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  Finlandja na drodze ECHA STOLICY 
| 

Od dłuższego już czasu telegraficz- 

ne wiadomości przynoszą nam wiado- 

mość o bardzo specyficznych wypad- 

kach w Finlandji, o t.zw. ruchu lap ow 

ców. Jest to swojego rodzaju konlgorie 

rat „marszu na Rzym* faszystów wlo- 

skich, zamachu stanu, kryzysu parla- 

mentaryzmu i ruchu narodowo - lud>- 

wego. Skomplikowane jednak tło tere 

nu na jakim odbył się ostatnio „marsz 

na Helsingfors* 12 tys. chłopów  fiń- 
skich z Lapua, ńadaje tej dziwnej r«- 

* wolucji posmak zupełnie nowy. 

Finlandja jest krajem, który pod 

względem stosunków narodowościo- 

wych przyrównać by można snadnie 

do b. W. Ks. Litewskiego: klasa paru- 

jąca gospodarczo i kulturalnie, szlach- 

ta i wielcy ziemianie mówili odmien- 

nym językiem od masy chłopskiej. 

Szlachta używa języka szwedzkiego, 

chłopi — fińskiego. Ostatnio na tle ró- 

źnic narodowościowych powstawały w 

Finlandji tarcia i kłótnie, na terenie par 

lamentarnym i poza parlamentem. jc- 

dnakże Finlandja jako państwo po: »- 

stało nadal dwujęzycznem, zarówno w 

drukowanych banknotach, znaczkach 

pocztowych, nazwach ulic, jak ogól- 

nych stosunkach wewnętrznych. Jak ra 

nasze stosunki, to pomimo pewnyca 

nieporozumień — zgoda panowała ide- 

"„alna. Jak na nasze stosunki... Ale n'e 
o to tu chodzi. Niespodziewanie w 

pewnej miejscowości chłopskiej ,po- 

wstaje coś w rodzaju  faszyzinų, 

ktoś w rodzaju Mussoliniego, pows.a- 

je masowy ruch chłopski, ogarniający 

dziś nieomal kraj cały, skierowany za- 

' równo przeciwko parlamentowi, jak 

władzy wykonawczej i 12 tys. kmiot- 

ków fińskich maszeruje do stolicy. W 

naszych warunkach przysiągłby każdy, 

że ruch ten skierowany być musi prze- 

ciw „szwedzkim panom*, obszarnik 

może ma _ podłoże krystaliczno 

nacjonlistyczne, w całem tego sło- 

wa  zoologicznem znaczeniu, 

lub socjalno - rewolucyjne. Otóż mic 

podobnego: ruch lapoński nie jest skie 

rowany przeciwko Szwedom, przeciw- 

nie Szwedzi popierają go, narówni ze 

«wszystkiemi umiarkowanemi burżuazyj 
nemi i gospodarczemi partjami Finlan- 

dji. Zatem niema nic z radykalizmu so- 
cjalnego, nic z nacjonalizmu ludoweg ›. 

Nie jest to też zamach stanu w ca- 

łem tego słowa znaczeniu. Niety'ko 

że się odbył bezkrawawo ten pochud 

na Helsingfors, ale zarówno rząd jak 

większość parlamentu sprzyja ruchovi 

lapońskiemu. — Na czele tego ruchu 
stoi nijaki Vihtori Kossola, a ak ja 

przez niego poczęta popularnie się na- 

zywa „Lex Lapua'. O cóż chodzi te- 
mu Kossoli? Rzecz bardzo prosta; pa'- 
lamentaryzm fiński przeżywa kryzys i 
sam sobie zdaje sprawę, że jest bezsil- 

ny wobec nieprzewidzianego niebez- 
Pieczeństwa. Władza wykonawcza, 

rząd skrępowany setkami ustaw, OCZY- 

wiście o treści demokratyczno - kon- 
stytucyjnej, wzdycha do zmiany tych 
ustaw. Finlandji grozi zalew komuaiz- 
„mu. Ot co jest. 

Rząd i parlament opuściły ręce. Su 
kurs przyszedł ze strony być może ku 

temu niepowołanej, ale przyszedł. W 
Fimlandji doskonale sobie zdają spra 

wę, że półinteligent Kossola i jego 
chłopskie falangi nie będą mogły na 

| £Zas dłuższy kierować nawą państwa, 

śle przeciwstawić się temu ruchowi 
niepodobna, ze względu na rzucone ha 
sła: „zmienić ustawy, bronić państwa 
Przed komunizmem! Wybrano więc 
drogę przyłączenia się do tego ruchu i 

"adania mu pewnego realnego kieru 1- 

ku. Przyszło to tem łatwiej, że „Lex 
lapua* nie uderza bezpośrednio w in“ 

Ъ Ё_ЁЕЗУ žadnego ugrupowania w Finian 

dji, że ruch ten niema żadnych partyj- 
nych interesów na względzie, a jedy- 

nie ogólno - państwowe. Jak widzieł'ś- 
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do dyktatury 
my poparcie zgłosiła nawet part;a 

szwedzka, najbardziej bodaj od przeia 

wów życia ludowego oddalona. Akcia 

Lapowców zwalcza socjalizm! — Ten 

okrzyk wzbudził popłoch w sąsiednich 

państwach bałtyckich, gdzie socjaliści 

mają dużo do powiedzenia. Ale nawet 

i to twierdzenie nie jest zupełnie Ści- 

słe: lapowcy nie zwalczają socjalizinu 

jako programu i nie przeciwstawiaią 

mu swego programu, jak wogóle nie 

wystawiają żadnego absolutnie progra 

mu. Zwalczają oni socjalizm jako 0b- 

jaw pewnej taktyki przywódców poli- 

tycznych socjal - demokracji, która to 

taktyka, jak słusznie twierdzą staje się 

awangardą komunizmu i ułatwia drogę 

boiszewizmowi. — O ile —oświadczył 

Kossola — socjaliści nie wypowiedzą 

się otwarcie, o ile dalej uprawiać będą 

swą zamaskowaną taktykę, postąpimy 

z nimi tak jak z komunistami. 

Komunizmowi wypowiedziana jest 

bezwzględna walka na śmierć i życie. 

Komunizm musi zczeznąć z Finlandii 

ze wszelką cenę! Narazie stronnicy 

Kossoli nie zdają sobie dokładnie spra 

wy w jaki sposób to zrobią. Być je- 

dnak może, że nie chcą tylko o tem 

przedwcześnie mówić. Może drogą spe 

cjalnych uchwał i ustaw, może drogą 

teroru. Ten drugi środek przewidziany 

jest w wypadku ruchawki czy rewolu- 

cji. Czy do niej dojdzie niewiadonio. 

Zdaje się jednak, że tak w pierwszym 

jak w drugim wypadku bez dyktatury 

się nie obejdzie. Obrońcy konstytucji 

chcieliby za pośrednictwem jakichś spe 

cjalnych kombinacyj uniknąć rządów 

dyktatorskich przez nowe wybory do 

sejmu, który właśnie został rozwiąza- 

ny. Kombinacje te polegać mają na nie 

dopuszczeniu komunistów do urn wy- 

borczych. Nie zmienia to oczywiście 

postaci rzeczy, ponieważ tego rodzaju 

- kombinacje same przez się przeciwsta 

wiają się konstytucji, a faktu istnieją- 

cej już półdyktatury negować niepo- 

dobna. 

Osobiście interesować nas muszą 

wypadki w Finlandji gdyż przewrót we 

wnętrzny, wobec sąsiedztwa wysokie- 

go protektora „wszystkiego co koritu- 

nistyczne jest * — nie może pozos”ać 

bez wpływu również i na politykę za- 

graniczną Finlandji. m. 

ZZA KORDONÓW 
PO ODBYCIU KARY. 

Redaktor „Dnia Kowieńskiego" p. 

В. Butkiewicz wczoraj rano został zwol 

niony z więzienia, gdzie przebywał 

przez 2 mies. : 

ULOTKI PRZECIWKO VOLDEMARA- 

SOWI. 

Kowno. (PAT). W Kownie rozrzu- 

cane są ulotki, głoszące, że Voldeme- 

ras ma manję wielkości oraz marię 

prześladowczą. 

KŁAJPEDA SKARŻY KOWNO. 

KOWNO. (PAT) Kłajpeda składa 

skargę do Ligi Narodów w sprawie na 

ruszenia konwencji kłajpedzkiej przez 

rząd centralny. 

ZNOWU WYROKI ŚMIERCI 

©. W. MIŃSKU 
Z Mińska donoszą o nowych wyro- 

kach Śmierci na chłopów białoruskic”. 

Mianowicie wyjazdowa sesja mińskie 

go sądu okręgowego rozpatrywała w 

Ostroszycku sprawę 4 chłopów, 0S- 

karżonych o zbrojny napad na иглу- 

dników sowieckich podczas przepro- 

wadzania przez nich pomiarów gru- 
tu. Urzędnicy ci przybyli do wsi 

Zujewka celem przeprowadzenia ko- 
lektywizacji. gospodarstwa rolnego. 
akc tej wsi rzucili się na urzęd- 

dników sowieckich, pobili ich kijami i 
połamali im instrumenta. — Nazajutrz 
przybył zbrojny oddział G. P. U., 
który aresztował chłopów. — Obecnie 
sąd skazał wszystkich na karę śmier- 
ci przez rozstrzelanie. — Głównym 

oskarżonym był niejaki Antoni Pilec- 

I WYJAZDY. 
P. minister rolnictwa Janta - Połczyński 

powrócił z podróży inspekcyjnej po wojewó- 
dztwie białostockiem i objął urzędowanie. 

P. prezes Rady Ministrów Walery Sławek 
przyjął w dniu dzisiejszym prezesa stoczni 
gdańskiej gen. le Ronda. Z kolei p. premier 
odbył konferencję z kierownikiem Ministerst= 
wa Skarbu p. Matuszewskim oraz podsekre- 
tarzem stanu w MSZ p. Wysockim. 

Wczoraj powrócił z Berlina zastępca га- 
czelnika wydziału zachodniego MSZ radca 
Lechnicki, który z ramienia rządu polskiego 
prowadził tam rozmowy z urzędem. spraw 
zagranicznych Rzeszy w sprawie ostatn' ch 
zajść granicznych. 

INSPEKCJA MIN. SKŁADKOWSKIE- 
GO. 

LWÓW. (PAT). Wczoraj między godziną 
17 a 18-tą przejechał samochodem przez 
Lwów minister spraw wewnętrznych gen. 
Sławoje - Składkowski w drodze do Tar- 
nopola, gdzie przybył około godziny 20 mia. 
30. W Tarnopolu p. minister przyjął, be”- 
pośrednio po swym przyjeździe, wicewoje 
wodę Dziewałtowskiego. Dzisiaj rano p. mi- 
nister wyjedzie w podróż inspekcyjną po wo 
jewództwie tarnopolskiem, która potrwa za- 
pewne dwa trzy dni. 

ZJAZD W POZNANIU. 
POZNAŃ. (PAT) Estoński minister komu 

nikacji p. Jurman przybył wczoraj wieczo- 

rem do Poznania. 
Również francuski minister lotnictwa r. 

Eynac przyleciał około godziny 12-€j samoi0- 

tem. W godzinę później pociągiem via Bu- 

lin przybędzie do Poznania francuski minister 

robót publicznych p. Pernot. O godzinie 15-ej 

obaj ministrowie francuscy z ministrem Ku- 

ehnem rozpoczną zwiedzanie wystawy komu 

nikacyjnej. 

CZECHOSŁOWACY WE LWOWIE. 

LWÓW. (PAT) Bawiąca we Lwowie wy 

cieczka dziennikarzy czechosłowackich zwie- 

dziła dziś w godzinach rannych miasto spe- 

cjalnym autobusem, użyczonym przez wła- 

dze miejskie. O godz. 11 goście podejmowa 
ni byli śniadaniem przez dyrekcję Targów 
Wschodnich. O godz. 21 dziennikarze czecho 

słowaccy opuszczają Lwów i udają się do 
Krakowa. 

wzdłuż i wszerz Polski 

ROCZNICA POWSTANIA SLĄSKIEGO 

BĘDZIN. (PAT). Z okazji 10-tej 
rocznicy drugiego powstania górnosią- 

skiego odbyła się wczoraj w Bobrowni 

ku powiatu będzieńskiego podniosła u- 

roczystość. Miejscowość Bobrownik, le 

żąca na pograniczu powiatu świętochio 

wiekiego podczas wszystkich powstań- 

górnosląskich udzielała wydatnej po- 
mocy i schronienia powstańcom górno 
śląskim. Na uroczystość przybyło do 
Bobrownika około 1000 powstańców o- 
raz licznie obywatele miejscowi. Po na 
bożeństwie przemówił do powstańców 
p. starosta Bola, przypominając w krót 
kich serdecznych słowach zasługi luiu 
śląskiego i podkreślając, że dzisiejsza 
uroczystość, która odbywa się na tere- 
nie byłego zaboru rosyjskiego z udzia- 
łem powstańców górnośląskich, jest 
symbolem i dokumentem jedności pan- 
stwa polskiego. 

GDAŃSZCZANIE W GDYNI. 

GDYNIA. (PAT) Bawiła tu wczoraj 

wycieczka z Gdańska w liczbie około 

150 osób, zorganizowana przez komitet 

oświatowy partji socjal - demokratycz 

nej Gdańska. Wycieczka przybyła w 

celu zwiedzenia Gdyni i przekonania 

się o postępie budowy portu i o tej rze 

komo groźnej konkurencji portu gdyń- 

skiego. 

POGRZEB NESTORA DZIENNIKA- 
RZY LWOWSKICH. 

LWÓW. PAT. — Pogrzeb ś. p. Ta 

deusza Capelskiego odbył się dziś 
przed południem przy bardzo licznym 
udziale uczestników. Na trumnie złożo- 
no wiele wieńców. Przed wyprowadze 
niem zwłok przemawiał z balkonu do- 
mu żałoby imieniem zakładu Ossoliń- 
skich kurator ks. Andrzej Lubomirski, 
imieniem zaś Syndykatu i Towarzy- 
stwa Dziennikarzy Polskich — red. 
Michał Rolle. Po tych przemówieniach 
nastąpiła eksportacja zwłok do kościo- 
ła św. Marji Magdaleny, skąd po na- 
bożeństwie kondukt ruszył na cmeu- 
tarz Łyczakowski. 

WYBRYK HAKATYSTYCZNY. 

HEL. (PAT) Wczoraj, w dniu wiel 
kich uroczystości zakończenia tygodria 
sportowego, miały miejsce oburzające 
wybryki pewnego Niemca z Gdańska, 
nazwiskiem Paul Moskop, który do pu- 
szki, stojącej przy kościele, zamiast mo 
nety strzepnął demonstracyjnie popićł 
ze swego cygara, używając przytem 
pod adresem Polski nieparlamenta:- 
nych zwrotów. Gdy publiczność zarea 
gowała z oburzeniem, Moskop zaczął 
uciekać w stronę lasu, gdzie go zatrzy- 
mał policjant i odprowadził na post::u 
nek. Komendant posterunku, po spisa- 

niu protokułu natychmiast skomuniko- 
wał się z prokuratorem i na podstawie 

  

  

art. 155 i 360 par. 11 oddał Moskopa | 
jako obcokrajowca do dyspozycji sę- 
dziego śledczego w Pucku. 

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

N. ŚWIĘ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiege 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

CIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spordz. Naucz. 
PiNSK — Ksiegaraia Polska — St. Bedaarski. 
POSTAWY — Księ, i 
SŁONIM -— księgarnia D. Lubowskiego. ul. Mickiewicza 17 
STOLPCE -- Ksiggarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9. N. Tarasieįski. 
WILEJKA POWIATOWA — ut. Micziewicza 24, F. juczewska. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
WARSZAWA — T-ws Księg. Koi, „ktach*. 

garnia Polstjej Macierzy Szkolnej. 
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Przed wizytąp.Prezydenta Rzeczypospolitej 
w TALLINIE : 

Zaraz po powrocie ministra spr. zagranicznych Zaleskiego z urlopu u- 

stalona zostanie dokładna lista członków świty p. Prezydenta Rzeczypospuli- 

tej w jego podróży do Estonii. 

Wysuwane ostatnio w prasie wątpliwości w związku z obraniem do tej 

podróży statku handlowego „Polonia” są całkowicie bezpodstawne. 

Reguły protokułu dyplomatycznego nie przewidują wcale, że podróż 

musi się odbywać na statkach wojennych, zachodzą zresztą wciąż wypadki 

podróży naczelników państw na statkach pasażerskich. 

Nieistotna jest również sprawa oddania salw armatnich w odpowiedzi 

na salwy powitalne w porcie tallińskim. 

Przepisowe strzały oddane zostaną z kontrtorpedowców polskiej floty 

wojennej, które towarzyszyć będą statkowi „Polonia*.. 

    
  

Voldemaras przygotowywał zamach 
KOWNO. (PAT) W związku z wysłaniem Voldemarasa w Kownie krą- 

%а rozmaite pogłoski. Wersja, że wysłanie Voldemarasa jest ściśle połączone 
z ukazaniem się ulotek antypaństwowych na ulicach Kowna, nie odpowiada 
prawdzie. W tej sprawie toczy się specjalne śledztwo i władze już są na tro- 
pie sprawcy. Jak donosi „Memeler Dampiboot“, wystanie Voldemarasa zosta- 
ło spowodowane wykryciem przygotowywanego zamachu stanu, główną о50 
bą którego był Voldemaras. Według słów wyżejwyinićnionego pisma, miał 

być aresztowany w pierwszym rzędzie premjer Tubelis. Organy państwowe 
udaremniły jednak wykonanie tego planu. To samo pismo donosi, że w zwią- 
zku z wysłaniem Voldemarasa jeszcze 8 osób zostało wysłanych z Kowna. 
według słów „„Memeler Dampiboot', początkowo był zamiar oddania Volde- 
marasa pod sąd wojskowy, jednakże potem zaniechano tego planu i zastoso- 
wano w stosunku do niego środek administracyjny. 

STARANIA O ZEZWOLENIE NA WYJAZD Z LITWY. 

Pani Voldemarasowa wszczęła starania u rządu o zezwolenie na wyjazd zagranicę 

jej męża. 

Francuzi 0 internowaniu Voldemarasa 
PARYŻ. (PAT) Omawiając znaczenie internowania Voldemarasa, „Le 

Journal** zapytuje, czy fakt ten nie oznacza, że rząd kowieński zdecydował się 

poprostu położyć kres intrygom swego przeciwnika, czy też zrozumiał naresz- 

cie jak zgubną dla Litwy była polityka Voldemarasa, która przeżyła jego upa- 

dek. Należałoby się spodziewać, że jednocześnie z ustąpieniem Voldemarasa 

położony zostanie kres bezsensownej metodzie, polegającej na bojkotowaniu 

stosunków z Polską i utrzymywaniu między temi dwoma krajami prawdziwe- 

go stanu wojennego, któremu brak jest jedynie wystrzałów armatnich. Czy 

zrozumieją nareszcie Litwini, że słuszne pojęcie ich interesu wymaga stanow- 
czo ustalenia porozumienia z Polską — kończy dziennik. 

Wieści z Włoch 
Rząd włoski wyraża uznanie dla ludności 

RZYM. (PAT). Rada ministrów na ostatniem posiedzeniu oddała hołd pamięci ofiar 
katastrofy trzęsienia ziemi i uchwaliła wyrazić uznanie dla ludności za jej pełną hartu i po- 
święcenia postawę. Pozatem rada postanowiła wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy 
wzięli udział w akcji ratunkowej. Uchwalono wyasygnować 100 tysięcy lirów na cele 
Szybkiej odbudowy zniszczonych miejscowości. Postanowiono dalej, dając wyraz uczu- 
ciom całego narodu, podziękować rządom i ludności krajów zagranicznych, które zamani- 
iestowały swoje uczucia sympatji z powodu klęski, jaka dotknęła Włochy. Na tem samem 
posiedzeniu powzięto też szereg zarządzeń administracyjnych, dotyczących ludności na- 
wiedzonej klęską oraz zarządzeń w związku ze spustoszeniem, jakie wywołał ostatni cy- 
klon w okolicach Treviso. 

  

Po katastrofie 
RZYM, (PAT) Jak wynika ze sprawozdania ministra robót publicznych 

rząd posiada już pełny obraz szkód materjalnych, spowodowanych trzęsie- 

niem ziemi. 

Komunikacja na wszystkich linjach została wzniowiona. Władze zajęły 

się losem sierot i administracją gospodarstw, które pozostały bez właścicie:i 
Część domów grożących zawaleniem się zburzono. Dla ludności poszkodowa 

nej dowożą aprowizację z pobliskich miast, częściowo też zaczęto już używać 

produktów miejscowych. 

Na ręce Mussoliniego napływają w dalszym ciągu wielkie ofiary, skt1- 

dane przez instytucje przemysłowe, finansowe i społeczne. й 

Król na zakończenie swego pobytu na miejscu katastrofy złożył na rzecz 

poszkodowanych 100 .000 lirów. 

Celem zapobieżenia napływowi ciekawych na teren katastrofy, władze 
wydały zakaz wjazdu do 4-ch prowincyj poszkodowanych osobom nie zaję- 
tym akcją ratowniczą. 
4 _ Minister Finansów zarządził wstrzymanie pobierania podatków w pro- 

wincjach dotkniętych trzęsieniem ziemi. 1 

Komisja watykańska na miejscu nieszczęścia 
CIFTA DEL VATICANO. (PAT) Papież delegował na teren dotkni si у LIT L V/ INO. jętzych trzęsie- 

bada Ziemi prowincyj specjalną komisję w celu zbadania uszkodzeń kościołów. Kościoły 
ędą prawdopodobnie restaurowane sumptem Watykanu. 

Rewolucja w Afganistanie 
KĄBUL. (PAT). Havas. W Kohistanie wybuchło nowe powstanie. Powstańcy za- 

atakowali letnią rezydencję króla Afganistanu z zamiarem wzięcia króla do niewoli i 

uprowadzenia go co jednak nie udało się. Po tym nieudanym ataku oddziały powstańcze 
ruszyły na Kabul i znajdują się obecnie w odległości 20 klm od stolicy państwa. Na ob- 
szarach, objętych powstaniem szerzy się epidemja cholery. Wśród ludności panuje panika 

LA OECS TS 

Król bułgarski w obozie polskim 
SOFJA. (PAT). Król Bułgarów Borys, przebywający w Exinogradzie, 

wczoraj przybył w otoczeniu świty do obozu skautów polskich w monastyrze 
św. Konstantyna pod Warną, gdzie pozostał pół godziny, prowadząc roznio- 
wy ze skautami. Opuszczając obóz, król ofiarował drużynie swoją fotograiję 
na pamiątkę wizyty. ' 

  

    
„p. hrabia Jerzy | 
HUTTEN-CZAPSKI 

Dnia 26 lipca r. v. zmarł w wieku 
lat 69 w dobrach „Mordy — Siedlec- 
kie”, ś.p. Jerzy hr. Hutten-Czapski, 
dziedzic dóbr „Przyłuki*, ziemi Miń- 
skiej. Zmarły należał do tego zastępu 
ziemian kresowych, którzy z wiarą w 
lepszą przyszłość swego narodu, swe- 
go rodzinnego kraju, uważali, że stra- 
ta każdego majątku polskiego na kie- 
sach równa się przegranej dla Ojczy- 
zny bitwie, a choć umarł w wolnej 
odrodzonej Ojczyźnie, umarł jako wy- 
gnaniec z kraju rodzinnego, ktėreiu 
pracę całego swego życia poświęcił, 
ruajac za dewizę: „Noblesse Oblige . 

Potomek zasłużonego Rzeczyposfpo- 
litej rodu, Jerzy hr. Czapski, był syne n 
znanego numizmatyka polskiego i fun- 
datora muzeum im. Czapskich w Kra- 
kowie, Emeryka hr. Czapskiego i bra- 
tem przedwcześnie zgasłego, znanego 
działacza doby ostatniej na polu utrzy- 
mania polskości w Mińszczyźnie, Ka- 
rola hr. Czapskiego. Po ukończeniu 
studjów na wydziale prawnym ra 
Wszechnicy dorpackiej, która dała ca- 
ły szereg dobrze zasłużonych dla na- 
uki polskiej i działalności społecznej w 
kraju mężów, osiadł ś. p. Jerzy Mr. 
Czapski w rodzinnych dobrach. „Przy- 
łuki”, gdzie pracując na roli i podn»- 
sząc kulturę polską na kresach, oddał 

    

się pracy, społecznej, która pod świa- 
tłem kierownictwem Edwarda Woy: - 
niłłowicza, na całe kresy promieniowa 
ła. Zmarły nie odmawiał się od żadnej 
pracy dostępnej ówczesnym ziemianom 
Polakom. Był czynnym członkiem Ra- 
dy T-wa Rolniczego Mińskiego, gdzie 
ogniskowała się wówczas myśl poiska 
a koncetrowało się całe życie polskie. 
Gdy Tow. Rolnicze w 1901 roku šwi;- 
ciło 25-ciolecie swej działalności, zmar 
łemu powierzone przewodnictwo w 
komitecie wystawy jubileuszowej rol- 
niczo-przemysłowej, świetnie udanej, „i 
zorganizowanej Wystarcza to zwrócić 
uwagę całego kraju na pracę polską 
na kresach. Nadto brał ś. p. jerzy hr. 
Czapski udział we wszystkich instytu- 
cjach społecznych w  Mińszczyźnie i 
przez długie lata był sędzią honoro- 
wym Sądu Okręgowego w Mińsku, jed- 
nając sobie zaletami swego  nieskazi- 
t elnego charakteru uznanie, szacunek i 
poważanie całego społeczeństwa. 

Gdy Ojczyzna wolność odzyskała, a 
Traktat Ryski odciął Mińszczyznę od 
Macierzy, ś. p. Jerzy hr. Czapski, wy- 
zuty z mienia osiadł w Wilnie. I tu, 
wierny dewizie swojej, sterany na zdro 
wiu ciężkiemi przejściami, lecz pełen 
wiary w lepszą przyszłość swego kra- 
ju rodzinnego, poświęcił resztę swego 
życia pracy społecznej. Jako prezes 
związku Polaków z kresów bialoru- 
skich zakordonowych, zrzeszał wy- 
gnańców Polaków, z tej połaci ziemi 
polskiej w organizacje, którym prze- 
wodniczył; był czynnym prezesem wi- 
leńskiego oddziału związku obroay 
mienia Polaków, pozostałego w Rosji, 
spełniał godność sędziego honorowego 
przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, brał 
udział w pracach Wil. Okr. Czerwone- 
go Krzyża, jako członek zarządu tegoż, 
był członkiem komisyj rewizyjnych 
wileńskiego Banku Ziemskiego i W1- 
leńskiego Prywatnego Banku Handlo- 
wego. 

Najwięcej jednak czasu oddawał 
Zmarły ulubionemu przez Niego Koi- 
wentowi „Polonio*. Pełen najlepszych 
tradycyj świetnego rozwoju tego aka- 
demickiego związku, który niedawno 
obchodził 100-lecie swego istnienia tra 
dycyj zaczerpniętych z najświetniej- 
szych dla tego związku, bo z czasów 
dorpackich, jako prezes wileńskiego - 

Koła Filistrów Konwentu Polonia, zy- 
skał ś. p. Jerzy hr. Czapski przywiąza- 
nie i uznanie najszerszych kół filistrów 
w, kraju. Zeszedł do gróbu za zmarły- 
mi niedawno w Wilnie swymi kolega- 
"mi ś. p. prof. dr. Rafałem Radziwiłłowi- 
czem, prof. dr. Stanisławem  Trzebiń- 
skim i dr. Tadeuszem  Dembowskim. 

Prawego, szlachetnego charakteru, 
ujmującego obejścia, zeszedł z tego 
świata Ś. p. Jerzy hr. Czapski zosta- 
wiając żal szczery. Wśród licznych 
przyjaciół, współziemian, kolegów, a 
zwłaszcza wśród młodzieży akademic- 
kiej, która do swego prezesa — filistra 
serdecznie przywiązana była. 

Cześć Jego świetlanej pamięci. 
Bohdan Szachno. PZ Ózd m ANĄ 

z poszukuje- 

wizytorów s: A, Roi brze wpro- - 
wadzonego artykułu, który cieszy się . 
najlepszem powodzeniem. POTRZEBNI 
inteligentni, wymowni i dobrze repre- | 
zentujący się PANOWIE. Po próbnej pra 
cy pensja stała. Zgłosić się: ul. Piłsudskie 
go 6 m. 6, od 10—2 i 5—7 wiecz. 

    

  

   



  

ECHA KRAJOWE 
Wybory do R. M. w Stołpcach 

Wczoraj odbyły się wybory do Rady Miejskiej w Stołpcach. Na poszcze 
gólne listy padło: 

Nr. 1 (Poalej - Sjon) — 204 głosy, jeden mandat, Nr. 2 (sjoniści) — 199 

głosów, 1 mandat, Nr. 3 (PPS) — 350 gł. 2 mand., Nr. 4 (Bund) — 240 gł., 
1 m., Nr. 5 (ortodoksi) — 207 gł., 1 m., Nr. 6 (Związek Rzemieślników Ży- 
dowskich) — 96 gł. bez mandatu, Nr. 7 (Białorusini - rolnicy) — 605 gł.,  — 
3 m., Nr. 8 — Lista polska (BB) — 656 gł., 3 mandaty. 

W poprzedniej radzie zasiadało 3 Polaków, 4 Białorusinów : 5 žydiw. 

Napad rabunkowy na niewidomego 
Wczoraj zgłosił się na posterunek PP. w 

stanty Graniczny, niewidomy żebrak, który za 

idąc ze wsi Bogusze do wsi Hajkowce w gminie ostrowskiej, został 

Małachowiczach w pow. baranowickim Kon 

meldował. że w przeddzień o godzinie 20 w. 

napadnięty przez 

nieznanego mu bandytę, który zrabował mu 100 złotych gotówką. W sprawie tej policja 

prowadzi dochodzenie. 

  

Kurator St. Pogorzelski i nacz. T. Młodkowski wśród dzieci w Skorbucianach 

gminy rudomińskiej. 

Wystawa w Baranowiczach 

Komitet Powiatowej Wystawy w 
Baranowiczach zawiadamia, że zbliża 
się zamknięcie wystawy. 

Powiatowa Wystawa w Baranowi- 
czach spotkała się z wielkiem uzna- 
niem szerokich warstw społeczeństwa, 
przedstawicieli Rządu, Samorządu, 
wybitnych jednostek naukowych, Izb 
rzemieślników, kupców-leśników, woj- 
ska. organizacyj strzeleckich, harcer- 
skich, młodzieży wiejskiej i straży po- 
żarnych— którzy Wystawę zwiedzili. 

Do tej pory tysiące osób zwiedzi- 
ło Wystawę Powiatową w Barano- 
wiczach. 

Komitet - Wystawy pragnąc udo- 
stępnić wszystkim organizacjom zwie- 
džėnie Wystawy Powiatowej w Bara- 
nowiczach ustanowił ceny wstępu dla 
wycieczek po 25 gr. od osoby i za- 
pewnił tymże wycieczkom uzyskanie 
powrotnych zniżek kolejowych. 

Ze względu na to, że wszelkiego 
rodzaju organizacje urządzają podob- 

ne wystawy, choć w mniejszych roz- 

miarach, że przebogata Wystawa Po- 

wiatowa w Baranowiczach nietylko ob- 

razuje stan kulturalny i materjaln 

ale i uczy wielu rzeczy, zachęcamy 

usilnie wszystkich do gremjalnego 

przybywania na Wystawę. ‚ 

Zgłoszenia wycieczek należy nad- 
syłać pod adresem: Baranowicze 

wydział powiatowy, Komitet Powiato- 

wej Wystawy. 

Poświęcenie pomnika W. Ks. 

L. Witolda w Girach 

Oddział Litewskiego Towarzystwa św. 

Kazimierza wychowania młodzieży > opieki 

nad nią we wsi Girach, gminy: Gierwiackiej, 

pow. Wileńsko-Trockiego, wzniósł w pomie- 

nionej wsi, przy skrzyżowaniu dróg, pomnik 

ku uczczeniu 500-letniej rocznicy śmierci Wi- 

tolda, wielkiego księcia litewskiego. Pomnik 

ten jest zrobiony z cegły i cementu, w kształ 

cie kwadratowego słupa o dwóch kondygna- 

cjach, na którym stoi żelazny krzyż. Poninik 

został wykonany według 
miejscowych majstrów. 

Dnia 25 b. m. odbyło się jego poświęce- 
nie, którego dokorłał ks. szambelan Antoni 
Wiskont, prezes centralnego zarządu wzmian 
kowanego T-wa. Koło tysiąca osób zebrało 
sie koło pomnika. Prezes miejscowego od- 
działu p. Pietryk powitał prałata Wiskonta 
krótkiem przemówieniem, ofiarowując mu 
chleb i sól. Ks. Wskont w okolicznościowej 
przemowie u atnił zasługi księcia Witol- 
da wobec Kościoła i wobec narodu litew- 
skiego, podkreślając jego zwycięskie walki z 
wcjskowym zakonem niemieckim w obronie 
ojczyzny. Miło nam zaznaczyć tu umiar, ja- 
ki charakteryzuje wszystkie przemówienia 
tego kapłana. Cała uroczystość miała cha- 
rakter wyraźnie religijny. 

Na zaproszenie ks. Malinowskiego, pro- 
boszcza parafji Gierwiackiej, gdzie jak wia- 
domo, stosunki narodowościowe dużo pozo- 
stawiają do życzenia, ks. prezes Wiskont te- 
goż dnia wygłosił w miejscowym  kościeie 
kazanie po polsku, a towarzysz jego podróży 
ks. prefekt Rasztutis, po litewsku. Następnie 
wspomniany prezes litewskiego T-wa złożył 
wizytę miejscowemu ziemiaństwu, w 0S0- 
bach państwa Wacławostwa Domejków. 

Auto, którem przybył szambelan Wiskont 
zostało udekorowane w Girach wieńcem ży 
wych kwiatów. Zebrana ludność żegnała go- 
ścia głośnemi okrzykami: „Niech żyje ksiądz 

pomysłu i pracą 

  

prezes”, 

Słów kilka o Straży Pożarnej 
w Nowogródku 

W dniu 27 b. m. o godz. 18-ej odbyło 
się w sali miejscowej straży  pożar- 

nej doroczne walne zebranie tut. O. S. P., 
na które Zarząd zaprosił wszystkich wła: 
ścicieli nieruchomości m. Nowogródka. 

Na porządku dziennym znalazły się 
jak dla tut. straży sprawy wielkiej wagi, a 
mianowicie: wybory nowego zarządu, na- 
czelnika i gospodarza O. S. P. 

Przy tej sposobności podajemy kilka 
szczegółów z działalności miejscowej straży 
pożarnej. Obecny zarząd na czele z ustę- 
pującym z powodu przeniesienia Kom. P.P. 
p. €. Lipskim i dotychczasowym naczelni- 
kiem p. J. Drozdowskim w ciągu ostatniego 
roku sprawozdawczego, może  poszczy- 
cit się nielada dorobkiem, biorąc pod uwa- 
gę słaby stan finansowy straży i bierność 
z jaką odnoszą się tut. mieszkańcy do straży 

W m-cu sierpniu roku ub. na stano- 

wisko prezesa Zarządu został powołany p. 

kom. C. Lipski zaś na naczelnika p. ). Dro- 

Wypoczynek na niedostępnej granicy 
(Wśród niebotycznych szczytów Tatr 

czechosłowackich. — Oazy kultury w 

lasach górskich. — Raj turystyki. — 

Samochody na wysokości 1.300 mei- 

rów. — Tam, gdzie jazz-band spotyka 

się z giemzami). 

Ostre szczyty górskie zdają się prz- 
bijać błękitne sklepienie niebieskie. W 
szczelinach wąskiemi prążkami Išni 
się spóźniony śnieg, dzielnie opiera- 
jacy się działaniu promieni słonecz- 

nych. Nagością świecą wierzchołki gór 

Jeżeli jednak wzrok nasz. skierujemy 

o paręset metrów niżej, ujrzymy na- 

tychmiast odmienny zgoła krajobraz. 

Skaliste szczyty ustępują tu miejsca zie 
lonym połaciom, pokrytym, jakby ni- 

ziutkim, świeżym mchem. Jest to jed- 

nak złudzenie optyczne, w górach przy 
wielkich odległościach tak często on- 
serwowane. To, co z daleka wydaje 

nara się mchem, jest gąszczem gór- 
skich krzaków, które stopniowo prze- 

chodzą w potężne lasy jodłowe. W 
Tatrach czechosłowackich flora jest 

niezwykle bogata i różnorodna, two- 
rząc na wysokości 1000—1300 met- 
rów przepiękny, naturalny park, od- 
graniczający od siebie dwa bratnie 
kraje słowiańskie. 

Góry są, jak morze. Można na nie 

patrzeć godzinami całemi, nie czując 

przytem najmniejszego znużenia. Bo 
tak różnorodny jest krajobraz go- 
ski, tyle nowego przynosi w pejzażach 
każda niemal godzina, tyle tajemniczo- 
ści kryje w sobie każda ścieżka gór- 
ska, ginąca w dali w niezbadanych la- 
sach, że patrząc się stale, z jednego 
miejsca na szczyty i wąwozy górskie, 
odnosimy wrażenie, że coraz to nowe 
krajobrazy ukazują się przed naszemi 
oczyma... 

Barometr spada... Wierzchołki gór 
otaczać zaczyna wilgotna wata chmur. 
Ciemne skały stają się ponure, złowie- 
szcze. Otchłanie zdają się pogłębiać, 
ścieżki górskie stają się jakgdyby je- 
szcze niedostępniejszemi, niebezpiecz- 
niejszemi.... Ale nagle przychodzi silny 
powiew wiatru, rozpędza chmury i 
znów radosny krajobraz śmieje się do 
nas w jaskrawem świetle promieni sło- 
necznych. Skały, myte deszczem, 
lśnią się tysiącami kryształowych kro- 
pelek, w dolinach grają w promieniach 
słońca lipcowego mnóstwem przepięk- 
nych kolorów śliczne kobierce, utkane 

z zielonej trawy i różnobarwnych kwia 
tów polnych, błękitnych, czerwonych, 
białych... 

ЗОЕФ € 

Miedzynarodowa kamisia współpracy 
umysłowej 

GENEWA. (PAT). Obradująca tu międzynarodowa komisja dla spraw 
współpracy umysłowej zakończyła badanie sprawozdania specjalnego komite 
tu w sprawie programu działalności i organizacji międzynarodowej współpra- 
cy umysłowej. Komisja mianowała członków stałego komitetu wykonawczego 
którzy w okresach pomiędzy sesjami komisji mają dozorować i kierować roz 
wojem międzynarodowej współpracy umysłowej. Do komitetu tego zostali wy 

* brani p. Składkowska - Curie, Gilbert - Murary, Painleve i Rocco. 

Rewizie u wafdystów w Kairze 
WIEDEŃ (PAT) United Press donosi z Kairu, że policja przeprowadzi- 

ła rewizję w lokalu partji Wałd, gdzie jak wiadomo, odbyło się w sobotę taj- 
ne posiedzenie partji, na którem uchwalono rozpocząć bierny opór. 

Policja nie znałazła żadnych dokumentów obciążających. 

Ruch antysowiecki w Mandżurii 
MOSKWA. (PAT) Według doniesień z Charbinu, w Mandżurji istnieć mają dwa 

oddziały białogwardzistów, uprawiających terror. jeden z oddziałów pod dowództwem 
Pieszkowa operuje w t. zw. rejonie trzech rzek i drugi pod komendą niejakiego Zykowa 
znajduje się w rejonie chajlarskim. 

Wyrok śmierci na Żyda w Palestynie 
LONDYN. Tajna rada królewska rozpatrywała wczoraj petycję mieszkańca Jaiiy 

— Joseia Urtali'ego żyda skazanego na śmierć za zamordowanie 5-ciu Arabów pod- 
czas zajść sierpniowych w Palestynie. Rada Królewska uchyliła petycję Urfali'ego o udzie 
lenie mu prawa apelacji co jest równoznaczne potwierdzeniu wyroku Śmierci. 

G. P. U. „wykryło" organizację sabotażową 
MOSKWA. (PAIT). W wielkich fabrykach gumowych „Treugolnik“ 

dzie wykryto organizację sabotażową. Organizacja, do której należeli inżyn 
w Leningra- 
ierowie oraz 

kierownicy techniczni fabryki, istnieć miała od czasów wojny wewnętrznej, przeciwdzia- 
łając odbudowie tabryki i wypełnienieniu planu produkcji. Część członków tej organi- 
zacji przyznata się obecnie do winy, wyrażając skruchę i rzucając oskarżenia pod adre- sem pozostałych. 

Orkan nad Lubianą 
WIEDEN. (PAT) Według doniesień dzienników z Lublany, szalał wczoraj tam 

gwałtowny orkan, który wyrządził wiele szkód. Orkan przerwał w wielu miejscach sieć 
teletoniczną i telegraficzną. 

Bojkot handlowy towarów sowieckich 
NOWY YURK. (PAT) Agencja Reutera donosi: Władze celne, 

ja na bezpośrednie polecenie Waszyngtonu, 
wyładowania masy drzewnej, pochodzącej z Rosji Sowieckiej, 
changielska. 

jak przypuszcza 
zabroniły okrętom angielskim i norweskim 

którą oktęty wiozły z Ar- 

Wypadek ten uważany tutaj za początek wielkiej akcji handlowej przeciwko Sowie- 
tom. jest to pierwszy wypadek naruszenia bezpośrednich stosunków handlowych rosyj- 
sko - amerykańskich. Według doniesień z kół skarbowych, rząd przeprowadzi w tej spra- 
wie szczegółowe śledztwo. 

50 tysięcy dolarów w garnku 
MAGDALENA (Lalisco, Meksyk( PAT. — Ubogi wieśniak, któremu rząd darował 

niedawno niewielką parcelę gruntu, orząc ziemię, wyorał garnek, zawierający stare hisz- 
pańskie złote monety, wartości przeszło 50.000 dolarów. 

Echa zajść na granicy poisko-niemieckiej 
WARSZAWA. (PAT) W wyniku rozmów 

które stosownie do porozumienia między 
rządem polskim a niemieckim prowadzone 
były w Berlinie w sprawie ostatnich zajść 
granicznych, odybwa rządy wydały wspólny 
komunikat następującej treści: 

Ostatnie pożałowania godne zajścia na 
granicy polsko - niemieckiej, z których kiika 
pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, spo- 
wodowały rządy polski i nie miecki do pod- 
jęcia zbadania ostatecznego tych zajść przez 
przedstawicieli ministerstw spraw zagrani- 
cznych obydwu państw. W toku negocjacyj 
został poddany wyczerpującemu zbadaniu 
faktyczny stan przebiegu poszczególnych 
zajść, dzięki czemu część istniejących dt - 
tychczas punktów spornych została wyjaś- 
niona. Całkowite uzgodnienie poglądów co 
do wszystkich szczegółów nie zostało wszak 
że osiągnięte. W związku z powyższemi ba+ 
daniami w interesie wzajemnych stosunków 
sąsiedzkich obydwa rządy uzgodniły jednak 
że co następuje: 

W tych wypadkach, w których w jednem 
z obydwu państw prowadzone są w związ- 
zku z temi incydenfami dochodzenia karne, 
odnośny rząd komunikuje stronie przeciwnej 
wszelkie posiadane dane, mogące przyczynić 

się do wyjaśnienia powyższych zajść, w 
szczególności zeznania świadków, a. to ce- 
lem przekazania materjałów tych włądzom 
kompetentnym dla uwzględnienia w toczą- 
cych się dochodzeniach. Odnosi się to w 
szczególności do zajścia pod Prostkami. W 
sprawie tej rząd polski postawił do dyspozy- 
cji nowy materjał dowodowy. Oba rządy bę 
dą sobie podawały wzajemnie do  wiado- 
mości wszelkie faktyczne dane, które ujaw- 
nią się w toku prowadzonych dochodzeń. 
Pondto oba rządy wydały zarządzenie, mają 
ce na celu uniemożliwienie urzędnikom gra- 
nicznym obydwu państw przekraczania gra- 
nicy bez specjalnego polecenia służbowego, 
oraz bez uprzedniego porozumienia się z 
władzami granicznemi strony przeciwnej. 

., Pozatem władze graniczne obydwu kra- 
jów otrzymały wskazówki, by nie narusza- 
jąc w niczem przepisów, odnoszących się do 
ruchu granicznego, a wszczególności prze: 
pisów, dotyczących przepustek granicznych, 
unikały jednakże wszelkiej niepotrzebnej 
surowości w stosunku do ludności cy- 
wilnej. Władze lokalne otrzymały wreszcie 
wskazówki co do współpracy z władzami lo- 
kalnemi strony przeciwnej w wypadku ewen 
tualnych zajść granicznych. 
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zdowski — urzędnik Sądu Okręgowego w 
Nowogródku i stary praktyk na połu po- 
żarnictwa. 

'Zawdzięczając umiejętnemu pokierowa 
niu spraw, jak w łonie zarządu przez kom. 
Lipskiego, tak i w korpusie przez naczel- 
nika Drozdowskiego, pracę udało się pchnąć 
na właściwe tory a wszystkich członków 
„obudzić* ze śpiączki i zachęcić do pracy. 
Wyniki tego są już widoczne, gdyż straż w 
ciągu roku ostatniego nabyła: 8 nowych 
beczkowozów dwukołowych żelaznych, 100 
mtr. węża tłocznego, drabinę Szczerbow- 
skiego, 11 pasów bojowych, 10  toporów, 
30 mundurów, 1 trójnik, kilka hełmów i 6 
par półłączników. 

Naczelnik p. Drozdowski, wiedząc z 
doświadczenia, że tylko stałe i racjonalne 
szkolenie korpusu może podnieść  war- 
tość bojową straży, rozpoczął przy pomocy 

Kilka zaledwie kilometrów dzieli 
uzdrowiska Tatr czechosłowackich od 
Zakopanego. A jaka różnica w krajo- 
brazie, jaka przepaść w charakterze na 
tury. Po stronie polskiej, Tatry tchną 
północą, tutaj — południem. Dlatego 
też po słowackiej stronie granicy pow- 
stało w ciągu krótkiego stosunkowo 
czasu tyle stacyj klimatycznych, tyle 
oaz kultury wśród dzikich skał i lasów. 

Niedostępna i surowa jest grańica , 
górska pomiędzy Polską a Czechosło- 
wacją. Podczas wojny światowej o tę 
naturalną barjerę rozbiły się oddziały 
rosyjskie w ich zwycięskim marszu na 
podbój Europy. Ale dzisiaj nie pozo- 
stało tu już po wschodnich naježdž- 
cach ani śladu. Pokój panuje znów na 
szczytach górskich, na które pną się 
jeno turyści, szukający tu wypoczynku 
i emocji. Z Zakopanego przychodzą 
codziennie na stronę czechosłowacką 
wycieczki taterników polskich, którzy 
nie boją się niebezpiecznych prze- 
szkód, jakiemi droga ta jest dosłownie 
usiana. 

Pomimo swej surowości i niedostęp 
ności pogranicze polsko-czechosłowac 
kie jest znakomitem i idealnem wprost 
miejscem wypoczynku. Wspaniałe ho- 
tele i pensjonaty, komfortowo urząd”o 
ne i przepięknie położone wśród skał i 
lasów świerkowych, zapewniają nam 
wszelkie wygody i przyjemny pobyt w 

czynników fachowych regularne  szkola- 
nie, przez co poziom wyszkolenia znacz- 
nie się poprawił. ` 

Niektórym jednak członkom straży | no- 
wogródzkiej nieprzypadła widocznie do gu- 
stu pożyteczna praca dowództwa. straży, 
gdyż od kilku dni prowadzą usilną agita- 
cję wśród członków 0 wybranie nowego 
naczelnika straży, proponując kandydaturę 
p. T, miejscowego kupca. Aczkolwiek p. 
T. znany jest na tut. terenie jako jedno- 
stka inteligentna i w życiu społecznem u- 
czynna, jednak w pracy strażackiej stawia 
zaledwie pierwsze kroki będąc dopiero od 
kilku tygodni w straży. To też dziwić się 
należy, że niektórzy członkowie przytaczając 
podszeptem  kusicieli pragną zamienić na- 
czelnika doświadczonego i wyrobionego, 
na zupełnie niewykwalifikowanego. 

górach. Dojście do hotelów tych ze 
strony polskiej jest wprawdzie bardzo 
uciążliwe, jednakowoż droga okrężna 
koleją bardzo jest wygodna. Od głów- 

nej czechosłowackiej linji „kolejowej 

prowadzi na te szczyty kolejka zębata 
i tramwaj elektryczny. Prócz tego w 

najbliższym czasie zakończone zostaną 
roboty około budowy serpentynowej 
szosy, po której można będzie wjechać 

samochodem na wysokość 1.300 me- 
trów. Odważniejsi automobiliści już te 
raz na górę wjeżdżają samochodanu:, 
jednakowoż w górnej części niedobu- 
dowanej jeszcze szosy jechać trzeba 
bardzo ostrożnie, gdyż wśród leżących 
tu swobodnie ostrych kamieni nietru.1- 
no o katastrofę. 

Hotele „Hviezdoslaw*, „Kriwań' 
nad Szczyrbskiem jeziorem, „Mori”* na 
Nowem Szczyrbs kiem Plesie, „Praga' 
w Tatrzańskiej Lomnicy, „Sport“ na 
Hrebionce i w. in. tak są urządzone, 
żeby gościom zapewnić maksymum 
wygód i rozrywek. Ponieważ oprócz 
hotelów tych niema tutaj żadnych in- 
nych domów mieszkalnych, żadnych 
fabryk, albo osad wiejskich, panuje 
wszędzie idealny spokój, a powietrze 
jest absolutnie czyste i zdrowe. Pok»je 
w hotelach urządzone są wprost koni- 
fortowo, w każdym pokoju jest woda 
bieżąca zimna i gorąca, ogrzewanie 
centralne i t. d. Każdy hotel ma restau- 
rację i kawiarnię, w których przygry- 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
30 LIPCA. 

Front  północno-wschodni. Walki 
naszej 4-ej armji przybierają obrot 
szczególnie niepomyślny. Akcja ni- 
przyjaciela z rejonu Wysokie Litew- 
skie (na północny zachód od Brześcia 
Litewskiego), zagraża bezpośrednio 
Brześciowi i przeprawom na Bugu.” 

Prawe skrzydło l-ej armji w rejo- 
nie Brańska. Na Narwi rozwijają się 
zaciekłe walki. Nieprzyjaciel rozszerza 
swój wczorajszy wyłom na potudnie 
od Tykocina. Na odcinku 10-ej dywizji 
piechoty, oddziały pułków 30 i 41-go 
pod dowództwem podpułkownika Jacy 
nika, kontratakiem odzyskują w cało- 
ści baterję straconą wskutek gwałtow 
nego natarcia nieprzyjacielskiego na 
północ od Suraża, przyczem wzięto ty- 
siąc jeńców. 

Naczelne dowództwa tworzy w 

Ostrołęce grupę generała Wroczyńskie 
go złożoną z brygady jazdy i oddzia- 
łów ochotniczych celem odciąże 1a 
obleganej Łomży i zabezpieczenia le- 
wego skrzydła 1-ej armji. 

Nieprzyjaciel zajął Nowogród. 
Dowództwo 1-ej armji objął gene- 

rał Jędrzejowski. 
Front południowo-wschodni. Nad 

Seretem przeciwnatarciami przywró- 
cono dawną sytuację. 

Oddziały grupy generała Krajew- 
skiego, które przedwczoraj zdobyży 
Busk, posunęły się około 20 kilome- 
trów na północ, zajmując Toporów po 
walkach z jazdą Budiennego. 

Natarcie 2-ej armji z wschodniego 
brzegu Styru posuwa się naprzód 
wśród ciężkich walk. 

  

LOT DOOKOŁA EUROPY 
Trzeba przyznać, że niemieckie organi- 

zacje sportowe tworząc imprezy  sporto- 
we robią to dobrze, a ponadto z rozmachem, 
na dużą skalę. 

Weźmy dla przykładu choćby bieżący 
sezon. 

Lot dookoła Europy na awjonetkach, od- 
bywający się obecnie, jest największą bodaj 
tego rodzaju imprezą. Zorganizował go Aero 
klub Niemiec. Albo międzynarodowy raid 
automobilowy na przestrzeni 10.000 klm. 
Rozpocznie się on za kilka tygodni, a trasa 
jego przebiega m. in. i przez Wilno. 

Wróćmy jednak do lotu awjonetek. 
Zgłoszono 100 maszyn różnych narodo- 

wości (30 niemieckich, 12 polskich, 7 angici- 
skich, 6 francuskich), startuje 60. Podczas 
badania aparatów wysuwa się dla polskiej 
drużyny pierwsza przeszkoda. Awjonstki 
Gadgowda i Orlińskiego przekraczają grani- 
ce wagi maksymalnej. Zachodzi konieczność 
zamiany niektórych części na lżejsze, wresz- 
cie obie zostają przyjęte. 

Start rozpoczyna się 21-g0 o 8 rano — 
w Berlinie. Co 4 minuty wypuszczają po 
pięć maszyn» Por. Żwirko, Karpiński i Ba- 
jan trafiają do pierwszej grupy. Startują do- 
brze i biorą kurs na Brunswik dokąd pierw- 
szy przybywa Anglik Butler bijąc o 11 minut 
pierwszego Polaka — Żwirko. 

Szybkie załatwienie formalności kontrol 
nych i jazda dalej — do Frankfurtu nad Me- 
nem. 

Z' Frankfurtu startują Polacy bez Mu- 
ślewskiego, zmuszonego przeprowadzić drob 
ny remont. Reims, Calais, Bristol. Anglicy 
nadają raidowi mordercze tempo, jakkolwiek 
głównem zadaniem raidu jest wykazanie re- 
gularności lotu, a nie tempo. Polacy trzyma- 
ją się dzielnie, tylko Karpiński zmuszony jest 
przerwać lot. Atak ślepej kiszki pakuje zo 
do szpitala. 

Warunki atmosferyczne psują się. Deszcz 
ulewny i wicher utrudniają przelot trasy Ca- 
lais-Bristol. 

Polacy suną ława. Płończyński, Więc- 
kowsk, Gedgowd, Orliński, Dudziński, Babiń- 
ski, Lewoniewski; Żwirski, Por Bajan wyr- 
wa! się naprzód i depcże po piętach szpicy 
raidu. 

Sznur maszyn szybujących w przestwo- 
rzach wydłuża się. Czołowa grupa przelecia- 
ła przez Paryż, Pou i zbliża się do Madrytu, 
ogon pozostaje koło Paryża, a nawet jeszcze 
dalej. Są' tu maszyny słabsze, nie mogące 
nadążyć za Anglikami. 

W czwartym dniu raidu złe warunki 
atmosferyczne znów dają się we znaki. Eska- 
dra polska siedzi w Pou. Czekają na pogodę 
aby „przeskoczyć* przez Pireneje, gdy tytn- 
czasem dwaj Niemcy Dipont i v. Massen- 
bach i Muślewscy zagrzęźli w Anglji. Siedzą 
w Bristolu. 

25 b. m. kierownictwo raidu odwołuje 
zakaz startowania z Pau przez Pireneje. Ru- 
sza 40 awjonetek. Na czoło wysuwa się 4 
Anglików i 2 Niemców. Siedem aparatów 
wycofuje się zupełnie. Muślewski ma zepsu- 
te łożysko kulkowe w motorze. Stracił czas. 
Poleci poza konkursem. i 

W Londynie zdarza się pierwszy tragicz 

ny wypadek. Lecący w charakterze „gościa 

dziennikarz niemiecki von Reden, przysuwa 
się nieostrożnie do aparatu. Śmigło zabija 
go na miejscu. я : 

26-go Polacy są wciąż jeszcze w Hiszpa 

nji. Dudziński dolatuje do Sewilli, Bajan i 
Więckowski przybyli do Getafe, Żwirko ma 

katastrofę. Lądując pod Saragossą  nadwy- 
ręża aparat, na szczęście sam jest bcz 
szwanku. Ten sam los spotyka aparat panny 
Dungern (Niemcy). 3 

Podczas, gdy Polacyp męczą się nad 
Hiszpanją, w Poznaniu czynione są przygo- 

towania do przyjęcia pierwszych  uczestni- 
ków raidu. Napróżne są te oczekiwania, gdyż 

obawa przed huraganem zatrzymuje. 
ków we Wrocławiu. 

. Nadchodzi tragiczna wiadomość. Na lot- 
nisku w Lionie, Niemiec Offerman zawadza 
przy lądowaniu o antenę radjostacji. Apa- 
rat pada, zapala się i obaj lotnicy (Offerman 
i mechanik Jerzewski) giną w płomieniach. 
Z szeregów niemieckich lotników ubywa już 
trzy osoby. 

27-go pierwszym przybywa do Warsza- 
wy Niemiec Poss z mechanikiem  Starzyń- 
skim (znów Polak mechanikiem na apara- 
cie niemieckim). 'W ślad za Possem nadla- 
tuja Anglicy Thorn i Broad. Wszyscy skarżą 
się na pogodę. Przelot z Poznania dał się 
we znaki, to też wszyscy nocują w Warsza- 
wie. Mało już zostało 825 kilometrów i ko- 
niec zmagań, koniec niebezpieczeństw i szar 
pania nerwów. 

28-go od samego rana ruch na lotnisku 
warszawskiem. Przylatuje Anglik Butler. W 
jedną godzinę 21 m. zrobił od 286 kim. Re- 
kordowy czas. Po kwadransie ląduje zeszło- 
roczny zwycięzca Niemiec Morzik, potem 
Francuz Finat, Niemiec Pasewaldt i arcyksią- 
że Habsburg-Bourbon. Grupa ta odlatuje 
stopniowo do Królewca mimo, że nad jezio- 
rami pruskiemi leży gęsta mgła. Maruderów 
wydał l wreszcie przybywa pier- 
wszy Polak — Płończyński na й RDW 2 y 40 konnej 

Entuzjazm. Kwiaty. Brawa. 
Nadchodzi meldunek, że z Poznania wy- 

startowali: por. Bajan na sto-konnej R. W. 
D.. i lady Bailai. 

O 4 m. 33 po poł. na lotnisku w Berli- 
nie siadają dwa aparaty angielskie. Broad 
ląduje o 3 sek. przed Butlerem. Po 20 min. 
znów Anglik Thoru i Niemiec Poss. Dalej 
Morzik, Finat, Pasewaldt, ks. Habsburg-Bour 
bon, Andrews. 

Pierwszych lotników spotykają dźwięki 
hymńu „Uod sare tre King". Possa wita 
hymn niemiecki, Finata „Marsyljanka”. 

Następuje oficjalne powitanie. Wszyscy 
spoglądają w górę... lecą gdzieś pozostali za- 
współzawodnicy, nie groźni już. 

Nadchodzą dalsze wieści. Daleko w tyle 
pozostaje dziewięć uszkodzonych maszyn: 
w Sewilli 1, Madrycie — 3, Saragossie 2. 

lotni- 

Ciężka była Hiszpanja dla lotników. Pecho-- 
wa. Neininger w trakcie przelotu z Barcelo- 
ny do Nimes ląduje.. na morze. Ratuje go 
parowiec. 

W międzyczasie do Berlina dolatuje Płoń- 
czypński. Kolonja polska z konsulem Fenige- 
rem na czele gotuje owację. 

Fachowcy są zdania, że wyczyn Płon- 
czyńskiego „dosiadującego” lekką awionetkę 
P. 3 jest sukcesem niebyle jakim. W wałce 
z silnemi aparatami Anglików i Niemców 
trzymał się dzielnie i przebył wszystkie eta- 
py bez punktów karnych. 

Są dalsze wieści. Bajan jest tuż, tuż, a 
Lewoniewski wystartował z Berna. Babiński 
dopędza swoich. O pozostałych brak wiado- 
mości. 

W nocy zapewne nadejdą komunikaty o 
losie pozostałych lotników, a najdalej za 2,3 
dni dowiemy się, kto zdobył palmę pierwszeń 
stwa. Zapewne któryś z Anglików. W. T. 

Dr. G. WOLFSON 
(choroby skórne, weneryczne i mo- 
czopłciowe) WZNOWIŁ PRZYJĘCIE 
CHORYCH. Ul. Wileńska 7, tel. 10-67.   

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD. 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 
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wa pierwszorzędna orkiestra. Wiecz)- 
rami płoche giemzy ze zdziwieniem 
przysłuchują się dziwnym dźwiękom 
jazzbandu, rozlegających się ze wszy- 
stkich. lokali, gdzie w atmosferze og5!- 
nej, beztroskiej radości spędzają miło 
wieczory tatrzańscy turyści. 

Już kilka krótkich dni pobytu w gó 

rach wystarcza, by organizm człowie- 

ka oświeżył się i pokrzepił. Dlatego 

też w hotelach tatrzańskich zawsze 

jest pełno, gdyż kto tylko może na 2— 

3 choćby dni wyjechać „na powietrze 
ten jedzie zazwyczaj w Tatry. W roku 
bieżącym w uzdrowiskach tatrzańskich 

było specjalnie żywo, a to na skutek 
tego, że przed paru tygodniami 'odby- 

wały się w Szczyrbskiem Plesie obra- 

dy ministrów Małej Ententy. W pięk- 
nych hotelach całemi dniami biegali z 
zafrasowanemi twarzami niezliczeni se 
kretarze, z elegancko urządzonych po- 

kqi rozlegał się stuk maszyn do pisa- 

nia, a między świerkami ogrodów ho- 

telowych migały się szare uniformy 
czechosłowackich żandarmów... 

Konferencja Małej Ententy skończy 
ła się jednak, ministrowie i ich sztaby, 
dyplomaci i dziennikarze, rozjechali się 
stopniowo, żandarmi powrócili do 
swych garnizonów, a'na ich miejsce 
przybyli do uzdrowisk tatrzańskich 
zwykli kuracjusze i turyści. 

Życie w Tatrach odbywa się wszę- 

i / 

dzie według jednego i tego samego 
szablonu. Wstaje się, — rzecz jasna, 
— bardzo wcześnie, następnie spoży- 
wa się śniadanie, które składa się z ka- 
wy, rogalików, masła i miodu. Na 
obiad dostaje się najrozmaitsze potra- 
wy, smacznie bardzo przygotowane. 
Podwieczorek o godzinie piątej, spo- 
żywają kuracjusze przy dźwiękach jaz- 
bandu, który przygrywa również pod- 
czas kolacji. Pomiędzy poszczególnemi 
posiłkami goście kuracyjni spędzają 
czas na wycieczkach górskich, grze w 
tenisa, no i przedewszystkiem na... 
wchłanianiu w siebie znakomiteg, 
zdrowego górskiego powietrza. 

Życie w Tatrach panuje nietylko la 
tem. Po krótkim jesiennym „martwym 
sezonie” rozpoczyna się tutaj już w po 
czątkach listopada sezon zimowy, ścią 
„gający w Tatry tysiące narciarzy, łyż- 
wiarzy i t. p. Wtedy w hotelach ta- 
trzańskich jest jeszcze bodajże żywiej, 
niż latem, ale o szczegółach tatrzańskie 
go sezonu zimowego napiszemy kiedy- 
indziej, — zimą. Wtedy wrażenia bę- 
dą bardziej świeże i bardziej bezpo- 
Szczyrbskie Jiezioro, w lipcu 1930 r. 

średnie... K. 

+   
t  



Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Konferencja w sprawie przemysłu rolnego 
Przed kilku dniami odbyła się w 

„Ministerstwie Rolnictwa trzecia z 
zkolei konierencja rolnicza poświę- 
cona specjalnie omówieniu potrzeo 
przemysłu rolnego. Podajemy poniżej 
przebieg i wyniki konferencji według 
sprawozdania „Gazety Handlowej: 

". Na konferencji wystąpiły z całym 
szeregiem oświadczeń wiążących za- 

| interesowane organizacje t.j. War- 
szawski Związek Cukrowni i Zwią- 

| zek Plantatorów. Oświadczenie stwier 
, dza, iż istotną częścią składową kont- 

aktu ramowego dla plantowania bu- 
| raków cukrowych w 1931—32 i nastę 

, pnych kampanjach będzie nietylko 
, cena surowca, warunków jego dosta- 

wy iform płatności, lecz również usta 
lenie globalnego areału plantacyjnego 
na terenach b. Kongresówki, Kresów 
Wschodnich, Małopolski i Śląska, jako 
też minimalnego areału plantacyjnego 

/ indywidualnie dla poszczególnych cu- 
krowni. 

@ I 

Organizacje te wyraziły swą zgo- 
dę, iż w razie zatargu na tle niezawar- 
cia kontraktu ramowego, powołany ma 
być medjator wybrany na podstawie 
wspólnego porozumienia, wyznaczo zy 

, przez p. ministra Skarbu. Szeroka ak- 
| cja propagandowa, w kierunku zwięk- . 

szenia spożycia cukru w Polsce prowa 
| dzona przez związki cukrowni z dużym 
nakładem kapitału i pracy winna być 
poparta czynnie przez rząd. Tak więc 
winno być zwiększone spożycie cukru 
w armji i więzieniach oraz umożliwie- 
wione spożycie cukru przez dziwci 
w szkołach. Zw. plantatorów winny 
wprowadzić stopniowo cukier in natura 

, do świadczeń robotników roln. Propa- 
 ganda winna objąć organizacje społe- 

| czne czuwające nad stanem zllrowoi- 
ności. Wina owocowe i piwa słodowe 

/ nałeży oswobodzić od akcyzy. Trudno 
ści przy eksporcie przetworów owo- 

| cowych lub cukierniczych winny być 
| skasowane. Na konierencji podniesio 

no zagadnienie zuzycia cukru wew- 
, wnątrz i nazewnatrz kraju, jako pa- 
| szy treściwej dla inwentarza. W spra- 

, wie tej mieszana komisja sfer zainte- 
resowanych (cukrowników i plantato- 
rów) złożyć ma rządowi w terminie 

| $ miesięcznym swe wnioski o zuży*- 
kowaniu cukru w tej lub innej formie 
a iabrykacji pasz treściwych. Uru- 

, Chomione być mają ponadto specjal- 
| ne suszarnie buraków, przyczem ko - 
,ferencja prosi o materjalne poparcie 

tej inicjatywy przez rząd. 

Wciągu 6 miesięcy opracowany 
ma być szczegółowy plan rozbudowy 
kolei i kolejek oraz dróg bitych, ma- 
jących na celu obsługę produkcji bu- 
raczana-cukrowniczej. Pozatem — Ко- 
niecznem jest zastosowanie doraźnych 

  

nie terminu akcyzowego z 6 do 9 mie- 

wego dostarczanych przez cukrow- 
nie nawózów sztucznych, nasion bu- 
racznych, wysłodków i węgla, obni- 
żenie nadmiernych stawek ubezpiecze 
niowych, podniesienie stawek celnych 
na cukier, obniżenie taryf kolejowych 
na cukier eksportowy, ulgi w pobiera- 
niu podatku obrotowego, obniżenie 
stawki ulg celnych dla maszyn i apa- 
fatów nie wyrabianych w kraju do 
20 proc. cła, powiększenie kredytów 
plantatorskich z równoczesnem obniże 
niem stopy procentowej i t. d. 

  
Drugą dziedziną przemysłu rolne- 

go jest przemysł spirytusowy.  Prze- 
dewszystkiem proponowana jest zmia 
na rozporządzenia do ustawy 0 mo- 
Ne spirytusowym z dnia 26 marca 

X. 1927. Zmianie ulec winien w pierw- 
Szym rzędzie obecny system oblicza- 
nia zaników na jednolitą formę zaniko- 
wą 0,5 ad ilości wyprodukowanej w gorzelniąch. Gorzelniom winny być zwracane należności za zaniki w gra- hicach podwójnych dotychczasowycn 
norm, pobrane w ciągu kampanii 
192829 1 1929—30. Konieczne 
Jest podniesienie wartości gorzelni i 
Przywrócenie stawki na amortyzację i łe: urządzeń z 6 na 10 proc. Projek 
cwane przez P. M. S. podniesienie za wartości alkoholu w surówce rolniczej co_wywołałoby konieczność inwesty- ci, 15 do 20 tys. zł. w około 500 go- JZEMACH, | winno być zaniechane narazie. Ga 

i rzelniom, którć były zmu- zwa do zamiany aparatów rozpędo- obie powinno się udzielać za po- = sia B. G.K. lub konsorcjum Ма рна ар ork m u i centowego, <iniego kredytu niskopro 

Spożycie spirytusu znacznie wzmóc 
| 8: zużycie go dla celów napędo- 
|Wych, mieszając go ze środkami na- 

' pędu w wysokości 30 proc. zawarto- 
Ści spirytusu. Sprzedaż mieszanki ną 
Pędowej winna być uskuteczniona nie 
tylko przez „Polmin*, ale i inne kon- 
MY, z któremi Dyrekcja P. MS: 
Mną zawrzeć odpowiednie układy. 

„Uožatem konieczne jest wydatniej- 
A Loparcie eksportu spirytusu, przez 

€nie funduszu przy komisji po- p eksportu w wysokości 100 tys- 2 - Na premje przźy wywozie prze- 
 tWOTÓW spirytusowych i 20 tysięcy zł. 

środków zaradczych, jak przedłuże- @ 

  

Sięcy, zwolnienie od podatku obroto- | 

przy  wywozie spirytusu,  ce-lem 
zdobycia nowych rynków zbytu. 

Dla przemysłu przetworów ziem- 
niaczanych przedewszystkiem koniecz 
ne są kredyty specjalne na okres 
kampanji na' sfinansowanie zakupu 
ziemniaków, węgla i worków. Prze- 
twory ziemniaczane przy' eksporcie 
winny być zwolnione od podatku ob- 
rotowego, a przy transporcie winna 
być zastosowana 25 proc. ulga. Ko- 

$ . © 

niecznem jest obecnie wprowadzenie 
cła na kukurydzę. Celem wzmožeiia 
eksportu należy zastosować do 31 
lipca r. 1931 premję eksportową па 
mączkę (10 zł. 1 q), na dekstrynę, 
(113 zł. do łącznej ilości 15 tys. tona, 
oraz na syrop (10 zł. — 2.500 t.) i 
płatki ziemniaczane (6.65 zł. — 12 tys. 
ton.). Akcja mająca na celu stworze 
nie jednolitej organizacji Krochmalni- 
ctwa w Polsce winna być poparta 
przez rząd drogą udzielenia ulg kolejo- 
wych, premjowanie eksportu 
it. d. (—) 

Możliwości eksportu polskiej kazeiny 
i galalithu do St. Zjednoczonych 

Stany Zjedn. pod względem produkcji ka- 
zeiny nie są samowystarczalne. Olbrzymie 
ilości tego produktu zużywane przez miej- 
scowe przemysły, zmuszają - Stany Zjedno- 
czone do importowania z zagranicy. Od 
26-u do 30-miljonów funtów angielskich 
kazeiny, kosztem od 3-ch do 4-ch miljonów 
dol. 

W 1928 roku import kazeiny 
Zjednoczonych przedstawia. się 
zrodeł pochodzenia następująco: 

do St. 
według 
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dol. 
1. Argentyna 23.138,945 2.950.796.— 
2. Niemcy 2.196.194 — 292.248.— 
3. Francja 1.905.700 — 247.760.— 
4. Holandja 555.061 72.820.— 
5. Danja 239.705 й 
6. Kanada 237.352 „782. 
7. Nowa Zelandja 198.464 „210. 
8. Anglja 100.113 „764. 
9. Indje Bryt. 66.241 .666. 

10. Austrja 13.440 1.929.— 

dol. 
RAZEM 28.651.215 8.677.941.— 

  

„W 1929 r. import kazeiny do Stanów 
Zjednoczonych wynosił 27.583.339 funtów 
angielsk. o deklarowanej wartości $ 871.987 

W ciągu I-go kwartału r. b. import 
kazeiny do St. Zjednoczonych wyniósł 
1.177.730 funtów angielskich o deklarowa- 
nej wartości $ 871.987. 

— daży i popytu 

Cło wwozowe od kazeiny, zgodnie z 
obecnie obowiązującą taryfą celną St. Zje- 
dnoczonych jest następujące: 

Par. 19 Taryfy: Kazeina lub lactarena 
— 5 i pół centa od funta angielskiego. 

Par. 33 Taryfy: Galalith w kawałkach, 
w arkuszach, w prętach lub innej formie, 
w stanie surowym — 25 centów od funta 
ang. Wstanie częściowo lub całkowicie 
przyrządzonym — 50 centów od funta ang. 
plus 40 proc. ad valorem. 

Par. 42 taryfy:  Kazeina kolejowa — 
25 proc. ad. valorem. 

Oprócz zwykłych dokumentów 
prowadzających i świadectwa pocho 
zawizowanego przez Konsulat Amerykański 
w Polsce przy eksporcie kazeiny, prze- 
znaczonej do celów spożywczych należy 
dołączyć specjalne oświadczenie w Konsu- 
lacie Amerykańskim w Polsce 
rzu konsularnym Nr. 198, 
przez Konsulat. 

z, Ceny miejscowe w zależności od po- 
podlegają, oczywiście usta- 

wicznym wahaniom. Obecnie ceny kaze- 
iny teoniczne utrzymują się dokoła ośmiu 
iny technicznej i utrzymują się dokoła ośmiu 
centów za funt angielski f. o. b. poft amery- 
kański. Ceny na galalith — od 15 do 20-tu 
ćentów za funt angielski w zależności od 
gatunku i ilości oraz ceny za kazeinę kolejo 
wą — dokoła 10 c. za funt ang. f. o. b. — 
post Ameryka. + 

Konsulat Polski miał możność skon- 
statować, iż większość firm importujących 
kazeinę, chętnie nawiązałoby stosunki han 
dlowe z Polską, w każdym jednak wypad- 
ku importerzy tutejsi w tym względzie mu- 
sieliby otrzymać próbki proponowanego 
przez firmy polskie towaru. 

rze- 
zenia 

na formula- 
dostarczonym 

Z IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ w WILNIE 
Izba Przemysłowo - handlowa w Wil- 

nie komunikuje, że Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu zawiadomiło o przyznaniu na kwar 
tał bieżący następujących kontyngentów 
umownych: 

Jugosłowiańskich, czereśnie świeże, nowy 
kontyngent ważny do dnia 30 września r. b. 
200 tonn, 4 

Śliwki świeże, nowy kontyngent ważny 

KC TATTO EITI 

W. słońca o godz. 3 m. 52 

4. słońca o god:, 7 w. 32 

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 
U. S$. B. w Wilnie. 

z dnia 29. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 757 

Temperatura Średnia -l- 19 

-1-22 

Temperatura najniższa -|- 14 

Opad w milimetrach: 0,3 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: stan stały 

U w agi: rano dźdża, popołudniu pogodnie. 

Temperatura najwyż 7а 

Zachodni 

URZĘDOWA. 
— Prawo łaski przy stosowaniu kar ad- 

ministracyjnych. P. minister spraw wewn. 
zwrócił ponownie uwagę wszystkim wojewo- 
dom na konieczność poddawania każdej wpły 
wającej prośby o darowanie kar administ:a- 
cyjnych szczegółowemu zbadaniu. Chodzi o 
stwierdzenie czy w konkretnej sprawie zacho 
dzą rzeczywiście ważne i wyjątkowe okoiicz 
neści, przemawiające za darowaniem kary. 

Ostatnio Min. Spraw Wewn. stwierdziło, 
że odnośne przepisy nie są stosowane, wsku 
tek czego ilość spraw, kierowana wciąż 
wzrasta lub z powodu braku wymogów nie 
może być rozpatrywana. P. Minister Spraw 
Wewn. zwraca uwagę, że „prawo łaski* mo- 
że być stosowane jedynie w wyjątkowych 
wypadkach i poleca wydać odnośnym wła- 
dzom zarządzenie, aby władze te już przy 
rozpatrywaniu sprawy karno administracyjnej 
i ustalaniu wysokości: i rodzaju kary braiy 
pod uwagę takżestosunki majątkowe i za- 
robkowe obwinionych. 

WOJSKOWA 

— Odroczenia wojskowe dła studentów 
zagranicznych zakładów naukowych. Na listę 
zagranicznych uczelni wyższych, których słu- 
chaczom przysługują prawa takie same, jak 
student.om uniwersytetów krajowych, od- 
nośnie uprawnień w dziedzinie służby woj- 
Skowej wciągnięta została również wyższa 
szkoła budownictwa w Wejmarze. 

MW związku z tem studentom polskim, 
studjującym na tej uczelni przysługuje rów- 
nież prawo do korzystania z odroczeń służby. 
wojskowej. 

AKADEMICKA ° 

— Ulgowe bilety kolejowe, wizy ulgowe 
i bezpłatne dla studentów wyjeżdżających 
zagranicę. Akademickie Biuro Informacyjne 
m Centr. Kom. Wyk. podaje do wiadomo- 

ci wyjeżdżających na studja zagr. że po Porozumieniu sie z odpowiedniemi czynnika- 
mi uzyskało bilety ulgowe kolejowe dla wy- 
jeżdżających na studja do Niemiec Francji, Czechosłowacji i Belgji. ż : : 

W związku z powyższem biuro urzą- 
dza grupy na wzór roku ubiegłego i infor- macje w sprawie ulg kolejowych  udziełane 

do końca roku b. 500 tonn. 
Winogrona świeże, nowy kontyngent 

ważny do końca roku b. 250 tonn. 
Węgierskich, proso łuszczone (kasza 

jaglana) nowy kontyngent 200 tonn. 
Winogrona świeże, kontyngent podwyż- 

szony z 2.000 tonn na proc. 4.000 
Morele świeże, kontyngent podwyższo- 

ny 200 tonn na 300. 

  

ONIKA 
będą z dniem 3 sierpnia. Zaznacza się, że 
przejazdy grup odbędą się w wagonacn 
przez nas zarezerwowanych. я 

Biuro wydaje dowody Międzynarodowej 
konfederacji Studentów. (C.I.K.) na podsta- 
wie których otrzymuje się ulgowe i bezpłatne 

S dia ae komunikujemy, że zapisy 
na uczelnie zagraniczne rozpoczęły się na 
nowy rok akademicki 1930—31, przeto za- 
leca się zainteresowanym wcześniejsze załat- 
wienie zapisu, by nie narazić się w później- 
Szym terminie na ewentualność odmowy 
przyjęcia na rok akademicki 1930 — 31. 
Biuro udziela wszelkich informacyj oraz za- 
łatwia wszystkie formalności zapisu na uczel 
nie zagraniczne. 

Biuro mieści się w Warszawie przy ul. 
Plac Żelaznej Bramy Nr. 6 m. 36, telefon 
253—68 i czynne jest oprócz niedziel i świąt 
od godz. 9 do 15 i od 17 do 19. 

ZAŁOBNA. 

— W związku ze śmiercią śp. Je- 
rzego hr. Hutten - Czapskiego p. woj. 
Wł. Raczkiewicz wysłał depesze k'n- 
dolencyjne do rodziny zmarłego 0: :z 
do Konwentu Polonia. Zmarły, jak wia 
domo, był filistrem oraz prezesem Koła 
Filistrów Konwentu Polonia. 

RÓŻNE. 

— Załatwianie podań bez marek stem- 
plowych. Często się zdarza, że do urzędu 
wpływa podanie, od którego nie uiszczono 
opłaty stemplowej. Zachodzi wtedy kwestja 
czy podanie takie może być załatwione. Otóż 
w tej sprawie Ministerstwo Skarbu w wy- 
kładni ustawy o opłatach stemplowych wy- 
jaśniło, że podanie, od którego zostało wnie 
Sione, jest zdania, iż załatwienie jest koniecz 
ne w interesie publicznym, t. j. jeżeli urząd 
upatruje w załatwieniu podania korzyść po- 
wszechną. Jeżeli w przypadku powyższym 
załatwienie podania ma jednocześnie znacze 
nie dla petenta ze względu na jego interes 
indywidualny, ujawniony w sprawie konkret 
nej, jeszcze nierozstrzygniętej, to należy jed- 
nocześnie z zalatwieniem zażądać  do- 
datkowego uiszczenia opłaty stemplowej. 

Jeżeli natomiast w przypadku wymienio 
nym podanie nie.ujawnia sprawy konkretnej, 
z którą wiąże się indywidualny interes pe- 
tentu, a jeszcze nierozstrzygniętej, to poda- 
nie wogóle jest wolne od opłaty. 

Wszelkie indywidualne podania bez opła 
ty stemplowej nie podlegają rozpatrzeniu. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś po raz 

ostatni wartościowa komedja T. Jaroszyń- 
skiego „Sąsiadka”, która dzięki doskonałej 
grze zespołu odniosła wielki sukces artystycz 
ny. Wykonawcy ról głównych J. Wernicz, R. 
Wasilewski i L. Żurowski — tworzą praw- 
dziwe kreacje. 

_ — Najbliższa premjera. W piątek wcho- 
dzi na repertuar teatru w Lutni pełna humo- 
ru i zabawnych sytuacyj doskonała kroto- 
chwila B. Praxy „Jej chłopczyk”. W wyko- 
naniu tej arcywesołej sztuki bierze udział 
cały prawie zespół artystyczny pod reżyserją 
R. Wasilewskiego. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Ostatnie występy rewji warszaw- 

skiej. Dziś i jutro dwa ostatnie przedstawie- 
nia rewji warszawskiej „A u nas, jak w Pa- 

{ 

wo 
  

  

Jerzy hrabia Hutten - Czapski 
Obywatel Ziemi Mińskiej, Prezes Związku Polaków z Kresów Biał. Zakordonowych, Prezes Koła Filistrów Konwentu 

Polonja w Wilnie, Prezes Oddz. Wil. Związku Obrony Mienia Polaków w Rosji, b. Sędzia Honorowy Sądu 
Wilnie, Czł. Zarz. Wil. Okr. Polskiego Czerwonego Krzyża, Czł. Kom. Rewizyjnej Wileńskiego Banku 

Rewizyjnej Wil. Prywatnego Banku Handlowego, opatrzony 

26 lipca b. r.. przeżywszy lat 69. 

Św. Sakramentami po ciężkich 

Okręgowego w 

Ziemskiego, Czł. Kom. 

cierpieniach zasnął w Bogu dnia 

Pogrzeb w Mordach ziemi Siedleckiej odbył się dnia 28 lipca, o czem zawiadamia krewnych. przyjaciół i znajomych, 

pogrążona w głębokim smutku R ODZINA. Md 

BREDA ОСН ИНЕ НЕС ЛЫ EEST SANT TT ARORA 

Niezwykła afera z przesyłkami kolejowemi 
Przed dwoma tygodniami notowaliśmy że na stacji towarowej w Wilnie zaginę- 

ła przesyłka wartości 25 tysięcy złotych wysłana z Łodzi pod adresem B. Związku Spó- 

ryżu!* Udział bierze cały zespół z Czerniaw- 
ską, Morawską i Czermańskim na czele. Sze- 
reg efektownych produkcyj baletowych wy- 
kona Topolnicka i Ostrowski z zespołem 
girls. Wielkiem powodzeniem cieszą się utwo 
ry wykonywane przez zespół Hollywood-re- 
wellersy. Program ostatniej rewji jest nader 
interesujący i małowniczy, to też cieszy się 
wielkiem powodzeniem. 

Jutro ostatnie przedstawienie rewji. Bile- 
ty nabywać można w kasie teatru w Lutni 
od 11 do 4 po poł., od godz. zaś 5-ej w ka- 
sie Teatru Letniego. 

Koncert M. Erdenko. Po wielkich sukce- 
sach artystycznych w kraju i zagranicą — 
fenomenalny skrzypek-wirtuoz Michał Erden- 
ko wystąpi raz jeden tylko we czwartek, w 
gmachu Teatru Lutnia. Program konc-rtu 
składa się z arcydzieł muzycznych  wybit- 
nych kompozytorów: R. Sztrauss (sonata es- 
dur), Szymowski, Rimskij-Korsakow, Bizet- 
Sarasate i wielu innych. Na koncercie wystą- 
pi również wybitna pianistka Dina  Golcer 
(Bach-Busoni, Liszt, Szumann). Koncert wy- 
wołał zrozumiałe zainteresowanie. Ceny 
miejsc od 1 zł. Bilety w kasie „Lutni* vod 
1! do 9 wiecz. bez przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Wanda — Trzy namiętności. 
Hollywood — Karuzela Grzechu. 
Światowid — Wyrok bez sądu. 
Heljos — Serce ulicznicy. 
Miejskie — Więzień z wyspy św. Heleny 
Ognisko — Szampańskie życie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
mmm 

— Wypadki w ciągu doby. Ogółem wy- 
padków za ub. dobę było 68, w tem kradzie 
ży 7, opilstwa 20, przekroczeń administra- 
cyjnych 22. 

— Dalsze sprawki „wujaszka* z Litwy. 
Zbiegły z N. Wilejki po dokonaniu tam pod- 
stępnej kradzieży oszust, podający się za 
przybyłego z Litwy handlarza, zawitał oneg- 
daj do Landwarowa, gdzie podawał się za 
przybyłego z Małat mieszkańca Landwarowa 
Jakóba Szapiro. Š 

Przy okazji oszust požyczyt na „chwilkę“ 
od Szapiro pewną sumę pieniędzy i po nc- 
cy ulotnit się z miasteczka. 

— Postrzelenie się. W lesie koło wsi Kar 
Szuny pow. Wil. Trockiego postrzeliła się 
ciężko w pierś 29 letnia Helena Masławska. 
Ranną przywieziono do Wilna i ulokowano 
w -szpitalu. 

— Autobus przewrócił budkę z pa 
pierosami. Wczoraj rano przy zbiegu 
ulic Królewskiej i Zamkowej (po stro- 
nie województwa) (pajężdający аи:о 
bus zawadził o róg budki z papierosa- 
mi stojącej tuż przy chodniku i wywró 
cił ją. 

Inwalida, siedzący w środku budki 
został zasypany odłamkami pobitego 
szkła i przygnieciony daszkiem budki 
doznał uszkodzenia krzyża i poranie..ia 
rąk. 

— Syn okradł ojca. W dniu 27 b. m. 
do. mieszkania Borysewicza Kajetana W. 
Pohulanka 11 między godz. 19 — 10 niezna- 
ni sprawcy skradli ubranie, oraz po przepi- 
łowaniu kłódki dostali się do kufra, skąd za- 
brali żelazną kasetkę, zawierającą 800 z. 
gotówką, 3 dolarówki, 195 rubli ros. w zło- 
cie, 25 rubli srebrem i biżuterję ogólnej war 
tości 3.000 zł. Dochodzenie ustaliło, że kra- 
dzieży dokonał syn poszkodowanego Bory- 
sewicz Stanisław lat 17. W rezultacie zarzą- 
dzonych poszukiwań w dniu 28 b. m. o godz. 
11 przy ul. Mickiewicza koło Banku Ziem- 

„skiego został zatrzymany Borysewicz Stani- 
sław w towarzystwie Pietrzykowskiego Zbig 
niewa, bez stałego miejsca zamieszkania. 
Przy zatrzymanym Borysewiczu znaleziono 
pieniądze, zaś biżuterię z kasetką ukrył przy 
pomocy Pietrzykowskiego na górze Trzech 
Krzyży. Kasetkę odnaleziono. Borysewicz za 
pomoc wypłacił Pietrzykowskiemu 50 zł. 
Że skradzionych pieniędzy brakuje 170 zł., 
którą to sumę Borysewicz wspólnie z Pie- 
trzykowskim roztrwonili» 

— Inspektor bankowy — przywłaszczy 
cielem. W dniu 28 b. m. dyrektor Spółdziei- 
czego Banku Handlowego w Stanisławowie, 
Pinkas Gotleb, zam. w Wilnie w hatelu Eu- 
ropejskim zamełdował o  przywłaszczeniu 
przez inspektora tegoż Banku Ernesta Ro- 
šciaka z biura reprezentacyjnego Banku na 
terenie m. Wilna, mieszczącego się przy ul. 
Portowej Nr.8, odcinków od sprzedanych 
obligacyj budowlanych w ilości 80 sztuk i 2 
zegarów stołowych imitacji bronzu. Wartość 
przywłaszczonych rzeczy Gotleb oblicza na 
2.000 zł. 

— Utonął uczeń. W dniu 28 b. m. o godz. 
13 Wierzbicki Tadeusz, lat 14, uczeń zam. 
przy ul. Filareckiej Nr. 62 kąpiąc się w rzece 
Wilji poniżej plaży Tuskulańskiej, natrafił na 
wi! i począł tonąć. Na ratunek tonącemu po- 
śpieszył pełniący służbę w pobliżu posterun- 
ku rzecznego, Rynkiewicz Piotr, który Wierz- 
bickiego uratował. 

iek Zarobkowych. 
Dochodzenie w tej sprawie doprowadziło do ujawnienia całej bandy oszustów, któ- 

ra działała w porozumieniu z urzędnikami stacji towarowej Grońskim i Kwiekiem, are- 
sztowanymi, jak donosiliśmy w pierwszych dniach śledztwa. 

Organizatorami szajki byli dwaj handlarze wileńscy Lejba Żabliński i Salomon Gua- 
man, którzy jeżdzili do Warszawy czyniąc wielkie zakupy manufaktury i galanterji, rze- 
komo na eksport za granicę. Drobną część należności wpłacali na miejscu, zaś towar 
szedł za zaliczeniem na rachunek tego lub innego banku. 

Firmy wysyłające nie mogąc doczekać się pieniędzy wobec niewykupienia transper- 
tów, żądały odesłania towarów, lecz miast manutaktury znajdowano w skrzyniach ka- 
mienie i piasek. Sprawcy kradzieży byli nieznani więc kolej płaciła krociowe odszkodo- 

wania. ` 
ego rodzaju „przemiany“ były właśnie uskuteczniane przez szajkę przy pomocy 

Urońskiego i Kwieka w ten sposób, że zamieniano skrzynie przy zachowaniu zewnętrz- 
nych wymiarów i opakowań co miało wielkię znaczenie przy wypłacaniu odszkodowania 
za „zaginiony* ze skrzyń towar. 

W chwili aresztowania kolejarzy Gutman i żabiński uważając się za zdemaskowanych 
zbiegli z Wilna lecz ujęto ich onegdaj tuż przed ucieczką do Litwy. 

wysłano icmh przedwczoraj pod eskortą do Łodzi w celu skonfrontowania z oszu- 
kanymi. 

Most Zielony w oblężeniu białej szarańczy 
Miljony białych małych motyli o charakterystycznym wyglądzie spadłe wczeraj 

wieczorem na most Zielony, co nadało mu niezwykły wygląd. 
Zdaleka most robił wrażenie że niespodziewanie zamienił kolor. 
Całe masy skrzydłatego robactwa:unosiły się w powietrzu cisnąc się do lamp elek- 

trycznych i zasciełając przejazd i chodniki. 
Musiano wezwać straż ogniową, która wśród wielkiego zaciekawienia tłumów 

przystąpiła do niszczenia robactwa za pomocą dymu. 
Należy dodać, że tego rodzaju zjawiska dają się zaobserwować już od paru lat i 

to zwykle pod koniec lipca. 

  

  

ZzSĄDÓW 
TRAGICZNY FINAŁ PEWNEJ MIŁOŚCI. 

Każda rzecz ma swój koniec, mówi przy 
słowie, nic więc dziwnego, że zbliżył się 
początek końca romansu dwojga zakocha- 
nych w sobie „po uszy* sąsiadów, Anay 
Szarkówny i Stefana Grygorowicza ze wsi 
'Tavzginiany pow. Lidzkiego. ; 

Kobieta zmienną jest... to tež inicjatywa 
zerwania powstała od Szarkówny, ktora 
wręcz oświadczyła „jedynemu że wychodzi 
zamąż za innego. 

Ciężko było odpalonemu kochankowi 
przeboleć ten cios, zwłaszcza, że w okresie 
szczęśliwego, powiedzmy,  narzeczeństwa, 
niejeden grosz wydał na poprawę gospodar- 
ki Szarkówny. 

Chodził za nią, prosił, perswadował, 
wreszcie klął, aż razu pewnego (6-1X 1929 
roku) na polu, wobec innych robotnic ude- 
rzył w twarz, a następnie płaczącą zamor- 
dcwał kilkoma uderzeniami siekiery. 

Po dokonaniu morderstwa zbiegł i ukry- 
wał się przez szereg dni. , 

Ujęto go i osadzono pod kluczem. 
Badany zeznał, że sam nie wie, jakim 

sposobem znalazła się przy nim siekiera. 
Krzywda wyrządzona mu, była przycz; - 

ną podniecenia, a podniecony do najwyższe- 
go stopnia popełnił zbrodnię. 

Sąd Okręgowy wyniósł wyrok skazują- 
cy go na 8 lat ciężkiego więzienia, Sąd Ape- 
lacyjny biorąc pod uwagę silne wzruszenie 
psychiczne w chwili popełnienia mordu uznał 
za wskazane złagodzić karę do sześciu lat 
zaliczając na poczet jej pięć miesięcy aresz- 
tu prewencyjnego. 

STER RWECTOEAPHPOEZZES OEI 

— Strach ma wielkie oczy. W dniu 26 

b. m. IV komisarjat P. P. otrzymał informa- 
cje, że o godz. 1.30 w nocy na ul. Wiłko- 
mierskiej została wepchnięta przemocą do 
taksówki jakaś nieznana kobieta i wywiezio 
na w niewiadomym kierunku. W chwili por- 
wania kobieta donośnym głosem miała wzy 
wać ratunku. Przeprowadzone dochodzenie 
ustaliło, że kobietą tą jest niejaka Masłow- 
ska ]ulja, Zwierzyniecka 29, która powraca- 
jąc z libacji z restauracji w towarzystwie 
znajomych jej szoferów:  Jarmułkiewicza 
Wincentego, Trębacka 18-a, Nojko Francisz- 
ka, Kalwaryjska 32, Nowogródzkiego Adama, 
Kalwaryjska 38 oraz niejakiego Jana, nazwi- 
sko którego dotychczas nie ustalono, będąc 
w stanie nietrzeźwym z niewiadomej przy- 
czyny zaczęła krzyczeć, co okolicznym miesz 
kańcom dało powód wyolbrzymienia wy- 
padku, aż do rzekomego porwania, Masłow- 
ska w towarzystwie wyżej wymienionych 
wróciła do domu autobusem Nr. 38114, kiero 
łaa przez szofera Jarmułkowicza Wincen 
ego. 

— Zatrzymanie złodziei. Obecnie wyja- 
Śniło się, że kradzieży ubrania na 3 szkodę 
Spiechowskiego Henryka, Dabrowskiego 10, 
dopuścił się Bartoszko Władysław, Połocka 
4 przy współudziale z innych wspólników, 
nazwiska których narazie nie zostały ustało- 
ne. Ustalono również, że Bartoszko skradzio 
ne ubranie sprzedał paserom pod Halą Miej- 
ską. Bartoszka aresztowano. 

  

  

Wsnółpraca filij 
„Białoruski* Robotniczo - Włościański Klub Poselski ) 

swych jaczejek cyrkularz w ktėrym powiadamia, že Ukraiūska partja Sel-Rob ( 

komunistycznych 
wystosowat do sa 

legalna 
przybudówka komunistyczna) zwołuje w Małopolsce Wschodniej zjazd partji. Wobec 
wspólnych dążeń BWRKP nakazuje jaczejkom wysłanie na zjazd swych mężów zaufa- 
iia i wzięcia udziału w dyskusji i przy omawianiu wytycznych na przyszłość. 

- Aresztowania wśród wywrotowców 
Dalsze śledztwo w sprawie knowań Ukolewicza i kompanji przygotowujących wy- 

stąpienia komunistyczne na pierwsze dni sierpnia doprowadziło na podstawie należnych 
notatek i in. dowodów do dalszych aresztowań wśród komunistów i PPS Lewicy. Ogó- 

łem aresztowano 11 osób. Wszyscy pozostają. pod zarzutem agitacji za wywołaniem 

antypaństwowych zamieszek. 

RADjJ) 
SRODA, DNIA 30 LIPCA 1930 ROKU 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 12.3: Muzyka z płyt 

mofonowych. 
12.30 — 13: Audycja dla dzieci z War- 

szawy. 
13.00: Kom. meteorolog. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Chwilka strzelecka. 

‚ 17.35 — 18.00: Monolog regjonalny 
Ciotki Albinowej — wygł. p. K. Aleksan- 
drowiczowa. 

18.00 — 19.00: Koncert z Warsz. 
„ 19.00 — 19.20: Odcinek powieściowy 

(Lalszy ciąg czytania „Opowieści zasłysza- 
nych“ J. Conrada. 

19.20 — 19.50: Pieśni Eugenjusza Dzie- 
wulskiego do słów Kazimiery lłakowiczów- 
ny w wyk. p.  Zubolewickiej (śpiew) i 
autora (akomp.) 
ё 19.50 — 20.00: Program na czwartek 
i rozmaitości. 

20.00 — 24.00: Transm. z Warsz. Pra- 
sowy dziennik  radjowy, koncert, komuni- 
katy i muzyka taneczna. 

CZWARTEK, DNIA 31 LIPCA 1930 ROKU 
11.58.: Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35: Muzyka z plyt gra- 

mofonowych. 
13.00: Kom. meteorolog. 
15.50 — 16.15: Odczyt turyst. - kraj. 

z Warsz. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Kom. Org. Społecz. 
17.35 — 19.00: Odczyt i koncert z 

Warsz. ° 
19.00 — 19.25: Audycja dla dzieci: 

„Na polskiej fali" — zradjof. fragmeniy 
z powieści Jerzego Bandrowskiego w wyk. 
Z. D. R. W. 

19.25 —.19.50: Przegląd filmowy. 
19.50 — 20.00: Program na piątek i 

rozmait. 
_ 20.00 — 24,00: Transm. z Warsz. Pras. 

dziennik radjowy, koncert, (trio hawajskie) 
słuchowisko z Krakowa, komunikaty i mu- 
zyka taneczna. 

Pewne lokaty kapitałów. 
Lokujemy bezpłatnie wszelkie oszczęd- 
ności na pierwszorzędne hipoteki miej- 
skie i wiejskie z dobrem oprocentowa- 
niem. Ajencja „Polkres* Wilno, ul. 
Królewska 3, telef. 17-80. —Ž 

(TS "inas sims GZ ORNE ODRA 

į UWAGA! Żądajcie wszędzie 

wyborowej czekolady 

gra- 

  

  

: z ZEN. į 

i A.PIAS$ECKI | 
i w KRAKOWIE. i 
SS BNS SIT LENS NSO I 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
z dnia 29 lipca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 
Gdańsk 173,52 — 173,95 — 175 09. Ho- 

landja 358,89 — 359,79 — 357,99% Londyn 
43,39 — 43,50 — 43,28, Nowy York 8,898 
— 8,938 — 8,878. aPryż 35,06 — 35,15 — 
34,97. Praga 26,41 i ćwierć — 26,47 i pół -— 
26,35. Nowy York kabel 8,91 —8,93, — 9,89 
Szwajcarja 173,17 — 173,60 — 172,78. Stok 
holm 239,72 — 240,32 — 239,02. Wiedeń 
125,96 — 126,27 -— 125,65. Włochy 46,69 — 
46,81 — 46,57. Berlin w obr. pryw. 212,91. 

Papiery procentowe. . 
Pożyczka premjowa dolarowa 60 — 59,25 

5 proc. konwersyjna 55,50. 8 proc. L.Z.BGK i 
B.R. obl. BGK 94. te same 7 proc. — 83,25. 
8 proc. obl. BGK budowlane 93. 4 i pół proc. 
L.Z. ziemskie 56. 8 proc. ziemskie dolarowe 
88. 5 proc. warszawskie 60 >— 60,25. 8 proc. 
warszawskie 76,25. 10 proc. Radomia 81. 10. 
proc. Siedlec 81. 6 proc. obl. m. Warszawy 
6 em. 58. 8 i 9-ej em. 56. 

Akcje: 
Bank Handlowy 110. B. oPiski 160,50 — 

161. Cegielski 47. Ostrowiec serja B 57 — 59. 
Parowozy | i II em. 21,50 — 22. Staracho- 
wice 15. x. 

* 

 



SŁOWO 
  

- Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO Ww 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 30 5. 1930 r. 

12073. 1. Firma: „Zakłady Przemystowe — VITRUM — w 
Warszawie, Ronglewski i Flancreich", Celem spółki jest wyrób 
szkła w szczególności prowadzenie hut szklanych w Wołomi- 
nie, Rokitnie, Wilnie i Pińsku. Siedziba Centrali w Warszawie, 
ul. Orla 6. Siedziba Oddziału w Wilnie — przy ul. Krakowskiej 
41. Oddział w Wilnie istnieje od 1926 roku. Oddziały w Wil- 
nie i Pińsku. Wspólnicy zam. w Warszawie: Judka — Eszel 
Flancreich — przy ul. Orlej 4 i Zygmunt Renglewski przy ul. 
Zielnej 25. Udzielono prokury Jakóbowi Szliferstejnowi zam. w 
Warszawie przy ul. Orlej 6. Spółka firmowa rozpoczęła czyn- 
ności dn. i stycznia 1922 r. Do zastępowania spółki upoważ- 
nieni są obaj wspólnicy i oni łącznie pod stemplem firmy podpi- 
sują rewersy, umowy, prokury, cesje, plenipotencje i wogóle zo- 
bowiązania. Korespondencję zwykłą, czeki, pokwitowania z od- 
bioru pieniędzy, towarów i wszelkiego rodzaju korespondencji 
pocztowej podpisuje jeden ze wspólników pod stemplem firmo- 
wym. Do reprezentowania spółki i podpisywania żyr upowa- 
żniony jest każdy wspólnik samodzielnie; każdy z nich upowa- 
żniony jest do samodzielnego podpisywania weksli pod stem- 
plem firmowym. Na mocy aktu zeznanego przed Notarjuszem 
Kosińskim w Warszawie 17 stycznia 1929 r. za Nr. 243 
wspólnik Judka-Eszel Flancreich upoważnił pozostałego wspólni 
ka Zygmunta Ronglewskiego do samodzielnego podpisywania 
zobowiązań, weksli, aktów, kontraktów i wogóle wszelkich do- 
kumentów, na których są wymagane podpisy 
obydwóch wspólników. Pomiędzy współwłaścicielami firmy a 
małżonkami ich nastąpiły układy na mocy intercyz ustalające 

wyłączność majątku i wspólność dorobku. a : 
— VI. 

w dniu 31. 5. 1930 r. 
12074. I. Firma: „Wajnerman Chana“ w Wilnie, ul. Wilko- 

mierska 104-a. Sklep drobnej galanterji i resztek bławatnych. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Wajnerman Chana, 
zam. tamże. 1133 — VI. 

| 12075. 1. Firma: „Wolkowska Helena“ уу Wilnie, ul. Le- 
gjonowa 76. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Wła 
Ściciel — Wołkowska Helena, zam. tamże. 1134 — VI. 

| 12076. I. Firma: „Wylewko Zofja Piwiarnia*. w Wilnie ul. 
Subocz 14. Piwiarnia. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — 
Wylewko Zofja, zam. tamże. 1135 — VI. 

„12077. I. Firma: z materjałów piśmiennych i galanter- 
ja Cywja Wiłkomir* w Wilnie, ul. Kalwaryjska 55. Sklep mater- 
jałów piśmiennych i galanterji. Firma istnieje od 1930 roku. — 
Właściciel — Wiłkomir Cywja, zam. tamże. 1136 — VI. 

12078. |. Firma: „Wiłkowska Joanna“ w Wilnie, ul. Wi 
leńska 37 m. 57. Herbaciarnia i zakąski. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel — Wiłkowska Joanna, zam. tamże. 1137 — VI. 

„ 12079. |. Firma: „Sklep spożywczy Ewa Wojewódzka" w 
Wilnie, ul. Krakowska 50. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Wojewódzka Ewa. zam. w Wilnie przy 
ul. Legjonowej 52 — 2. 1138 — VI. 

__ 12080. 1. Firma: „Zusman Chaja* w Iwju, pow. Lidzkiego 
Sklep spożywczy: Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — 
Zusman Chaja, zam. tamże. 1139 — VI. 

„ |. Firma: „Drobna sprzedaż pończoch Zdanowicz Roman“ w Wilnie, ul. Ostrobramska 8. Drobna sprzedaż poń- czoch. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Zdanowicz Roman, zam. tamże. 1140 — VI. 

„ _ 12082. I. Firma: „Znamierowski Wiktor* w Wilnie, ul. Nie- świe. ska 29 — 4, Zawodowy skup trzody chlewnej. Firma ist- nieje od 1929 roku. Właściciel — Znamierowski Wiktor zam. tamże. 
1141 — VI. 

„12083, I. Firma: „Zlasnowska Kazimiera“ w Wilnie, ul. Le- gionowa 37. Sklep galanteryjno - piśmienny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — Žlasnowska Kazimiera, zam. tamże. 
1142 — VI. 

12084. I. Firma: „Zalcberg Sora" w Wilnie ul Kwaszelna 15—39. Zajazd koni. Właściciel — Zalcberg Sora, zam. tamże. 
1143 — VI. 

12085. |. Firma: „Zarembo Emilja* w Wilnie zauł. św. Mi- 
chalski 10. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Wła- 
ściciel — Zarembo Emilja, zam. tamże. 1144 — VI. 

12086. I. Firma: „Załoszański Izrael" w Wilnie, ul. Zarzecze 
nr. 5. Autobus. Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel — Zało 
szański Izrael, zam. tamże. 1145 — VI. 

» 12087. I. Firma: „Zegier Leja“ w Wilnie, ul. Ponarska 43. 
Sklep spožywczy i bokalji. Firma istnieje od 1927 roku. Właści 
ciel — Zegier Leja, zma. tamże. 1146 — VI. 

12083: I. Firma: „Kult - Radjo Załkind Jetim“ w Wilnie, ul. 
Kalwaryjska 21 — 15. Wytwórnia aparatów radjowych. Wła- 
ściciel — Załkind Jefim, zam. tamże. 1147 — VI. 

w dniu 2. 6. 1930 r. 

12039. I. Firma: „Baszewkin Jankiel“ st. Szarkowszczyzna, 
pow. Dziśnieńskiego. Drobna sprzedaż wyrobów tytoniowych. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Baszewkin Jankiel, 
zam. tamże. 1148 — VI. 

12090. I. Firma:„Hurtownia i Ajentura Pism Leįba Berger“ 
w Wilnie, ul. Zawalna 17. Sprzedaż gazet i czasopism (sprze- 
daż hurtowa). Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel — Ber- 
ger Lejba, zam. tamże. 1149 — VI. 

  

12091. |. Firma: „Bik Judel* w Wilnie, ul. W. Stefańska 13 
Sklep zabawek dziecinnych. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
ścicieł — Bik Judel, zam. w Wilnie, przy ul. Miłosiernej 6 
m. 8. 1150 — VI. 

— 12002. 1. Firma: „Badanes Mery* w Wilnie, ul. Rudnicka 6. 
Sprzedaż wody sodowej, słodyczy i piwa. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Badanes Mery, zam. w Wilnie przy ul. Bak- 

  

szta 19. 1151 — VI. 

12003. |. Firma: „Cukier Jakób* w Wilnie, ul. Nowogródz 
ka a. Kawiarnia i sprzedaż piwa. Właściciel — Cukier Jakób, 
zam. tamże. 1152 — VI. 

12094. I. Firma: „Chorwat Adam“ w Jažno, pow. Dziš- 
nieńskiego. Restauracja. Właściciel — Chorwat Adam, zam. 
tamże. 1153 — VI. 

12095. 1. Firma: „Dusiacka Asna* w Wilnie, ul. II Jatkowa 
2 — 7. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel — 
Dusiacka Asna, zam. w Wilnie przy ul. Subocz 10 — 27. 

1154 — VI. 

12096. I. Firma: „Dejcz Pesia* w Wilnie, ul. II Jatkowa 1. 
Sprzedaż słodyczy, wody sodowej i owoców. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel — Dejcz Pesia, zam. w Wilnie, przy ul. 
Niemieckiej 23 — 37. ° 1155 — VI. 

12097. I. Firma. Dobruszkis Morduch“ w Wilnie, ul. J. Kla- 
czki 5. Sklep waty. Firma istńieje od 1927 roku. Właściciel -— 
Dobruszkis Morduch zam. w Wilnie przy ul. Piwnej 7 m. 1 

1156 — VI. 

si “12098. I. "Firma. „Fejgelson Sora“ w. Wilnie, ul. "Nowogrėdz 
ka 69. Herbaciarnia. Właściciel — Fejgelson Sora, zam. SĘ 

1157 — VI. 

12099. I. Firma: „Gorodiszcz Rocha* w Wilnie, ul. Wiłko- 
mierska 57. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Wła 
ściciel — Gorodiszcz Rocha, zam. tamże. 1158 — VI. 

12100. I. Firma: „Giefien Chiena* w Wilnie, ul. Lipówka 
28-a. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 
ciel — Gieffen Chiena zam. tamże. 1159 — VI. 

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Dwuletniej z prawami szkół 

państwowych Szkoły Meljoracyjnej Towarzy- 
stwa Kursów Technicznych w Wilnie ogłasza, 
że ostateczny termin składania podań o przyjęcie do powyższej 
szkoły upływa 20 sierpnia 1930 r. Egzamina wstępne rozpoczną 
się 27 sierpnia. Kandydaci zechcą skierowywać udokumentowane 
podania pod adresem: Towarzystwo Kursów Technicznych Wilno 
ul. Holendernia 12. Od kandydatów wymagane są: śwadectwo 
ukończenia co najmniej 6 klas gimnazjum państwowego lub 
równorzędnej szkoły, metrykę, 2 fotografje, życiorys. — 

- tylko przez stałe uży- 

wanie pasty do zębów 

CHLORODONT 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Od dnia 29 lipca do dnia 1 sierpnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany monumentalny film: 

Wiezień z wyspy Św. Heleny 
Wspaniały dramat historyczny aktów 10. W rolach głównych: Werner Krauss, Hanna Ralp i Albert Basserman. 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „AWANTURY CHIŃSKIE". 
  

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

УНО 5Е 

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

„SERCE ULICZNICY** 
Cudowne efekty! Fascynująca treść! Początek o godz. 4.30. 

'Wzruszający dramat sponiewieranej kobiecości. 
W rol. gł. 
oraz EDMUND LOWE. Przepycht 

przepiękna CORINNA GRIFFITH 
Wystawa! 

  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22.   Dziś MIKOŁAJ KOLIN uznany za najznakomitszego komika 

„MARWZELĄ GRZECHU '* 
Gustaw Frólich oraz MISS ROSJA—WALA OSTERMAN. Początek o g. 5-ej, ost. 10.30. Do godz. 7-ej ceny miejsc: 
PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. 

Obwieszczenie 
Państwowe Nadleśnictwo Kruplańskie we wsi Szylwach, poczta Bakszty, stacja kol. 
Juraciszki niniejszem obwieszcza, że w dniu 5 sierpnia r. b. o godz. i2-ej odbędzie. 
się przetarg ustny i zapomocą ofert pisemnych na sprzedaż _ drewna opałowego z wy- 
robu gospodarczego 1929/30 r. znajdującego się na składnicy w Piesiewiczach przy 

Europy w swej najnowszej kreacji w filmie p. t. 
Niesamowite przygody żywego 
nieboszczyka. W innych rolach: 
Natalja Lisienko, Betty Astor, 

wąskotorowej kolejce „Piesiewicze— Juraciszki*. 

    

Sortyment 
      

liość mp. 

   

Ceqa wywoławcza za 
1 mp. złotych          

| KOSMETY! z 

Gabinet 
Racjonalnej 

  

Ko 
smetyki Leczni- 

cz6 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 
Į i kobiecą konser- 
[0 t wuje, doskonali, 
odświeża, 
skazy i 

usuwa jej 
braki, Masaż 

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

   
   

    

Brzoza 

  

    

    

   

    

    

   

  

   

  

i łupież. N. WS. 
E 20 eini an ie ” » į cjonalnej, й 5972,50 3 O. Codziennie od g. 10—8. 

5 7227,00 Opał jest 1-ej jakości W. Z. P. 43. 
” 550,40 
» 56,50 
‚ 4.00 kuszerk 

Pisemne oierty z napisem „Przetarg na drewno opałowe* nadsyłać do 5.VIII.30 r. ŚMIAŁÓWSKA 
godz. 12-ej do Nadleśnictwa Kruplańskiego, poczem nastąpi otwarcie ofert. Cenę na- 
leży podawać za 1 mp. cyframi i słowami złotych i dziesiętnych złotego. 

Nadleśnictwo zastrzega sobie ewentualne drobne różnice w masie. Wyniki prze- 
targu podlegają zatwierdzeniu Dyrekcji L. P. w Wilnie. 

NADLEŚNICTWO KRUPLAŃSKIE. 

  

RAAL R! 

rzetorg budowlany. 
Zarząd Związku Międzykomunalnego dla budowy i utrzy- 

Społecznej mania Wojewódzkich Zakładów Opieki ogłasza 

eee RAN 

TYLKO TERAZ & 
należy kupić lub obstalować 

przetarg publiczny, ofertowy na budowę DOMU DZIECKA im. 
Marszałka Piłsudskiego w Wilnie przy ul. Antokolskiej Nr. 143 
o kubaturze 10205,50 m. sześć. 

Formularze ofertowe (ślepe kosztorysy w cenie po 5 zł. za 
egzemplarz) i bliższe wyjaśnienia otrzymać można w godzinach 
od 18 — 20 w Magistracie m. Wilna, pokój Nr. 18. 

Wadjum w wysokości 20000 w gotówce i papierach war- 
tościowych państwowych według kursu giełdy warszawskiej z 
dnia poprzedzającego należy składać w Komunalnej Kasie Miej- 
skiej na rachunek Zarządu Związku w zapisach hipotecznych 
przy gżęrcie. Weksle i listy gwarancyjne są wykluczone. 

Ostateczny termin wnoszenia ofert (Magistrat, pokój nr. 
18) w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z dowodem 
uiszczenia wadjum mija 11 sierpnia 1930 r. godz. 12, poczem 
nastąpi ich otwarcie. й 

Zarząd Związku zastrzega sobie prawo wyboru oferty we- 
dług uznania i niezależnie od wyniku przetargu, powierzenie 
Firmie tylko część robót oraz prawo unieważnienia przetargu. 

ZARZĄD ZWIĄZKU. 
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W ZNANYM MAGAZYNIE 

P, Lancman 
WIELKA 56. 

Znaczne ustępstwa! 

oraz Gabinet Kosme- 

tyczny, usuwa zmarszcz 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

RÓŻNE 
Mieszkanie 
z 6 pok. ze wszelkie- 
mi wygodami DO WY- 
NAJĘCIA. Makowa 12, 
Dozorca wskaże. —+ 

Za 3.500 dol. 
sprzedamy folwark damskiefi 

% odległy od st. kal. 
! 5  klm., obszaru 

około 50 ha, gleba 
męskie dobra, łąki, las, 

jezioro 
Dom H-K „Zachęta* 
Mickiewicza 1. teł. 
9-05. —0 

"2.000 złotych ' 
zarobią miesięcznie 
ernergiczni (panie i pa- 
nowie) przy lekkiej i 
przyjemnej - akwizycji. 
Zgłoszenia: Wilno, ul. 
Zamkowa 26, Hotel 
„Wersal“. —$ 
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ZGUBY 
ZGINĄŁ 

dnia 11 lipca pies wy- 
żeł-ponter, nakrapiany 
w bronzowe łaty. Za 
przywłaszczenie — po- 
ciągnę do odpowie- 
dzialności sądowej. 
Odprowadzić za wy-   
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ROZDZIAŁ XXVII 

Tonny w Domu Gattermana 

Tonny uspokoił się nieco. Wysił- 
kiem woli opanował się i zaczął $рс- 

/ kojnie rozmyślać. Dużo myślał с 
' Domu Gattermana i o teorjach Gat- 

termana. 
Kruki kupiły sklepik na sąsiedniej 

uliczce, w jakim celu zrobiły to? 
Myśl młodego prawnika powracała 

„ stale do wydarzeń tych i usiłował prze 
niknąć tajemnicę zbrodniarzy. 

Tonny uśmiechnął się ponuro na 
myśl, że wynajął mieszkanie w Domu 
Gattermana specjalnie, aby dopilno- 
wać złoczyńców, operujących zapewne 
w jego podziemiach, 
nocował tam jeszcze ani razu! 

Klucze miał przy sobie razem z 
kluczem od wielkich drzwi wejścio- 
wych. Gatterman dał mu je, gdyż w 
domu nie było nikogo ze służby i 
nie miał kto otwierać bramę. 

Rozmyślając o tem wszystkiem w 
swym fotelu, w domu, Tonny p>- 

wziął nową decyzję.  Przedewszys:- 
kiem zrozumiał, że dużo czasu spy 
dził bezpłodnie. Ale zniknięcie Wi:- 
ginji i nieudane rewizje, dokonane 
przez Richardsona podcięły jego siły 
Teraz jednak ten rodzaj paraliżu woli 
zniknął. Przeciwnie, ogarnęła go dzi- 

ka energja, nie mógł już dłużej tak 
siedzieć bezczynnie. Musiał coś przed 
sięwziąć. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woy dyłło. 

a przecież nie 

Zerwał się z fotelu i wybiegł na 
ulicę. Nie było nigdzie taksówki. Ma1- 
siał więc iść piechotą i do Domu Gat- 
termana dotarł dopiero koło  pierw- 
szej po północy. 

Dom pogrążony był w ciszy. Po- 
nuro i złowieszczo zaskrzypiały wro- 
ta, gdy Tonny uchylił je, by dostać 
się do zamarłego gmachu. 
Oświecając sobie drogę słabym pro- 

mieniem latarki elektrycznej, odna- 
lazł windę i wjechał na dach. 

Tonny miał zamiar zobaczyć stę 
z Gattermanem i przekonać go, aby 
rozpoczął z nim rewizję w piwnicach 
swego domu. Był przekonany, że 
starzec nie odmówi mu swej pomocy 
a jego niebywała siła fizyczna, jego 
odwaga i zimna krew, robiły zeń bar- 
dzo pożądanego pomocnika. Poza tem 
Gatterman miał rewolwer, a to się 
również mogło przydać. 

Steevens wyszedł z windy i prze- 
biegł kilka szerokich / marmurowych 
stopni, zapukał do willi — altanki Gat 
termana. ; 

Drzwi były zamknięte. 

— Gatterman! Proszę się obu- 
dzić! To ja — Steevens — krzyknął. 

Nie było odpowiedzi. .Głos jego 
rozległ się w tym dziwnym ogrodzie 
śmierci i znów nastała cisza. Tonny 
pchnął drzwi nogą. Otworzyły się. 
Szybko wsunął się do sypialni Gatter- 
mana. Trudno byłoby określić, czy 
Gatterman kładł się spać tej nocy, 
gdyż w domku panował nieporządek 
nie do opisania. Od kilku dni już w 
pokojach nie sprzątano. 

Wciąż wołając Gattermana Toany 
obiegł wszystkie pokoje. Ale pan tego 
domu zniknął. 

Tonny zaczął się niepokoić. Ogar- 
nęło go przeczucie jakiejś katastro- 
fy nie do poprawienia.     

Z domku wyszedł do ogrodu. Po- 
śród krzaków róż, na usypanej żwi- 
rem dróżce ujrzał Maurycego  Gatter- 
mana. 

Leżał on twarzą na dół, ukrytą w 
trawie. : 

Jego martwa ręka leżała w ka- 
łuży. Na plecach bielało kilka opad- 
łych listków róż. 

Tonny ukląkł przy nim. Gatter- 
man umarł od kuli, która raniła go 
w Same serce. Śmierć najwidoczniej 
nastąpiła momentalnie. 

— Wezwać policję? 
Ale jakiś głos wewnętrzny pow- 

strzymał go od spełnienia tego za- 
miaru. 

— Niema czasu! Kto go zamor- 
dował? Czy mordercy zdążyli już 
uciec z tego wielopiętrowego cmenta- 
rza? Prędzej, prędzej, prędzej! 

Tonny szybko przejrzał zawac- 
tość kieszeni Gattermana. Znalazł re- 
wolwer. Brakło w nim jednego na- 
boju — tego którym został zabity 
Montegue Crow. 

Ściskając rewolwer w prawym rę- 
ku Tonny porzucił zmarłego i zbiegł 
na dół do windy. 

Jak kamień, spadła winda na dół 
zatrzymując się przed wejściem do 
podziemnego garażu. 

W jednym z nich, największym, stał 
Rolls-Roys Gattermana. 

— Czy jest jakieś wyjście stąd, pro 
wadzące jeszcze niżej? Musi być — 
rozumował Tonny, — Ale gdzie jest 
to wyjście?... 

Na chwilę Tonny zatrzymał się 
nie zdecydowany... 

— Powinien był zatelefonować do 
policji. Wezwać Richardsona. Os:5ł 
ze mnie! Zupełnie straciłem głowę. 
'Frzeba wrócić i zatelefonować do po- 
licji! 

Nagle do uszu jego doleciał prze 
› › 

  

raźliwy krzyk, choć stłumiony, ale 
on poznał głos. 

To Wirginja wołała o pomoc i 
ratunek! 

Tonny otworzył usta, aby odpo- 
wiedzieć. Chciał krzyknąć, ażeby za- 
wiadomić ją, że jest tutaj koło niej. 

Ale, na szczęście głos rozsądku 
powstrzymał go w porę. Krzyk zamarł 
mu na ustach. 

Wirginji groziło niebezpieczeli- 

stwo. Znajdowała się gdzieś blisko, 

gdzieś, pod cementową podłogą ga- 
rażu, w prawo od Domu Gattermana. 

Tonny był sam. Musiał więc Jiczyć się 

z tem, że tam przy Wirginji byży 

Trzy Kruki. jego wołanie nie dopo- 
mogłoby mu, a natomiast uprzedzi- 

łoby morderców o jego obecności. 

Z wdzięcznością pomyślał o tem, 
że los pokierował nim tak szczęśliwie 
iż nie został na górze, by telefonować 
dó Richardsona. Myślał, że chyba 
przeczuciem wiedziony zdecydował się 
przenocować dzisiaj w piwnicach Do- 
mu Gattermana. : 

Z gorączkowym pošpiechem  prze- 

szukał pół garażu, szukając otworu, al- 
bo jakichś śladów podziemnego przej 
šcia. Jasnem było, że Gattermana za- 
bili trzej bracia, a więc musiałoby być 
przejście podziemne ze sklepiku do pa 
łacu! 

Ale światło latarki elektrycznej 
źgało się po gładkim cemencie, napei- 
niając Tonnego rozpaczą. Z zamie- 
rającem sercem czekał powtórzenia 
wołania o pomoc. 

Gdyby miał jakiekolwiek narzędzie 
rozpocząłby przebijać ścianę! Ale nie 
było tu nic takiego. Krzyk się nie po- 
wtórzył. 

W domu i dookoła domu panowa- 
ła martwa cisza. 

  

   

Popierajcie L LP 

  

ROZDZIAŁ XXVIII 

Powrót Kruków 

W czasie nieobecności Mathue i 
Morningtona w Samie dokonała się 
zasadnicza zmiana. 

Przestał jęczeć i przeklinać, prze- 
stał nawet rozmawiać z Wirginją. 
Nawpół leżąc na stosie work)w, 
wsłuchiwał się w ciszę, z natężeniem 
łowiąc najmniejszy odgłos... i czekał, 

Wirginja z przestrachem obserwo- 
wała go. Wreszcie nie mogła się po- 
wstrzymać od zapytania, bała się bo- 
wiem, czy jej jedyny obrońca i towa- 
rzysz niedoli nie zwarjował, 

— Mr. Trantch, o czem pan my- 
ŚR į 

Sam zdawał się budzić ze snu. 
— Co? Ja? O nich, — odpowie- 

dział krótko, wskazując wielkim pal- 
cem w kierunku, w którym odeszli. 

Wirginja milczała czas jakiś, pc- 
tem znów zapytała: 

— Co pan o nich myśli? 
Trantch? 

Pochylił się naprzód i rzekł cichym 
szeptem. 

— Nadeszła chwila porachunku. 
Rozumie pani? 

Dosyć już tego naigrywania się! 
Niech straszą, ale ja ich się nie boję! 
Nie wiem, co się ze mną stało, nie 
potrafię tego wytłomaczyć, ale kieć 
zobaczyłem jak ten djabeł, (tu wska- 
zał trupa) umierał, mało co nie zwar- 
jowałem z radości. Gotów jestem ży- 
cie oddać, aby zobaczyć, jak oni będą 
umierać! 

„Niech konają powoli... powoli, 
chrapiąc i kurcząc się z bólu. Oddał- 
bym wszystko na świecie, żeby zob1- 
czyć strach w ich. oczach. Tego 

chcę... ; 
Tak być nie może, żeby wszystko 

uszło bezkarnie. ` 

Mi. 

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“, 

nagrodzeniem: Lwow- 
ska 14—11. —0 

  

Do kościoła nie chodziłem, ale wie- 
rzę w Boga i w Jego sprawiedliwość.. 
On tego nie dopuści! Nie, nie, dosyć 
już tego! Jak pani myśli, panienkc? 

Wirginja kiwnęła głową. Ona wie 
rzyła w siłę modlitwy, ale słowa pa- 
cierza plątały sę w jej wymęczonym 
mózgu. Zdawało się jej, že powoli za- 
czyna warjować, opuszczała ją świa- 
domość. 
— Spróbuję zazgrzytał Sam Trantch 
— ]а sam się do nich zabiorę. А1 
Bóg mi dopomoże! Ten pies Mornin- 
gton smagał mnie całemi dniami bi- 
czem, noc i dzień... biczem... biczem.... 

Ja się z nim porachuję! Ja już się 
nie boję! Strach tu nic nie pomoże! 
Ale boję się, żeby panią nie zabili. 

Bóg to wie tylko, co Mathue Crow 
może z panią zrobić. 

— Co pan chce zrobić zaniepok »- 
iła się Wirginia. 

Sam Trantch podniósł głowę i spoj- 
rzał w jej oczy. 

— Będę mężczyzną. Poraz pierw- 
szy od dnia, kiedy Mathue Crow sta- 
nął przede mną — rzekł dobitnie. 

Jeśli oni skończą ze mną, cóż zro- 
bić! Ale ja swoje zrobię! A panien- 
ka niech siedzi spokojnie i skorzysta 
z odpowiedniej chwili, aby uciec przez 
piwnice, do Domu Gattermana. Tam 

Y jest dużo miejca i ciemno, łatwo bę- 
dzie się ukryć! 

— Mr. Trantch, proszę niech' pan 
nie robi głupstw! Oni zabiją pana! 
Przecież wiemy dobrze jacy oni ‹ & 
bezwzględni! Błagam pana! Proszę 
to zrobić dla mnie! 8 

Sam zrobił gest przeczący. Zmie- 
rzył oczyma odległość dzielącą go od 
lampy naftowej, potem wstał i poc 
szedł do ściany, oparł się o nią pleca- 
mi. Wirginja wcisnęła się w kąt, sx:- 
lona, jak wystraszone dziecko. 

Zamkowa 2. 
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