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      Opłata pocztowa uiszczora ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia<zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

straszliwy kataklizm we Włoszec 
Tajfun i trzęsienie ziemi — 16 tysięcy ofiar 

Wszyscy pamiętamy, jak silne wra- 

żenie wywarła na nas wiadomość o 

strasznem trzęsieniu ziemi, jakie zruj- 
nowało niemal doszczętnie szereg pro- 

wincyj japonji. Cały świat kulturalny 

interesował się żywo losem Japonii. 

Zewsząd pośpieszono na pomoc. 

We wszystkich pismach świata 
pig ka się artykuły omawiające prze- 

bieg katastrofy. й 
Ogólnie uważano, że siłą swą kata- 

strofa japońska równać się może chy- 

ba tylko z trzęsieniem ziemi z dnia 

24.VI 1870 r. kiedy to wstrząsy odczu- 

to w Arabji, Egipcie, Włoszech, Gre- 

cji i Syrji. Minęło. Zapomniano już o 

klęsce niszczącej dorobek tysiąca pra- 

cowitych pokoleń japońskich. Może 
dlatego, że działo się to, bądź co bądź 

w dalekiej Japonji.... Dziś jest zupełnie 

"co inńego, Straszna katastrofa, o ja- 

kiej my, mieszkańcy „północy* poję- 

cia nie mamy —nawiedziła Włochy, za 
przyjaźnione z nami państwo, kraj po- 

łożony w Europie, jakby to powie- 

dzieć... tuż, tuż — trzy dni drogi kole- 

ją, wymarzony przez wielu kraj połud- 

nia, dokąd tyle ludzi i z Polski i z za- 

granicy tęskni i jeździ. 
Straszną jest klęska trzęsienia zie- 

*_mi: przychodzi nagle i niespodziewa- 

nie wytwarza nieopisaną, żywiołową 

panikę. 

Po spokojnym, ciepłym dniu prze- 

szła nad Neapolem gwałtowna burza ja 

ko zwiastun pierwszego wstrząsu. Przy 

akomipańjamencie ogłuszających grzmo 

tów, oślepiających błyskawic przeszła 
silna fala wstrząsu podziemnego, a za 

nią druga, trzecia. : 
Zanim zbudzona ze snu, wystraszo 

na ludność miała możność zorjentowa- 
nia się w sytuacji, dziesiątki domów 

leżało już w gruzach i wielu ludzi po- 
stradało życie lub odniosło rany. 

Zapanowała nieopisana trwoga. W 
ciemnościach rozlegały się tylko ostat 

nie pomruki burzy, rozpaczliwe krzy- 
ki ludzi, a nad tem wszystkiem dźwięk 

dzwonów rozkołysanych wstrząsami, 
gpudność ocalała od walących się do- 

mów w panicznym strachu wybiegała 
na ulice i place szukając pod otwartem 

niebem schronienia. Wiele osób ucie- 

kło za miasto. 
Narazie nikt nie wiedział, co robić 

ze sobą, w jaki sposób ratować za- 

grożone życie i dopiero nad ranem na- 
„Stapiło pewne uspokojenie. Przybyło 
na miejsce wojsko, policja i straż. 

__ Wszczęto poszukiwania rannych i zabi 

tych. Na całym terenie objętym trzę- 
sieniem ziemi tłumy półobłąkanych ze 

strachu ludzi snuje się po rumowi- 

skach odszukując bliskich i w rezulta- 
cie utrudniają tylko akcję ratunkową. 

Poszukiwania te jak i zresztą cała 
akcją ratunkowa trwają nadal. 

„ Jak wynika z urzędowego donie- 
sienia, dotychczas wydobyto _przesżło 
1800 zabitych, opatrzono przeszło 4300 

rannych. Liczby te śwadczą dokładnie 
0 rozmiarze klęski. 

, 
* * * 

: Jak wynika 2 nadesłanych dotych- 
zas iniormacyj, centrum trzęsienia 

ziemi znajdowało się w Visiano, w po- bliżu Neapolu. Trzęsienie objęło pas 
9d Rzymu do Katanji pustosząc spe- 
Cjalnie silnie Katanję, Bavile, Bari, 

eli Neapol. ` Na Szczęście Rzym nie postradai 
Zupełnie, natomiast straty, jakie po- niósły pozostałe miasta sięgają miljo- 
nów lirów. 

Przepiękny Neapol, b. stolica oboj- 
Sa Sycylji nie pierwszy już raz na- 
foi klęski żywiołowe:  traszliwa 

* 

A idemja cholery w 1884 r., w 1456 u pierwsze trzęsienie ziemi — obec ne wstrząsy zniszczyły katedrę wybu- dowaną w 1229 roku przez Karola II, ucierpiał pałac zbrojny (budowany od 1738 — 1839 r.) wraz ze zbiorami 

—   

muzealnemi, zniszczony został piękny 

park przy tym pałacu. 

Złowrogi Wezuwjusz, jedyny czyn- 

ny jeszcze wulkan na kontynencie euro 

pejskim niszczył krainę po stokroć ra- 

zy. Weźmy choćby ostatnie kilka wie- 

ków. W roku 1631, 1638, 1660, 1680, 

potem niemal stale od 1790-go do 

1794, kiedy to wybuch miał ogromną 

siłę. A potem od 1804 niemal co kilka 

lat. W r. 1872 b. silny wybuch. Na- 
stępnie jeszcze w r. 1880 i 1906. Trzę- 

sienia ziemi w 1456, 1851, 1857, 1870, 

1873 wreszcie 1908 (Messyna). 

I teraz znów nieszczęście, znów ty- 

siące ofiar. Śmiało można twierdzić, iż 

nieszczęście to dotknęło nietylko Wło- 

chy, ale cały świat. T. 

Nie mniej ucierpiało m. Melfi. Tu 

nie pozostało ani jednego budynku, a 

wśród zrujnowanych jest wiele cen- 

nych zabytków  architektonicznych, 

choćby katedra odbudowana po trzę- 

sieniu ziemi w 1851 r. lub stare zam- 

czysko zbudowane przy Fryderyku II. 

W Palermo runęła katedra św. Ma- 

teusza z r. 1070. To są tylko straty 
najdotkliwsze..... 

* * * 

Dużo było klęsk żywiołowych, ni- 
szczących tereny obecnych Włoch. 

  

Straszny bilans katastrofy 
RZYM. Pat. Według ostatnich danych oficjalnych, w następ- 

stwie trzęsienia ziemi w południowych Włoszech zginęło ogółem 
1883 osoby oraz 14264 ciężko rannych. ‚ 

Cyfry te niestety ulegną podwyższeniu, gdyż pod gruzami 
domów znajdują się jeszcze liczne trupy. 

Dwa nowe wstrząsy podziemne 
2 Rzymu donoszą, że na terenach południowych Włoch dały się odczuć dwa 

nowe wstrząsy podziemne. Oba wstrząsy: nie miały tej siły co poprzednie, jednak spo- 
wodowały runięcie domów, których mury były już pęknięte. 

Relikwje św. Januarego wyniesiono z Katedry 
WIEDEŃ. PAT. — Dzienniki donoszą z Neapolu, że katedra tamtejsza 

Ai ucierpiała wskutek trzęsienia ziemi. Przed katedrą zebrał się olbrzymi 
um. 

: Z katedry wyniesiono relikwje šw. Januarego. Wojsko zaopatruje lud- 
ność w wodę i żywność. Wiele osób pozbawionych jest dachu nad głową. 
Kierownik obserwatorjum na stoku Wezuwjusza oświadczył, że na zupełne 
uspokojenie się obszaru wulkanicznego czekać trzeba będzie jeszcze czas 
dłuższy. Według przewidywań wstrząsy mogą się powtórzyć, będą jednak 
słabsze. 

Relacje korespondenta PAT'a z miejsca 
RZYM. PAT. — Korespondent P.A.T. obecny na miejscu katastrofy, 

donosi z Foggia: Pierwsze wiadomości nie dawały pojęcia o jej rozmiarach. 
Wydawać się mogło początkowo, że teren poszkodowany jest dość 

ograniczony. Obecnie jednak okazało się już, że jest to jedna z największych 
klęsk, jakie dotknęły Włochy w ostatnich czasach. 

Co krok widać budowle uszkodzone. Wśród ludności Hrążą straszliwe 
wieści, zwłaszcza co do strat w ludziach. Po przebyciu rzeki Ofanto widać 
głębokie rozpadliny w ziemi i całe wsie w ruinach. 

Na gruzach pracują oddziały wojska. Pociągi są zatrzymywane w celu 
rozpoznania stanu tuńelu na drodze do Melfi w pobliżu stacji Rocchetta, 
której budynek grozi zawaleniem. Pomimo to telefonistki i telegrafistki pra- 
cują tam bez wytchnienia. 

Wreszcie dostajemy się do Melfi — pisze korespondent P.A.T. — Mia- 
steczko, będące siedzibą biskupstwa, zbudowane z lawy wulkanu Vulture, 
było kilkakrotnie nawiedzone przez trzęsienie ziemi, obecnie jednak przeszło 
rozmiary. katastrofy z 1851 roku. Cała stara dzielnica miasta leży w gruzach. 
Wszystkie komunikacje telefoniczne i telegraficzne są przerwane. Wojsko 
pracuje, zakładając nowe linie telefoniczne. 

Ludność osłupiała i przerażona, przygląda się żołnierzom i milicji fa- 
szystowskiej, zajętym przenoszeniem trupów i opieką nad rannymi. lmpo- 
nujące zamczysko, zbudowane przez normanów, leży w gruzach. Wodociągi 
uległy uszkodzeniu, lecz fontanny funkcjonują, ułatwiając pracę zaimprowi- 
zowanym lazaretom i szpitalom, które są urządzone w kościołach i budyn- 
kach publicznych w górnej części miasta. 

|  Podnieść należy bohaterskie zachowanie się żołnierzy bataljonu dyscy 
plinarnego, którzy prowadzą akcję ratunkową z narażeniem życia. Niepodob 
na opanować wzruszenia, patrząc na gruzy miasta, żałobę powszechną mie- 
szkańców i słuchając o losie sąsiednich miejscowości. Tymczasem wznoszą 
się już namioty, w których bezdomna ludność znajdzie prowizoryczne schro- 
nienie. Wstrząsy nieustają i co pewien czas dają się odczuć, obalając resztki 
domów. Wszyscy mówią o tysiącach zabitych i całych miastach zburzonych. 
Zdążamy z Melii do Lacedonji, gdzie szkody są rėwniež poważne, aczkol- 
wiek mieszkańcy Melfi mówią, że tam szkody są mniejsze. Wśród innych 
ofiar w Lacedonji cała rodzina bogatego rolnika zginęła pod gruzami domu. 
Inny z mieszkańców stracił żonę i trzy córeczki i dostał nagłego obłędu. 

, Król udał się na tereny nawiedzone 
nieszczęściem 

RZYM. PAT. — Akcja ratunkowa na terenach, dotkniętych trzęsieniem ziemi, 
trwa. Z samolotów dokonano szeregu zdjęć okolic najbardziej zniszczonych, które ze 
względu na przerwaną komunikację nie mogą same żądać pomocy. Zdjęcia te ułatwiają 
akcję ratunokwą. Najwięcej ucierpiały Irpinja i Villa Nuova del Battisia, gdzie liczba 
zabitych dochodzi do 500. W. Akwilonji zabitych jest 350 osób. Król osobiście udał się 
do miejscowości, dotkniętych katastrofą. 

Orkan w północnych dzielnicach 
TREWISO. Północne dzielnice Włoch nawiedził gwałtowny orkan, któ- 

ry wyrządził olbrzymie szkody. 
+ * * 

„ RZYM. PAT. Jak podaje prasa, w czasie cyklonu, który nawiedził w 
dniu wczorajszym okolice Treviso, zginęło 22 osoby, rany zaś odniosło po- 
nad 100. 200 domów uległo zniszczeniu. Kościół w miasteczku Selva uległ 
zniszczeniu. Okoliczne pola robią wrażenie pobojowiska. Chaty włościańskie 
zostały zburzone. 

Jeszcze jedno niebezpieczeństwo 
Rzym. PAT. — Według doniesień z Trytendu, grozi wylew Adygi. Na szczytach 

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

# za kordonów 
SKŁAD DELEGACJI ŁOTEWSKIEJ 

W KONFERENCJI Z LITWĄ. 

RYGA. PAT. — Skład delegacji ło 
tewskiej do prowadzenia pertraktacyj 
w sprawie traktatu handlowego łotew- 
sko-litewskiego został ostatecznie usta 
lony. Przewodniczącym jest członek 
sejmu p. Ulmanis. 

Oprócz niego wchodzą do delegacji 
łotewskiej dyrektor departamentu prze 
mysłu i handlu ministerstwa finansów 
p. Kacen, wicedyrektor głównego urzę 
du statycznego p. Salnais i naczelnik 
wydziału bałtyckiego w ministerstwie 
spraw zagranicznych p. Munter. 

COś SIĘ PSUJE. 
KOWNO. PAT. — Sędzia śledczy 

drugiego rewiru odmówił ze względów 

formalnych prowadzenia śledztwa w 

sprawie ekscesów antypolskich 26 ma- 

ja. Obecnie,na mocy decyzji sądu okrę 

gowego sprawa została przekazana po 

nownie sędziemu śledczemu. 

  

* 

KOWNO, PAT. — Prokurator są- 

du kłajpedzkiego odmówił wykonania 

polecenia prokuratora trybunału naj- 

wyższego. W tej sprawie udała się do 

Kłajpedy specjalna komisja celem prze 

prowadzenia dochodzenia. 

ZWIĄZEK ODZYSKANIA WILNA. 

„Liet. Aidas“ podaje szereg danych 

dotyczących rozwoju związku odzyska 

nia Wilna. Związek powstał wr. 1925 

i w tym samym roku liczył 14 oddzia- 

łów i 340 członków. W r. 1926 zwią- 

zek miał już 28 oddziałów i 1803 

członków, w r. 1927 — 76 oddziałów 

i 4842 czł., w r. 1928 — 158 oddz. i 

8769 członków, w r. 1929 — 205 oddz. 

i 11.884 czł. W roku bieżącym (pier- 

wsze półrocze) związek liczy 225 od- 

działów i przeszło 12.000 członków. 

Najgęstsza sieć oddziałów związku 

w.pow. Szawelskim, Trockim, i Uciań 

skim, najrzadsza — Telszewskim, Je- 

ziorowskim, Szakiowskim i Kretyngow 

skim. 
Dla spopularyzowania swej idei 

związek odzyskania Wilna wydał do- 
tąd przeszło 40 oddzielnych wydaw- 
nictw, przeważnie broszur, odezw i kil 
ka większych dzieł. Nakład tych wy- 
dawnictw, bitych w tysiącach egzem- 
plarzy, został już przeważnie wyczer- 
pany. Niektóre wydawnictwa doczeka- 
ły się drugiego wydania. Pozatem od 
r. 1928 związek wydaje pismo „Musu 
Wilnius“. : 

OLSZAUSKAS ZŁOŻYŁ NOWE PO- 

DANIE O UŁASKAWIENIE. 

Prałat Olszauskas w tych dniach 

złożył na ręce pełniącego obowiążki 

prezydenta państwa prezesa ministrów 

Tubelisa nowe podanie o ułaskawie- 
nie. Jak wiadomo, pierwsze jego poda- 
nie pozostało bez odpowiedzi. Olszau- 
skas w swem nowem podaniu powołu- 
je się na konkordat i kanony, wska- 
zując, iż wyrok nie może być wykona- 
ny. Podanie pozostaje tymczasem w 
prokuraturze. 

W tych dniach za zezwoleniem pro 
kuratora Olszauskas odwiedził pod 
eskortą dwóch dozorców więziennych 
swe mieszkanie, celem doprowadzenia 
do porządku swych spraw i spędził w 
niem cały dzień. 

TRANZYT TOWARÓW SOWIECKICH 
PRZEZ KŁAJPEDĘ. 

KOWNO. PAT. — Poseł Rosji s0- 
wieckiej p. Petrowski i przedstawiciel 
handlowy Angarski wyjechali do Kłaj- 
pedy w sprawie organizacji tranzytu 
towarów rosyjskich przez port kiaj- 
pedzki. W sprawie powyższej rozpocz 
ną się w najbliższym czasie rokowania 
pomiędzy rządami Litwy a Z.S.S.R. 

KOMUNIŚCI ESTOŃSCY POD SĄDEM 
WOJENNYM. 

'TALLIN. PAT. — Minister spraw wew- 
nętrznych podpisał dekret o oddaniu 18 ko- 
munistów pod sąd wojskowy, 13-tu z nich 
znajduje się w więzieniu, m. in. morderca 
gen. Unta niejaki Bauman. 

ŁOTWA A KONFERENCJA ROLNI- 
CZA. 

RYGA. PAT. W sprawie konferen- 
cji rolniczej, zainicjowanej przez Pol- 
skę, rząd łotewski zasadniczo wyraża 
zgodę i uznaje, że tego rodzaju konfe- 
rencje są wskazane. Ostatecznej odpo- 
wiedzi co do wzięcia udziału w konfe- 
rencji rząd udzieli po otrzymaniu pro- 
gramu i projektu konkretnych celów 
konferencj. 

„Ruch“. 

A. Łaszuk. 

PIŃSK — Księ 

K. Smarzyński. STOŁPCE — К 

WOLKOWYSK — 
WARSZAWA — T-wo . KoL „Ruch*”, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, 
NOWOGRÓDEK — K 
N. ŚWIĘCIANY — keięgarnia 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 
| WILEJKA POWIATOWA — ul. 

groszy. Komunikaty oraz 
świątecznych Uraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

Jaźwińskiegw. 

T-wa „Ruch“. 
Kiosk St. 

Polska — St, Bednarski. garnia 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM —- księgarnia D. L b о, 4. Mickiewicza 17 

9, N. Tarasiejski. 
"Mickiewicza 24, F. Jaczewska, 

T-wa 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

       

    

   

  

Ceremonjat przyjecia Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej w Estonji 

Dzienniki estońskie opublikowały ceremonjał przyjęcia Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w Estoniji. 

Na spotkanie Pana Prezydenta, który jak wiadomo wyjedzie do 

Estonji okrętem, wyruszy eskadra estońska, aby eskortować okręt Dostoj- 
nego Gościa aż do portu tallińskiego. 

W porcie P. Prezydent zostanie powitany przez przedstawicieli rządu. 
Wraz z towarzyszącym Mu synem i ministrem spraw zagranicznych p. Zar 
leskim zamieszka Wysoki Gość na Zamku. 

Po przybyciu Pana Prezydenta na Zamek zostanie mu przedstawione › 
ciało dyplomatyczne. 

Dnia 11 sierpnia odbędzie się wielka rewja- wojskowa i Śniadanie 

u Marszałka Sejmu oraz przyjęcie miejscowej Polonji w poselstwie pelskiem. 

  

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, WYJAZDY, 

PRZYJAZDY. 
WARSZAWA. PAT. —- Pan prezes Ra- 

dy Ministrów Walery Sławek przyjął w dniu 
dzisiejszym delegację związku podoficerów 
rezerwy, a następnie ministra spraw wew- 
nętrznych gen. Sławoj-Składkowskiego. — 
O godz. 11 min. 30 pod przewodnictwem p. 
premjera odbyla się konierencja w sprawie 
bezrobotnych. W konferencji wziął udział kie 
rewnik' Ministerstwa Skarbu p. Matuszewski, 
minister spraw wewnętrznych gen. Sławoj- 
Składkowski oraz podsekretarz: M-stwa Pra 
cy i Opieki Społ. gen. Hubicki. 

* 

  

WARSZAWA. PAT. P. minister komu- 
nikacji inż. Kuehn wyjeżdża w sobotę dnia 
26 b. m. do Poznania na zjazd prezesów 
okręgowych dyrekcyj kolejowych. P. mini- 
ster pozostaje w Poznaniu celem powitania 
przybywających na międzynarodową wysta- 
wę komunikacji i turystyki ministrów państw 
zagranicznych. W; nocy: z 28 do 29 b. m. 
przybywa do Poznania minister robót pu- 
blicznych Francji p. Pernot z małżonką, 29 
b. m. przylatuje drogą powietrzną z Paryża 
do Poznania francuski minister lotnictwa p. 
Eynac. W tym samym dniu przybywa estoń- 
ski minister komunikacji p. Juerman oraz mi 
nister komunikacji Łotwy. P. p. ministrowie 
po zwiedzeniu wystawy poznańskiej przy- 
będą do Warszawy. 

KONFERENCJA W MIN. ROLNICTWA 

WARSZAWA. PAT. — W piątek, 
dnia 25 lipca r. b. rozpoczęła się w Mi- 
nisterstwie Rolnictwa konferencja or- 
ganizacyj, reprezentujących rolnictwo, 
cukrownictwo oraz przemysły ziemnia 
czane, poświęcona postulatom  rolni- 
ctwa, dotyczącym przemysłów rolni- 
czych. s 

Konferencja ta, stanowiąca dalszy 
ciąg narad, które miały miejsce w ma- 
ju i czerwcu w sprawach polityki kre- 
dytowej, zbożowej, i hodowlanej, zaj- 
mie się w pierwszym rzędzie polityką 
cukrową, szczególnie aktualną wobec 
redukcji plantacyj buraczanych średnio 
o 35 proc., która zaznaczyła się w ro- 
ku obecnym na terenie województw 
centralnych i południowych. Konferen 
cja obraduje pod przewodnictwem p. 
min. Janta-Połczyńskiego. 

BEZPODSTAWNE INFORMACJE 

WARSZAWA. PAT. Dnia 23 b. m. 
w prasie warszawskiej ukazała się in- 
formacja agencji „PID”, że niebawem 
otrzymać mają odszkodowania obywa- 
tele polscy. którzy w czasie reformy 
rolnej na Łotwie stracili swe majątki 
ziemskie naskutek przywłaszczenia, że 
podstawą do odszkodowania ze strony 
rządu łotewskiego będzie rejestracja, 
przeprowadzona w roku 1929 i wresz- 
cie, że suma oszkodowań wynosić ma 
20 tysięcy łatów. Polska Agencja Te- 
legraficzna upoważniona jest do stwier 
dzenia, że powyższa informacja agen- 
cji PID jest całkowicie bezpodstawna 
i nie odpowiada rzeczywistości. 

DZIENNIKARZE CZECHOSŁOWAC- 
CY ZWIEDZALI KOMTUR. 

POZNAŃ. PAT. — Wycieczka dzien 
nika.xzy czechosłowackich, która przy 
była dziś rano do Poznania, zwiedzi- 
ła przed południem wystawę komuni- 
kacji i turystyki, poczem goście wzię- 
li udział w śniadaniu, wydanem przez 
syndykat dziennikarzy wielkopolskich. 
Po południu zwiedzano w dalszym cią- 

gu wystawę, wieczorem zaś uczestnicy 

wycieczki obecni byli na przedstawie- 
niu w Teatrze Wielki. O godz. 24 wy- 
cieczką odjechała do Warszawy. 
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BURZA NAD TATRAMI. 

ZAKOPANE. PAT. — Wietrzna od 
dłuższego czasu pogoda przeszła w 
godzinach wieczornych w dniu 24 b.m. 
w silny wiatr halny, który chwilami 
zmieniał się w huragan. Wichura po- 
czyniła poważne uszkodzenia wśród 
drzewostanu leśnego, wyrywając drze 
wa z korzeniami. W wielu miejscach 
uszkodziła sieć elektryczną. Między in- 
nemi ucierpiały dwa stadjony komite- 
tu imprez sportowych. 

Rewelacje Burcewa 
Na temat zabójstwa generała 

Kutiepowa 

Zamieszkały 'w Paryżu socjalista 
rosyjski W. Burcew znany całemu 
światu jako sprawca zdemaskowa- 
nia szeregu wybitnych prowokatorów, 
zadał sobie trud wyjaśnienia tajemni- 
cy zaginięcia przywódcy emigracji ro- 
syjskiej gen. Kutiepowa. 

Jak donosi paryski korespondent 
„Siewodnia“, Burcew oglosi! rewela- 
cyjne pismo. 

Twierdzi on, že gen. Kutiepow po 
porwaniu go przez agentów bolszewic 
kich został otruty w samochodzie, a 
następnie zwłoki przesłane zostały do 
Moskwy via Gdańsk, jako bagaż dyplo 
matyczny. 

Bagaż ten przewoził czekista Gel- 
fand. 

Po przybyciu bagażu do Moskwy 
zwłoki gen. Kutiepowa spalono w kre- 
matorjum w obecności przedstawicieli 
t. zw. polit-biura poczem sporządzony 
został protokuł. W protokule tym po- 
dane zostały szczególne cechy zwłok 
zamordowanego. 

Rewelacje swoje podaje Burcew na 
podstawie słów osoby, która znała do- 
brze zamordowanego, a następnie wi- 
działa jego zwłoki. 

Burcew zapowiada, że w najbliż- 
szym czasie ogłosi nazwiska spraw- 
ców porwania gen. Kutiepowa. 

    

STOLICA APOSTOLSKA 
A SOWIETY 

Artykuł biskupa d'Herbigny, dyrektora 
„Russicum“ w R zymie. 

Ostatni numer „Revue des Deux 
Mondes“ zawiera interesujący artykuł 
Mgra d'Herbigny, dyrektora instytutu 
studjów nad Rosją „Russicum'* w Rzy- 
mie, o prześladowaniu religijnem w 
państwie sowieckiem. Mgr. d'Herbigny 
zaczyna od opisu wrażenia, jakie na 
bolszewikach wywarł list Ojca św. z 2 
lutego do kardynała Pompili w spra- 
wie okrucieństw komunistów  rosyj- 
skich i zajmuje się nieco dłużej roz- 
porządzeniem rządu rosyjskiego z dn. 
14 marca w sprawie pewnego złago- 
dzenia propagandy ateistycznej. Wspo 
mniawszy następnie o zakazie druko- 
wania i rozpowszechniania listu papie- 
skiego w Rosji i o złośliwem fałszowa- 
niu jego treści, prezydent papieskiego 
instytutu wschodniego w Rzymie prze 
chodzi do słynnej deklaracji metropo- 
lity Sergjusza, zredagowanej przez 
G.P.U. i głoszącej, że Cerkiew prawo- 
sławna w Sowietach korzysta z wol- 
ności i szacunku Mgr. d'Herbigny 
otrzymuje codziennie dokumenty, ilu- 
strujące z okrutną dokładnością sytua- 
cję wiernych w Rosji. W związku z 
tem, rząd moskiewski rozpoczął kam- 
panję przeciwko niemu, nazywając go 
„biskupem białej gwardji francusko- 

polskiej". * 
Udział robotników w  manifesta- 

cjach antypapieskich, organizowanych. 
'w Moskwie i prawie całej Rosji w dniu 
21 marca, tłomaczy się terorem, jaki 
władze w tym wypadku zastosowaly 
wobec ludności. Z drugiej znów stro- 
ny nie brak dowodów, że biedna, ucie- 
miężona ludność rosyjska, odczuwa 
wdzięczność dla Papieża. Świadczy o 
tem choćby stanowisko muzułmanów, 
którzy zwrócili się do Ojca św. z proś- 
bą, by broniąc religji chrześcijańskiej, 
pomiętał także o islamie. W mrokach 
strasznego prześladowania zjawiają 
się promienie światła. W udręczonych - 
boleśnie duszach poczyna budzić się 
siła heroizmu. Heroizm ten wzmocnio- 
ny listem Namiestnika Chrystusowego 
i modłami całego świata chrześcijań- 
skiego doprowadził już tu i ówdzie do 
złagodzenia krwawego obłędu antyre- 
ligijńiego. 

\



        

    

     

   

  

   

Ё reformę Rolną — dzieli 

- Zachód. 

  

/ znów machają przyjazne dłonie. 

ЗО ме 

ECHA KRAJOWE Prof. Voldemaras deportowany z Kowna 

Zjazd duchowieństwa katolickiego w Grodnie 
Za zezwoleniem j. E. ks. Arcybiskupa 

metropolity wileńskiego ma się odbyć dn. 20 
i 21 sierpnia 1930 r. w Grodnie na plebanji 
Farnej zjazd duchowieństwa katolickiego. 

Dnia 17 lipca utworzył się komitet or- 
ganizacyjny zjazdu. я 

Sekretarjat komitetu w odezwie swej 
zwrócił "się .do księży, którzy ucier- 
pieli w obrębie dawnej djecezji wileń- 
skiej od rządu zaborczego rosyjskiego z 
prośbą o zgłoszenie na ręce sekretarza ko- 
mitetu współudziału swego w  projektowa- 
nym źjeździe w celu ustalenia liczby i zapew. 
nienia im pomieszczeń na czas trwa 
nia zjazdu. 

Cel zjazdu ma stanowić przypomnienie, 
bliższe zaznajomienie się i skonstatowanie 

główniejszych momentów prześladowania, Ла 
ujawnienia, co * duchowieństwo katolickie 
wycierpiało w obronie wiary i narodowości 

zbliżenie 'się wzajemne towarzyszów cierpie 
nia, oraz wydanie pamiątkowej broszurki. 

Odezwa prosi wszystkich ewentualnych 
uczestników zjazdu, aby opracowali na ten 
zjazd krótkie sprawozdanie ze swoich prze- 
żyć przeniesionego prześladowania. 

Kto z pomienionych księży nie będzie 
mógł, czy nie będzie chciał wziąć udziału 
w zjeździe, to proszny jest o przesłanie swe- 
go sprawozdania na ręce sekretarza Komi- 
tetu: 

Sekretarjat zjazdu mieści się: Grodno, 
plac Batorego, Fata. 

RERUM NOVARUM 
Rzeczpospolita Polska przeprowadza 

ziemię _ między 
jednostki zawodowe, wytężające siłę ciała i 
wyczerpujące zasoby ducha przy jej upra- 
wie, aby mogła służyć ogółowi. 

Ta reforma kosztuje Państwo sumy mi- 
ljonowe. 

Niestety, chociaż władze pogłębiają to 
zadanie, jednak wykonanie tej reformy na 
tutejszych kresach, jest okropne... Nie w tym 
celu szarpią się w kawałki dwory staropol- 
skie — aby zadowol ić gmin ubogi. Niszczą 
się potężne warsztaty pracy — aby pomno- 
żyć rzesze bezrobotnych w mieście. Burzą 
się jedyne ostoje państwowości — aby zni- 
szczyć kulturę zachodnią. Dogadza się par- 
tjom — aby marzyły o niedorzecznej rów- 
ności. Lub, ostatecznie, aby dać możność 
różnym spółkom parcelacyjnym bawić się w 
hazardową lichwę ziemią. 

. Obserwując wykonanie Reformy Rolnej 
od dnia sprawy Dojlid i Brzezan aż do dzi- 
siejszych spraw Chołchła. Osowa, Rudnik i 
t. p. muszę się odezwać, że wobec kosztów, 
jakie państwo ponosi na tę Reformę, odbie- 
ga od ustroju realnie gospodarczego. Idąc z 
prądem ewolucji gospodarczej i dążąc do 
ustroju gospodarczo-społecznego, coraz do- 

ETA do pracy rolniczej, wyścigającej 
aństwo dąży przez ustawy i zle- 

cenia to sprawić, aby przez reformę wy- 
kwitł dobrobyt ad i prywatny. Nie 
osiągnie jednak tego celu, gdy niżsi funkcjo 
narjusze będą tak usposobieni duchowo, że 
z zacietrzewieniem będą uważać siebie za 
dyktatorów i popełnionych omyłek, głupstw 
własnych będą bronić przed zainteresowa- 

„nym rolnikiem zawodowym, jako prawa 
agrarnego, a za racjonalną opozycję będą 
straszyć więzieniem i traktować, jako „bol- 
szewików i komunistów*. Uciekanie się do 
władz z zażaleniem chybia celu, wobec nie- 
szczerych komentarzy tych wykonawców. 
Obecnie i ta część ludności rolniczej, która 
wyczekiwała zbawienia gospodarczego w re- 
formie rolnej, przekonała się, że jest w złu- 
dzeniu, że każdy przybysz, byłe miał ruble 
złote, czy dolary amerykańskie, lepiej się 
urządzi, większe i sk teczniejsze zdobywa . 
przywileje, niż daje reforma. 

"Tak, że ustrój agrarno-społeczny więcej 
Państwu korzyści przyniesie od ustroju prav 
nego, który oparł się na formalistyce nie do 
zrealizowania. Urz. gosp. 

  

WIDZE, pow. Brasławski 

— Zamknięcie  gorszącej  szynkowni.. 
Dzięki niezmordowanej pracy miejscowego 
komisarza kontroli skarbowej, zamkniętą zo- 
stała z dniem 1 lipca rb. piwiarnia Anny No- 
wickiej w Widzach. Piwiarnia ta była ist- 
nem miejscem zgorszenia dla sętek dzieci 
szkoły powszechnej, bo znajdowała się za- 
ledwie na przestrzeni 10 metrów od szko- 
ły a z okien szkoły widoczne było wszystko 
co się dzieje w piwiarni. 

Wprawni i oględni Nowiccy, mąż i żo- 
na uprawiali tu nielegalny wyszynk wódki 
na szeroką skalę, wystawiając straż przy 
drzwiach i oknach na wypadek wkroczenia 
władz akcyzowych. Nocne gry w karty róż- 
nych mętów społecznych, którym zarobek 
przychodzi się łatwo, hałasy i krzyki stąd wy 
chodzące, często niepokoiły _ mieszkańców 
miasteczka, demoralizując przeszło 300 dzie- 
ci siedmiooddziałowej szkoły. Kuzyni No- 

 wickiej Syk i Szostak znani złodzieje, re- 
cydywiści, wielokrotnie karani więzieniem, z 
których Szostak ostatnio został skazany wy- 
rokiem sądu powiatowego dnia 21 maja rb. 
na rok więzienia za kradzież zegarka kie- 
szonkowego, mieli tu stale swój przybytek, 

"Helena Szostakowa, matka złodzieja  Szo- 

  

staka a ciotka Nowickiej, stale operowała w 
tej piwiarni, narzucając swoje usługi dla 
wiejskiej klientelji jako „akuszerka“ spe- 
cjalistka od chorób kobiecych. 

Z zamknięciem tej piwiarni rujnuje się 
choć jedno wielkie zło trapiące mieszkań- 
ców miasteczka Widz i okolic. 

Miejscowy. 

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

DO 10 SIERPNIA R. B. 
AU DK TS IRYS S DO TN ROSE 

1.000.000 km. na terenie 
doświadczalnym 

Mimo iż nowoczesny samochód odpowia 
da stawianym mu wymaganiom, konstruk- 
torzy nie ustają w pracy nad dalszem ulep- 
szeniem tego nowoczesnego środka  tran- 
sportu i komunikacji. W tym celu prowadzo 
ne są stale badania na olbrzymich  tere- 
nach doświadczalnych oraz w specjalnych 
bogato wyposażonych laboratorjach. 

Ostatnio na rynek polski został wprowa 
dzony nowy samochód marki  Marquette, 
zbudowany przez słynne zakłady samocho- 
dowe Buick, należące do olbrzymiego koncer 
nu General Motors Corporation. Žanim sa- 
mochód ten został oddany do użytku publi- 
czności poddano go licznym, jaknajtrudniej- 
szym próbom na terenie doświadczalnym Ge 
neral Motors. W ciągu kilku miesięcy sa- 
mochód ten przebył miljon kilometrów, po 
różnego rodzaju drogach — poczynając od 
asialtowych, a kończąc na najgorszych grun 
towych — terenu doświadczalnego. Wszyst 
kie zmiany, jakie zachodziły w samochodzie 
podczas prób, były skrupulatnie notowane 
przez inżynierów, by póniej na podstawie 
tych danych wprowadzić odpowiednie zmia 
ny i ulepszenia, W ten sposób wypróbowa- 
na została szybkość wozu, siła jego moto= 
ru, przyśpieszenie oraz wytrzymałość  kon- 
strukcji. 
Należy podkreślić, że do prób tych użyty zo 
stał normaly samochód seryjny czterodrzwio. 
wy sedan, który przy obciążeniu 450 funtów 
odbywał dzień i noc podróże po rozmai- 
tych drogach terenu doświadczalnego, bez 
względu na pogodę. 

Wypróbowana została zdolność samo- 
chodu pokonywania pochyłości na trzecim 
biegu. Drogi o pochyłości 11.6 proc. nie 
przedstawiały żadnej trudności, podczas gdy 
normalnie pochyłość dróg nie przekracza 7 
proc. Przekonano się również, iż wóz mo- 
że przyśpieszać od 7 do 40 klm. na godzinę 
w ciągu 8.8 sekundy, od I5 do 90 klm. na 
godzinę w ciągu 31 sekund. Wszystkie te 
doświadczenia były przeprowadzane przy 
pełnem obciążeniu wozu. 

Dopiero gdy rezultaty dały zadawalnia- 
jące wyniki, przystąpiono do masowej pro- 
dukcji. W ten sposób publiczność otrzyma- 
ła samochód, który nie zawiedzie nawet w 
najcięższych warunkach. 

DY 
Nie ulega najmniejszej 

wątpliwości, że nekrologi i 
wszelkie ogłoszenia do „SŁOWA i 
innych pism należy umieszczać Za 
pośrednictwem Blura Reklamowe- 
go Stefana Grabowskiego. Garbar- 
Ska 1, tel. 82, gdyż Biuro to oblicza 

po cenach BARDZO TANICH. 
warto się przekonači! P 

į L 

„CUDOWNA PODRÓŻ” 
€ Do tytułu wczorajszego odcinka 

wkradła się pomyłka. Miast „Ciekawa pod- 
róż” powinno być „Cudowna podróż”. 

II. 

Koło 9 rano dobijamy do portu w 
śródmieściu. Tuż przed « nami wzno- 

si się olbrzymi Strand hotel, z przeciw 

nej strony basenu biegnie elegancki 
bulwar Standrvagen. Z okien ram 

а! 

jakieś okrzyki w miejscowem  narze- 
czu, na co odpowiadamy: niech żyje 
Szwecja! Słowem pierwsza wymiana 

_ not dyplomatycznych. 

Po śniadaniu kapitan wypuszcza 
swe owieczki ze statku, z tem, iż ma- 
my się stawić na lunch o 1-ej. Rozsypu 
jemy się po mieście. Pogoda jak zamó- 
wiona. 

Uderza mnie fakt, że choć stoimy w 
całkiem zabudowanym basenie i że, 
jak to w każdym porcie, miljony odpad 
ków wszelkiego rodzaju pływają: po 
wodzie, jednakże niema mowy o przy- 
'krych woniach, któremi tak obficie sza 

je, powiedzmy, królowa mórz, We- 

' necja. Wiatr słony od strony morza 
wciąż „przewietrza powietrze*, jeśli 

tak rzec można. 

" Pierwsze wraženie: miasto dobro- 
bytu i czystości świadczy o tem wszys 
ko: zadowolone twarze mieszkańców, 

  

    

   
     

   

   

dealne jeźdnie ( o bruku, bruku dale- 
kiego Wilna!), wspaniałe wystawy 

_ sklepowte, jakość i ilość samochodów, 
' większość których nota bene  stano- 

| wią amerykauki, ale ba! Packardy śmi 
'_ gają w roli taksówek! 

  

Ruch lewostronny, jak w Anglji i 
„Austrji, to tež zanim się zlekka nie 
przywyknie, człek kręci głową tu i tam, 
niczem ta mewa za statkiem. Ograni- 
czenia szybkości niema, wszystko pę- 
dzi też na złamanie karku, a w gruncie 
rzeczy nie łamie go. Podziwu są godne 
wyszkolenie, zręczność i uwaga kierow 
ców. 

Bajeczne wrażenie robią ulice kute 
w granitowej skale. Jezdnia oczywiś- 
cie wyastaltowana lub brukowana kost 
ką kamienną, a po bokach wznoszą się 
całe złomy granitu, na których przycup 
nęły sobie domy, korzystając z tych 
naturalnych fundamentów. Budowle no 
we, nieraz srodze brzydkie z czerwonej 
cegły, przeważnie ciężkie w formie i or 

namentacji. Bywają i drapacze nieba, 

jak dwa Kungstornen, 18 piętrowe 
gmachy lub kawiarnia Pagoda, z któ- 
rej wyniosłości ogląda się miasto z 
góry. i * 

Zatrzęsienie pomników. W ogrodach 
Humlegarden, gdzie wznosi się gmach 
Królewskiej Bibljoteki, stoi między in 
nemi wielki bronzowy przyrodnik Li- 
neusz i mała, wprost na trawniku bez 
cokołu, powieściopisarka Fryderyka 
Bremer, zdająca się chwytać z powie- 
trza motyla. Na skwerze Kugstrid- 
gards, wśród róż i krzaczastych horten 
syj. wielki wodotrysk i pomniki Karo- 
la XIII i Karola XII, pięknego młodzia- 
na z wyciągniętem ramieniem. O! ile so 
bie przypominam, ręka ta ma wskazy 
wać w stronę dawnego Petersburga, 
byli wszakże inni, którzy twierdzili, że 
jest to niechybny drogowskaz w kie- 

JAKO NIEBEZPIECZNY DLA RZĄDU 

KOWNO. Pat. Z Kowna komunikują: Elta oficjalnie donosi, że 
komendant miasta Kowna i powiatu wydał rozporządzenie wy- 
słania prof. Voidemarasa na prowincję, jako osobistości, zagra- 
żającej bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Prof. Volde- 
maras został wysłany wczoraj 24 b. m. z Kowna na prowincję. 

POWIAT KRETYNGA MIEJSCEM ZESŁANIA 
RYGA. PAT. — W uzupełnieniu wiadomości o wysłaniu prof. Volde- 

marasa z Kowna, donoszą z cywilnych kół urzędowych: Voldemaras wysła- 
ny został do powiatu Kretynga w pobliżu granicy łotewskiej na przeciąg * 
jednego roku. Będzie on tam znajdować się pod dozorem policyjnym. Gdy 
Voldemarasowi zakomunikowano nakaz policji, przyjął wiadomość tę spo- 
kojnie, jak gdyby jej oczekiwał. 

Powodem wydalenia Voldemarasa z Kowna było rozpowszechnianie w 
wielkiej ilości egzemplarzy wśród członków rządu, redakcyj dzienników i t.d. 
nielegalnych publikacyj, zawierających bardzo ostre napaści na rząd litewski. 

W związku z powyższem aresztowaniem w ciągu całej nocy krążyły 
po mieście wzmocnione patrole policyjne. Dziś panuje całkowity spokój. Rze 
czy p. Voldemarasa zostały opieczętowane. Voldemaras pozostanie pod do- 
zorem policji. 

JAK ARESZTOWANO B. DYKTATORA. 

BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka w sprawie aresztowania Voldema- 
rasa donosi między innemi, że o godz. 11 w nocy, przed dom, w którym mie- 
szkał Voldemaras, przybyły dwa samochody z kilkoma uzbrojonymi w kara 
biny policjantami i wojskowymi. Wszyscy udali się do mieszkania b. premje 
ra litewskiego i dokonawszy jego aresztowania zabrali go do samochodu, 
którym przybyli. 

Podczas całej nocy po ulicach Kowna krążyły wzmocnione patrole i poste 
runki policyjne. Mieszkanie Voldemarasa zostało przez wynajętych przez 
policję robotników uprzątnięte i wszystkie meble, które on nabył za fundusze 
ministerstwa spraw zagranicznych, wyniesione na podwórze banku emisyjne 
go i ustawione pod gołem niebem. Prywatna bibljoteka, zawierająca kilka 
tysięcy tomów, nie została jeszcze wczoraj ruszona z miejsca ma być ona 
przewieziona do jednego ze składów ekspedycyjnych. 

WŁADZE ZAWIESIŁY „DROGĘ LUDU" 
BERLIN. Pat. Jak donosi prasa tutejsza, aresztowanie Voldemarasa na- 

stabo wskutek tego, że prezydent państwa Smetona ostatnio stale otrzymy- 
wał listy z pogróżkami. 

Aresztowanie Voldemarasa, jak dalej zaznacza prasa berlińska, nie wy- 
warło wielkiego wrażenia w Kownie. Tamtejsze koła polityczne przypuszczają 
jednak, że dojdzie do jakichś wykroczeń ze strony zwolenników WówlemóFaśc: 
Wydawnictwo organu Voldemarasa „Droga Ludu''* zostało zawieszone. 

  

Oświadczenie min. Magqearu 
„. BUKARESZT. Pat. Minister handlu Madgearu złożył wobec przedsta- 

wicieli prasy w sprawie celów konferencji rolniczej, jaka się odbyła w Bu- 
kareszcie obszerne oświadczenie, stwierdzając w konkluzji, że zarówno obe- 
cna konferencja w Bukareszcie, jak i zapowiedziana konferencja w Sinaja, 
jak wreszcie proponowana przez rząd warszawski—wszystkie one są obja- 
wem systematycznej akcji, mającej na celu ułatwienie rozwiązania kryzysu 
rolniczego w Europie. 

6. P. U. prześladuje przekupni 
MOSKWA. PAT. — G.P.U. w Moskwie przeprowadza liczne areszto- 

wania pomiędzy przekupniami, zajmującymi się skuptem i odsprzedażą arty- 
kułów „delicytowych*, których brak daje się odczuwać na rynku, a które 
są wyłącznie wydawane na kartki w ograniczonych ilościach w sklepach 
rządowych i kooperatywach. 

Do artykułów takich należą wszystkie artykuły spożywcze, towary włó- 
kiennicze, tłuszcze, mydło i t. d. Część aresztowanych zamknięta została w 
obozie koncentracyjnym, a pozostali mają być wysłani do okręgów  północ- 
nych i na Syberję. : 

Socjalista angielski o mniejszościach 
CZY MYŚLAŁ TEŻ O INDJACH? 

LONDYN. PAT. Na dziesiejszem posiedzeniu konferencji unji międzyparlamentar- 

nej podczas dyskusji w sprawie mniejszości zabrał głos m. in. członek Izby Gmin IA »- 

bourzysta Riley. Mówca krytykował działal ność Ligi Narodów, która jego zdaniem, nie 

wypełniła dotychczas swego uroczystego zobowiązania zapewnia członkom mniejszość 

ci narodowych elementarnych praw obywatelskich. Riley opowiedział się na rzecz u- 

tworzenia komitetów pojednawczych, dodając przytem, że należałoby wywrzeć nacisk 

na Ligę Narodów w kierunku utworzenia takich komitetów. 

runku s. s. „Gdyni*, gdzie już na nas 
oczekuje obiad. 

Mimo tego niedwuznacznego wezwa 
nia, oglądamy jeszcze gmach Opery i 
przed nim konny pomnik Gustawa A- 
dolfa (inny konny pomnik innego Gu- 
stawa Adolfa stoi przed muzeum Nor- 
diska, zaiste, trudno się w nich wszyst 
kich połapać!) 

Most Norrbro prowadzi nas na je- 
dną z tych licznych wysepek, na któ- 
rych rozsiadł się Stockholm. Łączy je 
ze sobą sieć szerokich mostów, a dzie 
lą wody kanałów ujęte w granitowe 
łożyska. Ruch ciągły i na lądzie i na 
wodzie. Dużo ślizgowców mknących 
jak błyskawica. 

Oto olbrzymi gmach sejmu (Riks- 
dag) o monumentalnem założeniu, z 
kamiennemi lwami wyglądającemi na 
wody kanału Norrstróm. Tuż nawprost 
Norrbro wznosi się królewsi zamek 
(Kungslot), wielka prostokątna budo- 
wla, ciężka i masywna, imponująca roz 
miarami i wrażeniem solidnej kamien- 
nej mocy. O godzinie 12 w południe 
podwórzec zamkowy zapełnia się tłu- 
mem widzów ciekawych zmiany warty. 
Udaje się nam podchwycić ten moment | 
psychologiczny, bardzo zresztą spraw 
nie i malowniczo odbyty. 

Zaczynają grać dzwony z wieżyc 
kościelnych, hymn piękny, przypomina 
jący muzykę dzwonów gdańskich. Je- 
steśmy na starem mieście. Uliczki wą- 
skie jak ciemne korytarzyki, ale porząd 
nie wybrukowane i zmywane wodą ni- 

skiego. Oglądany od tyłu z mostu, do 
złudzenia przypomina regulującego 
ruch uliczny policjanta, którego dla 
niewiadomych przyczyn odarto z 0- 
dzienia. 

ubra- 
są wprost zachwycający. Do- 

Jeśli chodzi o policjantów 
nych, to 

  

Konstabi stockholmski 

bierają ich widać z całą starannością, 
aby się reprezentacji stało zadość. Ol- 

czem podłogi. 
Wracamy przez Norrbro do naszej 

przystani; nieco ż dołu i z boku mostu 
stoi sobie z wzniesionemi rękami nad 
wodami Strómmen, co oblewają wyspę 
królewską, młodzian mitologiczny, nie 
mający na sobie nic prócz hełmu rzym- 

brzymi w doskonale skrojonych mundu 
rach, z gracją i namaszczeniem celebru 
ją obrządek kierowania ruchem ulicz- 
nym. Wielu z nich mówi obcemi języ- 
kami, na co wskazują odznaki w for- 
mie chorągiewek przypięte do mundu- 
ru. „Konsbal“, którego podobiznę po- 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
26 lipca 

Front północno - wschodni. W 
1-ej armji nieprzyjaciel napiera silnie 
wzdłuż toru kolejowego Grodno - Bia- 
łystok.. Oddziały 1-ej armji zmuszone 
zostały do opuszczenia linji rzeki So- 
kołdy. + 

4-ta armja: W związku z sytuacją 
na północy przeprowadzono ewaku- 
ację Pińska. Flotylla pińska, z powo- 
du niemożności przeprowadzenia jej 
przez wyschnięty Kanał Królewski, 
została zatopiona. 

Front południowo - wschodni. Pra- 
woskrzydłowe oddziały 6-ej armji co 

inęły się na linję rzeki Seret, w kon - 
takcie z jazdą nieprzyjacielską, któ- 
rej natarcia artylerja powstrzymała 
kartaczami. 

18-ta dywizja piechoty, zasłania- 
jąca Budiennemu kierunek ńa Lwów 
w rejonie Oleszko - Podhorce, odpar- 
ła ataki jazdy nieprzyjacielskiej na 
wschód od Podhorzec. 

W2-ej ramji nasza 4-ta bryga- 
da jazdy posunęła się z Beresteczka 
na południe, w kierunku Szczurowic i 
Leszniewa. 1-szy pułk szwoleżerów 
zdobył Szczurowice. 

3-a armja w odwrocie na Stochód. 

EAT KO E I TTT TESTAI K TTT FO TAPE EOS AE POSE AYZ CZA 

JAK ŻYJE „WAMPIR z DUES- 
SELDORFU" w WIĘZIENIU 

Jak wiadomo nie rozstrzygnięto do 
tychczas kwestji, czy 47-letni robot 

nik Piotr Kurten jest prawdziwym 
sprawcą wszystkich strasznych mor- 
derstw popełnianych w  Diisseldorfie. 
W każdym razie sędziemu śledczemu 
prowadzącemu śledztwo w sprawie 
„wampira“ zależy bardzo na tem aby 
rzekomy ,„wwampir' Piotr Kiiurten, któ 
ry w dniach parzystych przyznaje się 
do niezliczonych zbrodni a w nieparzy 
stych odwołuje je, działo się w więzie 
niu jak najlepiej i żeby był w dobrym 
humorze i wytrwał w swoich zezna- 
niach. W tym celu robi się Kiirterowi 
w więzieniu wszelkie możliwe ustępst- 
wa i wygody. Wolno mu zaopatrywać 
się w jedzenie na własny koszt i ku - 
pować sobie tytoń i cygara w dowol- 
nej ilości. Kiitner korzysta z tej swo 
body w całej pełni. Nie jest zresztą 
biednym człowiekiem. W chwili aresz 
towania go znaleziono przy nim ksią- 
żeczkę czekową na 10.000 marek zło- 
żonych w kasie oszczędności. 

Kiirten każe sobie codziennie przy- 
nosić obiady i kolacje z pobliskiej re 
stauracji pije piwo i pali 30 do 40 cy- 
gar dziennie. Nic dziwnego, że już u- 
tył. Wygląda doskonałe. W  najbliż- 
szym czasie ma być poddany badaniom 
psychjatry i spodziewa się, że będzie 
uznany za chorego umysłowo. Żonę je 
go, która uległa atakowi nerwowemu i 
była w zakładzie dla obłąkanych wy- 
puszczono onegdaj z zakładu. Chce 0- 
na obecnie wnieść do sądu skargę roz- 
wodową przeciw swojemu mężowi. 
Kiirten spodziewa się opuścić w naj- 
bliższym czasie więzienie i zamienić 
celę więzienną na celę w zakładzie dla 

- obłąkanych. 

GDY CHODZI O WŁASNĄ 
KOSZULĘ... 

Emerytura b. niemieckiego ministra skarbu 
Moldenhauera. 

Prasa niemiecka wiele pisze obecnie o 
pretensjach b. niemieckiego ministra skarbu 
Moldenhauera, który złożył w radzie stanu 
oświadczenie, iż względem niego wypada 
zastosować starą ustawę o emeryturach dla 
ministrów. 

Na stanowisku ministra skarbu Molden- 
hauer przeprowadził ustawę, znacznie redu- 
kującą wysokość emerytur. Uważa on jed- 
nak, iż ministrowie, jacy się znajdowali u 
władzy w chwili realizacji ustawy, mają pra 
wo do emerytury w dawnej wysokości. 

Według starej ustawy Moldenhauer ma 
prawo do emerytury w wysokości 29.500 
marek rocznie. k 

Jednocześnie Moldenhauer złożył w par 
lamencie Rzeszy prośbę o zaliczenie w po- 
czet jego służby państwowej 7 lat, w ciągu 
których był profesorem w wyższej szkole 
handlowej. W ten sposób emerytura, na któ 
rą Moldenhauer reflektuje, zwiększyłaby się 
od 22 tys. marek do 29 tys. To podanie wy- 
wołało ostrą krytykę w prasie, wyrażające 
zdziwienie z powodu tego, iż Moldenhauer, 
usilnie propagujący ekonomię wydatków 
chać swego własnego kazania. 

był kwintesencją uprzejmości i strasz- 
nie mu się podobało, że osoba jego 
służy za cel godny uwiecznienia. 

Wogóle rasa ludzka zachowała się 
w tym szczęśliwym kraju w pierwszo 
rzędnej formie. Rosłe to, zgrabne, wy- 
sportowane, oddycha słonem powie- 
trzem, kąpie się w morzu w lecie, a w 
zimie  nartuje i łyżwuje zawzięcie. 
Szwedzki, według mnie, są przemiłe. 
Może nie spotyka się na ulicy piękno 
ści „uderzających', ałe wszystkie są 
zgrabne, lekkie, ładnie chodzą i oślnie 
wają wprost porcelanową cerą. Spoty 
ka się często taką panienkę, kroczącą 
swobodnie w szatkach, coby zgrozę 
obudziły na naszym tu bruku. Są to 
poprostu jaskrawo” zielone, czerwone 
lub szafirowe długie i szerokie spoden- 
ki marynarskie z takąż bluzką ściągnię 
tą paskiem. Do tego mała marynarska 
czapeczka — i sypie sobie taka panna 

po ulicy w śródmieściu, i nikt się za 
nią nawet. nie obejrzy, chyba my, ob- 
cokrajowcy „nieprzywyksze”. Trzeba 
jednak oddać sprawiedliwość dobremu 
smakowi Szwedek, że żadna z gorzej 
zbudowanych dam nie wdzieje na sie- 
bie tego zlekka ryzykownego unifor- 
mu; wszystkie spotkane kolorowe spo- 
denki należały do osobniczek smuk- 
łych i chłopakowatych. 

Nie wiem czy przypisać to sezono- 
wi letniemu, który wyludnił miasto z 
dzieci na rzecz letnisk, dość że spoty- 
kaliśmy znikomą ilość małych Szwe- 
dziątek, Mowy niema o zabawach hała 
śliwej dzieciarni na ulicach i po bra- 
mach. Wszystkie napotkane blondas- 
ki (innych nie widziałam) chodzą grze 
cznie z mamą za rączkę, są czyściutkie 
i dobrze odżywione. i 

Zresztą w Szwecji wszystko jest 

Warszawski Woronow 
za kratami 

W ręce policji wpadł wczoraj fenomenal- 
ny osz ust, który od roku przeszło operował 
bezkarnie w Warszawie i to nie wśród ludzi 
łatwowiernych, niedoświadczonych, lecz 
wśród znanych osobistości w Warszawie. 0- 
szustem tym jest niejaki L. Bart 36-letni męż 
czyzna, przystojny, elegancki o miłej i ujmu 
jącej powierzchowności — były student me- 
dycyny, zam. przy ul. Złotej 52. Otóż pań 

Bart podając się za lekarza - majora WP 
głosił, że posiada własną metodę odmładza- 
nia przy pomocy pewnych zastrzyków. W 
fakcie tym właśnie mieści się cały sens je- 
go fenomenalnej śmiałości, sprytu i popro- 
stu , mocy suggestywnej. Będąc tylko stu- 
dentem medycyny, w dodatku wykolejonym 
proponował on swoją „metodę i 
nia" ludziom wybitnym, ludziom wiedzy— 
m. in. profesorowi Uniwersytetu Warszaw- 
skiego. I co więcej, ludzie ci uwierzyli mu... 

"Trudno narazie ustalić przy pomocy ja- 
kich środków Bart zdobywał sobie zauta- 
nie tak wysokopostawionych osób. Ograni- 
czamy się przeto do przytoczenia samych 
faktów. 

Zabiegomh Barta poddał się znany ad- 
wokat W. Zastrzyk Barta spowodował to, że 
adwokat W. leżał przez miesiąc chory. Lecz 
nie na tem kończy się „praca* Barta u ad- 
wokata W. Wmawia on adw. W., że jako 
lekarz wojskowy może nabyć spirytus po 
cenie tarytowej. Adw. W. zgadza się i @а- 
je mu a konto 2000 zł. Spirytus oczywiście 
— na księżycu. Równocześnie Bart zawiera 
znajomość z profesorem Uniwersytetu War- 
szawskiego — dr. P. i przeprowadziwszy 
na nim swój zabieg „odmładzający* przy- 
rzeka mu dostarczyć rad, a konto czego wy 
łudza od prof. P. 140 zł. Następnie trafia on 
do wdowy po prof. Dz. robi jej zastrzyki i 
różnego rodzaju naświetlania, poczem a | 
konto 12 ton koksu, które podejmuje się jej 
dostarczyć otrzymuje 350 zł. 

Trzy wymienione powyżej fakty są tylko 
małą częścią dokonanych przez Barta о- 
peracyj... 

Kto wie jak długo Bart byłby operował 
gdyby nie doniesienie adw. W. 

Adw. W., jak się łatwo domyśleć można * 
nie otrzymawszy spirytusu, zaczął nagaby- 
wać Barta. Bart ratował się wymówką, że 
znajomy porucznik miał mu właśnie dostar- 
czyć spirytus, lecz dotychczas tego nie u- 
czynił aczkolwiek wziął już. pieniądze. - 

Powiadomiona przez adw. W. żandarmer 
ja, przekazała sprawę policji, która stwier- 
dziła że Bart był już 4 razy karany za różne 
oszustwa. 

Barta osadzono w więzieniu. 

Niedorzeczności cywi- 
lizacyjne 

„ . Wywięzieniu amerykańskiem Sing - 
Sing zachorował na zapalenie ślepej kisz- 
ki jeden ż więźniów niejaki Frank Play. 
Lekarz więzienny skonstatował stan - rop- 
ny, bardzo ciężki, w którym jedynym ra- 
tunkiem mgła być natychmiastowa — оре- 
racja. Sprowadzono więc trzech  naj- 
lepszych chirurgów i operację wykonano 
Ale i po operacji Play długo jeszcze znaj- 
dował się w  niebezpiczeństwie i tylko 
dzięki bardzo troskliwej opiece udało się 
postawić go na nogi. Ostatni biuletyn 0 
jego chorobie brzmiał: „więzień Play ma 
się coraz lepiej i już niebawem będzie 
mógł być stracony". 

Play mianowicie za dwukrotne mor- 
derstwo skazany był na śmierć na krześle 
elektrycznem. Wwarunkach zwyczajnych 
byłby umarł na owo zapalenie ślepej kiszki 
wobec jednak czekającej go kary trzeba 
było koniecznie go wyleczyć... aby go po- 
tem pozbawić życia. 
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daję, mówił po niemiecku i angielsku, dobrze odżywione, nawet my, dzięki 
naszej okrętowej kuchni. Ma to tę gor 
szą stronę dla badań krajoznawczych, 
że absolutnie pomyśleć się już nie da 
o spróbowaniu wytworów miejscowej 
kulinarji, która jakoby należy do pier- 
wszorzędnych. Inna kwestja, że kiesze 
nie wcałe się O to nie gniewają. Jedy- 
ną rzeczą, która jest tania i którą się 
delektujemy — to owoce: pomarańcze: 
a zwłaszcza banany „Fyfees'*, których 
można dostać kilo za koronę i 30 do 
60 6re (korona = nasze 2 złote 40 gr.) 
Pozatem Stockholm, jak każde miasto 
portowe, ma wielką różnorodność to- 
warów..Sklepy  handlujące cudami 
Wschodu, bajeczne futra, nadzwyczaj- 
ne kwiaciarnie, gdzie miłośnikom tak . 
modnych dzisiaj kaktusów oczy by z 
zachwytu na wierzch uciekły. Jeże. 
starcze brody, nakrapianki, kulki, wy- 
krętasy, wężowate, kosmatki, szczot- 
kowate — wszelkiego rodzaju przed- 
stawiciele kaktusiego rodu, pows adza 

ne nadobnie w urocze doniczki, garne- 
czki czy korytka wymyślne, lub two- 
rzące całe minjaturowe ogródki japoń- 

skie na przestrzeni pudełka od cygar. 

Po lunchu jazda autokarami za mia 

sto do letniej rezydencji | królewskiej 

XVI wieku, zamku Drottuingholm, po- 
łożonego we wspaniałym parku o od- 

wiecznych alejach lipowych. Wnętrze 
zamku przypomina wszystkie królew- 

skie siedziby, coś z Wersalu, COŚ z 

Schónbrunnu i z naszego Zamku War- 
szawskiego. Freski, gobeliny, sprzęty, + 

nie noszą żadnego wybitnego charak4 
teru narodowego. 

Ciekawym ogromnie jest teatr kró 
lewski z XVIII wieku, świetnie zacho- 
wany z całą maszynerją, dekoracjami, 
zbiorem, kostjumów i przebogatą kolek - 
cją grawiur dotyczących teatru. Wszy- 

= 

odmładza- © 
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_Stockholmu, która zresztą wyszła za 

Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich *** 
Pomoc dla rolnictwa w Niemczech 

W ramach przyjętej ostatnio przez 
Komisję Budżetową Reichstagu ustawy 
© t. zw. „Osthilie* specjalną opieką zo 
stało otoczone rolnictwo, przyczem mi 
nister rolnictwa Schiele, omawiając tę 
sprawę na plenum Izby, oświadczył, że 
pomoc, udzielona w ten sposób. rolni- 
ctwu wschodniemu, wiąże się dość ści 
śle ze zmianą dotychczasowej polityki 
celno - zbożowej, mianowocie z za- 
miarem zrezygnowania z systemu świa 

ectw przywozowych na korzyść ulg 
taryfowych dla ułatwienia przewozu 
zboża wschodnio - pruskiego do pro- 
wincyj zachodnich. 

Omawiany projekt upoważnia rząd 
do przejęcia gwarancyj na pożyczki, 
udzielone gospodarstwom rolnym, ieś- 
nym i ogrodniczym, do wysokości 400 
milį. marek. Gwarancja ta ma na celu 
spłacenie dotychczas zaciągniętych 
drogich pożyczek hipotecznych i skon 
wertowanie pożyczek krótkotermino- 
wych, zmniejszając w ten sposób ob- 
ciążenie poszczególnych gospodarstw. 
Udzielanie pożyczek bezpośrednio 
przez rząd było nie do pomyślenia wo- 
bec obecnego stanu finansów Rzeszy; 
udzielanie gwarancji rządowej, nie an- 

gażując bezpośrednio Skarbu, zachęci 

„łynny w tej chwili rynek pieniężny 

ao udzielenia pożyczek rolnictwu. Spe- 
cjalnie poważną rolę mogą odegrać 
gwarancje rządowe w stosunku do pu 

blicznych i prywatnych instytucyj dłu- 

goterminowego kredytu hipotecznego, 
w tych zwłaszcza wypadkach, gdy u- 
dzielenie pożyczki na zwykłych wa- 
runkach jest niemożliwe, mianowicie 
gdy t) pożyczka nie mieści się w gra- 
nicach ustalonego szacunku lub 2) po- 
życzka zabezpieczona być może tylko 
na dalszych numerach hipotecznych. 

Poza tą formą pomocy rządowej dla 
tych gospadarstw, które, mając moż- 
ność istnienia, znajdują się w trud- 
nościach kredytowych, projekt ustawy 
przewiduje ponadto pomoc dla tych 
gospodarstw które są zagrożone w 

swym bycie, lecz które mogą być przy 

życiu utrzymane i pod warunkiem о- 

trzymania pomocy dalej  prowadzo- 

ne. Pomoc ta może być udzielona na u- 
regulowanie uciążliwych zobowiązań, 
na ułatwienie częściowej parcelacji — 

jeśli tą drogą sanuje się resztę, na po- 
ioc w uzupełnieniu inwentarza w dro 

bnych gospodarstwach, na pomoc dla 
nabywców  nowoutworzonych jedno- 
stek, na pomoc w razie odpowiedzial- 
ności, grożącej udziałowcom upadłej 
spółdzielni, na pokrycie kosztów, zwią 
zanych z badaniem przedsiębiorstw i 
td. Na ten cel wstawiona zostaje do 
budżetu na 1930 r. suma 50 milj. mk 

na pożyczki lub zasiłki bezzwrotne. 

Nad gospodarstwami, które uzyskały 

specjalne organy wykonawcze, przewi 
dziane w ustawie t. zw. Landstellen, 

składające się z czynnika rządowego i 

obywatelskiego. 

Jako moment przejściowej pomocy, 
do czasu rozbudowy akcji pomocniczej 
ustawą przewiduje zawieszanie postę- 
powań egzekucyjnych przez sądy, na 
wniosek strony zainteresowanej, który 
ma być złożony najpóźniej do dnia 31 
października rb. 

Dla celów, związanych z gospodar 
kĘ kredytową w ramach omawianej u- 
stawy powstać ma t.zw. „Ablósungs- 

bank* (Bank konwersyjny), mający 
prawo emitowania listów zastawnych, 
ewentualnie z premjami, na udzielanie 
pożyczek hipotecznych, zabezpieczo- 
nych na drugim numerze i ponad nor- 

  

mę, ogólnie przyjętą. Statut banku nie 
został jeszcze ogłoszony, nie ustalono 
również jeszcze wysokości kapitału za 
kładowego. Ustalono jedynie, że rząd 
pokryje połowę tego kapitału, resztę 
zaś w równych częściach wniosą „Ren 
tenbank-Kreditanstalt“ (instytucja pu- 
bliczna) oraz Preussische Zentralgenos 
senschaftskasse (pruska cenrala spół- 
dzielni rolniczych). Za zgodą rządu 
dalszą część udziału pokryje ewentu- 

  

  

SOBOTA 

26 Dziś W. słońca o godz. 3 m. 47 

Anny Matki. 
Jutro 

Natalji M. 
Z. słońca o godz. 7 m. 38 

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie. 
z dnia 25. VII. 1930 r. 

Cišnienie šrednie w mm. 752 

Temperatura šrednia -|- 16 

Temperatura najwyž'za -1-20 

Temperatura najniższa -|- 18 

Opad w milimetrach: 13 

Wiatr ; 
A +. Poł.-zach. 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost 
Uwagi: deszcz, obiegła burza. 

KOŚCIELNA 

— Pielgrzymka do Kalwarji. W nie- 
dzielę 27 b. m. wyruszy do Kalwarji pielg- 
rzymka członków  Chrześcijańskiego Związ- 
ku Zawod. Dozorców Domowych. Zbiórka 
uczestników pielgrzymki w kość. św. Ducha 
(po Dominikańskim) o godz. T-ej rano 

OSC Pielgrzymkę prowadzi ks. Ku- 
eSZO. 

URZĘDOWA 
— Wydawanie świadectw moralności. 

Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzkie Kom. 
P. P. otrzymały okólnik z Min. Sp. Wewn. 
wyjaśniający, że organa policyjne nie ma- 
ja prawa wydawać opinji o przebiegu słu- 
żby i kwalifikacjach służbowych  pracow- 
ników instytucyj państwowych i samorzą- 
dowych. Właściwą do załatwiania tych 
spraw władzą jest władza przełożona da- 
nego funkcjonarjusza. Nie jest wykluczone 
że w razie potrzeby odnośne władze prze- 
łożone mogą się zwrócić do policji о 
dostarczenie danych dotyczących oza- 
służbowych stosunków pracownika. Prze- 
kroczenie zakazu karane będzie dyscypli- 
narnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zarząd związku niższych funkcjona- 
rjuszy i pracowników państwowych woj.po cenie 

$ о 

alnie Bank Obligacyj Przemysłowych, 

powstały w związku z planem Da- 
wes'a. Z tego również źródła rząd za- 
mierza użyć 100 milj. mk. na cele, zwią 
zane Zz „Osthilfe“. 

Pod względem budżetowym kredy- 
ty i zasiłki na zabezpieczenie przed- 
siębiorstw, na ulgi podatkowe i tary-' 
fowe, na budowę kolei, osadnictwo i 
tym podobne wydatki będą wymagały 
obciążenia budżetowego w wysokości 
prawie 170 milj. mk. w bież. roku 

budżetowym. (—). 

ONIKA 
stępującym porządkiem dziennym: Sprawo- 
zdanie „ działalności zarządu za rok ubiegły, 
wybór celegata na zjazd, wolne wnioski. 

Zrzeszenia Młodzieży Rzemie- 
ślniczej woj. Wileńskiegc podaje do wiado- 
mości ogólnej członków oddziałów wileń- 
skich, że w dniu 27. 7. r. b. zbiórko ma na- 
stąpić o g. 6 rano w centrali ul. Bakszta 2. 
O godz. 6.10 zebrani przejdą do koś- 
cioła św. Jana, a po nabożeństwie wraz z 
cechami udadzą się do Kalwarii. 

- Uprasza się o jaknajliczniejsze i punktu 
alne przybycie. 

RÓŻNE 

— Prezes tureckiego Touring Klubu 
zwiedzi Wilno. Prezes tureckiego Touring 
Klubu, deputowany do parlamentu tureckie- 
go Reszid Bej, który bawi obecnie w Polsce 
dla nawiązania stosunków turystycznych 
pelsko-tureckich przybywa dziś do Wilna 
celem zwiedzenia osobliwości miasta i na- 
"wiązania kontaktu z miejscowemi organiza- 
cjami turystycznemi. 

Reszid Bej jest również naczelnym re- 
daktorem poważnego miesięcznika p. t. „Eko 
nomist Marjem*. Przewodniczył on na tego- 
rocznym kongresie „Aliance Internationale 
de Tourisme* organizacji jednoczącej 4 mi- 
liony turystów przeszło 30 państw z cale- 
go Świata. Reszid Bej gościć będzie w Wil- 
nie dwa dni. 

— Z lzby przemysłowowo Handlowej 
w Wilnie. Możliwości eksportu rękawiczek z 
Polski do Rumunji. Niepomyślna sytuacja 
przemysłu rękawiczniczego, który nie może 

rozwinąć swojej zdolności produkcyjnej wo- 

bec braku rynków zbytu na miejscu, Spo- 

wodowała zainteresowanie odpowiednich 
sfer handlowych rynkami obcemi. 

istnieja możliwości eksportu rękawiczek 

do różnych państw Europy, Dalekiego 
Wschodu i Ameryki. 

Między innemi duże możliwości 
przedstawia rynek rumuński. 

Produkcja rękawiczek rumuńskich pokry- 

wa zapotrzebowanie swóje tylko częściowo. 
Dotychczas Rumunja importowała rę- 

kawiczki skórzane z Czechosłowacji, mimo 

to, że cło wwozu jest dosyć wysokie (za 
100 kłgr. rękawiczek skórzanych cło wynosi 

lei 30.000 to jest mniej więcej 4.500 zł.). 
Wobec tego, że 1 kigr. zawiera 15 par ręka- 
wiczek, cło od jednej pary rękawiczek wy- 
no'ei około 3 zł. Rękawiczki z podszewka- 

mi oraz ozdobne opłacają wyższe cło). Do- 

stawcy czechosłowaccy ofiarują rękawiczki 

ie 160 lei za parę loco Bukareszt (a za 

zbytu 

wileńskiego powiadamia członków, że ogoł- tem razem z cłem). Pojemność rynku rumuń 

ne zebranie odbędzie się w dniu 27 lipca *- 
b. o godz. 14 przy ul. Zawalnej Nr. ł z na- 

„skiego jest znaczna. 
W r. 1927 Rumunja importowała około 

  

Święto pułkowe 13 p. uł. 
W dniach 24 i 25 b. m. obchodził 

13 pułk ułanów wileńskich doroczne 
święto pułkowe. 3 

Uroczystości zapoczątkowane 20- 
stały nabożeństwem za dusze poleg- 
łych oficerów i szeregowych odprawio 
nem w kościele garnizonowym w N. 
Wilejce. Na nabożeństwo to przybyli 
przedstawiciele władz, delegacje po- 
szczególnych pułków i t.d. 

W dzień odbyło się uroczyste roz- 

danie świadectw szkolnych, nadanie 
znaczków pułkowych i sznurów strze- 
leckich, wreszcie apel pułku. 

W dniu wczorałjszym po mszy św. 
odbyła się na placu ćwiczebnym puł- 
ku, defilada pułku. 

Na mszy polowej obecnym był p. 
wojewoda Raczkiewicz. 

Doroczńym zwyczajem dla żołnie- 
rzy zorganizowano szereg pogadanek, 

fso to jednak wytwór ówczesnych prze 

możnych wpływów trancuskich. 

W parku znajduje się pawilon chiń 
ski, gdzie chińszczyzna autentyczna 
miesza się zgodnie z naiwnie pojmo- 
wanym orjentalizmem przez malarzy 
18 wieku. 

Przedmieście, które mijamy z szyb 
kością conajmniej 50 klm. na godzinę 
--to jedno olbrzymie zbiorowisko stło- 
czonych gęsto minjaturowych ogród- 
ków i letnich domków. Każda taka bud 
ka dla lalek stara się otoczyć jaknaj- 
piękniej zielonością. : 

W chwili gdy zbliżamy się do mostu 
przez który biegnie nasza szosa, nagły 
sygnał dzwonkowy zatrzymuje nas w 

ejscu, a za nami cały sznur wciąż 
nadjeżdżających nowych  wehikułów. 
Dzwonek dźwięczy bez przerwy — i 
oto most przekręca się na swej osi aby 
stanąwszy teraz równolegle do brze- 
gów, dać wolną drogę jachtom i sta- 
teczkom, zbyt wysokim aby mogły 

przepływać pod nim. 

__ Ruch nie ustaje z zachodem słońca. 
Stockholm leży juź w rejonie białych 

cy. Dziwne jest to rozproszone świa 
tło białawe i niepokojące, co każe za- 
pominać o śnie i pozwala swobodnie 
czytać o 2-ej w nocy. Niewiadomo, 
gdzie się skończył dzień ieden, gdzie 
się zaczyna drugi. 

W parku Haga na wyspie Skansen 
znów pełno pomników. Nastrojowo 0- 
;czoną płaczącemi brzozami, przysia 
a falbankach krynoliny bronzówa 

„ly Lind, śpiewaczka rodem ze 

Anglika i zamieszkała w Londynie. 
Szczegółów Ww tym „Słowniku szwedz- 
kim“ dostarcza nam ty powy siwo i dłu 
gobrody staruszek w okularach i z pa- 
rasolem. Porozumiewa się z nami łama 

у 

ną niemczyzną, o Polsce słyszał nie- 
jedno i z trudem uczy się wymawiać 
słowo „Gdynia*. Ofiarowuje się przy- 
tem pokazać nam następny półwysep, 
R określa jako obie spice" miej 
sce westchnień wszech par zakocha- 
nych. Siedzą tam, patrzą w rozmarze- 
niu na wodę, młodzian i dziewczyna 
z bronzu, całkiem pozbawieni szatek. 
Może to wzrusza sentymentalne par- 
ki. którym wogóle niewiele potrzeba, 
niestety, zauważyłam, że młodzian ma 

drobną przystrzyżoną bródkę i stanow 
czo tężca w sztywno pochylonym kar- 
ku. To mi psuje wrażenie, natomiast 
nasz cicerone z rozanieloną miną ob- 
chodzi kilkakrotnie statuę wokoło. Ha, 
może go nawiedzają w tem miejscu lu- 
be wspomnienia? 

Uważam, że gra świateł na rzece 
z wystawy umieszczonej na tamtym 
brzegu jest stokroć bardziej wartą po- 
dziwu. Olbrzymi maszt z różnokoloro- 
wemi napisami reklamowemi, jakieś 
siatki i pręty, świetliste, statek z fonta- 
ną o zmiennych co chwila barwach tę 
czy, złote kliny światełek z mostu, — 
wszystko to odbija się wwodzie tańczy 
po niej, rozchodzi się kręgami... 

Tłumy dążą do niedalekiego Tivoli, 
czyli Wesołego Miasteczka Orgja świa 
teł, niewybredna muzyczka, obfitość 
karuzel, samochodzików, wirujących 
podłóg, a a przedewszystkiem gier 

zręczności i hazardowych / au- 
tomatów, u nas już dzięki Bogu, za- 
bronionych. Wszystkie te cudowności 
spotyka się z różnemi warjantami w 
każdym Luna-parku, Przyciąga moją 
uwagę tylko intelig. zabawa dla rozle - 
wnych natur, polegająca na biciu tale- 
rzy. Stosy skorup i nieustanny szczęk 
i brzęk świadczą o wielkiem powodze 
niu tej imprezy. 
7 

Na zakonczenie „Tivolnych“ przy- 
jemności odbywa się numer na otwar- 
tem powietrzu. Uczone foki i równie u- 
czone syreny w czerwonych trykotach 
nurkują i wyczyniają przeróżne łamań- 
ce w basenie pełnym zielonkawej wo- 
dy. 

O 12 tłum opuszcza gościnne bra- 
my; Tivoli „zamyka kramkę* na noc... 
I tu widzi się jak na dłoni, co jednak 
znaczy prawdziwie kulturalne społe- 
czeństwo. Tysiączne tłumy spokojnie 
suną do wyjścia, nikt nikogo nie tra- 
tuje, nie rozpycha łokciami, żadne ży- 
we wrzeszczące zapory nie tworzą się 
w węższych przejściach. Mimowoli na- 
suwają się różne smętne porównania. 

Przed bramami na ulicy czekają 
szeregi aut i motocykli, czekają cierpli 

wie od kilku godzin na swych właści- 

cieli, spełniając najczęściej rolę szatni. 

Zostawia się w nich najspokojniej pła- 

szcze i wszelkie sprawunki. Nikomu 
się nie śni nawet poruszyć cudzą wła- 
sność. Cudza szpilka jest „tabu“ i ko- 
niec, a klucze, zamki i zatrzaski — wy 
robami raczej na eksport. 

Przypomina mi się twierdzenie, że 
uczciwość w społeczeństwie jest 
wprost proporcjonalna do wymiaru 
kar stosowanych za złodziejstwo. 
Szwecja miała surowe prawa w tym 
względzie i oto może ucięte niegdyś ra 
mię za ściągnięcie sąsiadowi młotka 
czy miski, sprawiło, że dziś nikt nie ru 
szy cudzego zegarka, zostawionego na 
ławce w ogrodzie. I znów przychodzą 
gorzkie refleksje na nasz temat, a je- 
dnocześnie myśl pocieszająca, że jed- 
nak uczciwość ludzka nie jest utopją, 
jak to twierdzą niektórzy żółciowcy, 
skoro tu, na naszej planecie spotyka- 
my jej namacalne przykłady. El. M. 
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udusił żonę i sam usiłował 
odebrać sobie życie 

Dochodzenie policyjne w sprawie zbrodni we wsi Brawiiele, gminy Kiemieliskie; 

gdzie jak notowaliśmy wczoraj, zamordowano przez uduszenie Apolonję Midejewiczową 

— doprowadziło do obalenia poprzedniego przypuszczenia, że zamordowali ją rabusie. 

Jak stwierdzono udusił ją mąż i dla zatarcia śladów upozorował rabunek. 

Konstanty Midejewicz oddawna utrzymywał bliskie stosunki z sąsiadką Sześliń- 

ską, wdową, właścicielką kilkodziesięciohektarowego gruntu. Żona stałe czyniła mu 

z tego powdu wymówki i między Midejewiczami dochodziło do awantur a nawet bijatyk. 

Przed trzema dniami Midejewicz wyjechał do Kimieliszek, lecz w nocy wrócił 

pokryjomu do wsi i przez okno wszedł do mieszkania, gdzie zastał żonę pogrążoną we 

śnie. Nim zdołała się obronić, Midejewicz udusił ją, a następnie splądrował mieszkanie, 

nadając mu pozory obrabowanego. 

W chwili aresztowanie Midejewicz przyznał do zabójstwa żony, bowiem po 

zgładzeniu jej mógł ożenić się z Cieślińską. W chwili wyprowć.dzania do aresztu żoro- 

bójca usiłował odebrać sobie życie przez poderżnięcie gardła kawałkiem szkła wyłama- 

nego z okna. 

2e względu na stan rannego ulokowano go w szpitalu w Święcianach. 
Przy rannym postawiono posterunek policji. 

Piorun zabił pastucha i 4 krowy 
Pod Głębokiem, podczas paszenia bydła został zabity przez piorun 

Ignacy Zolnierkiewicz oraz cztery krowy. 
Również koło zaśc. Mostouchy, gminy Dokszyckiej została zabita przez 

piorun wracająca z pola 22-letnia Leokadja Szumiewiczowa, mieszkanka te- 
go zaścianka. 

Pożar lasów pod Rakowem 
Ud zaprószonego ognia zapaliły się lasy pod Rakowem na obszarze 20 ha, straty 

wynoszą 100 tys. zł. Podczas pożaru spłonęło drzewo budulcowe wartości 15 tys. zł. 
handlarza drzewem w Wilnie Perłowa. 

—— o 

10-000 klgr. rękawiczek wartości 36 miljn. 
lei. W I półroczu 1929 r. wwieziono do Ru- 
munji rękawiczki wartości 3.3 miljonów lei. 
Należy podkreślić, że Rumunja konsumuje 
przeważnie rękawiczki skórzane tanie. 

Wobec zawarcia traktatu handlowego z 
Rumunją który. prawdopodobnie wkrótce 
zostanie ratyfikowany, należy spodziewać 
się znacznego eksportu rękawiczek polskich 
do Rumunji. 

TEATR I MUZYKA 
—Teatr Miejski w Lutni. Ostatni wy- 

stęp artystów „Morskiego Oka".  Znako- 
mity zespół artystyczny teatru warszawskie- 
go „Morskie Oko* z Walterem, Karliūską, 
Rylską, Hryniewicką, i Kucharskim na cze 
le wystąpi dziś poraz osttatni. Artystyczne 
i rzadkie oryginalne produkcje  zaintereso- 
wały publiczność wileńską, która tłumnie 
podąża na te ze wszech miar interesujące 
widowisko, okłaskując entuzjastycznie wszy 
stkich wykonawców. Kierownictwo  mu- 
zyczne Spoczywa w. rękach J. Sterlinga. 
Conferencier: W. Kucharski. Pozostałe Di- 
lety nabywać można dziś od godz. 11 w 
ciągu dnia całego. Bilety kredytowe i zniżki 
nie ważne. 

— „Sąsiadka“. ' Jutro w dalszym ciągu 
grana będzie wartościowa  komedja * 
Jaroszyńskiego „Sąsiadka”, która odniosła 
wielki sukces artystyczny i cieszy się wiei- 
kiem powodzeniem. 

— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyń- 
skim. Przedstawienie rewji warszawskiej 
— zbliża się ku końcowi. Dziś — ostat- 
nio wystawiona malownicza rewja „A u 
nas jak w Paryżu!*, która odznacza sie 
doborowym programem, składającym się 
z ostatnich nowości muzycznych. Atrak- 
cją programu będzie przepiękny balet 
wschodni „Sułamit'* z Topolnicką i Ostrow- 
skim na czele. Chór rewellersów wykona 
szereg nowych utworów. Do rewji świeżo 
pozyskany został duet orkiestry įazz-ban- 
dowej Lasocki i Krochmalski. Pozostałe 
biiety nabywać można dziś od 11 do 4 
p.p. w kasie Teatru Lutnia od godz. zaś 
5 w kasie Teatru Letniego. 

— Rewja na przedstawieniu popołud- 
niowem. jutro, w niedzielę na przedstawie- 
niu popołudniowem ukaże się na liczne żą- 
danie efektowna rewja „Warszawa — Wil- 
no — „New - York“, która cieszyła się 
wielkiem uznaniem publiczności. Ceny 
miejsc zniżone. Początek o godz. 4 p.p. 

— Koncert M. Erdenko. W najbliższy 
czwartek wystąpi w Teatrze Lutnia raz 
jeden tylko światowej sławy  skrzypek— 
wirtuoz M. Erdenko. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — W szponach djablicy. 
Heljos — Niewinny grzech. 
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. Wypadków 
w ciągu ub. doby było ogółem 35: kradzieży 
5, opilstwa 4, przekroczeń administracyj- 
nych 17, 

— Dzieciobójczyni. Na skutek krążących 
wersyj, w dniu 18 b. m. wszczęto dochodze 
nie. które wykazało, iż Sieńko Helena, miesz 
kanka wsi/Czechy, gm. Gródeckiej, po uro- 
dzeniu dziecka, udusiła je i zakopała w le- 
sie koło wsi. Trup noworodka w lesie odna- 
leziono. 

— Pociąg zabił konia. W dniu 20 b. m. 
o godz. 4 został zabity koń pržez pociąg, 
zdążający z Mołodeczna do Wilna. Właści- 
cieła konia dotychczas nie ustalono. 

— Pożar w kraśnem. W dn. 20 b. m 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem przez Stanisławę Kwiatkowską, zam. 
w Kraśnem w czasie wędzenia wędlin pow- 
stał pożar w olejarni, nałeżącej do Samuela 
Pika, dzierżawcy młyna w Kraśnem. Olejar- 
nia była przybudowana do młyna wodnego. 
Ogień zniszczył doszczętnie urządzenie ole- 
jarni, zaś do wnętrza młyna nie dostał sie 
wskutek energicznej akcji ratowniczej. Stra 
ty oblicza poszkodowany Pik na 1000 zł. 

— Nieostrożny strzał. Mieszkaniec wsi 
Rudziewicze, gm. Miadziolskiej Bazył Pio- 
trowski na pastwisku manipułując obciętym 
karabinem spowodował wystrzał, raniąc w 
obie ręce i nogę mieszkańca wsi Rudziewi- 
cze Wincentego Klemiacica. Rannego odwie 
ziono do szpitała w Wilejce. 

— Tajna gorzelnia. U Borejko Tatjany 

we wsi Szypulicze, gm. Połoczańskiej wy- 
kryto aparat gorzelniczy przygotowany do 
potajemnego pędzenia samogonki. Aparat 
skontiskowano. + 

— Oszustwo. W dniu 24 b. m. Stanisław 
Bartoszewicz, Ś-to Jańska 11 i jego wspol- 

nik Lenczewski Bolesław, Montwiłowska 18 
zameldował policji o dokonanem oszustwie 

Wrażenia Teatralne 
„Sąsiadka* komedja w 3 aktac1 T. 

Jaroszyńskiego 
w Teatrze Miejskim w Lu Ai 

Przemiła komedja, której wątkiem 
jest próba żony doświadczenia swego 
męża w zdradzie małżeńskiej, posiada 
bardzo barwnie zarysowane typy, 
wśród których wysuwa się na czołc 
p. Eustachy — pierwszorzędry okaz 
„ptaka niebieskiego* o posmaku wybi 
tnie polskim. Już dla tego jednego 
„typu* warto by komedja ta weszła 
do repertuaru teatrów polskich, a to 
dlatego, iż w barwie tego typu i je- 
go treści nie nastąpiło żadne prze- 
dawnienie. Przeciwnie nawet: okres 
wojny i związanych z nią przejść je- 
szcze nadał wyrazistości i konturu p. 
Eustachemu. 

Komedja naogół zgrabnie jest 
zrobiona i aczkolwiek grzeszy pew- 
ną naiwnością i banalnością w prze- 
prowadzeniu wątku swego, należy w 
twórczości komedjowej polskiej do 
bardzo udatnych i zabawnych sztuk. 

Rolę Eustachego odegrał z udat- 
nem wytrzymaniem jej tonu p. Wasi- 
lewski, który też sztukę wyreżyse- 
rował. Świetnie przezprowadziła swą 
rolę p. Werniczówna jako Zofja, ma- 
jąca bardzo piękne akcenty bezpo- 
średniości komedjowej i dramatycznej 
Doskonale też odegrał rolę  polskie- 
go „samuraja* p. L. Żurowski. Spo- 
ro wdzięku wniosła p. A. Tarnowi- 
czówna. P. j. Kreczmarowi w roli Ste- 
fana zabrakło szeczerości 
nania. 4 

Szkoda, že tak mato publicznošci 
przychodzi na przemiłą komedję. 

Zastępca 

i przeko- 
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CHODZĘ PO MIEŚCIE 

0 NASZYCH CHODNIKACH 
Jakże dużo mówi się w Wilnie o chod- 

nikach?! Są one tematem rozmówek wil- 
niari niemal o każdej porze dnia i nocy. 

— O, patrz pan, to się nazywa chod- 
nik! — mówi ktoś. — Przecież nazywa- 
nie czegoś podobnego chodnikiem — to 
kpiny z porządńych ludzi. 

Albo: — co ten Magistrat wyprawia? 
A zasadzki, istne zasadzki, te nasze chod- 

niki. 
Mieliśmy klawisze, wtedy każdy  wie- 

dział jak: się po nich chodzi, a teraz, idziesz 
człowiecze pewnie, zwyczajnie, jak po 
chodniku i ani się spostrzeżesz, jak nogę 
masz wywichniętą, jeśli zgoła, kości z ziemi 
zbierając doliczyć się ich možesz. 

Tak to mawiają między sobą wilnia- 
nie i aby te rozmówki posłyszeć, trzeba 
jeno na ulicy gdzieś przystanąć i słuch co 
baczniej nastawić. 

Czy słuszne są te narzekania? Oto py- 
tanie! 

I aby znaleźć na nie odpowiedź, trzeba 
się tylko trochę po mieście powłóczyć, tu 
i ówdzie wzrok rzucić i od czasu do czasu 
na czemś go zatrzymać. 

Do niedawna plagą istną była ul. Wiel- 
ka. Przejść od ul. Sawicz do Šubocz i nie 
wywichnąć stopy, znaczyło tyle, co wy- 
grać choćby stawkę na loterji. з 

. Teraz, chwała Bogu, Magistrat u 
zmierzchu swej władzy (dziwna rzecz, ® 
jak te nasze magistraty do łata.nia dziur, 
w przeddzień ustąpienia są skłonne; było 
to już wiosną 27 roku, tosamo dzieje się 
teraz, wziął się za porządki. Chodnik na 
placu Ratuszowym szykują, że palce lizać. 
Nie wiadomo tylko, czy aby znowu nie 
trzeba będzie za roczek, za dwa pruć tej 
roboty, żeby jakieś kable zakładać. 

Ano, zobaczymy, jak tam będzie. 

Narazie cieszyć się trzeba, że płytki Śli- 
skie i kolorowe przed dawnym Alszwangiem 
zebrane zostaną. Przynajmniej nie będzie 
gdzie nóg zimą łamać. 

Naprawdę nie będzie gdzie, bo i vis a 
vis poczty, tuż koło Arndta, sprzątnięto je, 
jak się należy i chodniczek betonowy choć 
i wąski, ale betonowy, położono. 

Jeszcze tylko amatorzy łamania no) 
będą je mogli sobie łamać na Wileńskiej, 
przed domem Łopacińskich, ale nie odrazu 
przecież Kraków zbudowany, zresztą, jak 
ktoś jest uparty i koniecznie nogi chce 
łamać, to cóż temu Magistrat winien. 

— Ale, ale, byłbym zapomniał. Toż na 
Nikodemskim zaułku. Coo? pani nie wie, 
gdzie Nikodemski zaułek? Fe! Wstyd! za 
Ostrąbramą, proszę pani. 

„_ Otóż na Nikodemskim także nowy chod 
nik położono. A jakże. 
„ Coprawda, malo kto po nim chodzi, 
ileże zaułek zwyczajnie, jak zaułek — nie- 
ruchliwy i na dodatetk wcale nie w śród- 
mieściu się znajduje, ale chodnik jest i basta! 

- Pan się pyta, czemu zamiast Niko- 
demskiego zaułka nie wysztafirowano np. 
Mostowej? 

— Jeśli łaska, żeby trudniej było zgad- 
nąć. 

idźmy jednak dalej. 
Oto ul. Jagiellońska. Z lewej, idąc od 

Prospektu strony, budowa gmachu T-wa 
Kredytowego m. Wilna. Brawoi Nareszcie 
ktoś prywatny zaczął w Wilnie dom budo- 
wać. Dobry to zuch. 

Nie o to jed.aak chodzi. 
chodnikach, więc do rzeczy. 

Otóż ciekawy jest chodniczek przy ul. 
Jagiellońskiej. 

Mówimy o 

_ Budujący się dom ogrodzony. Oparka- 
nienie włazi na chodnik — położono tedy 
wkoło niego 2 wąziutkie deseczki. 
PAP Niech E ludziska z Bogiem cho- 
zą! — myślał pewno instalator tego urzą- 

dzenia. " ROW 
Z biedą przejśćby można było. Łecz cóż 

to? Między deskami kładki jedno drzewo, 
dalej drugie. 

Tu i najcieńszy nie przejdzie. $ 
Te wspanialošci chodnikowe na cichym 

Nikodemskim zaulku i to niepomyšlenie 0 ru 
chu pieszym na ruchliwej ul. Jagiellońskiej 
— to jeszcze jedna zagadka w pana czyżo- 
wej gospodarce na wileńskim naszym pa- 

dole. Mik. 

  

  

Stado łosi przeszło z Litwy 
W pobliżu Wiżajn zauważono stado łosi, które przeszło z Litwy i ukry- 

ło się w lasach Augustowskich. 

Ucieczka łosiów z lasów litewskich została spowodowana tem, że tępi 

się je bez miłosierdzia przez urządzanie stałych polowań. 

Zmyślne zwierzęta przeszły na teren gdzie cieszą się całkowitą ochroną. 

  

  

na ich szkodę na sumę 1300 zł. przez Peliwo 
Antoniego-Jerzego, Lwowska 57, który wy- 
łudził od nich w sposób oszukańczy 20 do- 
larówek. Sprawcę oszustwa zatrzymano. 

— Wypadek czas pracy. W: dniu 23 
b. m. robotnik Aleksandrowicz Stefan, Ry- 
sia 6, zatrudniony wywożeniem ziemi przy 
robotach prowadzonych przez Magistrat m. 
Wilna na ul. Piaski, wskutek wadliwego urzą 
dzenia toru podczas tamowania wagonetki 
naładowanej ziemią spadł doznając ogólne- 
go potłuczenia. Pogotowie Ratunkowe prze- 

AE. Aleksandrowicza do szpitala św. Ja- 
kóba. 

Porachunki sąsiedzkie. Pomiędzy 
mieszkańcami wsi Pisar ewszczyzna, gm. 
Kraśnieńskiej, Pawłem, Mitrofanem i Kiry- 
łem Czajewskimi, a Bubno Grzegorzem wy- 
wiązała się sprzeczka na tle wyrządzonej 
szkody w zbożu przez syna Bubno, w cza- 
sie której doszło do bójki, przyczem żona 
Bubno Zofja została uderzona przez Czajew 
skiego Pawła tylcem kosy w głowę. 

— Tajne gorzelnictwo na wsi. Za ubie- 
głe trzy tygodnie na terenie województwa 
wileńskiego ujawniono 25 potajemnych go- 
rzelni i zasekwestrowano 325 litrów  samo- 
gonki i 95 litrów spirytusu. ` 

Za uprawianie tajnego gorzelnictwa po- 
ciągnięto do odpowiedzialności 32 osoby. 

Najwięcej, bo 5 gorzelni ujawniono w 
powiecie Dziśnieńskim, następnie Brasław- 
skim 4, Wil. Trockim 4, Postawskim 3, Świę 
ciańskim 3, Oszmiańskim, Wilejskim i Moło- 
deczańskim po 2. 

— Nieudany napad na drodze. Na trak- 
cie pod Rubieżewiczami dwóch opryszków 
napadło na handlarza z Rubieżewicz Кари- 
stę Efroima. Napastnicy pobili go dotkliwie 
i zbiegli, ponieważ napadnięty nie posiadał 
przy sobie żadnych cennych przedmiotów. 

— Pożar. We wsi Jerżówka, gm. jadz- 
kiej wybuchł pożar wskutek kt. rego Spali- 

ły się domy mieszkalne i zabudowania go- 
spodarcze na szkodę Czerniowa  Owsieja, 
Czerniowej Matrony i Gabrjeli. Ogólne stra- 
ty wynoszą 11.500 zł. 

a @в 

SPORT 
WALNE ZGROMADZENIE WIL. ZW. OKR. 

PIŁKI NOŻNEJ. 

W dniu 3 sierpnia r. b. w lokalu Ogni- 

ska Kolejowego odbędzie się nadzwyczajne 

walne zgromadzenie Wil. Zw. Okr. P. N. 
zwołane na godz. 10. 

Przypominamy, że w myśl statutu licz- 

ba delegatów poszczególnych klubów nie 

może przekraczać trzech przyczem delega- 

ci winni być zaopatrzeni w pisemne pełno- 

mocnictwa. 

CYKLIŚCI TRENUJĄ. 
Zarząd Wil. T-wa Cyklistów zorganizo 

wał kurs ćwiczeń jazdy na rowerach. Tre- 

ningi odbywają się na boisku 6 p. p. leg. na 
Antokolu codziennie od godz. 4 do 8 wie- 

czorem. 

  

ZB ŚWIATA 

Samobójca powoduje wykolejenie pociągu. 

  

Dziwny wypadek, bodaj że pierwszy 

na świecie w tym rodzaju, zaszedł na linji 
kolejowej Madryt — Toledo. W czasie jaz- 
dy, jakiś podróżny w zamiarach samobój- 
czych wyskoczył z pociągu tak dziwnie, że 

całym ciężarem ciała zwalił się na rękojeść 
zwrotnicy, powodując przesunięcie się szyn © 

i wykolejenie kilku wagonów. Kilka osób 
jest rannych, pozatem s 
niejszych szkód, gdyż maszynista opanow: 
wkrótce sytuację. Stary Ben-Akiba jednak 
nie miał racji: nie wszystko było już na 

świecie. < > ° 

  

odbyło się bez powaž | 
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Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO w 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 26. 5. 1930 r. 

12013. L Firma: „Man Ałta* w Wilnie, ul. Nowogródzka 
86. Sklep skór i dodatków szewskich. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel, — Man Ałta zam. tamże. 1055 — VI. 

12014. 1. Firma: „Majzel Dawid* w Wilnie, ul. Trocka 16 
Sklep zegarków. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Maj 
zel Dawid, zam. w Wilnie, przy ul. Pozo Ša cj 

  

12015. |. Firma: „Mackusowa józefa* w Wilnie, ul. Za- 

walna 16. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 

ściciel — Mackusowa Józeia, zam. tamże. 1057 — VI. 

с "12016. I. Firma: „Markiel Wincenty“ w Wilnie, ul. Zawalna 

21. Sklep mięsny. Firma istnieje od 1927 roku. Właścicieł — 

Markiel Wincenty, zam. w Wilnie przy ul. Piłsudskiego 61. 

12017. I. Firma: „Morchat Weronika* w Łużkach, pow. Dzi 

śnieńskiego. Sprzedaż manufaktury. Firma istnieje od 1927 roku 

Właściciel — Morchat Weronika, zam. tamże. 1059 — VI. 

"12018, |. Firma: „Nowicka Anna" w Lidzie, ul. Poleska 14. 
Sklep spożywczy i piwa. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 

ciel — Nowicka Anna, zam. tamże. 1060 — VI. 

З Т2019. 1. Firma: „Nowicka Felicja* w Wołożynie. Sklep wó 
dek. W łaściciel Nowicka Felicja zam. w Brześciu n—B. Twier 
dza Pomocnicza Składnica Inżynierji. 1061 — VI. 

  

12020. I. Firma: „„Nemzer Judes* w Wilnie, ul. Połocka 66. 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — 
Nemzer Judes, zam. tamże. 1062 — VI. 

12021. I. Firma: „Nowogródzka Chana* w Wilnie, ul. Za- 
rzecze 5. Sklep, wody sodowej i owoców. Firma istnieje od 
1930 r. Właścicieł Nowogródzka Chana, zam. Eo = 

12022. I. Firma: „Niewiažska Czerna" w Wilnie, ul. Wsz. 
Świętych 21. Sprzedaż krajowych materjałów / bawełnianych. 

Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel — Niewiażska Czerna. 
zam. w Wilnie przy ul. Nikodemskiej 2 — 18. 1064 — VI. 

7 7120 28. |. Firma: „Nowik Juljan* w Wilnie, ul. Zarzecze 14. 
"Sklep mięsa i wędlin. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
— Nowik Juljan, zam. tamże. 1065 — VI. 

7712024. |. Firma: „Popower Sonia* w Wilnie, ul. Wielka 
52 — 54. Sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1930 roku. „Wła 

ściciel — Popower Sonia, zam. w Wilnie przy ul. żydowskiej 8 
1066 — VI. 

12025. I. Firma: „Pupko Necha* w Wilnie, ul. Stefańska 18 
Sklep owoców i wody sodowej. Firma istnieje od 1930 r. Wła 

ściciel — Pupko Necha, zam. tamże 1067 — VI. 
12026. I. Firma: „Pilowska Chaja“ w Wilnie, ul. Lipówka 

16. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel 
— Piłowska Chaja zam. tamże. 1068 — VI. 

| 
12027. I. Firma: „Perelsztejn Jankiel“ w Wilnie, ul. Kozia 8. 

Sklep spożywczo - bakalejny i tytoniowy. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel Perelsztejn Jankiel, zam. tamże.1069—VI. 

S 12028. I. Firma: „Racan Gierszon* w Wilnie, ul. Zawalna 
21. Sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 
— Racan Gierszon zam. w Wilnie przy ul. W. Pohulanka 35 m. 
LO 1070 — VI. 

7712020. |. Firma: „Romosławska Elżbieta" w Wilnie, ul. Pio- 
nierska 1. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
šciciel — Romostawska Elżbieta, zam. tamże. 1071 — VI. 

12030. |. Firma: „Rogalski Jan* w Wilnie, ul. Pokój 7. 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — 

Rogalski Jan, zam. tamże. 1072 — VI. 

e "12031. |. Firma: „Raczkowska Helena" w Wilnie, ul. Le- 

gionowa 30. Sklep galanterji i materjałów piśmiennych. Firma 

istnieje od 1929 roku. Właściciel — Raczkowska Helena, zam. 
tamże. 1073 — VI 

T 12032. |. Firma: „Rybak Icek* w Wilnie, ul. Stefańska 4. 
Sklep dodatków szewskich. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 

ściciel — Rybak Icek zam. w Wilnie przy ul. Zawalnej 33. 
1074—VI. 

12033. |. Firma: „Romejko Aleksander" w Wilnie, ul. Klo- 
nowa 7. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Wła- 
ściciel — Romejko Aleksander, zam. tamże. 1075 — VI. 

12034. I. Firma: „Romaszko Tryion“ we wsi Zarzecze, gm. 
Czerniewickiej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy i wy- 
robów tytoniowych. Firma istnieje od 1928 roku. Właścicieł — 
Romaszko Tryfon zam. tamże. 1076 — VI. 

© 12036. |. Firma: „Sadowik Zalman” w Żołudku, pow. Li- 
dzkiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Wła- 
ściciel — Sadowik Załman, zam. tamże. 107 — VI. 

"12036. |. Firma: „Soseūski Leįba“ we wsi Sosenka, gm. 
Kościeniewickiej, pow. Wilejskiego. Sklep drobnych towarów. 
Firma istanieje od 1927 roku. Właściciel — Soseński Lejba, zam 

tamże. 1078 — VI. 

SŁOW oO 

12037. 1. Firma: „Skwarczyńska Zofja* w Wilnie, J. Kal- 
waryjska 56. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel — Skwarczyńska Zofja, zam. tamże. 1079 — VI. 

  

  

12088. I. Firma: „Szmigielska Marja:* w Wilnie, ul. Za- 
rzecze 8. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 
ściciel — Sadowik Załman, zam. tamże. 1077 — VI. 

12039. I. Firma: „Szymkiewiczówna józefa* w Wilnie, ul. 
Wielka 22. Sklep spożywczy i drobna sprzedaż. Firma istnieje 
od 1929 roku. Właściciel Szymkiewiczówna Józefa. zam. w 

ilnie, przy ul. Uniwersyteckiej 4. 1081 — VI. 

12121: 1. „Drożdże — Danowski i Himelfarb — spółka fir 
mowa”. Hurtowa sprzedaż drożdży wyrobu fabryk należących 
do Zrzeszenia Producentów Drożdży w Warszawie oraz han- 
del innemi artykułami. Siedziba w Wilnie, ul. Rudnicka 11. 
Przedsiębiorstwo istnieje od 19 grudnia 1929 r. Wspólnicy zam. 
w. Wilnie, Jakób Danowski — przy ul. Wielkiej 37, Hirsz Himel- 

farb przy ul. Rudnickiej 11. Spółka firmowa zawarta na mocy 

umowy z d.19. 12. 1929 r. na czas nieograniczony, zarząd należy 

do obu wspólników. Reprezentowanie spółki nazewnątrz  za- 

wieranie i podpisywanie w imieniu spółki tranzakcyj, weksli, 

zobowiązań, umów i innych aktów i dokumentów oraz zastępo 

wanie spółki we wszelkich instytucjach i wobec wszystkich 0- 

sób należy: do obu wspólników łącznie, przyczem podpisy win- 

ny być dokonywane pod stemplem firmowym. Do odbioru 

wszelkiego rodzaju pocztowo - telegraficznej korespondencji, 

nie wyłączając pieniężnej oraz do odsyłania i odbioru wszelkie- 

go rodzaju kolejowych i innych przesyłek wystarcza podpis je- 

dnego wspólnika pod stemplem firmowym. 1082 — VI. ' 

  

121.22. I. „Gebege — Mowsza Gordon, Aron Brudny i 

Andrzej Gintowt — Spółka”. Eksploatawanie i prowadzenie 

przedsiębiorstwa samochodowo - ciężarowego. „Siedziba w 

Święcianach, ul. Łyntupska 43. Przedsiębiorstwo istnieje od 11 

lipca 1929 r. Wspólnicy zam. w Święcianach: Mowsza Gor- 

don — przy ul. Wileńskiej 7, Aron Brudny przy ul. Strunoj- 

skiej 4, Andrzej. Gintowt przy ul. Łyntupskiej 43. Spółka firmo 

wa zawarta na mocy umowy z dn. 27 sierpnia 1929 r. na okres 

pięcioletni licząc od dnia 11 lipca 1929 r. z automatycznem prze 

dłużeniem na dalsze pięć lat i tak dalej z pięciolecia na pięcio- 

lecie, o ile na trzy miesiące przed upływem terminu żaden ze 

wspólników nie zażąda notarialnie likwidacji spółki. Zarząd na- 

leży do wszystkich wspólników. Wszelkie zobowiązania, umo- 

wy, weksle, plenipotencje i inne dokumenty o charakterze ma- 

jętnościowym winny być podpisywane przez wszystkich wspól- 

ników pod stemplem firmowym. Korespondencję pocztową, tele- 

graficzną, zwykłą, pieniężną i wartościową może odbierać i 

kwitować każdy ze wspólników. 1083 — VI. 

12123. I. Firma: „Ozik Jankiel" w Wilnie, ul. Ponarska 23. 

Sprzedaż drzewa opałowego i desek. Firma istnieje od 1928 

roku. Właściciel Ozik Jankiel zam. tamże. 1084 — VI. 

12124. L Firma: „Prużan Liba* w Wilnie, ul. Nowogródzka 

24. sklep mięsa. Firma ist nieje od 1920 roku. Właściciel Pru- 

żan Liba zam. tamże. 1985 — VI. 

w dniu 6. 6. 1930 r. Ba 
12125. I. Firma: „Pietrukojć Kazimierz“ w Wilnie, ul. Ba- 

gatela 15. Piwiarnia ze sprzedažą zakąsek. Firma istnieje od 

7 ściciel — Pietrukojć Kazimierz, zam. tamże. 1929 r. Właścici ] KA 

12126. I. „Pilowicz Malka“ w Wilnie, ul. Zawalna 51. Przed 

miot herbaciarnia z zimnemi zakąskami. Firma istnieje od 1928 

roku. Właściciel Piłowicz Małka zam. tamże. 1087 — VI. 

— 2127. | Firma: „Rubno Sora" — w Wilnie, ul. II Raduń- 
ska 54. Sklep' spożywczo bakalejny. Firma istnieje od 1926 ro- 

ku. Właściciel — Rubno Sora, zam. tamże. 1088 — VI. 

T 12128. |. Firma: „Rybaczek Marja“ м Wilnie, ul. Końska 
10. Jadłodajnia ze Sprzedażą piwa. Firma istnieje od 1930 r. 

Właściciel — Rybaczek Marja, zam. tamże. 1089 — VI. 

12120. 1. Firma: „Rodowska Konstancja“ — w. Wilnie, ul. 

Rydza - Smigłego 38. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 

. Właściciel — Rodowska Konstancja zam. tamże. roku. Właścicie! К A 

12130. I. Firma: „Reźnik Rywa" — w Wilnie, ul. Piłsud- 

skiego 18. Fabryka konserw rybnych, owocowych i mięsnych. 

Fi istniej. 9. „ Właściciel Reźnik Rywa, zam. tamże. Firma istnieje od 1930 r. y M 

12131. 1. Firma: „Rudnik Etel'* — w Wilnie, ul. Legjonowa 

105. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Ru- 

dnik Edel, zam. tamże. 1092 — VI. 

ej 712132. 1. Firma: „Rudnik Calel“ w Wilnie, ul. Nowogródzka 

118. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — 

Rudnik Calel, zam. tamże. 1093 — VI. 

T 42133. |. Firma: „Antoszwiński Codyk* — w Wilnie, ul. I 
Szklana 6 — 27. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 r. 

Właściciel — Antoszwiński Codyk zam. tamże. 

12134. I. Firma: „Arbeter Czesna* w Wilnie, ul. Žydow- 

ska 5. Kawiarnia z zakąskami. Właściciel — Arberter Czesna, 

zam. tamże. 1095 — VI. 

e 712135. I. Firma: „Chelimer Roza“ w Wilnie, ulica Rudnicka 

17. Drobna sprzedaž bawelny i nici. Firma istnieje od 1929 r. 

šcici ze i Roza, zam. w Wilnie, ul. Niemiecka 
Właścicielka Chelimer Roz: 006 AGI. 

12136. I. Firma: Dimensztejn Sora* — w Wilnie, ul. Ru- 
dnicka 14. Sprzedaż obuwia. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ściicel Dimensztejn Sora, zam. w Wilnie, ul. Szpitalna 11. 

j 1097 — VI. 

= 12137. I. Firma: „Sklep mięsa — Dajnowski Josiel* w 
Wilnie, ul. 3 Maja 9. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel — Dajnowski Josiel, zam. tamże. 1098 — VI. 

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Od dnia 24 do 28 lipca 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

KS$IAŻEĘ POZWOLIŁ 
Drarat w 12 aktach. W rolach głównych: LYA MARA i HARRY LIEDTKE. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Pocz3- 
tek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „WIĘZIEŃ Z WYSPY Św. HELENY". 
  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22, 

[[Przebój niemy. | 
W roli głównej kusząco-piękna JENNY JUGO. Jest to film 
południa Hiszpanji, gdzie krew kipi, a miłość pali... NAD PROGRAM: Komedja w 2 akt. Początek o godz. 5-emt 
ost. 10.80. Do godz. 7-ej: ceny miejsc: BALKON 80 gr., PARTER 1 zł. 

DZIŚ! Wspaniały dramat 
z życia przemytników p. t. „W SZPONACH DJABLICY" 

szalonych przygód z prażącego żarem słoneczny'i 

  

KINO-TEATR w_ Wilnie. UWAGA! WIELKA 
REWELACJA! Każdy musi 

„H ELI 0 s" zobaczyć wielki film   p. t. 

Dziś i jutro dla PANÓW! (od 18 lat) o g.10.45w., dla PAŃog.3-ej p.p. Film ten demonstr. się poraz masę 

„„NMIIGJENA SEKSUALNA 
Autentyczne wypadki lekkomyślnego życia nieuświadomionych kobiet i mężczyzn. Porzućmy fałszywy wstyd i zaj- 
rzyjmy prawdzie w oczy.Pokaz filmu oddzielnie dla Pań—oddzielnie dla Panów.Ceny: BALKON 1zł.,PARTERL.50gr. 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

SEB LEO S: 

RADJO 

SOBOTA, DNIA 26 LIPCA 1930 R. 

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

nowych. 
17.15 — 17.20 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. Wil. Tow. Org. i 

Kółek Roln. 
17.35 — 18.00 Odczyt z Warszawy. „Co 

robiła Izanami na m šcie tęczowym” wygł. 
p. B. Richter. 

18.00 — 19.00 Audycja dla dzieci: „Mat 
ka Boska, najlepsza Opiekunka”. 

19.00 — 19.15: „Co nas boli“? przechadz 
ki Mika po mieście. 

19.15 — 19.40: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. ° 

19.40 —20.00 Program na następny dzień 
i rozmait. 

20.00 — 20.15 pras. dzien. radj. z Warsz. 
20.15 — 20.30 Odcinek powieściowy. 
20.30 — 22.30. Tr. koncertu z ogrodu 

Bernardyńskiego w Wilnie. 
22.30 — 24.00 Komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

Z dnia 25 lipca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.893 — 8.013 — 8.874 Belgja 
124.64 — 124,95 — 124.33. Holandja 358.62 
— 359.52 — 357.72. Londyn 43,36 — 43.47 
43.25. Nowy York 8.90 — 8.902 — 8.88. Pa- 
ryż 35.06 — 35.15 — 34.97, Praga 26.421: 
— 26.49 — 26.353. Nowy York kabel 8.912 
— 8.032 — 8.802. Szwajcarja 173.20 
173.68 — 173,72 Wiedeń 125.98 — 126.29 
125.67. Włochy .46.60 — 46.81 — 46.57 Ber- 
lin w obr. prywatnych 212.80 

Papiery procentowe. 

Pożyczka dolarowa 60.75 — 61.75. 5% 
konwersyjna 55. 10% kolejowa 103. 8% L. 
Z. B. G. K. i B. R. obl. B. G. K. 94; te same 
1% — 83.25. 8%B. G. K. Budowlane 93. 
8% warszawskie 75.50 — 76.50 4396 war- 
szawskie 53.40. 

Akcje: 

Bank dyskontowy 115. Bank Polski 
162.50 — 162. Cukier 30.50. Firley 29. Cegiel 
ski 46. Ostrowiec 58.75 — 59 Lilpop 25. Sta 
rachowice 14.50 — 15. 

  

PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH Z D<* 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 
UJ 

1©0©©000000000000006064 

elegancki ANTONIO MORENO 
w arcydziele dźwiękowem 

Qd godz. 4-ej do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr. PARTER 1 zł. 

z op. „Aida“. Początek o g. 4.30 

: : 
Zadanie premjowe! 
| Teo-Max-Zacharias-Erich | 
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- 
tów radjowych (trzylam- 

  

powych). 
23-cia—32-ga nagroda — 10 piór 

„wiecznych“ ze zlotemi 
stałówkami. 

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 pierwszorzędnej 
wartości. 

Każdy, kto nadeśle nam prawidło- 
we rozwiązanie zadania, otrzyma je- 
dną z wyżej wymienionych  na- 

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. 

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

jeszcze: 

Westdeutsches Exporthaus Eisem-   (Dillkreis), Deutschland. 

   

   

Ostrzeženie! 

Premjera! Atrakcja Dźwiękowa! Ulubienica publiczności, pikantna COLLEEN MOORE i słynny amant, wytwornyss, 

NIEWINNY GRZECH 
Sztuka erotyczna. NAD PROGRAM: Znakomity tenor op. Metropolitain w Nowym-Yorku Giovanni Martinelli wy- 
kona arję „Boska Aido* 

KOSMETYKA      POSADY 
ы A: inteligentna 
aoi ec £ dobrej rodziny pa- 

yKI —€€ZAl-nienka po 3 let. poby- 
cie we Francji poszu- 
kuje posady do franc. 
Chętnie na wieś, Ofer- 

czej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 
kobiecą konser- 

  

Urodą „ty do adm. „Słowa* 
wije, doskonali. я s 

odświeża, usuwa jej 23 ode AR 
Skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie), SIOStrA-pielęgniarka 
Sztuczne opalenie ce-z długoletnią praktyką 
ry. Wypadanie włosów przy ciężko chorych jj 
i łupież, Najnowsze poszukuje pracy. Może 
zdobycze kosmetyki ra- wyjechać. Posiada 

cjonalnej. świadectwa. Adres: Мо- 
Codziennie od g. 10—8. niuszki 27 m. 3, A. G. 

W. Z. P. 43. 

Akuszerkij | PRzeaż 
AKUSZERKA 

  

ŚMIAŁOWSKA GONTY 
oraz Gabinet Kosme- Sprzedaje POLSKI 
tyczny, ustwa zmarszc: 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

LLOYD. ul. Kijowska 
  

RÓŻNE 

2.000 złotych 
в zarobią miesięcznie 
Osobny domek energiczni (panie i pa- 
4 pokoje, kuchnia, wo- nowie) przy lekkiej i 

  

   
dociąg, elektryczność, pi nej akwizycji. 
do wynajęcia, opłata Zgłoszenia: Wilno, ul. 
roczna, Objazdowa 16. Zamkowa 26, Hotel . 

„Wersal*+, RU zk   

Mieszkanie 
komfortowe—7 pokoi, 
wygody, słoneczne. In- 
formacje w Wileńskiem 
Biurze Komisowo- 
Handlowem, Mickiewi- 
cza 21. 

    

nieważnia się ksią- 
U żeczkę wojskową, 

‚ мубапа па imię 
Onuirego Bližniaka, sy- 
na Jana i Elżbiety, ur. 
w r. 1896, zam. we wsi 
Mokrzyce, gm. Kobyl- 

Mieszkania 
mniejsze i większe 
posiada do wynaję- 
cia oraz przyjmuje 
zgłoszenia dla so- 
lidnych lokatorów | niekiej S 

j, pow. Postaw- 

Oak e skiego, która została 
ta" Mickiewicza 1, spalona. 

tel. 9-05. —0 
  

   
KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Holendernia 12, tel. 13-30 
(gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej) 

Przyjmuje się zapisy do grup: LIV zawodowej i LV amatorskiej, 
które rozpoczną zajęcia w dniu 1 sierpnia r. b. 

Nauka jazdy na 4 typach nowoczesnych maszyn. Specjal- 
na sala doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie 
urządzone warsztaty reperacyjne dla samochodów i traktorów 
(ciągówek rolniczych). 

Dorabianie części zamiennych. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarjat kursów 

codziennie w godzinach od 10-ej do 18-ej. Dla pp. oficerów i 
urzędników państwowych specjalne ulgowe warunki. — 

  

   
    

"Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje małowartościowe 
piwo w używanych butelkach — „PATENT* ARCYKS. CEGO 
BROWARU w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. aaa 

Przeto ostrzegam Sz. Konsumentów przed falsytikatami i 
proszę uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 
PIWA ZYWIECKIEGO na oryginalną etykietę i korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar 
w Żywcu 

Z poważaniem, Reprezentacja Arcyksią- 

żęcego browaru w Żywcu na województwa 

Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn—WILNO, 
ZARZECZNA 19, tel. 18-62. 

  

   

  

  

   JOHN 

HANTER 

    

  
A biedna Wirginja nie śmiała się 

zdawało się już tak dawno! Męczyła 
się zamknięta, jak w więzieniu w. 
małym, dalekim domku. Stale miała z 
przy sobie Mrs. Soams albo któregoś 
z trzech braci. Najczęściej był to 
Mornington i Wirginja z coraz więk- 
szem przerażeniem spoglądała na 
niedbale ubranego  tłuściocha, wzdry 

„gając się mimowoli za każdem jego 
kichnięciem, lub chichotem. Dreszcze 
wstrząsały jej ciałem, gdy łapała na 
sobie jego wstrętny wzrok. 

Z trzech braci on jeden był wi- 
docznie czuły na widoki niewieście, 
czując to Wirginja wpadała w więk- 
szą jeszcze rozpacz i przerażenie. 

Godzinami catemi, Morningt-n 
przesiadywał w pokoju, obserwując 
niewolnicę jedzącą lub czytającą, co 
chwila przytem  wąchając tabakę, 
kichając, mrugając do niej i usiłując 
nawiązać rozmowę. { 
— „Wrzos ściele się pod wiatrem“, 

siostrzyczko, —chichotał, — to bar- 
dzo znane przysłowie, kochanie. 
Chciałbym wziąć ciebie ze sobą i po- 
spacerować po wrzosach. Naprawdę 
chciałbym bardzo. 

Oboje jesteśmy stworzeni do roz- 
koszowania się pięknem przyrody. 
Taka jesteś blada! Róże więdną na 
twoich policzkach, oczki straciły 

blask. Bardzo szkoda! Musisz być 
mocna, zdrowa i wesoła! 

Wyciągnął rękę i  pogładził jej 
włosy. Ze wstrętem odskoczyła w 
bok. 

Na trzeci dzień spróbował poca- 
łować ją. Takiego wstrętu i przeraże 
nia nie doznawała nigdy w życiu. 
Pochylił głowę na bok i z otwartą ta- 
bakierką na dłoni, pełzał spojrzeniem 
po jej postaci. 

— Pocałuj mnie, dziewczynko, — 
szeptał, — jeden raz, jeden jedyny 
raz... Znasz tę piosenkę? 

Rzucił się ku niej usiłując objąć ją 
wolną ręką. Z krzykiem cofnęła się 
do ściany, broniąc się jak osaczone 
zwierzątko. Wreszcie, nieprzytomna 
ze strachu, chwyciła z jego ręki ta- 
bakierkę i sypnęła tabakę w jego oczy 
Mornington zawył z bólu, zakrył rę- 
kami twarz i jak szalony, wybiegł z 
pokoju. 

Jęcząc i wyjąc, biegał po domu, 
jak oślepiona świnia, piszcząc przera- 
źliwie cienkim głosem. Wirginja pod- 
niosła tabakierkę i schowała się w naj- 
dalszym kącie, przygotowując się do 
odparcia nowego ataku. 

Mornington oprzytomniawszy po- 
wrócił i patrząc na nią zaczerwienio- 
nemi, bolącemi oczyma oznajmił: 

— Mogłaś mnie oślepić, słyszysz? 
eż mnie oślepić! Zapłaciz mi za 
o! 

„ Pogroził jej pięścią i wyszedł, ona 
zaś drżała, w oczekiwaniu gwałtowne- 
go przejawu gniewu, nowego wy- 
buchu zemsty i wściekłości. Gdy nie 
zjawił się, zdziwiła ją ta powściągli- 
wość Kruka i zaniepokoiła. 

Pod wieczór agenci Richardsona, 

   

obserwujący sklepik Trzech Kruków 
ujrzeli nadjeżdżający wóz z pakami. 
Zdjęto dwie paki z herbatą, pakę su- 
szonych owoców i dużą skrzynię z 
cukrem. Wóz odjechał pusty. 

Gdy bracia Crow otworzyli naj- 
większą skrzynię w piwnicy, wydoby- 
to z niej związaną i schyloną we dwo- 
je Wirginję. Zemdloną położono na 
podłodze i rozwiązano jej więzy. 

ROZDZIAŁ XXIV. 

W piwnicy. 

_ Trantch patrzał na Wirginję, a Wir 
ginja na Trantcha. Sam siedział na 
workach i ścierkach, które służyły mu 
za pościel, a ona na pustej skrzyni. 
Brudne sklepienie piwnicy, ciągnącej 
się pod ulicą, oświecała kopcąca na- 
ftowa lampa. W ścianie ciemniał ot- 
wór, wybity w ścianie, gdzie rozpoczy 
nało się przejście, wiodące pod Dom 
Gattermana. 

— Pan się bardzo zmienił, — o- 
dezwała się pierwsza  Wirginja. — 
Schudł pan i robi wrażenie chorego. 
Oni obchodzą się z panem bardzo o- 
krutnie? 

Trantch chrząknął. Trantch nie był 
zbyt uczciwym człowiekiem, jak wia 
domo, ale nie był też i łotrem. Zostało 
w nim jeszcze tyle męstwa i rozsądku, 
że zrozumiał, iż opowiadanie o jego 
torturach mogłoby doprowadzić do 
warjacji przestraszoną i ledwie żywą 
ze wzruszenia dziewczynę. 

— Skądże znowu, okrutnie? — od 
powiedział. — Wyglądam tak źle od 
tego wilgotnego powietrza. Bardzo tu 
niedobre powietrze. Poza tem ja asm 
wybiłem ot tą dziurę. Nigdy w życiu 

     
nie robiłem tego, to nie mój fach, nie 
ryłem ziemi. Pamiętam, kiedyś posadzi 
łem kartofle, ale nic z tego nie wyszło, 
bo nie miałem ochoty plewić ją i oko- 
pwać. 

Zamilkł. 
— ©О czem pan myśli? — przerwa- 

ła milczenie Wirginia. 
,. Wolała mówić o czemkolwiek, niż 
milczeć. Obecność Trantcha działała 
na nią uspakajająco. Ale milczeć nie 
mogła: 

— Ja myślę 0 jednym chłopaku, 
którego spotykałe w porcie. Zuch, ja 
kich mało! Głowa! On mówił zawsze: 
„Nic nie istnieje oprócz świata na- 
szych myśli, graliśmy z nim co wieczór 
w billard. Odtąd jestem, można powie 
dzieć, specjalistą do billardu! A więc 
tocząc kule, uczyłem się rozmyślać. To 
był bardzo uczony chłop, daję słowo! 
Bardzo mądry! Był pisarzem... 

— Ach, pisarzem! — szepnęła Wir 
ginja, której to słowo przypomniało ko 
goś, przyczem serce jej Ścisnęło się bo 
leśnie. (Gdzie Tonny- Co on teraz ro- 
bi?) 

— Zresztą, — ciągnął dalej Tonny 
— ten pisarz nic jeszcze nie napisał. 
Ja się tam na książkach nie rozumiem. 
Słyszałem naturalnie o Kiplingu i Dzie 
kinsie, ale mój przyjaciel mógł ich 
wszystkich w 'kozi róg zapędzić. On 
rozmawiał ze mną godzinami, a ja-wte 
dy milczałem i słuchałem. On mówił 
że ja mam prawidłowy instynkt. A to 
było bardzo ciekawe. Gotów byłem 
słuchać cały dzień. Był bardzo zdumie 
wająco mądry. Nawet za mądry. Dla- 
tego nic nie napisał, bo mówił że jak 
napisze to ludzie nic nie zrozumieją, 
wszystko jedno! Zato pysznie grał w 
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billard. A na to, musi pani wiedzieč, 
trzeba też mieć trochę mozgów! 

— Tak, — westchnęła Wirginia. 
— Mrs. Trantch. — Jak pan myśli, co 
się. 4 nami teraz stanie? 

Sam Trantch przygotował swe opo 
wiadanie bez końca, aby rozerwać nie 
co dziewczynę i rozproszyć ponure jej 
myśli, ale nie obmyślał odpowiedzi na 
to pytanie. Zamilkł nagle. 

— Nie wiem, — mruknął, po chwi- - 
li — Nie zmuszą przecież panią do ko 
pania. Pani jest zbyt słaba. Pozatem, 
jeżeli się nie mylę, zrobiłem już całą 
robotę, która była potrzebna. 

— Dni zmusili pana kopać i obcho 
dzili się z panem okrutnie? Proszę, 
Mr. Trantch ja chcę wiedzieć całą 
prawdę. 

Trantch poruszył się niespokojnie 
na swoich workach. 

Poprostu kazali i koniec. 
— Ale jak zmusili pana do wyko- 

nania rozkazu? 
— O... tak wogóle.... No... przyszli 

i powiedzieli: proszę zrobić to i to. A 
ja sam wolałbym kopać i łamać ścia- 
nę, niż siedzieć tutaj ze złożonemi rę- 
kami. Praca, pani wie, skraca czas. 

Wirginja spojrzała na niego z 
wdzięcznością. 

—Pan jest bardzo dobry dla mnie... 
Jeżeli kiedy wydostaniemy się stąd to 
z przyjemnością pójdę z panem na 
befsztyk z cebulką i piwo, jak mi to 
pan kiedyś proponował. 

Oczy Trantcha błysnęły. 

— Pysznie! Cały tydzień będzie- 
my hulać! To fakt, a nie reklama! Pój- 
dziemy do kina, do teatru, wogóle 
wszędzie, gdzie mogą bywać porząd- 
ni ludzie. ; 
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„ Jego zmęczone, zamglone wejrze-* ) 
nie ożyło; rozjaśniło się nagłe. 

— Pohulamy... no, no! Daję sło- 
wo! Jeżeli nas dziś wypuszczą, poje- 
dziemy prosto do restauracji, gdzie bę 
dą czyste obrusy, muzyka i zjemy bef 
sztyk welkości talerza! Prawda? 

— Naturalnie! — uśmiechnęła się 
słabo Wirginia, ściskając twardą dłoń 
Trantcha. 

I oboje roześmieli się nagle. Śmiech 
obudził w młodej dziewczynie pierw- 
szą iskrę nadziei, od chwili wpadnię- 
cia w szpony Trzech Kruków. 

Trantch działał tak uspakajająco. 
Czuła, że i on cierpi bardzo, ale stara 
się pocieszyć ją, dodać otuchy i była 
mu z całej duszy wdzięczna. ° 

Na noc zabrano Wirginję z piwni- 
cy. Spała na twardem, żelaznem łóżku 
na strychu. Mrs. Sóams spadła obok z 
ręką przywiązaną do jej ręki. Rana 
sprowadzono ją znów do piwnicy i zo 
stawiono na cały dzień. 

Tak minęło parę dni. Jeńcy stracili 
już orjentację co do dni. Wieczorem, 
gdy Trantch z gliny robił kości dąg' 
gry, aby rozerwać Wirginię, zjawili się 
trzej bracia. 

Trantch właśnie rozpoczął tłoma- 
czyć prawidła gry, gdy otworzyły się 
u góry drzwiczki i spadła sznurewa 
drabina, po której Trzy Kruki zeszły 
na dół. 

Słowa zamarły mu na ustach. Obo- 
je zamarli w niemem oczekiwaniu. 
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Mathue Crow spojrzał na Sama i : 
dowatemi oczyma: ||| 

— Idž tam, pod šcianę — rozka- 
zał spokojnie. 
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