o pierwszą bramkę. Błąd ten zatuszo 
wał potem kilkomki ładnemi chwytami. 

Sędzia p. Frank zadowolił wszystkich, co 
się rzadko w Wilniłi sędziom przytrafia. 

Publiczności dużo chociaż żydzi obraże 
ni na Ognisko bojkotowali mecz. Osman. 

TURNIEJ TENISOWY ' O MISTRZOSTWO 
GARNIZONU. 

W dniach 25, 26 i 27 b. m. zorganizo- 
whiny zostanie turniej tenisowy o mistrzo- 
stwo garnizonu Wiłno na kortach ośrodka 

_ W.F.iP. W.i3 p. a. c. Udzkił w turnieju 

  

  

  

  

18) 
— Ja bym ci radził, żebyś przyję- 

ła to złaproszenie, — rzekł Donny. 
— Ależ z jakiej racji, Tonny? 1 

atterman myślał, że 
jesteś prawnikiem? Wcale, nie jesteś 

czy rejenta! 
Nie mam, najmniejszej pichoty jeść 

Co też 
by powiedziano o mnie! 
__ — Niech sobie mówiią, — nalegał 
Tony. — Wirginiją, muszę cii odkryć 

ną tajemnicę: rzeczywiście jestem 
nietylko literatem, ale i przedstawidie- 

_ lem firmy  „Steevens į bratanek“. 1 
_ proszę pójść Ikoniecznie na ten obiad 

‚ Zz Gattermanem. 
$ — Jeżeli ci tak bardzo chodzi, — 

ustąpiła dziewczyna, — mogę pójść, 
ale nie rozumie mdlaczegjo tak tego 
chcesz? 

— Bo chcę wiedzieć, co ci powie 
Gatterman. Jeśli będzie mówił o swo- 

ich własnych sprawach, to ta mnie 
nie obchodzi, ale jeżeli powie doś, co 

: dotyczy naprzykład ciebie, będziesz 
musiała mi to powtórzyć 

Zgoda? 
— Dobrze, Tonny, chociaż przykra 

mi, że nie wolałbyś, żebym poszła 
na obiad z tobją! 

— Trudna rada, są sprawy waż- 
niejsze od przyjemności! Powiedz mi, 
Wipginib, czy Gatterman wyjeżdżał 
gdzie dzś rano? Tak? Wiedziałem, że 
to tak było! Jakiż ze mnie osiół! 

dził Trantcha. 

man, 
miejscem dla pana. Dowiedziałem. się 
bowiem, że Trzy Kruki wywąchały już 
obecność pana i już rozpoczęły polo- 
wanie. Będzie pan tutaj zupełnie bez- 
pieczny. Nie będzie 

Trantch. — Najchętniej 

СЫ 
mogą brać oficerowie służby czynnej oraz 
ich rodziny. Roz grane zostaną: gra pojłkiyń 
cza pań, gra pojedyńczki panów, gra podwój 
na panów, grz) mieszana, 

Zgłoszenia do dnia 22 lipca 1930 roku 
kierować należy do ośrodka W. F. i P. W. 
Wilno, ul. Ludwisarska 4, na ręce por. Het- 
holda. Wipisowe po 1.50 od osoby i od zgło 
szonejj gry. * 

— Ułatwienia dla inwalidów na kolejach. 
Min. Komunikacji nadesłało do  Dyrekcji 
kolejowej okólnik w sprawie ułatwień w po 
dróży dla inwalidów wojennych,  dotknię- 
tych ciężkiem kłiląctwem. 

Okólnik poleca aby kasy biletowe sprze 
dawały bilety ciężko poszkodowanym inwa 
lidom bez kolejki, aby rezerwowano im miej 
sca w wagonach, aby na stjicjach połącze- 
niowych służba kolejawa dopomagała im w 
wynalezieniu miejsca. 

W pociągach, w których jest zazwy- 
czkj przypełnienie, ma byč  rezerwowany 
stale przedziai z napisem: „dia inwaildów, 
dotkniętych ciężkiem kalectwem“. 

NA MARGINESIE KLĘSK PETKIEWICZA 
I KUSOCIŃSKIEGO. 

Petkidwicz i Kusociński wyjechali na 
międzynarodowe mistrzostwa Anglj. aby 
tam w walce z czołowymi zawodnikami 
wszystkich prawie państw Europy  potwier- 
dzić swoją klasę. 4 

Opinjk sportowa Polski czekała na ich 
zwycięstwa, była ich prawie pewria. Zapom- 
niano w radosnym tumulcie po zwycięstwach 
nad Koscyak*m i Yokiwitrą, ŻE są jeszcze 
na świecie biegacze, którzy też mogą coś- 
niecoś w dziedzinie rekordów zdziałać. 

Pdtkiewicz podobnie, jnk w ubiegłym ro 
ku prowadził w biegu na I milę przez więk- 
szą część dystansu i dopiero na finiszu zep- 
chnięto go na czwarte miejsce. „Przed nim 
było dwóch Anglików: Thomas (4:15:2) i 
Cornes (4:19) oraz Włoch — Beccali, 

Pokonali go więc zawodnicy wysokiej 
klasy, których lekceważyć nie można było. 

Kusociński był w biegu m 4 mile nie- 
szczęęśliwym wyznawcą taktyki swojego ko 
legi i, podobnie, jak on, przegrał, prowadząc 
przez 3/4 dystansu. Kusociński zapomniał, 
że biegł z nim Virtaucu (Finlendja). W wał 
ce z takim, jak Fifijnndczyk, przeciwnikiem, 
należało być więcej, niż ostrożnym, a nie sza 
fować sił na próby. 

Przyczyniła się do niej niedojrzałość pol 
skiej opinji sportowej, której ton nadaje nie- 
jednokrotnie „fzichowa” prhisa, sprawiła ją 
też lekkomyślność ; zbytnia pełwność siebie, 
zaczadzonych przez opinję połskich zawodni- 
ków. Sport wymaga więcej spokoju i równo 
wagi. Sport powinien rozwijać nietylko mię- 
śnie, ale i mózg. Im więcej godności i szła- 
chatnego umiaru zachowkimy w chwili zwy 
cięstwa, tem mniej bolesne! i oźrutna będzie 
porażkz, która zawsze może przyjść gdyż for 
tuna kołem się toczy. 

w wielkim 

  

STYLOWE 
i nowaczesne 

wyborze -cia i 
poleca ' Olkin. 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362.       

— Wobec tak szczerego wyzna- 
nia, wypiję kiliszek likieru, — gažar- 
towała Wirginia. 

ROZDZIAŁ XIII 

Obiad z Gattermanem 

Trochę zmieszany  Gatterman pór 
prawił swój krawat. 

Trantch patrzał na niego pytają: 
Co: ) 
— Dlaczego pan chce, żebym zmie- 

nił mieszkanie? — zapytał — I po- 
djabła potrzebne mnie są pańskie 
kwiaty, nie byłem nigdy ogrodnikiem? 

Rodmawiali tak ze sdbą w. kwie- 
cistym ogrodzie na dachu Domu Gat- "* 
termana, gdzie gospodarz sprowar 

—Ten domek, — odrzekł Gatter- 
— jets  najlodpowiedniejszem 

tež panu nudno, 
biło. kredens icyigara pozostawiam do 
pańskiego rozporządzenia. Niech się 
pan rozgości, jak w domu. Ale jeżeli 
pan nie chce wpaść w ręce braci Crow 
niech pan nie wychodzi stąd anii na 
chwilę. 

— Ładna historja! — mruknął 
wyfiechałbym 

zaraz do Australji. 
— Dopóki niema konieczności, le- 

piej nie uciekać, — pocieszał Gai. 
terman, — proszę mi zaufać. 

To mówiąc spojrzał jeszcze raz 
da lustra na swe ubranie stwierdził 

że jest bez zarzutu i wyszedł. Trantch 
westchnął, rozłożył wieczorną gazetę 
i otworzył butelkę szampana. 

Wirginja wchodząc do restauracji 

553 godz. w powietrzu 
Wspaniały rekord światowy lotniczy 

ustanowili Amerykanie, bracia John i Ken- 
nett Hunter, na samołocie „Stinson - Detroi- 
ter“, ochrzczonym „City of Chicago“. Bez 
przerwy przez 553 godziny i 41 minut uno- 
sili się w powietrzu, co jest wyczynem nad- 
zwyczajnym. 

Krążąc po ustalonym obwodzie, przebyli 
oni przestrzeń około40,000 mil, co równa 
się kilkakrotnemu okrążeniu ziemi. 

W czasie wykonywania lotu zaopatrywa- 
ni byli w materjały pędnd i pożywienie oso- 
ste 223 razy. Zaopatrywemiem ich, dokony- 
wanem z innego samolotu, zajęli się pozosta 
l dwaj bracia Walter * Albert Hunter, a 
również niezgorsze usługi oddalzi dzielnym 
piłotom ich siostra, która zajmowała się 
przygotowywaniem pożywienia dla swych 
braci. 

W czasie całego lotu zużyli lotnicy 7,630 
galonów benzyny i 400 gelonów oliwy. 

(Niezmierny trud, pon'esiony przez łotni- 
ków, sowicie jm się opłacił, bowiem za każ- 
dą godzinę 'otu otrzymywali od towarzy- 
stwa, dostarczającygo mraterjały pędne, 20 
funtów, a pozatem od fabryki instalacyj ra- 
Olowych po jednym dolhrze za każdą minutę 
lotu 

Dodać jeszcze należy, że czes ten, aczkol- 
wiśk znaczniej przewyższający ostatni re- 
kord, bynajmniej nie zadowoli ich w całej 
pełni, bowiem zamierzali latać bez przerwy 
cały miesiąc czyli 720 godzin. 

Poprzedni rekord wynosił 420 godz. i 
17 minut ż usthinowiony był w lipcu roku 
zeszłego przez lotników Dale Jejckson i Fo- 
rest O'Brine, równi4ż Amerykanów, na samo 
locie „Curtiss* z silnikiem również Curtiss 
o mocy 170 M.K. 

Rzecz charakterystyczna, iž rekordy. t4- 
go rodzaju podejmują dotychczas tylko Ame 
rykanie, którzy wykazują jakieś szczególne 

LIE w pobijaniu tego rodzkju rekor- 
ów. 

  

c 

Od dnia 15 do 18 lipca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

KINO в z а66 . )- 

mesa „P Oef нотеш апис 
SALA MIEJSKA Ap 2 к 2 

Dramat w 8 aktach. W roli głównej Emil Jannings. Nad program: 1) „TYGODNIK FILMOWY Nr 40* w 1 akcie. 
ul. Ostrobramska 3, 2) „CICHO!... SZAI...* Farsa w 2 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny| 

program: „DZIECKO CYRKU*.   
  

  

KINO-TEATR 

„HELIOS 

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

„LZY  WISOJEREA”* 
jemnica murów klasztornych. Początek seansów o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 

Głęboko wzruszający dramat erotyczny. W rol 
głów. IRIS ARLAN i WERNER PITTSCHAU. Burze 
serc i namiętnosci. Miłość pod przymusem. Ta- 

  

  

Pierwsze Dźwięko- DZIŚ! 
we Kino 

„KOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22.   

RADJO 
ŚRODA, DNIA 16 LIPCA 1930 R. 

11.58: Sygnał czasu. 
12.5 — 12.35: Muzyka z płyt gramofon. 
12.35 — 13: Audycja dla dzieci z Whtr- 

szawy. 
13: Komunikat meteorologiczny. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Chwilka strzelecka. 

17.35 — 18: „Monolog regjonalny “Ciot 
ki Albinowej* — wygł. p. K. Aleksandrowi 
czowa. 

18 — 19: Koncert mandolinistów z Wir 
szawy. 

19 — 19.25: Audycja wesoła: 
cėreczka“ Labichea (przekład A. Walew- 
skiego) w wyk. Z. D. R. W. 

19.25 — 19.55: Audycja kompozytor- 
ska Eug Dziewulskiego. (Utwory skrzypco 

+ we i fortepianowe). Wykonawcy: Kompo- 

Węże domowe w Bra- 
zylji i na Litwie 

W związku z wypedkami ukąszenia 
przez żmiję, jakłe niedawno miały miejsce 
w parkach warszziwskich, warto przypomniłyć 
że jstnieje krkij, gdzie już nie żmije, ale wiel 
kie węże, hodowane są w charakterze Zwie- 
rząt domowych. Krajem tym jest Brazylja, 
gdzie pewien gatunek węży jest w gospo- 
darstwiie równiA często spotykany, jek gdzie 
inidziej pies lub) kot. Węże te, dla których 
szczury są ulubionym przysmakiem, oddają 
nieocenione przysługi w walce z tąmi) gry- 
zonihimi. W dzień wąż śpi spokojnie zwinię- 
ty w kłębek, w przeznaczonym dla niego 
koszyku, a dopiero w nocy wychodzi na 
łów. Co cilikawe, že węże te, bardzo prędko 
oswiajeją się z otoczeniem i przyzwyczaja- 
ją się do domu, tak dalece, że na porządku 
dziennym są wypadki, że węże wypuszczo 
ne nh! wolność, nawet w dość znacznej od- 
tegłości od domu, odnajdują jednak same 
drogę i powracają, 
„Węże domowe napotkać można: również 
i na Litwie. Wispomina o tem m. in. Win- 
anty Pol w poemacie „Pieśń o ziemi na- 
szej”. 

KAT ETB TA TA 

Nowošci Wydawnicze 
Kwestję samowystarczalności gospodar- 

czej oraz popieranie rodzimej wytwórczości 
obszarnie omawia w ostatnim swoim nume- 
rze „Tygodnik Ilustrovfany*. Numer ten 
(28) S žydo prawie w calošci polskim 
zdrojowiskom, przedstawia się  doskonale, 
zarówno pod względem opracowania: literac- 
kiego, jak ; ze strony graficznej. Mamy więc 
w nim artykuł p. dyrektora Deperthimentu 
Służby Zdrowia, [Eugenjusza Piestrzyńskiego. 
z apeldm do polskich uzdrowieńców, artykuł 
dr. Józefa Westreicha o ekonomicznem zne 
czeniu polskich zdrojowisk, następnie  sze- 
AB prac, omawiających wszxchstronnie war- 
tość i potrzeby miejscowości kuracyjnych w 
Polsce. Ё 

Szereg pięknych opisów poszczególnych 
miejscowości, doskonalti ilustrowanych, 
uświadamie, czytelnika, iż nietylko zagranica 
może się pochwalić skutecznością swoich 
uzdrowisk, oraz komfortem poszczególnych 
zakładów, hoteli i pensjonatów. 

Numer ozdhibiają oprócz tłęgo, artystycz 
ne wklęsło-druki, obrazujące piękno i urok 
polskich krajobrazów, u nas niedoceniznych. 

Inicjatywie tygodnika Ilustrowanego na 
leży li tylko przyklasnąć i życzyć, aby w 
adalszym ciągu pismo to, tak pięknie propago 
wjiło nasz kraj. 

PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH Z Do: 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

kkirazu zauważyła czekającego na nią 
przy stoliku Gatttermana. 

"Wspaniała limuzyna, zręcznemi lo- 
kaje, bogata oświetlone sale restaurar 
cyjne «i całe wspaniałe urządzenie, 
wywarły wrażenie na młodej dzilewczy 
nie. Gatterman witał ją 2 uśmiechem 
z uszanowaniem, jak królową. 

W swej czarnej bardzo wykwintnej 
sukni, z ppnsową różą na ramieniu, 
wydała mu się niezwykle piękną i 
elegancką. 

— Dobry wieczór pani, miss 
Telford, — witał ją rozczarowany, — 
czy mogę powiedzieć pani, że jest par 

i zachwycająca? 
Wirginja roześmiała się. Prawdę 

mówiąc więcej się jej, podobał tamten 
Gatterman, — którego widywała przy 
pracy. Oglądnęła się zachwydona ota- 
czającym dą wykwintem. Jednak go- 
ści było bardzo mało. 

Kilka osób przy jednym stoliku. 
Rozbawiona para — przy drugim, pod 
palmami i jakiś niemłody įgentelman 
w dalszżym kąciku. Poza tem na sali 
znajdowali się tylko muzycy” i kelne- 
rzy. 

Podczas gdy Gatterman wydawał 
rozporządzenia, dotyczące wymyślkme- 

go menu, Wirginja przyglądała się 
obecnym na sali gościom. Potem rożt 
poczęła się chodzenie tam i zpowrotem 
kelnerów, przynoszących wina i za- 
kąski. Gatterman chciał się pokazać, 
że zna się na rzeczy i opowiadał, że; 
jest właścicielem jednej z najlepiej 
zaopatrzonych piwnic, w całym Londy- 
nie. 

Wirginja była przerażona ilością bur 
telek, które  płostawiono przed niemi. 

Wreszcie obiad skończono i obo 
je zapalili papierosa. 

zytor (fort.) i I. Stołow (skrzypce). 

19.55 — 20: Program n$! czwartek. 

20 — 24: Transm. z Warszawy. Praso- 
wy odcinek radj., koncert, kom. i muzyka 
taneczna. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

z dnia 15. 7. 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,89 ; pół — 8,91 i pół — 8,87 
i pół. Belgja 124,48 — 124,79 — 124,17. Bu 
dapeszt 156,00 — 156,40 —155,60. Hołan- 
rja 358,74 — 359,64 — 357,84. Lodyn 43,36 
i ćwierć — 43,47 — 43,25 i pół. Nowy York 
8,902 — 8,922 — 8,882. Paryż 35,07 —35,16 
— 34,98. Praga 26,43 i pół — 26,50 — 26,37 
Nowy York kabel 8,914 — 8,934 — 8,894. 
Szwkijcarja 173,26 — 173,69 — 172,83. Wło 
chy 46,69 — 46,81 — 46,57. Berlin w obro 
tach prywatnych 212,73, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka premjowa dolarowa 62.75 — 
64,25. 5 proc. konwersyjna 55,75. 6 proc. 
dolarowa 77,25. 7 proc. stabilizacyjna 88. 
10 proc. koldjowa 103. 8 proc. L. Ž. BGK i 
B R., obl. BGK 94, te same 7 proc. 83,25. 8 
proc. obl. BGK budowlane 93. 8 proc. TK 
Przem. Polskiego 88. 7 proc. ziemskie doln 
rowe 76 4 ; pł. proc. ziemskie 55,75. — 55,50 
5 proc. warszziwskie 59,75. 8 proc. warszaw 
skie 76,75 — 76,25. 8 proc. Piotrkowa 79,50 
10 proc. Siedlec 79. 6 proc. ob. pożyczki 
konwersyjnej m. Warszawy 59,50 (6 em.), 
57,50 (8 i 9 am.). 8 proc. obl. Polskiego 
Banku Komunalnego 11 em. 81,50. 8 proc. 
Kielc 66,50. 10 proc. Lt, blina 81. 

Akcje: 

Benk Dyskontowy 115. Polski 166,50. 
Częstocice 31,50. Ostrowiec serja B 54. Klu 
czewska Fabr. papieru 59. , 

  

Poszukuje się wspólnika 
do dobrze prosperującej fabryki w Wil- 
nie, z kapitałem od 15.000 — 20.000 zł. 
Zgłoszenia Ajencji „Polkres* Wilno, 4 
ul. Królewska 3, telefon 17-80. —I 

    

  

   

    
   

DOBRA G 
ROPIOWANIE 
PLANOWŲ! 

  

  

Znakomita RENEE ADOREE w roli hiszpanki w poryw. śpiewno-dźwiękowym dremacie p. t. 

»»KAŃGELITA** 
4-ej p.p., ostatni o g. 10.30. Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. Dla młodzieży dozwolom 

„Moje: 

Dramat czaru i namiętności. W rol. al 
idealna para kochanków RENEE ADOREE i GEORGE DURYED. 
NAD PROGRAM: DODATEK ŚPIEWNO-MUZYCZNY. Początek о & : 

Tańce i pieśni hiszpańskie. 

   
     
   
    
   

     

  

HALLEROWO 
Ciepłe kąpiele mor- 
skie i pensjonat 

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

miejscu. Wiadomość: 
Hallerowo, poczta 
Wielka Wieś, p0- 
wiat Morski,  Ba- 

gińska. — 

aso“ 

BIAŁE ZĘBY) 
- tylko przez stałe uży- : 
wanie pasty do zębów   

KUPNO 
SPRZEDAŻ 

MORELE 
zaleszczyckie pierwszej 
jakości, _ skrzyneczka 
5 kg. 20 zł., 10 kg. 38 
zł., za zaliczeniem wy-| 
syła Firma Morela w 

  

Zaleszczykach. — 

kol Posesja :52 

  

mi w Wilnie, blisko 
m. kw. 2 ine, Bist 

centrum do sprzedania 
— Gimnazjalny 6 — od 

   
    

   

    

      

(R ss e p A G A NO | 

8 OLEJARNIA 8 4—6, Rutkiewicz. —p 

: ! [Dom 5 xa | wy 
d iany, pół mu- Jerzego PIMONOWA: poszukuje | SS=: ee 

B Wilno, ul. Rossa 6, telef. 1500. £ mieszkania 8 pokojo- centrum, o 5 mie- 
szkaniach i 2 skle- 
pach, sprzedamy zą 

20.000 złotych 
Dom H.-K. „Žachę- 
ta* Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0 

wego ze wszelkiemi 
wygodami w śródmieś- 
ciu od 1 września.Zgło- 
szenia do adm. „Sło- 
wa* pod „M*. —0 

8 Pokój 

Bocznica: Pionier-Park 28. 

Propanuie pa cenach fabsyczaych 
w llościach dowolnych 

Pakost czysto-iniany dia róż- 
nych robót, do podłóg, 
farb jasnych i t. p. 

  

    

i : аоа 

!Роіюзі udhatwiony p ty umów KEPRÓŻNE > wska 9 m. 4. Dsad pakostowy kasach s ż fonii Oglądać od 
2-giej do 6-tej p. p. -g 

i Mieszkanie 
poszukiwane w śródimie 

2.000 złotych 
zarobią nuiesięcznie 
energiczni (panie i pa- 
nowie) przy lekkiej i 

Kit szklarski 
Olei Iniany 

   

  

administracji „Slowa“* у 
pod A. J. 

8 K + : przyjemnej akwizycji. 
a z Ściu 43 pokojowe, ia: Wil т 

Kuch lsiany z wygodami. Sionėc?“ Zamkowa“ 26, Hotel 

w płytach, orzeszkach i mielony na fj nę. Oferty składać do Wersaj“, + 
mączkę. —6 

ara AO GB ANIE aa UZG Vida AO sp ON   

  Tanio, szybko 

            

* „ natychimiast dom muro- Wydaie sie ai o 
Kupie wany, w dobrym stanie, a: Je się ów Ay 

„MM dający odpowiednie opro- w środmieściu. Do- nicy 
centowanie kapitału — w cenie od | wiedzieć sių: Biuro | уе E Bao L 
4.000 do 5.500 dol. — Wyczerpujące | Ostoszen $. Jutana ana Radiowej s « . › - zgtosz. do adm. „Stowa“ pod „A. B. dom Niemiecka 4, tel. 222. | Mickiewicza 21, WE 

R я 15277 BIE 

kosheryraj||AkuszerkijfLetniskaj S A D 
owocowy Gus pół 

PENSJONAT kilom. od stac. kol. Pa- 
Gabinet AKUSZERKA Bó rafjanów i tartaku, wy- 

Racjonalnej Ko- ŚMIAŁOWSKA Cza rny F czierzawiam tegorocz- 
smetyki Leczni- miejscowość sucha, las ny urodzaj. Szczegóły: 

czej. oraz Gabinet Kosme- 

Wilno, Mickiewicza 31 tyczny, usuwa zmarszcz mA ki, piegi, wągry, łupież, 
kobiecą konser- brodawki, kurzajki, wy- 

Ūradą wuje, doskonali, padanie włosów. Mic- 
odświeża, usuwa jej kiewicza 46. 
skazy i braki, Masaż Dochód 
twarzy i ciała (panie). zapewniony  posia- 
Sztuczne opalenie ce-| gą każdy przy loka= 

sosnowy. Warunki do- Wilno, hotel „Bristol*, 
godne. Całodzienne pokój 17. —0 
utrzymanie 5 zł Dom 
p, Batorowej. —0 

  

  

  

11 kilometrów od Wilna, 
samej szosie 

sprzedaje się działka ziemi 

rzy 
Wilno - MejszsEó% 

    
ry. Wypadanie włosów | cj 
Ę tupież. Najnowsze ^ LEA bez zabudowań, obszaru 24,7479 ha, za 
zdobycze kosmetyki ra- | Wileńskie Biuro Ko- 3.000 dolar. Oględziny bezdozwolenia. 

cjonalnej. misowo - Handlowe, Dojazd autobusami Ne 20. Informacje: 
Codziennie od g. 10—8. | Mickiewicza 21, tel. Wilno, ul. Konarskiego 3 m. 4, godz. 

W, Z. P. 152. — 17—18. Stelmakowówna. — 
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— Jakie tu wszystko urkłczysie, — trzała na coś ponad jego ramieniem, czego, nie opuszczały ga myśli © | 

zauważyła Wirginia. : 
—Tak, nieżle tu jest! — odpowie- 

dział chełpliwie. A czy pani nie mia- 
taby, ochoty całe życie spędzić w ten 
sposób? 

— Naturalnie, że chciałabym, 
roześmiała się, — ale wątpię czy tego 
rodzaju marzenia spełnią się kiedy. 
— Przecież pani może wyjść zamąż 

za bogatego człowieka? 
Spojrzała na niego ze zdumieniem. 

Coby pani powiedziała, gdyby 
— Coby pani: powiedziała, gdybym 

ja np. zaproponował pani swoją rę- 
kę? ' 

— Mr. Gatterman?! 

Gatterman spuścił głowę. — Mó- 
wię zupełnie poważnie miss Telford, 
— rzekł, — z mojej sirony strony jest 
to propozycja zupełnie poważna. 

'Wirginja z trudnością powstrzyma- 
ła się od śmiechu, słuchając tych ory* 
ginalnych (oświadczyn, które brzmiały 
tak samo, jak wszystkie umawy  pie- 
niężne, które pray jej pomocy zawie- 
rał. Rozumiała, że człowiekiem tym 
% teraz powoduje jakiś interes, że 
ma coś na celu, ppza nią. 

— Przykro mi mówić panu takie 
rzeczy, — odpowiedziała, — ale mu 
szę panu zakomunikować że nigdybym 
nie potrafiła pokochać pana. 

Bardzo pana lubię, ale to nie Wy- 
starczy, abym mogła wyjść za pana. 

Gatterman spóścił głowę jeszcze 
niżej. 

— Dobrze, miss Telford, 
więc zapomnieć 0 naszej 
Rozumiem panią doskonale. 

proszę 
rozmowie. 

Ale co pani jesi? — zaniepokoił 
Ale co pani jesi? — zaniepokoił 

się nagle. 
Mirginja pochykona naprzód, pa- 

rozszerzonemi, szalonemi oczyma. przeklętych braciach Crow. i 
— Ten człowiek... tam w kącie, za Przejrzawszy gazety otworzył je- 

palmami, — wyszeptała, — niech pan szcwe jedną butelkę szampana wziął 
patrzy... on spada z krzesła... 

Gatterman już biegł tam, gdzie 
wskazywała ręką, roztrącając po dro- 

z pułek bibljoteki Golis, 

ierwszą z brzegu „książkę. > 

E Była to wesoła i lekka powieść, 

dze krzesła. która  chwlilowo tadpędziła jego myśli 
, Reszta obecnych i lokaje rzucili ponure. 

się za nim. Był zaczytany, gdy nagle ogarnęła 
uczucie, że nie jest sam w pokoju. 

Obejrzał się wia siebie i serce 

mu w piersi: 
— Mathue Crow! ——jęknął. 
Mathue Crow stai za nim i patrzał 
Mathue row stał za nim i mił- > 

cząc patrzał na duszącego się z prze- 
rażenia tłuściocha. Jak zawsze, Crow 
miał na sobie czarne ubranie, ale za- 
miast zwykłego parasola w ręku jego 

Znaleźli tylko trupa. Nieszczęśliwy 
człowiek był zabity kulą rewolwerową 
w plecy. W popłochu, podczas gdy 
jedna z pań dostała ataku histerji, a 
kelnerzy rzucali się, jak nieprzytomni 
Gatierman, który jak zwykle nie stracił 
przytomności, zdołał wyjaśnić okolicz- 
ności zbrodni. Strzelono z bezgłoś- 
nego pistoletu, w czasie gdy jazzband 

E“ Nemo gj op Boris s ciężki automatyczny  pisto- 

się w oranżerji. | х SAR Zdaje si iš : Ža Rar je się, — rze mam przy 

S arie AŻ * > Pi ah jemność rozmawiać z moim  s:arym 
GREGA © A przyjacielem, mr. Trantchem? Zdaleka 

(A już poznałem pana! : и 
Ł XIV — Pan mnie przestraszył, — za: 

ROA Sam. — Proszę schować pistolet, prze 
Napis na ścianie cież on maże wystrzelić niechcący! 

Po wyjściu Gattermana Tranich | — Wszystke; może się zdarzyć! — 
tengjonalnie. — Ale 

lowił dzić "wesoło resztę dni przyznał Crow sentencjona nie. - e 

Chócież proj aoi przeciw faliste w jaki sposób znalazłeś się tutaj, przy- 

dobrowolnemu  aresztowi, jednak na jącielu? 
— Z głupoty, Crow, niech mnie Z inych but Ori myśl o aromatnyc utelkach, które djabli porwą! 

dostrzegłw kredensie gościnnego gor 
ój ji 3 н — Nie wiedziałby! że pan 

Akos a i e Šiais AB) Maliwć, 

ce chodząc bliżej. — Ale wiem, że pan 

Rozłoży! gazetę, i nie czytając wia był w przyjaźni dawniej z Mykaelem 
domošci politycznych zagłębił się w Calcottem, nieprawdaż? 
pdczytywanie wzmianek sportowych, jego straszne pkczy zdawały się par 

popijając szampana. W sercu miał lić Trantcha. 
dziwny niepokój. Wiedział, że dom — Gdzie pan przepadał przez cały 
już jest prawie pusty i! niewiadomo dla ten czas, mr. Tranich? 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witold Wcydyłto. Žamkowa 2. Lrukara:a yti wiuctwa „Sowa, 
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