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Memorjał senatu Wolnego Miasta 

Gdańska z dnia 9 maja br. złożony 

Wysokiemu Komisarzowi Ligi Naro- 

dów w Gdańsku, nie przestaje być 

przedmiotem zainteresowania i rozwa 

żań prasy politycznej i gospodarczej. 

Po zdemaskowaniu właściwych pobu- 

dek wystąpienia senatu gdańskiego — 

dyskutowane są obecnie właściwe przy 

czyny upadku Gdańska. Na ten te- 

mat powstała już bogata literatura, 

która w należytem świetle stawia 

rolę Gdyni, polityki niemieckiej i sa- 

mego Gdańska. 

Senat gdański doszukuje się przy- 

zyn obecnego stanu Wolnego . Mia- 
sta w tem, że w interesach Gdyni Pol- 

‚ 5Ка dokłada starań by handel polski 

omijał Gdańsk, a w tym celu nie rozbu 

 dowuje w dostatecznej mierze dróg 

wodnych i kolejowych w *kierunku 
Gdańska; memorjał stwierdza że uje- 
mne skutki rozbudowy Gdyni musiały 

się odbić na całokształcie zagad- 

nień finansowych i podatkowych Wol- 

nego Miasta: bezrobocie, wychódźtwo, 

likwidacja przedsiębiorstw w Gdańsku 

pociągnęły za sobą szereg niedoborów 

" na wszystkich polach w dziedzinie po- 

datków i ubezpieczeń społecznych. W 

związku z tem senat gdański prosi Li 

gę Narodów między innemi o rozstrzy- 

gnięcie, że rząd polski zobowiązany 

jest przedsięwziąć wszelkie środki, w 

szczególności w dziedzinie taryf kolejo 

wych, aby część ruchu towarowego i 

) osobowego z Polski i do Polski oraz 

ruchu tranzytowego przez Polskę, nie 
' idąca przez granice lądowe, przecho- 

dziła przez port gdański. 

Tendencyjny sposób ujęcia zagad 

nienia rzuca się w oczy już przez to, 

_ że memorjał pomija milczeniem współ 

zawodnictwo portów niemieckich, a 

nawet zgłasza brak zainteresowania, 

gdyby transporty polskie szły przez 

porty niemieckie, omijając Gdańsk. 
Stąd wynika, że posunięcie senatu 

- gdańskiego wymierzone jest przeciwko 

- Gdyni w celach politycznych. 
Tymczasem, właśnie konkurencja 

‚° portów niemieckich — ułatwiona skut 

kiem specjalnego nastawienia w tym 

kierunku niemieckiej polityki  taryfo- 
wo - kolejowej — odgrywała i nadal 
Odgrywa bardzo poważną rolę w pro- 
esie gospodarczego upadku Gdańska. 

P. A. Siebeneichen przytacza szereg 
faktów i przykładów, że nie leżało w 
interesie Niemiec przedwojennych roz 
Wijanie Gdańska jako portu. „Gdańsk 

_ jako port posiadał doniosłe znaczenie 

dla ziem polskich, utrzymywanie zaś 

_g'aczności gospodarczej pomiędzy por- 

tem gdańskim a temi ziemiami nie od- 
powiadało celom politycznym Prus ani 
też Rzeszy Niemieckiej. To też rozwój 
Gdańska popierano raczej w kierunku 

przemysłowym, stwarzając szereg pań- 
. Stwowych zakładów przemysłowych, 

Pozatem stworzono  z: Gdanska 
miasto garnizonowe i urzędnicze przez 

umieszczenie w Gdańsku dowództwa 

korpusu i całego szeregu władz cywil 
nych. Natomiast nie starano się po- 
Pierać Gdańska jako portu, dając pier- 
wszeństwo innym portom, zwłaszcza 

położonym na zachód, które w rezulta- 
<ie nie tylko dogoniły w swoim rozwo- 
lu port gdański, lecz nawet znacznie 
8o przerosły*, Rezultat ten został 0- 
Siągnięty przez nieprzychylne trakto- 
Wanie potrzeb Gdańska pod wzglę- 
dem połączeń kolejowych przy jedno- 
czesnem uprzywilejowaniu w tym kie- 
ku interesów innych portów, oraz 

| bprzez zastosowanie taryf kolejowych 
W ten sposób, by ładunki kierowane 

były na zachód. 
Sytuacja Gdańska uległa zmianie 

na lepsze w pierwszych latach powo- 
lennych, kiedy i ruch okrętowy i ob- 
rót towarowy w porcie gdańskim 

i "kk, bardzo znacznie, wyprzedzając 
Spo rozwoju portów niemieckich. 

€n_ wzrost ruchu portowego w Gdań- 
sku, pisze p, Siebeneichen, wywołał 
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cja nie w 

zaciętą walkę ze strony portów niemie- 

ckich, które znalazły silne poparcie w 

polityce Rządu Rzeszy, a zwłaszcza w 

polityce taryf kolejowych, gdzie zosta- 

ły zastosowane taryfy bojowe, przy 

których pomocy transporty towarowe 

odciągane są od portu gdańskiego. 

Mianowicie zastosowane zostały od r. 

1928 t. zw. „Seehafendurchiuhrtarife“ 

oraz kilkadziesiąt taryf tranzytowych, 

obejmujących kilkaset towarów, kto- 

re polityka niemiecka stara się odcią- 

gnąć od przewozu przez Gdańsk. W 

związku z tem liczby przywozu do Pol 
ski przez porty niemieckie oraz wywo- 

zu z Polski przez nie wykazują stałą 

tendencję wzrastającą — dotycząc po- 

nadto towarów przeważnie wysoko - 

wartościowych. 

Memorjał senatu gdańskiego, nie 
poruszając zupełnie kwestji portów nie 

mieckich i ich konkurencji, pomija mil 
czeniem to znaczenie, jakie posiadały 

by dla portu i kupiectwa gdańskiego 

towary z Polski i do Polski prze- 

chodzące przez porty niemieckie, gdy - 

by były kierowane przez Gdańsk. — 
a co możliwe było przy zmianie 
dotychczasowej polityki taryfowej Nie 

miec. Dotyczyłoby to ponadto nie tyl- 

ko towarów w obrocie handlowym Pol 

ski, ale i kilku innych państw. 

Tendencyjne dćsinteressement se- 

hatu gdańskiego wobec Niemiec łączy 

się z tendencyjnem doszukiwaniem się 

przyczyny trudności gospodarczych 

Gdańska w rozwoju Gdyni. Statystyka 

dotycząca sytuacji gospodarczej Wol- 

nego Miasta wykazuje niezbicie, że 

początek przesilenia nastąpił o wiele 

wcześniej niż Gdynia stała się czynną 

jako port. P. A. Repeczko na łamach 

„Polski Gospodarczej* przytacza ca- 

:y szereg dat, stwierdzających, że sytu 

acja gospodarcza Gdańska w okresie 
rozwoju portu w Gdyni „nie wykazała 

żadnych poważniejszych ujemnych ob- 

jawów, a nawet na niektórych odcin- 

kach gdańskiego życia gospodarczego 
zaobserwować można w tym okresie 

pewne momenty dodatnie w porówna- 

niu z łatami ubiegłemi*. Na kształ- 

towanie się sytuacji w Gdańsku mógł 

wywrzeć wpływ ogólny kryzys gospo- 

darczy przeżywany przez większość 

państw a między innemi przez Pol- 

skę — niema atoli żadnych podstaw 

do łączenia stanu Gdańska z rozwojem 

portu gdyńskiego, gdyby bowiem Gdy 
nia odegrywałaby pod tym względem 

jakąkolwiek rolę — sytuacja Gdańska 
powinna byłaby ulec pogorszeniu w 
porównaniu do sytuacji w tym okresie 
siedy Gdynia nie posiadała wartości 

konkurencyjnej. Tymczasem bezrobo- 
cie w Gdańsku jest objawem normal- 

nym, datującym się od 1923 r., rento- 

wnose przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych utrzymuje się na daw- 

nym poziomie i t.p., ogólny dobrobyt 

raczej wzrasta, wzrastają bowiem 

wkłady oszczędnościowe, wzrasta 

frekwencja w tramwajach i lokalach 

rozrywkowych.- Niewątpliwie istnieją 

czynniki hamujące rozwój przemysłu i 
handlu gdańskiego, powstały. one je- 

dnak nie z winy Gdyni i rządu pol- 

skiego, ale przedewszystkiem z winy 

senatu gdańskiego, z winy jego polity- 

ki skierowanej przeciwko Polsce, pod 
kreślania suwerenności przez zacho- 

wanie odrębnego ustawodawstwa, u- 

trzymywanie sztucznej granicy z Pol- 

ską pod względem walutowym i akcy- 
zowym i stworzenie aparatu admini- 

stracyjnego przerastającego możliwoś- 

ci finansowe Wolnego Miasta. 

Pomimo wszystko, nota senatu 

gdańskiego miała dla nas jedną dobrą 

stronę: „jeszcze raz pobudziła myśl 
polską do zastanowienia się nad zna- 
CZE dla Polski dostępu do morza 
i jego pełnego wykorzystania gospo- 
darczego*. Harski. 
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W 
lipca 1930 r. 

Redskcja i Administracja, Wino Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 do 4. Telefony: 

pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

    

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksie, 

Redakcji 17.82, Administr. 2.28, 

DUKSZTY — Bufet Kołejowy. 

GRODNO — Ksi    
ALECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma: 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w 

   
   

  

zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
   

rszałek Piłsudski 

garnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 

GŁĘBOKIE — ni. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
iegarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz miłimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczue 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmienia 

Bawiący obecnie w Pikieliszkach pod Wiinem p. Marszałek 

Piłsudski przyjął dnia 23 b. m. delegację Komitetu Obywatelskie- 

go przyjęcia uczestników 9-go zjazdu Legjonistów w Radomiu 

— A. Łaszuk. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, Księgarnia Jaźwióskiegw. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St Michalskiego. 

K. Malinowskiego. 

K. Smarzyński. 
ński ST. ŚWIĘCIANY 

N. ŚWIĘCIANY —- kalęgarmia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polske — St Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Aiacierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarma D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 17 
STOLPCE — Ksęgarwia T-wa г 

+ 

— ul. Rynek 3, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. kiiesiewicza 24, F. Įuczewska, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

„Ruch“. 

    
   

      

Rozpoczynając swe przemówienie 
z p. Osińskim na czele. Delegacja zapraszała na zjazd. Marszałek jo zebranych przedstawicieli prasy 

Piłsudski zapewnił delegację, że przybędzie na ten zjazd. Jedno- zaznaczył p. Wojewoda, że jako spo- 

cześnie delegacja zaprosiła panią Marszałkową, a w Wilnie ks. iecznik i człowiek, 
biskupa Bandurskiego. Zarówno J. E. ks. biskup Bandurski, jak 

pani Marszałkowa zapowiedzieli swój przyjazd. 

    

który przychodzi 
do administracji wprost od prac spo- 
łecznych docenia potrzebę nawiąza- 
nia kontaktu ze społeczeństwem przez 
prasę. 

  

Szczegóły trzęsienia 
ziemi we Włoszech 
Tysiące osób rannych i zabitych — Kilkana 

ście miast zburzonych 

Ze względu na rozległość tereno- 
wą  województwa,: oraz  różnorod- 
ność pod względem gospodarczym po 
szczególnych ziem wchodzących w 
skład województwa skoordynowanie 
wysiłków jest nie do pomyślenia bez 
udziału i współpracy prasy. 

Wychodzę z założenia — mówił da- 
lej p. Wojewoda że wojna fizyczna 

„ skończyła się wprawdzie z chwilą za- 
warcia pokoju niemniej jednakże w 
chwili obecnej trwa jeszcze wielka 
wojna o potęgę mocarstwową Pol- 

Wczoraj podaliśmy wiadomość o okropnej katastrofie, jaka dotknęła ski. 

Włochy. 

Prawie cały półwysep nawiedziło straszne trzęsienie ziemi 

całe miasta i dzielnice. W przeciągu kilku godzin szalała nad południową 

częścią półwyspu silna burza z piorunami i równo o pierwszej po północ 

dał się odczuć pierwszy, okropny w swych skutkach wstrząs. 

Powstał nieopisany popłoch. 
Domy zaczęły się rozsypywać grzebiąc pod gruzami wystraszonych 

mieszkańców i dopiero w godzinę, po trzeciem i ostatniem wstrząśnięciu mo- 

żna było poniyśleć o akcji ratunkowej. Zmobilizowano wojsko, policję, str. 

że ogniowe. Specjalne oddziały sanitarne zajęły się rannymi, których jest inne oblicze 
dużo. 

Ludność miast w popłochu porzuca dobytek i ucieka w pole, bojąc si 
dalszych wstrząsów. х 

Oficjalne dane © następstwach katastrofy 
RZYM. Pat. Wecług ciicjalnych danych, w 

rujnując wolonych w Polsce, 

następstwie trzę- ślą konieczność 

będzie obywateli zado- 
im więcej oby- 

wiateli będzie zadowołonych w pod- 
ległem mnie Województwie, tem 

Y więcej będę pewny, że rozwój tego 

Województwa i życie w niem  poto- 
czy się szybko naprzód dla dobra 
ludności podległego mi  Wojewódz- 
twa, całego narodu i Państwa. 
Skoro więc wojna nie została ukoń- 

a czona, a tylko ma inny charakter i 
to również i obowiązki, 

ciążące na wszystkich obywatelach 
są znacznie większe, niż mogłoby to 

mieć miejsce w normalnych warun- 
kach. 

Dalej p. wojewoda Kościałkowski, 
przytaczając znane hasło Marsz. Pił- 
sudskiego o wyścigu pracy, podkre- 

zrealizowania tego 

Im więcej 

ę 

sienia ziemi, które nawiedziło południowe Wiechy, zginęło ogó- hasła i na terenie naszego wojewó - 

łem 1.778 osób. Rany odniostu 4,264 esoky. Catkowicie zawaliło dztwa, na wszystkich odcinkach, 

się 3.182 domów. Częściowemu uszkodzeniu uległo 2.757 domów. jakie tylko istnieją: życia państwowe 

Kościół św. Franciszka w gruzach 
RZYM. PAT. — Dane, napływające z miejscowości, dotkniętych trzę- głym mnie Województwie, 

go, gospodarczego, 
prywatnego. — Jeżeli uda mi się 
uczynić to jako Wojewodzie w podle 

to będę 
sieniem ziemi, świadczą o olbrzymich rozmiarach katastrofy. Okolica wyga- uważał, że dużą część zadań, jakie 
słego wulkanu Vulturo, gdzie znajdował się ośrodek trzę sienia, uległa pra 
wie całkowicie zniszczeniu. 

Najbardziej ucierpiało miasteczko Melii, z którego pozostała jedyni 
górna nowoczesna część. Ocalał również dworzec kolejowy, zaś sta re mia- 
sto leży w gruzach. ` 

Liczba oiiar, według ostatnich danych, wynosi w Melfi zgórą 200 zabi moi poprzednicy, 
tych, a 700 ciężko rannych. 

W Ariano Irpino obraz zniszczenia jest przygnębiający. Kościół św. 
dranciszka w gruzach, prawie wszystkie domy uszkodzone. Niemożnoś 

- zostały mi postawione, będzie wy- 
konana. Przyszedłem do Białegosto- 

e ku jako czwarty z kolei Wojewoda 
po odzyskaniu niepodległości pań- 
stwowej. Ogromu pracy dokonali 

a w szczególności 
pan Wojewoda Karol Kirst. 

Następnie p. Wojewoda przecho- 
ć dzi do poszczególnych spraw, które 

dotarcia do wszystkich miejscowości nie pozwala ściśle określić liczby ofiar, są Obecnie na porządku dziennym w 
która dzisiaj dochodzi do 1000 osób i zgórą 2 tys. rannych. 

Całkowita zagłada m. Villa Nuova 
VILLA RUOVA. Pat. W następstwie trzęsienia ziemi na 2.600 mieszkańców 

400 zostało zabitych, 5060 odniosło rany. Wszystkie domy zostały zburzone. Cu- przyjemnością mogę podkreślić, 

białostockiem wojew. zaznaczając, 
że należy dążyć do złagodzenia i 
przełamania obecnego kryzysu go- 
spodarczego, szczególnie rolniczego. 

— Jeżeli chodzi o przemysł, to „Z 
że 

dem ocalał jedynie front przepięknej katedry, której wnętrze uległo zniszcze- w ostatnim czasie w samym  Białym- 

niu. W mieście niema rodziny, która nie byłaby okryta żałobą. 

Ludność wraca do zburzonego Neapolu 
RZYM. PAT. — Jak podaje prasa, w jednym okręgu Avelino zginęło zgórą 600 

osób. W okolicach Potenzy i Melfi szereg wiosek uległo całkowitemu zniszczeniu. 

Neapolu, który przerażona ludnošė opuściła, udając się na sąsiednie pola, powoli wraca 

nastrój spokoju. : 

Dalsze wstrząsy w miejscowości Pozzuoli 
WIEDEŃ. Pat. Według doniesień „United Press" z Neapolu 

stoku począł ożywiać się pomału 
przemysł włókienniczy. Jako takt, po- 
daję, że w ostatnim tygodniu znalazło 
zatrudnienie około 150 robotników w 
poszczególnych, drobnych, może, ale 
w każdym razie odnawiających swe 
życie warsztatach 

W tej chwili, jeżeli chodzi o bezro- 
botnych, to na terenie Województwa 
liczba ich wynosi około 5.000 ludzi. 

Wysiłki Urzędu Wojewódzkiego 
wczoraj o godz. 6.35 odczuto w miejscowości Pozzuoli dalsze i samorządów w akcji koordynowania 

wstrząsy, które trwały kilka sekund i wywołały panikę wśród 
ludności. 1 tym 

i s celu , aby w pracy tej oszczędzić i 

Rada Ministrów obraduje zużytkować całą energję ża us a 
s : 5 ё Ч jąć nią jak najwięce otrzebują-' 

RZYM, PAT. — W najbliższym czasie zbierze się rada ministrów w Cyiłk opieki Gaja dodatnie” Radca: 
celu uchwalenia zarządzeń, których podjęcie jest niezbędne w związku z ka- 
tastrofą trzęsienia ziemi. 

Kondolencje państw zaprzyjaźnionych 
PARYŻ. PAT. — W związku z trzęsieniem ziemi, jakie nawiedziło Wło 

chy południowe,p rezydent Doumergue wystosował depeszę kondolencyjną 
do króla Włoch. 

PARYŻ. PAT. — W związku z katastrofą trzęsienia ziemi we Wło- 
szech, ambasador francuski w Rzymie otrzymał instrukcję, aby złożył rządo- 
wi Włoch wyrazy współczucia. 

RZYM. PAT. — Ambasador Przeździecki zło żył rządowi włoskiemu 
kondolencje z powodu katastrofy, jaka nawiedziła południowe Włochy. 

  

  

pracy poszczególnych instytucyj opie 

ki społecznej, podejmowane w tym 

Obecnie na terenie województwa 
istnieje około 80 placówek opiekuń- 
czych dla dzieci i młodzieży. 

— Co do stanu bezpieczeństwa 
na terenie Województwa, mogę stwier 
dzić, że jest w tej chwili zupełnie 
pomyślny: 85 proc. przestępstw jest 
wykrywanych, a sama liczba  prze- 
stępstw kryminalnych, popełnionych 
w ubiegłym półroczu zmniejszyła się 
znacznie w porównaniu z ilością prze 
stępstw w drugiem półroczu ubiegłego 
roku. 

Mówiąc o obecnej niesłychanej 
  

Jeszcze jeden lot transatlantycki 
BERLIN. Pat. Starogardzki lotnik sportowy Wolfhirt odleciał 

dziś o godz. 7.05 z lotniska w Tempelhefie do lotu transatlanty- 
Towarzy- 

w berlińskich kotach sportowych Oskar Weller. 
Pierwszy etap lotu szedł do Kolonii, gdzie samolot wylądował 

dalej etapami przez Angiję, 

ckiego na awionetce typu dolnopłatowca „Klem L. 25%, 
szy mu znany 

o godz. 11.57 w południe. Lot wiedzie 
Islandję, Grenlandję do Kanady. 

Igraszki aury 
MADRYT. Pat. W Hiszpanji panuje wyjątkowo niska temperatura, która 

14 st. podczas gdy zwykie o tej porze roku docho- średnio wynosi zaledwie 
dziła do 30—35 st. 

ilości pożarów, p. wojewoda zaznacza 
że niezbędne jest czuwanie czynnika 
społecznego nad ludnością, ażeby by- 
ła ona bardziej ostrożna przy obcho- 
dzeniu się z ogniem. ‚ 

Dyrekcja Robėt Publicznych prze- 
prowadza studja nad elektryfikacją 
powiatów i opracowuje plany stwo- 
rzenia sieci elektrowni okręgowych na 
terenie Województwa wogóle, w ok- 
ręgu białostockim w szczególności. 
Wykorzystanie energii wodnej w 
tym kierunku jest jednym z nakazów 
chwili. 

W dziedzinie regulacji cen p. 
wojewoda oświadcza, że zdobędzie się 

gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komtnikaty oraz 

ne dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

kulturalnego i: 

WARSZAWA —- Т-мо Księg. Koi. „Ruch”, 

      
  

  

pojedzie do Radomia MOWA WOJEWODY BIAŁOSTOCKIEGO 
p. ZYNDRAM-KOŚCIAŁKOWSKIEGO 

WYGŁOSZONA PODCZAS KONFERENCJI PRASOWEJ W BIAŁYMSTOKU 

na jaknajwiększy wysiłek, ażeby 
przyjść ludności z istotną pomocą. 
— Kwestyj samorządowych poru- 

szać nie będę, gdyż kwestja samo- 
rządu wogóle, a w szczególności na 
terenie Województwa Białostockiego, 
gdzie jest 45 miast niewydzielonych 
i cztery miasta wydzielone, jest og- 
romnie skomplikowaną. 

W końcu swego przemówienia p. 
wojewoda Kościałkowski jeszcze raz 
podkreśla potrzebę skoordynowania 
wysiłków administracji i społeczeń- , 
stwa, oświadczając: # 

„Ze swej strony dołożę starań, aby 
'jaknajrychlej dokonane były te prace, 
które rozumiem tak, jak to już na 
wstępie zaznączyłem, t. j. że od za- 
dowolenia wszystkich obywateli zale 
ży rozwój Państwa i jego bezpie- 
czeństwo. A že sam pochodzę z 
terenu na którym nie mówi się „do- 
brze', czy. „Słusznie”, a mówi się 
„Sprawiedliwie*, (bo takiego wyrazu 
tamtejsza ludność stale używa), więc 
do każdego zagadnienia będę się sta- 
rał ustosunkować sprawiedliwie i jakie 
kolwiek uboczne względy nie będą 
odgrywały u mnie znaczenia”. 

— Konferencja dzisiejsza z Pana- 
mi jest pierwszą, ale nie będzie ostat- 
nią. Konferencje takie będziemy odby- 
wali stale w pewnych okresach cza- 
su, chciałbym wszakże być na nich 
nie tylko tym, który mówi, ale i w 
dużym stopniu tym, który słucha. 
Chciałbym, aby Panowie ze swej stro- 
ny przynosili na konferencje te wszy- 
stkie bolączki społeczeństwa, które 
zawsze i wszędzie istnieją, a komuni- 
kowane są Panom przez ludność, jako 
wyrazicielom opinji publicznej. 

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, WYJAZDY, 

PRZYJAZDY. 
W: dniu dzisiejszym przybył do Belwe- 

deru celem złożenia wizyty p. Marszałkowi 
Piłsudskiemu bawiący w Warszawie minister 
komunikacji Belgji p. Lippens w  towarzy- 
stwie posła belgijskiego p. de I'EScaille i po 
sła polskiego w Brukseli p. Jackowskiego, 
p. minister Lippens wpisał się do księgi przy 

jeć. 

  

  

* * * 

Prezes Rady Ministrów p. Walery Sła- 
wek przyjął w dniu dzisiejszym podsekreta 
rza stanu w Ministerstwie spraw zagranicz- 
nych Wysockiego, następnie ambasadora 
polskiego w Waszyngtonie p. Filipowicza. 
2 kolei p. premjerowi złożył wizytę przyby- 
ły w dniu dzisiejszym do Warszawy belgij- 
ski minister komunikacji p. Lippens w to- 
towarzystwie posła belgijskiego p. de FEsca 
ile i posła polskiego w Brukseli p. Jackow- 
Skiego. 

+: * * 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie spr. 
zagranicznych p. Alfred Wysocki przyjął w 
dniu dzisiejszym ambasadora włoskiego p. 
Franklin-Martina. 

ZGON SENJORA DZIENNIKARZY 
: LWOWSKICH. 

LWÓW. PAT. — Dziś rano zmarł 
we Lwowie w 77 roku życia senjor 
dziennikarzy tutejszych Tadeusz Capel 
ski. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 
dn. 26 b. m. 

KONFERENCJA W SPRAWIE KREDY 
TÓW DLA ROLNIKÓW. 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 24 
lipca r. b. odbyła się w Ministerstwie 
Rolnictwa pod przewodnictwem p. mi- 
nistrą dr. Janta-Połczyńskiego konfe- 
rencja z przedstawicielami banków 
państwowych oraz poważniejszych 
banków prywatnych. Tematem konieren 
cji była sprawa rozprowadzenia w 
okresie pożniwowym kredytów zasta- 
wowych, zabezpieczonych zbożem. 

OBRADY POLSKO-RUMUŃSKIEJ KO 
MISJI GRANICZNEJ. 

KRAKÓW. PAT. — Dziś rozpoczę- 
ły się w Krakowie obrady polsko-ru-, 
muńskiej komisji granicznej, która roz- 
ważać będzie w dalszym ciągu spra- 
wę wyznaczenia granicy polsko-ru- 
muńskiej nad Dniestrem. W konferen- 
cji weźmie udział ze strony rządu ru- 
muńskiego generalny dyrektor służby 
wodnej ministerstwa robót  publicz- 

nych. Prace komisji potrwają kilka 
dni. Po zakończeniu prac członkowie 
delegacji rumuńskiej udaddzą się na 
zwiedzenie urządzeń regulacyjnych Wi' 
sły oraz kilku jej dopływów. 
OSA CZATY DOW DOP TY TTT, TESTAI 

PALĄ SIĘ WSIE ! LASY SOWIECKIE 
‚ Z Pogranicza donoszą, że w rejonie Tu- 

miłowicz wybuchły ogromne pożary lasów, 
które nie przystąpiły do kolektywów. Lud- 
większe tereny. 
„ , „Również w tej okolicy spłonęły z niewy- 
jaśnionych przyczyn dwie wsie sowieckie, - 
które nieprzystąpiły do kolektywów. Lud- 
ność pozbawiona dachu nad głową, koczuje 
pod gołem niebem. 

   



ECHA KRAJOWE” 
BUDOWNICTWO OGNIOTRWAŁE w ZW. KOMUNALNYCH 
W nr. 23 Samorządu z dnia 8. 6. br. 

p. M. Wójcik zajmuje wyraźnie nieprzychyl 
ne stanowisko wobec akcji budownictwa 0- 
gniotrwałego prowadzonego przez Powia- 
towe Związki Komunalne, zwłaszcza na 
Kresach Wschodnich. 

Rozdzierając szaty nad rzekomo  nie- 
właściwem gospodarowaniem przez Pow. 
Zw. Komun. funduszami otrzymanemi z 
PZUW p. M. Wójcik dochodzi do wniosku, 
Że „wszczęcie tej akcji było często podykto 
wane łatwością uzyskaniaw P.Z.U.W. kredy 
tów i jego taniością oraz chęcią władz zwią 
zku komunalnego wykazania się powierzcho 
wnym choćby efektem pracy”, a następnie 
żywi przekonania, że gdyby w związku z 
tą akcją wchodziły w grę nie fundusze pu- 
bliczne, a majątek prywatny przewodniczą- 
cych i członków zarządów wielu związków 
komunalnych — obecna liczba komunalnych 

Powyższe dane niezbicie stwierdzają, że 
prowadzenie akcji budownictwa ogniotrwa- 
łego przez Powiatowe Zw. Komun. jest ra- 
cjonalne. Oczywiście niektóre wytwórnie sej 
mikowe pozostawiają jeszcze wiele do życze 
nia tak jak i każda dziedzina nowego mło- 
dego organizmu tem niemniej nie mamy pra- 
wa rąk opuszczać skutkiem chwilowych nie 
powodzeń i trudności na jakie napotykać mu 
simy w każdych poczynaniach tembardziej, 
że dodatnie skutki tej akcji aż nazbyt dzi- 
siaj są już „widoczne, a znając dobrodziej- 
stwa budownictwa ogniotrwałego na wsi, 
zwłaszcza tu u nas na Kresach Wschodnich, 
śmiało rzec można że wytwórnie wyrobów 
ogniotrwałych nie tylko dlatego przez Zw. 
Komunalne są zakładane, że „idą na to fun 
dusze publiczne, a nie przewodniczacych i 
członków zarządów tych związków”. 

W końcu nadmieniam, że zdaniem mo- 

  

Pawilon na wystawie w Mołodecznie z dn. 22-IV 1930 r. wykonany przez sejmi- 
kową betoniarnię z pustaków i dachówki cementowej. 

wytwórni wyrobów ogniotrwałych byłaby 
więcej niż o połowę mniejszą”. 

W imię SPEAWIEUKWOSI i dla dobra bu- 
downictwa ogniotrwałego na wsi pragnę w 
tej sprawie zabrać głos, obawiając się aby 
podobnie pesymistyczne zapatrywanie się 
na akcję budownictwa ogniotrwałego w 
związkach komunalnych nie osłabiło tempa 
tej akcji. Nie wiem na podstawie jakich mia 
nowicie danych p. Wójcik doszedł do takie- 
go wniosku, jednak śmię twierdzić, że tak 
źle nie jest, o czem świadczą cyfry podane 
niżej i tak: 

1) na maszynach wypożyczonych samorzą 
dom w jednym 1929 roku wyrobiono na u- 
żytek drobnego rolnika dachówki — 2.30000 
„o+aków — 113.000; 

2) przez 46 wytwórni sejmikowych wy= 
produkowano w 1929 r. dachówki—4. 
pustaków — 354.000 nie licząc innych drob 
niejszych wyrobów. 

O ile chodzi o województwo Wileńskie 
stwierdzić należy, że betoniarnie na terenie 
tego województwa jak betoniarnie sejmiku 
Mołodeczańskiego, Brasławskiego, Święciań 
skiego, Dziśnieńskiego i i- 
łejskiego prosperują całkiem nie- 
źłe, a niektóre z nich zwłaszcza betoniarnia 
sejmiku Mołodeckiego, mimo zaledwo 2 le- 
tniego swego istnienia, rozwija się wprost 
zdumiewająco dobrze. 

Rozwój betoniarni sejmiku Mołodeckie- 
go przedstawia się następująco: 

Od 1927 r. do 31. III. 1929 r. obrót 92.298 
zł. koszta prowadzenia 9.792 zł. — od 1. 4. 
1929 r. do 31. III. 1930 r. obrót 111.516 zł.- 
koszta prowadzenia 7.715. zł. 

W roku bieżącym sprzedano z tej beto- 
niarni w ciągu 2 miesięcy do 30.000 samej 
dachówki. 

Nadmienić należy, że na założenie tej be 
toniarni użyto zaledwie 19.000 złotych, uzy- 
skanych jako pożyczka z PZUW. т 

Betoniarnia ta oprócz wyrobów ognio- 
trwałych produkcje cembrowiny, płyt, chod- 
nikowe, wszelkie rury, przepusty, pomniki 
i t.p. co daje dość pokaźny dochód dzięki 

czemu wyroby ogniotrwałe sprzedawane są 

rolnikom prawie że po cenie własnych ko- 
sztów. Wyroby betoniarni uzyskały na wy- 

stawie rolniczo - hodowlanej w dniu 22 

czerwca rb. w Czasie pobytu w Mołodecz- 
nie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej medal 
bronzowy, największą nagrodę, jaka udzie- 
lona była na tej wystawie za wyroby prze- 
mysłowe. 

Betoniarnia sejmiku Mołodeckiego stale 
dąży do obniżenia cen na wyroby betonowe 
i tak w roku bieżącym obniżono cenę, da- 
chówki z 16 gr. na 15 pustaków „Alfa* z 1 
zł. 10 gr. na 1 zł., cembrowin z 16 zł: na 14 
zł. mimo podrożenia cementu i kosztów tran- 
sportu. 

    

Kto z nas nie czytał nadzwyczaj- 
nych przygód małego Nilsa Holgerso- 
na, co odbywał na grzbiecie dzikiej gę 

si Akki swą „cudowną podróż* po 

Skandynawji“? Kto z nas nie marzył 

(najczęściej bardzo pocichutku), żeby 

to móc tak samo? Selma Lagerlóf, ta 

przedziwna kobieta o twórczości rów- 

nie pięknej i niesamowitej, jak oczy 
jej rodaczki, Grety Garbo, potrafiła wy 
czarować przed wyobraźnią dziecka tę 
krainę surową, a pełną piękna, zim- 
ną a pociągającą. I oto, od dziecińst- 

' wa ciche, utajone wołanie Szwecji, zi- 
ściło się nagle właśnie w tym a nie in- 
nym roku pańskim 1930. 

W tym wypadku rolę starej do- 
świadczonej Akki, grała s. s. (Steam 
ship) „Gdynia“, jeden z czternastu 
statków Państwowego  Przedsiębior- 
stwa „Żegluga Polska", regularnie ob- 
sługujących Bałtyk i dalsze morza ku 
niemałej korzyści dla handlu połskie- 

„go oraz ku uciesze polskich podróż- 
ników. 

Sympatyczna „Gdynia* jest stat- 
kiem wybitnie pasażerskim i kursuje 
jedynie po Bałtyku, urodziła się w sto 
czni Gdańskiej niedawno, bo dopiero 
w 1927 roku, a tyle już przyjemności 
dostarczyła ludziom w czasie swego 
trzyletniego żywota! 

- Osobiście, jako patrjotce wileńskiej, 
miło mi było spotkać wszędzie w Gdy 
ni i na „Gdyni“ element, który w na- 

„CIEKAWA PODRÓŻ” 

jem w sprawie tej musiałaby zabrać głos 
instytucja najbardziej w Sa względzie mia- 
rodajna, a mianowicie PZUW. 

Romuald Dziewiałtowski-Gintowt. 

ŁID A. 
— święto „Strzelca* i zakończenie Ty- 

godnia Przeciwpożarniczego w Zabłociu. 
W dniu 20 lipca w Zabłociu zakończono 
uroczyście Tydzień Przeciwpożarowy. Na te 
renie gminy zabłockiej istnieją 2 stare stra- 
że które bardzo energicznie są prowadzone 
przez p. Witkowskiego w Zabłociu i p. Igna- 
szewskiego w Zaprudzianach i nauczycieli 
miejscowych szkół. Równocześnie kompanij- 
ny związku Strzeleckiego, którym jest rów- 
nież p. Ignaszewski na terenie trzech gmin, 
urządził w tym dniu Święto „Strzelca”. Rano 
przybyły do Zabłocia oddziały związku Strze 
leckiego z Zaprudzian, Nowosad i Markuć, 

oraz straż pożarna z Zaprudzian. Po wysłu 

chaniu uroczystego nabożeństwa w koście- 
le parafjalnym, kompanijny związku Strze- 

leckiego złożył raport komendantowi — ро- 

wiatowemu P.W. obwodu 77 pp. poczem od 

była się defilada powyżej wymienionych 

oddziałów. Z kolei odbył się pokaz gazowy 

na rynku a następnie ćwiczenia pokazowe 

podczas gaszenia zaimprowizowanego poża- 

ru, podczas których straże a szczególnie 

straże z Zabłocia i Zaprużan wykazały swą 

wielką sprawność i bojowość. Po za- 

kończeniu pokazów straży pożarnych, kom 

panijny Zw. Strz. p. Ignaszewski odebrał 

od członków oddziałów Zw. Strz. przyrzecze 

nie strzeleckie, poczem zaproszony „ks. pra- 

łat Malinowski z Zabłocia wygłosił mowę 

okolicznościową, zachęcając młodych strzel 

ców do pracy i kształcenia się na „dobrych 

i godnych obywateli Państwa Polskiego. Na 

zakończenie święta urządzono przedstawie- 

nie poczem odbyła się zabawa taneczna 

która w bardzo miłym i sympatycznym 

nastroju przeciągnęła się do białego rana. 

Dzięki niektórym osobom pracującym 

na terenie gminy, jak pp. Krzysztofowicz, 

Ignaszewski, Witkowski, Gawroński, wójt 

gminy Burnos, płk. Bańkowski i Tyczyło е 

gmina zabłocka stanęła stosunkowo dość wy 

sóko na polu pracy społecznej, wobec cze- 

go możemy śmiało stawiać gminę zabłocką 

za przykład dla innych gmin sąsiednich, 

które dotychczas nie mogą się przebudzić z 

letargu, jaki je ogarnął. 

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

DO 10 SIERPNIA R. B. 

szym tutejszym języku określa się 
mianem „swoja strona”. Bardzo wielu 
oficerów i urzędników „Żeglugi Pol- 
skiej“ albo wprost pochodzi z Wilna, 
albo przynajmniej w niem było, a co 
ważniejsza, wspomina je z sympatją. 

Dokładniejsze zwiedzenie parę lat 
niewidzianej Gdyni pozostawiam sobie 
na powrót ze Stockholmu. Jestem pew- 
na, że gdy wrócimy za tydzień, już 
coś nowego wyskoczy z ziemi w tem 
mieście, co się rozrasta nie co dnia, 
lecz co godzinę. 4 

Tymczasem pogoda jest kokosowa. 
Morze gościnnie wygładzone na przy- 
jęcie eskadry duńskiej, która właśnie 
przyjechała do nas z wizytą, witana 
uprzejmemi wystrzałami naszych dział 
portowych. 

Punktualnie o godzinie 8-ej wie- 
czór dnia 3 lipca odjazd z mola pasa- 
żerskiego. Na pomoście liczny i gwar- 
ny tłum żegnających. Chusteczki i ka- 
pelusze idą w ruch. Ma to wyrażać wy 
mianę najgorętszych uczuć ludzkich. 

— Żegnajcie, wilki morskie! 
słyszę okrzyk z oddalającego się po- 
mostu. 

— Żegnajcie, szczury lądowe! (0- 
czywista, nie możemy pozostać — @- 
żni w odpowiedzi). Е 

W ostatnich blaskach zachodu u- 
kazuje się nam półkolista panorama 
Gdyni. Już to doprawdy łaskawe nie- 
ba postarały się uraczyć nas pierwszo 
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rszałek Senatu prof. Szymański opuścił 
Wiedeń, udając się do Genewy 

WIEDEN, PAT. — Po jednodniowym pobycie opuścił dziś Wiedeń 
Marszałek Senatu prof. Szymański, żegnany na dworcu przez posła Rzeczy 
pospolitej Badera, konsula generalnego Morawskiego oraz prezesa związku 
stowarzyszeń polskich w Wiedniu dr. Tennenbauma. 

(W czasie swego pobytu miał marszałek Szymański, jako prezes rady 
organizacyjnej zagranicą sposobność zetknięcia się z przedstawicielami tutej 
szej kolonji polskiej i szczegółowego zaznajomienia z jej postulatami. Z tej 
okazji odbyło się wczoraj wieczorem w związku Stowarzyszeń Polskich 
uroczyste posiedzenie zarządu, któremu przewodniczył marszałek Szymański, 
wygłaszając przemówienie o obecnej sytuacji kraju oraz o wytężonej dzia- 
łalności poszczególnych ministerstw dla dobra państwa. Z Wiednia marsz. 
Szymański wyjechał w dalszą drogę na kongres lekarski do Genewy. 

Konserwatyści niemieccy zgrupowali się 
tworząc nową partję 

BERLIN. PAT. — Wielokrotnie zapowiadane powstani e partji kon- 

serwatywnej jest faktem dokonanym. Liczbowe określenie jej jest jednak 

jeszcze niemożliwe. Wśród osobistości, które weszły w skład tymczasowego 

komitetu naczelnego znajdują się nazwiska, dające poniekąd wskazówki, co 

do tendencyj i celów nowej partji prawicowej, przedewszystkiem więc min. 

'Trewiranus, który pierwszy w swoim czasie wystąpił z partji niemiecko-na- 

rodowej, Lambach, przewodniczący związku niemiecko-narodowych pracow- 

ników handlowych, gen. Lettow Vorbeck, pos. von Driander, profesor 

Hoetsch i t.d. 

Hr. Westarp nie należy do komitetu naczelnego, co miało mieć miejsce 

na ;ego własne życzenie. Chce on poświęcić się pracy nad utrzyimaniem 

łączności między nowopowstałą partją konserwatywną, wysuwającą swe 

listy wyborcze po miastach, a organizacjami rolniczemi t. zw. Landvolku, 

wysuwającemi swoje listy po wsiach. 

POUFNE INFORMACYJNE ZE5RANIE. 

BERLIN, PAT. Wczoraj odbyło się w hotelu Kaiserhoff zebranie 
poufne, na którem m. in. był obecny były prezydent Banku Rzeszy dr. 
Schacht, były kanclerz Rzeszy Michaelis, przedstawiciel świata bankowego 
dr. Solmssen, wielki przemysłowiec von Borwig oraz rozmaici ministrowie 
obecnego gabinetu. 

_ Na zebraniu tem przywódca nowopowstałej partji konserwatywnej wy- 
powiedział się co do zadań stronnictw prawicowych w nowej kampanji wy- 
borczej. Hr. Westarp m. in. podkreślił, że w zasadzie jest przeciwny tworze 
niu partji, związanej bezpośrednio z rolnictwem, jako odrębnym stanem 
społecznym. Ze względu jednak na interesy państwa rozwój tego stronnictwa 
jest konieczny. й 

W całej akcji chodzi tylko o przeprowadzenie idei politycznej Hinden- 
burga, bowiem tym sposobem zapewni się rolnictwu niemieckiemu oraz pro- 
wincjom wschodnim Rzeszy tak konieczną im pomoc. Następnie zabrał głos 
min. Schiele, oświadczając, że odłączenie rolników od partji Hugenberga 
wynikło wskutek coraz większej rozbieżności poglądów i interesów obu grup. 
Rolnictwu chodziło o uzyskanie realnej pomocy, podczas gdy Hugenberg go- 
ni za jakiemiś nieokreślonemi ideałami. Min. Trewiranus podkreślił, że obec 
nie po 11-tp latach walk nadszedł moment utorowania drogi idei konserwa- 
tywnej, bez której żadne państwo nie może istnieć. 

Kilkuset byłych posłów Reichstagu 
NA ŁAWIE OSKARŻONYCH. 

BERLIN. PAT. — Wskutek rozwiązania Reichstagu posłowie tracą swe prawa 

nietykalności. W związku z tem rozpocznie się cały szereg rozpraw sądowych w Niem 

czech przeciwko byłym posłom, przyczem ogólną liczbę procesów oceniają na 250. Na 

berlin przypada 60—80 procesów sądowych. 

Większość dotyczy zdrady głównej i podżegania do aktów gwałtu. Oskarżeni są 
przedewszystkiem komuniści, a następnie Hittlerowcy za opór władzy i obrazę mini- 
strów oraz wyższych urzędników. 

Nie wolno nosić broni palnej w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Minister spraw wewnętrznych Rzeszy przedłożył 

do zatwierdzenia gabinetowi Rzeszy projekt zarządzenia prezydenta Rzeszy 
na mocy art. 48, zakazujący w całej Rzeszy noszenia broni palnej lub siecz- 
nej. Jest to nadzwyczajne zarządzenie na czas nowych wyborów do Reich- 

Wizyta dostojnego gościa 
PARYŻ. PAT. — Francuski minister żeglugi powietrznej Lorent Eynac 

ma udać się do Warszawy drogą powietrzną w pierwszych dniach przyszłego 
tygodnia. Ma on zamiar zabawić w Polsce cały tydzień, w czasie którego 
obecny będzie na wystawie turystycznej w Poznaniu oraz załatwi szereg 
spraw, tyczących się żeglugi powietrznej. 

RET TNZOYSZUWOTEA 

Wieści z międzynarodowego raiduawionetek 
BERLIN. PAT. — £entralne kierownictwo międzynarodowego raidu powietrznego 

komunikuje oficjalnie: Według” otrzymanych ostatnio danych z Hiszpanji wylądowały 
w Barcelonie następujące samoloty: niemieckie B 3 i B. 8, angielskie K 1, K 3 i K. 5. 
W Saragossie znajdowały się w drodze z Madrytu do Barcelony aparat niemiecki F 2 

i francuski L 3. W; Madrycie znadowały się w drodze powrotnej niemiecki D 1, angiel- 
ski K 4 i K 7, francuski M 2 i hiszpański T 5. W Madrycie w drodze do Sewilli znajdu 
je się francuski samolot M 1. W ciągu popołudnia oczekiwane są dalsze doniesienia o 
raidzie z hiszpańskich obowiązkowych miejsc lądowania. Z Pau z powodu złych wa- 
runków atmosterycznych nie wypuszczono dziś przed południem żadnego samolotu. Ist- 
e jednak nadzieja, że po godz. 2 lotnicy otrzymają zezwolenie na start w dalszą 
ogę. ь 

  

A morze? Bardzo mi przykro, że 
język ludzki przy każdej okazji musi 

rzędnem widowiskiem. Kolory; na ja- 
kie niema nazwy w języku ludzkim, 
rozsnuły się po niebie, tu zasiadła so- 
bie połówka księżyca z bladego złota 
i gra na wodzie żywym, migocącym 
słupem, tam znów łyska jakaś samotna 
gwiazda. Nie wiem, jak się nazywa, 

się wiecznie powtarzać. Jedynie zako- 
chani mają to szczęśliwe złudzenie, że 
słowa swe biorą zawsze i wszędzie za 
swój osobisty niesłychany wynalazek. 
Niestety zatem, choć to nie będzie no- 

  

Przystań Jachtklubu 

ale czy to nie wszystko jedno, skoro 
jest piękna? 

Odpowiadają jej z brzegów, już 
teraz dalekich, przerywane światełka 
latarni morskich. Mrugnie złotem Oxy- 
wie, dalej Hel, Jastarnia, jeszcze dalej 
Rozywie, największa latarnia morska 
na Bałtyku. 

we, muszę stwierdzić, że morze jest 
dziś z płynnego srebra. Rozchybotane 
masy sinawego metalu, po którego u- 
ginającej się powierzchni zdajemy się 
šlizgač... 

Tymczasem donośny gong na о- 
biad przerywa wszelkiego rodzaju kon 
templacje —- i oto pozostawiając cud 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 4 
25 lipca 

Front  północno-wschodni.  Oto- 
czone oddziały 1-ej dywizji litewsko- 
białoruskiej, odrzucając 11-ą dywizję 
sowiecką w prawo, 56-а zaś w lewo 
od swej drogi marszu, przy brawuro- 
wem współdziałaniu artylerji, utoro- 
wały sobie bagnetami odwrót na Wiel- 
ką Brzostowicę, na zachód od Woł- 
kowyska. Napierając silnie na resz- 
tę oddziałów 1-ej armji, nieprzyjaciel 
zajął Sokółkę, wobec czego dowó- 
dztwo armji zarządziło dalszy od- 
wrót na linję rzeki Sokołdy. (dopływ 
rz. Supraś). 

W 4-ej armji nieprzyjaciel opano- 
wał stację Swisłocz na linji Wołko- 
wysk - Czeremcha. 

  

Front południowo - wschodni. Na 
południowym odcinku Zbrucza nieprzy 
jaciel sforsowawszy rzekę zajął Iwa- 
nie Puste, dalej zaś na północ Ska- 
łat. 

Okrążona w Brodach 18-ta dywizja 
gen. Krajowskiego, po odparciu kon- 
centrycznych ataków  nieprzyjaciel- 
skich, przebiła się w ciągu nocy w 
rejon Oleszko - Podhorce. 

W 2-ej armji 4-a brygada jazdy 
pod dowództwem pułkownika  Dre- 
szera _ zajęła Beresteczko. M 

3-a armja utrzymała w tym dniu 
linję Styru,, W wypadzie grupy płk. 
Dęba - Biernackiego zajęto Kołki, zdo- 
bywając 12 karabinów maszynowych 
i rozbijając brygadę jazdy z grupy 
Gonikowa. ‚ 

  

„U drzwi Twoich stoję, Panie”. 
Od samego rana, z ulicy przez 

okno otwarte płynie pieśń stara, pol- 
ska, pobożna. Podchwytują ją młodzi 
i starzy, Polski wierzącej, wierzące sy- 
ny: „U drzwi Twoich stoję, Panie! 

A przed oczami duszy stają, do 
przeszłości niestety już należące, nie- 
zapomniane obrazy pierwszego pol- 
skiego Kongresu Eucharystycznego. 
Przeżyte te wrażenia żegnać chciałoby 
się, jakeśmy je witali, długim, jak 
grom potężnym okrzykiem: „Niech ży- 
je Nuncjusz, niech żyje Prymas", — 
bo na różnorodnem tle kongresu te 
dwie postacie wybijają się na plan 
pierwszy. lch pogodne spojrzenia i 
uśmiech grzeją jak promienie, zjedny- 
wają, krzepią i sieją pokój. Jasno się 
robi, gdy oni są blisko, gdy przemawia 
ją, błogosławią. 

Wielka tradycja i szlachetność ła- 
cińskiej kultury wycisnęła na nich swe 
piętno, klucz do serca tłumu niosą w 
duszy, a klucz ten — to miłowanie. 

Swojsko musi im też być wśród 
rozentuzjazmowanego tłumu, bo tłum 
za miłość płaci — miłością. W dni one, 

„w dni niezapomniane, spragnieni by- 
liśmy miłowania większego i wyższe- 
go, spragnieni byliśmy onej spójni ze 
źródłem miłowania i miłowania Celem. 

Odczuwaliśmy też z większą siłą 
nieszczęście tych, w których duszy 
miast miłowania, ambicje i zawiści się 
srożą i brzmiała nam czasem w uchu 
strofa mało znanego poety: 
„Za tych dzisiaj przyjm modłów ofiarę, 
Których to duszę, jako mętną czarę 
Jad nienawiści wypełnia i truje; 
Bo ci, najdalsi są Ciebie, o Panie, 
A w Tobie mieszka ten, który miłuje, 
Iżeś sam wyrzekł: „Jam jest miłowa- 

nie“. 
Wy, którzy przez niemoc duchową, 

czy oziębłość, lub pogrążenie w spra- 

wach ziemskich nie pośpieszyliście do 
„drzwi Pańskich, żałujcie żeście nie 

widzieli, nie słyszeli i nie zapłakali — 
ze szczęścia! 

Oto „wielka rotunda*.. przemawia 
prof. Chalecki i pada z ust jego prze- 
stroga: „Spełnić zdołasz dziejową swą 
misję, o Polsko, jeśli każdy twój syn 
i stan każdy, partja każda i ty cała Pol 
sko, jakeś długa i szeroka, w myśli, 
czynie, pracy i wykonaniu Bożego pla- 
nu, zdobędziesz się na — pokorę!*. 

Zrozumieliśmy. Twe słowa będą 

dla nas programem. Oto sesja „Akcji 

Katolickiej", przemawia Nuncjusz: 
„Wam, Polakom trzeba* — i na- 

gle Włoch ciska dwa polskie słowa w 
tłum, dwa słowa programowe, aby nas 
uleczyć z pesymizmu i bierności — 
„odwagi i zaufania! 

I zagrzmiało audytorjum  okrzy- 
kiem długim na cześć Nuncjusza. Zno- 
wuśmy zrozumieli. 

A potem każdy prelegent (jak ich 
wszystkich wyliczyć!) dodawał swo- 

zachodu na górze, całe towarzystwo 
spływa na dół do eleganckiej jadal- 
ni. 

I tu muszę uczynić „Żegludze Pol- 
skiej” poważny zarzut: karmią stanow 
czo zbyt często i zbyt obficie. Panie, 
którym chodzi o linję (pomimo ostat- 
nich zapowiedzi z Paryża, że tam już 
są modne okrągłości), powinny z góry 
pamiętać, że na sis „Gdynia*, wysta- 
wione będą na ciągłe i uporczywe po- 
kusy przełamania odchudzającego rė- 
gime'u. Bo proszę tylko posłuchać: 

Ranne śniadanie od 8 do 9.30. Ka- 
wa, herbata, wądliny, ser, pieczywo, 
masło, miód etc. 

Godzina 11-ta* buljon z pierożkami. 
Godzina 13-ta: lunch: zakąski extra 

ordynaryjne, zimne i gorące, konserwy 
i frutti di mare, słowem rybki, grzyb- 
ki, raczki, flaczki i inne przysmaczki 
na górze w palarni, poczem na dole 
trzy dania. я 

Godzina 16-ta: podwieczorek: Ka- 
wa, herbata, ciasto. 

Godzina 19-ta: obiad czterodanio- 
wy. 

Godzina 21-sza: herbata. 
Uff! To stanowczo zbyt wiele jak 

na siły przeciętnego obywatela. Chy- 
ba że... chyba że... samo morze posta- 
ra się o to by człek nie zginął z prze- 
jedzenia... 

Tymczasem jednak jadalnia jest 
pełna, humory świetne, miny zuchowa 
te. Ha, zobaczyymy, co jutro przynie- 
sie! 

Na górce czeka nas znowu feerja 
świateł zamierających, ale powoli po- 

* klęską. 

ją cegłę, swoje słowo i myśl do pro- 
gramu Eucharystycznego w chwili, któ 
rą obecnie przeżywamy, w chwili gdy 
bezprogramowość z hasła staje się 

Każde przemówienie było nowym 
apelem, wzywającym do ukorzenia się 
przed źródłem mocy i pokoju, przed 
Najświętszą Eucharystją, przed Pro- 
gramem nad programy. 

W wigilję św. Piotra przeciągnął 
ulicami miasta biało-barwny pochód 
dzieci. Gwarna i bezmyślna ulica przeg 
kształciła się, ozdrowiała; skupienie 
udzieliło się tłumom, jakaś radość 
świąteczna wycisnęła swoje piętno na 
ukwieconych domach, to tu, to tam 
ktoś ocierał łzę... Polskie dzieci, przy- 
szłość Polski korzyła' się w śnieżystej 
bieli dusż. 

A gdy zapadła noc z podwójną mo 
cą buchnęło: „U drzwi Twoich“... i 
ku drzwiom kościołów popłynęły falą 
pieśni i wolą poprawy  rozkołysane 
tłumy. 

Kto kroczy czwórkami przez mia- 
sta ulice, jak żołnierz karny, jak sze- 
regowiec na czyn zdecydowany, aby 
Wodzowi nad wodze hołd złożyć? 

Młódź akademicka, poważny pa- 
trycjat poznański, rodów najznakomit- 
szych przedstawiciele i ci, co wiedzy 
buławę dzierżą z dostojnym rektorem 
na czele. 

A nazajutrz rozśpiewał się gród 
Przemysławowy, jak się chyba nigdy 
nie rozśpiewał i znów Poznań pokaza 
co umie: jak wielotysięczny pochód 
przez wielotysięczny tłum  poprowa- 
dzić, jak- spotęgować wrażenie i uczcić 
i powitać barwą, dźwiękiem, polskiem 
wojskiem i dostojeństwem otoczenia 
cel rację bytu kongresu — Przenaj- 
świętszą Eucharystję. 

Grodzie stary, grodzie Przemysła- 
wowy, obdarzyłeś nas, posiliteš nas 
spokojem i miłowaniem... a Ty, Pry- 
masie, któryś w Twem wielkiem ser- 
cu myśl odnowienia Polski przez Eu- 
charystję począł i twórcą byłeś dzieła 
poprawy, wzniesienia serc i rozśpie- 
wania polskiej duszy, pomnij, że i 
wschód Polski marzy o powitaniu Cie- 
bie. Przyjedź i pokrzep nas prawdzi- 
wie chrześcijańskim optymizmem Two 
im i Twoim uśmiechem słonecznym. 

Henryk Skirmunt. 
30-VI 1930 r. г 

PETA EK TTT EEST 

WYJAŚNIENIE. 

Dowiadujemy się, że Zarząd Kuracyjny 

w Sopotach wyznaczył jako nagrodę swego 

imienia м . Międzynarodowych zawodach 

hippicznych, mających się odbyć w Sopo- 
tach od 6-go do 11 sierpnia kwotę 50.000 

guldenów nie 50.000 złotych, jak poprzed- 
nio podawaliśmy. 

› 
a i A S a E О ОВСХОСВВЫЦаНЕКох › 

kład pustoszeje. Wszystko ginie we 
wnętrznościach statku, aby się rozta- 
sować po kabinach, które nam służyć 
mają za mieszkanie na cały czas trwa - 
nia wycieczki. 

Kabiny są zaiste wzorowe. Wyp»- 
sażone w wygodne koje, szatki, umyz, 
walki, półki, lustra. „Mein Liebchen. 
was willst du, noch mehr? Sam Heię 
mógłby zanucić. Oczywista, każdy po + 
kład (A, B i C), ma zmiany zależie 
od ceny karty okrętowej, ale wszędzie 
widoczna dbałość o wygodę podróż- 
nych, każdy szczegół obmyślany i pa- 
nująca powszechnie czystość — czy- . 
nią podróż na każdym pokłądzie rów 
wnie wygodną. 

Koło 11-ej nieliczne już tylko posta 
cie snują się po pokładzie. Jedynie By- 
czek skupia wkoło siebie grupkę a- 
matorów. Zwierzę to, czy inaczej Pa- 
tricia Spelet — to szwedzka gra zrę- 
czności, polegająca na trafianiu gumo- 
wym krążkiem w numery i dwie gło- 
wy bycze namalowane na tablicy, któ, 
rą się kładzie na podłodze. Nieskom- 
plikowana ta zabawa zawiera widać w 
sobie jakieś właściwości roznamiętnia- 
jące, bowiem potrafiła przetrzymać 
swych wielbicieli do” godziny 2-ej w 
nocy, przyczem połowa krążków znała 
zła się za burtą. ” 

W nocy silniejsze chybotanie. Je- 
steśmy już na pełnem morzu. Jak te 
bajecznie kołysze do snu! Człek wsk 
ca do stanu niemowlęcego, wsadziii 
go do kołyski i bujają tam i z powro- 
tem... 
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'KILKA SŁÓW o PRELIMINARZU BUDŻETOWYM 
Przed kilku dniami p. Wojewoda 

Raczkiewicz zatwierdził  preliminarz 
budżetowy m. Wilna › па rok 
1930—31 i w związku z tem wysto- 
sował do Pana Prezydenta Folejew- 
skiego obszerne pismo, w którem 
szczegółowo omówiny został rozpo- 
znany preliminarz oraz wskazane te 
jego punkty, które zostały odrzuco- 
ne względnie częściowo  zmienio- 
ne. 

Charakterystyczny dla porząd- 
*ków naszej gospodarki miejskiej jest 

fakt, że list rozpoczęty jest napom- 
nieniem w sprawie systematycznego 
nieprzestrzegania przez miasto prze- 
pisów co do prekluzyjnych terminów 
przedkładania władzy nadzorczej pre- 
liminarzy do zatwierdzenia. 

Powoduje to doraźną gospodarkę 
prowizoryczną i odbija się źle na ca- 
łokształcie jej. 

Omawiając stronę dochodów  pi- 
smo wskazuje na to, że przewidzia- 
ny zysk z elektrowni w „sumie 
1734.253 zł. jest nierealny i przy naj- 
bardziej nawet optymistycznych podli 
czeniach suma wstawiona do preli- 
minarza wzięta jest o 150.000 zł. za 
wysoka. 

Nie mniej optymistycznie zapa- 
trywali się twórcy budżetu obliczając 
przyszłe dochody z wodociągów i ka 
nalizacji. I tu suma 673.890 zł. jest 
zdaniem władz wojew. o całe sto ty- 
sięcy zaduża. 

Na marginesie tych dwóch po- 
zycyj nadmienia Pan Wojewoda, że 
system wykorzystywania funduszu 
odnowienia na inwestycje musi być 
zaniechany gdyż wcześniej czy póź- 
niej wytworzy się sytuacja, że potrze 
by renowacyjne wskutek wydatko- 
wania pieniędzy na inwestycje, nie bę- 
dą mogły być zaspokojone co znów 
odbije się fatalnie na całości. 

Omawiając dział wydatków zwy- 
czajnych zwraca p. Wojewoda uwa- 
gę na konieczność racjonalnego zor- 
ganizowania wydziału budowlanego 
sekcji technicznej tak aby przeprowa- 
dzony został podział czynności per- 
sonelu technicznego i biurowego. Da- 
lej pismo zaleca zwiększenie ilości 
egzemplarzy  prenumerowanych „Dz. 
Ustaw“ i „Wil. Dzien. Wojew.“, a 
te z racji tego, że niejednokrotnie, pod 
czas inspekcji, ujawniło się, iż nawet 
odpowiedzialni pracownicy Magistra- 
tu nie orjentują się w podstawach 
„prawnych prowadzonych agent. : 

Bardzo ciekawy jest ustęp do- 
+tyczący podniesienia sumy 30.000 

'100.000 zł. 
zł. na wybory do Rady Miejskiej do 

Wskazuje to wyraźnie, że 
będziemy mieli wybory, n. b. na ten 
raz droższe niż w 1927 r., gdyż wów- 
czas kosztowały nas one 77.526 zł. 

Omawiając wysokość kredytu na 
przeprowadzenie planu regulacyjne- 
go (Magistrat przeznaczył na ten cel 
92.654 zł.) uznano za konieczne wsta 
wienie na ten cel dodatkowo 125.000 
zł. 

Sumę 15.000 zł. przyznaną jako 
zapomogę Miejskiemu Kom. W.F.iP.W. 
uważa p. Wojewoda za bardzo małą 
i świadczącą o niedocenianiu  donio-; 
słego znaczenia wychowania fizycz- 
"nego. 

Również niewystarczającą jest kwo- 
ta 6.000 zł. na zakup szczepionek och 
ronnych. Suma ta ma być odpowied- 
nio zwiększona, a ponadto, w roku 
przyszłym miasto musi przeprowadzić 
obowiązkowe szczepienia ospy och- 
ronnej dla wszystkich. 

Preliminowane 3.350 zł. na utrzy- 
manie rakarni ze względu na prymi- 
tywne urządzenie jej oraz brak od- 
powiedniego inwentarza jest sumą 
też niewystarczającą. 

Dalej wskazuje p. Wojewoda na 
konieczność dalszej reorganizacji ad- 
ministracji apteki miejskiej w ten spo 
sób, aby dawała ona realne zyski 
oraz na niedopuszczalność ciągnięcia 
zysków ze. Stacji Kontroli mięsa, gdyż 
odnośne przepisy wyraźnie wskazują 
że opłaty za oględziny weterynaryjne 
mają wyrównywać tylko w grę wcho- 
dzące koszty. 

Po wzięciu pod uwagę całego sze- 
regu skreśleń nadwyżka w dochodach 
budżetu zwyczajnego wyniesie 292043 
zł. i taka tylko suma. może być 
użyta na cele wydatków nadzwyczaj- 
nych, gdy tymczasem miasto przewidy 
„,wało nadwyżkę w sumie 865.462 zł. 

Jak wynika z pisma p. Wojewo- 
dy na podwórku Magistrackim nadal 
wiele pozostaje do zrobienia, przero- 
bienia i zmienienia. Czy wszystkie 

"rady i wskazania zostaną wypełnio- 
ne należy powątpiewać dla dwóch 
przyczyn: primo wybory przyniosą 
nam nowych ludzi, którzy zaczną do- 
piero wdrażać się do roboty, a se- 
cundo Magistrat jest dziwnie konser- 
watywnym o ile chodzi o. popełnia- 
nie starych błędów, patrzenie przez 
palce na stare niedociągnięcia i wogó- 
le nie lubi inowacji. 

Może nowy będzie inny. 

Kto wie? W. T. 

  

„Broniąc matkę zahił sąsiada 
W pobliżu Oszmiany dwaj bracia Jakóbowscy poczęli katować sąsiadkę Annę 

Wasiljewą, która puściła konia na ich pole. 
Piętnastoletni syn Wasiljewej widząc matkę w niebezpieczeństwie 

napastników i zadał im w plecy kilka głębokich ciosów aś Jeden do 
t 2 jakóbowskich 

zmarł natychmiast, drugi zaś został przewieziony do szpitala. 

Pościg i ucieczka komunisty z pociągu 
W pociągu, odchodzącym. ze Stołpców w kierunku Warszawy policja usiłowała 

zatrzymać dwóch osobników, jak następnie okazało się emisarjuszy komunistycznych. 
W chwili zatrzymania jeden z komunistów widząc się zdemaskowanym skoczył do 
ucieczki przebiegając cały pociągwpadł na platformę ostatn. wagonu z zamierem dostania 
się na dach. Widząc jednak, że nie ujdzie pogoni, bez namysłu zeskoczył z pędzącego 
pociągu na tor nie doznając żadnego szwanku i ukrył się w okolicznych lasach. Dru- 
gi komunista został zatrzymany wraz z odezwami. 

Uprowadzono żodnierza do Litwy 
Onegdaj w dzień w pobliżu Oran Litwini aresztowali żołnierza polskiego Kucy- 

kiewicza, który przybył ze Lwowa na urlop do rodzinnej wsi. 
Kucykiewicz przechodząc do innej wsi znalazł się w pobliżu linji gran. i został 

pochwycony przez Litwinów z zasadzki. Nie miał przy sobie broni, więc uległ kilku 
straznikom, którzy powlekli go w głąb swego terytorjum. 

Morderstwo rabunkowe w pow. Święciańskim 
Wczoraj w nocy we wsi Drawnele, gminy Kiemieliskiej, powiatu Święciańskiego 

nieznam sprawcy wdarli się do 
wiczowej, w chwili, gdy ta spała. 

zapewne obawiając się poznania bandyci udusili Medejewiczową, a 
po splądrowaniu mieszkania zabrali znalezione pieniądze i co cenniejsze rzeczy 

* 2 Wilna wysłano pościg i psa policyjnego. 
"a i E IO T T REY ERZE OKE W ON I IST TZ TEAC TORZE AE ZAWSZ R YE TTT TIT NISSAN I NO RINDI TEST SSRS 
już znakomita mniejszość pasażerów. 
Nierzadko ten i ów wynosi się dy- 
skretnie z jadalni. Przeważający ko- 
1юг па obliczach spotykanych osób: 
przyjemnie zielonkawy. 

Osobiście muszę oświadczyć, że 
się trzymam dobrze — j w tej chwili 

; przypomina mi się nowelka Jerome K. 
„ Jerome'a, gdzie to bohaterski Harris z 

naciskiem zaznacza, iż w przeprawach 
morskich jedynemi żyw,emi istotami 
na stątku, które nie podlegały morskiej 
chorobie, był stale tylko on i kapitan. 
Czasami zresztą dla odmiany on i 

; pierwszy oficer, lub też on i sternik, 
aie zawsze tylko on i ktoś drugi z za- 
łogi. z 

"__ Boję się, aby mnie nie posądzono © 
podobne  „Samopoczucie* i odsyłam 
niewiernych Tomaszów do świadect- 
wa kapitana Pacewicza, komendanta 
„Gdyni. 

Wiatr, niosący rzeźwość samą i sło 
Ry posmaczek wziął na siebie rolę pa- 
„tłentowanych kropelek skrzętnie i prze- 
widująco zabranych ze sobą z doniu, 

Ciekawość profesjonalna wiedzie 
mnie w „dzielnice statku, nad któe- 
mi widnieje napis „wstęp wzbronio- 
my“. Przedewszystkiem więc mostek 
*kapitański, ów mózg kierujący całem 
zyciem statku. Pełno map i przy:zą- 
dów, których nie rozumiem i z tem 
jwiększem przyglądam się im poszanó- 
A R Potem najgłębsze tętniące cze 

e: maszynowni i ja an lai ynownia o tropikalnej a 

_. Po prawej stronie zarysowuje się 
sine pasemko lądu. To Gotland, wiel- 

i 

   i 

domu mieszkającej samotnie 26-letniej Apolonji Mideje 

kpt rą 

ka wyspa, która nam będzie towarzy- 
szyć przez długi szereg godzin dnia 

dzisiejszego. Leżące na niej miasto 
Visby, cel licznych wycieczek turysty 
cznych, znane pod nazwą „miasta ru- 
in i róż”, znów mi nasuwa na myśl 
Selmę Lagerlóf z jej opowiadaniem o 
najeździe na Visby króla duńskiego 
Waldemara Atterdaga. Już odtąd cią- 
gle będę w Szwecji odnajdywać — а- 
dy Selmy Lagerlóf. 

Wjechaliśmy w rodzaj cieśniny po- 
między lądem Szwecji a Gotlandem, 
który spełnia jakby rolę falochronu. 
Sama wyspa oglądana przez lornetkę 
smętne robi wrażenie. Nagie skały, od 
czasu do czasu rzadkie osady czy la- 
tarnia morska. 

. Gdyńskie mewy towarzyszą nam 
niezmordowanie. Zmęczone, odpoczy- 
wają na kołyszącej fali by po chwili 
znów wypatrywać z powietrza by- 
strem, jak najlepszy teleskop, okiem, 
coby tu pochwycić. Robimy ekspery- 
menty. Ktoś rzuca czereśnie, zdawało- 
by się, rzecz całkiem apetyczną. Wi- 
docznie jednak owoc ten jest w pogar- 
dzie u mewiego rodu, ba żadna nań 
nie reaguje. Najmniejsza okruszynka 
chleba wywołuje natomiast kotłowani- 
nę biało - czarnych skrzydeł, identy- 

cznej wielkości odłamek zapałki, po- 
zostaje bez wrażenia, odrazu z wysoka 
tozpoznany jako oszukaństwo. 

„Na dziobie chybota najwięcej, to 
też najmniej amatorów rozłożyło tam 
swe leżaki. U góry mostek kapitański, 
za barjerą widnieje postać oficera, co 
ma teraz dyżur. Słyszę tuż obok głos- 

SŁ © wo 

Zemsta Komunistów 
We wsi Miluciany, gminy Domaniewskiej na pograniczu polsko-sowieckiem z0- 

stał podstępnie otruty Włodzimierz Kużma, b. członek komunistycznej P.Z.B. 
Jest to akt zemsty i obawa przed zdemaskowaniem organizacji grasującej na 

tamtejszym terenie, bowiem Kuźma przed dwoma miesiącami zerwał z wywrotowcami 

i mimo pręsji nie chciał cofnąć swej decyzji. 

Zastrzelenie łosia w Puszczy Rudnickiej. 

W puszczy Rudnickiej kłusownik Żytkiewicz, ze wsi Stare Marcele, gminy Ru- 

dziskiej zabił rzadki u nas okaz łosia, podlegającego zupełnej ochronie. Žytkiewicza 

aresztowano i skierowano do Sądu. Grozi mu półtora roku więzienia. 
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PIĄTEK - 

25 Dziś 

|Krzysztofa M.) 
Jutro 

Anny Matki. 
| OEZSZZRNOTEN 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 24. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 757 

Temperatura średnia -l- 20 

Temperatura najwyższa -1-24 

W. słońca o godz. 3 m. 45 

. słeńca o godz. 7 m. 40 

Temperatura najniższa -I- 11 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr 
” | Południowy 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek 
Uwagi: — 

URZĘDOWA 
— Z administracji ogólnej.  Minister- 

stwo Spraw Wewnętrznych uporządkowa 
ło tryb urzędowania w urzędach administra- 
cyjnych wszystkich instytucyj. Wydano 
regulamin który przewiduje w jaki sposób 
ma się odbywać urzędowanie w każdym 
referacie. W najbliższym czasie ogłoszone 
będą statuty wydziałów wojewódzkich i 
starostw. Po tych  statutach wydane będą 
regulaminy, określające tryb urzędowania w 
wymienionych  instancjach. 
— Okna frontowe muszą być zamknięte. 

Władze administracyjne wydały podległym 
władzom policyjnym zarządzenie, na mo- 
cy którego okna frontowe podczas  wia- 
trów muszą być zamknięte, aby zapobiec 
wylatywaniu szyb na ulicę. Grozi to bo- 
wiem okaleczeniem przechodniów  Dzielni- 
cowi w razie zauważenia podczas wiatru 
otwartych okien względnie wypadku wy- 
lecenia szyb na ulicę spisywać będą pro- 
tokuły, celem pociągnięcia do odpowiedzial- 
ności winnych . wypadkach nie pocią- 
gających za sobą okaleczenia przechodniów 
ściągane będą grzywny w drodze doraź- 
nych mandatów. 

— Majątek społeczny musi być ubez- 
pieczony. Klęska pożarów dała się szczegól 
nie we znaki w roku bieżącym na terenie 
całego kraju. W wielu wypadkach pastwą 
pożaru padły objekty, stanowiące własność 
społeczną. Ponieważ objekty takie 
dotychczas które nie były ubezpieczone, a 
zniszczenie ich przez pożar stanowiło szko 
dę, którą odczuć musiał całokształt go- 
spodarstwa narodowego, wydane óbecnie 
zostało zarządzenie Min. Spraw Wew- 
nętrznych nakazujące, by wszystkie ob- 
jekty, stanowiące własność społeczną, były 
ubezpieczane w krajowych towarzystwach 
ubezpieczeniowych. 

MIEJSKA 
— Magistrat sprzedał zboże interwencyj 

ne. Niezużytkowane w r.b. zapasy zbożo- 
we zakupione przez Magistrat zostały już 
sprzedane po 19.i pół gr. za klgr. 

Z powodu różnicy cen, od czasu zaku- 
pienia tego zboża, tranzakcja ta przyniosła 
miastu 10 tys. zł. strat. 3 

— Oswobodzenie murów po-Franciszkań 
skich. Roboty dostosowania gmachu przy ul. 
Teatralnej do potrzeb archiwum, dobiegają 
końca, więc jest nadzieja, że oswobodzenie 
murów po-Franciszkańskich z biur archiwum 
nastąpi najdalej we wrześniu. 

KOMUNIKATY 
— Harcerski festyn wodny. W dniu 27 

b. m. odbędzie się w Trokach Harcerski 
Fest yn Wodny, urządzany przez „Instruk- 
torski Kurs Żeglarski G. K. Ž.“ z Warsza- 
wy i „Błękitną Jedynkę Żeglarską* męską 
drużynę harcerską z Wilna, przy łascxywem 
poparciu dowództwa 22 Baonu K.O.P, Ligi 
Morskiej i Rzecznej, miejscowych _ wiadz, 
oraz Seminarjum Nauczycielskiego w Tra- 
kach. 

Na program złożą się: те- 
gaty na jolach olimpijskich, na czwórkach 
i kajakach, zawody pływackie, gry i pokazy 
ratownicze na wodzie, wreszcie ilum:nacja i 
korowód. Początek o godz. 16. Dojazd do 
Trok autobusem Nr. 17 z placu Orzesz- 
kowej. Wstęp wolny. 

skierowany ku górze z fachowem py- 
taniem: 

‚ — Panie poruczniku, wiele „wię- 
zów* na godzinę robi teraz nasz 0- 
kręt? 

I poważna, niczem niezmącona od- 
powiedź z góry: 

— Dziesięć. 
Amatorzy muzyki grają w palarni 

naprzemian to na pianinie to na gra- 
mofonie. Amatorzy brydża już dobrali 
sobie partję i zapomnieli o Bożym 
świecie przy licytacji. Jedynie gong 
na obiad jest w stanie wyrwać ich z 
tego błogostanu. 

To już piąty gong tego dnia... Mdle 
jemy z przejedzenia. Ci przynajmniej 
co naprawdę jedli dzisiaj. 

Słońce znów zachodzi w sposób 
niebywały. Gdyby kto chciał wiernie 
namalować to dziwowisko, okrzyknię 
toby jednogłośnie: Cóż za dziki kolo- 
se Nic podobnego nigdy się nie zda- 
rza. 

A jednak się zdarza — choć jest 
zaiste nieprawdopodobne i nie do opi- 
sania. 

Czemu tak mało osób chce się o 
tem naocznie przekonać? Na- 
ogół podróże morzem są 
u nas niepopularne. Poprostu 
nie przychodzi nam na myśl, że są in- 
ne sposoby wędrowania jak koleją lub 
najwyżej samochodem. Samolot uważa 
ny jest za luxus, lub przez niektóre о- 
soby jeszcze za bestję apokaliptyczną, 
zaś statków wprost nie bierzemy w 
rachubę, jeśli nie chodzi o podróż tran 

— (o najskuteczniej odstrasza komary. 
W okresie letnim komary stają się praw- 
dziwą plagą zwłaszcza w miejscowościach 
nizinnych. To też warto zaznajomić się ze 
sposobami, które w skuteczny sposób  od- 
straszają komary. Otóż najskuteczniej dzia 
ła dym cygar, który komary uśmierca. Po- 
dobny skutek wywiera zapach mięty ka- 
nadyjskiej. Pod wpływem zapachu  jałow- 
ca komary zaczynają głośniej brzęczeć, a 
następnie ulegają paraliżowi. Zapach а!- 
koholu upaja komary. Nafta natomiast 
wcale nie odstrasza komarów. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni. Obecn'e cie- 
Szy się wielkiem powodzeniem na scenie 
Lutni komedja T. Jaroszyńskiego . Sasiad- 
ka“. Oryginalna ta sztuka, której wartość 
podnosi niezmiernie znakomita gra artystów 
z Wernicz i Wasilewskim, utrzyma się czas 
dłuższy na repertuarze. Publiczność na „Są- 
siadce'* bawi się wybornie. 

— „jej chłopczyk*. Oto tytuł najnow- 
szej krotochwili francuskiej, która niebawem 
wejdzie na repertuar Teatru w Lutni. 

— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyn- 
skim. Rewja warszawska kończy swoje wy- 
stępy wystawiając od dzisiaj swoją trzecią 
i ostatnią rewję p. t. „A u nas jak w Pary- 
żu'. Gwożdziem programu będzie przepięk- 
ny balet wschodni z Topolnicką i Ostrow- 
skim na czele p. t. „Sulamit'. Rewelacją w 
tej rewji będzie występ orkiestry pod ba- 
tutą p. Krochmalskiego, która wykona na 
scenie szereg nowości muzycznych oraz w 
komplecie bierze udział w ostatnim finale 
rewji. Bilety nabywać można codziennie od 
11 do 4 po poł. w kasie Lutnia, od godz. 
5-ej w kasie Teatru Letniego. 

— Rewja na przedstawieniu popołudnio 
wem. W niedzielę nadchodzącą na przedsta- 
wieniu popołudniowem ukaże się w Teatrze 
Letnim po raz ostatni barwna rewja w 22 
obrazach ,Wilno, miasto moich marzeń”. Ce- 
ny miejsc zniżone. Początek o godz. 4 p. p. 

— „Morskie Oko* w Lutni. Dziś czeka 
Wilno niezwykła atrakcja, zjeżdżają bowiem 
do Wilna na dwa występy JH stoli- 
cy z Walterem, Karlińską, Rylską, Hrynie- 
wicką i Kucharskim na czele. W programie 
ostatnie nowości i przeboje stolicy. Dzisiej- 
szy więc wieczór obiecuje być wyjątkowo 
barwny i wesoły, to też zainteresowanie się 
publiczności występami „Morskiego Oka“ 
wyjątkowe. M 

Drugi i ostatni występ odbędzie się ju- 
tro 26 b. m. o godz. 8.30. Bilety w. kasie 
teatru Lutnia codziennie od 11 do 9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — W szponach djablicy. 
Heljos — Dzika Orchidea. 
Heljos — Higjena seksualna dla pań o 

godz. 10 45. 
Kino Miejskie — Książę pozwolił. 
Światowid — Gehenna pasierbicy. 
Wanda — Miłość i krew. 
Ognisko — Panna z.. temperamentem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Ogółem w 

padków — 56, kradzieży 4, OBISEWA 9, REG 
kroczeń administracyjnych 19. 

— Wisielec w Karolince. Wczoraj ra- 
no w lesie koło Karolinki znaleziono wiszą- 
cego na drzewie średnich lat mężczyznę. 

. Przybyła na miejsce policja stwierdziła 
tożsamość wisielca, którym okazał się Piotr 
Dziediu! (Tartaki). Z niewyjaśnionych na- 
razie przyczyn popełnił on samobójstwo. 

, — Duża kradzież. Skradziono prz:z 
nieznanych sprawców futro meskie na 
tchórzach, palto zimowe damskie i róż 
ną garderobę z riieszkania i na Szko- 
dę Jurasowa Je-zego, zam. przy ul. 
Makowei Nr. 5 m. 2. Straty poszkodo- 
wany oblicza na 2500 zł. 

— Zatrzymanie złodzieja. W dniu 23 b. 
m. został schwytauy przez domowników 
na gorącym uczynku kradzieży  iotrowski 
Jan, Szkapierna 37, usiłujący okrasć miesz- 
kanie Kantora Charma, Wingry 25. 

— Podrzucone dziecko. Dozorca schro 
niska patronatu więziennego przy ui. Rossa 
21 Kuczys Kazimierz przyprowadzł du 2 
komisarjatu dziewczynkę lat 3 niewiado- 
mych rodziców, którą spotkał bez opieki na 

satlantycką. A przecie możemy się 
niemi dostać najwygodniej do wszyst 
kich naszych Bałtyckich sąsiadów, a 
choćby do Anglji i Francji. 

Niechby każdy przewertował sobie 
broszurę „Żeglugi Polskiej" o wycie- 
czkach wakacyjnych na sezon 1930. A 
nuż stuknie się w czoło i wykrzyknie: 
Dlaczego nie spróbować? — Sprawy 
pasportowo - wizowe, które tylu ludzi 
zniechęcają do wycieczek zagranicz- 
nych, kwestję lokaty i przeżywienia w 
obcym kraju i t.d., wszystko to za- 
łatwia najpomyślniej „Żegluga Pol- 
ska”. Ą że wiatr morski wywiewa nie- 
domaganie z ciała, a troski z duszy — 
to już chyba jest ogólnie znaną pra- 
wdą. 

. Żywemi przykładami metod tego 
wielkiego lekarza, jakiem jest morze, 
Są ludzie spędzający na niem życie. 
Nie jestem upoważniona do zdradza- 
nia wieku naszego kapitana, ale muszę 
przyznać że wierzyć nie chciałem, gdy 
mi go objawiono. To samo da się po- 
wiedzieć o każdym z oficerów, każdy 
wygląda na swego własnego syna. 
Na pytanie, cóż za tajemniczy eliksir 
młodości działa tak fenomenalnie — 
usłyszałam w odpowiedzi: żegluga i 

szklanka wody morskiej dziennie. 

Już już miałem zapytać jakiej fir- 
my i wielostopniowa, kiedy mi dalsze 
objaśnienia wykazały logicznie, iż cho 
dzi tu w istocie o zwyczajny łyk tego 
błogosławionego w skutkach napoju. 
Zaczyna się podobno od łyżeczki dzien 
nie * dalej crescendo. Stanowczo spro 

Prace konserwatorskie przy ruinach Zamku 
_ Trockiego 

W bieżącym tygodniu rozpoczęto 
w Trokach dalsze prace konserwacyj- 
ne przy ruinach zamku trockiego. Pra 
ce te prowadzone będą w bież roku 
przez mniej więcej 2 miesiące. 

Przewidywane jest umocowanie 
korony murów, ostateczne zakonser- 
wowanie wieży zamku głównego na 
wyspie, zabezpieczenie najbardziej 
ziujnowanej baszty na wyspie i t. d. 
Kierownictwo robót podobnie, jak w 
roku ubiegłym, urząd konserwatorski 
powierzył architektowi Janowi Borow 
skiemu. Prace konserwacyjne około 
ruin trockich nadzoruje osobna komi- 

51а kónserwatorska pod przewodni- 
ctwem konserwatora dr. Lorentza, zło- 
żona z prof. Kłosa, nacz. inż. Przy- 
godzkiego, arch. Rouby. - 

W związku z rozpoczęciem robót 
w Trokach udał się tam w dniu dzi- 
siejszym konserwator dr. Lorentz. Po 
inspekcji w Trokach konserwator dr. 
Lorentz wyjedzie do Nowogródka, ce- 
lem odbycia konferencji z wojewodą 
nowogródzkim Beczkowiczem w spra- 
wie badań i konserwacji zamku no- 
wogródzkiego, jako też w sprawie za- 
łożenia w Grodnie muzeum im. Mic- 
kiewicza. 

Stryczek znów ominął Szałkowskiego 
Po wyroku Sądu Okręgowego, skazują- 

cego dwóch groźnych bandytów Rysia i 
Szałkowskiego na karę śmierci, nastąpiła ape 
lacja. Sąd Apelacyjny darował Rysiowi żv- 
cie, zamieniając mu karę šmierci na beztar- 
minowe więzienie, natomiast w stosunka 
do Szałkowskiego wyrok pozostawił bez 
zmiany. 

Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przeka- 
zał sprawę do ponownego rozpatizenia (w 

innym składzie) Sądawi Apelacyjn :mu. 
Znów kara śmierci uznana Zosiała za 

nieodpowiadającą winie oskarżonego i znów 
sprawa trafiła do Sądu Najwyższ go, który 
i na ten raz wyrok uchylił. 

Jak widać z tego, Szałkowszi może 
być spokojny o swoją głowę. Złszy ją na 
pryczy więziennej lub w najgorszym razie 
na łóżku szpitala więziennego. Stryczek 
ominął go. 

ulicy. Dziewczynkę przesłano do opieki S;0- 
łecznej Magistratu m. Wilna. 

— 17-letnia matka wyrzekła się dziecka. 
Trzeciakówna Władysława, siostra miłosier- 
dzia kliniki U.S.B. na Antokolu zameldowała 
policjj o pozostawieniu w klinice  dziecks 
płci męskiej w wieku 7 dni przez Wiszniew- 
ską Franciszkę, lat 17, którą przyjęła do 
kliniki w charakterze mamki. Wzdług infor- 
macyj Trzeciakówny, Wiszniewska pozby- 
ła się dziecka umyślnie i zbiegła w niewia- 
domym kierunku. 

— Zatrucie. Kopacz Marja, Popławska 
13 przez nieostrożność wypiła esencji «cta- 
wej. Pogotowie Ratunkowe przewi:czło 7o- 
szwankowaną w stanie niezagrażającym 
życiu do szpitała Sawicz. 

— Padła z wymęczenia. W dniu 23 b. 
m. w pobliżu kościoła katedralnego na chod 
niku nagle zasłabła przechodząca Zaborow- 
ska Aniela, lat 35, zam. Bernardyński Nr. 11. 
Pogotowie Ratunkowe przewiozło Zaborow 
ską do szpitala św. Jakóba. Przyczyna za- 
słabnięcia — wycieńczenie z przepracowa- 
nia. 

ZE ŚWIATA 
18-LETNIA MATKA 10-GA DZIECI. 

Osiemnastolenia _ mieszkanka miasta 
Auburn w Stanach Zjednoczonych, Ruby 
Salzbaugh ma za sobą nielada karjerę. Ma- 
jac zaledwie 11 lat i będąc nad wiek roz- 
winięta fizycznie i umysłowo, wyszła zamąż. 
Po roku pożycia powiła trojaczki, z których 
tylko jedna żyło przez dwadzieścia trzy 
miesiące. Następnego roku powiła nieżywe 
dwojaczki, z których tylko jedno, liczące 
obecnie 2 lata żyje, Po trzydziestodwumie- 
sięcznem pożyciu rozwiodła się i wyszła za- 
mąż powtórnie. W tem małżeństwie powiła 
znowu nieżywe dwojaczki, a ostatnio uro- 
dziło się pierwsze pojedyńcze dziecko, 
że. dziesiąte z rzędu w osiemnastym roku 
życia. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 24 lipca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.89 i 1/2 — 8.91 i 1/2 — 
8.87 i 1/2. Belgja 124.65 — 124.906 — 124.34 
Gdańsk 173.40 — 173.83 — 172.97. Kopen- 
haga 238.82 — 239.42 — 238.22. Londyn 
43..36 i 1/2 — 43.47 — 43.26. Nowy York 
8.00 — 8.92 — 8.88. Paryż 35.07 — 35.16 
34.98. Praga 26.42 i 1/4 — 26.49 — 26.35 
i 1/2. Nowy York kabel 8.912 — 8.932, — 
8892. Szwajcarja 173.24 i 1/2 — 173.67 i 
1/2 — 172.81. Stokholm 239.70 — 240.30 
— 239.10. Wiedeń 125.95 i 1/2 — 126.26 i 
1/2 — 125.64 i 1/2. Włochy 46.69 — 46.81 
— 46.57. Berlin w obr. prywatnych 212.76. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycjna 110,50. Premjo- 
wa dolarowa 61.50 — 62. 5 proc. konwer- 
syjna 55.75. 6 proc. dolarowa 79. 8 proc. L. 
Z. B. G. K. i B. R. obl. B.G.K. 94; te same 
7 proc. — 83.25. 7 proc. L. Z. ziemskie do- 
larowe 76.50 4 i pół proc. ziemskie 55.75 
5 proc. warszawskie 59.25. 8 proc. warszaw 
skie 75.75 — 75.50. 8 proc. Częstochowy 
66.75. 8 proc. Piotrkowa 66.75. 10 proc. Sie- 
dlec 80.50. 

Akcje: 

Bank Polski 163.50. Lilpop 25. Ostro- 
wiec šerja B — 59 — 58 — 60. Parowozy 
I i H em. 21.25. 

wadzam sobie beczkę wody morskiej 
do picia! 

Noc znów jest najmilszą kołyską. 
Nazajutrz spóźniam się o półgodziny 
na wschód słońca. Jest 4-ta rano.Znów 
widoki z „nieprawdziwego zdarzenia'. 

Morze jak mleko (zaznaczam, że 
mleko od miejskiej przekupki, sinawe i 
bez śmietany). Tafla cicha i gładka, 
że się w niej mewa lecąca odbija. Je- 
dynie statek nasz pozostawia za so- 
bą potrójny szlak, rozchodzący się wa 
chlarzowato hen w morze dalekie. Pod 
słońce wszystko jest jedną jasnością. 
Z lewej strony widnieje ciemny szla- 
czek — to Szwecja. Gdzieś w oddaii 
majaczy sylweta statku, jak widziad- 
ło. Bliżej, zdaje się stać nieruchomo 
czerwony  stateczek  „Almagrundet“. 
Cisza z niczem nieporównana... 

Koło 5-ej rano wjeżdżamy w pier- 
wsze szery, czyli wysepki granitowe, 
których pełno u brzegów Szwecji. Za- 
czyna się istny labirynt małych lądów. 
Wszędzie granit, sośnina, nikłe zarośla 
wszędzie pełno znaków  nawigacyi- 
nych; tu i ówdzie nagusieńka. grupka 
skał wylazła z wody i nosi na sobie 
jedynie samotną latarenkę morską do 
złudzenia przypominającą z oddali hia 
ły wysoki imbryk do kawy, z rączką z 
boku i czubatą pokrywką. Oczywiście 
podebraliśmy w drodze pilota, który 
nas teraz wprowadza w ten skompliko 
wany archipelag. 

Na większych wysepkach wyAilku 
ja z iglastej zieleni domki, przeważnie 
drewniane, malowane na bronzowo 

ZAMIAST PRZECHADZKI PO MIEŚCIE. 

0 DROBNE UDOGODNIENIE 
DLA PUBLICZNOŚCI 

Nie chodzę wprawdzie po mieście (jak 
to robi mój kolega redakcyjny Mik) aby 
wypatrywać co i gdzie zrobiono nie tak, jak 
potrzeba, lub czego i gdzie nie zrobiono 
wcale, ale biegnąc w pogoni za rewelacja- 
mi, widzę niejedno, lub spostrzegam czego 
niema, a co być powinno. 

Ostatnio, jak widać jest to wpływ prze- 
męczenia odczuwanego silniej przed urlo- 
pem, coraz częściej przychodzi mi na myśl, 
dlaczego to Magistrat z takim uporem bro- 
ni się od niewielkiego zresztą wydatku na 
ławki. 

Mam tu na myśli zwykłe, drewniane 
ławki, których brak na wielu ulicach, zwła- 
szcza górzystych daje się odczuć chorym, 
starym, przemęczonym, lub inwalidom. 

Wilno jest miastem rozległem i górzy- 
stem, to też niejeden biedak zmuszony od- 
być podróż, powiedzmy z Zarzecza na Za- 
kret lub z Kalwaryjskiej na dworzec kolejo- 
wy. z trudem przebywa ją piechotą, a po 
drodze niema gdzie odpocząć. 

„ Mamy tyle nowych skwerków, klombi- 
ków, elegancko odrestaurowanych placy- 
ków. Jedna, dwie ławeczki przy każdym z 
nich, jedna, dwie ławeczki na czubku każ- 
dej górki (koło cerkwi na Pohulance, na ry- 
neczku zarzeczańskim, gdzieś koło dyrekcji 
kolejowej, ul. „Zygmuntowskiej koło kościo- 
ła Misjonarzy i sprawa byłaby załatwiona. 

Publiczność miałaby wygodę a Magi- 
strat b. niewielki wydatek, Mani že 2 
ten cel możnaby zużytkować 60 proc. ławek 
rozstawionych zbyt gęsto w parku sporte- 
wym im. gen. Żeligowskiego, 

Szereg ulic, a m. in. i ul. Zygmuntow- 
ska zaopatrzona w ławeczki byłyby dosko- 
nałem miejscem odpoczynku dla osób prag- 
nących tego wypoczynku a z racji zamknię- 

cia dostępu „do ogrodu Bernardyńskiego 
(płatne wejścia z racji koncertów i zabaw), 
pozbawionych możności posiedzieć godzinkę 
w cieniu drzew. Р 

„ O ile mi wiadomo, p. wojewoda Racz- 
kiewicz zalecił władzom miejskim zajęcie się 
tą sprawą. Pismo to pozostało bez echa, jak 
i głosy prasy z przed dwu lat. 

„Może na ten raz skromna ta wzmianka 
odniesie skutek. W. T. 

RADJO 
PIĄTEK, DNIA 25 LIPCA 1930 ROKU. 

11.58. — Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. : 
13.00 Kom. meteorologiczny. 
17.15 — 17.20 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 — Kom. LOPP'u. 
17.35 — 17.55 „W świetle rampy“ no- 

wości teatralne omówi Tadeusz Łopalewski. 
18.00 — 19.00 Koncert z Warszawy. 
19.00 — 19.25 „Świeże otwarcie sarkofa 

gu Stefana Batorego na Wawelu* — odczyt 
wygł. prof. U ks. Kruszyński. 

19.25 — 19.50 Audycja wesoła: „Pie- 
trusia' 'skecz p. Zuli Minkiewiczówny, w 
wyk. ZDRW. 

19.50 — 20.00 Program na sobotę i roz- 
maitości. 

„20.00 — 23.00 Trasm. z Warszawy. 
Pras. dzien. radj., koncert i komunikaty. 

23.00 24.00 Muzyka gramofonowa. 

lub ciemno - czerwono, z bialznii ob- 
wódkami wkoło okien. Wszędzie ma- 
łe przystanie, w których drzemią ża- 
glówki lub łodzie motorowe. 

Mijamy przystań Jachtklubu, gdzie 
oskoma chwyta na widok uroczych 
małych jachtów, kołyszących się iek- 
ko na fali. Powoli zaczyna się budzić 
ruch przybrzeżny. Mijają nas motorów 
ki, mknące w różnych kierunkach. 
Nasz statek wzbudza zainte*a owanit; | 
nie pierwszy raz zresztą pojawia się 
na tych wodach, znają go też tubylcy 
i witają przyjaznem wymachiwaniem 
rąk. Szczególnie wzruszajzce jest po- 
witanie jakiegoś jegomościa, kiry nu- 
jając nas. w motorówce, właśa:e odby- 
wa obrządek golenia się. Zwwiaca kt 
nam w całej okazałości obficie namy- 
dlone oblicze, a ręką uzbrojoną w pę- 
dzel do golenia zasyła przyjazne sy- 
gnały. 

Parowczyki obsługujące szery co- 
raz liczniejsze, spełniają poprostu ra- 
lę tramwajów elektrycznych. Brzegi 
coraz gęściej zabudowane, samotne 
zwały granitu i laski sosnowe ustępują 
miejsca gmachom, magazyaom i kra- 
nom portowym. Wszystko to spiętrzo- 
ne na wysokich granitow/ca  funda- 
mentach, wszystko solidne, ciężkawe, 
Surowe. El. M. 

NG 

  

 



  

WEWNĘTRZNE REGATY POGONI. 

Dziś odbędą się wewnętrzne, klubowe 
ręgaty 
biegów oraz konkursy pływackie. 

*YIOŚLARZE 
GRODNA. 

Dowiadujemy się, że na regaty 

wszystkich niemal klubów. Bedzie to jeden 
z bardzo nielicznych wystąpień naszych wio- 
šiarzy poza Wilnem. 

SPORT W RADJO, 

Wil. Radjo wprowadziło inowację w 
postaci kwadransa poświęconego  sportom, 
Co poniedziałek o godz. 5 m. 20 p. j. Nie- 
ciecki znany sportowiec 'i sprawozdawca V 
sportowy omawia ciekawsze wydarzenia spor 
towe z soboty i niedzieli n» boiskach Wil- 
na i większych miast Polski. 

ZAWODY KONNE O MISTRZOSTWO 
ARMII. 

  

W dniach od 15 do 19 lipca rozegrały 
się w Warszawie kawaleryjskie zawody 0 
mistrzostwo Armii, czyli tak zw. „Militari“. 

Dla oficerów naszej jazdy jest to naważ- 
niejsza, a przytem najdłuższego przygotowa 
nia wymagająca próba. Przebieg jej jest na- 

stępujący: 
Każdy pułk kawalerji wybiera ze swego 

składu najlepszych czterech jeźdźców i naj- 
lepsze, już od dwóch i trzech lat starannie 
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\\.К.5. Pogoni. W programie szereg od 

WILEŃSCY WYJADĄ DO spr 

o mi- A 

strzostwo Grodna wyjeżdżają z Wilna osady į 

  

reprezentacyjny, który od wczesnej jesieni 
rozpoczyna training. Rzadko się zdarza, by 

ię bez przeszkód: zakulenie konia, 
erowanie na kurs lub  przeniesie- 

z pułku, złamana noga, lub oboj- 
go z jeźdźców dekompletuje ze- 

W ciągu czerwca odbywają się roz- 
w ramach brygad. Na zawody skła- 
próba ujeżdżania konia według po- 
przepisów (od których każde naj- 

s odstępstwo obciążone zostaje 
i karnemi), próba rąbania i kłucia 
cerów (w tempie ostrego galopu), 

sama próba strzelania z pistoletu do 
awionych tarcz — z konia; próba wy- 

ści konia i jeźdźca, na którą skła- 
bieg ścieżkami na przestrzeni 6000 

e steepl-. -chaise na 5000 mtr., bieg 

w terenie 18 kilometrów i wreszcie bieg na 
przełaj 5000 mtr. 

Trzeba rzeczywiście mocnego i wytre- 
nowanego miesiącami konia, by taką próbę 

dobrze pokonał. Na trzeci dzień stają jeźdź- 

cy do konkursu hippicznego, który jest 

sprawdzianem, czy też koń rzeczywiście po 

4gromnym wysiłku przebiegów zachował 
pelnię „sił i sprawności. 

Zwycięskie zespoły Brygad przybywa- 
ia dopiero do Warszawy i tu wśród ostrej 
konkurencji toczą zawody o pierwsze miej- 
sce w armii. 

W ciągu ostatnich sześciu lat dwukrot- 
nym zwycięzcą był 16 p. ułanów (przyczem 
trzy razy zajął ten pułk drugie miejsce), dwa 
razy 15 ułanów po razie 23 i 19 ułanów. 

W roku obecnym do rozgrywki doszł 
następujące pułki: 3, 6, 14, 15, 16, 21, 22, 
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ułanów oraz 3, 4, strzelców konnych i 3 ci 

szwoleżerów pozatem kilku jeźdźców indywi 

duałnych — razem 53 konie. Jest to stawka 

najsilniejszych, najlepiej wyjeżdżonych i 

wytrenowanych z tych kilkudziesięciu tysię- 
cy koni naszej kawalerii. 

Tegoroczne zawody odbywały się czę- 
jowo wśród przykrego deszczu, który 
SSA wysiłek wierzchowców w prze- 

biegach na mokrych drogach i utrudnił bra- 

nie przeszkód. 

Ostatni dzień — konkurs w Łazienkach 

— pełen był emocji. Zdekompletowanie czę- 

ści najlepszych zespołów z powodu drob- 

nego zmylenia toru i to przez dziesięciu 

uczestników, w jednem i tem samem miej- 

scu — w przebiegu . naprzelaj, wytrąbienie 

innych czołowych jeźdźców, którym zmę- 

czone wierzchowce odmówiły skoków, zmie 

niało co chwile ostateczne szanse zwycięz- 

ców. 

Pomimo częściowych niepowodzeń pier- 
wsze miejsce osiągnął ostatecznie 15 pułk 
ułanów poznańskich w składzie: rtm. Kapu- 
ściński na wł. Macedończyk, por. Zgorzelski 
na wł. Rinaldo, por. Brodzki na wł. Mój i 
por. Piniński na kl. Niedźwiedzica 

Indywidualne miejsca zajęli kolejno por. 
Zgorzelski, Brodzki.obaj z 15 pułku uł., por. 
Najnert na wł. Ład z 14 p. uł., dalsze "miej- 
sce por. Ciepiela z 22 p. uł. na kl. Niunia. 
Zespołowe miejsca zajęli jako drugie 3-ci 
Strz. Kon., a trzecie 14 p. uł. 

Nagrodę pierwszą stanowił piękny obraz 
Wojciecha Kossaka. 

W dniu rozgrywki trybuny Łazienek 
świeciły pustkami. Warszawę zainteresowa- 
ło to, że 11 najlepszych pułków naszej ka- 
walerji i pół setki najwytrwalszych sportsme 
nów idzie w zawody o pierwsze miejsce w 
armji. Militari nie jest próbą na efekt. No- 
si ono cechy służby wojskowej, bo wytrwa- 
ła przygotowawcza, a miesiące i lata trwają 
ca praca nie jest błyskotliwa, bo pełniona 
jest tylko dla sławy pułku i chwały Ojczy- 

  

  

3 zny. St. R. 
ujeżdżane konie i tworzy się z nich zespół 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ A SĄBU OKRĘGO 

WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 5. 6. 1930 r. 

12117. I. Firma: „Milsztejn Szejna" w Wilnie, ul. Safjana 5 
Sklep spożywczy. Firma ist nieje od 1928 roku. Właściciel — 

Milsztejn Szejna zam. tamże. * 1037 — VI. 

12118. I. Firma: „Nade 1 Abram“ w Wilnie, ul. Sadowa 12 
— 3. Sklep grzybów, szerści i skór zajęczych w celu odsprzeda 
ży. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Nadel Abram zam. 

tamże. 1038 — VI. 

12119. I. Firma: „Nowik Rachela* w Wilnie, ul. Szopena 3 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Nowik 
Rachela zam. tamże. 1039 — VI. 

  

12120. 1. Firma: „Skup i eksport jaj B. Sadowik, G. Gor- 
don, M. Szejchet i I. Korytniański — JAJKRES — Spółka firmo- 
wa*. Skup jaj, handel takowemi i wywóz jej zagranicę. Siedziba 
w Żołudku, pow. Szczuczyńskiego. Spółka istnieje od 20 maja 
1930 r. Wspólnicy zam. w Żołudku, pow. Szczuczyńskiego: Bej 
rach Sadowik, Gerszon Gordon, Mowsza Szejchet i Izaak Ke - 
rytniański. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z d. 20 
maja 1930 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy do wszyst 
kich wspólników. Weksle, czeki, żyra na wekslach, umowy 
wszelkiego rodzaju, zobowiązania, akty notarjalne i hipote- 
czne, pełnomocnictwa w imieniu spółki ma prawo wydawać i 
podpisywać wspólnik Gerszon Gordon pod stemplem firmo- 
wym. Natomiast korespondencję pocztową, prywatną, zwykłą i 
poleconą, przekazy, przesyłki z poczty, pieniądze z poczty, te- 
legrafu telegramy oraz odbiór przesyłek i towarów ze stacyj 
kolejowych, komór celnych, kantorów przewozowych, banków 
może dokonywać wozić ze wspólników umieszczając swój pod- 
pis zawsze pod stemplem firmowym. 1040 — VI. 

w dniu 26. 5. 1930 r. 
11997. 1. Firma: „Salomon Kiewesz i Abram Chodos 

S-ka". Sprzedaż nafty i produktów naftowych. Siedziba przy 
st. kol. Postawy, pow. Postawskiego. Spółka istnieje od 11 
stycznia 1930 roku. Wspólnicy: Salomon Kiewesz zam. w Wi- 
lejce, ul. Piłsudskiego 19—a i Abram Chodos zam. w Posta- 
wach ul. Zarzeczna 4. Spółka firmowa zawarta na mocy umo- 
wy z dnia 11 stycznia 1930 r. na czas nieokreślony. Zarząd na- 
leży do obydwuch wspólników. Reprezentowanie spółki wew- 
nątrz należy do obu wspólników. Wszelkiego rodzaju umowy, 
weksle, i inne zobowiązania, czeki, pełnomocnictwa i wogóle 
wszelkie inne akty i dokumenty winny być podpisywane przez 
obydwóch wspólników. Każdy ze wspólników samodzielnie mia 
prawo odbierać z poczty i telegrafów wszelkiego rodzaju ko- 
respondencję zwykłą, poleconą, pieniężną i wartościową, z ko- 
lei wszelkie ładunki, przesyłki i towary i wykonywać wszelkie 
formalności. 1041 — VI. 

   

     

  

nia. 

HANTER       

24) 
Nie minęła godzina, jak zjawił się 

z dwóma agentami, by zrewidować 

sklepik i będącą pod nim piwnicę. Tym 

czasem Tonny oczekiwał go na ulicy, 

nie mogąc opanować swego niepokoju. 
W piwnicy nie było nikogo i nie 

znaleziono nic podejrzanego. Jedynie 

w jednym rogu leżał duży stos węgla, 
który osłaniał jedną ze ścian. Brat za- 
uianej kobiety, którą bracia Crow po- 
sodzili w swym sklepiku, jako sklepo- 
wą, Mr. Soams, który odegrywał rolę 
administratora, okazywał wielkie nie- 
zadowolenie i głośno protestował po- 
wtarzając wciąż prastary aforyzm, że 
„dom Anglika jest twierdzą”. Richar- 

grozi 

Trzy Kruki! 

go. 

rań, aby odnaleźć zaginioną. Dowidze- 

Inspektor miał jeszcze wiele spraw 
i musiał w kilku kierunkach poruszyć 
swój wielki aparat policyjny, a. por- 
wanie Wirginii nie było dla niego wy- 
padkiem większej wagi, niż inne zbrod 
nie. Dla Tonny'ego zaś wszystko prze 
stało istnieć, poza tą okropną stratą. 
Był zupełnie przekonany, że to Trzy 

Kruki porwały Wirginję i że życiu jej 
niebezpieczeństwo. 

Gotów był biegać po ulicach i rozpy- 
tywać spotkanych ludzi, krzyczeć O 
swym strasznym. bólu. W mózgu jego 
ukazywały się co chwila obrazy trzech 
braci i wzbierało w nim dzikie pragnie 
nie uduszenia ich własnemi rękami. Po 
biegł do Domu Gattermana. 

— Oni porwali ją! — krzyknął. — 

śmiertelne 

Oczy Gattermana błysnęły złowro- 

— Mówiłem panu, że trzeba rozdu 
sić ich, jak złośliwe gady. — rzekł, — 

11999. 1. Firma: „Lewin Rachela" st. kol. Orany. Sklep spo 
żywczo - galanteryjny, manufaktury i żelaza. Firma istnieje od 
1929 roku. Wiłaściciel Lewin Rachela, zam. tamże. 

1042 — VI. 

12000. 1. Firma: „Ławczyńska Helena" w Wilnie, ul. Legjo 
nowa 36. Sklep spożywczo - kolonialny. Firma istnieje od 1930 
roki. Właściciel — Ławczyńska Helena, zam. tamże. 

1043 — VI. 

12001. 1. Firma: „Lewin Aron* w Krewie, pow. Oszmiań- 
skiego. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel-— 
Lewin Aron, zam. tamże. 1044 — VI. 

12002. I. Firma: „Lewin Izrael“ we wsi Ponary, pow. Wi- 
leńsko - Trocki. Piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje 
od 1929 roku. Właściciel Lewin Izrael, zam. tamże. 

1045 — VI. 

12003. I. Firma: „Ławrynowicz Felicja" w Wilnie, ul. Po- 
narska 49. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1930 roku. Właści- 
cieł — Ławrynowicz Felicja, zam. przy ul. II Raduńskiej 15. 

1046 — VI. 

12055. 1. Firma: „Magun Fryda” w Wilnie, ul. Kalwaryjska 
21, Sklep towarów aptecznych i galanteryjnych. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel Magun Fryda, zam. tamże. 

1047 — VI. 

12006. I. Firma: „Marszałek Mowsza* w Wilnie, ul. Po- 
hulanka 12. Sprzedaż wody sodowej, słodyczy, owoców, papie- 
rosów i piwa. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Mar- 
szałek Mowsza, zam. tamże. 1048 — VI. 

_ „12007. 1. Firma: „Majofis Morduch". Siedziba st. kol. Pod- 
świle, gm. Pliskiej, pow. | ZA ZE Sklep nafty i spożyw- 
czy. Firma istnieje od 1903 roku łaścicieł — Majofis Mor- 
duch zam. tamże. 1049 у 

12008. I. Firma: „Matelson Szejna* w Wilnie, ul. Kijow- 
ska 19. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
ciel — Matelson Szejna, zam. tamże. 1050 — VI. 

12009. I. Firma: „Miller Gerszon* w Oranach, pów. Wiz 
łeńsko - Trocki. Tartak parowy i młyn. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel — Miller Gerszon, zam. tamże. 1051 —VI. 

12010. I. Firma: „Moczulska Helena” w Wilnie, ul. Legjo- 
nowa 107. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Wła- 
šciciel — Moczulska Helena, zam. tamże. 1052 — VI. 

12011. I. Firma: „Mazo Masza” w Wilnie, ul. o С 
82. Sklep skór, kawałków i ludowego obuwia. Firma istnieje 
od 1929 roku. Właściciel Mazo Mowsza, zam. tamże, 

1053 — VI. 

12012. 1. Firma: „Malinowski Antoni* we wsi Tumiłowicze 
gm. Dokszyckiej pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczo - tyto- 
niowy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Malinowski 
Antoni, zam. w Dokszycach, pow. RA 
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le lepiej niż wtedy, kiedy to w czasie 
gorączki wygadywał wszystkie taje- 
mnice. Ale był jeszcze bardzo słabym 
stan jego psychiczny był rozpaczli- 
wy. Był przekonany, że los jego jest 
zdecydowany, że nigdy już nie ujrzy 
słońca. 

Tymczasem Mathue Crow przy- 
szedł do przekonania, że po ostatnich 
nieudanych rewizjach, piwnica pod 
sklepikiem może stanowić doskonałą 
kryjówkę. Otrzymał właśnie z Algieru 
kablogram z wiadomością 0 Śmierci 
Henryka Verrolle Mathue obliczał już 
sobie wszystkie posunięcia, prawie 
pewny wygranej, mimo iż gra była 
niezmiernie niebezpieczną, a jednak 
chwilami wydawało mu się, że uśmie- 
cha się do niego drwiąca i uparta 
twarz Mykaela Calcotta. 

ROZDZIAŁ XXHI 

Dalszy rozwój wypadków. 

Zbliżał się ostatni akt dramatu, 

    

dson, wobec tak wyraźnego niepowo- 
dzenia zrejterował z pewnem zawsty- 
dzeniem. 

— Niema jej tam, panie Steevens, 
— оз\шас!с:у] czekającemu, — prze- 
wróciłem cały dom do góry nogami, 
ja przecież mam doświadczenie w 
tych rzeczach! 

— Trzeba jeszcze zrewidować mie 
szkanie braci! — oświadczył Tonny. 

— Już zrobiliśmy to, ale też bez re 

zultatu, — oświadczył Richardson. 

I dodał: 

— Jeśli pan będzie miał coś nowe- 

go do zakomunikowania, proszę telefo 
nować do Scotland - Yardu. My ze 
swej strony dołożymy wszelkich sta- 

to jest jedyne wyjście! 

— Jestem gotów na wszystko! — 
zawołał Tonny, powstrzymując łkanie. 

Podczas gdy Tonny rozmawiał z 
Richardsonem i Gattermanem, Mr. So- 

a ams pracował w piwnicy Rozrzucił stos 
węgli, aby dotrzeć do zalepionej świe- 
żym cementem dziury w ścianie, gdzie 
zaczynało się podziemne przejscie 
do Domu Gatermana. Wśliznął się do 
ciemnego i wąskiego przejścia i wy- 
ciągnął stamtąd bladego i osłabione- 
go Trantcha. Następnie złożył go w 
kącie na podłodze, wyjął z jego ust 
ścierkę, którą wciśnięto, aby unie- 
możliwić  nieszczęśliwemu wydanie 
głosu. Trantch związany leżał bez 
ruchu jak kłoda, Czuł się teraz o wie- 

który miał się rozegrać w Domu Gatter 
mana. 

Wspaniały pałac już nie Išnit bo- 
gactwem i życiem. Wszędzie było 
pełno kurzu i pajęczyn. Wiele szyb 

było rozbitych. Wszędzie panowała 
cisza, powietrze było stęchłe. Krążyły 
o tym domu fantastyczne opowiada- 
nia. Mówiono, że Gatterman błądzi 
nocami po korytarzach, że zwarjował. 
W nocy w oknach Domu Gatterma- 
na odbijały się złowrogo światła są- 
siednich kamienic. Podejrzane indy- 
widua znajdowały schronienie w jego 
monumentalnych portykach. 

Kwiaty na dachu kwitły jeszcze i 
roztaczały cudne swe zapachy, ale już 
nikt o nie nie dbał. Sam Gatterman 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

$IAŻĘ 
Od dnia 24 do 28 lipca 1930 roku włącznie 

  

OZWOLIŁ 
Dramat w 12 aktach. W rolach głównych: LYA MARA i HARRY LIEDTKE. Kasa czynna od godz. 5 
tek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „WIĘZIEŃ Z WYSPY Św. HELENY". 

będzie wyświetlany film; 

m. 30. Począ- 

  
  

Pierwsze Dźwięko- | Przebój niemy. | 
we Kino 

„HOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22, ost. 10.30. Do godz. 

DZIŚ! Wspaniały dramat 
z życia przemytników p. t. 

NAD PROGRAM: 

„W SZPONACH DJABLICY" 
W roli głównej kusząco-piękna JENNY JUGO. Jest to film szalonych 
południa Hiszpanii, gdzie krew kipi, a miłość pali... 

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

przygód z prażącego żarem słonecznym 
Komedja w 2 akt. Początek o godz. S-ej, 

  

KINO-TEATR w_ Wilnie, 
REWELACJA! Każdy 

„KHELIOS“ 
zobaczyć wielki film 

1 zł. 50 gr. 

UWAGA! WIELKA 
musi 

Dziś tylko DLA PANÓW! (od 18 lat) Jeden seans o g. 10.45 wieczór. Film ten demonstr. się poraz pierwszy 

„„BBEIGJENA $EK$SWARNA”* 
Autentyczne wypadki lekkomyślnego życia nieuświadomionych kobiet i mężczyzn. Porzućmy 
rzyjmy prawdzie w oczy. Pokaz filmu oddzielnie dla Pań —oddzielnie dla Panów. Ceny: BALKON 1 zł. 

Nast. seans dła pań w niedzielę o g. 3-ej p. p. 

p.t. 
fałszywy wstyd i zaj- 

РАВТЕК ̂ 

  

Pierwszy Dźwiękowy 

  2 Bogini „ekranów, kusicielska Wielki dra- Kieta“ Pau „DZIKA ORCHIDEA 4 
TEESLAFOSE triamfalnej kreacji ny kobiety, 

która jest wiecznym sfinksem i tajemnicą, W roli uwodzic. księcia słynny amant NILS  ASTHER. Przebój ten jak > 
DŹWIĘKOWY wzbudził zachwyt całego Świata. Bajeczna wystawa. Początek o g. d-ej. ` 

Od godz. 4 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr. PARTER 1 alis | Frzekńj dźwiękowy. | 

  

  

Dziś! Najnowsze arcydzieło, 
Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81 

I raz w Wilnie! 

     Zadanie prenjowe | 

Wyżej podane wyrazy muszą być 
ustawione w takiej kolejności, aby 
ich początkowe litery, czytane od 
góry ku dołowi, dawały wyraz 

METZ 
Za prawidłowe rozwiązanie zadania, 
ustanowiliśmy następujące nagrody: 

1-sza nagroda—2.0000 marek 
niemieckich 

2-ga nagroda — 1.200 mar. 
niemieckich 

3-cia nagroda —umeblowa- 
nie pokoju jadalnego. 

4-ta nagroda — umeblowa- 
nie pokoju sypialnego. 

5-ta nagroda — umeblowa- 
nie kuchni. 

6-ta—8-ma nagroda — 3 aparaty 
fotograficzne. 

9-ta—12-ta nagroda — 4 rowery 
damskie i męskie 

13-ta—22-ga nagroda — 10 apara- 

powych). 
tów radjowych (trzylam- 

23-cia—32-ga nagroda — 10 piór 
„wiecznych“ ze  złotemi 
stalówkami. 

33-cia—50-ta nagroda — 18 zegar- 
ków kieszonkowych mę- 

skich i damskich. 
51- a—80- nagroda — 30 apara- 

tów fotograficznych i pe- 
wna ilość nagród  pocie- 
szenia 

wartości. 

Każdy, kto nadeśle nam prawidło- 
we rozwiązanie zadania, otrzyma je- 

PNE 
gród. 

Wszystkie przedmioty przeznaczone 
do podziału są nowe. 

Podział nagród pocieszenia u- 
skuteczniamy sami, nagrody głów- 
ne zostają rozdzielone pod nadzo- 
rem miejscowego notarjusza. Mini- 
malne koszty przesłania przesyłki 
ponosi biorący udział w konkursie. 

Rozwiązanie zadania winno być nie- 
zwłocznie i w dostatecznie ofranko- 
wanym liście wysłane 
wiązuje do niczego. 

jeszcze: 

Westdeutsches Exporthaus Eisem- 

pierwszorzędnej 

dną z wyżej na- 

i nie zobo- 
Piszcie dziś 

(Dilikreis), Deutschland. 

Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że nekrologi i 
wszelkie ogłoszenia do „SLOWA“ i 
innych pism należy umieszczać za 

pośrednictwem Biura Reklamowe- 
go Stefana Grabowskiego. Garbar- 
ska 1, tel. 82, gdyż Biuro to oblicza 

po cenach BARDZO TANICH. 
Warto się przekonači! - 

  

nie zwracał na nic uwagi, tylko nie 
rozstawał się z rewolwerem, oddany 
jednej myśli, jednemu pragnieniu. 

Rozmyślał, czy nie należałoby wta- 
jemniczyć, Tonny'ego w tajemnicę ja- 
my — pułapki, którą urządził w 
swej piwnicy, ale zdecydował, że 
w ten sposób oddałby mu część roz- 
koszy zemsty i zachował swój sek- 
ret dla siebie. 

Nie warto, — rozumował, — Ton- 
ny stracił swą ukochaną dziewczynę 
i nic więcej. Dziewczyna była bardzo 
miła, piękna i dobra, Gatterman nie 
mógł nie zgodzić się z.tem, ale w 
Anglji znajdzie się tysiące tysięcy, 
ładnych i miłych dziewcząt. 

Czy warto wpadać w rożpacz z tego 
powodu, że jedna zginęła? A on Gat- 
terman stracił swe cudne ukochane 
dziecko — Dom Gattermana, jedyny 
w całej Anglji pałac tego rodzaju, 
óśmy cud świata, zniszczony, zadzio- 
bany przez Trzy Kruki... 

Tak rozumował Gatterman, a sza- 
leństwo jego wzmagało się z dniem 
„ażdym, gdyż dla warjata samotność 
jest najbardziej zabójczą bronią. 
Mówiono, że błądził od rana do no- 
cy po pustych salach i korytarzach 
swego zabitego pałacu. I tak było w 
istocie. Włóczył się po salach opu- 
stoszałych, martwych z elektryczną 
latarką w ręku, zaglądał do ciemnych 
kątów, « przeszukiwał zimne  nieza- 
mieszkałe pokoje, goniąc widma swej 
wyobraźni, zawsze z rewolwerem na 
pogotowiu. z palcem na cynglu. 
Nie myślał już o interesach, nie zaj- 

mował się niemi. Listy zbierały się 

w niezliczonej ilości na jego biurku, 

były tam listy pierwszorzędnej wagi, 

przypomnienia O terminach weksli, o 

MIŁOŚĆ i KREW 

ННа ЭСС 1г 

Krwawe powstanie 

  

LEKARZE: 

[1 BErNSZEJ оо ол 4 mo: 
wenerycziie i mo- 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 

fęy chor. weneryczne, Skór- 
I Niamowicz He: d moczopłciowe, 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 
tel. 921 

IH Giosheig choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe, 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

horob; kd: - 
Dr Kenigsbergą neryczne i *.. móczo- 
Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

płciowe 

[Н Swrwinbt GEO „ycze 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

DA DEKŃOWICZOWA Seneryczne | na” 
weneryczne i na- 

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

i Zarząd nieruchomości 8 
był. Banku Rosyjsko Azjatyckiego ? 

ogłasza przetarg na reparację dachu 
domu Ne 36 przy ul. Wielkiej w Wil- 

nie. Oferty przyjmowane będą do dnia 

1-go sierpnia r. b. Informacje u do- 

zorcy domu. 

Zarząd nieruchomości B 
b. Banku Ros. Azjatyckiego. 

000005000000 

Za 1.000 dolar. PA 
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sprzedamy 2 domy 
drewniane Zz ogro- 
dem OWOCOWYM, 
lacu 216 sążni kw. 

Borióćj wiele in- AKUSZERKA 
nych | posiadiosti | SMIALOWSKA 

          

miejsk. i ziemskich 
Dom H.-K. „Zachię- 
ta* Mickiewicza 1, 

| tel. 9-05. —0 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, Usuwa zmarszcz 

brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

KOSMETYKAJ 

Gabinet 
Racjonalnej Ko- 
ZM ELI Leczni- 

ej. 
KEWKWENEMENENEŻE Niekieviez 31 Samodzielnego 

zd INŻYNIERA lub tech- 
|| į Eolia konser- nika budowlanego dob- 

Iš Į wuje, doskonali,rze obeznanego z PrO- у 
odświeża, usuwa jej wadzeniem robót bu- 
skazy i braki. Masaż dowlanych oraz robie- 
twarzy i ciała (panie). niem rachunków i ko- 
Sztuczne opalenie ce-sztorysów poszukuje 
ry. Wypadanie włosów większe  przedsiębior- 
i łupież. Najnowsze stwo budowlane. Zgio- 8 
zdobycze kosmetyki ra-szenia z referencjami 

cjonalnej. proszę skierowač: Wil- gas 

   

Codziennie od g. 10---8, no, ul. Ostrobramska 3 
Ww, FY60—1 ZP 40: m, 13 

S ANTEC 

akcjach, o wypłatach. Ale Gatterman 
nie otwierał ich, nawet nie spoglądał 
na rosnący stos papierów. Zdjął słu- 
chawkę i stacja telefoniczna napró- 
żno usiłowała dodzwonić się do nie- 
go, wreszcie odpowiedziała zgłasza- 
jącym się, że ten numer został wyłą- 
czony z sieci. W biurze stała zaku- 
rzona maszyna do pisania z leżącemi 
przy niej papierami, z kursem giełdy, 
wypisanym przez Wirginję owej nocy, 
gdy popełniono pierwsze morderstwo, 
ale Gatterman nie widział tego na- 
wet. 

Myśli jego snuły się jedynie dokoła 
ponurej radości zemsty, opustoszałe- 
go pałacu, Trzech Kruków i czarnego 
niedużego rewolweru, który zdawa 
ło się wrósł w jego zaciśniętą dłoń. 

Tonny przeżywał straszne chwile. 
Rozmowa z Gattermanem i jego pro- 
pozycja zgniecenia trzech okrutnych 
gadów, uspokoiła go nieco. 

Ale spokój jego przerażał otacza- 

jących: stał się milczący i zimny, ra- 
dość i wesołość znikły bez śladu, a 
spojrzenie jakby pociemniałych z bó- 

lu oczu stało się ostre i kłujące, jak 

stal. 
Jedyną os08, z którą mógł teraz 

rozmawiać była Mrs. Preston. Od- 
wiedzał ją codziennie, z utajoną, bez- 

myślną nadzieją, że staruszka odkryje 
mu jaką nowinę, która mu da moż- 
ność odnalezienia Wirginii. Rozmo- 

wa 0 ukochanej z tą poczciwą staru- 
szką wracała mu równowagę psy- 
chiczną. 

Gattermana natomiast unikał, świa 
doie czują niebezpieczeństwo  zara- 
żenia się szaleństwem tego człowie- 
ka i utraceniem panowania nad 

wzruszający dramat wschodni w 12 akt. Walki Anglików z Arabami 
w Pałestynie i stłumienie powstania arabskiego. 

W rol. głównej: PATSY RUTH MILLER i AKTONIG MORENO. 

"fon 10-42, 

    
ki, piegi, wągry, łupież, pe świadectwa i reko- właściciela zgłosić się 

    

Arabów w Palestynie 

  

MORELE 
zaleszczyckie pierwszej 

jakości, skrzyneczka 
5 kg. 20 zł. 10 kg. 38 
zł, za zaliczeniem wy- 

syła Firma Morela w 
Zaleszczykach. — 

Selidny 
lokator poszukuje mie- 
szkania z wygodami z 
3-ch ewent. 4-ch po- 
koi, w dzielnicy Mic- 

kiewicza, Zwierzyńca i 
przyległych ulic. Wia- 
domość: Biuro Wago- 
nów Sypialnych, Ho- 
tei A. Georges'a, tele- M 

—0 

Inteligentna 
z dobrej rodziny pa- 
nienka po 3 let. poby- 
cie we Francji poszu- 

  
KUPNO 
SPRZEDAŻ 

Lokomobila 
kuje posady do franc. W poszukiwaniu od 40 
Chętnie na wieś. Ofer-i więcej H. P. Ofertę 

     
   

     
   

  

   

    

   
   

    

    

    

„Słowa* ze szczegółami (miejsce 
—0 Znajdowania się, firma, 

rok, niezbędny remont, 
Re» NAFTY cena) nadesłać należy: 

ty do adm. 
pod „P. 21,. 
  

we Wschodniej Dziewieniszki, z. Wi- 
Małopolsce poszu-leńskiej majątek Kle- 

kuje dyrektora udzia- Wice, Inżynier B. Au- 
łowca lub inżyniera gustyniak. o 
dobrze  ustosunkowa- 
nego. Wysoka pensja 
tantjemy, mieszkanie. 
Zgłoszenią: Nebenzahl, 
Kraków, Zielona 28. 

    

  

2.000 ziatych 
zarobią miesięcznie 

MMM energiczni (panie i pa- 
przy- nowie) ' przy lekkiej i 
zwoicie przyjemnej akwizycji. 
umeblo- Zgłoszenia: Wilno, ul. 

26, Hotel 
= 

"2 
wane 

Śniadeckich 3 m. 18. 

Osobny domek 
4 pokoje, kuchnia, wo- 
dociąg, elektryczność, 
do wynajęcia, opłata 
roczna, Objazdowa 16. 

do wynajęcia. Zamkowa 
„Wersal“. 

  

Poszukuję Byzynżakałi się 
posady kucharki lub dnia. 27]VI r. b. ze 
służącej do wszystkie- stacji Gudogaj młoda 
go. Posiadam pochleb- wyżlica. Uprasza się 

mendacje. Adres: 
rzecze 16 m. 8. 

Za-w ciągu miesiąca ad 
-4 dnia ogłoszenia w ga- 

zecie. Poczta Wornia- 
Pos a około ny, pow Wileński, , 

es 3 tys. maj. Dubniki, stacja 
m. kw. z zabudowania- kol. Gudogaj. -0 
mi w Wilnie, blisko 
centrum do: sprzedania 
— Gimnazjalny 6 — od 
4—6, Rutkiewicz. —o 

AAA | 
z KĄWAJCIE Z 

we _ wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanege 

środka od; odcisków 

m prow A PAKA 
SWW WWW WE 
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swemi nerwami i zdolności logiczne- 
go myślenia. 

Ze słabą nadzieją, że zbrodniarze 
mogli popełnić jakąś nieostrożność, 
która ich zdradzi, „ogłosił we wszyst- 
kich gazetach, iż da 1000 funtów 
sterlingów temu, kto udzieli jakichś 
informacyj o zaginionej: Ale nie było 
odpowiedzi. 

Kilkakrotnie musiał walczyć z pra- 
gnieniem dostania się siłą do skle- 
piku, leżącego poza Domem Gatter- 
mana. gdzie Srams sprzedawał to- 
wary kolonjalne, aby przekonać się 
czy nie ukrywają tam Wirginii. Mó- 
wił nawet o tym projekcie z inspek- 
torem Richardsonem i pytał, czy pe- 
wien jest, iż pierwsza rewizja była 

dokonana bez najmniejszego przeo- 
czenia. Inspektor odpowiedział, że 
rozumie doskonale jego niepokój, ale 
nie widzi sposobu powtórzenia re- 
wizji, która była dokonana ze szcze- . 
gólną starannością., 1 

Jedną noc Tonny spędził w skwe - 
rze, przed ponurym domem, zamie- 
szkiwanym przez Trzy Kruki. ale nie 
próbował dostać się do jego wnętrza. 
Zrozumiał bowiem, iż krok ten byłby 
szaleństwem i tylko błądził przed do 
mem bezmyślnie oczekując nieledwie 
że cudu. : 

Tonny nie rozmawiał z wujem о 
sprawie Verrolla. 

Pieniądze Verrolla nie miały dla 
niego żadnego znaczenia. Co mogły- 
by znaczyć miljony w porównaniu z 
życiem Wirginii? ie skarby 
świata nie mogłyby zamienić jej 
ciemnych, słodkich Oczu, jej jedwa-; 

bistych włosów, świeżości jej policz- | 
ków i jej cudownego, szczerego śmie; 
chu. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witołi Woydyłło. 
Deukarnia wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2 

 


