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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O, 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Admini 
«ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłos 

  

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

KLECK — Sklep „„Jedność”. 

    

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

i GŁĘBOKIE — ul: Zamkowa —- W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 

ŁIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia "T-wa „Ruch“. 

  

NIESWIEŻ — ul. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych | & pr ji Oo dro 

> Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
i do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

(województwie Nowogrólzkiem Zamknięcie konferencji w Londynie 
Województwo nowogródzkie jest 

niewielkie ze względu na swój obszar 

wynoszący 22 tys. km-2, stanćwi więc 

około 5,7 proc. obszaru Piski. Jego 

grunta orne stanowią około 5 proc. 

gruntów ornych Polski, +4'i około 7 

p'oc, ogrody i sady około 6,8 proc., la- 

sy 6,3 proc. Wydajność z ha jusz oko- 

ło 20 proc. mniejszą od przeciętnej wy 

dajności w Polsce. Pod względaa wv 

dainošci z ha województwo "owo- 

gródzkie przewyższa tylko wileńskie i 
p" leskie. Pod względem  uprzemysło- 
wienia zajmuje bodaj ostatnie miejsce 
w Polsce. Liczba robotników zatrudnio 
nych w województwie nowogródzkiem 
wynosiła 2,200 co stanywi 0,3 proc. 0- 
gółu zatrudnionych robotników w Pol 

to Niemcy i nie żałują miljonów na 
„Osthilie* (pomoc dla wschodnich kre 
sów). Nasze państwo nie rozumiało 
dostatecznie znaczenia popierania kre- 
sów pod względem gospodarczym. 

Trzeba zwiększyć pojemność ludnos- 
ciową nadgranicznych prowincyj - dla 
wzmocnienia w nich pierwiastka pol- 

skiego. Tymczasem. słabo  załudnione 

województwo nowogródzkie daje emi- 

grację i co najważniejsze emigrację lu- 

dności katolickiej, właściwie polskiej. 

Np. w 1928 r. wyemigrowało 2159 о- 

sób z tego województwa, w tem 1409 

rzymskokatolików, 581 wyznania moj- 
żeszowego, 278 prawosławnych. Przy 
parcelacji rządowej w 1926 roku -u- 
względniono 835 katolików a 1833 pra 

prywat- 

  

    

  

sce. Zważywszy, że w zakładach wosławnych. Przy parcelacji 
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Projekt podzizi« administracyjnego Polski. 

Przemysłowych woj. nowo kiego 
"zywa się procentowo jeszcze mniej 
siły motorowej niż przeciini: w Tol- 
*ce udział produkcji zemysłowej 
woj. nowogródzkiego do produkcji 
przemysłowej Polski wyrzzi si? nikrym 
odsetkiem procentu. Łudnoś< woj. sta- 
nowi około 3 proc. ogółu lad ści Pol 
ski; produkcja ze względ': na brax pro 
<ukcji przemysłowej i górniczej nie do 
chodzi tego procentu. Woi. nowo- 
gródzkie jednak posiada olbrzymie 
znaczenie dla Polski jako pas nadgra- 
niczny. Zostało ono okaleczone przez 
traktat ryski. Traktat ów nie oparł 
wschodnich granic Polski na linji na- 
turalnej, Berezynie, co ułatwiało graso 
wanie band dywersyjnych, które przez 
długi czas ciążyły na dobrobycie kra- 
ju. Województwo nowogródzkie zosta 
ło wykrojone błędnie; do dziś dnia nie 
posiada żadnego naturalnego ośrodka 
ciążenia. Wojewódzkiem miasten zro- 
biono Nowogródek, do którego nie do- 
chodzi normalna szerokotorowa bnia 
kolejowa. Była mowa o przeniesieniu 
województwa do Baranowićz, leżących 
na węźle kolejowym. Baranowicze na- 
leży uwzględniać jako centrum prze- 
mysłowe i handlowe w przyszłości, 
Dziś zapanowała koncepcja przyłącze- 
nia województwa nowogródzkiego do 
wileńskiego. 

Lwów nazywano słusznie „pomno- 
życielem polskości”, takim  pomuoży- 
cielem polskości w swoim czasie było 
Wilno i może nim być. Cały szereg 
błędów w polityce narodowościowej 
Powiątów województwa nowogródz- 
kiego nie byłoby dokonanych gdyby tą 
polityką dysponowało Wilno, nie zaś 
Nowogródek. 

Nadgraniczne powiaty winny być 
wałem ochronnym dla państwa. Mogą 
nim być wówczas gdy wzrasta ich do- 
brobyt, gdy poziom tego dobrobytu i 
kultury znacznie szybciej wzrasta niż 
po drugiej stronie granicy. Rozumieją 
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nej stosunek dla: katolików był korzy- 
-stniejszy, uwzględniono 1.153  katoli- 
ków, 817 prawosławnych. 

Od 1921 roku noszono się z zamia- 
rami budowy kolei żelaznej w woj. no- 
wogródzkiem lecz zamiary te do dziś 
dnia nie zostały zrealizowane. Obcią- 

żenia komunalne były nadmierne, gdy 

w 1929—30 r. podatki samorządowe w 
stosunku do państwowych podatków 
bezpośrednich w woj. wileńskiem wy- 
nosiły 74,3 proc., w woj. nowogródz- 
kiem 91,1 proc. 

Widzieliśmy, że rolnictwo i lasy 
stanowią główne źródło dochodów w 
woj. nowogródzkiem. Wiemy, że w 
1930 r. rolnictwo przeżywało kryzys, 
co musiało wpłynąć fatalnie na han- 
del i przemysł województwa. Tymcza- 
sem podatek dochodowy w 1930 r. w 
woj. nowogródzkiem obliczony został 
o 18,4 proc. więcej niż w 1929 r. Ma- 

my to z objawem fiskalizmu tamujące- 

go rozwój gospodarczy ubogiej рго- 
wincji. 

Nie ulega wątpliwości, że współ- 
czesny światowy kryzys, który nie о- 
minął Polski i wywołał w niej ciężkie 
niedomagania gospodarcze oraz trud- 
ności finansowe, nie jest odpowiednim 
momentem dla bardziej wydatnej poli- 
tyki ekonomicznej ku podniesieniu go- 
Spodarczemu naszych ziem wschod- 
nich. Jednak w najcięższych cząsach 
musimy wydawać na obronę państwa, 
a wydatki na podniesienie kresów są 
wydatkami na obronę. Odłamanie się od 
Polski wskutek katastroty najmniej ren 
townego pod względem gospodarczym 
pasa musi wywołać dalsze łamanie się 
państwa, sprowadzającego do faktycz- 
nej utraty niepodległości. Wilno mu- 
si być czynniejszą strażnicą naszych 
ziem północno - wschodnich, więcej 
uwagi poświęcać ich intersom gospo- 
darczym. 

Władysław Studnicki. 
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KOMUNIKAT OFICJALNY 
LONDYN. PAT. — Po zakoūczeniu konierencji londyńskiej wydano 

następujący komunikat: Niedawno nadmierne wycożywanie kapitałów z Nie- 
niiec wytworzyło ostry finansowy kryzys. Wycofywanie było spowodowane 
brakiem zaufania, nieusprawiedliwionego ani gospodarczą, ani budżetową sy- 
tuacją kraju. 

W celu zapewnienia utrzymania finansowej równowagi Niemiec, co 
leży w interesie całego świata, państwa reprezentowane na konierencji są go- 
towe do współpracy w granicach możliwości w celu przywrócenia zaufania. 
Rządy reprezentowane na konferencji są gotowe polecić do rozpatrzenia finaa 
sowym instytucjom w odnośnych krajach następujące propozycje, których 
celem jest niezwłoczna poprawa sytuacji: przedłużenia na okres 3 miesięcy 
kredytu 100 miljonów dol., niedawno udzielonego Reichsbankowi przez ban- 
ki centralne w porozumieniu z Bankiem Wypłat Międzynarodowych. Odpo- 
wiednie zarządzenia winny być podjęte przez instytucie finansowe różnych 
krajów w celu utrzymania rozmiarów kredytów już przyznanych Niemcom. 

Konierncja uważa, iż o ile te zarządzenia będą przeprowadzone całko- 
zwłocznie komitet przedstawicieli, mianowanych przez banki emisyjne, zain- 
ieresowane w badaniu sprawy rozmiarów dalszych kredytów, potrzebnych 
dla Niemiec, w celu zbadania możliwości zmiany kredytów  krótkotermino- 
wych na długoterminowe. 

Konierncja wysłuchała z zaciekawieniem oświadczenia dr. Brueninga, 
dotyczącego wspólnej gwarancji, niedawno oddanej przez przemysł niemie- 
Ski do dyspozycji Gold und Diskonto-Banku. Konferencja jest zdania, iż gwa- 
rancje tego rodzaju powinny umożliwić stworzenie zdrowych podstaw do 
wznowienia normalnych operacyj kredytu międzynarodowego. 

Konierncja uważa, iż o ile te zarządzenia będą przeprowadzone całko- 
wicie, to stworzą one podstawy dla dalszej bardziej stałej akcji. Komunikat 
podpisali Ramsay, MacDonald, jako przewodniczący konferencji oraz sir Mo- 
rice Hankoy, jako sekretarz generalny. Konferencja postanowiła również, iż 
komitet ekspertów będzie nadal opracowywać szczegółowo zarządzenia kon- 
z aj realizacji propozycji Hoovera o zawieszeniu długów  międzypań- 

owych. 

Nadzieje i różowe przepowiednie 
LONDYN. PAT. — Przemawiając dziś na końcowem posiedzeniu konie- 

iencji ministrów Laval wyraził nadzieję, iż rozmowy, jakie przeprowadzono, 
będą wstępem do szeregu dalszych, które doprowadzą do współpracy polity- 
cznej francusko-niemieckiej. 

Stimson podkreślił znaczenie rozmów francusko-niemieckich, przepo- 
„wiądając, iż doprowadzą one. do przywrócenia —zaufania- w całym - świecie. 
Przemawiając na konferencji, Stimson stwierdził, iż był świadkiem wielkiego 
wydarzenia, którego wyników oczekuje z upragnieniem. : 

Bruening, zabierając głos, zwrócił się ze szczególnem podziękowaniem 
do Amerykanów za udzieloną Niemcom pomoc, poczem w mocnych słowach 
dał wyraz przeświadczeniu o doniosłości współpracy francusko-niemieckiej. 

Grandi wyraził nadzieję, iż konferencja da początek nowej atmosferze 
w całym świecie, która zapanuje szczególnie w dziedzinie dobrych stosun- 
ków pomiędzy narodami europejskimi. 

Kancierz Bruening o wynikach konferencji . 
BERLIN. PAT. — W dniu dzisiejszyntkancierz Bruening dał w Londynie wobec 

przedstawicieli prasy niemieckiej dłuższe oświadczenie, w którem m. in. zaznaczył, że 
przy ostatecznem sformułowaniu uchwał konfefencji londyńskiej życzenia Niemiec zo- 
stały w znacznym stopniu uwzględnione. Uchwały konferencji posiadają charakter przej- 
ściowy. Niemcy nie liczyły się z natychmiastowym uzyskaniem pożyczki długotermino- 
wej. Pomijając okoliczność, że pożyczka taka wymaga dłuższego przygotowania, już od 
samego początku było widoczne, że w obecnej chwili przynajmniej porozumienie w tej 
sprawie pomiędzy Ameryką, Francją i Anglją jest wogóle nie do osiągnięcia, nawet je- 
Śli się pominie sprawy natury politycznej. Tak np. konstyucja Stanów Zjednoczonych 
A. P. uniemożliwia im wzięcie udziału w pożyczce długoterminowej. Pozatem obecna 
sytuacja rynku pieniężnego w Londynie wyklucza zupełnie możliwość osiągnięcia tego 
rodzaju kredytów. 

Wobec tego — mówił Bruening — musiano poprzestać na tem, iż upływający 
z dniem 18 sierpnia 100-miljonowy kredyt dolarowy zostanie przedłużony na dalsze trzy 
miesiące. Powtóre, iż kredyty krótkoterminowe nie będą dalej wycofywane z Niemiec. 

Kanclerz Bruening z naciskiem podkreślił, że wszystkie te uchwały mają tylko 
charakter zarządzeń przejściowych i że w niedługim czasie za wszelką cenę kredyt nie- 

miecki musi rozszerzony. Zarządzenia, uchwalone pzrez konferencję, uważane być 

muszą za podstawę przyszłej akcji. Dła przyśpieszenia tej akcji delegacja niemiecka 

zaproponowała ażeby wysłać do Berlina grupę rzeczoznawców, cieszących się między- 

narodową sławą, którzy poparliby swą rada poczynania rządu Rzeszy. Ułatwić ma to 

zagranicy zrozumienie skomplikowanej sytuacji Niemiec, albowiem obecne położenie 
w Niemczech jest tak dalece skomplikowane, że tylko nieliczni są w stanie zorjentować 

się w tem, co się dzieje. Fakt, że całe życie gospodarcze Nieniiec oparte zostało na krót 
koterminowym kredycie, jak również znaczenie tych kredytów dla dałszego biegu wy- 
padków w Niemczech nie zostało dotychczas w całej pełni zrozumiane. 

Pod koniec swych wywodów kanclerz Bruening zwrócił uwagę, że deklaracja 
konierencji stwierdza, iż przyczyny obecnej sytuacji w Niemczech szukać należy w fak- 
<ie wycoływania przez zagranicę kredytów. Przez to samo — zdaniem Brueninga, Z0- 
stało stwierdzone, że budżet Rzeszy nie przyczynił się w żadnym stopniu do wywoła- 
nia obecnej sytuacji w Niemczech. 

Zamach bombowy na chińskiego min. skarbu 
SZANGHAJ. PAT. W chwili, kiedy chiński minister skarbu Soong i japoński mi- 

nister Shigemitsu opuścili dworzec i wsiadali do Swych samochodów, rzucono dwie bom 
by, a jednocześnie rozległy się strzały. Cztery osoby zostały ranne. Dotychczas brak ja- 
kilkolwiek szczegółów. Nikogo nie aresztowano. Istnieje przypuszczenie, że zamach skie 
rowany był przeciwko Soongowi, który podobnie jak jego towarzysz cudem uniknął 
Smierci. 

SZANGHAJ. PAT. — Minister finansów Soong, na którego dokonano zamachu 
bombowego, oświadczył przedstawicielom agencji Reutera, że Ocalał dzięki temu, iż 
udało się schować się za słup na stacji w czasie zamieszania, jakie wynikło po wybuchu 
bombył Sekretarz min. Soonga zmarł na skutek odniesionych ran. Dwaj gwardziści i je- 
szcze kilka osób zostało rannych Minister Soong oświadczył, iż otrzymał kilkakrotnie 
ostrzeżenie, że członkowie rządu nankińskiego każą go zgładzić, lecz temu nie wierzył. 

KREDYTY ROLNICZE POD ZASTAW ZBOŻA 
WARSZAWA. 23.7 (tel. wł. „Słowa”). Dowiadujemy się, że w dn. 

  

"25 b. m. zostaną uruchomione zapowiedziane już kredyty rolnicze pod za- 
staw rejestrowy zboża. Kredyty te rozdzielane będą przez kilka banków sto- 
łecznych i prowincjonalnych. 

, Jak wiadomo, na uruchomienie tych kredytów o dużem znaczeniu dla 
rolnictwa uzyskał Rząd pożyczkę francuską w wysokości ogólnej 150 mil. fran 
ków franc. 

Pożyczka ta jest krótkoterminowa, 
weksle gwarancyjne, 
z kredytów. 

1 a zabezpieczeniem dla niej będą 
które banki otrzymają od rolników, korzystających 

Konkretnym rezultatem konferencji lon- 

dyńskiej jest przedłużenie na 3 miesiące 

kredytu 100 miljonów dolarów, które Niemcy 

obowiązane były spłacić 18-go sierpnia, po- 

zatem są tylko bardzo efektowne zalecenia, 

oczywista pozbawione praktycznego znacze- 

nia. 

Na pożegnanie uczęstnicy konterencji o- 

słodzili sobie rozczarowanie pięknie brzmiące- 

mi frazesami o nadziejach, że w przyszłości 

będzie lepiej. Czy ten miód słów wpłynie 

na złagodzenie kryzysu finansowego w Niem- 

czech, czy przełamie ów kryzys zaufania, 

który jest zasadniczą przyczyną katastrofy 

niemieckiej, w to można poważnie wątpić. 

To też najciekawszą obecnie rzeczą będą 

wypadki jakie rozegrają się w Niemczech, 

jak zostanie powitany kanclerz Bruenning 

i min. Curtius. Jak zareaguje ulica na ich 
powrót z pustemi rękami? 

  

DOOKOŁA AFERY 
SZPIEGOWSKIEJ 

Demkowski—Bogowoj — 
Staniszewski 

jeszcze nie przestała być aktualną spra- 
wa b. mjr. Demkowskiego, a już na czo- 
ło zainteresowań wysunęła się postać aresz 
towanego rzekomego inżyniera, Antoniego 
Staniszewskiego, _ zamieszkałego stale w 
Końskich, woj.. kieleckiego. 

Jak donosiiiśmy, Staniszewski aresztowa 
ny został w hotelu Georgesa w Wilnie, a 
przeprowadzona u niego rewizja ujawniła 
wysoce kompromitujące go dowody jego nie 
cnej „гобо!у“. Szefem Staniszewskiego w 
tej działalności był osławiony już ze sprawy 
b. mjr. Demkowskiego attache wojskowy 
Sowietów w Warszawie Bazyli Bogowoj. 

Rzekomy inżynier Staniszewski ma bo- 
gatą przeszłość. W r. 1924 Staniszewski stu 
djował, na Wydziale Architektonicznym U- 
uniwersytetu Batorego w Wilnie. jednakże 
krótko potem zosta: St. wyrzucony z Uni- 
wersytetu. St. z Wilna udał się do Francji, 
gdzie po roku pobytu sposobem cudow - 
nym uzyskał dyplom inżynierski. Miał ja 
koby St. służyć też przez jakiś czas w Le-- 
gji Cudzoziemskiej. 

Po powrocie do Polski, przebywa St. na 
Wileńszczyźnie, gdzie obraca się w bardzo 
złem towarzystwie. W owym czasie często 
widać było St. razem z jakimś nieznanym 
rosyjskim chiromantą, który podejrzewany 
był o szpiegostwo na rzecz. Sowietów. Chi 
romanta, niby wróżąc, włóczył się po całej 
Wileńszczyźnie. 

Ciekawą również jest przeszłość „reżyse 
ra* aier szpiegowskich, attache sowieckiego 
Bogowoja. 

Pochodzi on z ukrainy, gdzie zajmował 
się kowalstwem. Tuż przed wybuchem woj 
ny przydzielony został do marynarki wojen- 
nej i pracował w warsztatach portowych 
w Kronsztacie, a następnie w maszynach 
starego krążownika „Aurora”. Znany był ja 
ko pijak i donosiciel. 

Gdy wybuchła rewolucja, Bogowoj wie 
trząc awanturę, pierwszy Opuścił okręt, 
przyłączając sę do rewolucji. 

W jednej z knajp portowych zwołał 
zrewoltowanych marynarzy „Aurory* i przy 
ich pomocy opanował krążownik. 

W 1921 roku jest jednym z organiza- 
torów powstania przeciw-bolszewickiego w 
Kronsztacie, zdradza jednak towarzyszy i 
przechodzi na stronę bolszewików, powodu 
jąc skazanie kilkudziesięciu towarzyszy na 
śmierć. 

Zdrada ta przynosi mu dowództwo puł- 
ku piechoty, następnie wysokie stanowisko 
w GPU. w Charkowie. Nielubiany w sferach 
wojskowych przenoszony jest z miejsca na 
miejsce, aż wreszcie przydzielony został do 
Warszawy, dokąd oczywiście już nie może 
wobec kompromitacji wrócić. 
Jak się okazuje, z Demkowskim zetknął 

się Bogowoj pe raz pierwszy na zawodach 
w Toruniu. Następnie zaś Demkowski ko- 
rzystając z zawartej znajomości, przyszedł 
do attache sowieckiego, w sprawie swego 
ojca, rolnika, zamieszkałego w Rosji sowie 
ckiej w pobliżu Orszy, któremu Demkowski 
chciał przesłać pieniądze. Wówczas Bogo- 
woj. wciągnął Demkowskiego w sieci swej 
akcji szpiegowskiej tak, że D. stał się na- 
rzędziem w jego rękach. 
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Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 

książka 

+ „Myślw Obcęgach” 
listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarni 

JÓZEFA ZAWADZKIEGO 
w Wilnie. 

A 

        
  

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michals 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
GSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH“. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — Ea Jaźwińskiego. 

lego. 

Macierzy Szkolnej. 

  

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

STEFAN KIRTIKLIS 
Otrzymujemy następujący list od 

p. Wojewody Stefana Kirtiklisa: 

„Odwołany z urlopu wypoczynkowego 
celem niezwłocznego objęcia stanowiska wi 

ce-wojewody łódzkiego, nie mogę obecnie zło 

żyć wizyt pożegnalnych, by pożegnać wszy- 
stkich tych, z którymi miałem tu, w Wilnie 

przez szereg lat miłą sposobność współpra- 
cy na połu pracy państwowej lub społecznej, 

bąž też utrzymywania stosunków  towarzy- 

skich. 

Przerwany obecnie urlop wypoczynkowy 

dokończę tu, w Wilnie, w miesiącu wrze 
Śniu, a wówczas będę miał możność  OSobi- 
ście wszystkich pożegnać. 

Stefan Kirtiklis. 

Pan Stefan Kirtiklis pracował w Wi 

leńszczyźnie od lat siedemnastu.  Za- 

czął swą prącę w czasach heroicznych, 

za Litwy Środkowej i gen. Żeligowskie 

go. Stał na czele żandarmerji pilnują- 

cej tego skrawka ziemi naszej Ojczy- 

zny, podminowanego wówczas przez 

sieć spisków bolszewickich i kowień- 

skich. Potem nastały lata, gdy w War- 

szawie zwyciężały prądy przeciwne 0- 

bozowi, do którego p. Kirtiklis należał. 

Był on zawsze na gruncie wileńskim 

tym firmowym Piłsudczykiem, na któ- 

rego wszystkie oczy się zwracały. 

Przeszedł na służbę administracyjną 

za czasów wojewody  Raczkiewicza. 

Z początku był naczelnikiem wydziału 

bezpieczeństwa potem wice-wojewodą. 

Wojewoda Raczkiewicz cenił w nim 

najlepszego swego współpracownika, 

znającego województwo i ludzi na wy 

lot, zapalonego do pracy, posiadające- 

go wyraźną ideologię polityczną; 

Współpraca tych dwuch ludzi układa- 

ła się doskonale. 

Po ujęciu przez wojewodę Raczkie 

wicza laski marszałkowskiej w Sena- 

cie p. wojewoda Kirtiklis objął rządy 

nad województwem wileńskiem. Na je 

go młode barki spadł cały ciężar od- 

powiedzialności za województwo, które 

ma tak niesłychanie ciężkie i skom- 

plikowane warunki. Ale wieloletnia 

znajomość terenu przysłużyła się p. 

Kirtiklisowi doskonale, a resztę zrobił 

jego ogromny zapał do pracy i zdol- 

ność pracowania przez dzień i noc. 

Bylibyśmy  niewdzięcznikami gdy- 

byśmy nie wyrazili swego wielkiego 

żalu, że odchodzi. Całe społeczeństwo 

Wileńszczyzny w czasie kilku miesię- 

cy jego rządów, które sprawował po 

swoim poprzedniku i nauczycielu wo- 

jewodzie Raczkiewiczu oceniło nale- 

życie jego zdolności, pracowitość i wo 

lę kierowniczą, którą ujawniał. _ Spe- 

cjalne sympatje pozyskał sobie wśród 

ziemiaństwa, Którego rolę i wagę w 

tym kraju pojmował. Również wśród 

duchowieństwa katolickiego cieszył się 

powszechnym mirem. Szedł z pomocą 

i ułatwiai pracę posterunkom  katolic- 

kim po naszej prowincji rozsianym. | 

Powrócimy jeszcze do oceny jego 

działalności na tych szpaltach. Dziś 

żegnając Go chcemy jeszcze wspom- 

nieć, że wraz z jego wyjazdem ubywa 

obozowi państwowemu społeczeństwa 

wileńskiego siła tak cenna jak pani Ja- 

nina Kirtiklisowa, małżonka wojewo- 

dy. Również jak i jej mąż pani Kirti- 

klisowa przyjechała do Wilna po pra- 

cy konspiracyjnej w P. O. W. Również 

jak i on była jaskrawą zwolenniczką i 

żołnierzem Marszałka Piłsudskiego. Na 

naszym terenie niejedną trudność mia- 
ła do pokonania. Z prawdziwą — епег- 
gia kierowała instytucjami, które mo- 
gły prosperować tylko dzięki jej orga- 
nizacyjnemu talentowi. Jest dziś po- 
słanką na Sejm. Mamy nadzieję, mamy 
pewność, że aczkolwiek zamieszka w 

Łodzi nie zapomni, że jest posłem zie- 

mi wileńskiej. Red. ` 

  
  

TWOJE DZIECI UCZĄ . 
W OJCZYSTYM JĘZYKY, CZYŚ 
POMYŚLAŁ Q TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na, Fundusz 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską
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ZAMIAST MAGNET STARE PODKEADY 
Niemałą sensację wywołało w Baranowiczach ujawnienie 

pomysłowej kradzieży kolejowej. Wiadomości o niej rozeszły się, 
lotem ptaka, po mieście i rzecz jasna nabrały rozmiarów wiel- 
kiej afery. W rzeczywistości sprawa przedstawia się następująco. 

Przy kontrolowaniu przesyłek niewykupionych, w magazy- 
nie kolejowym Baranowicze Centralne ujawniońo, że ze skrzyń 
nadanych przez agencję handlową „Merita" w Warszawie skra- 
dziony został ładunek. 

Wilegjatury nowogródzkie 
O, czem pisać w parne południe — mię magania, mo, się trzy ienmi ke ; I ż gą się trzy razy dziennię prze- 

dzy jedną burzą gradową a drugą — jak jechać autobusem lub kolejką. do RA 
"La SEdacYGi w chwili obecnej ka i dostać tam wszystko, czego jeżeli nie 
przedmiotem marzeń tych, co miasta opu- dusza, to przynajmniej ci ‹ Ё - 

„šcič Ma mogą. Tryb 'współczesnego życia że. i Aaa, Galo, Era S 
czyni dla przeważnej części ludności miej- O siedem kilometrów od 'Nowojelni — "skiej. pobyt na wsi dostępnym jedynie w również nad Mołczadką — miasteczko Dwo 

miesiącach wakacyjnych—letnich. Tyczasem rzec daje swym gościom oprócz malowni- poza kąpielą į sportami wodnemi jest to czej miej. e › A Pomysłowi złodzieje, dla odwrócenia uwagi złożyli na miej- й < КЫ AS jscowości — rybołóstwa — blisko 
czas „kiedy wieś —tak samo jak i miasto ści lasó 5 „‚ sce skradzłonego towaru równoważnik w. w postaci kawałk Ра оара powatów: ści lasów różne kulturalne dogodności.: g ni agi w postaci ów 

_ w wodzie lub słońcu ma swój niezaprzeczo 

Upalne przystanek kolejowy; poczta z telefonem 
С а, мурта na miej: Śció i m aa E iejscu, kościół, cerkiew, apteka, a 

podkładu kolejowego. 
lub burzliwe dnie, gorąca pora. żniw Sprawdzono dokumenta kolejowe i ustalono, że w jednej wiająca gospodarzy a R х „(TOSKĘ warsztatach szkoły,zawodowej księży sale- sk| ° znalezienie. robotnika — 0 zdobycie pie“ zjanów, mieszczącej się w pałacu b. Radzie peb oz się WE samochodowe wysłane pod 
niedzy na opłacenie go i o poziom baromet yiłłowskim można się nawet zaopatrzyć w m firmy A. Meniżycki, w drugiej zaś części samochodowe 
ru — wszystko to oddziaływa również de prymująco na gości. Jedynie chwila kąpieli obuwie, wytrzymujące wszelkie letniskowe 

tarapaty. 
Trzy kilometry dalej, ukryty wśród 

pagórków leśnych i starych topoli oto dwór 
Qzierany — w którego lasach amatorzy 
dziewiczej przyrody znaleźć mogą takie 

zaadresowane do inż. Pierackiego. Obydwie skrzynie wysłane zo- 
Stały za zaliczeniem: pierwsza na sumę 6890 zł. druga — 4252 zł. 

Policja zajęła się tą sprawą i ustaliła, że obydwa adresy są 
fikcyjne gdyż ani firma A. Meniżycki ani inż. Pieracki nie' istnieją 
w Baranowiczach. 

ny urok; pozatem — grzybów jeszcze nie 
„ma, jagody się skończyły, a owoce hie za- 
częły, połowanie również; można wpraw- 
dzie z wędką spędzać długie godziny na 

* lódce, lecz nie każdy temperament z tym 
‚ sportem się zgodzi. 

Wieś nasza właściwie najmilsza jest i 
najpiękniejsza wiosną i jesienią; kwiecień, 
maj, wrzesień i październik to są miesiące 
kiedy, zaczynając od toków cietrzewich — 
kończąc na cichych, słonecznych dniach je- 
siennych, osnutych przędzą babiego lata i 
pachnących jabłkami — daje ona te chwi'e 
do których się zawsze potem tęskni; lecz 
wówczas ludzie z miasta siedzą przeważnie 
w biurach, w szkołach i urzędach. 

, -Skoro już jednak tak jest i inaczej być 
mie może, trzeba przynajmniej ten okres wa 

_ kącyjny spędzić jaknajbliżej przyrody i w 
. warunkach jaknajmniej podobnych do tych, 
w których się żyje rok cały. Wszelkie kuror 
ty, gdzie się cztery razy dziennie zmienia 
toaletę, a noce spędza na dancingu, mają 
wprawdzie swych zwolenników, a zwła- 
'szcza zwolenniczki, lecz przyznać trzeba, 
że coraz mniej. Ludzie zrozumieli, że praw 
dziwy wypoczynek znajdą tylko na prawidzi 
wej wsi — to też od lat kilku dwory 
wiejskie, które w czasach przedwojennych 
gromadziły licznych zaproszonych gości 
gdzie się odbywały istne letnie karnawały 
— obecnie, w tych ciężkich kryzysowych 
czasach, nie mogąc już sobie pozwolić na tą 
ką szeroką gościnność, — stały się pensjo 
natami i choć w odmiiennych warunkach t 

„charakterze, zapełniają się również gośćmi, 
godząc w ten sposób życie towarzyskie z 

" budżetem gospodarskim — przyczem g0š- 

cie czują się nieraz swobodniej wiedząc, iż 

za swoje 6 czy 5zł. mogą mieć wszystko, 

co potrzeba bez obowiązków rewanżu i z 

prawem odpowiednich wymagań. | 

'Nowogródczyzna została odniedawna 

„odkryta”, jako nadająca się wyjątkowo do 

"takiej wilegjatury. Zwłaszcza Warszawa 

'znałazła już drogę, najpierw do Nowojelni, 

pasowanej w latach ostatnich na prawdziwą 

„stację klimatyczną — i dalej wzdłuż brzė- 

gów Mołczadki j toru kolejowego Baranowi 

cze -- Lida, do różnych miejscowości leś- 

nych i suchych, uznanych przez rzeczoznaw 

"ców za nieustępujące w niczem pod wzglę- 

, dem zdrowotności innym okołicom, dawniej 

- już znanym i odwiedzanym. у 

Nowojelnią — do czasów wojny mała, 

samotna, wśród lasów, stacyjka — obecnie 

*  miastóczko -— gromadzi na letnie miesiące 

óra od cywilizacji zbytnio 
Już od połowy czerw- 

Warszawy, Ba 

publiczność tę, któr: 
oddalać się nie lubi. Ju 

„ ca wyladowują tu letnicy z rszay B 

„ranowicz, Wilna, Słonima; załudnia się dzieł 

nica zabudowana w lesie domkami, które zi 

„mą stoją puste, tak, jak hotele na Riwie-- 

| Jrze, a las wiokoło zapełniają hamaki, rozesła 

|, ne szale i niezliczone mnóstwo _ najmłod- 

szych. latorośli. Panny i młodzieńcy, z Lidy 

- lub Baranowicz, którzy przyjechali tu się 

+ „podaczyč“ — przychodzą trzy razy dzien- 

"nie na stację kolejową w. godzinach nadej 

ścia pociągów, kiedy to i ludzi z szerokie 

go świata oglądać można i własną, śliczną, 

| kwięcistą sukienkę zaprezentować. Na dal- 

Sze zagłębianie się w okoliczne lasy mało 

bywa. amatorów, gdyż przed dwoma laty 

rozeszła się legenda o samotnym wiiku, kto 

również zapewne „podaczyć Się po- 

- trzebowaał. 8 

" W głębi lasu, opodal od rzeki, przy Szo 

* sie, wiodącej do Ździęcioła, wznosi się sana 

: chorych na gružlicę, budowane 

Komitet Obchodu Dziesięciolecia Nie 
wszelkich najnow- 

przez 
podległości — według : 

szych prawi ow 

ie. Wspaniały gmach — już pod da- 

chem — mieści w obecnymsezonie kolonię 

lętnią dla dzieci nowogródzkich. Obok— 

staraniem Międzykomunalnego Związku. о- 

piėkunczego buduje się z heraklitu drugie są 

natorjum dla 80-ga dzieci z ochron wojewó 

dztwa nowiogródzkiego.  Zapoczątkowaną 

“jest również budowa kościoła katolickiego— 

cerkiew już jest. W miesiącach letnich Nowo 

'jelnia staje się ośrodkiem handlowym dia 

* okolicznych ogrodów i gospodarstw, które 

i 

„ 

zakątki, gdzie dotychczas tylko dziki i 
sarny dostęp miały; dla rybaków ii myśli- 
wych jest tam jeziorko — о niezgłębionych 
krynicach o których podanie głosi, że 
ze Świtezią łączą — gdzie w oczeretach 
gnieżdżą się stada kaczek i cyranek a szczu- 

paki i liny siędziwe, żyjące w tajemniczych 
głębiach, dochodzą do legendarnych roz- 

miarów. 
Cierp'iwy obserwator podpatrzeć może, 

że za młynem w lesie na starym Waluszu 
— wydrę wynurzającą się czasami z 
krętego strumyka Ozieranki — a trochę da- 
lejj w zawsze chłodnej wodzie płynącej 
wśród gąszczu olch, brzóz i chmielów 
Lachówki — płuszczą się różowo nakrapia 
ne pstrągi. Warto tam o zachodzie słońca, 
zaczaić się przy Kamiennej. Horce by ujrzeć,, 
kiedy zmrok zapadnie, borsuka, wychylają- 
cego się ostrożnie ze swej nory - i warto, 
w dnie upalne, zejść pod most przy młynie 
by  nadstawić plecy pod szumiącą kaskadę 
z podniesionej zastawy. 

Owe jeziorko bywało ‹ nieraz w czasie 
wojny terenem zatargów międzysojuszni- 

i czych, — rządzący tu bowiem wówczas żan 
darmi węgierscy strzegli pilnie, by nikt z 
sąsiadującej okupacji niemieckiej tu nie po- 
lował i nawet wyższych oficerów bezwzgję 
dnie z całą satysfakcją wypraszałi; przy- 
jeżdżał tu bowiem często na kaczki  do- 
wódca Korpusu austrjackiego Ekscellenz von 
Heriquez — a że był nietęgim strzelcem, 
więc dla pe'winości, stojący za nim na łód- 
ce wachmistrz huzarów Szabo — strzelał 
jednocześnie do tej samej kaczki — czego 
pomyślny rezultat szedł oczywiście na 
chwałę Ekscelencji. W tym samym sztabie 
austrjackim znajdował się wówczas jako 
medyk, docent uniwersytetu Lwowskiego 
prof. Grochmalicki późniejszy rektor uni- 
wersytetu Poznańskiego — i dnie całe 

spedzał na jeziorku Ozierańskim, zbierając 
okazy, podobno. rzadkie, fauny i flory, 
które potem wysyłał do Lwowa. 

W obecnym sezonie Ozierany mają go- 
ści wyłącznie z Warszawy, jak. również 
Niehrymów, leżący 0 dwanaście klm. od 
Nowogródka i okolic. To też frekwencja 
dochodzi do trzydziestu osób. Dalej nad 

Niemnem, cały szereg miejscowości jak 

Sielec, /Gonczary  Bielica, — gromadzą 

amatorów ciszy, spokoju i rybołóstwa przy 

mniejszych stosunkowo wymaganiach kom- 

fortowych. Na, stacji av Niemnie widzięć mo- 

żna wysiadające z każdego pociągu  gro- 

madki turystów zaopatrzonych w wędki i 

walizki i rozchodzących się do okolicnych 

wsi i osiedli. 
Trzeba przytemi zaznaczyć, że cały ten 

ruch letniskowy robi się dotąd bez naj- 

mniejszej reklamy. Poprostu słyszy się 

od znajomych, że tam a tam, można spędzić 

lato. Dlatego jest jeszcze tyle pięknych i 

odpowiednich miejscowości o których nikt 
nie wie, ale które zupełnie zasługują na to, 

aby być poznane i stać się źródłem wypo- 

czynku i zdrowia. Nowogródczyzna — та 

zresztą swoje piękne tradycje . letniskowe 

z czasów jeszcze przedwoje nnych kiedy 

np. w Florjanowie pp. Bochwicow koło 

Raranowicz zbierało się co roku kilkadzie- 

siąt osób ze świata literackiego i nauko- 

wego z Reymontem i Orzeszkową na czele 

Albo Tuhanowicze, które zyskały miana 
„Aten Nowogródzkich”. 

Dobrze byłoby wznowić te tradycje i 
gdzieś np. nad -Świtezią założyć pensjonat 
"teracki, — któryby dawał swym gościom 
nietylko zdrowie i wypoczynek ciała lecz i 

święto ducha — a dla tej ziemi stałyby się 

ogniskiem, szerzącym w około siebie światło 

i piękno. 7 
Sam zaś Nowogródek posiada idealne 

warunki aby stać się miastem szkół — ta- 
kiem jak Fryburg szwajcarski, co łączy w 

sobie wieś i miasto zarazem — gdzie gmach 
uniwersytecki wznosi się pod lasem wśród 

łanu koniczyny — a młodzież zdala od 
zgiełku i zaduchu wielkomiejskiego, spędza 

   

się 

Ponieważ nici tej zagadkowej historji prowadzą do Warsza- 
wy jako miejsca wysyłki skrzyń Sprawa skierowana została: do 
warszawskiego urzędu śledczego. 

Spór © granicę pastwisk 
PRZYJMUJE CHARAKTER B. OSTRY 

Pomiędzy wsiami: Olesłewicze gm. 
Stol»wickiej i Jaklmowicze „ Dere- 
skiej pow. Baranowickiego istnieje od- 
dawna spór © pastwiska, a raczej o gra- 
nicę rozdzielającą te pastwisko. 

Clągnie się on oddawna, zaogniał 
się klikakrotnie i doprowadzał do gro- 
źnych konfiłkłów. W walce o rację nie- 
jeden z przeciwników wziął kijem w łeb 
i niejedna też kropla krwš polata się 
na murawę. 

Geometra urzędowy zbadał tą spra- 
wę na miejscu, podzielił pastwisko | 
wytknął granice prowizorycznie. 

Nic nie pomogło. Walczące strony 
znów wzięły się za: łeb; 

Jakilmowiczanie chcą aty Sąd zade- 

cydował © tem, kto ma rację, olesiewi- 
czanie an! chcą słuchać o Sądzie. Po- 
czynalą sobie samowolnie | rozpoczy- 
nają kopać rów graniczny. 

W dniu 22 bm. nadeszła właśnie o 
tem wiadomość do starostwa. Natych-- 
miast na miejsce udał się przedstawi- 
ciel władz administracyjnych oraz ko- 
mendant policji powiatowej podkom. 
Jaskurzyński. 

Czy uda się im spór zażegnać? 
Możliwe. 

Rozmowa z zastępcą 

cie znacznej kradzieży na kolei (0 Baranowiczach i powiecie baranowickim 
starosty p. Zarzyckim 

_ Starosta baranowicki p. Zygmunt nów — 96 i Żydów 20. Litwinów nie 
Przepałkowski bawi. na urlopie, a funk mamy zupełnie. 
cję starosty pełni zastępczo p. wice- 
starosta Romuald Zarzycki. Do niego 
więc, jako do obecnego gospodarza 
powiatu udaliśmy się, aby poinformo- 
wać 0 rozpoczynanej. przez nas akcji i 
prosić o zaznajomienie z potrzebami, 
bolączkami i radościami powiatu. 

Zaczynamy rozmowę od, prowa- 
dzonej na szeroką skalę i absolutnie sa 
modzielnie pod.względem finansowym, 
akcji meljoracyjnej na dolinach rzek 
Szczary, Wiedźmy i Myszanki. 

Jest to akcja mająca ogromne zna- 
czenie: gospodarczo -- kulturalne i jest 
wśród wielu innych prac starostwa, 
największem przywiązaniem. otaczana. 

Bezwartościowe bagna ciągnące 
się wzdłuż koryt wspomnianych rzek 
stopniowo są osuszane i zamieniane w 
łąki uprawne. Akcja ta podjęta przez 
p. Starostę Przepałkowskiego; a pro- 
wadzona pieczołowicie: przez: fanatycz 
nie przywiązanego do niej inż. Piotra 
Michasiuka. Koszta ponosi sejmik o- 
raz ludność w postaci szarwarku—ro- 
bocizny. 

Pan starosta Zarzycki odsyła nas 
w tej materji dó p. inż. Michasiuka, o- 
biecując łaskawie zawieźć na miejsce 
prac, dła naocznego zapoznania się z 
dotychczasowemi ich rezultatami. 

Z kolei zapytujemy o stan bezpie- 
czeństwa powiatu. 

— Naogół jest zadawalniający. Lu= 

Pod względem wyznaniowym mo- 
żem się zorjentować z ilości świą- 
tyń. Katolickich — 19, prawosławnych 
— 23, mojżeszowego wyznania — 13 
i meczet mahometański w Klecku. 

— Po tem co usłyszeliśmy i biorąc 
pod uwagę, że Baranowicze — miasto 
ma: 12 tys. Polaków, 2 — Białorusi- 
nów i 15 — żydów dziwnem się może 
wydawać, że nie mając murowanego 
kościoła, a tyłko mały, drewniany, 
przypominający raczej kaplicę buduje- 
cie panowie ogromną, murówaną cer- 
kiew.. 

— Spraw kościoła jest aktualną, 
żywotną i absorbującą wszystkich. 

Z. inicjatywy ś. p. gen.. Pożerskiego 
i p. starosty Przepałkowskiego powstał 

, komiett. budowy kościoła. Projektowa- 
no początkowo budowę kościoła, któ- 
1yby był zarazem parafjalnym i garni- 
zonowym. (jak pan wie zapewne gar- 
nizon mamy znaczny) lecz z przyczyn 
od: woli: Komitetu niezależnych projekt 
ten upadł, a raczej uległ zwłoce. 

Nałeżało, izgodnić zamiary Komite 
tu z wolą Kurji Metropolitalnej w Piń- 
sku, rzecz jasna za pośrednictwem miej 
scowego: proboszcza — ks. Żołądkow- 
skiego.. 

Niestety ks. proboszcz. ustosunko- 
wał się negatywnie do: działalności Ko 
mitetu i kwestja upadła, w tej kancep- 

W dniu wczorajszym zgłosiła słę; dność zarówno polska, białoruska jak cji mimo wyraźnego poparcia społe- 
do Starostwa delegacja poszkodowa-- 
nych jaklmowiczan prosząc o ratunek 
gdyź przeciwnicy w nocy przekopali 
rów. Spór budzi ogółne zainteresowanie. 

Napaść „Robotnika ” na osobę Starosty 
baranowickiego p. Z. Przepałkowskiego 

Czynniki: opozycyjne, adnosząc w 
ostatnich czasach sromotn. porażkę: na 
tut. terenach, straciły. już wszelką na- 
dzieję, by: Kiedykolwiek odzyskać daw 
ną popularność. Dlatego: też chwyciły: 
się podstępnej walki i nie: przebierając 
w środkacit postanowiły na każdym 
kroku szkodzić osobom;, które pracę: 
nad podniesieniem stanu: gospodarcze- 
go w powiecie i wzbogaceniem tut. 0- 
bywatela, tmmiały ująć w odpowiednie: 
ryzy. I tak za pośrednictwem pisma о-- 
pozycyjnego „Robotnik“, rzucano cały 
szereg oszczerstw i kalumnij na oso- 
bę Starosty Baranowickiego p. Z. Prze: 
pałkowskiego, zarzucając mu jakoby 
miał umorzyć 250 tysięcy złotych po-. 
datków samorządowych hr. Potockie 
mu, a jednocześnie ułatwić mu otrzy”. 
manie pożyczki 120' tysięcy złotych w 
Komunalnej Kasie Oszczędności. Dalej 
jakoby na własna rękę miał umorzyć 
sprawę o nielegalny wyrąb lasu oraz 
jakoby rzekomo miał przetrzymywać u 
siebie w ciągu trzech miesięcy weksle 
na sumę 20.000 złotych przez tegoż hr. 
otockiego wystawiome. Przeprowa- 

dzone dochodzenia w kierunku ujaw- 
nienia rzekomych nadużyć, 0 których 
„Robotnik* z taką skwapliwością pi- 
sał, nie ujawniły nic, coby mogło rzu- 
cić cień na osobę zaatakowaną w „Ro- 
botniku““. 

Żadne umorzenie podatków samo- 
rządowych nigdy nie miały tutaj miej- 
sca, zaś złośliwe twierdzenie. „Robot- 
nika* jakoby hr. Pofocki miał otrzy- 
mać w Komunalnej Kasie Oszczędno- 
ści 120.000 złotych pożyczki jest kłam 

stwem, albowiem takiej pożyczki ni- 
gdy nikomu nie udzielono. Prawdą jest 
natomiast, że hr. Potocki dla  zabez- 
pieczenia: terminowej spłaty zaległości 
podatkowej złożył w Kasie Sejmikowej 
zabezpieczenie wekslowe, które 
weksle zostały przez Sejmik zdyskonto 
wane. Rzucone oszczerstwo w sprawie 
umorzenia: niełegalnego wyrębu 
jest zupełnie nie zgodne z prawdą. 
Również kłamstwem jest, by p. Sta- 
rosta  Przepałkowski miał 
wiek przetrzymywać u siebie weksle, 

i żydowska współpracuje lojalnie, a 
nawet bezrobotni (jest ich naogół nie- 
wielu — 300 — 350 osób) bez sze- 
mrania niemal znoszą” ciężką dolę: 

Bezrobocie zwiększyło się ostatnio 
izwiększy się jeszcze: gdyż z racji 
cofnięcia kredytów zamknięte zostaną: 
roboty, zarówno państwowe, samorzą— 
dowe i miejskie. 

— A stan dróg? 
— Zupełnie dobry. Niektóre dio= 

gi, zwłaszcza powiatowe: wysadžamy“ 
drzewkami i podprawiamy w miarę 
potrzeby i... kredytów. 

Dzięki niezłym drogóm komunika= 
to cja autobusowa połączyła Baranowicze: 

z ińnemi większemi ośrodkami woje=- 
wództwa. Szkoda tyłko, że lato trwa tr chrześcijanie baptyści, 

lasu. nas tak krótko. 

— Chcielibyśmy wiedzieć zdanie 
p. Starosty w 'sprawie: następującej: 

kiedykol- czy, z punktu widzenia interesów  po- 
wiatu baranowickiego, projektowana 

gdyż suma 20.000 złotych w zabezpie likwidacja wojewódżtwa Nowogródz- 
czeniu weksłowem wpłacona do Kasy: kiego jest posunięciem cełowem,.i| czy” 
Sejmikowej przez hr. Potockiego, 
stała formalnie i we właściwym  cza- 
sie przez Sejmik zaksięgowana. Wszel'” 
kie zarzuty po przeprowadzeniu szcze— 

z0-- powiat skorzysta na tem? 

— Niestety, jasnej odpowiedzi na 
te pytanie nie otrzynraliśmy. Pan Sta- 
rosta uśmiechnął się: i  oświadczył..:: 

gółowego dochodzenia okazały się nie: jestem karnym urzędnikiem i te rzeczy” 
prawdziwemi, wobec czego odpowie+ mnie nie dotyczą. Baranowicze, ze 

dzialny redaktor „Robotnika” oraz au- wzgiędu na swe położenie, węzeł ko- 
tor oszczerczych artykułów pociągnię- Jejowy łączący nas z ZSSR mają du- 

v 

Obecnie stwierdzamy fakt, 
szczerstwa i kalumnje rzucone pod 

ci zostali do odpowiedzialności sądó- że możliwości rozwoju i' gdyby” doszło 

| @0 porozumienia z rządem sowieckim 
że 0- niewątpliwie odegrają rolę Mińska w 

ad czasach przedwojennych: Stołpce le- 
resem p. Starosty Przepałkowskiego ż4 zbyt blizko icy; aby mogły si 
posiadają jawne cechy bezsilnej złości, Tada darinio A 
która za pośrednictwem  kalumnjator- 
skiego pisma „Robotnik chciała: za- 
szkodzić osobom pracującym po myśli 
obecnego Rządu, a w szczególności p. 
Staroście Przepałkowskiemu, który swo do 
ją pełną poświęcenia pracą zyskał so- 
bie na tut. terenie zasłużone miano | 
wzorowego gospodarza powiatu. 

Zygmunt Czarnocki 

Prezes Rady Powiatowej BBWR- 

  

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W SŁONIMIE 
Starosta Słonimski zarządził wybory do Rady Miejskiej 

Za datę zarządzenia wyborów uważa 

| m: Słonima. 
się dzień 25.7 1931 r., głosowanie od- 

Przemysłu dziś nie mamy: prawie: 
zupełnie, a handłowo jesteśiny: poważ- 
nym ośrodkiem:. 

— Ciėkawią nas też sprawy naro- 

wościowe i wyznaniowe, przyczem: 

prosilibyśmy o poinformowanie nas © 

sektach, które: podobno na terenie po- 

wiatu rozwijają żywą działalność. 
— Komplikacyj; narodowościowo - 

wyznaniowych nie mamy, chwrała Bo- 
gu. 

W” mieście: marny Polaków i Biało- 
rusinėw po 22 i pół procent, Żydów 
około 55 proc. 

Jeżeli brać liczbę mieszkańców po- 

'towego 

czeństwa. 

Zapowiedziane poświęcenie kamie- 
nia węgielnego (w dniu 3 maja) nie 
edbyło się, mimo to Komitet nie zre- 
zygnował z projektu i poczynił przygo 
towania do budowy świątyni — jako 
garnizonowej.. 

Nadmienić należy, że mały . nasz 
kościołek zbudowany został już po 
wojnie i, że równocześnie z tem w kil- 
ku parafjach wiejskich, a więc biedniej 
szych pobudowano. duże,. kamienne. ko 
ścioły: 

— A sekty, podpowiadamy. . 

—. Więcej: jest o tem gadania niż 
warto. Mamy trzy sekty: ewangeliczni- 

chrześc. „ma- 
lowańcy* ft. z. „zielonoświątkowcy*. 
Pierwsza liczy 138 członków, druga— 
180; trzecia: —: 108. Liczebność mówi 
sama za siebie, więc nawet biorąc pod 
uwagę niezbyt pewną lojalność ostat- 
nich: dwócłhr można: o mich nie myśleć. 

Na zakoficzenie rozmowy przerwa- 
nej wiadomością o... zwiększającej się 
kolejce interesantów p. starosta zazna- 
cza, że jest na terenie powiatu człowie 
kiem stosunkowo nowym, zaś p. sta- 
rosta Przepełkowski, oddany pracy u- 
rzędowej i obywatełskiej wczuł się do 
skonale w potrzeby powiatu i energi- 
cznie ujął program pracy państwowo- 
gospodarczo-politycznej. Prócz swoich 
zajęć urzędowych jest też prezesem 
wielu organizacyj społecznych i zna- 

lazł jeszcze czas na zorganiżowanie 
muzeum powiatowego. W. T. 

P. S. Nasz Szanowny- Rozmówca 
nie uznał za wskazane. zaznaczyć, że | 
sam: też prócz pracy urzędowej; poświę - 
ca się społecznej i prezyduje: w Bara- 
nowickim Oddz. Poł.. Czerwonego; 
Krzyża. 

  

Budżet Baranowicz. 
Uchwalony w dniu 2 lipca rb. przez” 

Rade Miejską budżet m. Baranowicz. 

przesłany został, do, Wydziału Powia-. 
'i jak nas informują jest tam o- 

becnie rozpatrywany. : ы 

Globalna suma budżetu zwyczajne: 

znajdują tu niewyczerpany zbyt dla swych swe szkolne łata wśród pięknej przyrody, w będzie się 30.7 1931 r. Przewodniczącym Głównej Komisji Wyborczej 20- wiatu 180: tys. co jest prawie dokładne go—administracyjnego: wynosi 999.963: 

nowalij i produktów mlecznych — zaś let spo- 

„nicy, mający bardziej wyrafinowane wy- 

atmosferze moralnego zdrowia, ciszy i 
koju. „M. Rom. | 

‚° — № jałowych wyżynach 

stoł wyznaczony sędzia p. Jan Osiecimski. to. mamy: Polaków 61 tys., Białorusi- złotych. 

kanclerz skarbu, płodząc  Skorpjony wienia. Moc ludzi odczuła potrzebę gwiazdam — jenć tym, które zdobią P. Hipolit, autor wspomnień, skończył 
podatkowe na własność ziemską, u- przedstawienia społeczeństwu swoich piersi ekscelencji. Dla tego pamiętniki szkoły średnie i studja prawae w Pa- 

  

"_. mecie Gladstone'a na tem samem zo- p j 

* Lorda cem wzruszeniem ramion. 

я 

|* niejszych angielskich mężów stanu na 

  

(WSPOMNIEN 
; I 

* Kim byt Asguith? Jednym Z wybit- 

rzełomie obecnego i ubiegłego stu- 

lecia. W młodym wieku 
4 

"stat stanowisku w gabinecie 

: inister skarbu pod Camp- dem przezwiskiem „gapy“ cz 

S Й sA Milewski w swoich * W stomoteliia-h jałowym szczycie Łysej-Góry?*. Na 

z lat siedemdziesięciu". 

Autorowi ich zarzucają często są 
ostry a niesprawiedliwy, powodowany łyby bezużytecznie. 
przez osobistą niechęć. To, bodaj, za 

t poniekąd mylny. Bez względu na nej 

stosunki osobiste zwykł wyrażać Mi- w Rosji, do pierwszego ruchu rewolu- sów, 
roku, w domniema- żeń i przeżyć we 

- boll-Banne manem w 1905 roku, 

stępnie od roku 1907 do 1916, prem-, 

" jer, główny kierownik polityki brytyj- 
skiego imperjum. Za jego urzędowa- 
ńia wstąpiła Anglja w szereg bojow- 

„ników wielkiej wojny po stronie e 

„tenty, za jego urzędowania został 

przeprowadzony szereg 

szerzających 'w wysokim  stopn 

świadczena społeczne, za jego urzędo wanej często 

wania została izba wyższa pozba- ra się ulatnia, › 

3 Swych upraw- piśmie, które zostaje. | 

i słowach jego. Taki boj ! 
sania przysparza książce czytelników, 

bo ludzie chętnie przyglądają się wi- zawsze jest urząd wysoki ; 

rąbią, a wióry lecą,— wał. Szczególnie, gdy jest synem naro względnym dla współza 
ciągu Ittyc 

 wiona wielkiej części 

nień prawodawczych. Z chłodem 
pewnością siebie rozstawał się z tra- 

dycjami wielkiej epoki wiktorjańskiej, 
wprowadzając 

na nowe tory, prowadzące ku nowej lecz bywa to 
ści prze pamięci ludzi, : KU | 
Dobrym życia na ogólne uznanie zasłużyli, 

_.epoce, której rozwoju przyszło 

widzieć jeszcze niepodobna. 

był mówcą, 
lamentarnym, y 

w izbie gmin, która pod jeg 

"nictwem stała się prawie 

miarodajnym czynnikiem w życiu 

stwowem Wielkiej Brytanii. Sejm 

dztwa był poplecznikiem. * 

"Jak každy wybitny mąž 

pan 

n- rzu 

go. kierunkowi 

reform, roz- lewski sądy 0 sprawach i 

iu ostro, bez ogródek, — w formie uży- 
w potocznej mowie, któ kata, na jałowym wierzchołku odlud- 
natomiast unikanej w nej wyżyny. Otwarta działalność poli- 

Pieprz rośnie w tyczna lub cokolwiek szersza społecz ekonomii politycznej 

jowy sposób pi- na były dla niego zamknięte. \ 
wartości umysłowej takiego męża nie- kiem w spore ! 

, jaki zajmo żem zacnym wobec swej żony, mało 

maszynę państwową dowisku, gdzie 
łatwo krzywdzącym dla du, który był 
którzy w wyniku pracy dłuższego czastt samodzielnego życia 

Czy państwowego. Dostęp do naczelnych 
to zawsze stanowisk był otwarty w ciągu ostat-- 

a wyroki, czasem o- niego półwiecza tylko dla Polaków z 
z wielką oględ- zaboru austrjackiego. 

wytrawnym taktykiem par tając tę książkę, 
wielki wpływ posiadał mieć na uwadze, 

o kierow- krutne, przyjmować 
wyłącznie nością. 

Wspomnienie 

IA Z LAT SIEDEMDZIESIĘCIU H. K. MILEWSKIEGO) 

siadał i Asqr.ith licznych przeciwni- wartości” (unmerited increment). 

ków. Można odmówić współczucia je ronionej ustawy bronił w parlamenci 
myślowemu, a drogi, inny członek rządu, 

któremi lubił kroczyć, uważać za błęd- 

minister ne, ale nikt bliżej obeznany z dzieja- 

- spraw wewnętrznych w ostatnim gabi mi Anglji z ostatnich dziesiątków lat, kreślenia 

nie zbędzie pamięci jego lekceważą- wartości 
Mimocho- wy zawołał: „Co byłby wart 
ęstuje go Lord - adwokat, unieruchomiony na „wszakże skromną. 

należy 

„вару“ 

* p «. 

ludziach cyjnego w 1905 

myślił ustalić opłaty na rzecz Pań - 
stwa od „niezasłużonego przyrostu 

Po- 
ie 

tak. zw. Lord - 
adwokat ( w owym czasie Mr. Ure). 

Uwydatniając nieuchwytność о- 
„niezasłużonego przyrostu 

, ktoś z przeciwników usta- 
sam 

ja 

odłudnym wierzchołku cały rozum, 

nem położeniu owego Lorda - adwo 

pozbawiony w 

Wielkie wypadki, 

й 
й < 4% * 

„ , $ь + 

Polski działacz społeczny na daw tecznie, į Е „odr 

Litwie, Białejrusi znajdywał się nej, nad uporządkowaniem jej finan- 

Miarą 

jakie przeżyli- 
Asq litha, śmy w sejsmicznym okresie - dziejów 

owła przypadkowo spowodowało powyższe świata, trwającym po 

uwagi — cel był inny. Za czasów je- dziły w umysłach żywszych i rozważ- 

stanu, po- go premjerostwa Lloyd George, jako niejszych 

dziś dzień, wzbu ni 

żywą skłonność do zastano czasem tęsknota 

uwag w formie pamiętni 

ków. Rozlały się one ma morzą. Więk 

szość z nich zniknie: rychło w mroki 

zapomnienia, przestanie być czytaną. 

Tylko historyk będzie wyszukiwał z 

obszernego rumowiska fakty i poglą 

dy charakterystyczne dla minionej e- 

poki. Polska literatura pamiętnikarska 

urosła już do pokaźnych rozmiarów, 

wartość jej, do chwili obecnej, była 

spostrzeżeń i 

L. Biliński, austro-polski mąż sta- 
nu, który w ciągu lat wielu piastował 

d wiedza, wymowa, męża stanu zmarnia w monarchji habsburskiej najwyższe 
urzędy, a później mozolił się bezsku- 

jako minister Polski odrodzo 

zwierzył się ze swych. spostrze- 
„Wspomnieniach“ 

pośmiertnych. Pewno, że nie był to 
mąż miary przeciętnej, wyrastał ponad 
tłum szary. Był dobrym profesorem 

, dobrym urzędni- 
kiem I. C. Mości, wytrawnym taterni- 

ie parlamentarnym, mę- 

wodników po- 

znych. Jako dobry taternik zna- 

lazł dostęp do Olimpu politycznego. 

Na tym szczycie wspaniałym nie wy- 

glądał pokaźnie. On widnych stamtąd 

szerokich horyzontów wzrokiem ogar- 

nąć nie umiał, płomień myśli wielkich 

i uczuć. pozostał mu obcym, w dobrze 

'skrojonym fraku radcy tajnego umiejęt 

je załatwiał aktów numery bieżące i 

sprawy powszednie, budziła się w nim 

„i wzloty myśli 

jego nie robią na czytelniku większe- 
go wrażenia. Wielkie widział rzeczy, 
wielkie sprawy miał w ręku — dygni- 
tarz. szablonowy. 

inny pamiętnikarz I. Daszyński był 
również wpływowym politykiem au- 

strjackim, który i ną scenie Ojczyzny 
odrodzonej pierwszorzędne odegrywał 

role. On zdobył głośne imię, porywa- 

jąc ulicę śpiewem pieśni Marksa i in- 
nych — z psałterza socjalistycznego. , 

Głos miał dźwięczny, odtwarzał je zna 
komicie. ulica ubóstwiała świetnego 
wykonawcę popularnych  špiewek- 
Wziętość jego była znaczna, ałe bar- 
dzo jednostronna. Na lewej stronie me 
dalu została utrwalona podobizna je- 
go. Uwagi i spostrzeżenia ulubieńca 
aBory przebrzmiały bez szerszego e- 
cha. 

Jaskrawy koloryt posiadają „Wspo 
mnienia' Hipolita  Korwin-Milewskie- 
go*, w swoim czasie członka z wybo- 
rów rosyjskiej Rady Państwa. Mocna 

indywidualność z nich przemawia, u- 
mysłowość obrońcy sądowego МБ о- 
skarżyciela, sądy o rzeczach i wypad 
kach ciekawe, o ludziach zbyt często 

zaprawne żółcią i lekceważeniem. Wy 
roki jego, w instancji apelacyjnej, u- 
legałyby licznym zmianom lub skreś- 
leniom. ; 

Hipolit Milewski przyszedł — па 
świat w roku 1848, ojciec jego Oskar 
był człowiekiem bardzo zdolnym, 

matka z zamożnego rodu Wołłk-La- 

niewskich. Rodzice, kształcili swoich 
kudwóch synów przeważnie zagranicą. 

* 

ryżu. Stąd władał Świetnie językiem 
franeuskim, z kulturą i stosunkami 
trancuskiemi był doskonałe oznajomio- 
ny. Wiedza, zdobyta systematyczną i 
sumienną pracą, wzbogaciła jeszcze u- 

mysł, przez naturę hojnie uposażony. 
Młody człowiek roił o karjerze adwo- 
kackiej w Paryżu, lecz za radą ojca 
— jak wielu innych ziemian — wy- 

rzekł się świetnych widoków i osiadł 
najednym ze wschodnich  bastjonów. 
kultury polskiej, w rodzinnym majątku 
Łazduny, w powiecie oszmiańskim. 

Prawnik szkoły paryskiej załatwił | 
się pomyślnie z zawiłemi zagadnienia- - 
mi rolniczemi na głuchej prowincji li- 
tewskiej. Gospodarstwo w majątku po 

kilku latach wytężonej pracy posta- 
wit na stopie wzorowej. ы 

Rwał się umysł żywy do pracy 
społecznej i politycznej. W arcyszczup 
łych ramkach można było rojenia te 
urzeczywistnić. i przed pierwszą ren 
wolucją rosyjską 1905 roku. Tylko w 
instytucjach rolniczych,  gospodar- 
czych, finansowych dana była Połako- . 

wi z kraju zachodniego pewna skrom- 
na swoboda ruchów. | Na -podobnych 
zebraniach dał się Milewski poznać 
miejscowemu ogółowi. Wrażenie było | 
dwojakie, dodatnie i ujemne, ktoś, nie , 

lada kto, przybywał na widownię, jed 
nostka: mocna, zbrojna w kły i szpony, 
o sercu wcale niegołębiem. Oponen- 
tem umiał być przykrym i niebezpiecz 
nym i do sprzeciwu zdawał się mieć 

"szczególną skłonność. Jako leader 

wszelkich opozycyj dał poznać swój | 
a 
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INSTYTUT NAUKO WO - BADAWCZY 
EUROPY WSCHODNIEJ 

Wczorajszy „Kurjer Wilenski“ u- 

ważał za stosowne i możliwe zamie- 

ścić artykulik o treści następującej: 

Sekretarjat Instytutu Naukowo - Badaw 

czego Europy Wschodnej w Wilnie nadsy- 

ta mam następujące sprostowanie: 

SPROSTOWANIE 

„Słowo z dnia «6 lipca 1931 r. zamie- 

ściło artykuł wstępny atakujący ostro nasz 

Autor artykułu twierdzi, że Bibljoteka 

Instytutu składa się ze „173 książek, w tem 

90 małych broszurek*. Tytułem  sprosto- 

wania podajemy, że Bibljoteka Instytutu 

i w dniu ukazania się artykułu na- 

pastniczego w „Słowie* 700 tomów książek 

i 10 map. Prócz tego należy zaznaczyć, że 

słuchacze Instytutu również korzystają z 

Bibijoteki im. Wróblewskich, z której po- 

trzebne dzieła zostały przeniesione do Bib- 

ljoteki Instytutu. 
e pierwsze więc  cytry, któremi ope- 

ruje autor artykułu są nieprawdziwe. Po dru 

gie zapomina On, że Instytut, a więc 

"Bibljoteka założone zostały w zeszłym 

roku. (Bibljoteka założona w listopadzie 

1930 r.). Nie uwzględniając momentu cza- 

su 7 równie dobrze, SA e 

stytutowi nazajutrz po zorganizowaniu, 

nie posiada w jednej książki w swych sza 

fach bibijotecznych . ` 

Co do programu wykładów, które kryty-- 

kuje autor artykułu, to rzec tylko możemy, 

że szereg osób o poważnych nazwiskach 

profesorów U. S. B. będących wykladow- 

cami w Instytucie posiada zapevėje więcej 

kompetencji do układania programów tych 
„ niż dziennikarz ze „Slowa“ 

Wobec nieobecnego z powodu wakacyj 
Kierownictwa Instytutu w Wilnie — Sekre- 

tacjat jego poprzestaje na powyższem spro- 
stowaniu. 

Bardzo łatwo będz.e nam odpo- 
wiedzieć na to sprostowanie. Nie po- 
irzebnie na końcu jest powiedziane, 
że go nie pisało kierownictwo insty- 
tytu. I tak byśmy się tego domyślili. 
W sposób jaskrawy rzuca się w Oczy, 
że ze sprostowaniem wystąpiła osoba 
zielonego pojęcia — jak się to mó- 
wi — nie mająca o robocie naukowej, 
ani o tem co to jest instytut spe- 
cjalny, czem powinien być Instytut na- 
ukowo-badawczy Europy Wscho- 
dniej, którego arcy-szumny tytuł cią- 
„gle w swoim sprostowaniu powtarza, 
nie domyšlając się nawet, iż w ten 
sposób najwięcej swoją instytucję 
ośmiesza. 

Na wstępie kilka pouczeń 0 cha- 
rakierze ogólnym. Obrońca instytutu 
nazwał swoją polemikę sprostowaniem. 
Otóż sprostowaniem ona nie jest: —- 
sprostowanie nie może być polemi- 
czno-dyskusyjne, sprostowanie kieru- 
je się do tej gazety, którą się prostu- 
je, wreszcie sprostowanie musi być 
podpisane. © tych elementarnych ce- 
„chach sprostowania może się nasz 
szanowny przeciwnik dowiedzieć z 
„szat bibłjotecznych* - instytutu Nau- 
kowo-Badawczego Europy. Wscho- 
dniej. 

Co do książek. Ma ich być 700 
a nie 173, Być może. Tylko oficjalne 
sprawozdanie Instytutu Naukowo-Ba- 
dawczego Europy Wschodniej, wydru- 
kovane w dniu 1 lutego 1931 wy- 
raźnie podaje cyfrę 173 książek, a 
nawet dzieli je na działy. Nie może- 
my sobie odmówić satysfakcji poin- 
formowania naszych czytelników, że 
owe 173 książki zostały w tem spra- 

- wozdaniu naukowo-badawczem nazwa- 
ne „księgozbiorem* i że cyfrowy ich 
podział według działów przedstawia 
się następująco: Ё 

Etnografja 22 książki 
Geografja 17 książek 
iii e e 8 książek 

istorja, prehistorja i arc ] ‚ 29 Książki heologja 

Literatura 30 ksiąžek 
Map 5 
Prawo 41 ksiąžek. 

„Dziš dopiero oglądam nadesłane 
„mi dwa tygodnie temu sprawozdanie 

i widzę, że na jego marginesie czer- 
wonym ołówkiem rzucone są wyrazy 
„obecnie bibljoteka wzrosła dwukro- 
nie“. Tak bylo napisane dwa tygo- 

rozum, ciętość i wymowę. W uznaniu 
$ tych zalet, a może po części w pragnie 

niu, by krytyka jego znalazła w Pe- 
tersburgu szersze, odpowiedniejsze i... 
nieco odleglejsze pole działania, zie- 

- miaństwo wileńskie udzieliło mu skwa 
_" pliwie w roku 1906-ym mandat do 

L 
4: 

w kraju całym 

- Rady Państwa, rosyjskiej izby wyż- 
-" szej. Nikt w owej chwili nie umiał 

. zgadnąć, jak się rozwinie życie parla 
mentarne w Rosji, wielu augurów przy 
puszczało, iż znaczenie Rady Pań- 
stwa, posiadającej szerokie uprawnie- 
„pia, będzie niemniejszem, może nawet 
poważniejszem, niż przedstawicielki 
„mas demokratycznych — Dumy Pań- 

 stwowej. Dlatego piastowanie manda- 
tu do Rady Państwa zdawało się po- 
siadać szczególną wagę. O dobry 

„ dobór posłów starali się wyborcy w 
całym kraju naszym. 

, Z doboru tego, przybywszy do Pe 
‚ tersburga, Milewski nie odczuł zadowo 
_ lenia. Oto, co powiada o kolegach swo 

ich z tej e. o. znanym był 
tylko zasłużony p. Ed- 

Ward Woyniłłowicz, dzięki A maj 
Stoletniej pracy na czele Tow. Rolnicze 
£o Mińskiego. Panowie Dobiecki i 0- 

_ Strawski byli 8 R w Kongre- 
„ „Wce, jako ZWykli pośrednicy między: 

Partią ugodowców (później zzalietów | 
e biurokracją stołeczną; trzynastu al-- 

3 h tylko w swojem ciasnem 
środowisku, albo zupełnie niezną- 
„Znanych byle jakich" (le n'importe- 
quiSme p. Ch. Benoit), a tylko ja je- 

„den byłem już znany z prasy polskiej i 
rosyjskiej, jąko - posiadający te przy- 
mioty, których się zwykle oczekuje 

  

* 
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dnie temu, czyli že miato byč wtedy 
173 x 2 = 346 „Sprostowanie* wczo- 
rajsze mówi już o 700 książkach. 
Progresja geometryczna! Ktoś tu 
nie powiedział całej prawdy. Albo 
„Sprawozdanie*, albo „sprostowanie*. 

Nie będziemy autorowi komunika- 
tu tłómaczyć, że zarówno jego „Spro- 
stowanie*, jak i sprawozdanie same- 
go instytutu są dokumentami humo- 
rystycznęmi. Cyfra 700 książek rze- 
komo przez Instytut posiadanych jest 
równie Śmiesznie mała, jak te 22 ksią- 
żki zaliczone do wschodnio europej- 
skiej historji, prehistorji i archeologji. 
Instytut naukowo-badawczy Europy 
Wschodniej nie posiadający mapy 
SSSR. jest pomysłem z operetki. ze 
wszystko to razem ośmiesza naukę 
polską, inicjatywę. polską, wreszcie 
nawet państwo polskie — tego autor 
sprostowania nie jest w stanie zrozu- 
mieć. Pisze on o szaiach bibljotecz- 
nych. Nie wie że,.moment otwarcia in- 
stytutu naukowo-badawczego  powi- 
nien się liczyć z chwilą kiedy taki in- 
stytut może zacząć pracować. Bez je- 
dnej książki w „szafach bibljotecz- 
nych* instytut pracować nie jest w 
stanie i „sprostowanie* podkreśla ty]- 
ko że uroczystość otwarcia Instytutu, 
uhonorowana została w swoim czasie 
przesadną pompą. Nawiasowa uwaga 
pisząc o „szafach bibljotecznych* au- 
tor „sprostowania* znów daje się po- 
nosić owej „mania grandiosa*, która 
tak dobrze się tonuje z tytułem insty- 
tutu. Żadnych bowiem „szaf bibljote- 
cznych“ Instytut nie posiada. Ma 
dwie małe szafki w których z łatwo- 
Ścią mieści swoje graty. 

Sprostowanie nazywa mój artykuł 
o Instytucie „napastliwym*. Przyznam 
się, że to mnie oburzyło do żywego 
i temu łaskawy czytelniku zechciej 
przypisać, że w niniejszym artykule 
zaprzestałem już obwijać prawdy w 
bawełnę. Mój pierwszy artykuł tylko 
specjalnie tendencyjnie nastrojony je- 
gomość może nazwać  napastliwym. 
W dwuch trzecich składał się on z 
obrony tezy, że Polacy są predysty- 
nowani do informowania całego glo- 
bu o SSSR., że mamy świetny po 
temu niaterjał. Potem dopiero w 1|3-ej 
jego części mówiłem, że niestety wkro- 
czyliśmy na drogę zakładania małych 
instytucików i oględnie  schara- 
rakteryzowałem stan prac „naukowo 
badawczych* w instytucie wileńskim, — 
bardzo ostrożnie obchodząc się z da- 
nemi, aby nikogo nie dotknąć. Argu- 
mentacji swojej powtarzać nie będę. 

Dość niesmaczny jest ten ustęp 
sprostowania, który głosi, że „dzien- 
nikarz ze Słowa* nie jest kompeten- 
tny do wnikania w plan studjów na 
Instytucie, skoro ten plan ułożyło 
grono profesorów U. S. B. Tego ro- 
dzaju postawienie sprawy chyba upo- 
ważnia mnie do nieco żywszej odpo- 
wiedzi. Zaznaczę więc, że kompeten- 
tne grono profesorów U. S. B. na ra- 
zie w sposób kompetentny dublowało 
na Instytucie swoje wykłady uniwer: 
syteckie. 

Instytut Europy Wschodniej ma 
jedną rzecz istotnie wspólną z Euro- 
pą Wschodnią: Niezbyt przejmuje się 
własnym statutem. Nie mogłem wydo- 
stać tego statutu z sekretarjatu. widać 
zaginął w czeluściach „szaf  bibljote- 
cznych** — ale pamiętam że jest tam 
przewidziana jakaś Rada złożona 

z przedstawicieli miejscowego _spo- 
łeczeństwa. Skoro jest Rada to musi 

się kiedyś zbierać, a dyskusja na 
niej może wyjaśni kto ma rację: 
sprawozdanie instytutu z 1 lutego 
1931 r., sprostowanie  sekretarjatu 
z 28 lipca )931 r. czy też mój 
artykuł: „Instytut którego niema* z 16 
lipca 1931 r. Cat. 

nie od miejscowego, lecz od lamen 
tarnego działaczą. Dlatego A ks 
naszych starych tradycyj spisek tych 
szesnastu przeciw tamtemu siedemna- 
stemu był wskazany; to też, jak mówi 
łem wyżej, znalazłem go gotowiutkim 
już przy pierwszem zetknięciu się z 
temi panami“ (str. 232, 33). 

Wyobražnia bywa zaliczana do 
twórczych składników umysłu polity- 
ka, gdy kierunek posiada odpowiedni 
— natomiast staje się szkodliwą, gdy 
buja swawolnie, Bodaj, że ten wstęp- 
ny spisek, uknuty przezornie przez. 
„prowincjonalnych Machiawelów* po- 
wstał pierwotnie w wyobraźni autora 
„Wspomnień*. W każdym razie dob- 
12е był zakonspirowany, bo nie sły- 
chać o nim było w owym czasie w 
Petersburgu. Natomiast powtarzano 
sobie przemowy, jakiemi podobno pan 
poseł wileński swoich kolegów z ko- 
ła częstował, przy omawianiu poważ- 
niejszych zagadnień życia parlamentar 
nego: „wy, panowie, tych spraw nie 
rozumiecie, rozumie je tylko Woynił- 
łowicz i ja, a więc gadać z wami nie 
warto". Być może, że podobne wystą- 
pienia stworzyły z czasem pewną о- 
bronną sólidarność w kole, podobnie, 
jak u Greków pod Troją, kłopoty z 
gniewnym Achillem. Lecz i autorytet 
Woyniłłowicza nie wytrzymał długo 
ultrafijoletowych promieni żrącej kry- 
tyki, rychło w czas spadł i on z uprzy 
wilejowanego etatu „i zostałem tylko 
ja*, jak mówi pieśń. 

_ Podobno ktoś z pokrzywdzonych 
„trzynastu bylejakich* powiedział po 
przeczytaniu „ Wspomnień”, iż czło-. 

` 
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Przyjazd delegata Min. Rolnictwa 
Do Wilna przybywa delegat Min. Rolnictwa, którego przyjazd pozo- 

siaje w ścisłym związku z rezerwami zbożowemi, nabytemi w swoim czasie 

przez magistrat w obawie przed zwyżźką rynkową. 

nej likwidacji nieudanej tranzakcji. (S) 

Pioruny strzelają z nieba 
Wskutek uderzeń piorunów spłonęły gospodarstwa należące do Głusz 

kowej Barbary we wsi Kołowicze; do Korsaka Mikołaja w tejże wsi i do 

Olechnowiczowej Zofji ze wsi Macieniszki. 

Zastrzelenie podejrzanego napastnika 
przez żołnierzy K. 0. P. 

Na odcinku granicznym Kalety przechodzący patrol KOP zatrzymał 

podejrzanego osobnika, pochodzącego z Litwy. W czasie, gdy żołnierze do- 

osobnik ów rzucił się na jednego z żołnierzy, 

Kopista w obronie swej użył karabinu i na- 
wszelkiego 

prowadzali go do strażnicy, 
usiłując wyrwać mu karabin. K obr 

pastnik padł zabity. Ustalono, iż jest to Lubicki Jerzy, według 

prawdopodobieństwa, przemytnik. Dochodzenie w toku. (5). 

KRO 

  

Jak wiadomo, zbože to 

magistrat musiał następnie sprzedać z wielką stratą i wskutek tego nie mo* 

że dotychczas uiścić swych zobowiązań. Dług nadal ciąży a pokrycia na nie- 

go niema. W sprawę tę wejrzały władze i przysyłają delegata dla ostatecz- 

NIKA 

sierpnia 193t r. z tytułu zastosowa- 

nia w myśl niniejszego zarządzenia 

2-procentowej stawki . zamiast Stoso- 

wanej dotychczas 1-procentowej, o ile 

оЧпо$пе przedsiębiorstwa udowodnią, 

że w kalkulacji nie uwzgłędniono po- 

wyższego obciążenia z tytułu podatku 

przemysłowego od obrotu. (S) 

HANDLOWA 

— Kryzys w branży opałowej. W 

latach poprzednich w okresie miesięcy 

letnich wiele osób robiło zapasy wę- 

gla na zimę. W roku bieżącym zapo- 

trzebowanie w tej mierze jest b. nie- 

znaczne. Na przeszkodzie tegorocznych 
zamówień stoją nieuregulowane  ra- 
chunki oraz brak środków na dalsze za 
mówienia. (S). 

WOJSKOWA. 

— Apel. Zarząd Oddziału Związku Legjo 
nistów Polskich wzywa wszystkich Legjoni- 

stów, którzy nie są jeszcze członkami Związ 
ku, do natychmiastowego zarejestrowania 

się w Oddziale Związku, ul. Orzeszkowej 3; 

m. 15. i 

Oddział przystępuje do poważnych akcyj 

— nikogo w naszych szergach braknąć nie 

może. Za rzą d. 

— święto żołnierza polskiego świętem re 

zerwisty. Całe Wilno weźmie udział w tej 

uroczystości. Dnia 22 bm.,w lokalu Federa- 
cji odbyło się zebranie komitetu organizacyj- 

nego święta Federacji „Dnia Rezerwisty“. 
Na posiedzeniu tem rozdzielono pracę pomię 

dzy poszczególne związki b. wojskowych i 
pokrewne organizacje, 

Dzisiaj już donieść możemy, że w uroczy 
stości tej weźmie udział cała ludność naszego 

miasta, W tym celu organizatorzy tego świę 

ta obmyślają cały szereg imprez i zabaw lu- 

   

  

    

PIĄTEK 
LZIŚ 24 W. s. g. 2 m 57 

d KEP Z: e 7.51 
Jakóba 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 23 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 767 

Temperatura średnia --15 

Temperatura najwyższa --18 

Temperatura najniższą -|-9 

Opad w mm. 0,1 

Wiatr — południowo-zachodni. 

Tend. barometryczna: iwzrost. 
Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

  

URZĘDOWA 
— Nominacje. Z. rozporządzenia 

Min. Sprawiedliwości sędzia Sądu A- 
pelacyjnego w Wilnie Kazimierz Kon- 
towt przeniesiony został w stan spo- 
czynku. Notarjuszami zostali mianowa 
ni: Włodzimierz Swaryczowski, b. no- 
tarjusz w Postawach, Władysław Wy- 
socki, naczelny sekretarz prokuratury 
Sądu Okręgowego w Wilnie, notarju- 
szem w Smorgoniach. (S) 

— Nowe ceny na chleb i mąkę. Wileń- 
skie Starostwo Grodzkie ustaliło następujące 
ceny maksymalne na mąkę i chleb żytni: 
mąka pytlowa 65 proc. żytnia — 41 gr. za 
1 kg, mąka razowa 98 proc. żytnia — 29 
groszy za 1 kg, chleb żytni pytlowy 65 proc. 
— 43 groszy za ikg, chleb żytni razowy 98 
proc. — 32 gr. za | kg. Ceny na mąkę obo- 
wiązują z dniem 24 lipca, zaś ceny na chleb 
z dniem 25 lipca rb. Winni pobierania cen 
wyższych będą karani aresztem do 6 tygo- 
dni lub grzywną do 6000 złotych. (S) 

MIEJSKA 
— Niszczenie amunicji. (W dniu 

dzisiejszym w godzinach popotudnio- 
wych odbędzie się w rejonie Antokola 

— Jeneralna Reprezentacja Krakowskie- 
go Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń. 
W. tym miesiącu w Wilnie został uruchomio- 
ny Oddział Jeneralnej Reprezentacji Krakow- 
skiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpie- 

czeń pod kierownictwem p. Jana Oskierki, b. 

dyrektora Wileńskiego Oddziału Polbalu. 
Lokal Oddziału mieści się w Hotelu 

Georges przy ul. Mickiewicza. 

— Zawalna ulica w nowej szacie. 
Odpowiednie czynniki miejskie uchwa 
lity plan regulacji ulicy Zawalnej od 
W. Pohulanki do Hal. Między innem 
zostało uchwalone, że topole zrakowa- 
ciałe stanowią rozsadnik robactwa 
pasożytniczego i rosną zbyt blisko do- 
mów. Wobec tego stare i chore drze- 
wa postanowiono zostąpić nowemi sa- 

dzonkami. (S) 

— Pogotowie ratunkowe zmieni wkrótce 
lokal. Magistrat m. Wilna preliminował w 
dalszym ciągu 10.000 złotych na wykończe 
nie remontu i odbudowy nowego loka:u dla 
pogotowia ratunkowego. Lokal ten będzie 
się mieścił w murach po Franciszkańskich. 
Remont zakończony zostanie w końcu sier- 
pnia i pogotowie zmieni swoją siedzibę. W 
związku z tem w okolicznych uliczkach bę- 
dzie ustalony jednostronny ruch kołowy, aby 

śpieszącemu na ratunek pogotowiu nie ta- 

mowano przejazdu. (S) 

— Nędza zwiększa się. Ostatnio 
do wszelkiego rodzaju urzędów i kan- 

celaryj napływają setki podań od о- 
sób, zwracających się do władz o po- 
moc. Większość tych podań pochodzi 
od inteligencji, a petycje swe kierują 
do ministerstw i kancelarji Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. Podania ta- 
kie przekazywane są do wydziału opie 
ki społecznej magistratu, który wyja- 
Śśnia, że przesyłanie podań do innych 
instytucyj jest bezcelowe i opóźnia 
tylko otrzymanie zasiłku. Wśród po- 
dań, które napłynęły ostatnio, stwier- 
dzono wiele od osób, uchodzących za 
zamożne. Kryzys zatacza coraz szer- 

dowych, które mają się odbyć w różnych 

punktach miasta jak: nad Wilją, w  ogro- 

dzie Bernardyńskim, na placu Łukiskim, Ka- 

tedralnym. 

SPORTOWA 
— Z nad polskiego mórza. Gdański Żwią 

zek Propagandy Turystycznej zawiadamia: 

w dniach 23, 25 i 26 bm. odbędą się w Gdy- 

ni na Polance Redłowskiej (Dolina Smętko- 

wa) „Wielkie Zawody Konne" z udziałem 

„Grupy Sportu Konnego" z Grudziądza i na- 

szych jeźdźców olimpijskich jak rotmistrza 

Antoniewicza, por. Starnawskićgo, Szoslan- 

da, Kuleszy i innych. Konkursy zakończy 

bal. ж 5 

W dniu 1 sierpnia odbędzie się w. Gdyni 

„Zjazd nad Morze" Automobilklubów  Pol- 

skich. ; 

Dnia 2 sierpnia urządza Pomorski Auto- 

mobilklub pierwszy „Wyścig Automobilow 

o nagrodę Puharu Baltyku na nowym bul- 

warze nadmorskim Wielka Wieś — Jastrzę- 

bia Góra i to z okazji otwarcia tego wspa- 

niałego bulwaru. W wyścigu biorą udział naj 

wybitniejsi automobiliści polscy jak Ripper 

Potoccy, Liefeld itd. Dojazd do mety w Hal- 

lerawie pociągami. Wyścig rozpocznie się o 

godzinie 14-ej. й 3 ы 

W dniu 9 sierpnia odbędą się w Gdyni 

Wielkie Zawody Pływackie, w których we- 

žmie udział szereg wybitnych pływaków z 

całej Polski. 
W. dniu 16 sierpnia odbędzie się w Gdyni 

wielka impreza lekkoatletyczna: doroczny 

bieg okrężny o puhar wędrowny miasta Gdy 
ni, który zgromadzi rekordowych zawodni- 

ków. 

St. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni”. Dziś o 

godzinie 8 min. 15 wiecz. 'po raz ostat- 
ni świetna krotochwila Hennequina „Szukam 
dziecka”, w' pierwszorzędnej obsadzie z pp. 
Kamińską, Sawicką, Balcerzakiem i Wyrwi- 
czem na czele. Ceny miejsc specjalnie zni- 
żone. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń 
skim. [Dziś o godzinie 8.15 w. inauguracyjna 
premiera Teatru Rewji. Pierwszy program 
pt. „Tylko walczyk jest najsłodszy*, pióra 
Rolanda, Stacha, Szer-Szenia, Sępa i in- 

wiieńskiej publiczności. Udział biorą znani 
nych, niewątpliwie pozyska sobie sympatję | 

sze kręgi. (S) - 
niszczenie nieużytecznej amunicji, po- 
łączone z detonacjami. (S) 

— Racjonałne zarządzenie władz  skar- 
bowych. Władze skarbowe wydały zarzą- 
dzenie, aby towary, zwłaszcza zaś żywnoś- 
ciowe, które zostały niewykupione przez 
właściceli i nie zostały sprzedane na licytacji, 
oddawać instytucjom społecznym, zajmują- 
cym się dożywianiem |Judności i biednych 
dzieci. Zarządzenie to nakazuje urzędom cel- 
nym, w stosunku do towarów szybko psu- 
jacych się, przyśpieszać termin odprawy cel 
nej i licytacyj. (S) 

— Należy płacić podatek od 
lokali za IH kw. Wydział finansowo-po- 
datkowy magistratu m. Wilna rozpoczął roz 
syłanie wezwań płatniczych na podatek od 
lokali za HI kwartał. Podatek ten płatny jest 
w sierpniu bez kar i odsetek. Nieopłacone 
nakazy płatnicze za II kwartał rb. tego po- 
datku przesłane są do egzekucji. (S). 

SKARBOWA 

lów przemysłowych hutom szkła, 

stać z ulgowej 1-procentowej 

wiek, przejęty wyższością własną i A wszystko, co wymagało nie narzę- 
nieomylnością, jak Milewski, nie z tej dzi, lecz materjalnie ode mnie nieza- 
ulepiony gliny, która tworzy mężów leżnych pracowników, albo się nie u- 
stanu. Uwaga to, niekoniecznie trafna, dało, albo przy uporze szło wprost, 
Osobliwe ziółka zawiera w sobie ziel jak z kamienia. Dlaczego? Czym rze- 
nik polityczny. Inaczej wygląda mąż czywiście należał do rzędu dziwaków, 
stanu w opowieściach moralnych dla którzy niet umieją z ludźmi żyć? Są- 

dorastającej młodzieży, innym bywa w dzę, że nie, bo połowę życia przepę- 
rzeczywistości. Zarozumiałość, miłość dziłem w kraju między. naszymi .ludź- 
własna, bezwzględność bywają dosyć mi, a połowę na obczyźnie między in 
pospolitemi — powiedzmy to wyraź- nymi, i tam nic podobnego mnie nie 
nie — wadami jego. Naiwna wiara we spotykało. Czy znowu i naodwrót trze 

własny rozum uzbraja w pewność sie ba powtórzyć słynny aforyzm rozcza- 
bie, miłość własna bywa poziomem, rowanego A. Wielopolskiego, że „z 
choć bardzo skutecznym bodźcem do Polakami nic nie można zrobić?" Je- 
czynu, bezwzględność ułatwia usuwa- SZcze mniej. Wszak na moich oczach 
nie — nawet żywych — przeszkód z W naszej prowincjonalnej sferze, Józef 
drogi. Wszakże w karbach rozsądku Moritwiłł w samem Wilnie, choć tro- 
winien człowiek trzymać te skłonności, chę tendencyjnie, Edward Woyniłło- 
szczególnie, nim zasługa wobec społe wicz w swojem mińskiem państewku 
czeństwa nie zdobędzie mocnego sta- w najszlachetniejszym kierunku, zrobi 
nowiska, ujawnione przedwcześnie wy li wyłącznie z Polakami bardzo wiele 

— Zwiększenie stopy podatkowej. 
Opierając się na orzeczeniu Najwyż- 
szego Trybunału Administracyjnego, 
władze skarbowe wyjaśniają, że wy- 
roby ogniotrwałe, sprzedawane dla ce- 

fa- 
brykom cemeritu itd., nie mogą korzy- 

stawki 
podatku przemysłowego od obrotu. 
Zarazem Izba Skarbowa w. Wilnie о- 
trzymała upoważnienie umorzania na 
indywidualne prośby zainteresowanych 
płatników różnicy w podatku przemy- 
słowym, przypadającym od obrotów 
przedsiębiorstw produkujących wyro- 
by ogniotrwałe, a osiągniętych do 1-g0 

datnie szkodzić mu będą. Pyszałek bez 
zasług lub skromnie zasłużony ludzi 
draźni i razi, tylko wielce zasłużone- 
go obdarzają oni pobłażliwością i 
hojnie przywilejami okoliczności łago- 
dzących. 

Autor odczuwa zatargi, zna roz- 
dźwięki, jakie współpracę jego ze spo 

-łeczeństwem mąciły, i stara się je ob- 
jaśnić: 
„Jeśli rzucę okiem wstecz — po- 

wiada — na te prawie dwadzieścia 
lat. pracy spoleczno-politycznej, ta 
mnie uderza jedno. wszystko, com ro- 
bił w siłach własnych, bez innej po- 
mocy, jak tylko tzależnych ode mnie 
pracowników, udało mi się dobrze, bo 
byłem sam sumiennym pracownikiem. 

у А ; 

w najciežszych warunkach. A kto tak- 
że zresztą tendencyjnie zrobił z Pola- 
kami więcej niż Józef Piłsudski? 
— Tak. Tylko p. Montwiłł, Woy- 
niłowicz, Piłsudski, robili ze 
swoimi Polakami po polsku. 
Tacy dzałacze stają się łatwo „kierow › 
nikami ludzi, wśród których sami wy 
rośli", umiejąc bez wysiłku wykorzy- 
stać ich zalety i wady, często napozór 
sprzeczne. A Wielopolski, wychowa- 
nek wiedeńskiego Teresianum, a po- 
tem kształcony w kilku zachodnich u- 
niwersytetach, postępował z Polaka- 
mi po wiedeńsku, w każdym razie po 
zachodniemu, ja postępowałem i nie 
mogłem inaczej, po francusku. Nieunik 
niona kakofonja“ (str. 355 i 56). . 

` 
' 

$ 

artyści Teatrzyków stołecznych pp. Kozłow- 
ska Carnero, Osińska, Klimaszewski, Sempo- 
liński, para świetnych tancerzy Wierzyńskich, 
Stefan Brusikiewicz oraz zespół girls. 

Kierownictwo artystyczne spoczywa w 
rękach p. L. Sempolińskiego. Muzyka Wi- 
chlera, Haftmana, Katanka, Kalmana i in- 
nych. Początek o godzinie 8 m. 30 w. 

W sobotę i niedzielę odbędą się dwa | 
przedstawienia. Rewji Pierwsze przedstawie 
nie o godzinie 6.30 wiecz., drugie o godzinie 
8.30 wiecz. 

— Muszla koncertowa w ogrodzie po-ber-. 
nardyńskim. Dziś o godzinie 8,30 wiecz. po- 
wtórzenie koncertu dźwiękowego na apara- 
tach firmy „Elektrit“. Nadaną zostanie ope- 
ra Verdi'ego „Traviata* w wykonaniu czoło- 
wych sił opery „La Scala"* w Medjolani.e. 

— Prem. w Teatrze „Lutnia*. W so- 
botę, dnia go b. m. Teatr „Lutnia* wy- 
stępuje z premjerą sensacyjno - kryminalnej 
Sztuki Williama B. Atherton'a pt. „A Zuzan- 
na nie chce*. Reżyseruje R. Wasilewski. Sztu 

ROOKIE INT AI ITT ORO SZOPY 
Nikt nie otrząśnie się w zupełności 

od wpływów, jakie nań wywiera wy 
chowanie, środowisko społeczne i na- 
rodowe, w jakim się urodził. Wszakże 
umysł wybłtny posiad cechy swoiste, 
górujące nad temi wpływami.. Nie- 
zmiernie ważnym czynnikiem w ży- 
ciu jest wychowanie, jednak skłonno- 
ści przyrodzone zachowują nad niem 
przewagę. Dłuto mistrza sprzęty roz- 
maitych kształtów do rozmaitego użyt 
ku sporządz, z dębiny lub osiczyzny— 
kształty im nada dowolne, jeno wła- 
ściwości- przyrodzonych drewna nie 
zmieni: jedno 'twardem i trwałem, dru 
kie „miękkiem i kruchem zostanie. Zły 
narów polski i Wielopolski ne dadzą 
klucza do trafnego wytłómaczenia roz- 
dźwięków między autorem „Wspom- 
nień*, a społeczeństwem.  Wielopol- 
skiego nie zbudowało Teresianum. Sa 
mym sobą jest mąż wybitny, z kuźni 
własnych myśli i uczuć powstaje, na- 
leciałości teresiańskie i inne drugorzęd 
w nim odegrywają rolę, za powodze- 
nie swoje i niepowodzenie więcej jest 
odpowiedzialnym niż człowiek prze- 

ciętny. : 
Autor „Wspomnien“ miłuje swój 

gallikanizm (pół-Francuzem siebie na 
zywa, działa po francusku), umiał im- 
ponować w petersburskiej Radzie Pań 
stwa jego aureolą. Istotnie zdobył 
gruntowną wiedzę w uczelniach fran- 
cuskich, lecz i w Paryžu.... nie zdoła 
noby przekształcić swoistych cech 
jego charakteru. |akoby wolny od 
przywar narodowych polskich, jako 
ekstern w stroju francuskiego Maite'a. 

° я 
lub Markiza czyni o nich mniej lub 

+ 
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Owocobranie 
Każda pora roku ma swoje owoce i 

płody. * 
Lubię targi wiosenne, gdzie zielenią się“ 

w koszach pierwsze główki sałaty, szpina- 

ku, inspektowe ogórki, a maleńkie rumiane , 

marchewki i rzodkiewki kokietują Świeżo- , 
ścią swych jędrnych główek. Targ po zimo- 

wej szarzyźnie ożywia się i młodnieje. * 

A cóż powiedzieć o pięknym miesiącu 
czerwcu, kiedy przed oczyma czaczynają + 

mienić się wszystkie kolory od blado-żół- * 

czereśni do czerwonych soczystych  pozio | 

mek. Wszędzie dojrzałe truskawki i aż . 
czarne wiśnie. Porzeczki we wszystkich ko- 
lorach i blady agrest. Trzeba kupić, trze- * - 
ba skosztować owocu młodego lata. krótka 
trwa ono, bo jeden miesiąc zaledwie. A co 
dla życia znaczy jeden miesiąc! 7 

Śpieszmy się więc ku innym rozkoszom | 

dojrzałej pory. DU 2 

Aż z dalekiego południa przybyłe złote * 
morełe i cudnym puszkiem pokryte brzosk- * 

winie, nęcą spragnione usta. A im dalej ku 

idącej prędkim krokiem jesieni, tem więcej 3 

tem bogaciej stroją się kiście drzew i wysta 

«wy sklepów w wielorakie gatunki śliwek, o0-- 

pływające miodem gruszki i pachnące jabł- 
ka. Berliny pełne owoców płyną Wisłą, Mo ° 
żesz, człowieku, pokosztować tych smacz- Х 

nych darów natury. ie 

Ale zapamiętaj, że aby móc owoców 
życia w każdej porze używać, o każdej swo *, 
jego „życia porze*, pomyśłeć - musisz! za- 

wczasu! > 2 

A najwięcej pamięci i troskliwošci My 
maga życia jesień i zima. Kiedy wiatry za- 
wieją, kiedy owoce same z drzew będą 0- 
padać, — pamiętaj, człowieku, żebyś miał 

zaciszne schronienie zimowe, ciepły kąt. i * 

byt spokojny. Czy więc zatroszczyłeś się ©. 

swoją jesień? Czy ubezpieczyłeś się na ży, 
cie w PKO. która daje największe korzy- 
ści ubezpieczonemu, a niewymaga nawet 

uprzedniego badania lekarskiege? W każ-. 
dym urzędzie pocztowym można dopełnić 

formalności, związanych z ubezpieczeniem, 

w ramach twojego budżetu, gdyż w PKO. 
można ubezpieczyć się, wpłacając nawet 3 

złote miesięcznie, jako składkę. * 
4. 

  

L Nr 24 Przegląd Współczesny 
miesięcznik wydany przez d-ra Stanisława 
Badeniego zawiera następującą treść: | 

Aleksander Lednicki — „Człowiek z uli * 
cy" w Po:sce a organizacja pokoju; .Fran-.. 
ciszek Bujak — Przyczynki „do charaktery- 
styki kryzysu rolnego; Ignacy' Chrzanowski 
— Uwagi o monologji Józefa Ujejski 
„Dzieje połskiego sai X „Chwie 
stek — Zagadnienia kultury duchowej w, | 
Polsce (IV Zagadnienie metody w estetyce) | 
Roman Dyboski — John Stuart Mill jako pi. 
sarz dla naszych czasów |Jan Rosner — . 
Piętnasta sesja Międzynarodowej Konferen-. 
cji Pracy; Franciszek Szary — Rząd Naro | 
dowy w Nankinie (Ił); K. W. Zawodziński « 2 
— Neomaltuzjanizm a dane rzeczywistości 1 
i zdrowego rozsądku. я 
ь „Nastepny zeszyt, podwójnej objętości, u- 
każes się we  wrzeŚniu. j będzie zawierał 
monogratję, wi całości 
rji współczesnej. 

4 

poświęconą Szwajca' + 

Japoński proszek 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, koma 
pchły, PLUSKWY, USAKI. 
mszyce na kwiatach i wszelkie ga inne robactwo. KATOL sprze- | 

a „3 daje się w Sklad. Aptecz. i Apt. | „te „Przedstawiciel Katolu H. Woj- 
Wilno, 

  

   
    

    
      

  

   

   

  

    

   
   

      

  

     
    

  

     

          

       

  

tkiewicz, Kalwaryjska 21*..|       
ka została przygotowana z ogromn m nakła || dem pracy i kosztów. Nowe! bogata opra- 
wa dekoracyjna J. Hawryłkiewicza. ADI Udział biorą pp. Eichlerówna, Dętkowska, 
Zagrobska, Wasilewski, Wyrwicz,  Jaśkie- 
wicz, ona Kreczmer i inni. ‚ 4 

i — w słynnego kompozytora | i dyrygenta p. Wał We zokoci W pią- | tek dnia 24 lipca rb, o godzinie 8,30 wieczo- | 
rem wi Parku wym im. gen. +Želigow- | 
skiego (wejście z ulicy Syrokomli) odbędzie 
się koncert symofniczny pod batutą słynne- 
(dokończenie kroniki na stronie 4-ej) 

więcej trafne uwagi, dotyczą one ogó- | 
łu Polaków, między którymi on sam, || 
jak Wielopolski , stanowič ma wyją- || 
tek. W tem mniemaniu tkwi błąd za-* 
sadniczy. TR PAROS 

. Hypertrofja indywidualizmu, od- 
wieczna przywara narodowa, która się * у 
spotęgowała w ostatnich stuleciach 
przedrozbiorowego istnienia Rzeczypo | 
spolitej i w znacznej mierze przyczy- 
niła się do jej upadku, przetrwała, — | 
przyznać należy — cokolwiek poskro- | 
miona, do dni naszych. Ten szlachcic, | 
mniemający siebie wybrańcem  Opa- 
trzności, urodzonym do rozkazywania 
lub krytyki, nieuznający gdy chodzi. 
o własną osobę, żadnej dyscypliny, a 
za nic mający prawa uczucią i zdanie 
innych, w sposób zastosowany do 
zmienionych warunków, żyw był w 
Hipolicie Milewskim. Ten butny pan, | 
który sejmy zrywał, zajazdy czynił, o | 
byle co do korda skłonny, za dni ną- 
szych nie mógł działać staremi meto- 
dami. Pieprzu zadawał bliźnim sposo- 
bami, gorzej lub lepiej przystosowane 
mi do wymogów nowoczesnej kultu- | 
ty. Trudno nawet przyznać, by śwada 
satyryczna autora posiadała właściwą ° 
markę francuską. Polemiczny dowcip + | 
francuski. w lepszym stylu bywa po-- 
łączony z wytwornością,. oręż, jąkim 
się posługuje autor, nic nie ma wspól- 
nego ze szpadą francuską, to karabela 
lub rapjer niemiecki, zostawiający na | 
obliczu poszkodowanego / brzydkie *- 
upominki. > я : 

rg 

| Roman Skirmitnit. . - 

+ (CNS 4 sa



Kleska żywiołowa w Lublinie Z ostatniej chwili 
5Ł O WO 

Tam, gdzie przeszedł huragan 
Orkan szalał na pasie około 250 me- 

trów szerokości. Zahaczył on o przedmieś- 

cia Lublina, a więc ul. Krochmalną,  Bro- 

nowice, wieś i folwark Tatary oraz  rzeż- 

nię jedną swoją stroną, podczas gdy druga 

część tego jakby leja powietrznego  znala- 

zła się już poza miastem, na łąkach, gdzie 
szkody nie można było wyrządzić. A samo 

miasto nietylko pozostało nietknięte, lecz 
nawet nic o katastrofie nie wiedziało, w 
ciągu paru godzin. Bo gdy nad domami 

przedmieścia szaleć zaczął żywioł, była g0- 

dzina 7 z minutami a o godzinie dziewiatej 
mało kto w śródmieściu wiedział, co się 

obok dzieje... 

Służba bezpieczeństwa, tak i policja 

Lublinie działała, lecz zanim zaczęła my- 

śleć o służbie informacyjnej trzeba było 
coprędzej zorganizować pomoc dla ofiar 

strasznej katastrofy. W ciągu całej nocy nikt 
z policji lubełskiej nie spoczął, wszyscy od 

najstarszego do zwykłego posterunkowego 

byli na nogach, wezwano na służbę nawet 

kancelistów i personel pomocniczy, który 

nigdy się nie spodziewał, co mu za rola 

przypadnie w udziale. 

Zabudowania cukrowni Lublin. Domki jej 

pracowników, ciągnące się wzdłuż ul. Kro- 

chmalnej poważnie uszkodzone. Tu i ów- 

w 

  

dzie dostęp do nich zagrożony powalonemi 

drzewami. Po prawej stronie mamy składy 

kolejowe, poza któremi przy samej już 

ulicy, leży mnóstwo blachy, zwalonej z 
dachów. 

Władze zarządziły już oczyszczanie  te- 

renu z gruzów lecz wiele jeszcze czasu up- 

łynie, zanim miasto przybierze wygląd nor- 

mainy. 

Gazownia miejska ucierpiała poważnie. 

Dotkliwsze od niej straty poniósł młyn Blach 
mana, położony na t. zw. Piaskach. Jego 

magazyny są poniszczone, a pół komina ru- 

пею 
Ulica „1 maja”. Z małych domków tej 

ulicy, położonych po lewej stronie, dachy 

niemal wszędzie poruszone. Nieco dalej, iw 

ulicy Fabrycznej, wszystkie prawie płoty 

leżą. Fabryka maszyn rolniczych Moritza po 

ważnie ucierpiała: mury budynków fabry- 
cznych i dachy mocno uszkodzone, parkan 
wywrócony, a ogródek przy ulicy  zniesio- 

ny zupełnie” ledwie przejść przez niego mo 

żna, tak drzewa leżą pokotem. 

Park Bronowiecki stanowił chlubę w tej 

jdzielnicy. Wczoraj jeszcze w tym czasie 

stały w nim stuletnie olbrzymy, a dziś pra- 

wie żaden z nich nieocalał. Jedne  orkan 

wyrwał z korzeniami, i rzucił przez trawniki 

  

Umysłowoe-chory mógł stać się 
przyczyną nieszczęścia 

Donosiliśmy niedawno o znalezionym na torze podkładzie kolejowym 

na szlaku N. Święciany — Kobylnik. Podkład był ułożony na szynach i mógł 

spowodować nieszczęście gdyby nie uwaga dozorców. Obecnie dochodze- 

niem ustalono, że podkład ów położył umysłowo chory Litwinowski Michał. 

Nieudana ucieczka dezertera 
Z Łomży do Wilna eskortowano dezertera Lipszyca: W czasie, gdy po- 

ciąg był w odległości 1 klm od Wilna, Lipszyc wyskoczył z pociągu i rzucił 

sie do ucieczki. Eskorterzy również wyskoczyli chociaż mniej fortunnie, gdyż 

jeden z nich upadł i doznał obrażeń cielesnych. Lipszycowi udało się zbiec. 

Wówczas eskorterzy udali się do Wilna i zameldowali o wypadku na poste- 

runku kolejowym. Zarządzono niezwłocznie obławę i Lipszyca ujęto. (S) 

PAE SESI SS TAR AINA TENBINTTIA 

go kompozytora į dyrygenta p. prof. Walek- 

Walewskiego przy wspoludziale znaneį špie- 
wiaczki Bali Karp (sopran). j 

1 — Zabawa ludowa w ogrodzie Bernar- 

dyńskim. Stowarzyszenie Rezerwistów i b. 

Wojskowych przy współudziale Policyjnego 

Klubu Sportowego przygotowuje na dzień 

2-go sierpnia rb. w ogrodzie Bernardyńskim 

zabawę ludową. ' : 

Dla uprzyjemnienia tej zabawy  przewi- 

duje się cały szereg atrakcyj, a mianowicie: 

dancing na otwartym miejscu, połowanie na 

kaczki, strzelanie do celu, koło szczęścia, po 

czta francuska i cały szereg innych imprez. 

Do zabawy przygrywać będą 3 orkie- 

stry. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Stylowy — Pogarda śmierci. 

Casino — Cohn i Ke'ly w Szkocji. 

Miejskie — Tajemnica dr. Dymitriusa. 

Hollywood — Ulica potępionych dusz. 

Helios — Mąż—kochanek. 

Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE — 

— Calonocna uczta OE 

aj w nocy do win i 

Na La ul. Mickiewicza 29 wlama 

ii się złodzieje zaraz po zamknięciu sklepu i 

dokonali kradzieży win i wódek na przeszło 

1000 zł. Należy podkreślić dobry humor zło- 

dziejaszków, którzy całą noc w tym sklepie 

na uczcie pijąc wyborowe wina 

ódek okrzyk „Precz 

  

z SĄDÓW 
KOMUNISTA TROCKI 

W WIĘZIENIU POLSKIEM 
Do Policji Politycznej ciągle na- 

pływały wiadomości konfidencjonalne, 
że mieszkaniec Wasiliszek, Rubin 

Trocki bierze czynny udział w komu- 

nistycznej Patrji zachodniej Białorusi. 

Roztoczono nad Trockim obserwa- 

cję, która podtwierdziła wiadomości w 

całej rozciągłości. Trockiego zatrzyma 

no z obfitym materjałem dowodowym 
i osadzono w więzieniu. 

W dniu 27-go września 1930 roku 

sprawa Trockiego została rozpoznaną 

przez Sąd Okręgowy, który skazał go 

na zamknięcie w ciężkiem więzieniu 
na przeciąg 4 lat. 

Po odczytaniu wyroku skazany u- 

rządził na sali demonstrację, wznosząc 

z Sądem  Faszystow- 

skim”. Za takie nieposzanowanie wła 

dzy Trocki ponownie został pociągnię- 

ty do odpowiedzialności i skazany na 

1 rok 6 miesięcy więzienia. Od tego 

wyroku oskarżony założył skargę ape- 

delikatesy, wódki oraz zajadając wszelkiego cyjną. 

rodzaju delikatesy. Powodem tej może ; 

dh Е. = „Klu „e wciela T-wa |cze”, 

zorował na ulicy około wymienionego skle 

pu. Z tego powodu nie mogli złodzieje
 opu” 

cić lokalu i całą noc na uczcie. - 

puścili sklep okeło 6 i pół rano, gdy dozor 

ca porzucił swój posterunek i udał się na 

spoczynek. (S) “ a 
Amatorów perfum ujęto. Przed 

aru dniami kilku kupców z „Iwieńca 

zakupiło w Wilnie towary apteczne E 

rozmaftą perfumerję- Aby przewieźć 

towary do Iwieńca zmówili się z Bot- 

winikem Noachiem, który: podjął się 

nabyte artykuły dostarczyć. Na 8 klm. 

od Wilna wyskoczyło 2-ch drabów Z 

drągami, którzy steryzowawszy Botwi 

nika zrabowali towary. Obecnie obu 

napastników ujęto w dość szczególny 

sposób. Otóż po pewnym czasie, gdy 

Botwinik ochłonął ze strachu udał się 

do Wilna i 'tutaj zameldował o wypad- 

ku policji. W czasie składania zeznań 

przez Botwinika przyprowadzono 2-ch 

podejrzanych osobników, w których 

poszkodowany poznał napastników. 

Okazało się, że napastnikami byli Ma- 

siel i Gurowski. Obu osadzono w aresz 

cie. 
— Różne wypadki. 22 bm.  Klewiński 

Piotr ze wsi Sudziszki, gminy rudziskiej zamel 

dował, że skradziono mu portfel z gotówką 

w sumie 35 zł. Kradzieży tej dokonała Sli- 
'kman Rocha (Śniegowa 4), którą zatrzyma- 
no. Gotójwki nie odnaleziono. 

— 22 bm. Konoplin Władysław (Witołdo 

wa 20) zameldował, że przez otwarty lufcik 

_ skradziono mu z mieszkania budzik warto- 
ści 25 zł. Kradzieży tej dokonała Łukaszewi- 

czowa Jadwiga (Świerkowa 23). Łukaszewi- 

czową wraz 2 budzikiem zatrzymano. 

— 21 bm. na szkodę Glińskiego Mieczy- 

sława (Bernardyński 10) dokonali kradzieży 

owocóOwi Niedźwiedziew Leon (św. Anny 

nr 15) i Krukowski Stanisław (Majowa 53). 

Obu złodziei zatrzymano. й 

— 22 bm. Lawrynowicz Marja lat 22, za- 

mieszkała przy ulicy Sierakowskiego 25, wy 

piła esencji octowej. Pogotowie ratunkowe 

po udzielniu pomocy odwiozło  despeatkę 

do szpitala Sawicz W $tanie niezagrażają- 

cym życiu. OR \ 
— 22 bm. przy ulicy Śniegowej 3 został 

znaleziony podrzutek płci męskiej w wieku 

około 4 tygodni, którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

«łydawca Stanisław Macktewiex 

W dniu wczorajszym sprawa ta z0- 

Stała rozpoznaną przez Sąd Apelacyj- 

ny, który po bližszem zapoznaniu się 

ze sprawa, wyrok pierwszej instancji 

zatwierdził. 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DN. 24 LIPCA 

11,58 czas. 

12,05 muzyka lekka (płyty). 

13,10 kom. meteor. z Warsz. 

„16,45 kom. dla żeglugi z Warsz. 

16.50 Pog. literacka w języku francu- 
skim z Warsz. 

17,10 koncert życzeń (płyty). 

17,35 „Najpiękniejsze zamki w Polsce — 

Baranów i Krasiczyn — odczyt z Krakowa 
wiygłosi prof.+Wł. Bogatyński. 

18,00 koncert ze Lwowa. 

19,00 kom: ŁOPP-u. 
19,15 „Dzieciństwo. wielkich 

filmowych* — feljeton wygłosi Leszek Sze- 
ligowski. 

19,30 program na sobotę i rozmaitości. 

19,40 kom. roln. z Warsz. 
20,15 Koncert z Warsz. 

19,56 kom. z Warsz. 

22,00 „Patrjotyzm w życiu gospodar- 
czem“ — feljeton z Warsz. wygłosi NViator. 

22,15 Kom. i muzyka taneczna z Warsz. 

  

Giełda Warszawska 
z dnia 23 lipca 1931 r. 

— 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 9,05,5 9,07,5 —  9,03.5 
Bukareszt 5.30 — 5,31 i pół —5,28 i pół. 
Gdańsk 171,55 — 172,18 — 171,32. 
Holandja 359,80 —360,70 —358.90. 
Londyn 43,26 — 43,40 — 43,18. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 

Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Paryż 35,00 — 35,09 — 3491. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26.39. 
Sztokholm 238,60 —239,20 —238,00 . 
Szwajcarja 17370 —17413 —173,27. 
Wiedeń 125,46 —125,77 —125,15. 
Włochy 46,70 — 46,82 — 46,58. 

AKCJE: 
B. Handlowy 100. Polski 117 — 

    

i ulice parku; inne zaś mają — роофату- 
wane konary tak dotkliwie, że mało które 
zdoła się przy życiu utrzymać. © przejściu 

przez park uliczkami, nie może być mowy; 

trzeba ciągle omijać drzewa czy gałęzie. 

Bronowice. To przedmieście ucierpiało 
najbardziej, co jest tem dotkliwsze, że tu 
właśnie mieszka największa biedota 

Niebywały obraz zniszczenia. Dachy po- 

wyrywane, przez sufity cieknie woda — bo 

deszcz pada bez przerwy niemal w ciągu do 

by ostetnieį, płotów ani śladu, wszystkie 

szyby powybijane. 

— Jak to się stało? pytamy człowieka 

który wczoraj jeszcze uważał się za szczę- 
śliwego. 

— Proszę pana! Sam nie wiem, kiedy to 

przyszło. "W pewnej chwili usłyszałem 

trzask głuchy, zrobiło się bardzo ciemno; 

zdołałem zawołać do swoich: huragan każ- 
dy z nas chował się wystraszony, gdzie 

tylko można było się ukryć. 

Upłynęło może parę sekund, usłyszeliś- 

my straszny łoskot, nasz domek zachwiał 

się, po chwili było już cicho. Siła niszczy- 
cielska już przeszła, a nam nie pozostawało 

nic innego, jak zbierać z ulicy wiązania da- 
chu i deski; z domku ocalały tylko ściany, 

lecz i one mocno są nądwerężone. 

Posuwając się wciąże w kierunku  po- 

łudniowym widzimy fabrykę „Eternit' (pa- 

py dachowej i t. p.); i ona przedstawia ob- 

raz dużego zniszczenia, co to jednak zna- 

czy w porównaniu z tem, co się widzi w 

majątku Tatary, stanowiącym własność 
p. Kazimierza Graia. Był to do wczoraj je- 

den z wzorowych majątków ziemskich, a 

dziś? 
Dziś budynki gospodarskie prawie  do- 

szczętnie zniszczone, wszędzie dachy  po- 

zrywane, drzewa w ogrodzie i parku leżą 

pokotem. O sile wichury niech świadczy ten 

fakt, że snopy które leżały w stodołach, 

znajdowano daleko poza zabudowaniami. 
Zginęło też około 30 sztuk bydła a w tej 
liczbie 4 konie, 8 krów, 14 owiec. 

Daleko za miastem stoi chluba Lublina, 

bardzo nowocześnie urządzona rzeźnia. Jej 

budynki intrygująco rysują się na horyzon- 

cie. p 
Kilka mniejszych budynków rzeźni, jak 

szopy, gęsia rzeźnia, skórzarnia, hala dla 

wieprzów, są bardzo zniszczone, _ Materjał 
który znajdował się w jednej z szop, a więc 
belki, deski, i t. p. rozrzucone zostały da- 

leko poza obrębem rzeźni; nawet bryczki 
które stały pod okapem, rzuciło daleko i 
przewróciło. Ba nie ocalał nawet główny 

budynek wzniesiony z żelazo-betonu. 

Blaszany dach tego budynku wichura ze 

rwała, roznosząc płaty blachy tak daleko, 

że dziś w ciągu całego dnia zbierano je pó 

polach, znajdując nawet je pod laskiem, po 

łożonym o trzy kilometry od rzeźni. Do- 

słownie wszystkie szyby wiatr pobił, a prze 

cie nad główną halą w bocznych ściankach 

dachu były tysiące szyb. 

Od strony miasta, a szczególnie od fol- 

warku Tatary, niosło na rzeźnię mnóstwo 

belek; wichura miotała niemi niby piórka- 

mi uderzając tym, niby taranem, w twarde 

mury betonowe. Jakże straszna musiała 

być siła tych uderzeń, skoro na całej półno- 

cnej stronie rzeźni od góry do dołu tkwią 
ślad przy śładzie po tych uderzeniach a 
mury poznaczone są rysami, które mogą 

być groźne nawet dla tak mocnej budowli 

jak rzeźnia lubelska. 

Nawet beczki z ropą stojące przy ko- 

tłowni zostały porozbijane, skutkiem czego 
jeszcze dziś była tam ropa po kostki. Obo- 
ra doznała również poważnych uszkodzeń. 

Ocalała tylko bekoniarnia, gdyż znajduje 

się w piwnicach. Dlatego to dziś nie mo- 
gło być mowy o normalnej pracy w rze- 

źni, ubój wynosi conajwyżej 1/4 normalne- 

go. 
Rzeźnia otoczona jest murowanem ogro- 

dzeniem, która ma około pół metra szero- 

kości. Proszę sobie wyobrazić że nawet 
ten mur został w jednem miejscu przez or- 

kan zniszczony na przestrzeni około 50 me- 
trów w tym rogu, gdzie najwidoczniej ni- 
szczycielska siła żywiołu była największa. 

Ta siła była istotnie zdumiewająca. Prze- 
cież ze wsi Wrotków pod Lublinem wichura 

przeniosła stodołę pod miasto, a w majątku 

Tatary stodoła z sianem porwana została w 
powietrze i niesiona niby piórko.. 

Dziwnem zarządzeniem losu, gdy stu- 
letnie drzewa padały w parku  bronowic- 

artystówkim ze straszym łoskotem, stojący po dru- 

giej stronie wąskiej uliczki  Łęczyńskiej 
drewniany  kościołek wcale nie ucierpiał 
Ocalały też wszystkie figury i krzyże na 

całym obszarze zniszczenia. Nie jeden, wi- 

dząc to, z tem  większem nabożeństwem 

zdejmował przed kościołem czapkę, uwa- 
żając jego ocalenie za szczególne zrządze- 

nie Boskie. 

Jak zachowała się ludność? 
Mało kto wiedział co się stało. A gdy 

zorjentował się czas byt już tylko na nie- 
sienie pomocy czy też liczenie strat. Całą 
grozę zniszczenia poznano jednak dopiero 

we wtorek zrana, gdyż w dzień kata- 

strofy, z powodu uszkodzenia przewodów 

prądu, zapanowały ciemności, a połączenia 

telefoniczne zostały w wielu miejscach uszko 
dzone i nie zdołano ich naprawić w 24 go- 
dzin nawet. Uszkodzeniu uległo 250 połą- 
łączeń. 

Straty materjalne? Jak dotąd tylko ma- 
gistrat zdołał dokonać obliczeń prowizory- 

cznych. Podaje też, iż ogółem straty za- 
rządu miasta wynoszą około 200 tysięcy 
złotych z czego na samą tylko rzeźnię 

przypada 160 tys. zł. Straty osób prywat- 
nych są nieporównanie większe a już naj- 

dotkliwiej odczuli katastrofę ci właśnie, 

mianajiia Wyda 

Nagroda za szpiegostwo 
Nominacja attachė Bogowoja 

i WARSZAWA. 23.7 (tel. wł. „Słowa”). Do Warszawy nadeszły dziś 
wiadomości, głoszące, że skompromitowany w ostatnich aferach szpiegow- 
skich Demkowskiego i Staniszewskiego zastępca attachė wojskowego w 
Warszawie, pułk. Bogowoj mianowany został dowódcą dywizji w Kałudze. 

: Okazuje się, że pułk. Bogowoj zaraz po wykryciu afery Demkow- 
skiego wyjechał samochodem, zaopatrzony w odznakę dyplomatyczną, do 
Gdańska, a stamtąd drogą powietrzną dostał się do Rosji. 

у Stanowisko dowódcy dywizji w Kałudze zarezerwowane było dla Bo- 
gowoja już dość dawno, gdyż miał on być odwołany z Polski po awanturze, 
którą urządził on w Toruniu na bankiecie, wydanym na cześć przedstawi- 
cieli armij zagranicznych, zwiedzających toruńską szkołę podchorążych arty- 
lerji. Na przyjęciu tem Bogowoj nadużył alkoholu i w stanie nietrzeźwym za- 

czął miotać wyzwiska pod adresem burżuazyjnego wojska. Po tem wystą- 
pieniu miał być Bogowoj już odwołany do Moskwy, ałe sprawę odwlekano; 
dopiero obecnie, kiedy skompromitował się swemi aferami szpiegowskiemi, 
nastąpiło odwołanie go do Rosji, a na pocieszenie mianowano go na wyższe 
stanowisko wojskowe. 

  

Lot familijny Lindberga. 
NOWY JORK. (Pat). Pułkownik Lindbergh wy: uszyć ma w przyszłym tygodniu wraz 

ze swą Żoną w podróż samolotem na Daleki Wschód przez 
nję i Chiny. W tym celu przygotowano już 11 punktów 
wszelkie zarządzenia ostrożności, m. in. samolot zaopatrzony będzie w 

Kanadę, Alaskę, Sybir, Japo- 
zaopatrzenia Lotnik podjął 

aparat radjotele- 
graficzny i łódź gumową, która może być napełniona zgęszczonem powietrzem. 

Platakow powrócił do łaski 
MOSKWA. (Pat) Prezes Banku państwowego Piatakow, który w ciągu dłuższego 

czasu był w niełasce, został znów wysunięty na wysoce odpowiedzialne stanowisko 
zastępcy prezesa wyższej rady gospodarstwa narodowego S.S.SR. Kierownictwo sprawa - 
mi przemysłu leśnego w tej instytucji powierzone zostało Fuszmanowi. 

którzy tak nagle stracili dach nad głową i 

niewiedzą dziś, skąd oczekiwać pomocy. Do 
strat doliczyć też trzeba olbrzymią krzyw- 

dę jaką żywioł wyrządził plantacjom  miej- 

skim. Przecie ogółem ofiarą padły pod: 
czas huraganu tysiące drzew z których nie- 

jedno podziwiane było przez kilka pokoleń.A 
co mówi «a to wszystko właściciel majątku 
Tatary, któremu klęska  oszczędziła tylko 
dom mieszkalny? A kto zwróci straty wła- 
ścicielom fabryk? 

Skąd to przyszło? Pewną odpowiedź na 
to pytanie daje nam rozmowa z d-rem X., 
którego rodzina mieszka w Motyczu, odleg- 
łym od Lublina o jakieś 7—10 kim. 

— Moja żona, powiada dr. X. — 
która była podczas huraganu w Motyczu 
zaważyła około godziny śiódmej wieczorem 
dziwne zjawisko — jakby połączenie się 
dwu chmur, które utworzyły coś w rodzaju 
lejów, łączących się z sobą węższemi koń- 
cami. Zrobiło się nagle bardzo ciemno, a 
owe leje powędrowały szybko ku Lublinowi. 

Ich pierwszą ofiarą padły na Wrotko- 
wie stajnie wyścigowe szeregu oficerów 22 

p. ułanów. Dotkliwą stratę poniósł też  je- 
den z asów naszego sportu konnego ma- 

jor Toczek, którego koń „Kasztełan* od- 
niósł ciężkie rany, przyczem ucierpiała do- 
tkiiwie obsługa tych stajen. Odnieśli więc 
rany dwa żołnierze jeden z 6 p. strzelców 

drugi zaś z 22 p. ułanów. 
Dopiero po zawadzeniu o Wrotków  hu- 

ragan przeniósł się szybko ku miastu i prze 

biegł jego zachodnią część ku wschodowi. 
Wyrządziwszy tak dotkliwe straty w rzeźni 
jako końcowym punkcie miasta i wyczer- 

pawszy jakby wszystkie swe siły huragan 
przycichi, gdyż poza Lublinem takich jego 
śladów nie widać. 

  

Jedną z pierwszych ofiar huraganu był 

niewątpliwie posterunkowy Kluch, który 
stał, pełniąc służbę przy zbiegu ulic 1-g0 Ma 
ja i Fabrycznej. Nagle uderzyła go niesiona 
wichrem belka, skutkiem czego Kluch stra- 
cił przytomność i padł na ziemię. Lekarz po- 
gotowia stwierdził, że stan posterunkowego 
Klucha jest ciężki. Niestety, nie pierwsza to 
i nie ostatnia ofiara z krwi iżycia policji pol 

skiej, wiernie trwającej na posterunku. 

Zresztą niema pewności, czy zarejestro- 
wana już liczba zabitych i rannych jest do- 
kładna. Zwykle statystyki urzędowe wyka- 
zują mniej ofiar, aniżeli ich bywa w istocie. 

W wielu miejscach wichura pozrywala 
przewody elektryczne, co stało się powodem 
szeregu tragicznych zgonów. A więc u zbie- 
gu ulic „1-go Maja“ i Bychawskiej przejež- 

dżał dorożkarz Josek Bregman. Wicher po- 
rwał go z kozła i rzucił na przewody prą- 
du o wysokim napięciu. Bregmanowi pośpie 
szono natychmiast na pomoc i własną jego 
dorożką przewieziono do szpitala, wszelka 
jednak pomoc okazała się bezowocna. 

W podobnych warunkach zmarł 

dorożkarz, Osipek. ь 
Cudem nieomal zdołano uniknąć kata- 

strofy kolejowej przy przejeździe obok а- 

bryki Plage i Laśkiewicz. i 
W chwili, gdy w tym miejscu  przecho- 

dzić miały dwa pociągi w różnych kierun- 
kach, wichura zwaliła na tor olbrzymie drze 

wo. Ciemności panowały tak straszne, że mo 
wy nie było nawet o tem, aby maszyniści po 
ciągów dojrzeć mogli  niebezpieczeństwo. 

Niemal w ostatniej chwili udało się jednak 
dać znać o grożącem nieszczęściu. Pasaże- 
rowie nie wiedzieli nawet, komu i jak mają 

za to ocalenie dziękować. 

i inny 

W WIRZE STOLICY 
ZAŁÓŻMY SIĘ! 

Co jest warte życie bez emocji, bez cią- 
głej podskórnej trwogi, czy to się uda, czy 
tamto się spełni? Lekkie podniecenie ner- 
nvowe jest niezbędne, jeśli się niechce stać 

zbutwiałym  wiechciem, obojętnym — па 

wszystko. Wyścigi, ruletka, karty — dobre 

to i cenione wynalazki li tyłko dłatego, że 

przyśpieszają obieg krwi, że przyprawiają 

w rozkoszne dreszczyki. 

Ale nie każdego stać na ruletkę. Bieda- 
kom zalecam swój system. 

Zakład! 

Stoimy z kolegą na przystanku tramwa- 

jowym. „Reczę że przyjdzie 0“ 

— Nie, 12-stka. 

— Trzymasz 10 groszy 

— Stoi. 
I już nudne oczekiwanie zamienia się w 

palpitujące. wypatrywanie.  Przytrymbala 

się 0, z prawidziwem zadowoleniem inka- 

suję 10 groszy — zwyciężyłem! 

Nietrudno się zakładać. Ludziom pomy 

słowym nigdy nie brak tematu. 

Mamy niejakiego Fajtka, amatora fuk- 

sów — ten zakłada się o 10 groszy przeciw 

2 złotym. Jak dotad jeszcze nie wygrał 

to też co za supozycje: 
— jutro znajdę w kurjerze ogłoszenie 

banku, że potrzeba nowych urzędników; 

przejdziemy cały nowy Świat o 12 w nocy 

i nie spotkamy ani jednego pijanego + t. p. 

Dziedzina sportowa  wyzyskana stupro- 

centowo. Wygrałem na Anglikach 50 gro- 

szy, bo trzymałem z łatkami, że tupną 

Amerykanów w puharze Davisa — proszę! 

sukces pieniężny | renoma znawcy. 

Pogoń czy Warta? Cracovia czy Połonja? 
Polonja? Jak Polska grzmoci Litwę w 

szachach? Tartakower czy Aljechin zdobę- 

biędzie indywidualnie pierwsze miejsce 

Karol 

j Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6.— 
Placyd Jankowski (šohu of Dycalp) 

życie i twórczość ‚ & 

Bez steru | busoll (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
plesklego w Wiinie . 

„Żyrowice—łask krynice . 
Pierwsze trudy | walki wt- 

leńskich kolejarzy e 

2— 

  

   Pigułki przeczyszczające 
ze Sfinksem 

wyrobu apteki W. BOROWSKIEGO 
w WARSZAWIE, AL Jerozolimskie 59, 
stanowią ideałny Środek przeczyszcza- 

jący i regulujący trawienie. 

Sprzedaż wszędzie.           
   

    

damskie i męskie 
Rowery pierwszorzędnej jakości 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawałna 11-a 

Ceny niskie, dogodne warunki wypłaty 
Żądajcie cenników. 

  

TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

Od dnia 21 do 24 lipca 1931 roku włącznie będą wyswietlane filmy: 

„TAJEMNICA D-RA DIMITRIUSA" 
Dramat w 9 aktach. W roli głównej: MARION DAVIES. 

Nad program: 1) „Senegalja* (Podróż po Syrji) Aktów 1. 2) Trójka huitajska komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej w. 

  

Dźwiękowe kino |DZiš! 
„KOLLYWOGOD: 

Mickiewicza 22, 
tel. 15-28 

Swietny triumf naszej 
znakomitej rodaczki! POLA NEGRI w przebojowym filmie dźwiękowym p. t. 

„WLICA POTĘPIORYCH DUSZ 
Dzieje.kobiety upadłej, która miłość wznosi z otchłani ku Światu. Role pozost. Jan Rehmenn i Warwick Ward. 

Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramountu*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  

k DZIŚ! Wielka niespodzianka dla zwolenników humoru i dowcipu! Znana para komików 
DŹWIĘKOWE KIKO 

C8/INS 
WIELKA 47. tei. 15-41 

George Sidney i Charlie Murray w niezwyklej komedii 
dźwiękowej p. t. 

KOHMN I KELLY W $ZĘOCJE 
W dnie świąt. og. 2-ej. 

  

Czy zawsze? 
Tak, najmodniejsze pończoszki i wykwintną bieliznę 

nabywam zawsze 
w Polskiej Składnicy Gałanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9 tel. 6—46. 

  

Posiadamy 
200, 300, 400, 500 do- 
larów do ułokowania 
natychmiast pod za- 
staw posiadłości miej- 

skich hipotecznych. 
Wiadomość "Biuro Re- 
klamowe S. Grabow- 
skiego Garbarska 1.—2 

  

oce GABINET 
Zeldowicz nacjonaLngsssoje sole i dolary 

uiokuj 
oprocentowanie, 

ryczne, narządów mo- WILNO, MICKIEWI- 'ówka twoją jest zabe- 
< zpieczona złotem, sre- 

KOSMETYKI 
chor. LECZNICZEJ skórne, wene- 

'czowych, od 9—do 1, 
—8 wiecz, 

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA nali, odświeża, 

powróciła 
KOBIECE, 
RYCZNE NARZĄDÓW wypadanie 

MOCZOWYCH 

cd 12—21 od 4—6 bycze kosmetyki racjo- 

ul. Missa 24. nalnej, 
tei - 

Dr. Ginsberg — 
Choroby skórne, "e Plac 
вегустае i moczopłcio: * B 
we. Wlieńske 8 odrzyńcu do 

CZA $1 m. 4. 

  

W. Z. P. 43. 

    

557. do 4—5. 

‚ kobiecą brem i drogiemi kamie- 
Urod konserwn- niami.Wil. Tow, Handl. 

je, dosko- Zastawowe (LOM- 
stwa BARD) Plac Katedralny 

jej skazy i braki. Masaż Biskupia 12 

WENE. twarzy i ciała (panie, pożyczki pod zastaw: ——- 
Sztaczne opalanie cery) Złota, srebra, brylan- 

włosów tów, futer, i t. p. —8 
łapież. Najnowsze zdo- 

  

Codziennie od g. 10—8, jest 
interesu 
kasjerka ze znajomoś- włoski 

———— Cią prowadzenia ksiąg oraz przygotowuje do 
niedrogi, ład- kasowych oraz kaucjąegzaminów ze wszyst- 
ny na Zwie-3000 zł, Umowa rejen-kich przedmiotów w 

sprzedania talna na 
8 -— 11 4 — 8. Tej.ul. Sołtańska 24 m. 2do 

—2 pod kasjerka. 

  
  

R 0 Ž N B Wilk Paie 

ul. Sapieżyńska k 

Oszczędności   
Kamienicę 

dochodową w cen- 
trum miasta sprze” 
damy okazyjnie, 
Dochód 35.000 zło- 
tych, gotówka 10000 

dolarów. 
Dom H. K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 

na wysokie 
Qo- 

    Wydaje 
  

Były profesor 
gimnazjalny oraz stu- 
dent U.S.B. udzielają 

poważnego lekcyj języków: nie- 
handlowego miecki, francuski i 

(kouwersacja) 

Potrzebna 
do 

rok. „Oferty zakresie szkół — &гей- 
„Słowo* nich. Wiadomość Sko- 

pówka 7 m. 7 od 5 — 
* 7 р.р. 

gazety 

  

  

    
jctwa.„Słowo** Zamkowa 2 

  

     

Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Poxa*. Początek o g. 4,6,8 i 10.15 
Ceny zniżone. 

Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. t> warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ui. Ogórke- 
wa 46. (koniec). 

  

Okazyinie i tanio ! 
przy minimalnej gotówce poleca do 
sprzepaży piękne majątki ziemskie, 

ośrodki, działki, place, detniska. 
Kamienice dochodowe, domy mu- 
rowane i drewniane z ogródkami, . 

Mieszkania wolne. 
Dom H.-Komisowy „Zachęta“ 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

DRE WYRZEC PA DÓW EC DÓWETOAWROŁ 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich zpiekach i 

zuładach aptecznych zusqiega 

środsa od odcisków 

Prow. A. PAKA 

Fabryka I skład mebli 

W. Wiłenkin i 5-ka 
Spółka z aż 

r . Tatarska Om własuy, Wilno, ul ai на 1843, 

Jadalnie, sypialnie, Salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, Szały, biurka, krzesłe dębo- 
we it. p. Dogodne warunki i na raty. 

      
   

  

    
  

Nedaktor w.z. Witold Ta 

 


