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Jak wiadomo dnia 14 lipca przy- 

pada dziesiąta rocznica zajęcia przez 

bolszewików na krótki okres czasu, 

Wilna. — Tegoż jednak lipca 1920 ro 

ku przypadają inne rocznice: 15 lip- 

ca pierwsze oddziały litewskie wkro- 

czyły do miasta; dalej: 12 lipca został 

zawarty słynny traktat litewsko - so- 

wiecki przyznający Wilno Litwie. Trak 

tat ten potwierdzony został przez So- 

wiety za pośrednictwem późniejszych 

aktów dyplomatycznych pomiędzy Ko- 

wnem i Moskwą. Pozwolimy sobie ze- 

stawić w tem miejscu parę faktów, któ 

b re zdarzyły się w roku obecnym 1930- 

tym tegoż samego lipca: 

Przedewszystkiem w Kownie ob- 

chodzono bardzo uroczyście 520-tą ro 

cznicę bitwy pod Grunwaldem, na- 

tomiast nie obchodzono wcale zajęcia 

Wilna z przed dziesięciu laty. Przeciw 

nie niezwykle intensywne uroczystości 

odbyły się właśnie w Mińsku czerwo- 

nym. Tam obchodzono 10-tą rocznicę 

„wyzwalenja zachodniaj Biełarusi z 

pad hniota, panou*. W uroczystościach 
tych brało udział wojsko sowieckie i 

wszyscy urzędowi _ przedstawiciele 

władz sowieckich. Wogóle uroczysto- 

ści miały charakter wybitnie urzędo- 

wy i państwowy... Jakże to? — Sowie 
ty obchodzą uroczyście rocznicę zaję- 

cia ziem, tej samej „Zachodniaj Bie- 

|| Jarusi““, którą na mocy przez nich r=s- 

ъ pektowanego dotychczas oficjalnie 

traktatu przyznają Litwie? — Wyraź- 

na niekonsekwencja. 
Kowno, którego całe istnienie poli 

tyczne nastawione jest na „odzyska- 

nie Wilna“ nie urządza żadnego ob- 

chodu w 10-tą rocznicę wkroczenia 

swoich oddziałów do Wilna? Też wy- 
ražna niekonsekwencja. 

Słuchajmy dalej: Minister Spraw 
Zagranicznych Litwy p. Zaunius i Pre 
zydent Republiki Litewskiej p. Smeto- 

na, uważają za stosowne przesłać do 

Moskwy uroczyste depesze w związku 
z 10-tą rocznicą zawarcia traktatu li- 

'ewsko sowieckiego, a oficjalni przed 

stawiciele Moskwy uważają га stosow 
ne odpowiedzieć na to depeszami po- 

+ dobnej treści, w której takt zawarcia 

traktatu z roku 1920-go zestawiony 

jest ściśle z faktem przyjaźni litew- 
sko-sowieckiej. Dlaczego jednak ciż 
sami dygnitarze sowieccy nie uważają 

zą stosowne wycofania uroczystości 
mińskich, które ze względu na swój 
zasiąg polityczny wyraźnie zaprzecza- 
ja temuż traktatowi?... jednym sło- 

3 wem dlaczego się to wszystko w ten 
„+ sposób odbywa? 

Nam się zdaje, że tych kilka zesta 
wień, jest najbardziej jaskrawą  ilu- 
stracją okropnie błędnej polityki Ko- 

wna uprawianej od dłuższego czasu. 

Polityki oparcia i współpracy na tere- 
nie Wschodniej Europy z Sowietami. 

" Niekonsekwencje wyżej przytoczone 

są jednocześnie odbiciem olbrzymiej 
niekonsekwencji litewskiej polityki za- 
granicznej. —Spróbujmy jednak wy- 
żej zadane pytanie „dlaczego?“ zana- 
lizować: 

A więc: 1) Kowno nie obchodzi 10- 

| tej rocznicy wkroczenia swoich wojsk 
dlatego, że jest to jedna z najciemniej- 

* Szych i najbardziej przykrych kart hi- 

| Storji Litwy, kiedy Wilno, w oczach 

włądz litewskich, zdane było na łaskę 
| i niełaskę hord czerwonych włarba- 

rzyńców. — 2) Mińsk Ala AI 

Uroczystošci, že jest wyrazicielėm tej, 

bez obsłonek dyplomatycznych, praw- 

dziwej akcji imperjalizmu czerwonego 
który zagraża w równym stopniu Pol- 
Sce, jak Litwie będzie zagrażał z chwi- 

lą, gdy posiądzie z nią wspólną grani- 
cę. 3) Moskwa szle do Kowna grze- 

cznościowe depesze i zamieszcza w 
»lzwiestjach* słodkie artykuły, jedno- 
<ześnie popierając mińską uroczystość 
Zajęcia Wilna — dlatego, że prowadzi 
„W stosunku do Litwy perfidną politykę 
że zależy jej na polsko - litewskiem 
 Hieporozumieniu i dlatego w końcu, że 

_ Się z tą Litwą wcale, ale to dosłownie 
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wcale nie liczy, tak samo, jak nie liczy- 

ła się z nią w chwili gdy wzmianko- 

wany traktat zawierała. 

Jakże wyglądał w praktyce ten 

słynny traktat sowiecko litewski z dn. 

12-go lipca 1920 roku, który w póź- 

niejszych czasach używany był przez 

Kowno za bazę całego szeregu aktów 

politycznych, którym dyplomacja ko- 

wieńska chciała nadać znaczenie mię- 

dzynarodowe? Sięgnijmy do prasy li- 

tewskiej z tego okresu. Zwłaszcza po- 

mocnem będzie nam w tem pióro pro- 

fesora Michała Birżyszki, dziś prezesa 

„Związku Wyzwolenia Wilna* w Kow 
nie. 

Pisze on dnia 16 lipca 1920 roku 

na łamach „Echa Litwy*: „15 lipca 

wojsko litewskie wstąpiło do Wilna. 

To, o czem marzyto... i t.d.“ — Ale już 

22 lipca czyli w dziesięć dni po za- 

waiciu traktatu „„oddającego Wilno 

Litwie“, „Echo Litwy“ zmuszone jest 

zanotowač na swoich szpaltach doku- 

ment, o którem napewno nikt w Wil- 
nie nie „marzył... 

Wileński Komitet Wojenno - Rewolucyjny. 

Wilno, 22 lipca 1920 r. 

ROZKAZ Nr. Il. 

Niektóre organy prasy miejscowej, osta 
tniemi czasy, występują coraz wyraźniej 
przeciwko armji Czerwonej, grożąc jej na- 
wet przymusowem usunięciem z obszarów 
gub. Wileńskiej. W sposób najbardziej ja- 
skrawy czyni to „Nepriklausomoji Lietuva" 
(Litwa Niepodległa), która w nr. 2 (136) 
wskazuje na przybycie do Wilna większej 
ilości żołnierzy litewskich, jako na objaw 
wielce obiecujący, wobec tego, że, zdaniem 
„N. L.*, siły Czerwonej armji w Wilnie nie 
Są liczebnię wielkie i. nie wiadomo, która 
strona zwycięży — Czerwona armja czy 
Polska. 

Wymieniona gazeta twierdzi, iż jakkol- 
wiek siły litewskie nie są znaczne, lecz od 
przychylenia się ich na tę lub inną stronę 
zależy los Moskwy i Warszawy. 

Wileński Komitet Wojenno - Rewolucyj- 
ny upatruje w tym usiłowaiie białogwardyj- 
skiej gazety litewskiej poderwać autorytet 
armji GRE, oraz widzi wyraźne dąże- 
nie do zawarcia związku z Polską burżua- 
zyjną przeciwko Republice  Robotniczo - 
Włościańskiej. 

. WLK.W.-R. będąc organem władzy robot 
niczo - włościańskiej, nie może tolerować 
nikogo, kto bezpośrednio lub pośrednio de- 
zorganizuje tyły Armji Czerwonej, pomaga 
1ас w ten sposób kontrrewolucjonistom pol 
skim. 

Wobec tego W.K.W.-R. na cały czas 
przebywania Czerwonej armji w Wilnie za- 
wiesza kontrewolucyjną gazetę litewską 
„Nepriklausomoji Lietuva“, jako organ bia- 
łogwardystów, dążących do związku z Pol- 
ską kontrrewolucyjną. 

Wileński Kom. W.-R. uprzedza wydaw- 
ców wszelkich wydawnictw, że i nadał do- 
puszczający się wykroczeń przeciwko armji 
robotniczo - włościańskiej będą oddawani 
pod sąd i karani z całą surowością praw wo 
jenno rewolucyjnych. 

Prezes W.K.W.-R. 
R. Miuklewicz 

Członkowie: 
Z. Aleksa-Angarietis 
K. Cichowski. 

Rozgoryczone tym rozkazem”, 
„Echo Litwy* zamieszcza artykuł, w 
którym coś wspomina o „szubraw- 

cach, demagogach i spekulantach roz- 
maitego kalibru“ dodaje dalej, iż się nie 
przestraszy Łukiszek, ponieważ „przy 
słonią one na czas pewien obraz zdzi- 

"czenia, jaki wokół siebie wyraźnie już 
dostrzegamy,.,* __ Gdzie to? — A no 

w Wilnie... w 12 dni po zawarciu trak 

tatu sowiecko - litewskiego!... 
a w trzynaście dni po zawarciu 

tegoż traktatu, w „wyzwolonem Wil- 
nie“ za te stowa, „Echo Litwy“ reda- 
gowane przez obecnego prezesa 
„Związku Wyzwolenia Wilna“ — zo- 

staje przez „„Rewolucyjny Komitet Wi- 

leński* zawieszone, redaktor odpowie 

dzialny osadzony na Łukiszkach i do 

sierpnia w mieście ukazywały się wy- 

łącznie pisma komunistyczne!... 

Co się dalej działo, o tem Wilno pa 

mięta dobrze. Ludność i... litewskie 

władze przybyłe z Kowna  ożywiało 
wspólne pragnienie: oby Polska za- 
trzymała tylko pochód  czer- 

wonych barbarzyńców. Żadnych 
wiadomości z Polski nie wolno by- 
ło drukować i zresztą informacyj nie 
było skąd brać. Wszechwładnie pano- 
wała cenzura sowiecka. Dopiero 
10-go sierpnia ukazały się pierwsze, 
po zakazie, litewskie pisma, surowo 

cenzurowane, t. zn. działo się to po u- 
pływie miesiąca od zawarcia trakta 
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Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. , Administra” 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

ewnego traktatu 
tu sowiecko - litewskiego 1920 r. 

..Dnia 18 sierpnia litewskie „„Wia 

domości Wileńskie* zamieszczają: ar- 

tykuł: „Bolszewicy komunikują nam O 

zdobyciu Warszawy”... ale już zaraz 

dalej przerażone tą wiadomością, po 

dłuższych wywodach piszą: „zawcze 

śnie jeszcze krzyczeć nietylko finis Po- 

loniae, lecz nawet „koniec Polsce bur 

žuazyjnej“. — Tak to się wtedy pocie- 

szano w Wilnie, jak widzimy nie tylko 

na ulicach i w mieszkaniach wileńskich 

cichaczem i z trwogą oczekując jutra, 

ale też w litewskich biurach urzędo- 

wych i redakcjach pism litewskich, 0- 

bawiając się mocno, że fakt ten wzmo- 

cni ducha komunistów jeszcze bardziej 

i „..Doda nowych okrzyków w rodza- 

ju „Dotoj Taribu“ — I to wszystko w 
„wyzwolonem Wilnie... 

Było coraz gorzej. Lecz oto leży 
przed nami numer tychże litewskich 
„Wiadomości-Wileńskich* Michała Bir 
żyszki z dnia 27 sierpnia 1920 roku. 
Artykuł wstępny: 

„Nareszcie sami. Oto uczucie, któ- 
re nas od wczoraj ogarnia, uczucie ul- 
gi, wolności”, 

Dlaczego? zapytamy, przecież trak 
tat sowiecko - litewski oddający Wil- 
no Litwie, zawarty był nie 26 sierpnia 
a 12-go lipca? — Dlaczego więc „u- 
czucie wolności* dopiero teraz? — Ą 

dlatego, że ten perfidny traktat, mo- 
cą którego „Litwa otrzymała Litwę* z 
rąk rosyjskich bolszewików — nie 
przyniósł wolności. „Uczucie ulgi“ od 
czuwane przez wszystkich mieszkań- 
ców Wilna bez różnicy narodowości 
przyniosły dnie drugiej połowy sierp- 
nia 1920-go roku, kiedy armja bolsże- 
wicka rozbita została przez Polskę pod 
Warszawą i poczęła się cofać w nieła- 
dzie i kompletnej dezorganizacji. Do- 
piero po zwycięstwie Polski prasa li- 
tewska wyzwolona z pęt cenzury bol- 
szewickiej pisze co się działo w ciągu 
tego półtora miesiąca w Wilnie. Po- 
słuchajmy: 

Półtora miesiąca trwała ciężka dla Wil- 
na okupacja rosyjska, która faktycznie sta- 
ła się jedną wielką, cyniczną „ewakuacją“. 
Komendantura litewska i delegacja litewska 
w mieszanej komisji litewsko - rosyjskiej 
musiała walczyć o każdą ewakuowaną insty 
tucję, o każdy niemal przedmiot, o los po- 
szczególnych mieszkańców. Wilna. Cośniecoś 
z tej walki mogło trafić do pism, lecz naj- 
ciekawsze bodaj, protokóły komisji będą 
mogły być podane dopiero teraz. 

‚ Jak postępowali komuniści na mieście, 
nie mamy potrzeby przypominać. Wszyscy 
to wiemy. „Wiadomości Wileńskie*" i wo- 
góle prasa litewska również brała udział w 

walce przeciwko cynicznej taktyce komuni- 
stycznej, skierowanej nietylko przeciwko rzą 
dowi i społeczeństwu litewskiemu, lecz rów- 
nież przeciwko poszczególnym działaczom 
litewskim, którzy byli dla komunistów nie- 
bezpiecznymi lub niedogodnymi. 

, Zgodnym wysiłkiem komendantury, ko- 
misji, prasy i całego niemal społeczeństwa 
wileńskiego udało się w wielu w. padkach 
rabunek komunistyczny przerwać (LB ogra- 
niczyć, lecz bądźcobądź miasto nasze silnie 
ucierpiało. I rzecz dziwna. 

Dziś wskutek energicznej postawy _na- 
szego dowództwa litewskiego, które 25 sierp 
nia w, stanowczej formie zażądało, by armja 
czerwona wraz ze swemi rewkomami przer- 
wała „ewakuację, władza w Wilnie prze- 
chodzi do naszej Komendantury. 

(Mich. Birżyszka. „Na posterunku 
‚ Wileńskim) 

Tak... „wskutek energicznej posta- 
wy naszego dowództwa...' A skąd to 
dowództwo nabrało nagle takiej ener- 

gji, na którą nie mogło się zdobyć 

przez półtora miesiąca ucisku i wyzy- 
sku, szykan i aresztów, niewoli bar- 

barzyńskiej, mimo, iż to samo dowó- 
dztwo w kieszeni miało czarno na Bia- 
łem napisany traktat litewsko - so- 
wiecki? — Stąd nabrało, że „energicz 
na postawa“ byla dowództwa armji 
polskiej, która zwyciężyła bolszewi- 
ków! 

Nie chcemy poruszać dalszych e- 

tapów stosunków polsko - litewskich, 
chcemy tylko wykazać, czem był trak- 

tat litewsko - sowiecki z roku 1920 dla 

Litwy — świstkiem papieru, zobowią- 

zującym Litwę do neutralności dla tem 
łatwiejszej jej okupacji przez Moskwę! 
I tak by się stało, gdyby wojska pol-' 

skie nie zwyciężyły. — Czem że jest 
dziś ten traktat? Atutem w rękąch dy- 
plomacji sowieckiej przygotowującej 
grunt do przyszłej okupacji „Zapadnoj 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW —. Księgarnia T-wa „Lot“. : 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch'. A 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwałska 13, S. Ma 
MOŁODECZNO — Ksjęgamia T-v 
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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. SWIECIANY — Ksiegarais T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA —- Ksiegarnia Spėtdz. Naucz. 
PIŃSK — Ksiegarnis Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — garnia zkokiej 
SŁONIM — Ža D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 17 

Polskiej Macierzy Szkolnej. 

T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Miekiewiczu 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 

„Ruch“. 

СЕМУ OGLOSZEN: wiersz milimetrowy į<dnoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty osaz 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagranieznie 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie 

Nominacja gen. D. Konarzewskiego 
WARSZAWA, Pat. We wczorajszym rozkazie dziennym M-stwa 

Spraw Wojskowych został wydrukowany dekret nominacyjny w 
brzmieniu następującym: 

Do Pana Generała Daniela Konarzewskiego, pierwszego pod- 
sekretarza stanu w M-stwie Spraw Wojskowych. Poruczam Panu 
kierownictwo Ministerstwa Spraw Wojskowych od dnia 15 lipca 
1930 roku na czas nieobecności w Warszawie ministra Spraw 
wojskowych Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

Spała, dnia 14 lipca 1930 roku. 
Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki, Prezes Rady Mi- 

nistrów (—) W. Sławek. 

  
  

DOOKOŁA ROZWIĄZANIA REICHSTAGU 
Nowe wybory odbędą się 14 września 
BERLIN. Pat. Przychylając się do propozycji gabinetu Rzeszy, 

prezydent Hindenburg dekretem z dnia 18 lipca wyznaczył wybo- 
ry do nowego Reichstagu na niedzielę, dnia 14 września r.b. 

RZĄD POTĘPIA SPRAWCÓW ROZWIĄZANIA REICHSTAGU 

BERLIN. Pat. W odezwie, podpisanej przez wszystkich członków ga- 
binetu, rząd Rzeszy potępia większość rozwiązanego Reichstagu za unie- 
wažnienie zarządzenia prezydenta Hindenburga. Odezwa nazywa większość 
tę masą wewnątrz rozdartą i niezdolną do ponoszenia 6dpowiedzialnošci. 

Prezydent Hindenburg anulował dekrety 
odrzucone przez Reichstag 

BERLIN. Pat. Prezydent Hindenburg wystosował jeszcze przed swym 
wyjazdem do Nadrenji list do kanclerza Rzeszy, w którym go uwiadamia, 
że unieważnił dekrety podatkowe, odrzucone wczoraj przez Reichstag. Je- 
dnocześnie prezydent prosił 
ustaw, niezbędnych dla sanacji finansów Rzeszy, 

o przedłożenie mu niezwłocznie projektów 
a które mogłyby być 

wprowadzone na zasadzie artykułu 48 konstytucji Rzeszy. 3 : 
 W związku z tem gabinet przystąpił do opracomania linji wytycznej 

dla nowych dekretów podatkowych. Cały materjał przesłany został odno- 
šnym resortom do opracowania. 

W czwartek następnego tygodnia zbierze się gabinet na specjalne po- 
siedzenie celem powzięcia uchwał co do nowych ustaw, które prezydent 
Rzeszy po powrocie z podróży drogą dekretu opublikuje. Obecnie wszyst- 
kie rozporządzenia podatkowe prezydenta Hindenburga przestały obowią- 
zywać. Nie obowiązuje więc w chwili obecnej ani ustawa o daninie urzęd- 
ników, ani 5 proc. dodatek do podatku dochodowego. Nie obowiązuje rów- 
nież rozporządzenie o nałożeniu podatku na nieżonatych, _ani o daninie 
obywatelskiej. 

Rozwiązania Reichstahu wywołało złe 
wrażenie 

BERLIN. Pat. Wedle informacyj, 
Nowego Yorku, tamtejsze sfery finansowe uważa 

niepewność wysoce nieszczęśliwe, 

nadchodząc ch do prasy niomieckiej z 
ię rozwiązanie Reichstagu za 

położe- bowiem politycznego 
nia Niemiec wpływa w wielkiej miarze ujemnie na wyniki pertraktacyj kredy- 
towych prowadzonych z A które i tak ze względu na sytuację naryn- 

rudn ku pieniężnym światowym są ti le do przeprowadzenia. 

  

Nota polska w sprawie Gdyni 
GDAŃSK. 19. 7. (PAT). W dniu dzisiejszym komisarz generalny Rze- 

czypospolitej Polskiej na zasadzie instrukcji, udzielonej mu przez rząd pol- 
ski, złożył wysokiemu komisarzowi Ligi Narodów notę w sprawie znanego za 
żalenia senatu gdańskiego, dotyczącego Gdyni. > 

Nota stwierdza, że senat gdański w swych wnioskach nie dąžy do ū- 
zyskania od rządu polskiego jakichkolwiek kroków, mających na względzie 
rozwój ruchu portowego w Gdyni, lecz domaga się zaprzestania gospodar- 
czej działalności narodu polskiego na jego własnem terytorjum i zamknięcia 
wybrzeża polskiego dla ruchu handlowego. Rząd polski uważa, że wnioski, 
przedstawione przez senat gdański, nie mogą być przedmiotem sporu pomię 
dzy Polską a Gdańskiem, ponieważ godzą w niezawisłość i suwerenność po- 
lityczną i gospodarczą jakimkolwiek zobowiązaniem, ograniczającym nieza- 
wisłaść gospodarczą i swobodę rozwoju państwa, rząd polski przywiązuje 
jednakże jak największą wagę do rozwoju portu gdańskiego, uważając go za 
jeden z najważniejszych czynników swojej polityki gospodarczej. Do krótkiej 
noty rząd polski dołączył memorjał ekonomiczny, zaopatrzony w tabele sta- 
 tystyczne, wykazujące na kilkudziesięciu stronach tego memorjału, że w gdań 
skim porcie wzrósł nietylko ogromnie ruch towarów masowych, lecz w głów- 
nej mierze także ruch towarów wysokowartościowych, o który Gdańsk spe- 
cjalnie się upomina. Rząd polski poczynił na terytorium gdańskiem 7 miljo- 
nowe inwestycje kolejowe. Również instalacje portowe gdańskie bardzo się 
rozwinęły. Wkłady w kasach oszczędnoś ci i bankach gdańskich, podobnie 
jak obrót pieniężny i ilość weksli dyskontowanych wzrosły o kilkaset proc. 
Dodać należy, że wzrost życia gospodarczego w m. m. Gdańsku byłby nie- 
równie większy, gdyby nie wszelkie trudności, 
polski w tem mieście. 

na na jakie napotyka handel 

Klęski żywiołowe 
Tajfun niszczy miasta japońskie 

WEDEŃ. Pat. „United Press* donosi 
mieście Nagasaki i wielu innych miastach Japonji. 
wykolejenie się pociągu, przyczem 11 osób 

* 

z Tokjo, że tajfun poczynił wielkie szkody w 
Na stacji Kokura spowodował orkan 

zostało rannych, 

* * 

NAGASAKI. Pat. Nad miastem i okolicą przeszła gwałtowna burza, skutkiem któ- 
rej tysiące ludzi pozostało bez dachu nad głową. Istnieje obawa, że bardzo wiele osób 
zginęło w morzu. 8 statków żeglugi przybrzeżnej i 83 łodzie motorowe zatonęły. Linje 
kolejowe doznały poważnych uszkodzeń. liczba ofiar wśród ludności wybrzeża dochodzi 
do kilkuset. Straty wynoszą około 20 miljonów jen. 

Biełarusi* z Wilnem. 
Tak samo jak w roku 1920 mimo 

istnienia tego traktatu zamykano  pi- 

sma litewskie i wsadzano działaczy li- 

tewskich do więzienia — tak samo w 

roku 1930, mimo istnienia tego trak- 

tatu urządzają bolszewicy w Mińsku 

wielkie manifestacje za zajęciem Wil- 

na. — Wtedy i dziś uważają oni Ko- 

wno za przydatnego dla siebie pionka 

„własnych zamiarów i posunięć. 

Rozumie to wiele ludzi w Kownie 
i dlatego w 1926 roku rozstrzelano tam 

tylu bolszewików, a w 1930 nie od- 
ważono się obchodzić jubileuszu wkro 

czenia wojsk litewskich do Wilna, więc 

tem więcej niezrozumiałą jest dla nas 

polityka kowieńska opierająca przysz- 

łe losy Litwy o przyjaźń dzisiejszej 

Moskwy. m. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*, 
     

  

   

    

  

          

    

j groszy. 
  

numeru dowodowego 

Po pogrzebie Ś. p. prof. 
W. L. Jaworskiego 
Po pogrzebie śp. profesora Włady- 

sława Leopolda Jaworskiego, na zapro 
szenie p. Zdzisława Tarnowskiego pre 
zesa prawicy narodowej, zebrali się w 
jego mieszkaniu członkowie prawicy 
narodowej, poczem prezes wygłosił 
przemówienie, poświęcone pamięci zna 
komitego uczonego i polityka, nacecho 
wane głęboki m żalem i gorącem uczu 
ciem. 

Następnie, na wniosek prof. Estrei 
chera, postanowiono ufundować w ko 
ściele św. Anny tablicę pamiątkową 
śp. Jaworskiego. Po tej uroczystej ma- 
nifestacji udali się senatorowie Zdzi- 
sław Tarnowski i dr. Stanisław Dąmr 
ski oraz p. Jan Konopka do mieszkania 
p. Jaworskiej, aby w imieniu prawicy 
narodowej wyrazić wdowie najgł zb- 
sze współczucie wszystkich przyjaciół 
i towarzyszy pracy zmarłego. 

Z powodu zgonu profesora Włady- 
sława Leopolda Jaworskiego nadesz- 
„y liczne depesze kondolencyjne, m. in. 
od rektorów, prorektorów i dzieka- 
nów wyższych uczelni, od wielu uczo 
nych, konsulów francuskich w Katowi- 
cach i w Krakowie, od prezesa Proku- 
ratorji Generalnej Bukowieckiego, od 
lubelskiej Rady Adwokackiej, Ponad- 
to depesze nadesłali: Aleksander Led- 
nicki, Wacław Makowski, p. wojewo- 
da Kwaśniewski przysłał depeszę Sena 
towi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 
redakcji „Czasu* nadesłał telegram 
kondolencyjny Marszałka Sejmu. Igna- 
cy Daszyński. й 

ECHA STOLICY 
KONFERENCJA PRASOWA U MIN, 

SPR. ZAGRANICZNYCH. 

WARSZAWA. 19. 7.' (PA). W dniu 
19 bm. odbyła się w Ministersetwie 
Spraw Zagranicznych konferencja pra 
sąwa, na której po zagajeniu jej przez 
naczelnika wydziału prasowego p. Le- 
ona Chrzanowskiego dyrektor departa 
mentu ekonomicznego Ministerstwa 
Rolnictwa dr. Adam Rose wygłosił re- 
ferat, omawiając ostatnią propozycję - 

polską zwołania w sierpniu rb. konie- 
rencji ministrów rolnictwa państw 
środkowej i wschodniej Europy. 

, Zasadniczym motywem, na którym 
opierała się Polska, zwołując konfe- 
rencję, jest dążność do złagodzenia 
kryzysu rolniczego zainteresowanych 
państw przez ograniczenie wzajemnej 
konkurencji i unormowanie wymiany 
produktów rolnych pomiędzy temi pań 
stwami. 

BYE aaa | 

WYSOKI GATUNEK przy © 
NIEWYSOKIEJ CENIE! i 
To trudne zadanie rozwązała 
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Mamy różne Sumydo ulokowania 
na hipoteki miejskie i wiejskie. Ajencja 
„Polkres“ Wilno, ul, Królewska 3, 
tel. 17-80. —0       
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LEKARZE: 

Dt ВО О wasza re: 
SE, czopłciowe. 

Mickiewicza 28, Od GA i 4—8 w. 

Dr Bltmowicz 
tel. 921, 

Wielka 21, od 9—1 i 8—7. 
choroby skórne, wene- 0-1 (itsherq zed a NT Geo Ausis 

Ё * horoby skórne, we- Dr kenigchar og. cc 
Mickiewicza 4. Od 9 —12i 4-—8. Tel. 1090 

piciowe 

I Szytwindł choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9-1 i 3—7, 

r Zeldowiczowa 00. cz 

chor. weneryczne, skór- 
ne, i maczopłciowe, 

1    

  

  
  

  weneryczne i na- 

rządu moczowego. 
Mickiewicza 24. Od 12—92 i 4—6,Tel, 277.  
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ECHA KRAJOWE 
B. poseł Sobolewski skazany za fałszywe 

zeznanie 

8 
Sąd okręgowy w Nowogródku na sesji wyjazdowej w Stołpcach rozpa- 

trywał sprawę byłego posła 
a AbEsaue cywilnej. Były poseł Sobolewski został skazany na dwa miesięce 
więzienia. 

Rolnik graniczny zraniony przez litwinów 

obolewskiego, oskarżonago o fałszywe zernanie 

Onegdaj w dzień na odcinku Kalety wracało z Litwy, z robót, trzech rolników 
którzy zostali zatrzymani przez straż litewską. 

Jeden z rolników Władysław Chociewicz ze wsi Chonówka za niezbyt szybkie oka- 
zanie zawartości kieszeni został uderzony przez litwina, a gdy zapowiedział że będzie 
skarżył rozwscieczony strażnik uderzyl go bagnetem raniąc ciężko w bok. 

  

Z pobytu Pana Prezydenta 
w Łyngmianach 

Dzień 29 czerwa 1930 r. nadługo zo- 
stanie w pamięci tutejszej ludności. Już na 
kilka dni przed oznaczonym terminem, miej- 
scowa ludność z zapałem zaczęła przygoto- 
wywać się do uroczystego przyjęcia Głowy 
Państwa. 

Wybudowano trzy bramy  tryumfalne, 
wspałniale udekorowane zielenią, z napisa- 
mi w języku polskim i litewskim. Przy pier- 
wszej bramie, na wjeździe do miasteczka 
witały Pana Prezydenta tłumy miejscowej 
ludności ze szkołami, litewską organizacją 
Św. Kazimierza i miejscową strażą pożarną 
na czele. 

Z chwilą zbliżenia się samochodu Pana 
Prezydenta nastrój wśród zgromadzonych 
tłumów był uroczysty i podniosły. 

Powagi chwili dodawał dzwon huczący 
na miejscowym kościele, mieszający się z 
okrzykami „Niech żyje!” 

W imieniu parafjan powitał Pana Prezy 
denta miejscowy proboszcz ks. Aleksander 
Mic, zaś w imieniu ludności, radny gminy { 
p. Kazimierz Gajgałas, wznosząc okrzyk na 
cześć Pana Prezydenta, podchwycony przez 
tłumy. Następnie Pan Prezydent udał się do 
drugiej bramy, gdzie witany był przez lud- 
ność żydowską, skąd pojechał do strażni- 
cy K.O.P., poczem Pan Parezydent zaszczy- 
cił swoją osobą miejscową szkołę powszech 
ną, przy wejściu do której został powitany 
przez kierownika tejże szkoły p. M. Świę- 
cieckiego. Na tle pięknie udekorowanej sali 
kilimami, robotami dzieci, oraz zielenią, zgru 
powana dziatwa ze szkoły powsz.. w Łyn- 
ginianach, Antolsknie i T-wa „Rytas“ z Ki- 
szek witala Dostojnego Gościa hymnem pań 
stwowym. Następnie uczenica II oddziału z 
miejscowej szkoły Wilhelminka Kordelisów- 
na witała Pana Prezydenta wierszykiem spe 
cjalnie na ten cel napisanym przez miejsco- 
wego nauczyciela, następującej treści: 

„Witaj nam Panie drogi, 
przez wszystkich równo kochany! 
Żyje tu naród ubogi, 
lecz Polsce i Tobie oddany! 
Przez usta nasze dziecinne 
przyjm szczere zapewnienia, 
że miłość wielka nas łączy, 
Nie żadne senne marzenia. 
Miłość braterska potężna 
zesłana z Boga woli, 
zjednoczy wspólne Ojczyzny 
pod znakiem Orła — Pogoni! 
Witaj Włodarzu Ojczyzny 
na progu naszej tej szkoły! 
Niech przyszłość zgoi nam blizny 
niech znikną chwile niedoli! 

My, dziatwa matki tej ziemi, 
niesiem Ci serca swe w dani, 
Byś w chwilach troski o Państwo 
czuł, żeśmy z Nim duszą związani. 

Że myślą, pracą, czynami 
dążym do. chwały Ojczyzny, 
by godnie strzec przed wrogami 
pradziadów naszych spuścizny! 

Ta sama dziewczynka podając Panu 
Prezydentowi bukiet kwiatów  przemówiła 
do Niego w języku litewskim, tłumacząc wy 
powiedziane słowa na język polski. Wypo- 
wiedziany wierszyk i słowa przez dziecko 
litewskie, wysłuchane było przez Pana Pre- 
zydenta i zgromadzonych z wielkiem skupie 
niem, na twarzach można było zauważyć 
wzruszenie i radość. 

Pan Prezydent serdecznie uściskał nia- 
łą bohaterkę chwili, ofiarowując jej na pa- 
miatkę medaljonik. Dziatwa pod  przewod- 
nictwem nauczycielki ubranej w litewski 
strój narodowy, odśpiewała jeszcze kilka 
piosenek, poczem Pan Prezydent żegnany 
okrzykami „Niech żyje* oraz hymnem na- 
rodowym śpiewanym przez dzieci, opuścił 
szkołę i udał się w dalszą drogę. Wrażenie 
z tej uroczystości było podniosłe i szczere. 
Pan Prezydent swem sympatycznem i ży- 
czliwem obejściem zdobył serca wszystkich, 
nie było słów zachwytu i uwielbienia dla 
tego dobrego „króla”, który ze wszystkimi 
rozmawia, a nawet podaje rękę. m. j. ś. 

MEJSZAGOŁA 
. „Ostatnią uroczystością na zakończenie 

bież roku szkolnego, był obchód 25-lecia 

  

W. Treeman 

walki o szkołę polską. Połączyły się w tej 
uroczystości szkoły całej gminy, z Mejsza- 
golskiej i innych parafij. 

Rozpoczęto od nabożeństwa, jak zwy- 
kle wszystkie obchody, urządzane przez 
szkoły lub komitet Pracy Społeczno-oświa- 
*owej, co się zwykle łączy, gdyż nauczyciel 
stwo pracuje w komitecie. Za szeregiem 
sztandarów szk. niesiono obraz M. Boskiej 
Ostrobramskiej, który nabyto ze składek 
dzieci i ofiarowano do kościoła ku uczcze- 
niu 25-letniej rocznicy walki o szkołę pol- 
ską. Po nabożeństwie przeszedł przez mia- 
steczko uroczysty pochód z plakatami i od- 
powiednio ugrupowanemi dziećmi. Najpierw 
krakowiacy nieśli plakaty: „Oświata”, „25-1е 
cie szkoły polskiej", „Uczmy się chętnie" i 
t. p. Sztandary; wszystkich szkół, potem 
oddział małych dzieci z plakatą A.B.C., da- 
lej oddział dziewczynek z Miedziuk w bia- 
łych sukienkach w wieńcach z bławatków z 
wielką książką na czele i plakatem „Niech 
żyje książka”. 
Dalej ogromny kałamarz, pióro i ołówek, 
niesione przez Krasnoludków za plakatą 
„Uczmy się pisać". Na końcu „Matura cze- 

a nas* na plakacie przed oddziałem VII- 
klasistów i klasistek. 

Uczestnicy pochodu ustawili się przed 
szkołą. Po krótkiem okolicznościowem prze- 
mówieniu byłego ucznia szkoły mejszagol- 
skiej Pażusia Jana rozpoczęły się występy 
szkół: śpiewy, deklamacje, gimnastyka, na 
zakończenie wiersz wiosny i motylków — 
w odpowiednich kostjumach. Nie żal pomy- 
słu i pracy urządzających, gdyż widowisko 
było wielką atrakcją dla ludności, zebranej 
na odpust w Mejszagole 24 czerwca. Wie- 
czorem odbyło się pod reżyserją p. Kazimier 
skiego przedstawienie zw. Strzeleckiego z 
udziałem młodzieży pozaszkolnej. Odegrano 
starannie przygotowaną sztukę „Jego ka- 
pralska mość*. Przedstawienie to ma być 
powtórzone w Podbrzeziu. 

Prezydjum Komitetu 

Skandaliczny rozkład jazdy 
pociągów Wiino — Zawiasy 

Jak świat światem, nie spotykano po- 
dobnego „rozkładu jazdy Pocacow jaki 
istnieje w Dyrekcji wileńskiej na linji Wil- 
no — Zawiasy. Proszę posłuchać: wyjecha- 
liśmy z Wilna w sobotę o godz. 14-tej, min. 
15 i o godz. 15-tej z minutami byliśmy już 
w Zawiasach Bawiliśmy wszysetkiego godzi 
nę, gdyż zaraz o godz. 16-ej z minutami 
odjeżdża pociąg „do IWilna'. 

Wsiadamy do pociągu, przepełnionego 
przez pątników, jadących do Kalwarji. Przy- 
jeżdżamy wreszcie do Landwarowa i tu 
dzieją się rzeczy niesamowite, rzeczy skan- 
daliczne, wołające o pomstę do nieba: lo- 
komotywa najspokojniej w świecie odchodzi 
do Wilna, a wagony z pasażerami pozosta- 
ją aż do godz. Ż0-ej, min. 50!!! Dzieje się 
nieopisany wrzask i pisk. Za pięć godzin ma 
ruszyć pociąg!!! Byli chorzy, kobiety z 
dziećmi, ludzie, mający terminowe sprawy i 
t. d. Lecz co to kogo obchodzi! „Zamoż- 
niejsi' dążą ku autobusowi, kursującemu na 
linji Troki — Landwarów —Wilno, inni zaś 
pozostają w wagonach i czekają boskiego 
zmiłowania. Nagle zjawia się pociąg war- 
szawski, zdążający ku Wilnu. W Landwaro- 
wie dzieją się teraz rzeczy rozpaczliwe: 
wszyscy przerzucają się na pociąg  „war- 
szawski*, oczywiście z biletami na pociągi 
podmiejskie! Konduktorzy prowadzą zacie- 
kłą walkę z ttumem pątników, nie wpuszcza 
jąc do wagonów. (Miejsca były, chodziło o 
bilety). Tłum jednak napiera. Konduktorzy 
wzywają policję. W tem sygnał, pociąg ru- 
sza. Krzyk, wycie, płacz, zgiełk nie do opi- 
sania. Znaczna część pasażerów została aż 
do godz. 20-ej min. 50. 

I tak się dzieje co sobota, od dwuch 
miesięcy, kiedy został wprowadzony „w ży- 
cie* letni rozkład. 

W imię dobra publiczności, w imię lo- 
giki ludzkiej, zapytujemy wileńską Dyrekcję 
Kolejową: kto układał R. rozkład 
na linji Wilno — Zawiasy? Dlaczego po- 
ciąg z pasażerami pozostaje w Landwaro- 
wie aż pięć godzin, skoro lokomotywa te- 
goż pociągu Odchodzi zaraz do Wilna? 

Podróżni. 

Oszukany miecz 
Jim Kennedy, jak zwykle zbyt 

spokojny i zrównoważony aby się 
śpieszyć w jakiejkolwiek sprawie, ka- 
zał się wieść taksówce do mieszkania 
Claytona, w pięć minut po telefonicz- 
nem wezwaniu. Chociaż wezwanie to 
wyłuszczało jedynie chęć zasięgnię- 
cia rady przyjaciela, wszakże Kenne- 
dy odczuł w głosie Claytona jakąś 
niezwykłą, rozpaczliwą nutę. Przy- 
pomniały mu się dni, kiedy to wspól- 
na ich firma załamała się katastrofal-' 
nie i gdy obydwaj znaleźli się w obli-, 
czu kompletnego bankructwa. Od 
tego czasu Kennedy stanął znów na: 
silnych nogach, ale Chayton był wi- 
dać uczyniony z wrażliwego materja- 
łu i nie mógł już wrócić do zupeł- 
nej równowagi. 

Mieszkanie jego znajdowało się. 
na czwartem piętrze w jednej z 
tych tysiącznych, podobnych do siebie 
kamienic w dzielnicy wschodniej Ken- 
nedy potykając sięna źle oświetlonych 
schodach, wdrapał się wreszcie na 
czwarte piętro i zapukał do odrapa- 
nych drzwi. ‹ 

— No, co tam się stało nowego? 
— Spytał Claytona, gdy ten wpu- 
šcit go do przedpokoiku. 

Clayton staraniezamknął drzwi i 
wprowadził gościa do małej  zlekka 

zaniedbanej sypialni, poczem dopiero 
mruknął: , 

— Nerwy, prawdopodobnie. W 
każdym razie ty to sobie napewno 
tak wytłomaczysz. 
— Nie mogę sobie wytłomaczyć te- 

go tak ani owak, bo nie mam poję- 
cia o co ci właśnie chodzi! — wykrzy- 
knął Kennedy. 

Clayton zaśmiał się chrypliwie. 
— Dobrze, opowiem ci wszystko. 

Weź sobie papierosa. Masz tam za- 
pałki. Czy byłeś kiedy na wielkich 
targach w Islington? 

— Raz czy dwa w życiu. 
—-Poszedłem tam w zeszły pią- 

tek. Ale nie miałem szczęścia, nie 
znalazłem nic osobliwego i już mia- 
łem wracać z niczem do domu, kiedy 
nagle zauważyłem w jednej budzie 
pomiędzy stosami różnych  rupieci, 
miecz, obosieczny miecz, z ostrzem 
długiem na jakie dwie stopy. Wzią- 
łem go do ręki i to wywołało cały 
potok objaśnień ze strony właściciel- 
ki budy, tłustego babska z chytremi 
oczkami. 

.,. Jądrem tej historji było, że mąż 
jej, ex-żeglarz, podróżował kiedyś z 
kilku misjonarzami po Północnych Chi 
nach. Nie powiedziała mi w jakim 
tam występował charakterze, ale przy 
puszczam, że musiał być rodzajem 

Prezydent Hindenburg objeżdża tereny 

ewakuowane 
BERLIN. Pat. Prezydent Hindenburg wyjechał wczoraj do Nadrenii, 

gdzie odbędzie uroczysty objazd terenów ewakuowanych. Wskutek wypad- 
ków, związanych z rozwiązaniem Reichstagu i wyznaczeniem nowych wy- 
borów, kanclerz Bruening nie weźmie udziału w podróży prezydenta. 

Wspólny front przemysłu srodkowo- 
europejskiego 

WIEDEN. Pat. W-g doniesień z Bukaresztu, rozważany jest obecnie 
plan stworzenia wspólnego przemysłowego frontu środkowo-europejskiego 
na wypadek osiągnięcia na rozpoczynającej się dnia 21 bm. konierencji 
w Sinaja porozumienia w kwestji jednolitej polityki agrarnej państw rolni- 
czych naddunajskich. 

Parlamentarzyści polscy u ambasadora 
Skirmunta 

LONDYN. Pat. W piątek wieczorem ambasador Skirmunt podejmo- 
wał obiadem parlamentarzystów polskich, przybyłych na kongres unji par- 
lamentarnej. W obiedzie wzięli udział posłowie wszystkich ugrupowań pol- 
skich oraz Graebe i Krayczyrski z koła niemieckiego i Rozmaryn z koła 
żydowskiego. Parlamentarzyści narodowości ukraińskiej nie odwiedzili am- 
basady. Po obiedzie odbył się raut. 

Zgon marszałka hr. Jasukata 
TOKJO. Pat. Zmarł tu w 84-tym roku życia marszałek hr. Jasukata 

Oku, ostatni z wybitnych uczestników wojny rosyjsko-japońskiej, w której 
brał udział w charakterze dowódcy armji. 

Sensacyjne odkrycie Źródła nafty 
piekarz tucholski może stać się milionerem 

GDYNIA. Pat. Sensacyjne odkrycie źródła nafty przy kopaniu studni 
w ogrodzie piekarza Kalafa przy ul. Seminaryjnej w Tucholi ściąga coraz 
to więcej ciekawych, a to tembardziej, że zamiast wody ze studni czerpią 
i wypompowują olej naftowy w najlepszym gatunku, który pali się jasnym 
płomieniem i nie kopci. 

Źródłem tem zainteresowało się starostwo, które poczyniło kroki, aby 
sprowadzić rzeczoznawców i sprawdzić jakość tej nafty oraz obfitość źródła 
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Miasto-ogrod JASZUNYE 
dalsza sprzedaż działek budowianych EF 

w niedzielę dnia 20 b. m. w biurze tartaku w Jaszunach. —0 
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DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
20 lipca. Front południo - wschod 

ni generała Rydza - Smigłego. Na przy 
czółku mostowym Wołoczyska trwają 
zażarte walki. Działa tam pięć nieprzy 
jacielskich pociągów pancernych. Bry 
gadę jazdy, która w sile około 800 sza 
bel przedarła się na tyły przedmieś- 
cia, wyrzucono z powrotem na wschód 
ni brzeg Zbrucza. 

Zagrożona daleko na zachód się- 
gającem okrążeniem jazdy Budzienne- 

wym odcinku 4-ej armji nieprzyja- 
ciel zajął Rzeczycę, na północnym Sło- 
nim. 

l-a armja: Celem umożliwienia 
swej grupie przeprawy przez Niemen 
generał Żeligowski przeprowadza od 
rana tego dnia natarcie na Grodno i 
oddziały 4-ej sowieckiej armji, wycho- 
dzące z puszczy grodzieńskiej ku Niem 
nu. W akcji na Grodno odznacza się 
19-ta brygada piechoty pod dowództ- 

go 18-a dywizja generała Krajowskie- 
go przeprowadza odwrót w rejon Ra 
dziwiłłowa. 

2-ga armja. Po całodziennych wal 
kach w rejonie Targowica — Młynów, 
3-a dywizja legjonów wycofuje się nad 
Styr. 

Front północno — wschodni, ge- 
nerała Szeptyckiego. Na  połudi nio- 

wem pułkownika Małachowskiego. 
155-ty pułk piechoty ze składu tej bry 
gady, po walkach na fortach  twier- 
dzy, pochodzi na odległość dwóch ki- 
lometrów od miasta. W ciągu nocy 
grupa generała Żeligowskiego uwolnio 
na dzięki powyższej akcji od nacisku 
ze strony nieprzyjaciela, przechodzi 
Niemen pod Komatowem i Łunną. 

  
  

CIEŃ TROCKIEGO NA MOSKIEWSKIM ZJEŹDZIE 
KOMUNISTYCZNYM 

Trocki już od dłuższego czasu prze-.elementy też podjudzały przeciwko 
bywa nad brzegami Bosforu, gdzie Stalinowi, Oni rzucili sę na Staliaa 
zajęty jest pisaniem swych pamiętni- tak samo, jak to uczynił Trocki". Ani 
ków. Ma on drogę do Rosji raz na logia między Trockim a prawymi opo 
zawsze odciętą, gdyż jest dla każde- zycjonistami jest więc w pojęciu Ord 
go chyba rzeczą jasną, że jego prze- żenikidze'go czysto mechaniczna. 
ciwnicy nigdy już nie zezwolą na Podobną analogię przeprowadził 
powrót Trockiego do kraju. w swem przemówieniu znany ideoiog 

Zdawaćby się mogło, że w ta- stalinowskiego komunizmu, Jarosław 
kich warunkach Rosja sowiecka szyb Ski, który powiedział, między inrenii, 
ko powinna o Trockim zapomnieć. W cc następuje: „Tworząc błok z re- 
rzeczywistości jednak tak nie jest, , negatami, współpracując z ele ::enta- 
Trockiego w Moskwie dobrze pamię- mi kontr - rewolucyjnemi, Trocki, 
tają, a jego cień nawet spać nie da- mógłby z powodzeniem połączyć się 
je Stalinowi. iPrzy każdej okazji, czy z „-Socjalisticzeskim  Wiestnikieni“ 
to wczasie konferencyj partyjnych czy S. W. jest berlińssin organem ru- 
to w okresach wzrostu prądów opo- Ssyjskich socjal - de nokratów, prze- 
zycyjnych, imię Trockiego pojawia się bywających na emigracji, przyp. red. 

na łamach pism sowieckich i pada Z ' Połączenie takie jak z ironją stwier- 
trybun publicznych. „Od Trockiego dza Jarosławski, GE dodszab w 

pochodzi wszelkie zło” -— oto motyw znacznej mierze wydatki organizacyj- 
przewodni przemówień i artykułów, nę Trockiego na rzecz <ontr-rewolt- 
skierowanych swem ostrzem  prze- cji, Najlepszym dowodem wspóipra- - 

ciwko propagatorom wszelkich haseł cy trockistów z socjal - demokratam 
opozycyjnych. „Trockizm jest zdła- —_ mieńszewikami na terenie mędzy-- 

wiony, ale jego „bakcyle jeszcze ŻY- narodowym jest, zdaniem Jaro- 
ja”. — tak zwykli mawiać zwolenni- słąwskiego, — utworzony niedawno 
cy Stalina, nieustannie nawołujący ną wiedeńskim kongresie  bezbużci- 
do kontynuowania walki z rozbitkami ków blok socjalistyczo - trockistycz- 
trockizmu. A „„Ny, skierowany swem ostrzem prze- 

Do jakiego stopnia Trocki wciąż ciwko komunistom. | 

jeszcze niepokoi umysły działaczy | Rzecz znamienna, że przedstawicie- 
sowieckich, można się było najle- ję prawicowego „odchylenia* w par- 
piej przekonać podczas obrad zam- tj; komunistycznej w stanowczy spo- 
kniętego niedawno XVI-g0 ogólno- sg protestują przeciwko utożsamia 
związkowego zjazdu partji komuni- niy jch z trockistami. Tak naprzyk- 
stycznej. Cień Trockiego unosił SiĘ ząq przeciwko wygłaszaniu podob- 
przez cały czas trwania obrad nad zja nych zdań zastrzegł się z całą sta- 
zdem moskiewskim, „ jego nazwisko nowczością Rykow, odmawiający 
wymieniane było zarówno w trakcie twjerdzeniom 0 współpracy „prawi- 

przemówień poszczególnych  delega- cowców'* ze zwolennikami Trockiego 

  
Ža
 

OKUCIA, 

ARMATURY, CEMENT 
PAPĘ, 

g NARZĘDZIA, - 
ARTYKUŁY TECHNICZNE i t. p. 

Ceny fabryczne! Dostawa natychmiastowa! 

  

  

KOŁTYNIANY, Pow. Święciański. 

— „Przyszła kryska na Matyska".Zyg- 
munt Łagoda, były iunkcjonarjusz gm. Koł- 
tyniańskiej przez cały czas swego pobytu 
w Kołtynianach był kością w gardle miej 
scowej ludności. Nie mogło się odbyć żadne 
zebranie, przedstawienie, ani też zabawa w 
należytym porządku, zawsze obecność tego 
urzędnika, wywoływała awantury i zamie- 
szania, wstrzymujące pracę organizacji i 
podkopując autorytet osób drugich. Wycze- 
kiwano więc z niecierpliwością aż osobę 
zbyteczną usuną odnośne władze. I chyba 
nie doczekanoby się nigdy tak wielkiego 
święta, gdyby wyżej wspomniany awantur- 
nik nie dobił sam siebie napadem w nocy z 
dnia 3 na 4 maja, na nauczyciela, powra- 
cającego do domu. Po tym wypadku przy- 
szła już „kryska na Matyska* i w  ubie- 
głym tygodniu żegnany przez tłum zrozpa- 
czonych wierzycieli „wyjechał na zieloną 
trawkę". Wydalony jednak jeszcze szukał 
pomocy w oszustwie, zbierając podstępem 
podpisy ludności na podanie do Starostwa 
w sprawie pozostawienia go na miejscu, 
ale i to nic nie pomogło, gdyż nikt faktycz 
nie podpisu nie złożył. Lud odetchnął całą 
piersią oczyszczonem powietrzem i zabrał 
się znowu do cichej, niczem  niezamąconej 
pracy. 5. W. O. Zainteresowany. 

tragarza. Zostali tam niespodzianie 
napadnięci prze półtuzina rozbójni- 
ków uzbrojonych od stóp do głów, i 
gdyby nie pewien miejscowy manda- 
ryn, który się zjawił nagle ze zbrojną 
odsieczą, byliby wszyscy zostali star 
ci bez śladu z powierzchni świata. 

W obecnym wszakże stanie rze- 
czy, rzezimieszki zostały zebrane na 
kupę i mandaryn ogłosił osobiście, że 
nietylko wszystkich sześciu pożegna 
się zaraz na miejscu ze swą głową, 
ale że główny misjonarz, ojciec Os- 
dale będzie asystował przy tej uro- 
czystej ceremonii. 

Ojciec Osdale oświadczył, że wo- 
lałby nie, ale « to nie przekonało 
uprzejmego mandaryna. I w rezulta- 
cie, po asystowaniu przy zdjęciu 
trzech głów z kolei, czcigodny ojciec 
poprostu zemdlał. Mandaryn ofiaro- 
wał się odłożyć dalszy ciąg widowi- 
ska, kiedy misjonarzowi zrobi się le- 
piej, na co ojciec Osdale, 
dział błaganiem, aby trzech pozosta- 
łych skazańców, jakoże nie byli her- 
sztami bandy, zostawić przy życiu i 
wcielić do mandaryńskiej armji. 

Mandaryn, który jak się zdaje, mu- 
siał być dobrodusznym typem, nie 
sprzeciwił się temu projektowi, a ska- 
zańcy też .' oczywiście nie szemrali. 
Jedyną osobą naprawdę zmartwioną 
бу! kat. Utrzymywał on, że miecz je- 
go ma za sobą długą i czcigodną prze- 
szłość i nie przyzwyczajony jest, do te 
go, by go oszukiwano, prędzej czy 

odpowie-. 

  

i jąj kupuje się towar; a- ŃajkOIZYSIaIE] zantowanej dobroci” w 
GŁOWIŃSKIEGO. — Polecamy różne 
nowości sezonowe, 'mory, jedwabie, 

popeliny, satyny oraz pończochy i 

skarpetki modne. 

UWAGA. — WILEŃSKA 27.       
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PM ааваа energiczni, wymowni 
ZEŃMGWIE ; piśmienni, | którzy 
chcą otrzymać posadę na korzystnych 
warunkach, zechcą się zgłosić wraz z 
dokumentami na ul. Mickiewicza 22 
m. 8 (III brama) tel. 14-05, od 10—16. 

Wyprzedaż 
Rakiet tenisowych oraz _ pantofli 

PEPEGE z ustępstwem 25 proc. 

Warsz. Sp. Myśliwska 
Wileńska 10. 

  

  

      
później on sam znajdzie sobie zadość 
uczynienie. 

Nakoniec po długich certacjach — 
wiesz, co znaczy chińczyk, kiedy so- 
bie wbije coś do głowy — kat oświad 
czył, że raczej sam się zabije tym 
mieczem, niżby miał nie dotrzymać 
danego mu przyrzeczenia, ale i to nie 
wiele pomoże, gdyż jeszcze dwa ludz- 
kie życia pozostaną mu niewypłacone 
No, i udało mu się w krótkim czasie 
popełnić samobójstwo przez przecię- 
cie sobie tym mieczem paru arteryj. 
Przepraszam cię, że ci opowiadam 
wszystkie te melodramatyczne głup- 
stwa ale... 
— Mów dalej — rzekł Kennedy nie 

spuszczając uważnych oczu z wynę- 
dzniałej twarzy Claytona. 
— Mandaryn kazał pochować wszy 

stkie cztery ciała, a miecz ofiarował w 
podarunku misjonarzowi. Ojciec Os- 
dale nie życzył sobie posiadania tak 
miłej pamiątki i oddał go zkolei Bil- 
lowi, mężowi tej tłustej baby; ten 
przywiózł miecz ze sobą do Anglji. 

A teraz zakończenie historji. Bill, 
jak dotąd człek porządny i mający 
w poszanowaniu prawa boskie i 
ludzkie, wpadł w złą kompanię. A 
kiedy policjant zjawił się w jego do- 
mu, .-schwycit nagle miecz wiszący 
na ścianie i rzucił się na przedstawi- 
ciela władzy. Obezwładniono go, za- 
nim się stało nieszczęście, ale sędzia 
wziął intencję zbrodni za uczynek i 
wsadził go na pół roku ciężkiego wię- 
zienia. Żona jego sprzedaje teraz 

tów, jak i podczas dyskusji nad aktu- 
alnemi zagadnieniami polityki partji i 
rządu moskiewskiego. Stalinowcy mó- 
wili o Trockim i jego poglądach po- 
litycznych z ironją wprawdzie, ale i 
bez widocznego wzburzenia. Nie trud- 
no było wyczuć, że pomimo powszech 
nego lekceważenia, jakie działacze ko- 
munistyczni Trockiemu na każdym kro 
ku okazują, jest on w Z. $. 5. К 
wciąż jeszcze przedmiotem licznych 

obaw. 
Najwięcej mówił o Trockim na 

ostatnim zjezdzie komunistycznym pre 
zes centralnej komisji kontrolnej, 
Ordżonikidze, ów 
„mistr czystki* który z żelazną bez- 
względnością wypędza z, partji wszy- 

stkich podejrzanych o sympatyzowa- zjązdu komunistycznego podkreślić 
nie z ruchem opozycyjnym komuni- swój nieprzychylny stosunek wobec 
stów. W trakcie swego przemówienia Trockiego i jego zwolenników. Zapom 
Ordżonikidze powoływał się na prze- nieć nie zdołali 

liczne dokumenty, które charakteryzo- zlikwidowanego wodza ani jedni, ani 
wać miały politykę trockistów, wciąż drudzy. 
jeszcze pozostającą pod wpływami 

przebywającego na wygnaniu „Troc- 

kiego. Ordżonikidze nie widzi żadnej 

różnicy między Trockim a prawicowy 
mi opozycjonistami. „Trocki podjudzał 

i podjudza przeciwko Stalinowi, 
powiedział Ordżonikidze, — prawe 

wszelkie osobliwości, które przywiózł 
z podróży, aby utrzymać się do chwi- 
li jego powrotu. W ten sposób kupi- 
łem ten miecz. Historja tej kobiety wy 
dała mi się prawdziwą i objekt ten za 
interesował mię dostatecznie, by zań 
zapłacić pięć szylingów. 

— Gdzie on jest teraz? 
— Tam w kącie oparty o ścianę. 
Kennedy poszedł do kąta i wycią- 

gnął miecz na światło. 
— Ładna robota i doskonale sie- 

dzi w ręku. Ale twoja opowieść ury- 
wa się zbyt prędko. Co się stało od 
czasu, gdyś go kupił? : 

° — — Nic. A wlašciwie nie, niepraw- 
da. Ale prawda brzmi tak głupio fanta 
stycznie... A przytem... 

— Przecież wzywałeś mnie telefo- 
nicznie, aby mi ją powiedzieć... 

— Tak, na to cię wzywałem. Bo 
już nerwy mi odmówiły posłuszeń- 
stwa... W piątek, kiedy  przyniosłem 
miecz do domu, powiesiłem go na 
ścianie nad kanapką. Właśnie mo- 
żna to miejsce widzieć z sypialnego 
pokoju, jeśli się zostawi drzwi otwar 
te. Tej nocy miałem ogromnie wy- 
raźny i niezwykle paskudny sen. Tre 
ścią główną było to, że miecz chce 

koniecznie uciec; że kręcąc się i waha 
jąc na swym gwoździu, daje mi znać, 
że jest się mu dłużnym jeszcze dwa 
życia ludzkie, i że ponieważ należy 
teraz do mnie, te życia będą żywo- 
tami moich dwóch wrogów. 

Kiedy się obudziłem, drżący i spot- 
niały, a oczy me padły z łóżka wprost 

- całej rozciągłości jego istnienia 

przysłowiowy ugrupowania, uchodzące za opozycyj 

wszelkiego uzasadnienia. Rykow 
powiedział między innemi, co nastę- 
uje: ::Na uralskiej konferencji раг 

komunistycznej wymienił ktoś moje 
nazwisko obok nazwiska Trockiego. 
Muszę stwierdzić, że byłem, jestem 
i zawsze będę konsekwentnym  nie- 
przyjacielem wszelkiego - trockizmu. 
Od samego początku tego ruchu i na 

by- 
łem i pozostanę jego zaciętym w 
giem, uważając, że należy w sposób 
jaknajbezwzględniejszy zwalczać 
wszelkie przejawy trockizmu'. 

Tak więc nietylko staliniści, ale i 

ne i reprezentujące prawe „odchyłe- 
nie“ w partji, usiłowały w czasie XVI * 

jednak dotychczas 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 
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na miecz wiszący w następnym po- 
koju, cały lśniący od księżycowego | 
światła, przypominam sobie, że za- 
cząłem sobie gwałtownie wmawiać, 
iż sen ten był głupi i nic nie zna- 
czący choćby dlatego, że nie mam 
żadnych wrogów, którychby miecz 
mógł pozbawić życia. Ale w tejże 
chwili wpadło mi do głowy nazwisko 
Cohlena. 

— (Cohlena? ——spytał Kennedy. 
— Ach, no naturalnie! Ale on popro- 
stu zrujnował nas bez osobistej ura- 
zy, tak, jakby  zrujnował każdego, 
któryby wszedł mu w drogę. 

—Oczywišcie. I starałem się za- 
pomnieć o nim. Ale ten. sen... było 
tak, jakby miecz starał się, wszelkie- 
mi sposobami obudzić moją niena- 
wiść, którą już miałem za umarłą. 
wczorajszej nocy przyszło to znowu, 
tylko jeszcze mocniejsze, jeszcze upor ® 
czywsze... Jim, a gdyby on to zro-4 

bił! 3 
Kennedy obudził się z zamyślenia. 
—Co zrobił? 1 
— Zabił go. 
— Jakżeby mógł to zrobić? Czło- 

wieku, zastanów się! Ą 
— Nie wiem. Ale jeszcze jedna 

noc, taka jak wczorajsza pośle mnie 
do domu warjatów — albo też skoczę 
z tamtego okna wprost na bruk pod- 
wórka! 

— Idjotyzm! 
— Może. Ale — czy mó 

nocować dziś tu ze mną? 

=
   głbyś prze”
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‹ hipoteczne, mogą składać do biura ogłoszeń S. Jutana Wilno, 

> L.0. W, 0 
  

Okropna burza nad Wilnem 
DWIE OSOBY ZABITE, JEDNA RANNA. — HURAGAN WYWRA- 

CA DRZEWA.—POŹAR NA FILARECKIEJ. 

Wczoraj w godzinach obiadowych przeciągnęła nad Wilnem 
gwałtowna burza z piorunami które uderzyły w kilku miejscach 
miasta powodując zrozumiałą panikę. 

Jeden z piorunów uderzył w dom N*t 22 przy ulicy Filarec- 
kiej wzniecając pożar, który został przez straż ogniową ugaszony. 

Nieco potem piorun uderzył w drzewo na ulicy Pioromoent 
które padając zerwało przewody telefoniczne i elektryczne. Zwój 
przewodów elektrycznych spadł na płot domu Nr.38 przy tej 
ulicy co widząc lokatorki tego demu 65-letnia Bronisława Nar- 
kiewiczowa i jej córka Anna usiłowali druty usunąć. Obie zosta- 
ły porażone prądem 0 wysokiem napięciu i poniosły śmierć na 
miejscu. W tej chwili przechodził tamtędy ogniomistrz 3 p. a.c. 
Jan Żywioł który przypadkowo dotknął nogą przewodu. Padł 
natychmiast porażony, lecz zdołano go odratować i w stanie 
ciężkim ulokowano w szpitalu wojskowym. 

Ponadto szalejąca wichura zniszczyła kilka drzew m. in. zo- 
stało obalone stare drzewo rosnące koło domu przy ulicy Koś- 
ciuszki 14. 

Przewody teiefoniczne z Warszawa i innemi miastami rów- 
nież uległy zniszczeniu i dopiere późnym wieczorem zostały na- 
prawione. 

ETPA UIS 

Strażak podejrzany © mord na Pośpieszce 
Wczoraj w dzień policja powiatowa aresztowała funkcjonarjusza wileń- 

skief straży ogniowej Rojko, podejrzanego o mord dziewczyny, trupa której 
znaleziono przed paru tygodniami na drodze Wilno-Niemenczyn. 

Rojko miał narzeczoną, szwaczkę z którą od dawna chciał zerwać. Dziew- 
czyna nachodziła go stale, groziła, tłomaczyła, a nawet oskarżyła go w swo- 
im czasie o zamordowanie ich nieślubnego dziecka, co wprawdzie okazato 
się zmyslonem, lecz jeszcze bardziej naciągnęły stosunki między nimi. Ostat- 
nio strażak korzystał z urlopu. 

Gdy ujawniono morderstwo na Pośpieszce zaginęła jednocześnie i na- 
rzeczona Rojki co sciągnęło podejrzenie że jej właśnie ciało znaleziono w 
przydrożnych krzakach. : 

Rojko został pasy narazie w areszcie centralnym i policja prowadzi 
dochodzenie w ceiu stwierdzenia czy jest on sprawcą tego mordu. 

Echa morderstwa granicznego 
W połowie czerwca donosiliśmy 0 za- tą sprawę i stwierdziła niezbicie winę straży 

mordowaniu przez strażników litewskich o0- litewskiej, która w ten sposób pogwałciła za- 
bywatelki polskiej, Weroniki  Błażysówny wartą w Berlinie umowę o „Małym ruchu 
mieszkanki wsi Mejrany pow. święciańskiego, granicznym”. 
która przekroczyła granicę na podstawie Akta sprawy zostaną przekazane Mini- 
przepustki rolnej. sterstwu Spraw Zagranicznych. 

Specjalna komisja graniczna badała całą 

Krwawy napad rabunkowy na dom bezbron- 
nej kobiety 

Po dokonania rabunku napastnicy 
i jej dwoje 

letniego 

W osadzie Daniłowicze pod Dani- 
łowem (teren brygady K.O.P. Grodno zamordowali Dąbrowską 
położony o 10 klm. od granicy) nie- dzieci: 9 letnią córkę i 8 
znani sprawcy napadli na dom Anny syna. 
Dąbrowskiej żądając wydani pienię- Za zbiegłymi bandytami wszczęto 

dzy. poscig. 

Straż litewska ostrzelała samolot polski 
Wczoraj rano samolot polski lecący z Warszawy do Lidy zbłądził z dro. 

gi I trafił nad granicę polsko-litewską w okolicy Sejn. 
Gdy aeropian znajdował się o 150 metrów od linji granicznej straż litew- 

ska poczęła go ostrzeliwać z kulomiotów uszkadzając skrzydło. 
Lotnik zorjentowawszy się w sytuacji zdołal skierować samolot w głąb 

naszego terytorium i splanował na pobliskiem polu. 

Wileńska Spółka dla Handlu Rurami 
i Artykułami Sanitarnemi 

sp. z ogr. odp. 

BIURO: ul. Wielka 30, telefon Nr. 17-18 

SKŁADY: ui. Piwna 9, 55 Nr. 17-89 
POLECA: ze swoich składów w Wilnie lub wprost z fabryk 

Rury kamionkowe, żeliwno-wodociągowo-kanalizacyjne, żelazne- 

ocynkowane i kształtki do nich, żeliwo emaljowane, fajans sani- 
tarny i wanny. 

Oglądacie samochody -Marquete- 
na wystawie ietniej przy ul. Mickiewicza 16. 

Biuro „Auto-Garaże tel! 13-61. Stacja obsługi tel. 17-52. 

DOGODNE WARUNKI KREDYTOWE. 
Wielki wybór używanych samochodów. Z
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w pierwszorzędnem przedstawicielstwie samo- 
chodowem w Wilnie (marka amerykańska) 

NATYCHMIAST SPRZEDAJE SIĘ NIE DROGO 
SŃj Oferty piśmienne tylko osobom solidnym, mające zabezpieczenie 

ul. Niemlecka 4, telef. 222 pod „Udział*. zj 

— €Czemu nie? Naturalnie — od- miewasz? 
parł Kennedy. 1 — Również dość dobrze. 

Pojechał do swego mieszkania po Clayton ześlizgnął się z łóżka i 
niezbędne rzeczy, a kiedy wrócił, ude- wsunął się w szlafrok i pantofle no- 
rzył go fakt, że Clayton powiesił cne. 
miecz na jego dawnem miejscu nad — Będziemy rzucali losy, który 
kanapą. Obydwaj przyjaciele rozma- pierwszy pójdzie do łazienki. 
wiali do dziewiątej wieczór, poczem —Nie trzeba. Już się wykąpałem 
Clayton zgotował kawy i pokrajał i ogoliłem. 
sandwicze. O dziesiątej zaczął zie- _ — Doskonale. Ale ta moja gospo- 

  

wać i Kennedy zaproponował pójść 
spać. jedno tylko było łóżko w mie- 
szkaniu i Kennedy zmusił Claytona 
do nieustępowania mu go, obierając 
sobie kanapę na legowisko. Clayton 
po niedługich ceregielach przystał na 
ten układ. 

Kennedy nie był senny. Drzwi 
pomiędzy pokojami zostawili otwarte 
1 siedząc na kanapie, Kennedy mógł 
widzieć skuloną postać Claytona wy- 
raźnie rysującą się na łóżku. Przez 
okno miał widok na zbiorowisko da- 
chów i kawałek nieba, przez które 
przeciągały się ciężkie chmury. Od 

do czasu wszakże ukazywał się 
rąbek księżyca, i wtedy sam czu- 

ostrza miecza rozbłyskał się 
srebrnem światłem... 

Kiedy nakoniec zamknął oczy za- 
Padł w sen ciężki bez widzeń. 

_, Nazajutrz był już nawpół ubrany, 
gdy Clayton poruszył się na łóżku, 

> oczy i obejrzał się wokoło 
nie przytomnym wzrokiem. 

* —Ty tutaj? Ach, Boże, na śmierć 
zapomniałem! Czy dobrze spałeś? 

—Dość dobrze. No, a ty jak się 

dyni, co ma utrzymywać mieszka- 
nie w porządku jest doprawdy... Oo, a 
to co? Miecz wisi zupełnie krzywo! 

— №е zauważyłem tego — rzekł 
Kennedy. 

Clayton zbliżył się do kanapy. 
Kiedy si ępo chwili odwrócił do przyja 
ciela, twarz jego była trupio blada. 

— Jim! Na nim jest krew! 
—Krew? 
— Na końcu ostrza! Plama krwi, 

bronzowa i lepka. — Dreszcz nim 
wstrząsnął. — Boże mój! Jim, co się 
stało? 

Kennedy potrząsnął głową. 
— Jak też mogło się coś stać? 
— Mogło się stać — podczas kie- 

dy spaliśmy... 
— Nie mogło — Byłbym przecie 

usłyszał. | 9 BA 
— Nie, niekoniecznie. Błagam cię, 

narzuć płaszcz i zbiegnij nadół po 
gazetę. Tu zaraz na rogu jest budka 
z gazetami. . 

Kennedy rzekł uspakajająco: Р, 
brze, biegnę! — i zniknął we drzwiach 
Gdy wrócił, zastał Claytona już zu- 
pełnie ubranego. 

KRONIKA 
NIEDZIELA 

20 Dziś w. słońca o godz. 3 m. 38 

Czesława 
Jutro 

Wiktora 

. słońca o godz. 7 m, 46 

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 

U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 19, VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 746 

Temperatura średnia -l- 21 

Temperatura najwyż za -|-28 

Temperatura najniższa -|- 17 

Opad w milimetrach: 13 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: w godzinach rannych i popołud- 
niowych krótkotrwałe burze. 

KOŚCIELNA 
— Nieustanna adoracja Przenajswiętsze- 

go Sakramentu. Dnia 20 lipca w kościele w 
Dubrowie przypada całodzienna adoracja 
Przenajświętszego Sakramentu dnia 21 lip- 
ca w kościele w Krewie, dnia 22 — 7. w ko 
ściele w Olkienikach, dnia 23. 7. w Krzywi- 
czach, dnia 24. 7. w kościele w Wilejce sta- 
rej, dnia 25. 7. w kościele w Rykontach, dn. 
26. 7. w Twereczy, dnia 27. 7, w kościele w 
Iszczołnie, 28.7. w kościele w Rudzie Jawor 
skiej, dnia 30. 7. w Żyrowicach, dnia 31. 7. 
w kościele w Różance. 

Dnia 20 lipca przypada odpust w kościele 
w Kuźnicy, Niezbudce, Michałowce, Siderce 
iw Wilnie (kościół Opatrzności Bożej) (k) 

URZĘDOWA 

— Min. Prystor zlustrował ośrodki zdro 
wotne pod Wilnem. W dniu 18 lipca rb. mi- 
nister pracy i opieki społecznej p. Aleksan- 
der Prystor zwiedził ośrodki zdrowotne po- 
łożone wpobliżu m. Wilna. 

W maj. Świątnikach p. minister szczegó- 
łowo oglądał urządzenia dla dzieci  grużli- 
czych, udzielając swoich uwag p. doktoro- 
wej Rondomańskiej, która reprezentowała 
Towarzystwo Opieki nad dźiećmi gružlicze- 
mi przy poradni przeciwgruźliczej. 

W kol. Połuknia p. Jadwiga Brensztejno 
wa, reprezentująca Towarzystwo Opieki 
nad dźiećmi, przestawiła p. ministrowi mło- 
dzież zgrupowaną w tych kolonjach i prze- 
dłożyła swą prośbę o przydzielenie  ob- 
jektu w którym Towarzystwo mogłoby u- 
ważać się za gospodarza i urządzić się 
bardziej na stałe. 

W przejeździe z Połukni przez Legacisz 
ki do Mazuryszek, w Legaciszkach młodzież 
akademicka zatrzymała p. ministra, podej- 
mując go serdecznie i prosząc o przyjrze- 
nie się zabawom sportowym. Po dłuższym 
pobycie i otrzymaniu wyczerpujących infor- 
macyj i trybie życia m.łodzieży, p. mini- 
Ster udał się w dalszą drogę, żegnany okrzy 
kami akademików. 

W. kolonji Mazuryszki prezeska Towarzy 
stwa Kolonij Letnich Zdrowotnych p. Do- 
mańska i członkowie zarządu tego Tow., u- 
dzielali p. ministrowi odpowiednich  infor- 
macyj o stanie kolonij. 

W godzinach poobiednich p. minister u- 
dał się do kol. Kukawka, gdzie zwiedził 
szczegółowo kolonję Centrali Opiek Rodzi- 
cielskich, otrzymujac potrzebne informacje 
od prezeski sekcji kolonijnej Centrali p. H. 
Sławińskiej. 

Towarzyszył p. mini strowi naczelnik 
wydziału pracy i opieki społecznej w wi- 
leńskim urzędzie wojewódzkim p. K. Jocz, 
któremu też p. minister po zwiedzeniu ka- 
żdej z kolonij, dawał zlecenia. 

— Odprawa oficerów pH w sprawach 
sanitarno - porządkowych. W. Komendzie 
Policji Państwowej m. Wilna odbyła się pod 
przewodnictwem zastępcy starosty grodzkie 
go odprawa oficerów Policji, wszystkich ko- 
misarjatów, przy udziale przedstawiciela wy 
działu zdrowia urzędu wojewódzkiego dr. 
Błahoszewskiego, naczelnego lekarza m. Wil 
na dr. Minkiewicza i lekarza starostwa 
Grodzkiego dr. Bielskiego w sprawach sani- 
tarno - porządkowych. Po uzgodnieniu z 
przedstawicielem Magistratu wydane zosta- 
ły zarządzenia, które będą miały na celu 
podniesienie stanu sanitarno porządkowego 
miasta. 

RÓŻNE 
— Wyjaśnienia w sprawie kosztów eg- 

zekucji administracyjnej. W związku z po- 
bieraniem przez Magistrat m. Wilna 5 zło- 
tych na rzecz gminy przy ściąganiu grzy- 
wien z osób skazanych przez władze admi- 
nistracyjne dowiadujemy się ze źródeł urzę 
dowych, że Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych udzieliło w tej sprawie następujących 
wyjaśnień: 

Skierowanie przez Magistrat do skaza- 
nego wezwania do opłacenia grzywny w 
siedmiodniowym terminie nie należy do czyn 
ności egzekucyjnych, lecz tylko je poprze- 
dza. Skazany może zatem w powyższym 
terminie dobrowolnie wpłacić grzywnę do Ka 

Połudn.-wschodni 

  

—No więc? — wykrzyknął Cla- 
yton. 

— Jest tu coś tłustym drukiem... 
Nierówny zdyszany oddech Kenne- 

dy'ego nie był wyłącznie skutkiem 
wspinania się na czwarte piętro.. 

— O czem? 
— Cohlen! 
— Cohlen?!! 
—Tak. Został — został zamordo- 

wany! 
Clayton porwał gazetę z rąk Ken- 

nedy'ego i przebiegł oczyma  sensa- 
cyjną notatkę. 

„Okropne odkrycie uczynił dżiś po- 
we wczesnych godzinach rannych 

policjant patrulujący ulicę Grinby. W 

jednej z bram znaleziono mia- 

nowicie ciało dobrze ubranego, star- 

szego pana, którego głowa odrąbana 

od korpusu leżała o parę kroków dalej 
Z listów, jakie znaleziono w kieszeni 
ofiary, udało się odrazu ustalić, toż- 
samość zamordowanego. Jest nim Ran 
dolt Cohlen, szeroko znany przemy- 
słowiec, właściciel przedsiębiorstwa 
samochodowego. 

—To znaczy — wyszeptał Cla- 
yton ze zgrozą — to znaczy... 

— Nic, prócz zbiegu okoliczności, 
Cohlen był typem, co sobie tworzy 
mnóstwo wrogów. jego życie publi- 
czne miało na sobie wiele skazy, ale 
jego życie prywatne było jeszcze gor- 
sze. Była tam jedna dziewczyna, 
Sally Haddon, którą znałem  osobi- 
ście... Ona... 

— Ale miecz, miecz! — przerwał 

sy Skarbowej ewentualnie sekwestratorowi, 
i w tym wypadku Magistrat niema prawa 
żądać od niego 5 złotych na rzecz gminy. 

Odszkodowanie na rzecz gminy w kwo- 
cie 5 złotych, lub więcej w zależności od 
ściąganej sumy, może b yć pobrane tylko 
wtedy, gdy skazany we wskazanym wyżej 
terminie grzywny dobrowolnie nie uiści i 
sekwestrator rozpocznie czynności egzeku- 
cyjne t.j. przystąpi do opisania ruchomości 
skazanego. 

— Nowa siedziba zarządu Emerytów 
Państw. Zarząd Związku Emerytów Pań- 
stwowych w Wilnie podaje do wiadomoś- 
ci, że biuro zarządu mieści się czasowo przy 
ul. Sierakowskiego w d. nr. 20 m. 10. 

Biuro urzęduje w poniedziałki i czwart- 
ki, pam dni świątecznych od g. 17 

19. do 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś i jutro 
ostatnie dwa przedstawienia przezabawnej 
farsy Feydeau „Dudek *, w której zasłużo- 
ne oklaski zbierają wykonawcy ród głów- 
nych Ceranka, Żurowski i K. Wyrwicz - Wi- 
chrowski. Arcywesoła ta sztuka ściąga liczną 
publiczność, która bawi się wyśmienicie. 

Najbliższą premjerą będzie wartościowa 
komedja polska T. Jaroszyńskiego „Sąsiad- 
ka* w opracowaniu reżyserskiem R. Wasi- 
lewskiego. SYG 

Jutro „Dudek*. Bilety kredytowe i zniż- 
ki ważne. 

— Teatr letni w ogrodzie po Bernardyń 
skim. Rewja Warszawska. Dziś dwa przed- 
stawienia: o godz. 4 pp. po cenach zniżo- 
nych ukaże się po raz ostatni ciesząca się 
wielkiem powodzeniem rewja w 23 obrazach 
„Warszawa — Wilno — New York“. 

Wieczorem o godz. 8.30 wystawiona sen 
sacyjna rewja „Wilno miasto moich marzeń* 
która zdobyła wstępnym bojem publiczność 
wileńską i zyskała ogólne uznanie. Program 
barwny i wielce urozmaicony składa się z 
22 numerów, skaetchów, piosenek, reweller- 
sów i produkcyj baletowych. W' wykonaniu 
biorą udział: M. Czerniawska, E. Czermiań- 
ski, R. Czerny, B. Chomentowski, W. Mo- 
rawska, H. Majchrzycki. Balet pod kierow- 
nictwem K. Ostrowskiego * primabaleriną 
Topolnicką na czele. Chór, Hollywood, rewel 
lersy oraz zespół girls. Pozostałe bilety w 
kasie zamawiań dziś od godz. 11 — 1 od 
godz. zaś 2 w kasie teatru Letniego. 

Jutro „Wilno miasto moich marzeń”. 
„Morskie. Oko". W teatrze Lutnia odbę- 

dą się w piątek 25 i sobotę 26 bm. dwa 
występy rewji teatru „Morskie oko” z u- 
działem W. Wallera, S. Karlińskiej, S. Ryl- 
skiej, ]. Hryniewickiej i W. Kucharskiego. W 
programie ostatnie nowości z repertuaru war 
szawskiego teatru „Morskie oko”, Bilety już 
nabywać można w kasie teatru Lutnia co- 
dziennie 11 — 9 bez przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski — Dziecko cyrku. 
Heljos — Grzesznica z Montparnasse 
Hollywood — Angelita. 
Wanda — Prezydent 
Ognisko — Panna z... temperamentem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. W ciągu 0- 

statniej doby policja interwenjowała w 63 
wypadkach, było w tem 9 kradzieży z któ- 
rych 3 wykryto, 3 wypadki nieostrożnej ja- 
zdy, 2 wypadki pozostawienia dzieci bez 
opieki, dalej 11 wypadków przekroczenia 
przepisów sanitarnych, opilstwa 6. 

— Kradzież pieniędzy. Kwiesielewicz Jó 
zef, Szyszkińska 8, w dniu. 18 bm. zauważył 
systematyczną kradzież przez Tomaszów- 
nę Stefanję, Lipowa nr. 7, która przychodziła 
do poszkodowanego na posługi, gotówki w 
sumie 160 zł. Tomaszównę zatrzymano. 

— Okradzona pod Halami. Rostkowskiej 
Izabeli, Nowoświecka 8 w czasie zakupów 
pod Halą Miejską, skradziono jej 40 zł. w 
banknotach z kieszeni palta. 

— Kradzież w koszarach. Grzegorz Szer 
szeniow, zam. w koszarach I Brygady przy 
ul. Nadleśnej doniósł policji w dniu 18 bm. 
że skradziono pewną ilość prętów żelaznych 
przeznaczonych dla budowy koszar I Bry- 
gady. 4 pręty pochodzące z tej kradzieży 
znaleziono podczas rewizji w jednym ze 
składów żelaza przy ul. Kalwaryjskiej. 

— Śmierć w nurtach Wilji. W dniu 18 
bm. o godz. 20 utonął podczas kąpieli w 
stawie Jerozolimskim 27 letni Kazimierz Bie- 
żan, zam. przy ul. Jerozolimskiej nr. 8. 

— Wypadki samochodowe. Autobus nr. 
14411, linja nr. 3, najechał na słup telefoni- 
czny około przystani statków w Wilnie. U- 
legł złamaniu resor przedni prawy i pogię- 
ta została chłodnica oraz błotnik. 

Również taksówka nr. 14050 na skrzy- 
żowaniu ul. Mickiewicza i 3 Maja najechała 
na Annę Łukjanównę, 3 Maja 7. Potłuczoną 
odwieziono tą samą taksówką do szpitala 
żydowskiego. Życiu nie zagraża niebezpie- 
czeństwo. Szofera zatrzymano. 

— Zaginięcie. W dniu 18 bm. Józefa Aza 
row, Chocimska 43 doniosła policji, że syn 
Edward Azarow, lat 10 wyszedł w ubiegły 
czwartek z mieszkania i nie wrócił dotych- 
czas. 

— Zatrzymanie złodzieja. W dn. 18 bm 
o godz. 4 rano przodownik 6-go komisarja- 
tu Władysław Rusznic w czasie obchodu za- 

  

  
ś.t p. 

z Kudrewiczów Zofja PUHACZEWSKA 
po długich i ciężkich cierpieniach 

w Wilnie dnia 19 
opatrzona Św. Sakramentami zmarła 

b. m. w wieku lat 43. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy Wiosennej 5 (Antokol), 

do kościoła Św. Piotra i Pawła odbędzie się dnia 20 b. m. o godz. 7 wiecz. 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 21 b. 

rdno, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu 
m. o godz. 8 

w. Piotra i Pawła na Antokolu, 
o czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

    

ZSĄDÓW 
POTWORNY MORD RABUNKOWY. 

Mieszkaniec wsi Podbarcie Fr. Martusie- 
wicz uzyskał w banku w M. Solecznikach 
pożyczkę w sumie 270 zł. i schowawszy 
pieniądze starannie udał się w kierunku do- 
mu. 

młodzieńcy, jak się potem okazało Józef 
Wojtkiewicz i Stanisław Jankowski. 

W pewnym momencie, kiedy przecho- 
dzili przez las towarzysze podróży rzucili 
się na Martusiewicza, ogłuszyli go uderze- 
niem odważnika, a następnie zemdlonemu 
poderżnęli gardło i ograbili. 

Dochodzenie policyjne doprowadziło do 
ujawnienia ich udziału w morderstwie i obaj 
zostali zaaresztowani. 

Sąd Okręgowy skazał Wojtkiewicza na 
bezterminowe ciężkie więzienie, a Jankow- 
skiego na 12 lat. 

Sąd Apelacyjny wyrok ten w dniu wczo 
rajszym zatwierdził, Obronę oskarżonych 
wnosili mecenasi Andrejew i Engel. 

SPORT 
MAKABI — 1 P. P. LEG. 1:0. 

Nie wiedzie się coš družynie 1 ppleg. po 
unifikacji z Pogonią. 

Po przegraniu z Baranowiczami przyszła 
zasłużona porażka z Makabią.  Zasłużona, 
gdyż mimo najlepszego składu wobec osła 
bionej drużyny Makabi (bez Terka i Szwarc 
berga) i wyraźnej przewagi fizycznej nie u- 
miała dać sobie radę. Wprawdzie wojskowi 
mieli więcej z gry jednak solowe i bezład 
ne ich zagrania, we wszystkich linjach, ani 
się umywały do gry biało - czarnych. 

W pojedynkach solowych makabiści mie 
li zdecydowaną przewagę zwłaszcza po 
Iprzerwie, kiedy na niektórych graczach 1 
pp. leg'u dało się zauważyć przemęczenie. 

Ostateczny wynik mógł być 2:0 jeśli weź 
miemy pod uwagę drugą bramkę dla  nie- 
zrozumiałych przyczyn nieuznaną przez sę- 
dziego p. Kostanowskiego. (Pan Kostanow- 
ski nie uznał bramki, a chcąc widać do resz 
ty zadziwić widzów podyktował karny n.b. 
przestrzelony przez Szwarca). 

Przebieg gry był następujący. Od po- 
czątku widać przewagę wojskowych, wyra- 
żający się w tem, że gra częściej toczy się 
na połowie gospodarzy. Nie odnosi to real 
nego skutku gdyż niezgrany atak nie może 
sobie dać rady z dobrą obroną Makabi 
(Szwarc Il — Polaczek) i Szwarcem | gra- 
jącym b. skutecznie. 

Po przerwie sytuacja zmienia się o tyle, 
że Makabi coraz częściej przychodzi do gry 
Po jednym z wybiegów Zajdel podprowa- 
dza piłkę odda je ją łącznikowi i ten strze- 
la. Goal. 

Od tego i *.. momentu gra zyskuje 
na tempie. Wojskowi chcą wyrównać, Ma- 
kabi broni się, napada i wkrótce pada druga, 
nieuznana przez sędziego bramka. W  mię- 
dzyczasie sędzia wyklucza Pawłowskiego co 
osłabia jeszcze drużynę. 

Ostatnie minuty gdy przynoszą kilka nie 
wykorzystanychzrywów zdekompłetowane- 
go ataku wojskowych. Nie przynoszą one 
jednak wyrównania. 

Poszukuje si 
nis zastępców 

na stałą pensję oraz prowizję do 
dobrze wprowadzonego towarowego 
artykułu. Zgłoszenia od 10—3 i 5—7 
„Rachuba* W. Pohulanka 1. —0 

  

    
  

Kobiety w ciąży muszą się starać o usu- 
nięcie każdego zaparcia stolca przez używa- 
nie naturalnej wody gorzkiej Franciszka -Jó- 
zefa. żądać w aptekach i drogerjach. 

D.-H.K. Rymkiewicz 
ul. Mickiewicza 9. 

Poleca w największym wyborze OBICIA 
pap. (tapety) z fabryk krajowych od 
zł. i.50 gr. za rolkę 15 metr. i drożej. 

WIELKA wyprzedaż resztek z raba- 
tem od 20 proc. do 50 proc. 

Sprzedaż za gotówkę i na raty. 

  

  З 
    
Kopanica znanego złodzieja Józefa Stankie- 
wicza zam. w domu noclegowym przy ul. 
Połockiej nr. 4. Stankiewicz niósł pakiet z 
bielizną damską, firanką, portmonetką i lo- 
sem loteryjnym. Rzeczy pochodzące z kra- 
dzieży odebrano. Właściciel narazie niezna- 

trzymał na brzegu Wilenki wpobliżu ulicy ny. 

SGODNEARREJE TYCOON ZET RE TOORA OPODEEEOORE WORZETW ORZOTE ETC NZOZ ACZ POPRZ ETATY OWOOOREDAANETYET YĆ. WEW PER APCYZOTOOAEE EORERODZYOSEE EO CC EE ZE TTEACSCA. 

Clayton nieswoim głosem. 
nim krew! Krew, którą jeszcze te- 
raz widać! I rękoj eść była nieled- 
wie ciepła, gdym jej dotknął! Mu- 
simy się go pozbyć — wyrzucić zaraz, 
w tej chwilil 

— Jak? Ale zastanów się, Harry! 
Nie możesz go przecież zniszczyć! Ža 
wielki jest, abyś m:gł wyrzucić go 
gdzieś nieznacznie bez zwrócenia ludz 
kiej uwagi. Zostaw go tu przynaj- 
mniej na jakiś tydzień, czy dwa... 

— Zdejm go ze Ściany — rzekł 
Clayton, ocierając z czoła kropelki po- 
tu i — wsadź go w kąt, żebym go 

nie widział. Czy nie rozumiesz że on 
je jeszcze niezaspokojony, że jeszcze 
jedno życie mu się należy! 
„Kennedy ustuchat wzruszając ra- 

mionami. 

— Będziesz tu nocował jeszcze ze 
mną? — spytał Cla yton. 

— Jeśli chcesz tego. 
— Nie mam jeszcze odwagi być 

sam w nocy. Jim, ja nigdy dotąd nie 
miałem pojęcia, co to jest naprawdę 
strach? 

Clayton spędził dzień niespokojnie. 
Pod wieczór Kennedy zaproponował 
zjedzenie obiadu na mieście i obaj 
przyjaciele udali się do małej restura- 
cyjki, którą znali jeszcze za dawnych 
dobrych czasów. Gwar, muzyka i świa 
tło rozproszyły nieco ponury nastrój 
samotnego mieszkania na  czwartem 
piętrze. е 

Było trochę po dziesiątej, gdy wró 
cili do domu. Kennedy zasnął prawie 

w pokoju schrypły przerażony okrzyk 
Claytona. 

— Co się stało? — zawołał Kenne 
dy i rzucił się poomacku w kierunku 

" «| łóżka przyjaciela. 
— Miecz! Znowu się poruszał! Zo 

baczyłem rękę chwytającą go i usły- 
szałem jak ostrze brzękło o podłogę... 

— Ja nic nie słyszałem. 
+ — Czy możesz przysiądz, że nic? 

— Oczywiście! 
— (Clayton opadł ciężko na podu- 

szki. 
Kennedy stał przy jego łóżku, aż 

dopóki oddech przyjaciela nie stał się 
znowu głęboki i regularny. 

Biła godzina ósma, gdy się Clayton 
obudził następnego ranka. Przez chwi 
lę leżał jak odurzony, potem świado- 
mość jego zaczęła pracować i momen- 
talnie zerwał się z łóżka. 

Miecz wisiał na swem dawnem 
miejscu nad kanapą. Posłanie Kenne- 

'dy'ego było puste, na stole leżał ka- 

wałek zapisanego papieru. Clayton po 

chwycił go drżącemi rękami. 
„Kochany Harry! : 
Mam ci parę rzeczy do powiedze- 

nia ale nie wiem jak wiele mam jesz- 
cze czasu. Ból jest piekielny, jeśli się 
stanie nie do wytrzymania, skończę 

list w pośpiechu. 
Chcę, żebyś wiedział, że twój miecz 

jest zaspokojony i że jego pierwotny 
właściciel może teraz spoczywać spo- 
kojnie w swoim wschodnim raju. To 
ja zabiłem Cohlena.  Nienawidziałem 

Mąż, $yn, Brat i 

Po drodze przyłączyli się do niego dwaj 

Rodzina.       
   

RADJO 
NIEDZIELA, DNIA 20 LIPCA 1930 R. 

10.15: Nabożeństwo z Bazyliki wileńskiej 
Chór katedralny pod dyr. prof. Wł. Kali- 
nowskiego. : 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 
12: Bicie zegara i hejnał z wieży kate- 

dralnej w Wilnie. 
12.10 — 13: Muzyka z płyt gramofon. 
13: Komunikat meteorologiczny. 
17.25 — 18.45: Koncert popularny z 

Warszawy. 
18.45 — 19.10: Feljeton wesoły wygł. 

art. Teatrów Miejskich w Wilnie p. j. Krell. 
19.10 — 19.35: Muzyka z płyt gramofo 

m wych. 1. De Falla: „Noce w ogrodach Hi- 
szpanji“ poemat symfoniczny. 2. Chopin: 
Ballada N-l. g-moll. 

19.35 — 20: „Gdzie byłem, co widzia- 
tem“ — (część Il — Paryż) pog. wygłosi 
T. Łopalewski. 

20 — 20.15: Odcinek powieściowy. 
20.15 — 20.30: Program na poniedzia- 

łek i rozmaitości. 
20.30 — 22.30: Transm. koncertu z 

ogrodu Bernardyńskiego w Wilnie. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 21 LIPCA. 

11.58: Sygnał czasu. 
12.5 — 12.35: Muzyka z płyt gramof. 
13: Komunikat meteorologiczny. 
15.20 — 16.15: Odczyt  turyst.-krajo- 

znawczy z Warszawy. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Kom. sportowy. 
17.35 — 18: „Jugosłowiańska madera 
wrażenia z podróży wygłosi p. Aleks. 

Budrys-Budrewicz. 
18 — 19: Koncert z Warszawy. Muzy- 

ka lekka. 
19 — 19.25: Audycja dla dzieci: Opo- 

wiadania — wygł. p. Zula Minkiewiczówna. 
19.25—19.50: „Geneza i historja alko- 

holu“ pog. wyglosi p. J. Bagan. 
19.50 — 20: Program na wtorek i roz- 

maitošci. 
20 — 24: Transm. z Warszawy. Praso 

wy dziennik radjowy, — koncert miedzyna- 
rodowy z Wiednia i muzyka taneczna. 

Ф 
Hurtowa sprzedaž 

CEĄŃENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

A+ DELL, im 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

# 

Zakład malarski 
Waleriana Woźnickiego 

Wilno,! ul. Wileńska 5. 
Wykonywa wszelkie roboty malarskie i 
pozłotnicze kościelne, pokojowe i 
szyldowe jak w mieście tak i na 

prowincji 

Szyldy emalicwe wypalane. 
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OLEJARNIA | 
| Jerzego PIMONOWA 

Wilno, ul. Rossa 6, telef. 1500. 8 
Bocznica: Pionier-Park 28. 

Propónwie go teńach fodcyczaych 
w ilościach dowolnych i 

I Pokost 2550, ie 
8 farb jasnych i t. p. 

; Pokost odbarwiony 
: Dsad pokosiowy <. 
! Kit szklarski 
„ Dlej Iniany 
| kuch Iniany 

w płytach, orzeszkach 
E mączkę. 
Lil LT LS BRB 

i mielony na 

Była na odrazu. Coś koło północy rozległ się go dla wiele poważniejszych przyczyn 
niż ty. Chodziło o kobietę, Sally Had- 
don. Działałem za nagłym i przemoż- 
nym impulsem. Czy to miecz go wy- 
tworzył? Nie wiem, nie dbam o to — 
i nie mam jak dotąd żadnych wyrzu- 
tów sumienia. Żałuję tylko, że zepsu- 
łem sprawę zostawiając tę plamę krwi 
na ostrzu. Ale trudno było widzieć 

Próbowałem wyczyścić „miecz—bo 
mi ta plama nie dawała spokoju — 
kiedyś się obudził nagle dziś w nocy. 
Zaciąłem się w rękę i po pół godzinie 
zrobiłem nowe odkrycie. Ostrze jest 
zatrute. Ten kat chiński był przewidu- 
jacy; ska- 
zaniec mógł mu się wyrwać, ale los je 
go był przesądzony, jeśli miał już bo- 
daj małe zadraśnięcie. Przypuszczam, 
że jad jest zeschnięty lub nadwietrza- 
ły i z tej racji działa tak powoli. W 
każdym razie, działa pewnie, nie unik- 
nę go. Dlatego ta kartka z wytłoma- 
czeniem. Chciałem ci powiedzieć...* 

. Tutaj pisanie kończyło się jakimś 
niepewnym hieroglifem. 

Clayton oparł się całą siłą o stół. 
Ranne słońce trafiło na ostrze miecza 
i zmieniło go w jedno gorejące pasmo. 
Po chwili, co trwała długo jak wiecz- 
ność, Clayton skierował się ku oknu. 
Wychodziło ono na małe wybrukowa- 
ne podwórko, głębokie i ciemne jak 
studnia. 

Tam, na samym dole, leżał twarzą 
do ziemi Jim Kennedy, cichy i nieru- 
chomy.



st owo 
  

  

Od dnia 19 do 22 lipca 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

ZIECRO CYRKU" 
Dramat w 10 aktach. W rolach głównych: HELENA COSTELLO, JOE BROWN i 8-letni FRANEK DARRO. Rzecz 
dzieje się w cyrku CADWALADERA, który jest największym cyrkiem w Ameryce. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 
Począiek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „MARTWY WĘZEŁ:«. 

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3, 

  

  
  

Pierwsze Dźwięko- DZiŚ! Znakomita RENEE ać w roli hiszpanki w poryw. śpiewno-dźwiękowym dramacie p. t. 
we Kino Dramat czaru i namiętności. Tańce i pieśni hiszpańskie. W rol. gł. 

„KOLLYWOOD' ssKNGELIT idealna para kochanków RENEE ADOREE i GEORGE DURYED. 
„NAD AT DODATEK ŚPIEWNO-MUZYCZNY. Początek o g. Mickiewicza 22. 7-ej PARTER 1 zł., 4-ej p.p., ostatni o g. 10.30. Ceny miejsc do godz. 7: BALKON 80 gr. Dla młodzieży dozwolone. 

—   

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

HELIOS= | goscnu GRZESZNICA Z A4ONTPARNAS$SE 
э Salonowo-Erotyczna sztuka. W rol. główn. Słodka ANNY ONDRA i najprzystojn. z amantów 

Początek o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 
ANDRE ROANNE. 

BILANS SUROWY KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI m. WILNA 
na dzień 1-go lipca 1930 
  

Złote i grosze Złote i grosze 

Kasa i sumy do dyspozycji 709228 67 Kapitał wkładowy 100000 — 
Papiery wartościowe własne 187990 — Fundusz zasobowy 1442 01 
Weksle zdyskontowane 1869404 18 Wkłady 3560075 76 

„  protestowane 41260 80 Kredyt udzielony Kasie na remont 
Pożyczki zabezpieczone hipotekami i in. 913546 52 domów 54950 — 

2 terminowe pod zastaw papie- Zobowiązania inkasowe 1581 64 
rów wartościowych 19946 — Różne 665 61 

Korespondenci 53206 07 Należności Skarbu 1101 81 
Ruchomości 20890 41 Procenty i prowizja 172623 88 
Koszty handlowe 74270 70 JUZ O 

„ Organizacyjne „22812. 18 
Różne 9174 66 
Waluty obce własne 20550 60 

3892440 71 3892440 71 
Dokumenty do inkasa 317500 45 Różni za inkaso 317500 45 
Depozyty 950344 08 Depozytarjusze 950344 08 

5160284 79 5160284 79 
WIRORRECTS CZACZECTSRE KARL TEIKIESUIE TSS 

Prezes Zarządu (—) Jozef Korolec Buchalter (—) Michał Gruźdź 

Dyrekcja (—-) Antoni iliinicz (- ) Anatol Fried 

  

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

wielkim złotym medalem 
2 Tedoliiy, 

оУ, 
instrume niy astrolabje, 

poujometry, 
£ODEZYJAC. platna 

POWSZECHNIE ZNANEJ FIRMY / 

ОНМ НЕТОЕ, Arzu, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
I PRZYBORY /KREŚLARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

|„OPTYK RUBIN" wne. 
DOMINIKAŃSKA 17, telefon 10-. BEE 2) 

DE firma w kraju (egzystuje od 1840 roku). 

Konkurs. 
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty w Smorgoniach 

niniejszem ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 3-klaso- 

wej Koedukacyjnej Średniej Szkoły Handlowej w Smorgoniach. 
Honorarjum dyrektora wynosi 500 zł. miesięcznie przy obowią- 
zkowem nauczaniu 8 godzin tygodniowo, niezależnie od płat- 
nych godzin dodatkowo wykładanych. 

        

          

    

  

tajiepsze 

Oferty należy nadsyłać na ręce niżejpodpisanego Zarządu 

wraz z dokumentami, życiorysem i referencjami do dnia 10 
sierpnia rb. FH 

ZARZĄD. 

  

   
- tylko przez stałe uży- 

wanie pasty do zębów 

CHLORODONT 

Dyrekcja Państwowej Szkoły Technicznej 

im. J. Piłsudskiego w Wilnie 

  

  

podaje do wiadomości, 
(od 1 września 1930 r.), w myśl zarządzenia 

1930-31 
Ministerstwa. 

W. R. i 0. P., otwiera Wydział ELEKTRYCZNY z kursem я — | 

moe ma ЕЫ PIAKIRA I FORTEPIANY 

że w roku szkolnym 

  

  

Na kurs I będą przyjmowani kandydaci, którzy ukończyli Bčebstin ele Róż 
ь s) d Światowej sławy Pleyel, 6 klas szkoły średniej ogólnokształcącej. Arnold * Fibigier, Kerntopt i Syn, A. Drygas, 

Szczegółowych  informacyj udziela sekretarjat szkoły. uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 

Podania o przyjęcie do zkoły będą przyjmowane do dnia najwybitniejszych Aa na Pow. Wysta- 
z 20 sierpnia b. r. / WILNO, 

i aso ia K. Dąbrowska u. Nieme, 9 m. e. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE.     
  

  

  

    
    

    

  

   
     

      

   Ostrzeżenie! 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje małowartościowe 

piwo w używanych butelkach — „PATENT* ARCYKSIĄŻĘCEGO 
|BROWARU w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegam Sz. Konsumentów przed falsyfikatami i 
proszę uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 
piwa żywieckiego na oryginalną etykietę i korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar 

w Żywcu 
Z poważaniem Reprezentacja Arcyksią- 

żęcego browaru w Żywcu na województwa 

Wileńskie, Lidę, Grodno i Wołożyn—WILNO, 

ZARZECZNA 19, tel. 18-62. 

"najstynniej- 

szych firm e FOTO- APARATÓW 
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1 KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH 

  

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

FIEJA W GLŁĘROKIEĄ 
Kurs dla kandydatów na kierowców zawodowych i amatorów 

rozpocznie się dnia 25 lipca r. b, 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje P. Kazimierz Jankow- 
ski, kierownik filji w Głębokiem, przy ul. Zamkowej 68. 

"а РОН 00 Ч8 К МАО [ — оя, оь ЗАННА ( A AK O K i a t O GA НО А Ч Ч С Ь РЕ Р В Н 

W SKŁADZIE 

optycznych, fotograficznych i geodezyjnych artykułów 

„OPTYK RUB“ 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17 iel. 10-58. 

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

JA
 

  

     
    

  

  

Wyszła z druku książeczka niezbędna : 
w każdej rodzinie 

» i odżywiać się в6 

PWPW WWWAWJRANANĘ 

  

      

> ŻĄDAJCIE 2 d żyć potrzeba aby m 
33 zachować zdrowie a we wszystkich aptekach | | gg 
Praktyczne wskazówki higjeniczne Z składach aptecznych znanego ma 
podaniem 103 przepisów kulinarnych, mą środka od odcisków 

eta 12.2100, Do -aebycia. w. kstęgirai s = z nabycia w 
K. Rutskiego, Wileńska 38, aż Prów. A. PA ń A gó 

we Wszystkich innych. | _-o WAWA) 
  

wyudwia Stanisław. hłackiewicz.   I ЧаКЮ;      

Em — O KAROŃ 

Tylke 

niewielka 

ilość wozów 

pozostała po 

tak niskich ce- 

nach. Kup dzisia |. 

Podaż ograniczoma!    
    

   
       

   

Popyt na zupełmie mowe 

samochody olbrzymi! 
Jutro może być za- 

późno! 

PHAETON z pełnem wyposa- 
Piac! loco fabryka Mar 

     

   
SEDAN z pelnem wyposože> 

    

Miem lóGo) (ADR. Wałszawa Łatwe kupno jest jeszcze bardziej ułatwione 
przez dogodne warunki płatności według 

ZŁ. 1i0©.650 planu finansowego Generał Motors, 

CHEVROLET 6 

  

WYRÓB GENERAL MOTORS 

    

BILANS kb z AA NO utrzy- 
maniem zł. a Xd ESR: 

э 1a, las, s Spółki Akcyjnej, rzelm, Stacja Sami POszukuje się 
maj. Łosza. Informacje: pożyczki 15.000 zł. pod 

  

  

  

  

  

r +: ® 66 Portowa 19 m. 6. = zabezpieczenie. Lwow- 

„Mlbertyńska Fabryka Papieru i Tektury wa PST 
na dzień 31 grudnia 1929 r. Chcesz 

AKTYWA — 
Maszyny Zi. 1461577.09 EKONOM pożyczkę? 
budynki i place y 1094498.76 energiczny, bezwzględ- Żądaj bliższych infor- 
FACHOJNOŚCI 20288.02 nie uczciwy, z dobre- macyj: Katowice, skryt- 

tówk Pas: , 116.99 mi referencjami pot- ka 669 — sł. GE 

RAI b 0 ; 2066047 WIĘ? rt pi weksie ” 5 k ha. erty - 

dłużnicy ” 504078.23 mienne SO a ta Smaczne 
i EE va“ nie obia arbar- 

Kao towar i zapasy surowe ” aira „Ekonom AE 2 ska 1, | Staropoluka”. 
? 1286—0 

śumy przejściowe k 60488.50 OGONIE EG : 
koszta organizacyjne ы 143283.53 EPs "aigzgin 8: 

7Е 3647744.86 KU Pi М c ycie ое 1, оу 
GEARS SOWYOIWOOSJOROKA у - 

PASYWA ISPRZEDAŽŲ rocznie. Gotówka two- 

wierzyciele, zobow. letas i akcept. Zł.  1924469.66 PIANINA najetęanicja wiedli bai an 
banki 3 140192.50 szej _ wszechświatowej giemi kamieniami.LUM- - Ko 
sumy przejściowe : 173513.59 ;!гть „Era A R. a WT 

° > 2 inga ibi- Biskupia 
kapitał zakładowy 1400000. SABA iai za naj- pozy pod Patas 
zysk za 1928 r. zł. 8179.68 lepsze w kraju, sprze- złota, srebra, brylan- & 

sono POZ9EE PU 1308.42 5 9569.10 ah o: tów, futer, maa 
A ki | PRA ijowska nin, samochodów i 

Zi „204774485 m. 10, wszelkich towarów. I 

: Rachunek strat i zysków za 1929 r. SAMOCHÓD _ 2600 dolarów 
Žas wykładany skórą, w potrzebne pod hipote- 

wartość produkcji zł. 1548246.41 dobrym stanie, na no- kę majątku ziemskiego 
ONA 490.98 wych oponach, sprze- w pobliżu Wilna. Adres 

ZĘ —1548661.30 s i pa 4w adm. „Słowa* —p 
й > m. tel. 15-08. Nn A 

 PRRESIOEZNEIO SAO SEKNOOOZAL Z zadu as Vano аслоо ЕЙ Absolwentka 
ВАСОМ M 

1 košėta piaddkai 2 — 1993585.77 DOMEK — ооа н die, 
podatki ” 38493.28 Ain. O OWE nej artystki St. Korwin- 
ubezpieczenie od ognia p 11921.90 Н P 4 Adres saymanowskiej, AE M 

* socjalne pracown. » 24190. w adm. „Słowa*. i tartaki A ce] 
remont i konserwacja budynków R, 7988.52 „ "sie wakacyjnym, wa- 
zapłacone procenta 5 115951.52 Sprzedaje rnuki dosiepne, Orzesz- | 
koszta handlowe я 125196.42 się: dom drewniany na kowej 3—1, Wilno. -0 | 

Z rozbiórkę. Dowiedzieć ZŁ 154727T.97 Spólnika cukierni B. się w 

  

ZESTAWIENIE Sztralla, at Mickiewi- £ rien 4 taż 
zyski ZŁ. 1548667.39 sA róg Tatarskiej. BA uję do. biura sp 

straty „ —- 1547977.97 POSESJA 4 jniormacje: Bisro Ogio“ 
czysty zysk Žr 1880,43 w pobliżu centrum |szeń St. Grabowskiego, 

składająca się z 4 Wilno, Garbarska 1. -0 

  

   

     

     
msi mieszkal- Ч 

nych w. (dOBEEMEROE SZ NN A 

MORELE REUNESUWEN————— ua stanie, placu 2000 | 2.000 złotych 
zalezczyci pieryszaj Mieszkanie Letniska, a i R : у pa- 

Jakośc? skrzyneczki |AKUSZE rki: poszukiwane w śródmie Letniska Dom I są kelių, ea wał lekkiej i 
5 kg. 20 zt., 10 kg. 38 

  

у lak ryż Ściu, 3—4 pokojowe, ta" Mickiewicza |, |przyjemnej akwizycji. 

sias ae taieia MT AKUSZERKA z wygodami. Sionecz- ALLEROWO tel. 9-05. —0 Zgłoszenia: Wilno, ul. 
Za kali ad Š ne. Oferty skiadać do | Ciepłe kąpiele mor- Zamkowa 26, Hotel 

KĘ b. MIALOWSK administracji „Słowa*| skie, l pensjonat 66 6 Wersal". we 
M. oi pod A. J so]  „Warszawianka*, FIA ! 050е Нр 

oraz Gabinet Kosme- AN Kanalizacja, wodo- | 39 owy, w oszukuje się Marji 
  bardzo dóbrym stanie Józefy Serafin z mę *. 

tanio do sprzedania. ża Kohen ktoby wie 
Dowiedzieć się: Auto dział o miejscu jej za- 

tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, , 
brodawki, kurzajki, wy- 

ciągi, tenis, pianino. 
Poczta i stacja na 
miejscu. Wiadomość: Potrzebny pokój 

PA: 

  

            

- padanie włosów. Mic-jub 2 w sródmieściu Z| Ha ` garaż „Fiat* — Ка!ма- пиезхКаша гасту mnie 
Gabinet kiewicza 46. wygodami, _ niekrępu- aka ryjska 6. | 6. 028%—2 powiadomić pod na- 

Racjonai nej Ko gama jący, elegancko ume-| wizy PZ Ba. —— stępującym | adresem: 

»meLYNi be ai blowany. Zgłoszenia | gjąska CE Posesja około Siekiewicza Nr 8 m. 7, 
: cze: do (adm. „Słowa” pod ES da денна й 3 tys. w Warszawie. 8 

Wilno, ak 2 ši A. D. —4 77 777 7 — —— m.kw. Z zabudowanias 
ii, 4. I BOR: 

| Bike konser- Mi k Letniska Aa da GA 
Uradę wuje, doskoziali iesz anie Н z 2-ch, 8-ch pokoi W — Gimnaz Kd 6 — od—— 
Gdžyriela, usa jej pokojowe z WYgo- | 2 pokoje, duży suchej. miejscow., nad 4—6, Ba — 
skazy i braki. 18 dami o dwuch balko-i MAŁY, szelkiemi wy. WA w folw. „Lipów- ‘З 

  

nach do wynajęcia od jasne, Z Wszelkiemi WY- ka“ do wynajęcia. Ko- 
zaraz, Pańska 4 m. 8. godami, wejście ale- pynikacj autobusowa. 

2067 —r krępujące, blisko Sądu, Można z pensjonatem. 

twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 

STYLOWE 
i noweczesne Meble 

   

Ads e Pa Li EE 2 Dario Wydają się dla samot- e i RBA i lwmież. Najnowsze na parte- WYCaJ Informacje: Wilno, 6 wielkiai R 
zdobycze kasnietykt ra- Pokój rze do Ia portowa 2 28—24. Mickiewicza 33 m, 6, wyborże | Olkin. 

cjonalnej. najęcia, ul, Biskupia 12 OgIĄdać od 11—6. -0 tej, 12-12, od g. Ro La Ga * 
z rana.   Codziennie od g. 100—8. m. 8, od 2-ej do 5 p.p. 

W, Z. P. 48. €162—7 
Wilno, ul. Niemiecka 8, tel. 362. 

  

Drukarna Wy dawnictwa  „Słówó*, Zamkowa 2. : 

  

  

  

 


