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VOLDEMARAS ARESZTOWANY Wieści z Włoc 
W takim „okolicznościowym arty 

kule o Voldemarasie z okazji jego are- 

sztu i deportowania do Kretyngi, nie 

wiele można powiedzieć ponadto coś- 

my już pisali w chwili, gdy ten dykta- 

tor kowieński zmuszony był do opu- 

szczenia swego stanowiska rządowego. 

Fakt aresztu nie może być w żadnym 

wypadku traktowany jako moment 

przełomowy, a wobec poprzedzające- 

go faktu ustąpienia Voldemarasa, sam 

jest raczej epizodem walki, bardziej per 

sonalnej niż ideowej, pomiędzy rządem 

obecnym i dawnym dyktatorem. — 

Walka ta musiała się znacznie zao- 

strzyć skoro przybrała już takie formy 

jak areszt i deportacja. Z innej jednak 

strony otrzymujemy wiadomość, że 

można tę walkę uważać za dopiero się 

rozpoczynającą. Przedwczesne jest 

zatem pisanie nekrologów politycznycn 

Voldemarasa, bo trudno przewidzieć, 

co nam litewskie jutro przyniesie. — 

Ci wszakże co z okazji aresztu zamy- 

kają okładkę z nadpisem: „Voldema- 

ras“ i widzą w byłym dyktatorze Lit- 

wy same strony ujemne, albo czynią 

to umyślnie, jak w Kownie, albo przez 

nieświadomość, jak w Polsce. 

Voldemaras jest niewątpliwie na;- 

wybitniejszą jednostką z pośród tych, 
którzy rządzili Republiką Litewską. in- ' 

i - teligentny, zdolny, ambitny, wyksztat- 

cony i nadewszystko konsekwentny w 

swych posunięciach, ogarniający sze- 

rokie horyzonty polityczne. — Dlacze- 

go się zatem załamał? — Pisaliśmy już 

o tem z okazji jego ustępienia: wziął 
na siebie ogromne brzemię zruszenia 
polityki litewskiej z martwego punktu 

i nie podołał temu zadaniu. Ponieważ 

wiele się spodziewano — tem większe 
było rozczarowanie. Chodziło tu oczy- 

wiście o politykę zagraniczną, a ściślej 

o sprawę wileńską. 

Voldemaras był pierwszym, który 

spróbował przekreślić osiem lat 

kompletnego zastoju i bezmyślnej fra- 

zeologji Kowna. Już w kilka dni po doj 

ściu do władzy udzielił wywiadu pra- 
sie, w którym oświadczył, że nie bę- 

dzie unikał bezpośrednich układów z 
Polską. Przerastający niewątpliwie o 
głowę swych poprzedników na stano- 
wiskach ministrów spraw  zagranicz- 
nych, w równym stopniu przerastał nuj 
bliższych swych doradców i współpra- 
cowników. Walczył z ogromnemi trud- 
nościami, z zakorzenionym szablonem, 

z rozkrzyczaną opozycją. 

Dla warunków w jakich pracował 

„charakterystyczne jest, że taż sama 
opozycja lewicowa, na którą dziś z o 
wodu różnych wynurzeń i artykułów, 

_ czy to „starego warszawianina”, czy 

też byłego prezydenta państwa, a le- 
adera ludowych socjalistów na Litwie, 

„ Griniusa — prasa polska tak lubi się 
powoływać — taż sama właśnie opozy 
cja najgłośniej krzyczała podczas kcn 
ferencji w Królewcu, że „Voldemaras 

Sprzedaje Wilno Polakom“! 
Voldemaras nie znajdował nigdzie 

poparcia swych planów, stąd zygzaki 
+ tej krzywej linji w jego rokowaniach 

z Polską. Być może nikt lepiej od sa- 
mego Voldemarasa nie wie do czego 
doprowadziło Litwę jednostronne, śte 
pe nastawienie Psychologji państwo- 
wej, zoologiczny nacjonalizm i ośmio- 
letnia propaganda. Voldemaras w prze 

Pi ciwieństwie do krikszcziońskiej opozy- 

‚ ©# był jednym z najwybitniejszych re- 
` prezentantów tej nielicznej grupy, któ- 

ra szczerze pragnie odzyskania Wilna. 
__ Rozumiał on, iż droga w tym kierunku 

Prowadzi nie tylko przez zmianę tak- 
_ tyki politycznej, ale przez reformę ca- 
łego państwa: bo Litwa bez Wilna 
nie może być podobna do Litwy z Wil- 
nem. Ale Voldemaras nie sprostał za- 
daniu, cała jego linja się załamała, po- 
Wrócił do utartych i beznadziejnych 
dróg polityki zagranicznej, która 
stała już tradycyjną na Litwie, To zia- 
„mało jego dyktaturę. Nie pomogiy 
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wszystkie reformy wewnątrz kraju i 

wszystkie sukcesy. 

Niewątpliwie Voldemaras w znacz- 

nym stopniu przyczynił się do unormo- 

wania stosunków i wzrostu dobrobytu 

w państwie. Przedewszystkiem walka 

z sejmowładztwem i partyjnictwem 

przeprowadzona była logicznie i kon- 

sekwentnie: rozpędził sejm i nie dał się 

mu nadal zbierać. Wykazał całą sła- 

bość tej instytucji, która nie mogła się 

zdobyć na samoobronę i którą opuściły 

zaraz te „szerokie masy”, jakiemi każ- 

dy sejm lubi się zasłaniać. Zasadniczy 

przeciwnik reformy rolnej, nie mógł 

przywrócić dawnych stosunków w roi- 

nictwie, w każdym razie przeprowadził 

„reformę reformy rolnej'' i oddał część 
ziemi wywłaszczonym majątkom. Jesz- 

cze podczas współpracy Daukantasa i 

Plechowicza skutecznie wytrzebił sze- 

rzący się komunizm, a był okres kiedy 

bez pardonu rozstrzeliwał bolszewi- 

ków. Charakter Voldemarasa i jego 

personalne, że się tak wyrazimy właś- 

ciwości zjednały mu wiele wrogów, 
rządził po dyktatorsku przekraczając 

kompetencję. — Urzędowym powodem 

jego dymisji były właśnie te „przek:0- 

czenia kompetencji*. Ale Litwa Kc- 
wieńska darowałaby mu te przekrocze- 

nią i wszystkie inne wykroczenia, i jc- 

go wrogowie nie mogliby dojść do gło- 

su i sam prezydent Smetona nie ośmie- 

liłby się podpisać aktu dymisji, gdyby 

Voldemaras wygrał największą staw- 

kę, gdyby w ten czy inny sposób po- 

trafił posunąć naprzód, jeżeli nie roz- 

wiązać całkowicie problemu Wilna i 

stosunków z Polską, zerwać z męczą- 

cym wszystkich notorycznym  prowi- 

zorjum, stanem wojny i stanem wycze- 

kiwania. Tego Voldemaras nie dok>- 

nał... 

Dziś został aresztowany. — Do- 

wodzi to jego niezwykłej żywotności i 

nieugiętości. Nie poszedł na żaden kszn 

promis, nie przyjął nawet teki ministra 

spraw zagranicznych, ani profesury w 

uniwersytecie, nie zadowolił się pisa- 

niem urzędowych książek o Kłajpedzie 

i Wilnie. Voldemaras zaczął działać ot 

warcie i skrycie przeciwko rządowi. 

Tu mu można zarzucić zupełtie obj2k- 

tywnie, że nie wszystkie jego posunię 

cia brały swój początek z pobudek ice 

owych. Przeciwnie, rozgoryczony, pe- 

łen nienawiści i animozyj osobistych, 
prowadzi walkę w znacznym stopniu 

personaińą, często zwalczając ludzi a 

nie kierunek polityczny przez nich re- 

prezentowany. Dufny we własną aur-- 

olę byłego dyktatora, pewny swoich 

zwolenników zadzierał coraz bardziej. 

To, co go spotkało przed kilku dniami 

musiało się stać już dawniej, widocz- 

nie jednak rząd Tubialisa obawiał się 
Voldemarasowych stronników. Wyk-y- 
wano konspiracyjne spiski, aresztow/y- 

wano „szaulisów* i oficerów, ale sa- 

mego Voldemarasa nikt nie tknął i na- 

wet obawiano się usunąć go z rządo- 

wego mieszkania, gdzie mieszkał zu- 

pełnie bezprawnie. — Czy  przebraia 
się czara cierpliwości obecnego rządu ? 

— Czy też wykryto jaki nowy poważ- 

niejszy spisek antyrządowy? Różne o 

tem chodzą pogłoski. Sam premier Tu- 
bialis w wywiadzie udzielonym kors- 

spondentowi „Siewodnia* mówi o tem 

w sposób mglisty powołując się na ja- 

kieś oświadczenia Voldemarasa w „Lie 

tuvos Žinios“ — co się nie wydają byč 

istotnym powodem aresztu. 

Na pytanie: co dalej będzie robił 

Voldemaras? — można nieomal z całą 

pewnością twierdzić, że będzie prowa- 
dził konspiracyjną akcję przeciwko o- 
becnemu rządowi. Dowodzi tego zaró- 
wno jego Poprzednia działalność, jak 
również jego zachowanie w chwili are 
sztowania. Od wyniku tej akcji zależeć 
będzie, czy możemy oczekiwać nowych 
a doniosłych wypadków w Kownie. 
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Jak aresztowano prof. 
Voldemarasa 

Obecnie dowiadujemy się o szczegółach 

aresztowania i zesłania b. premjera Litwy 

prof. Voldemarasa. 

W czwartek wieczorem, po powrocie ze 

spaceru zrstał Voldemaras u siebie grupę 

funkcjonarjuszy policji z kierownikiem Коли- 
sarjatu na czele. ' 

Początkowo Voldemaras nie chciał puścić 

ich do mieszkania, jednak ustąpił po okaza- 
niu mu następującego dokumentu, podpisa- 

nego przez komendanta Kowna i powiatów 
„Na mocy par. 8 rozporządzenia o bezpie- 
czeństwie publicznem rozkazuję wysłać prof. 

Voldemarasa na 1 rok z Kowna do okręzu 

Kretingeńskiego pod nadzór policyjny, a to 
z racji tego, że zachowanie się jego zagca- 

ża bezpieczeństwu publicznemu. 

Po wręczeniu tego dokumentu kierow- 
nik komisarjatu oświadczył tonem stanow- 

czym: 
Chodźmy.... 

Nie mniej stanowczo odpowiedział i Voi- 
demaras: 

Nigdzie nie pójdę... nigdzie nie pojadę. 

Po odpowiedzi takiej komisarz zwrócił 

się do Voldemarasa tłomacząc bezcelowość 
stawiania oporu lecz ten nie bacząc na nąpota- 

nienie rzucił się do telefonu, Okazało się że 

obydwa aparaty telefoniczne, a nawet apa- 

rat w sekretnym gabinecie profesora są rie- 

czynne. Oburzyło go ostatecznie. 

— Stanowczo protestuję przeciwko tego 

rodzaju aktom gwałtu, zawołał, wyłączenie 

aparatów uważam jako bezprawie. 

Niezrażony tem komisarz odczytał rozkaz 

aresztowania, w odpowiedzi na co z ust b. 
premjera posypały się pod adresem policji 
przekleństwa i wyzwiska. 

— W rozkazie — oświadczył aresztowa- 

ny — nie wskazano mego tytułu ani sta- 
nowiska, które zajmuję. Należało zaznaczyć, 

jeżeli to miało się odnosić do mnie, że aresz 

towany ma być premjer i minister spraw za- 

granicznych Voldemaras. 

Po wysłuchaniu tego komisarz oświad- 

czył: — Pan jest aresztowany. Proszę pod- 

pisać protokuł. 
Widząc, że nic nie pomoże Voldemaras 

wziął pióro i podpisał na rozkazie areszto- 
wania: Premjer i minister spraw zagranicz- 
nych Voldemaras, 

Na zwróconą sobie uwagę, że należy już 
jechać, gdyż szkoda czasu, rozgniewany Vol 
demaras krzyknąt: . 

— Zaznaczylem juž, že nigdzie nie ро- 
jadę i nie ruszę się z tego miejsca. 

Widząc, że Voldemaras zamierza spełnić 
swoje pogróżki i nie myśli szykować się do 
podróży, komisarz stanął na baczność 1 0$- 

wiadczył uroczyście: 

W imieniu republiki proponuję panu w 
przeciągu trzech minut przygotować się do 
drogi w razie oporu zmuszony będę użyć 

przerhocy. : 

Voldemaras poddai się: 

Nie mogę przecież zostawić żony па- 

wet bez telefonu, powiedział złamanym gło- 
sem. 

Obiecuję panu — uspokoił komisarz — 

że w pół godziny po naszym wyjeździe teie- 
iony będa już działać. 
Wówczas Voldemaras zaprosił jako š'wiad 

ka przechodzącego urzędnika banku, popro- 

sił opieczętować gabinet i bibljotekę, czuie 
pożegnał się z żoną, która go przeżegnała na 
drogę, poczem wyraził chęć zabrania z S0- 
bą przybranego syna, który jak wiadomo był 

przedtem ranny. 

Prośbie tej odmówiono: 
Pod konwojem policji udał się następnie 

b. premjer do automobilu, którym odjechał 
do m. Sałanty pow. kretyngeńskiego. 

Po upływie 20 minut telefony w mieszka 

niu deportowanego funkcjonowały. 
Pierwszym numerem z jakim połączy 

ła się pani Voldemarasowa natychmiast po 
uruchomieniu aparatów było... sowieckie 
przedstawicielstwo. 

VOLDEMARAS i ANTYPOLSKIE 
EKSCESY | 

Z Kowna donoszą: Krążą tam pogłoski, 

że jednym z powodów aresztowania i depor- 
towania Voldemarasą był zatarg jego z ge- 
neralnym sekretarzem ministerstwa spraw 

wewnętrznych pułkownikiem _ Sztencelisem. 
Voldemaras wystąpił rzekomo niezwykle 0- 
stro przeciwko polityce rządu, która dopuści- 
ła do znanych ekscesów antypolskich w Ko. 
wnie, przytem miał oświadczyć publicznie, 
że całkowita wina za te ekscesy spada wytą 

cznie na pułkownika Sztencelisa. — Obecnie 
mimo wywiezienia z Kowna, Voldemaras bę- 
dzie tam stawiony ponownie przed sądem 
dn. 31 bn:. z oskarżenia publicznego za te 

słowa. — Sprawa przedstawia się niezwy- 
kle zawile z punktu widzenia prawnego i 
budzi ogromną sensację, ponieważ były dyk- 

, tator Litwy przedstawić ma dowody winy 
kowieńskiego ministra w ekscesach antypol- 
skich. 

gę do Kowna lecz policja zaałarmowana o 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. 
EIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
UORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma: 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-w 

POSTAWY — 

STOLPCE — K 

„Ruch“. 

ATA TUTIS | 

Ratuszewa, Księgarnia jaźwińsksiege 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnie Spółdz, Maucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poisita — St. Bednarski. 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego. ul. Mickiewicza 17 

T-wa 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 2 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, juczewska, 
WOŁKOWYSK — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
WARSZAWA —- T-wo Kaieg. Kol. „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
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KRÓL WIKTOR EMANUEL NA ZIEMIACH ZGROZY. 

RZYM. (PAT) Król zwiedził miejscowości Rapallo, Barilo, Rionero, 
Atella i Acerenza, gdzie w towarzystwie miejscowego biskupa obejrzał mo- 
cno uszkodzony kościół. Następnie król udał się do Gerace i Maschito. Wszę- 
dzie ludność witała go entuzjastycznie. W Venosa zebrały się tłumy ludności 
okolicznej i urządziły na cześć króla owację. Podobnież było w Melii. Po 
obejściu najbardziej zniszczonych części miasteczka, król udał się na stadjon 
sportowy, gdzie złożeni pod dwoma namiotami są ranni, którzy ze szczerem 
wzruszeniem witali króla. Po południu król udał się do Gandela, Accadia i 
Ansano, gdzie również był przedmiotem gorących owacyj ze strony publicz- 
ności. W Vilłanuiva uratowano w obecności królewskiej 4 letnią dziewczynkę. 
Wszędzie ludność okazuje królowi dowody przywiązania i wdzięczności. 

Minister robót publicznych w szpitalu Czerwonego Krzyża spotkał się 
z księżną Apulji, która prowadzi energiczną akcję ratunkową i roztacza pełną 
serdeczności opiekę nad rannymi. 

Podczas ulewnego deszczu król przybył do Melfi i zatrzymał się na 
'Piazza Mercato, gdzie rozstawiono namioty dla bezdomnej ludności. W jed- 
nym z takich namiotów urodziło się właśnie dziecko, któremu matka na pa- 
iniątkę odwiedzin króla nadała imię Wiktor. Oglądając zrujnowaną część mia 
sta, król zauważył, że najbardziej zniszczone są domy, odbudowane po trzę 
sieniu ziemi, które nawiedziło Melii w r. 1851, przyczem zaznaczył, że rozwój 
miasta powinien pójść w innym kierunku, a przy budowaniu domów na innem 
miejscu należy stosować specjalne konstrukcje aseismiczne, t.j. odporne na 
aziałanie wstrząsnień ziemi. Król odwiedził szpital, zatrzymując się przy każ- 
dem łóżku i interesując się stanem rannych, szczególnie dzieci i kobiet. 

Władze wydały zarządzenia, mające na celu uniemożliwienie rabunku 
pod osłoną akcji ratunkowej. Wolno przeszukiwać gruzy jedynie pod kontrolą 
czynników działających z ramienia władz. 

Nad całem terytorjum, dotkniętem przez trzęsienie ziemi, szalała przez 
dwie godziny gwałtowna burza, utrudniając w znacznym stopniu akcję rato- 
wniczą. 

CUDOWNE OCALENIE 3 DZIEWCZYNEK Z POD GRUZÓW. 

Wytężonym wysiłkiem straży pożarnej i policji udało się dziś z pod zwalisk je- 
dnego z domów wyratować trzy małe dziewczynki, w wieku między 6 a 8 rokiem życia. 

Dziewczynki, zupełnie wyczerpane fizycznie, nawpół omdlałe, przez szereg dni znaj 
dowały się pod gruzami. Wołania ich o pomoc nikt nie dosłyszał. 

Dopiero dziś przypadkiem dotarli do nich strażacy i funkcjonarjusze policji, zajęci 
uprzątnięciem gruzów. 

Dwie dziewczynki prócz lekkich skaleczeń skóry nie odniosły poważniejszych usz- 
kodzeń, trzecia dziewczynka ma złamaną nogę. 

Dowiedziawszy się o tem cudownem uratowaniu dzieci, król udał się do szpitala, 
w którem dziewczynki zostały umieszczone, rozmawiał z niemi i ucałował. Dziewczynki 
odpowiadały szeptem, gdyż są zupełnie wyczerpane. 

ORGANIZOWANIE AKCJI RATUNKOWEJ. 

Włoski Czerwony Krzyż zorganizował wszechstronną akcję ratunkową na terenach 
dotkniętych trzęsieniem ziemi. Wszędzie są prowadzone prace przy usuwaniu gruzów, 
przyczem ciągle zdarzają się wypadki odkopania żyjących jeszcze osób, które w ten spo- 
sób cudem niemal unikają Śmierci. 

Trzęsienie ziemi w Salzburgu 
WIEDEŃ. (PAT). W. nocy, z seboty na niedzielę o godz. 0.40 odczuto 

w Salzburgu trzęsienie ziemi, które trwało 3 sek. Wstrząsy nie wyrządziły 
żadnych szkód. 

EEXEZNKGSK OWECUJY. 

Demokraci niemieccy zorganizowali się 
BERLIN. (PAT). Wrzenie, panujące w szeregach niemal wszystkich 

stronnictw politycznych w Niemczech, zakończyło się tymczasem powstaniem 
nowej z kolei, partji politycznej. Gdy wszelkie porozumienie między partja- 
mi mieszczańskiemi stało się niemożliwe, zebrała się w ostatnich dniach w 
Berlinie prawie niepostrzeżenie grupa polityków i wzorując się na konserwa- 
tystach postanowiła utworzyć nowe stronnictwo pod nazwą „,partja państwo 
wości Rzeszy Niemieckiej'', biorąc za podstawę organizację niemieckiej partji 
demokratycznej, która jako taka ma być zlikwidowana. 

W tym celu zbierze się w nabliższą środę naczelny komitet niemieckiej 
partji demokratycznej na naradę. Większa część partji demokratycznej pój- 
dzie za przykładem swych przywódców i wstąpi do szeregów nowej partji. 
Formalne rozwiązanie partji demokratycznej nastąpi prawdopodobnie dopie- 
ro po wyborach. 

Partja państwowości Rzeszy powstaje nietylko z inicjatywy przywśd- 
ców stronnictwa demokratycznego, lecz również i naczelnego kierownictwa 
Zakonu Młodoniemieckiego. Obok organizacyj naczelnych władz nowego 
stronnictwa ma być przeprowadzony podział kierownictwa na pozaparla- 
mentarne i parlamentarne. Pozaparlamentarne kierownictwo partji ma być 
powierzone wodzowi Zakonu Młodoniemieckiego Mahraunowi, natomiast w 
Reichstagu występować będą w imieniu stronnictwa jako przywódcy partji 
dr. Dietrich i Koch. 2 0 

Egipt w przededniu rewolucji 
Kairo jest przepełnione wojskięm. Rząd chce zrzucić odpowiedzialność 

za wybuch rozruchów na partję Wafd. 
"Agitacja wałdystów wśród wojska jest bardzo Silna, rząd zaś jest zda- 

nia, że może liczyć na jego lojalność i postanowił stanowczo wszelkiemi środ 
kami bronić porządku wewnętrznego i życia cudzoziemców. 

Wszystkie oznaki wskazują na to, że Egipt znalazł się przed ruchem re- 
a= i B walką ss 4 królem i partją Wafd, której jedynym ce- 

znym jest zapewnienie Egiptu dla Egipcjan i usunięci: i aaa gip gipcj. unięcie wszelkiego 

Przyznają też otwarcie, że wafdyści zatnierzają zdetronizować króla i 
obwołać republikę, albp obrać nowego króla. 

Bojkot towarów sowieckich 
2 NOWY YORK. (PAT). Konferencja ochrony pracy robotniczej rozpoczęła kampan- 
Je, zbierzającą do wprowadzenia zakazu importu do Stanów Zjednoczonych towarów 
sowieckich. Konferencja spodziewa się dopiąć tego celu w drodze nowej ustawy celnej, 
dotyczącej towarów, produkowanych przez robotników, odbywających kary ciężkich ro- 
bót, względnie pracujących pod przymusem. 
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Pogłoski © próbie ucieczki Voldemarasa 
Mais je mnie ai mar S i As r perai ro 
mości o nieudanej próbie wywiezienia b. zawróciła z drogi. 

Natychmiast wydano zarządzenie wzmo dyktatora do Kowna dla celów, o których 
cnienia ochrony zesłańca i uniemożliwiono krążą jaknajfantastyczniejsze pogłoski. 

'W niedzielę nad ranem przed dom pro- mu porozumiewanie się ze światem. 
boszcza w Kretyndze gdzie przebywał Vol- Wieść o nieudanej ucieczce Voldemarasa 
demaras, zajechało auto, z którego wysiad- szybko rozpowszec się i poczęto mówić 
ło dwóch znanych działaczy opozycyjnych, © planowanym zamachu stanu. 

Jednocześnie nadeszły wiadomości o a- 
resztowaniu w Koszedarach 7 oficerów u któ 
rych znaleziono korespondencję z Voldema- 
rasem, omawiającą s'prawę powstania. 

a przyjaciół Voldemarasa, dziennikarz - 
dalis i Adam Muranis. { 4 

Voldemaras odjechal samochodem w dro- 

‹ 

yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, PRZYJAZDY 

WYJAZDY. 
Dziś w południe przybył do Krakowa sa- 

mochodem z Zakopanego premjer Sławek i 
po krótkim pobycie odjechał o godz. 15.30 w 
kierunku Warszawy. 

P. minister przemysłu i handlu inż. Kwiat 
kowski przyjął w dniu dzisiejszym bawiące- 
go w Warszawie ekonomistę tureckiego pre- 
zesa tureckiego Touring-Clubu Rechid Safvet 
Bej'a. 

° — Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych p. Alfred Wysocki Previa 
dniu dzisiejszym charge d' affaires Niemiec 
p. Rintelena, a następnie nuncjusza apostol- 
skiego msgr. Marmaggi. : 

P. minister rolnictwa Janta - Połczyński 
wyjechał w niedzielę 27 bm. w podróż '11- 
spekcyjną po województwie  białostockiem. 
Powrót p. ministra spodziewany jest w dniu 
dzisiejszym wieczorem. 

DEPESZE KRÓLA WŁOSKIEGO. - 

WARSZAWA. (PAT). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki 
otrzymał od króla włoskiego następują _ 
cą odpowiedź na, depeszę w związku z 
katastrofą trzęsienia ziemi w Italji. : 

Jestem głęboko wzruszony uczucia 
mi sympatji, jaką w imieniu własnem 
i narodu polskiego zechciał Pan wyta- | 
zić w tej bolesnej chwili. (—) Wiktor | 
Emanuel. 3 

Jednocześnie minister spraw zagia 
nicznych p. Dino Grandi przesłał p. mni 
nistrówi spraw zagranicznych  Zales- 
kiemu depeszę następującej treści: 

Kondolencje, jakie Wasza Ekscelen | 
cja zechciała przesłać w imieniu swo- 
jem i rządu w związku z bolesnem wy 
darzeniem, które. dotknęło ludność po- 
łudniowej Italji, bardzo mnie wzruszy- | 
ły. Dziękuję Waszej Ekscelencji i pro- — 
szę, by zechciała przekazać rządowi 
polskiemu uczucia głębokiej wdzięczno 
ści rządu włoskiego i moje (—) Grandi 

PRYMAS POLSKI W CZĘSTO- 4° 
CHOWIE. с 

CZĘSTOCHOWA. (PAT). Przybył ао 
Częstochowy prymas Polski ks. kard. Hlond. 
Towarzyszy mu ks. kapelan Mendlewski z 

Poznania. Na spotkanie ks. kardynała wy- | 

jechał do Herbów Polskich ks. biskup Kubi- | 
na, a na dworcu w Częstochowie powitał go | 
przeor jasnej Góry C. Markiewicz. Ks. kar- 
dynał zamieszkał w przygotowanych dla nie- | 
go apartamentach Jasnej Góry, gdzie będzie. ŠA ы 
prowadzić rekolekcje kaplaūskie do dnia 1 | 

sierpnia. 2 

POMNIK MARSZ. PIESUDSKIEGO W | 
WARSZAWIE. są 

POZNAŃ. (PAT). W bardzo uroczy 
sty sposób odbyło się wczoraj odsio: 
nięcie pomnika Marszałka Piłsudskie 
go na dziedzińcu cytadeli poznańskiej, 
obok koszar. Około godz. 9-ej rano sa | 
obszernym dziedzińcu ustawiły się kom 
panje honorowe załŁogi paznańsk. fron | 
tem do zasłoniętego jeszcze pomnika. | 
Przybyły również oddziały przysposo- | 
bienia wojskowego, powstańcy i wa- | 
jacy, oficerowie rezerwy, wojskowi i | 
td. Około godziny 10 przybył na uro- 
czystość p. minister komunikacji inż. | 
Kuehn, następnie gen. Orlicz - Dreszer, | 
jako przedstawiciel Pana Prezydenta | 
Rzeczypospolitej i Pana Marszałka 

Piłsudskiego. i, 
Przybyli dalej naczelnicy miejsco- 

wych władz z p. wicewojewodą dr. Ty 
prowiczem i prezydentem miasta Rataj 
skim na czele, konsulowie Francji 
Czechosłowacji oraz liczna publiczność 
Na wstępie przemówił krótko dow5d- 
ca OK gen. Dzierżanowski, kończąc 6- 
krzykiem na cześć Pana Prezydenta i 
Marszałka Piłsudskiego, poczem doko- 
nał odsłonięcia pomnika. W chwili od- 
słonięcia pomnika rozległy się dźwię<i 
hymnu narodowego oraz 21 strzałów 
armatnich. * Następnie gen. Orlicz - 
Dreszer wypuścił kilka gołębi poczto- 
wych z depeszami hołdowniczemi do | 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i p. 
Marszałka Piłsudskiego, poczem odbył 
się wzłot kilkuset gołębi. ' 

POLSKA 'AWIONETKA W WARSZA: 
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WARSZAWA. (PAT). Punktualnie o g. 
10.43 wylądował w Warszawie pierwszy AE 
ski pilot Stanisław Poza z mechani- 
kiem Władysławem  Korblem na awionetce 
RWD2. Drogę z Poznania, wynoszącą 286 
klm lotnik przebył w godzinę i 59 min. Zgro- 
madzona publiczność zgotowała lotnikom 
gorącą owację. Doręczono im całą naręc 
kwiatów. W imieniu rządu witał pierwszego - 
polskiego pilota na lotnisku warszawskiem | 
wiceminister komunikacji p. Czapski, któń 
przybył w towarzystwie naczelnika wydzia- 
łu lotnictwa cywilnego p. Popowicz a 
czyński czuje się doskonałe i zapowiada sta 
na godzinę 12-tą. Warunki atmosferyczne w 
czasie dotychczasowego raidu miał  niepo- 
myślne, przyczem najcięższym odcinkiem był. 
Madryt — Sewilla. Na godz. 11.30 spodzie-- 
wany jest przylot do Warszawy drugiego. 
pilota polskiego pore Bajana, lecącego na 
awionetce R b 
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ECHA KRAJOWE 
Sytuacja wyborcza do Rady Miejskiej w Lidzie 

Atmosfera wyborcza w Lidzie 
jest bardzo naprężona. Jak dotych- 
czas wiadomo, utworzyło się już 
osiem list, z tych siedem chrześcijań 
skich i jedna żydowska. To rozbicie 
chrześcijan przyczyni się niezawod- 
nie do utraty przez nich około 5 man- 
datów, czyli w żaden sposób nie 
utworzy się większości  chrześcijań- 
skiej w Radzie, słusznej nam należ- 
nej, (stanowimy bowiem do 61 proc. 
społeczeństwa). a 

Należałoby się więc zastanowić, 
gdzie tkwi przyczyna takiego statu, 
kto bierze odpowiedzialność za to?!. 

Rozbicie chrześcijan spowodowane 
zostało względami politycznemi po- 
szczególnych partyj, które albo łudzą 
się, że zagarną w swe ręce władzę ina 
gistratu i zużytkują ją dla swych par- 
tyjnych celów, albo poprostu chcą się 
przekonać, jak dalece jeszcze są po- 
pułarni u nas, — oraz ambicją jed- 
nostek. 

Tak powstala lista P. P. S. o za- 
barwieniu wybitnie  politycznem i 
silnej dyscyplinie partyjnej, co się 
przejawia chociażby w tem, że wszel- 
kie instrukcje otrzymuje z centrali, 
która nawet przysłała już ludzi ua 
pewne stanowiska w magistracie, — 

* tak powstała lista p. posła Harniewi- 
cza, która te same sprawy przepro- 
wadza pod płaszczykiem rozwiąza- 
nia obecnej sytuacji gospodarczej 
Magistratu; tak powstała wreszcie 
lista p. Bergmana, który ją utworzył 
już tylko dla dogodzenia własnej am- 
bicji.  —Trzeźwo patrzące społeczeń 
stwo nauczone doświadczeniem at 
ubiegłych, starało się o złączenie tych 
list, tworząc „Gospodarcze Zjedno- 
czenie Chrześcijan*, które powstało 
jeszcze przed innemi ugrupowaniami 
i rozwinęło żywą akcję w kierunku 
skupienia w sobie wszystkich powsta- 
łych ugrupowań chrześcijańskich, na 
podłożu czysto gospodarczem. ; 

Niestety, na połączenie to nie idzie 
ani P. P. $. ani poseł Harniewicz -— 
względy polityczne nie pozwalają na 
to, chociaż to jest koniecznem dla 
względów gospodarczych  chrzesci- 
jańskiego społeczeństwa, nie idzie 
też p. Bergman, obecny burmistrz, 
który koniecznie chce wejść sam 
do Rady i jeszcze wprowadzić swo- 
ich ludzi, by w przyszłości móc bro- 
nić słuszności dotychczasowej swo- 
jej działalności. 

Nic też dziwnego, że społeczeń- 
_ stwo nie mając najmniejszego zaufa- 

\ 

w 
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nia do wymienionych ugrupowań, two 
rzyło i tworzy własne listy. I tak 
Lida liczy” już ich siedem, obok 

_ jednej tylko listy żydowskiej. 

Jeżeli chodzi o P. P. S. to cho- 
ciaž nie prowadzi niemoralnej  agi- 

_ tacji, ale co robi ten pan, który 
mieni się być obrońcą moralności, ko- 
ścioła, polskości, Państwa, wywłó- 

Cząc z lamusa przeszłości brudy i 

rzucając kalumnje na księdza (księ- 

dza dziekana w Lidzie, który jest prze 

wodniczącym „G. Z. Ch.*, na liście do 

Rady Miejskiej nie figuruje) za to, że 

ten przeciwstawia się jego partyjni- 
_ ctwu. ME 

Zapomina p. poseł Harniewicz, że 

robotą swoją sączy w zbiorową du- 
szę tłumu zarazem jad niewiary w 

dotychczasowy autorytet kościoła, 
budzi zawiść i podejrzliwość tłumu 
do inteligencji wprowadza antagonizm 
i niezadowolenie czyli poprostu wy- 
gląda to na robotę nie chrześcijańską 
a bolszewicką, nie dla dobra mo- 
ralności, kościoła, polskości Państwa 

„ale tylko partyj. 
Czyżby starcza obłuda wzięła górę 

nad młodzieńczym polotem ideału 

w tak szczytnych słowach głoszone- 
go przez samego posła Harniewicza?. 
Czyżby ta obłuda zaćmiła mu umysł, 
że nie widzi, co czyni? 

I gdybyśmy teraz zapytali, kto 
jest odpowiedzialny za dotychczasowe 
rozbicie  lidzkiego społeczeństwa 
chrześcijańskiego, za dalszą bezsil- 
ność Rady wobec wzięcia należytego 
kierunku pracy w gospodarce  mia- 
sta?.. 

Nad tem winni się zastanowić do- 
brze p. poseł Harniewicz i jego adhe- 
renci: Paproccy, Stasiewicze, Filip- 
czyki, i inni, którzy wyróżnili się 
szczególną gorliwością w dziele  roz- 
bicia 'chrześcijańskiej jedności w 
Lidzie. 

Echa pobytu Pana Prezydenta 

na Wiieńszczyźnie 

Jak podały komunikaty prasowe w dn. 
29. 6. b. r. i dni następnych podczas ob- 
jazdów P. Prezydenta i zwiedzania Wileń- 
szczyzny, na jednym z etapów a miano- 
wicie, 28 czerwca 1930 r. w Ignalinie, przy 
okazji zwiedzania miejscowych spółdzielni 
wygłoszone zostały obok referatu *Państwo 
wego Banku Rolnego, referaty  ilustru- 
jaceobraz spółdzielczości działającej na te- 
renie Wileńszczyzny a skupionej dookoła 
dwóch z pośród trzech istniejących na 
Wileńszczyźnie Polskich Związków Rewi- 
zyjnych, a mianowicie, Związku Rewizyj- 
nego Spółdzielni Rolniczych O. (Wilno i 
Związku Spółdzielni Spożywców O. (Wilno) 

Wszystkim tym. których uderzył brak 
naszej obecności, względnie brak  refe- 
ratu, któryby obrazował pracę naszego 
Związku i jej rezultaty dotyczące dziewięć- 
dzieśięciu kilku banków i innego rodzaju 
spółdzielni — wyjaśniamy, że nieobecność 
ta spowodowana została nie z naszej winy, 
ani też powodów od nas niezależnych 
ale po prostu dla tego, że Wojewódzki Ko- 
mitet Przyjęcia P.,Prezydenta, jako gospo- 
darz nie zaprosił nas, względnie nie doniósł 
nam o tem, że program przewiduje  za- 
znajomienie P. Prezydenta ze stanem  spół- 
dzielczości. Chętnie uczynilibyśmy to — 
i w ten sposób» program byłby wykonany 
nie połowicznie a całkowicie. 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Rol- 
niczych O/Wilno, donosi nam pismem z 
dnia 25. 7. Nr. 6152, że został on oficjalnie 
zaproszony — czem mamy tłumaczyć to 
pominięcie * naszego Związku — nie wiemy. 

Sądzimy, że Pan Prezydent jednakowo 
interesuje się wysiłkami polskich sfer go- 
spodarczych, bez względu na przynależ- 
ność organizacyjną. 

Kto tu zawinił — nie wiemy — może 
jakichś wyjaśnień dowiemy się i my i Ci 
którzy w tej sprawie interr'pelują. 

Likwidacja bandy Jamonta 
w pow. Szczuczyńskim 

Przed kilku dniami donosiliśmy o zabi- 
ciu w pościgu słynnego bandyty i koniokra- 
da Sylwestra Jamonta, który od dłuższego 
czasu grasował na terenie pow. Szczuczyń- 
skiego, Wołożyńskiego, zajmując się prze- 
ważnie kradzieżą koni i rabunkami. Okolicz- 
na ludność trzymana była przez cały czas 
w panicznym strachu przez zbrodnicze wy- 
stępy bandyty, który nie cofając się przed 
niczem, zabił 11 kwietnia r. b. na szosie 
Ostryna — Nowy — Dwór post. Francisz- 
ka Szałwińskiego. Po tem zabójstwie sprytny 
bandyta zatarł po sobie ślady, tak że odna- 
lezienie i schwytanie go zdawało się Dyć 
rzeczą wprost niemożliwą. Bandyta Jamont 
wpadł wreszcie w zastawiony nań potrzask, 
pizez policjantów. 

Jamont urodził się 4 stycznia 1903 r. 
we wsi Woróbje, gm. Sobakińskiej, powiatu 
Szczuczyńskiego. х Е 

Ża swą zbrodniczą kryminalną działai- 
ność był wiele razy karany przez sąd . Je- 
szcze w roku 1922 Sąd Pokoju w Augusto- 
wie skazał go na 3 miesiące więzienia. Sąd 
w Szczuczynie w dniu 14 marca 1924 r. tia 
rok więzienia, Sąd Okręgowy w Wilnie 21 
VII 1926 r. na 4 lata więzienia, Sąd Okr. w 
Wilnie 15.11 1927 r. na 3 miesiące więzienia. 
Sąd Apelacyjny w Wilnie 18.1 1927 r. па 5 
lat więzienia. Jamont został _ wypuszczony 
na wolność w 1929 r. 

Nie mając stałego miejsca zamieszkania 
przez pewien czas ukrywał się w okolicach 
wsi Raczkowszczyzna, utrzymując stałe sto 
sunki z zowodowym złodziejem — atletą 
Bolesławem Łuczkiem, nawiązawszy za jego 

Zwycięstwo Polski w turnieju szachowym 
HAMBURG. (PAT). W ostatniej rundzie turnieju szachowego rozegra- 

no: Holandja — Węgry 2 i pół :1 i pół, Austrja — Norwegja 4:0, Danja -— 
Niemcy pół:3 i pół. Anglja — Szwecja 2:2, Czechosłowacja — Rumunja 2 i 
pół:1 i pół, Hiszpanja — Stany Zjednoczone 1:3, Francja — Łotwa 4:0, Fin- 
landja — Polska pół:3 i pół. Ostateczny rezultat turnieju szachowego przed- 
stawia się jak następuje Polska zdobyła 48 i pół p. Węgry 47, Niemcy 44 i 
pół, Austrja 43 i pół, Czechosłowacja 42 i pół, Polska zajęła więc pierwsze 
miejsce. 

STRIEWW IT ARZOCYCE? 

Zaostrzenie bojkotu antyangielskiego 
w INDJACH 

LONDYN. Związek hiaduskich. kupców włókienniczych w Bombaju po- 
stanowił zamiknąć w sobotę na czas nieograniczony sklepy na znak protestu 
przeciw rządowej polityce ucisku. Е 4 

Hindusi są zdecydowani przeprowadzić bojkot towarów zagranicznyca 
z całą dokładnością. 

Do tego celu zmierza uchwała komisji bojkotowej bombajskiego komi- 
tetu kongresu, by zmusić przędzalnie bawełniane, pracujące przy pomocy 
angielskiej, do zaprzestania pracy. 

Zamknięcie większej części przędzalni bawełny w Bombaju spowoduje 
podniesienie się liczby bezrobotnych. W kołach administracji angielskiej, pa- 
nuje z tego powodu znaczne zaniepokojenie. 

Kampanja komisji kongresu w Lahore przeciw wyszynkom i sklepom 
z ubraniami zaostrzyła się po przybyciu stu Sikhów z okolicy Amrizar. 

Kongres zamierza rozszerzyć kampanję na wszystkie sklepy lub zobo- 
wiązać kupców na piśmie, że nie będą sprzedawali żadnych wyrobów angiel- 
skich. 

  

Likwidacja sporu o tereny na Rio Grande 
MEKSYK. (PAT) Przewlekły spór graniczny między Meksykiem i Stanami Zjedno 

czonemi, wynikający z kaprysów rzeki Rio Grande, która często zmienia swe łożysko do 
tego stopnia, że bywają wypadki, iż gospodarstwa, położone nad brzegiem rzeki, znaj- 
dują się w jednej części po stronie amerykańskiej a w drugiej po meksykańskiej i od- 
wrotnie, będzie wkrótce zlikwidowany ku obopólnemu zadowoleniu. Mianowicie, na mo- 
cy umowy meksykańsko - amerykańskiej koryto rzeki będzie uregulowane na przestrzeni 
160 mil angielskich. Koszt regulacji wyniesie zgórą 3 miljony dolarów. 

Śmierć 157-letniej murzynki 
GUATANAMO (Kuba) (PAT) Zmarła tu Kamila Phaurane, murzynka, urodzona w 

roku 1773, czyli w chwili śmierci liczyła 157 lat. Przy tej sposobności pisma amerykań- 
skie zaznaczają, że zmarła murzynka pod względem długowieczności zajmowała trze- 
cie miejsce po Chińczyku Li-Chung—Yum, żyjącym w prowincji Szechwan, a liczącym 
podobno 252 lata i Rosjaninie lwanie Proszkuniaku, zamieszkałym w górach Uralskich, li- 
czącym 170 lat. 

Afera Abrahamowiczowej we Lwowie 
DYGNITARZ POLICYJNY Z KRETESEM SKOMPROMITOWANY. 

Sledztwo w sprawie ałerzystki Abrahamowiczowej zostało ukończone przez poli- 
cję, i akta odesłano do prokuratorji, a Abrahamowiczową odstawiono do więzienia w 
Brygidiszkach wraz z Wilhelmem Grifilem, który był jej pomocny w oszustwach. 

Jak wykazało śledztwo policyjne, nie wymieniony dotychczas z nazwiska „czołowy 
dygnitarz policyjny" z którym Abrahamowrczowa pozostawała w bliskim kontakcie, do- 
wiedziawszy się, że jest ona żoną oficera zapytał pewnego razu jednego z oficerów po- 
licyjnych, czy istotnie Abrahamowiczowa jest żoną kapitana z DOK. Oficer ów odpowie- 
dział o tem kpt. Abrahamowiczowi, który zwrócił się wprost do owego dygnitarza z 
zapytaniem, o co rzecz idzie. Wówczas dostojnik ten oświadczył kapitanowi, że małżon- 
ka jego pożyczała od aspiranta policyjnego pieniądze i zapytał, czy zgadza się na to, by 
żona jego została koniidentką policji z płacą 1800 zł. miesięcznie. Kpt. Abrahamowicz 
propozycję tez odrzucił z oburzeniem, uważając, że nie przystoi, by żona oficera brała 
na siebie tego rodzaju obowiązki. 

Jak już donosiliśmy Abrahamowiczowa grasowała głównie między kupcami; wśród 
ofiar jej spotyka się jednak również i należących do innych zawodów, jak reprezentan- 
ci obcych państw, prawnicy, oraz ludzie z najniższych sier. I tak ponaciągała oszustka m. 
innemi posługaczkę swą, pewną przekupkę, źonę karawaniarza i t.p. i to na stosunkowo 
wysokie sumy, dochodzące do 1000 złotych. Ciągle jeszcze zgłaszają się nowi poszko- 
dowani, z których kilku, jak np. kupiec Dinfter, oraz dyrektor „Bagateli" i właściciel ho- 
telu Warszawskiego, Moszkowicz, któremu Abrahamowiczowa winna została za ra- 
jem pokoju, zrzekło się swych pretensyj. W aferę tą wciągnęła również Abrahamowi- 
czowa jednego z urzędników bankowych, z którym widywano ją bardzo często, a któ- 
ry ma być mocno zaangażowany w eskontowaniu stałszowanych weksli. 

Abrahamowiczowa pochodzi z Horodenki i jest córką sierżanta b. armji austrjac- 
kiej, a fakt skandalicznej aiery nie jest bynajmniej pierwszym w jej życiu, gdyż 4 lata 
temu zrobiła prawie to samo w Tarnopolu, tylko że na mniejszą skalę. Gdy Abrahamo- 
wiczowie przyjechali do Lwowa była ona wzorem małżonki i gospodyni, sama sprząta- 
jąc i gotując. 

Mąż, który żonę swą bardzo kochał, nie przeczuwał, że znowu powróci ona do 
swych oszukańczych machinacyj, i dopiero przed rokiem, poprawiając w czasie nieobec- 
ności żony materac, zauważył pod nim cały stos weksli i zaświadczeń bankowych. Kiedy 
zdziwiony i przestraszony zapytał żony, co to ma znaczyć, otrzymał odpowiedź, że we- 
szła w spółkę z kilku ludźmi i zajmuje się obecnie odnawianiem antyków. 

by wyciągnąć żonę z tarapatow, Abrahamowicz płacił wszelkie jej długi w tem 
przekonaniu, że zdoła uchronić od grożącej jej katastrofy. Niestety nie udło mu się to i 
kiedy zauważył, że żona nie likwiduje „interesów”, a coraz więcej wierzycieli poczęto 
nachodzić jego mieszkanie, wszczął kroki rozwodowe. jak się okazuje, aresztowanie 
oszustki nie nastąpiło wskutek doniesienia szofera Papary, lecz na podstawie żądania 
jej męża. 

Równocześnie informują, że będący w łączności z tą aferą komendant policji Lwów 
miasto już nie wróci z urlopu na swoje dawne stanowisko. 

TEEPOSY TASK TT TTT TENS KNITAS TTT SCICY TTT TTT TNA TEST 

pośrednictwem kontakt z lokalnym światem 
pizestępczym, Jamont stanął na czele szaj- 
ki, bandycko-złodziejskiej, do której należeli: 
Adoli Pietrusewicz ze wsi Zarzeczany, Mo- 
rozik Michał z Wielkiej-Wsi i Kuźmierz 
Antoni ze wsi Subaciszki, Szajka ta była 
istnem utrapieniem dla wieśniaków, z któ- 
rych każdy teroryzowany przez bandytów 

  

Sam herszt bandy — Jamont, zwykle 
mawiał do „kompanów, że w ręce policji ży- 
wym się nie dostanie. Przyszłość sobie do- 
skonale przewidział — poniósł bowiem 
śmierć w walce z policją. Druhowie Jamon- 
ta pozbawieni swego herszta rozpamiętywu- 
ja obecnie swą przeszłość w kryminale. 
echa krajowe. 

"oddawał im*wszystko co miał, jeśli pragnął 
zachować życie. 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
28 LIPCA. 

Front północno-wschodni. 4-ta ar- 
mja w odwrocie mniej więcej na linji 
Lelikowo — Kobryń — Kamieniec Li- 
tewski st. kolejowa Hajnówka. 

1-sza armja wykonuje planowy od- 
wrót na rzekę Narew. Białystok został 
przez nieprzyjaciela zajęty. 

Front  południowo-wschodni. W 
6-ej armji walki na linji Seretu. 

Brygada z 18-ej dywizji generała 
Krajowskiego, pod dowództwem puł- 
kownika Rachmistruka, wyruszyła z 
Podhorszec na Busk, dokąd wczoraj 

skerowała się kawalerja nieprzyjaciel 
ska. Po krótkim odpoczynku w Kraś- 
nem, brygada przeszła do natarcia i 
odzyskała Busk o godz. 2l-ej. [Jazda 
nieprzyjacielska wycofała się w kierun 
ku północnym. 

Zarządzono przegrupowanie 2-e] 
armji do natarcia na Brody — Radzi- 
wiłłów, zostaje programowo przepro- 
wadzone. Części 1-ej dywizji Legionów 
zostały ściągnięte pośpiesznym  mar- 
szem wzdłuż frontu około 50 klm. z 
rejonu Rożyszcza do Radomyśla (23 
klm. na południe od Łucka). 

29 LIPCA.. 

Front południowo- Wschodni. Nie- 
przyjaciel zdołał storsować Seret w kil 
ku miejscach. Walki na linji tej rzeki 
trwają. 

2-ga armja: Dziś o świcie rozpoczę 
ło się natarcie oddziałów 2-ej armji w 
kierunku Brody — Radziwiłłów. 1-szy 
pułk piechoty sforsował w kilku miej- 
scach Styr i do wieczora zajął kilka 
miejscowości na jego wschodnim brze 
gu, kilkanaście kilometrów na północ- 
ny wschód od Beresteczka. Natarcie 
naszej IV-ej brygady jazdy przez Szczu 
rowice w kierunku Brodów  zostaro 
przez przeważające siły nieprzyjacie!- 
skie odrzucone zpowrotem na Szczu- 
rowice. 

Front północno-wschodni. Grupa 
poleska pod Brześciem Litewskim. Le- 
we skrzydło 4-ej armji opuszcza linję 
rzeki Orlanki. 

1-sza armja: Wskutek odwrotu le- 
wego skrzydła 4-ej armji 1-sza dywi- 
zja litewsko-białoruska mimo  niepo- 
wodzeń na swoim odcinku zmuszora 
zostaje do odwrotu z linji Narwi. Da- 
lej na północy zażarte walki i przej- 
Ścia na Narwi, doprowadzają do sfo.- 
sowania rzeki pod wsią Żółtki, w re- 
jonie podgrupy generała Witkowskie- 
go. Korpus jazdy Gaja posuwa się 
pod Łomżę. 

  

  

Projekt nowego lądu 
Ostatnio inżynierowie niemieccy 

skonstruowali kolosalny plan, którego 
zrealizowanie stworzyłoby nowy, nie- 
istniejący dotąd kraj, który mógłby 
się stać terenem pracy życia dla dwu- 
dziestu miljonów ludzi! 

Kraj ten ma się wyłonić z morza! 
Chodzi tu bowiem o osuszenie zna- 

cznej części morza Północnego. 

Wspomniany plan inżynierów nie - 
mieckich przewiduje wzniesienie oi- 
brzymiej tamy o 800 klm długości i 3) 
mtr. wysokości, któraby przekształciła 
zachodnią i wschodnią część morza 
Północnego w morze śródlądowe. Z 
odgrodzonej części morza wypompuje 
się wodę do oceanu;nowopowstały ląd 
będzie prawdopodobnie bardzo uro- 
dzajny — i zaopatrzony także w bo- 
gactwa mineralie (węgiel). 

Anglja połączyłaby się wówczas 
z kontynentem, granice morskie Bel- 
gji i Holandji stałyby się granicami 
lądowemi, a morską żeglugę na tej 
pizestrzeni zastąpiłaby komunikacja 
kolejowa. Celem uniknięcia konilik- 
tów międzynarodowych, projektodaw 
cy przewidują podział wyrwauych 
morzu terenów pomiędzy Niemcy, An- 
glję, Belgję, Holandję, i Danję. Prc- 
jektowana tama ma być wystawiona 
wzdłuż linji o głębokości wód nie 
większej niż 15—30 m., przyczem 
wysokość tamy od powierzchni moi- 
skiej nie będzie przekraczała 10 m. 
gdyż nawet podczas burzy wzdłuż 
linji tej fale morskie nie przewyższają 
7 m. Wykonanie omówionego plańu 
doprowadziłoby do powstania nowego 
lądu o powierzchni niemal 300.000 
kim. kwadratowych. 

W Wersalu straszy 
W' Zamku wersalskim, zamienionym, jak 

wiadomo, na muzeum i przez nikogo nie 
zamieszkałym, zauważono temi dniami, jak 
donoszą z „Paryża niezwykłe zjawisko. Dwaj 
żołnierze, trzymający wartę przed głównym 
traktem zamku stwierdzają, że około godzi- 
ny I w nocy nagle jedno z wielkich okien 
zajaśniało jaskrawem Światłem. W| komna- 
cie, do której okno to należy, nie ma insta- 
lacji elektrycznej i nagłe pojawienie się świa 
tła było conajmniej dziwne. Obaj wartowni- 
cy udali się więc do owej komnaty, aby się 

Żapargie 
i obstruktcię 
chroniczmą 

usuwa się, zażywając 
sól owocową Karposal. 

Cena Zł. 4.00. 
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przekonać, co mogło spowodować ów nie- 
zwykły blask. Przeszukali całą salę dokład- 
nie, nic jednak nie dostrzegli. Zaledwie zaś 
znaleźli się na dole, gdy znów okno zaja- 
Śśniało blaskiem. Tym razem jednemu z żoł- 
nierzy zdawało się, że widzi jakąś postać 
kcbiecą. Gdy ponownie przedsięwzięte po- 
szukiwania również nie dały rezultatu, a 
zjawisko powtórzyło się po raz trzeci, jeden 
z wartowników wystrzelił w okno, rozbijając 
szyby, poczem zjawisko już się więcej nie 
powtórzyło. Nazajutrz stwierdzono, że strzał 
uszkodził obraz, przedstawiający arystokrat- 
kę XIV stulecia. 

Kobieta amerykańska 
niewolnicą mężczyzny 

Takim tytułem zaopatrzyła swój artykuł 
drukowany w „Chici ago Tribune*, wtašci- 
cielka jednego” z najbardziej znanych tamtej 
szych „Salonów Piękności*, pani Eugenja 
Strun. Oto jak charakteryzuje ona kobiety 
amerykańskie: „Zdolności umożliwiają Ame- 
rykance zajmowanie najwybitniejszych na- 
wet stanowisk zarówno w służbie publicz- 
nej, jak w przemyśle, handlu czy  literatu- 
rze, Amerykanka jest piękna, śmiała, samo- 
dzielna, a styl jej strojów i umiejętność ich 
noszenia zasługują na najwyższą pochwałę. 
Lecz, niestety, z temi wszystkiemi przymio- 
tami, Amerykanka zbyt często poniża się do 
tego, że staje się niewolnicą mężczyzny”. Ba, 
przecie pieniądz , stanowisko, stroje, nawet 
uroda nie zastąpią — mężczyzny. To też 
pani Strun pisże: „Dziewczyna, posiadająca 
wielbiciela, a wciąż się obawia, by go nie 
stracić, boi się spóźnić na umówioną schadz- 
kę, by go nie rozgniewać, stroi się dla nie- 
go, naraża się na tysiączne nieprzyjemności, 
zaniedbuje się w pracy... kobieta, która nie- 
ma stałego: towarzysza jest przez innych ża- 
łowana.' Mój Boże, a u nas narzeka się na 
zachłanność kobiet i gnębienie męskiej po- 
łowy rodu ludzkiego. 

  

-" Poeta współczesny o Adamie Asnyku 
" Lucjan Andrć. — O bezdziejowości w 

poezji. — Rzecz o Adamie Asnyku z 
przedmową Leopolda Staffa. — War- 

| szawa 1930. — Nakładem Księgarni 
F. Hoesicka. 

"Temat historyczno-literacki opra- 
cował poeta. Zasadniczo to rzecz 
nie nowa. Poeci lubią mówić jeden o 
drugim. Zazwyczaj objektywizmu w 
tem mówieniu niewiele; nie zdobył 
się nań nawet sam tytan naszej pu- 
ezji Mickiewicz w swoich. wykła- 
dach o literaturze słowiańskiej. Jed- 
nak to, co mówił Mickiewicz, np. o 
Kochanowskim, Norwid o Słowacki, 
Zaleski o Mickiewiczu i t. d., ma swą 
niezaprzeczalną wartość, której, «- 
czywiście nawet zestawiać nie można 
z rozprawami historyczno-literackiemi 
mniej lub więcej objektywnych na- 
ukowców, "gdyż są to rzeczy 
niewspółmierne. Praca nauko- 

„wa tem jest  wartościowsza, im 

bardziej pozwała zapomnieć o indy- 
widualności samego autora, wysu- 
wając na plan pierwszy zagadnienie. 
Natomiast w dziełach poetów 'o po- 

_ etach ważniejszym jest zawsze dla 
nas sam autor rozprawy, niż postać, 
którą on się zajął, bo do merytorycz- 
nej wartości jego sądów doświadczo- 
ny czytelnik powinien się odnosić Zz 

_ (o ile jest naprawdę poetą) za impul- 
___ sywny i za mało krytyczny na bezstron 

    

‚ mego badacza. Doświadczenie i anali-do przypisów, bardzo ciekawych, W toku swoich wywodów autor przed narodowych wynika z oceny 

rezerwą. Poeta jest z natury rzeczy. 

za niemal zawsze ustępują w nm 
miejsce intuicji; ta zaś w swoją kolej, 
podlegając emocjom i wyobraźni, 
bardzo często schodzi na manowce 
dowolnych i przypadkowych « sko- 
jarzeń. 

Jednak dziś wobec tendencyj pod- 
niesienia krytyki do godności sztu 
ki, oraz skłonności do zacierania gra- 
nic między krytyką a historją  lite- 
ratury coraz częściej się zdarza, że 
autorzy łączą w sobie uzdolnienia poe - 
tyckie z darem głębokiego i rzeczo- 
wego wnikania w utwory cudze. 
Już w studjum Wyspiańskiego 0 
Ham lecie można to skonstatować. St. 
Brzozowski (Czepiel) łączył w sobie 
te cechy na szeroką skalę; zdolności 
literackie i wrażliwość poetycka na- 
daje jego pracom krytycznym wy- 
jątkową głębię myśli. W naszych 
czasach nikogo nie dziwi i nie razi łą- 
czenie zawodu krytyka z pracą  li- 
teracką, nprz. u š. p. J. Ejsmonda, K. 
Irzykowskiego, C.  Jellenty, J.  N. 
Millera i innych. Niewątpliwie jed- 
nem z zadań czytelnika jest wylu- 
skanie w takich krytykach sądów ob- 
jektywnych i uzasadnionych i odróż- 
nienie ich od impresyj, których nig- 
dy zbraknąć nie może u tego rodzaju 
arystarchów. 

Lucjan Andrć jest poetą i napisał 
książkę o Adamie Asnyku. Impresyj tu 
dużo, jednak autor usiłuje być me- 
todycznie objektywnym i spycha je 

nieraz ciekawszych od samej książki. stawił nam fazy rozwoju tej bezdzie- 
Mimo to w tekście pozostało dużo jowości, sposoby, któremi ją Asnyk 
odchyleń od tematu, zawierających wyraził, oraz stany uczuciowe,  t0- 
to, co Rosjanie dosadnie nazywają: warzyszące w duszy poety ewolucji 
„odsiebiatina*. Książka przez to nie poglądu na świat. Wtem wszystkiem 
traci swej wartości „naukowej*; wy- odczuwamy dwa wielkie braki. 
zbywa się nużącej i nudzącej pedan- ‚ 
іег›]’і, potrąca wciąż o dzień dzisiejszy, PAROS лЕ, m >. a któr SARA išima na każ prawie zupełny tła porównawczego. 

SB оНО 3 Gdybyśmy nawet pominęlli literatu- dej stronicy. 
Andrė nie daje bynajmniej  (jak' 

możnaby było spodziewać się z pod- 
tytułu) szkicu monograficznego; 
książkę jego możnaby było nazwać 
raczej dziejami myśli, gdyby tytuł ten 
nie był za obszerny. Z myśli Asnyka 
wybiera on jedną tylko jej cechę 
(bodajże najistotniejsza). 

Cechę tę nazwał Andrć „bezdziejo 
wością”. Możnaby ją było nazwać 
ponadczasowością, ponadformaliz- 
mem, abstrakgyjnošcią i t. p. 

Autor wybrał „bezdziejowość”. Wy- 
czuwając wagę każdego słowa, nawet 
wagę morfologicznych jego cząstek 
u Asnyka, sam On wyszukał rów- 
nież wyraz, któryby wyraził nietyl- 
ko cechę poezji Asnyka, lecz i jego 
własną Andrć'go myśl o tej poezji. 
Chodzi mu nietylko o to, że Asnyk 
wdziera się na wyżyny  abstrakcyj- 
nego myślenia i ginie dla oka dusz, 
przyzwyczajonych myśleć о Коп- 
kretach, ale i to, że przez to wy- 
łania się pewien stosunek twórcy 
„Nad głębiami* do społeczeństwa, do 
narodu. Stosunek ten wyraża się w 
bierności, w wyzbyciu się udziału w 
poczynaniach dnia dzisiejszego. Otóż 
to nazywa Andrė bezdziejowošcią. 

rę powszechną, gdzie taką zasadniczą 
bezdziejowość musielibyśmy dostrzec 
w mniejszym lub większym stopniu 
u Platona, Danta, Byrona i innych, to 
nie wolno pominąć przynajmniej lite- 
ratury polskiej, gdzie występuje ona 
m. i. u wszystkich naszych wielkich 
romantyków, u Tadeusza Micińskiego, 
dziś u Wacława Berenta. Ta skala 
porównawcza musiałaby wreszcie do- 
prowadzić autora do poznania wła- 
snego błędu i stwierdzenia, że nie 
chodzi tu o „bezdziejowość*, lecz 
raczej o ponaddziejowość t. į. o są- 
dzenie każdej „,rzeczy ludzkiej“ „z wy- 
sokości dziejów*. (Norwid) 

Że się ta ponaddziejowość wy- 
rażała u Asnyka czasem w sceptycyz- 
mie, że doprowadzała go do zała- 
mań uczuciowych, to jeszcze nie upo- 
ważnia do zmiany prefiksa „ponad“ 
na „bez*. Przecież sam autor „Bez- 
dziejowošci“... glosi, že to wzniesie- 
nie się ku abstrakcjom, było u Asny- 
ka tylko szukaniem dróg wyjścia dla 
narodu pogrążonego w beznadziei po- 
powstaniowej. Więc na dnie rzeko- 
mej „bezdziejowości* leży dążność 
do udziału w dziejach. Pewna obo- 
jętność względem aktualnych spraw 

tych 

spraw ze stanowiską wieczystych za- 
dań narodu. 

Drugim brakiem jest prawie zu- 
pełna nieobecność w książce Andrć'go 
analizy psychologicznej poety. Andrć 
zdaje się o tem wiedzieć, że analiza 
taka dopomogłaby zrozumieć głębiej 
poruszone zagadnienie. Potrąca on 
o rozprawę E. Lucki: „Das problem 
der Charakterologie“, nazywa Asny- 
ka „typem refleksyjnym*, sądzi, że i 
„bezdziejowość* da się określić jako 
cecha pewnego typu ludzi. Są podług 
niego *'jednostki dotknięte bezdzie- 
jowością”*. Tego jednak za mało. 
Wieleby wyjaśniło czytelnikom, szcze- 
gólniej tym, którym  bezdziejowość 
jako cecha psychiczna jest zgoła ob- 
ca, uwzględnienie w rozprawie misty- 
cyzmu i wiary religijnej Asnyka 
wraz z ich pozytywistycznemi / kon- 
fliktami. Poprostu brak tu rozdziału o 
mistycyzmie i religijności poety, a je- 
żeli nie rozdziału o nich, to przynaj- 
mniej omówienia ich w związku z 
poruszonemi sprawami. Ponadto je- 
Szcze więcej pożytku dałaby analiza 
psychologiczna, gdyby autor oprócz 
Lucki zechciał uwzględnić również 
Ribot'a (przynajmniej „Logikę uczuć” 
wówczas wygląd bardziej określony 
i zrozumiały przybrałaby „logika du- 
szy“ o której jest mowa na str. 64) 
oraz bergsonistów (przynajmniej na- 
szego pr. Sobeskiego), którzyby na 
tory bardziej rzeczowe, metodyczne i 
bardziej przejrzyste skierowali k'l- 
kakrotnie odwołanię się do ogólników 
wyjętych z bergsonowskiej: „L'ćvolu- 
tion Crćatrice*. Przecież już dość du- 
żo mówiono 0 zastosowaniu bergso- 

nowskich zasad metodycznych i 
prawd zarówno w twórczości, jak i 
w badaniach naukowych, szczególniej 
literackich. S“ 

Trzeba przyznać, że intuicyjnie 
Andrć trafnie uchwycił szereg zasad- 
niczych momentów twórczości As- 

nyka np. gdy powiada, že „artysty- 

czny opis (jest) odpowiednikiem ek- 
spresji jego (Asnyka) własnych 
przeżyć”, lub gdy komentuje alegorycz 
ność poezji asnykowskiej, lecz to 
są tylko sporadyczne  nierozwinięte 
uwagi. Wartość ich wzrosłaby niepo 
miernie, gdyby one zostały z całej 
książki zebrane i usystematyzowane. 
Wówczas dałyby one pojęcie o for- 
mie, o sposobie artystycznego wyra- 
żenia owej ponad — czy, jak autor 
mówi, bezdziejowości. Poznalibyśmy © 
tej formy zalety i niedociągnięcia. Pra- 
wdopodobnie nie jeden atut przema- 

wiający za tem, że twórczość As- 
nyka to tylko rymowana proza, wy- 
glądałby wówczas inaczej i był tylko 
chwilowem, mimowolnem obniżeniem 
lotu szczerego talentu poetyckiego. 

Wszystkich spraw poruszonych 
przez poetę - krytyka w dygresjach i 
przypisach niesposób omówić w ia- 
mach feljetonu. ! 

W jednym z nich (str. 31 i n.) 
poeta zawarł poprostu artykulik o dro 
gach i bezdrożach współczesnej kry- 
tyki, w szeregu innych polemizuje 
z przebrzmiałą już dziś „„Zarazą w Gre 
nadzie* Millera, z Irzykowskim, Pomi- 
rowskim i innymi. We wszystkich 

tych sprawach możnaby było na- 
pisać jeszcze tomów kilka. Wreszcie 
na zakończenie Andrć uderza w dzi-
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wychwalać ustrój sowiecki i walkę z religją. 

stycznych. 

Do rodziny handlarza Szachta w N. Wi- 

/ lejce przyjechał jakiś młody żyd który podał 
Się za męża ich kuzynki zamieszkałej na Lit 

wie. Gość przywiózł pozdrowienia i pre- 

zenty, które zostały w Wilnie. Po paru 

<miach sympatyczny gość miał się wybrać 

  

-_ Aresztowanie studenta-wywrotowca X 
władze bezpieczeństwa poleciły aresztować uprawiającego wśród robotników agi- 

tację komunistyczną studenta USB Ukolewicza, który nawoływał w związkach zawodo- 
wych do porzucenia pracy i wystąpień w dniu 1 sierpnia. 

Ukolewicz znany jest ze swego wystąpienia na wiecu studenckim urządzonym 
przed kilku miesiącami z racji prześladowań religijnych w Sowietach, kiedy to począł 

Aresztowano go z pewną studentką i jeszcze innym agitatorem natychmiast po na- 
radzie jaką odbyli w sprawie wystąpień w dniu 1 sierpnia. 

Władze sądowe mając wszystkie nici ich knowań poleciły przeprowadzenie rewizji 

w jednem z domów przy ul. Zarzecznej, gdzie niespodziewanie znaleziono dowody że 

natrafiono na zakonspirowane biuro komunistyczne i miejsce spotkań agentów komuni- 

|» „ Wujaszek” z Litwy 
do Wilna po bagaże, lecz w przeddzień znikł 
z domu zabierając z sobą 50 par pończoch, 
zegarek i różne inne rzeczy. Jak się okazato 
nieznajomy udawał krewnego  Szachatów, 
by w odpowiednim momemncie ich okraść. 

  

    W. słońca o godz. 3 m.51 

Z. słońca o godz. 7 m. 34 

  

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

| z dnia 28. VII. 1930 r. 

| Ciśnienie Średnie w mm. 753 

b Thmperatura šrednia -|- 17 

| Temperatura najwyż za -1-20 

| Temperatura najniższa -|- 13 

| 

Opad w milimetrach: ślad 

iatr 
S Południowy 

przeważający ė 

| Tendencja barometryczna: wzrost 
Uwagi: półpochm., rano przelot. deszcz. 

  

| URZĘDOWA. 

— Wstrzymanie pozwoleń na loterje fan 
| towe. Zgodnie z zarządzeniem Min. Skarbu, 
| generalna Dyrekcja Loterji Państwowej 
, wstrzymała aż do czasu szczegółowego unor 

mowania tej sprawy dalsze wydawanie po- 
zwoleń na urządzanie kół szczęścia, torebek 
szczęścia, kopert szczęścia, i t. p. gier lote- 
ryjnych, w których realizacja losu następu- 
je bezpośrednio po jego zakupieniu. 

W okólniku Dyrekcja zaznacza, że urzą 
| dzanie loterji fantowej z natychmiastową rea 

lizacją wygranej można zezwalać tylko wów 
czas, gdy kapitał gry tej imprezy nie prze- 
kracza kwoty tysiąca zł. 

— Ładowanie broni w czasie eskorty. 
Komendant główny P. P. zarządził, aby w 

ie transportowania więźniów kolejami i 
atkami eskorta policyjna miała karabiny, 

względnie pistolety automatyczne, naładowa- 
ne, ale nie nabite. 

Podczas eskorty nabój 
znajdować się w lufie: 

WOJSKOWA 
— Wolne miejsca w korpusie kadetów 

Nr. 1. Dowiadujemy się, że w korpusie ka- 
detów Nr. 1 we Lwowie jest wolnych 80 

, miejsc do klasy IV gimnazjum typu huma- 
| nistyczno-przyrodniczego  (kompanji I-ej) 1 
| 15 miejsc do klasy V (komp. Il) 

| Termin składania podań do dnia 10 sierp 

1 

nie powinien 

nia b. r. Warunki przyjęcia można na ży- 
czenie otrzymać z Korpusu Kadetów Nr. 1 
(Lwów, ul. Kadecka). . 

` RÓŻNE. 

— Projekt komisji budowy mieszkań 
| Przy Wil. izby Przem. - Handlowej. Komisja 

budowy mieszkań przy Wileńskiej Izbie Prze 
mysłowo - Handlowej zakończyła opracowa 
nie projektu popierania: budowy mieszkań. 

| _ W przeciwieństwie do projektów innych 
, Miast projekt Izby Wileńskiej przewiduje 
| RE się w akcji tej na pożyczce budo- 

wlaneį oraz udzielenie komitetowi rozbudo- 
_ w szersze niż dotychczas uprawnienia. 

| — Sto dziewiętnaście piekarń w niebez- 
i ństwie. W niedzielę odbyło się walne 

| zebranie piekarzy wileńskich. Wyjaśniono, 
że z racji wydanych ostatnio zarządzeń 

/ włądz administracyjnych oraz na podstawie 

/ wyników łustricyj przeprowadzonych przez 
specjalne komisje 119 piekarniom wileńskim 
grozi w dniu 31 grudnia r. b. zamknięcie. 

Uchwalono m. in. wystosować memorjał 
do władz wojewódzkich. й 

    

siejszą ideologję narodową — polity- 
_ czną. Wzywa do zachowania  (nie- 

zbyi dokładnie określonego)  Środ- 
ka między uniwersalizmem  bezdzie- 
jowym a zbyt ciasno pojmowanym 
nacjonalizmem. Asnyk jest, zdaniem 
Andrć'go, usprawiedliwiony, bo р!- 
Sał w czasach, gdy Polak nie mógł 
być wolnym obywatelem swego pań- 
stwa, przeto wolno było  Asnykowi 
dążyć do tego, aby stworzyć „óbywa- 
tela świata”, — dziś służyć celom 

_ ogólnoludzkin można tylko przez 
własne państwo, lecz tu trzeba prze- 
zwyciężyć „nacjonalizm i imperjalizm* 
Jak to ma wyglądać w praktyce? — 
Niewiadomo. 

Andrć powiada, że< to przezwycię- 
żenie musi polegać „na humanitary- 
stycznej sublimacji tego separaty- 
stycznego dążenia nacjonalizmu, na 

„odpiłowaniu  nacjonalizmowi jego 
_ szowinistycznych rogów, na pozba- 

wieniu go  imperjalistycznych kłów 
i pazurów, jt, d. i t. d. 
7. Co to wszystko znaczy, co się kry- 
je pod temi przenośniami — Bóg to 
raczy wiedzieć, bo jest rzeczą możliwą 
że i sam autor nie wie. 

Czyżby to znaczyło, że mamy od- 
dać Niemcom Gdynię, a Litwinom Wil- 
no, żyda obrać na prezydenta i t. d. 
it. d. Przypuszczam, że gdybym tak 
postawił paręset konkretnych zapy- 
tań, Podpądających mniej więcej pod 
tą ogólniki, to wiele z nich byłoby 

ch, na które Andrć nie mógłby od- 
powiedzieć szczerze bez konfliktu z 
z wygłoszonemi przez niego komu- 

Wynika to stąd, że myśli poetyckie 

S
i
"
 

  

KRONIKA 
— Powrót Muiti'ego dr. Szynkie- 

wicza. Mufti mahometański dr. Jakób 
Szynkiewicz, który jak o tem podawa- 
liśmy wyjeżdżał jako członek oficjalnej 
delegacji Polski do Hedżasu, powrócił 
przed kilku dniami do Wilna lecz z po- 
wodu choroby (malarja) jakiej naba- 
wił się w drodze, zmuszony był udać 
się na odpoczynek do majątku swego 
Łostaje w pow. Oszmiańskim. 

— Nie będziemy jeść chłodnika. Komi- 
ва sanitarno- porządkowa wileńskiego Sta- 
rostwa Grodzkiego dokonała w dniu 24 i 25 
b. m. oględzin zakładów użyteczności pu- 
blicznej, położonych na terenie III komisarja 
tu P. P. m. Wilna, przyczem stwierdziła, iż 
w niektórych restauracjach i jadłodajniach 
t. zw. „chłodnik* zostaje podawany z lodem. 

Ponieważ w Wilnie niema wytwórni 
sztucznego lodu, który przygotowuje się z 
wody przegotowanej, a łód używany pow- 
szechnie jest brany z pobliskich sadzaweki 
rzek, i jako taki jest. zanieczyszczony i nie- 
zdatny do użytku wewnętrznego, Starostwo 
Grodzkie przestrzega ludność przed używa- 
niem lodu do użytku wewnętrznego. 

Jednocześnie zostały wydane zarządze- 
nia restauracjom i jadłodajniom. 

. 
— Spekulacja banknotami pięciozłotowe 

mi. Na skutek odnośnych zarządzeń od dnia 
1 b. m. trwa wycofywanie z obiegu bankno- 
tów 5-złotowych. 

W związku z tem zachodzi wiele niepo- 
rozumień, gdyż wiele osób bądź wręcz uchy 
la się od przyjęcia tych banknotów, bądż 
przyjmuje je warunkowo, doliczając sobie 
„prowizję”. 

Komunikują nam, że na wsiach poja- 
wiły się jakieś ciemne osobistości, które 
wykorzystując nieświadomość włościan sku- 
pują banknoty te po cenie znacznie niższej 
od nominalnej. 

Dobrzeby zrobiły władze wydając do 
ludności odezwę podkreślająca, że przecież 
5-złotowe banknoty wymieniane będą przez 
Bank Polski, jego oddziały i kasy skarbo- 
we do 30 czerwca 1932 r. 

Uchroniłoby to ludność przed wyzyskiem 
spekulantów żerujących na jej nieświado- 
mości. 

— Osobiste. Dyrektor Banku Gospodar 
stwa Krajowego p. Ludwik Szwykowski po 
wrócił z urlopu wypoczynkowego i objął 
urzędowanie. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w dal- 
szym ciągu komedja T. Jaroszyńskiego „Są- 
siadka", która zdobyła ogólne uznanie pu- 
bliczności. W rolach głównych występują: 
J. Wernicz, R. Wasilewski i L. Żurowski. 
Dzisiejsze przedstawienie zostało zakupione 
AE Eaowcėw. 

odziennie odbywają się pod reżyserj. 
R. Wasilewskiego próby ż krotócwii ita: 
cuskiej Praxy „Jej chłopczyk”. 

„ — Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Występy zespołu rewji warszaw- 
skiej zbliżają się ku końcowi. Dziś ostatnio 
wystawiona barwna rewja w 22 obrazach 
„A u nas jak w Paryżu!”, która cieszy się 
wyjątkowem powdzeniem. Program niezwy- 
kle urozmaicony zawiera pomysłowe balety, 
dowcipne skaetchy, oraz szereg nowości mu- 
zycznych. Atrakcję wielką stanowi  baiet 
wschodni „Sulamit“ z Tooplnicką i Ostrow- 
skim na czele. Początek o godz. 8 m. 30. 
Bilety nabywać można codziennie 11— 4 p. 
p. w kasie Lutni, od godz. zaś 5 w kasie 
Teatru Letniego. 

i filozoficzne, których właściwą sie- 
rą jest ponaddziejowość, zechciało mu 
się paru  pociągnięciami pióra na- 
rzucić aktualnościom politycznym. Nie 
wątpliwie istnieje oddziaływanie po- 
ezji i filozofji na życie, lecz nie tak 
bezpośrednie, jak chce Andre. 

W polityce można przezwyciężyć 

nacjonalizm i nie zgubić się w metafizy 

cznej bezdziejowości, lecz tylko w 

imię jakiegoś bliskiego konkretnego 
celu. Wszelkie zadania humanitarne, 
ogólnoludzkie obliczone na długie je- 
szcze stulecia naród niewątpliwie 
wykona wtedy tylko, gdy z jednej 
strony strzec będzie nieskazitelności 
swych ideałów etycznych, wyrastają- 
cych w sferze poezji i filozofji, z dru- 
giej zaś strony potroszczy się o od- 
powiednie narzędzie do ich realizowa- 
nia w życiu ogólnoludzkiem. Tem 
narzędziem jest mocarstwowość. Nie 
mrzonkowe walki z imperjalistycznemi 
skłonnościami narodu i kiełznanie na- 
cjonalizmu (obcinanie mu rogów, kłów 
i pazurów) lecz skierowanie instynk- 
tów imperjalistycznych i nacjonalisty- 
cznych (w szlachetnem znaczeniu tego 
wyrazu) ku stworzeniu stanowiska 
mocarstwowego dla Polski, i oddanie 
tego ostatniego na służbę wielkich ide- 
ałów poetycznienia polityki powinno 
być źródłem i ujściem zarówno dla 
twórczości artystycznej w niepodlegtej 
ojczyźnie, jak i dla konkretnych po“ 
czynań społeczników i polityków. 

Władysław Arcimowicz 
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SPORT 
CZYŻBY POPRAWA FORMY LAUDY? 

0 

Lauda zrobiła wczoraj miłą niespodzian- 

kę grając nadspodziewanie dobrze i za- 

giażając b. poważnie Ognisku pretendują- 

cemu do tytułu mistrza okręgu. A 

Zebrala się stara paczka Azeteso — Wilji 

wzmocniła się b. wydatnio kadetem lwow- 

skim Browko i nuże na mistrza. | trzeba 

przyznać, że b. niewiele brakowało, aby 

Ognisko zeszło pokonane. 

Laudziacy mając w obronie doskonałego 

Lepiarskiego, niezłą pomoc i parę — Brow- 

ko — Nikołajew w ataku stworzyli szereg 

niebezpiecznych sytuacji. > 

Ognisko bez zdyskwalifikowanego Buc- 

ki, ze zbyt powolnym centr - pomocnikiem 

i ruchliwą ale absolutnie: bezstrzałową 

trójką ataku (Aścik—Wasilewscy) miało 

znacznie więcej z gry jednak pod „bramką 

było do niczego. Wasilewscy uważają, że 

strzelić z 10 — 12 metrów nie można, 

trzeba koniecznie wjechać do bramki. A to 

się nie udaje przy dobrej obronie, RA 

System ten, przez atak | Ogniska mści 

drużynie już nie pierwszy rok, a się na ) а 

mimo to  Wasilewscy trwają w uporze 1 

niechcą strzelać |. Potem we wszystkich 

niemal drużynach wileńskich panuje prze- 

sąd zabraniający, pomocnikom oddawa- 

nia strzałów na bramkę. I to też mści się 
nieraz. i 

Strzał niespodziewany z 20 metrów jest 

również niebezpieczny, a pomocnik b. czę- 

sto ma taką okazję. 
Wrezultacie zmagań obu drużyn mecz 

zakończył się remisowym wynikiem 1:1. 
Bramki strzelili: Browko i Aścik, 

Specjalny ustęp należy się panom 
sędziom, którzy dla niezrozumiałych powo- 
dów bagatelizują swoje obowiązki. 

Pan Katz wyznaczony na ten mecz 
przekazał jakoby swoje prawa i obowiązki 

ń Ten zgodził się na por. Leszczyńskiemu. 
mecz i nie przyszedł. Ostatecznie za 
zgodą obu družyjn, sędziował zupełnie 
dobrze p. Rożewicki. Kolegjum sędziów 
powinno jednak sprawdzać dlaczego wy- 
znaczeni sędziowie nie  raczyli przyjść. 

Osmaa. 

WYNIKI MAKABI NA BOISKACH WAR- 
: SZAWSKICH. 

W sobotę i w niedzielę bawiła w War- 
szawie wileńska Makabi, którą rozegrała 
dwa mecze z Polonją i Samsonem. Wyniki 
były następujące: 

Polonia — Makabi 8:0 (4:0). Polonia 
wystąpiła w mocno osłabionym składzie z 
trzema tylko graczami ligowymi. Mimo to 
zaznaczyła się przez cały czas ogromna prze 
waga gospodarzy, a owocem tej przewagi 
było 8 bramek strzelonych przez Pazurka 
(4), Biedrzyckiego (2), Tynowskiego i Zi- 
mowskiego. Goście grali bardzo słabo i je- 
dynie dzięki bramkarzowi nie przegrali w 
dwucyfrowym stosunku. 
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Jerzy hrabia Hulten - Czapski 
Obywatel Ziemi Mińskiej, Prezes Związku Polaków z Kresów Biał. Zakordonowych, Prezes Koła Filistrów Konwentu 

Polonja w Wilnie, Prezes Oddz. Wil. Związku Obrony Mienia 

Wilnie, Czł. Zarz. Wil. Okr. Polskiego Czerwonego Krzyża, Czł. Kom. Rewizyjnej Wileńskiego Banku Ziemskiego, Czł. Kom. 
Rewizyjnej Wil. Prywatnego Banku Handlowego, opatrzony Św. Sakramentami po ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 

26 lipca b. r.. przeżywszy lat 69. 

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

RODZINA. pogrążoga w głębokim smutku 

Polaków w Rosji, b. Sędzia Honorowy Sądu Okręgowego w 

Makabi — Samson 3:0 (2:0). Drugiego 
dnia goście rozegrali mecz z Samsonem z 
wynikiem 3:0 na swoją korzyść. Makabi gra 
ła tym razem znacznie lepiej. Bramki zdo- 
byli Zajdel, Rywkin. Sędziował p. Posner. 

ZWYCIĘSTWO LEWINÓWNY NA LEK- 
KOATLETYCZNYCH MISTRZOSTWACH. 

W sobotę rozpoczęły się w Bydgoszczy 
lekkoatletyczne mistrzostwa pań. rzucie 
kulą Lewinówna uzyskała pierwsze miejsce 
wynikiem 10.71 mtr. 

NOWA DRUŻYNA PIŁKARSKA. 

Powstała w Wilnie nowa drużyna piłkar- 
ska 6 pp. leg. Wiadomość ta, na pierwszy 
rzut oka pocieszająca po bližszem + zastano- 
wieniu się traci siłę. 

Można by się cieszyć gdyby Wilnu przy- 
był nowy klub sportowy oparty na  zdro- 
wych fundamentach finansowych. Tymcza- 
sem tak nie jest. Powstała drużyna wojsko 
wa złepiona ad hoc i niewiadomo po co. 

Piszę niewiadomo po co bo po pierwsze 
w myśl decyzji władz wojskowych zezwaia 
jących na istnienie tylko jednego klubu woj- 
skowego w każdym garnizonie, drużyna 6 
pp. leg. siłą rzeczy; przestanie istnieć, po dru 
gie drużyny wojsk. sklejane z cudzych graczy 
żynie ich jest kilku wcale niezłych graczy. 
odbywających chwilowo służbę wojskową 
nie są zjawiskiem b. pożądanem, gdyż z 
punktu widzenia sportowego tylko klub pro 
wadzący akcję szkolenia młodych pokoleń 
ma rację bytu. 

Nowozlepiona drużyna 6 pp. rozegrała 
w niedzielę mecz z kombinowaną drużyną 
Laudy. Wynik 4:4 świadczy južž že wojsko- 
wi grali nienajgorzej i rzeczywiście w dru- 
żynie ich jest kilku wcale niezłych kraczy. 

Zbyt nową jest drużyna 6 ppleg. aby mo 
żna było o niej coś konkretnego powiedzieć. 

Osman. 

  

Prezes tureckiego Touring Klubu zwiedza 
Wilno i 

Przez dwa dni bawił w Wilnie pre- 
zes tureckiego Touring - Klubu deputo 

okolicę 
Następnie Reszid Bej zwiedzał о- 

sady tatarskie i wsie i był również w 
wany do parlamentu tureckiego Reszidgościnie w Kątach u państwa Bohda-- 
Safvet Bej, będący zarazem naczelnym nostwa Achmatowiczów. W. niedzie'ę 
redaktorem poważ nego miesięcznika po zwiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół 
„Ekonomist Marjem““. Jak donosiliśmy Nauk w Wilnie, zwiedził Reszid bej 
przebywa on w Polsce od pewnego cza Troki, pódejmowany przez Karaimów 
su. W Wilnie po -przyjeździe Reszid tamtejszych. 
Bej odwiedził w sobotę p. wojewodę 
Raczkiewicza w pałacu i odbył z nim 
dłuższą konferencję informując się o 
ruchu muzułmańskim w Polsce. 

* Tegoż dnia 
ordwiedziny do 

W czasie pobytu swego w Wilnie 
gość turecki podejmowany był , przez 
konserwatora Lorentza z ramienia p. 

Reszid Bej wyjeżdżał w wojewody śniadaniem, w którym ucze- 

Muftiego dr. |. Szynkie Stniczyli zaproszeni przedstawiciele wi 

wicza który przebywa obecnie w ma-leńskiej gminy muzułmańskiej. 
jatku swym Łostaje w pow. oszmiań- 
skim. 
ETO T TO I OO IT IN TI NTT 

— „Wino, kobieta i dancing“. W piątek 
1 sierpnia zespół dramatyczny Teatrów wi- 
lenskich wystawia w Teatrze Letnim pod 
reżyserją dyr. Fr. Rychłowskiego doskonałą 
koemedję $. Kiedrzyńskiego „Wino, kobieta i 
dancing“. 

— Koncert M. Erdenko. . W czwartek 
nadchodzący 31 b. m. wystąpi raz jeden tyl- 
ko w Teatrze Lutnia światowej sławy feno- 
menalny skrzypek — wirtuoz Michał Erden- 
ko W interpretacji tego świetnego artysty 
usłyszymy szereg poważnych arcydzieł mu- 
zycznych. Bogaty program zawiera kompo- 
zycje: Bach-Buusoni, Szumann, Liszt, Szyma 
nowski, Rimskij-Korsakow, Bizet-Sarasate i 
wielu innych. Całość programu dopełni wy- 
stęp wybitnej pianistki Diny Golcer. Bile- 
ty już nabywać można w kasie „Lutnia* co- 
dziennie od 11 do 9 bez przerwy. 

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

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Wypadków za 

ub. 2 dni ogółem było 102, w tem kradzieży 
8, opilstwa 31, przekroczeh. administracyj- 
nych 27. 

— Kradzieże. W dniu 27 b. m. Droz- 
dowskiej Zofji Chłodna Nr. 8 skradziono z 
mieszkania ubranie oraz 10 zł. gotówką 
ogólnej wartości 800 zł. 

Również Muzykus Lejba, Kwaszelna 21, 
zameldował policji o kradzieży na jego szko- 
de jednego pierścionka złotego z rubinem 
oraz gotówki na ogólną sumę 544 zł. 

Józefowi Matusewiczowi skradziono 22 
kig. masła wartości 100 zł. 

— Przemytniczka. W mieszkaniu Efron 
Simy, Subocz 8 m. 9 znaleźli 600 gram ty- 

toniu zagranicznego, 180 papierosów, gilzy 

pergamin i pałeczki do robienia papierosów. 
Wymieniony wyżej przemyt przesłano do 
urzędu celnego w Wilnie. X 

— Dziecko pod taksówką. W dniu 27 

b. m. o godz. 20 min. 40 przebiegając jez- 
dnię na ul. Beliny koło posesji Nr. 16 To- 
piełowski Henryk, łat 6, zam. pod wyżej 
wskazanym adresem dostał się pod przejeż- 
dżającą taksówkę Nr. 14196, prowadzoną 
przez szofera Szostaka Stanisława, zam. we 
wsi Popowszczyzna, gm. Rudomińskiej. Po- 
gotowie Ratunkowe przewiozto Topiełow- 
skiego do szpitala Dziecięcego na Antokolu. 

— Utonął uczeń. W dniu 27 b. m. o 
godz. 17 m. 30 w czasie kąpieli na rzece 
Wilji, koło maj. Zakret Wiskont Monia, lat 
16, uczeń, zam. Piłsudskiego Nr. 26 trafił na 
wir i nie umiejąc pływać utopił się. Zwłoki 
wydobyto o godz. 18 m. 35 przes  Wisz- 
niewskiego Ałbina i Szulskiego Stanisława, 
mieszkańców wsi Szałtuny, gm. rzeszańskiej. 
Zwłoki przewieziono do kostnicy przy szpita 
lu św. Jakóba. 

— Usiłowanie samobójstwa. W dniu 
26 b. m. Piotrowska Stanisława, zam. przy 

„ul. Żydowskiej 10, usiłowała popełnić samo- 
bójstwo przez wypicie esencji octowej. Po- 

gotowie Ratunkowe przewiozło  desperatkę 
w stanie niezagrażającym życiu do szpitala 
żydowskiego. Przyczyna — nieporozumienia 
rodzinne. Wypadek miał miejsce przy ul. 
M. Pohulanka koło posesji Nr. 9. 

— Zatrzymanie transportu bibuły 
komunistycznej. Wpobliżu Kraśnego /a 
trzymano furmankę chłopską i pod sia- 
nem znaleziono 35 klg. odezw komi- 
nistycznych. 

Woźnica wskazał trzech komunistów 
którzy polecili przewiezienie mu traa- 
sportu z nad granicy do Kraśnego. 

— Ujęcie dezertera. W dniu 26 b. m. o 
godz. 14 wywiadowca Płodowski Tadeusz 
zatrzymał poszukiwanego Rodziewicza Sta- 
nisława, syna Józefa i Stefanji, rocznik 1907, 
bez stałego miejsca zamieszkania. Rodziewi- 
cza osadzono w areszcie policyjnym, a na- 
stępnie odeskortowany będzie do władz woj 
skowych bowiem jest dezerterem. 

— Pociąg zabił 12-letniego chłopca. W 
dniu 27 bm. o godz. 6 pociąg zdążający z 
Mołodeczna do Wilna na 9 klm. od Nowo- 
Wilejki zabił pastucha służby kolejowej, mie 
szkańca wsi Sadzuniszki, gm.  Mickunskiej, 
Fiedorowicza Stanistawa, lat 12. 

— Požary. We wsi Szkunciki, gminy Her- 
manowickiej z nieustalonej dotychczas przy- 
czyny spalił się dom mieszkalny na szkodę 
Trepaceko Anastazji. Straty wynoszą 1.500 
złotych. 

Na szkodę mieszkańca wsi Łobaczówka, 
gminy  Lebiedziewskiej,  Niechwiadowicza 
Cypriana spaliła się stodoła z sianem, koni- 
czyną, sieczkarnią i wozem. Straty wyno- 
szą 1200 zł. Pożar spowodowały  nieletnie 
dzieci poszkodowanego. 

    

Statystyka archidje- 
cezji Wileńskiej 

Na czele archidjecezji wileńskiej 
stoi ]. Е. ks. Arcybiskup Metropolita 
Romuald Jałbrzykowski. Sufraganem 
jest J. E. ks. Biskup Kazimierz Michal- 
kiewicz. Archid. wil. liczy 1.298.118 
wiernych i jest podzielona na 20 deka- 
natów, świeckich, oprócz których istnie 
je jeszcze jeden dekanat wojskowy D. 
O. K. III Grodno, obejmujący nastę- 
pujące parafje wojskowe: Grodno, Wil 
no, Nowa-Wilejka, Podbrodzie, Lida, 
Wilejka, Mołodeczno, Wołkowysk i 

Białystok. Dekanaty Archid. wileńskiej 
2 się na parafje o ogólnej liczbie 

, Kościołów na terenie Archid. wi- 
leńskiej jest 422, parafjalnych zaś 331. 

Liczba duchownych świeckich obrz. 
łacińskiego wynosi 455, zakonników 
zaś 68, zakonnic 268. : 

Jerzy hr. AUTTEM-LLAPAII 
Członek Komisji Rewizyjnej Wileńskiege Prywatnego 

Banku Handlowego S. A. 

zmarł dn. 26 lipca r. b. w majątku Mordy, 

tamże został pochowany. O tej 

instytucji stracie powiadamia 

ziemi Siedleckiej i 

bolesnej i nieodżałowanej dla 

Rada i Dyrekcja Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego S. A. 

= 
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Jerzy hr. HUTTEN-CZAPSKI 
Prezes Związku Polaków z 

zmarł dn. 26 lipca 1930 r., w maj. 

Nabożeństwo żałobne i 
28 b. m., o czem zawiadamia 

Zarząd Związku Polaków 

kresów Biał. Zakordonowych 

Mordy Siedleckie, w wieku lat 69. 

pogrzeb odbył się tamże dnia 

z Kresów Biał. Zakordonowych. 

  

КАр О 
WTOREK, DNIA 29 LIPCA 1930 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 
_12.05 — 12.35: Muzyka z płyt gra- 

mofonowych. 
13.00: Kom. meteorolog. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.30 — 17.35: Komunikat Aeroklubu 

Akadem, 
17.35 — 19.00: Odczyt z Krakowa i 

koncert z Warsz. 
19.00 — 19.40: Audycja literacka: 

„Opowieść' zradjof. nowe la Conrada. Wyk 
Z.D.R.W. o 

19.40 — 19.45: Program na środę. 
19.45 — 20.00: Prasowy dziennik radjo- 

wy z Warszawy. 
20.00 — 20.05: Rozmaitości. 

‚ 20.05 — 20.30: „Gdzie byłem, co: 
widziałem?" (część III — Belgja) — pog. 
wygł. T. Łopalewski. 

20.30 — 22.15: Koncert (Tr. z ogrodu 
Bernardyńskiego w Wilnie) 

22.15 — 23.00: Komunikaty z Warsz. 

ЯЕНЕ EEE IS 
Państwowy Urząd 

poszukuje lokalu ' 
biurowego 

w śródmieściu, składającego się z 
3—4 pokoi, (ewentualnie z 2, z du- 
fżym przedpokojem) z elektrycznością 
it. p. Pożądany lokal frontowy, z 
porządnem wejściem — może być 
umeblowany. Pośpieszne zgłoszenia 
należy kierować do adm  „Słowa* 

od „Urząd*. 

EL 
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ZNETZNICM| 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dnia 28 lipca 1930 r. 4 

Waluty i dewizy: 

Belgja 124,68 — 124,99 — 124,37. Gdańsk 
173,39. — 173,82 — 172,96. Holandja 358,80 
— 359,70 — 357,90. Londoyn 43,38 — 43,49 
— 43,27. Nowy York 8,899 — 8,919 — 8,879 
Paryż 35,00 — 35,15 — 34,97. Praga 26,42 
— 26,48 — 26,36. Nowy York kabel -— 
8,911 — 8,931 — 8,891. Szwajcarja 173,15— 
173,58 — 172,72. Stokholm 239,71 — 240,31 
— AN SC 46,68 i pół — 46,80 i pół 
— 46,56 i pół. Berlin w obrotach .pr' 21281. prywatnych 

Papiery procentowe. 

5 proc. pożyczka konwersyjna 55,50. 10 
proc. kolejowa 103,50 — 103. 8 proc. LZ 
BGK i BR., obligacje BGK 94. Te same 7 
proc. 83,25. 4 i pół proc. L.Z. ziemskie 56. 
5 proc. warszawskie 59,50. 8 proc. warszaw 
skie 76,35 — 76 — 76,20. 8 proc. Częstocho 
wy 66,50. 8 proc. Łodzi 71. 10 proc. Sie- 
dlec 80,50. 6 proc. obligacje m. Warszawy 
57,75. 

Akcje: 

„B. Polski 160. Firley 29. Lilpop 25. Ostro 
R s. B. 58 — 57 — 60. Starachowice 15—, 

Wykaz książeczek na premjowane wkłady 
oszczędnościowe Sęrji Il-ej wylosowanych 

dnia 25 lipca 1930 r. 

Nr. 50.195. 50.334. 50.338. 50.372. 
51.160 51.311 51.344 51.349 51.387 
57.145 52.219 52.670 52.848 53.204 
54.041 54.865 55.651 56.088 56.169 
59.930 60.426 60.479 61.120 61.336 
63.240 64.803 64.998 65.248 65,461 
66.309 67.701 67.737 67.846 68.365 
63.833 68.887 69.113 69.505 69.554 
69.705 69.766 69.882 69.901 70.503 
70.992 71.025, 71.112 71.154 71.784 
11.895 72.650 72.931 73.073 73.074 
14.846 15.393 76.044 76.416 76.800, 
11176 77.305 78.274 78.421 78.481 
78.910 79.050 79.241 79.317 79.337 
80.542 80.991 81.661 81.892 82.054 
82.655 82.667 82.763 83.169 83.825 
84.056 85.575 85.736 86.133 86.253 
87.984 88.001 88.633 88.635 88.645 
87.525 /89.746 91.226 92.281 94.109. 

51.147 
51.995 
53,209 
57.788 
63.121 
66.249 
68.606 
69.580 
10.584 
11.847 
13.880 
76.859 
78.5/0 
79.689 
82.119 
83.928 
87.772 
88.768 

ZE ŚWIATA 
DUCHY, KTÓRE RZUCAJĄ KAMIENIAMI. 

W miasteczku Bekesgyula na Węgrzech 
przy ul. Szittya 13, znajduje się dom, z któ- 
rego w ostatnich czasach ktoś ustawicznie 
rzuca kamieniami. Setki ludzi żądnych sen- 
sacji zalega szczelnie ulicę, by zobaczyć rze- 
komego „ducha“. Ogólnie panuje przekona- 
nie, iż wszelkie rzucanie kamieniami przy- 
pisać należy dwóm fenomenalnym medjom 
— mianowicie 27-lat staremu Józefowi Pap- 
stowi i jego młodszemu bratu, których po- 
licja wezwała do przesłuchania. Papstowie 
zeznali, iż każdego wieczora od czwartku 
do niedzieli i to częściowo przez całą noc 
były im rzucane do okien różne przedmioty 
jak noże, łyżki, kamienie i t. p. W. sobotę 
rano znałeźli w swym pokoju pełny kosz 
kamieni. Tak samo dachówki przez poszcze 
gólne noce opadały z głuchym trzaskiem z 
dachu na dwór. Pojedyńcze odłamy cegły 
zaś uderzały w obydwu braci, powodując lek 
kie zranienie tychże. Czapka w pokoju tak 
Silnie uderzyła w ramię starszej siostry Pap- 
sta, że ta odczuwała kilkogodzinny ból. Po- 
lieja twierdzenia braci Papstów uważała za 
niewiarygodne. Dla zbadania więc  „niesa- 
mowitošci““ wydelegowała specjalną komi- 

sję, której inspektor Pavo po przybyciu na 
miejsce domu nawiedzonego duchami, został 
przywitany okazyjnie gradem kamieni. Urzęd 
nicy policyjni przeszukali ogród, podwórze, 
oraz strych, nie znaleźli jednakże nikogo, 
ktoby mógł zasypywać przechodniów kamie 
niami, które nadal są rozrzucane w trzech 
kierunkach. Mieszkańcy Bekesgyula nadał 
wierzą, iż tajemniczy dom obrały sobie za 
siedlisko duchy. 

Dr. 6. GECOW 
wznowił przyjęcia chorych. Ordynuje 
codziennie Oprócz niedzieli 4 — 6. 

Ul. Jakóba Jasińskiego 4. 3 

  

  

  

Pracownia Blacharska Jerzego 
Bernatowicza w Wilnie, Podgėrna 10. 
Kryje po cenach niskich dachy blachą, 
dachówką i eternitem. Reperacje i ma- 
lowanie starych dachów. Kosztorysy 
na żądanie wysyła bezpłatnie. SE 

LEKARZE: 

T Bemsatoja oczne: ae 
weneryczne i mo- 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 
chor. weneryc: kór- 0-1 Blimowicz ne" 1 "moczopkiowe, ne, i moczopłciowe, 
tel. 921. ^ 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7, 
HM Gineborg choroby skórne, wene- 

е ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

h D-1: RENIQSDUNĄ zeryczne *; "rocz: 
łe 

Mickiewicza 4. 0d9—1214—8. Tel. 1090 
I Syreni! choroby weneryczne, 

3 skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

МН DefOWICZOWA enecyczae а: weneryczne i na- 
Е rządu moczowego. 

Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tei. 277. 

е # 

Akwizytorów 5-55: у brze wpro- 
wadzonego artykułu, który cieszy się 
najlepszem powodzeniem. POTRZEBNI 
inteligentni, wymowni i dobrze repre- 
zentujący się PANOWIE. Po próbnej pra 
cy pensja stała. Zgłosić się: ul. Piłsudskie 
go 6 m. 6, od 10—2 i 5—7 wiecz. 

  

  

  

  

poszukuje-       

  

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

DO 10 SIERPNIA R. B. 

a 
; 

 



            

Rejestr HandioWy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO w 

WILNIE  WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

‚ w dniu 26. 5. 1930 r. 

12040. I. Firma: „Sžumacher Roda“ w Wilnie, ul. Zarzecz- 

na 17. Sklep galanteryjny i resztek bławatnych. Firma istnieje 

od 1926 roku. Właściciel Szumacher Roda, zam. w Wilnie, przy 

ul. Węglowej 14 — 7. 1099 — VI. 

w dniu 27. 5. 1930 r. 
12041. I. Firma: „Tartak Parowy G. Polaczek, I. Aziorski 

i P. Dworecki w Niemnie, spółka firmowa". Tartak parowy. 
Siedziba przy st. Niemen pow. Lidzkiego. Spółka rozpoczęła 

swe czynności od 1 listopada 1929 roku. Wspólnicy Izaak Azior 

ski z Białegostoku, ul. Sienkiewicza 29, Gerszon Polaczek, ul. 

Suwalska 79 i Połtjel Dworecki — ul. 3 Maja 8 — obaj ostatni 

z Lidy. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 12 ma 

ja 1928 roku, uzupełnionej umową z dnia 22 marca 1930 roku 

na czas nieograniczony. Zarząd należy do wszystkich wspólni- 

ków z tem, że Połtjela Dworeckiego w wykonaniu wszelkich 

iunkcyj związanych z prowadzeniem spółkowego przedsiębior- 

stwa zastępuje na mocy plenipotencji oblatowanej w dn. 20 

maja 1928 r. za Nr. 2581 przed Notarjuszem Henrykiem Piekar 

skim w Lidzie, Mojżesz Dworecki z Lidy, ul. Komercyjna 2. 

Zbycie i nabycie nieruchomości, weksle, czeki, zobowiązania 

wszelkiego rodzaju, jak również żyro na wekslach, przekazy, od 

biór pieniędzy czy to z instytucyj kredytowych, czy też od о- 

sób prywatnych winny być dokonywane i podpisywane przez 

wszystkich trzech wspólników pod stemplem firmowym. Nato- 

miast korespondencję handlową i dowody nie mające charakte 

ru zobowiązań, ma prawo wydawać każdy ze wspólników pod- 

pisując pod stemplem firmowym, również każdy z nich ma pra- 

wo otrymywać z poczty wszelką korespondencję nie wyłącza- 

jąc przekazów pieniężnych, listów wartościowych, „ przesyłek 

wszelkiego rodzaju, telegramów oraz towary i ładunki ze stacyj 

kolejowych, komór celnych, kantorów przewozowych i t.p. in- 

stytucyj. Pełnomocnictwa dla. prowadzenia spraw 1 do odbioru 

korespondencji przez osoby trzecie winny być podpisywane 

przez wszystkich trzech wspólników. Każdy ze wspólników sa- 

modzielnie reprezentuje Ape WODE WA 2 i insty- 

i f komunalnych i społecznych. tucyj państwowych, y jų y VE 

w dniu 28. 5. 1930 r. 

; 12042. |. Firma: „Stanisław Hochield* w Wilnie, ul. Sa- 

dowa 4. Hurtownia tytoniowa. Właścicei — Hochfeld Stan'- 

sław zam. w Grodnie, ul. Dominikanska 22. 1101 — VI. 

"12043. 1. Firma: „Przedstawiciel wytwórni samochodów 

UKSUS w Wilnie Ludwik Janowicz inż.* ul. Holendernia 12. 

Sprzedaż komisowa samochodów ciężurowvci polskiej dabryki 

URSUS. Firma istnieje od 1929 rosu. Właśww:el — inż. Lud- 

wik Janow.cz, zam. tamże. 1102 — VI. 

12044. I. Firma: „Szalin Ałta* w Wilnie, ul. Słomianka 6. 

_ Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1328 roku. Właściciel — 

Szalin Alta, zam. tamže. 1103 -- VI. 

w dniu 28. 5. 1930 r. 

  

   

12045. Firma: „Sole Szłoma* w Wilnie, ul. Beliny 1. Her- 

baciarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Śolc Szio- 

ma zam. tamże. 1104 — VI. 

> 12046. 1. Firma: „Spółka — SKOROPOL — Arluk, Wolio- 

| wski i Libin*. Skup i sprzedaż skór surowych. Siedziba w Wil- 

nie, ul. Szeroka 11. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 stycznia 1930 

roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Chaim Arluk — przy ul. Kwa 

szelnej 21, Izaak Wolfowski — przy ul. Nowogródzkiej 28 1 

Gerszon Libin, — przy zauł. Krupniczym 7. Spółka firmowa za- 

warta na mocy umowy z dn. 7 marca 1930 roku na czas nie- 

określony. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Wszelkie 

zobowiązania, umowy, weksle, upoważnienia i inne dokumen- 

ty podpisuje od stemplem firmowym każdy ze wspólników 

samodzielnie. ` 1105 — VI. 

12047. I. Firma: „Segalowna Rachela“ w Olkienikach, pow. 

Wileńsko - Trockiego. Sklep mąki. Firma istnieje od 1930 roku. 

Właściciel — Segałówna Rachela, zam. tamże. 1106 — VI. 

12048, I. Firma: „Biuro techniczno - handlowe inżynier Ka- 

rol Smolski. Oddział w Wilnie". Handel wszelkiego rodzaju to- 

warami i artykułami oraz objektami i produktami górniczo - hu 

tniczemi, a przeważnie materjałami wybuchowemi, maszynami 

górniczemi i węglem, bądź to na rachunek własny, bądź na za- 

sadach komisowych względnie prowizyjnych. Siedziba Centrali 

w Dąbrowie Górniczej, ul. Limanowskiego 31. Siedziba Od- 

działu w Wilnie przy ul. Zawalnej 24 — 6. Oddział w Wilnie 

istnieje od 1 stycznia 1930 roku. Kierownikiem Oddziału w 

Wilnie na mocy plenipotencji, oblatowanej w dn. 7 kwietnia 

1930 r. za nr. 1080 przed notarjuszem Juljanem - Marcelim 

Korsakiem w Wilnie, jest Władysław Smolski, zam. w MOP 

ul. Zawalna 24 — 6. я _1197:_ 25 

2049. |. Firma: „Szymaniuksztis „Marja“ w Wilnie, 

i eo 13 kedodajda. | sprzedaż piwa. Firma istnieje 

1928 roku. Właściciel — Szymaniuksztis Marja, a A 

“12050. 1. Firma: „Steianowicz Sani, w Wilnie, e Ša 

22. Piwiarnia ze sprzedażą wody sodowej, OWOCÓW, sło- 

i i papierosów. Firma istnieje od 1928“ roku. Właści- 

ciel — Stefanowicz Stefanja, zam. w Wilnie PZ R: Sniego 

z Aš za ол ' Tesi? 

1254. L. Firma: „Szawro Olimpja“ W Wilnie, ul. Arty! 

ska 1 — 8. Sklep S Firma istnieje od 1930 sal as 

ściciel Szawro Olimpja zam. tamże. 1110 — VI. 

— — — e — >— OCT BE PEC ap 3, 5 

12052. |. Firma: „Szarf Małka* w Wilnie, ul. Ponarska 71. 

Jadłodajnia ze sprzedażą piwa. Firma istnieje od 1930 roku. 

Właściciel — Szarf Małka, zam. w Wilnie przy z ZR 3 

— 15. 
SJ 

  

e 

Ss: L 0 о 

12053. |. Firma: „Szewczeniuk Franciszka" w Wilnie, ul. 
Słowackiego 8. Sklep spożywczo - bakałejny. Firma istnieje 
od 1929 roku. Właściciel — Szewczeniuk Franciszka, zam. tan1- 

że. 1112 — Vi. 

12054. |. Firma: „Sz ryro Owsiej* w Wilnie, ul. Stefań- 
ska 33. Sprzedaż drzewa opałowego i węgla. Firma istnieje od 

113 — VI. 

12056. 1. Firma: „Szulkin Mowsza* w Wilnie, ul. Zawalna 
21. jadłodajnia ze sprzedażą piwa i papierosów. Firma istnie- 
je od 1930 roku. Właściciel Szulkin Mowsza, zam. w Wilnie, ul. 
Szpitalna 5. 1115 — VE 

12057. 1. Firma: „Santocki Antoni“ we wsi Santoki Wielkie, 
gm. Iwje, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel — Santocki Antoni, zam. tamże. 

1116 — VI. 

12058. 1. Firma: „Sklep manufaktury B. i A. Radziwonisz- 

skich S-ka". Sklep manufaktury. Siedziba w Lidzie, ul. Suwal- 

ska 22. Firma istnieje od 1930 roku. Wspólnicy zam. w Lidzie 

przy ul. Komercyjnej 11, Brajna i Abram Radziwoniszcy. Spół- 

ka firmowa zawarta na mocy umowy z d. 21 lutego 1930 r. 

na czas nieokreślony. Każdy ze wspólników reprezentuje spół- 

kę wszędzie i we wszystkiem, ma prawo nabywać i zbywać w 

imieniu spółki towary oraz wszelkiego rodzaju majątek rucho- 
my, zaciągać pożyczki, wystawiać weksle i innego rodzaju zo 
bowiązania, wydawać i odwoływać pełnomocnictwa i wogóle 
we wszystkiem i wszędzie zastępować spółkę. Wszystkie do- 
kumenty spółki winny być podpisywane pod stemplem firmo- 
wym. 1117 — VI. 

12059. 1. Firma: „Taje Mowsza* w Wilnie, ul. W. Stefań- 
ska 6. Sklep mąki, kaszy i wędlin przy ul. Stefańskiej 6 i sklep 
wędlin przy ul. Sadowej 1. Firma istnieje od 1906 roku. Wła- 
šciciei — Tajc Mowsza, zam. tamże. 1118 — VI. 

12060. I. Firma: „Tapnach Eljokum* w Wilnie, ul. Kalwa- 

ryjska 84. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Wła- 

ściciel — Tapnach Eljokum, zam. tamże. 1119 — VI. 

12061. l. Firma: „Tyles Mowsza”* w Wilnie, ul. Rudnicka 

14. Sklep obuwia ludowego. Firma istnieje od 1928 roku. Właści 

ciel — Mowsza Tyles, zam. tamże. 1120 — VI. 

w dniu 30. 5. 1930 r. 
12062. 1. Firma: „Fabryka makaronu NEAPOL Lejba Tra- 

kieniski* w Wilnie, ul. Nowogródzka 18. Fabryka makaronu. 

Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel — Trakieniski MER 

zam. w Wilnie, uł. Niemiecka 21. 1121 — VI. 

12063. 1. Firma: „Wołejko Zygmunt* w Wilnie, zauł. Ber- 

nardyński 6. Przedmiot przedsiębiorstwo autobusowe. Firma ist- 

nieje od 1930 roku. Właściciel Wołejko Zygmunt zam. w Wilnie 

przy ul. Oranżeryjnej 3. 3 1122 — VI. 

12064. I. Firma: „Sklep wódczany Jan Wilkowicz - Cwie- 
czkowski* w m. Jazno, pow. Dziśnieńskiego. Sklep wódczany. 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel — Wilkowicz - Cwiecz 
kowski Jan, zam. tamże. 1123 — VI. 

12065. I. Firma: „Woronowiczowa Katarzyna" w Wilnie, 

ul. Wiłkomierska 103-a. Przedmiot — Zajazd. Firma istnieje od 

1926 roku. Właściciel — Woronowiczowa Katarzyna, zam. 

tamże. 1124 — VI. 

12066. I. Firma: „Wizgirdowa Aleksandra“ w Wilnie, ul. 

Antokolska 120. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 

Właściciel — Wizgirdowa Aleksandra, zma. tamże. 
' 1125 — VI. 

7 712067. | Firma: „Wołosow Kcijo* w Wilnie, ul. Kalwa- 
ryjska 68. Sprzedaż farby ziemnej. Firma istnieje od 1930 roku. 

Właściciel — Wołosow Kcijo, zam. tamże. 1126 — VI. 

712068. I. Firma: „Wołk Władysław* w Wilnie, ul: Sniego- 

wa 22 — 4. Sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel — Wołk Władysław, zam. tamże. 

1127 — VI. 

e "12060. I. Firma: „Wurceldori Pesia“ w Wilnie, ul. Makowa 

3. Sprzedaż owoców, słodyczy, pieczywa i napojów chłodzą- 

cych. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Wurceldorf 
Pesia, zam. w Wilnie przy ul. Sawicz 7 — 2. 1128—VI. 

12070. 1. Firma: „Wajs Jadwiga* w Wilnie, ul. Szeptyckie- 
go 16. Sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1930 ro- 
ku. Właścicieł — Wajs Jadwiga zam. tamże. 1129 — VI. 

12071. I. Firma: „Wołod ko Wincenty* w Wilnie, zauł. 
Szwarcowy 1. Jadłodajnia. Firma istnieje od 1930 roku. Wła- 
ściciel — Wołod ko Wincenty, zam. tamże. 1130 — VI. 

12072. 1. Firma: „Winer Michel* w Wilnie, ul. Kalwaryjska 
54. Sklep spożywczy i naczyń. Firma istnieje oć 1930 roku. 
Właściciel — Winer Michel, zam. tamże. 1131 — VI. 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

  

Kasa czynna od godz. 

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

iezień z wyspy św. Heleny 
Wspaniały dramat historyczny aktów 10. W rolach głównych: Werner Krauss, 

5 m. 30. 

  

Początek seansów od godz. 6 j. Następny program: „AWANTURY CHIŃSKIE". 

Hanna Ralp i Albert Basserman. 

  

  

jera! 
Pierwszy Dźwiękowy BOU 

Kino-Teatr 

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

Od godz. 4-ej do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr. PARTER 1 zł. 
Wzruszający dramat sponiewieranej ko 
W rol. gł. 
oraz EDMUND LOWE. Przepych 

Przebój dźwiękowy. 

    

ości. 
CORINNA GRIFFITH 

Wystawa! 
przepiękna 

  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino Kon u. | »„ABMRUZELA GRZECHU: ло „RO 3 $ atalja Lisienko, Betty As 

Mickiewicza 22. Gustaw Frólich oraz Miss Rosja Wala Osterman. Początek o godz. 5-ej, ost. 10.30. Do WAZA SGI Ša 

Dziś MIKOŁAJ KOLIN uznany za najznakomitszego komika Europy w swej najnowszej kreacji w fiłmie p. T 

PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. 

Niesamowite przygody żywego 

  

Polskie Kino 

„WANDA 

Wielka 30. Tel. 14-81   Dziś wielki podwójny program! 
Najwybitniejszy szlagier p. t. „TRZY NAMIĘTNOŚCI" 
ALICE TERRY. Nad program: Wielka niebywała sensacja! „IAJEMNICA CZARNEJ MASKI* Sensacyj 
8 aktach. W roli głównej NORMAN TALMADGE. : A 4 mać naga, esa 

erotyczny dramat w 10 akt. W roli 
gł. IWAN PETROWICZ i urocza 

  

  

KINO Dziś! 

„ŚWIATOWID* 
Mickiewicza 9. 

OGŁOSZENIE 

Ž Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie ogłasza nieggra- 
niczony przetarg na dostarczenie węgla koncernu „Robur kost 
ka | i koksu z kopalni „Woligang* loco piwnice urzędów p. t. 
w ilości jak. następuje: 

1. Dla urzędu pocztowego Brześć n/B 
1 miasto 

2. dla urzędu pocztowego Brześć n/B 2 
(przy torach kolejowych) 

3. dla urzędu pocztowego Stołpce 2 
(przy torach kolejowych) 

4. dla urzędów pocztowych i Dyrekcji 
w Wilnie ” 

i 

,  /Reflektanci na wzięcie udziału w przetargu winni wpła- 
cać od kasy urzędu pocztowego Wilno 1 wadjum w wysoko- 
ści 5 proc. ogólnej kwoty podanej w ofercie. 

Ofertę wraz z kwitem na złożone wadjum, stwierdzeniem 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie o solidności 
siadaniu przęz firmę świadectwa przemysłowego należy skła- 
dać w Oddziale Budowlanym Dyrekcji Poczt i Telegrafów w 
Wilnie (ul. Sadowa 25) do godz. 10 dnia 20 sierpnia 1930 roku, 

Potężny dramat 

życiowy. Dramat cerc czystych p. t. 

(Anetka... u progu szczęścia) w 12 aktach. Płomienna, pełna żaru miłość dwóch czarujących ajrozk iej 
| gwiazd ekranu; zachwycającej LEE PAWY i niezrównanego HARREGO LIEDTKE. BOA Na 

PRZETARGU PUBLICZNEGO. I 

erotyczino- 

„WYBOR 

KOSMETYKA 

Gabinet 
Racjonalnej 
smetyki 

  

К о- 
62 tonn węgla Leczni- 

czej. 
„ koksu Wilno, Mickiewicza 31 

RAA m. 4. 
» OKSŲ l į kobiecą konser- 

1 т е wuje, doskonali, 
20 węgla odświeża, usuwa jej 

„ koksų skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10-—8. 

W, Z. P. 43. 

oraz po- 

gdzie tamże o godz. 12 odbędzie się komisyjne otwarcie ofert. 
Oferty mają być zalakowane 

„Oferta na dostawę węgla i koksu”. 

Pierwszeństwo w otrzymaniu dostawy przy 

i zaopatrzone napisem: 

Akuszerki równych 
warunkach, przysługuje tym firmom, które materjalnie popie- 
rają pracę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Firmy, prag- ‚ 
nące korzystać z tego pierwszeństwa, winny złożyć z oferta 
zaświadczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o popiera- 
niu jego prac. 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów zastrzega sobie prawo swo- 
bodnego wyboru oferenta bez względu na cenę oraz 
ewentualnego podziału dostawy kilku firmom. 

Bliższych informacyj udziela Oddział Budowlany Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów w Wilnie w godzinach 
8 do 15). : 
2987 — 0 

AKUSZERKA 
ŠMIALOWSKA 

oraz Gabinet Kosine- 
tyczny, usuwa zmarszcz 

prawo 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 

urzędowych (od kiewicza 46. 

      
cukromierze, pożywki, 

filtry i £ p. 

j, PRUŻAK 
Wilno, Mickiewicza 15, telef. 482. 

    

Wyrób wina „domu 
Drozdże, rurki ferment. prasy, korki, 

barwniki, 

SKŁAD GŁÓWNY na wojew. Wil.-Now. 

Vis-a-vis Hot. Georges. Egz. od 1890 r. 

pod biuro 
z urządze- Lokal 

  

  

  

PIANINA I FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold. Fibigier, Kerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze.w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 .. 
WF L'N:O, 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 
CENY FABRYCZNE. 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE.       

  

  

gnierajcie L.0.P. 

          

  

     

  

: Grožnym słowom brata towarzy- 

 szył gest _Morningtona, który  się- 

gnął po swój bicz. Wyczei pane ner- 

wy Wirginji nie mogły tego 21135 

dłużej: z jękiem rozpaczy osungia 

się zėmdlona na ziemię. : z 

Gdy się obudziła, przez chwilę, nie 

mogła przyjść do siebie, ani mogia 

zrozumieć, gdzie się znajduje, do- 
piero, widząc pochyloną nad sobą 
twarz Trantcha, przypomaiała sobie 

wszystko i dreszcz wstrząsnął jej cia- 

łem. 
— Gdzie oni są? — zapytała sta- 

bym głosem. 2 
— (Odeszli, ale zaraz wrócą, — - 

szepnął Sam, — niech pani zbierze 
odwagę i postara się mieć siły. Oni 

_ poszli się naradzać. Będą znów py- 

tać, niech pani nie odpowiada, jeśli 

pani życie miłe! 

ы Usłyszeli kroki nad głowami. Na- 

rada skończyła się i kaci wracali d6 
„swej ofiary. AŻ : 

Klapa u góły otworzy a się i trzej 
bracia zeszli na dół koleja. po dra- 

- bince! 
Mathue zmierzył swem zimnem 

spojrzeniem nieszczęsną ofiarę, sie- 
'dzącą na workach w kącie. 

   

Wydawca 

— Zrobimy jeszcze pr»>ę odnale- 
zienia tego, co szukaniy tam -— М 
bomu Gattermana, «le jeżeli nas ta 
próba zawiedzie, jeżeli w piwiicach 
jego nie znajdziemy śladu -- będzie 
niusiała powiedzieć to czego żądaniy 
1 nic nie powstrzyma nas 09 zasto- 
sowania najostrzejszych środków. 

Montegue, otworzył nie bez :rudno- 
ści, sztucznie zamkniętą zaporę, i za- 
gradzające wejście do podziemnego 
przejścia, wykopanego przez Trantcha 

Pierwszy też wśliznął się w nie. Na 
rozkaz Mathue Wirginja i Tranth po- 
szli za nim. Wkrótce wszyscy znale- 
źli się w piwnicy Gattermana. 

sA Montegue zostanie tutaj, bę- 
dzie pilnował tych dwoje! — wyda- 
wał rozkazy najstarszy brat. 

My z Morningtonem pójdziemy 
przeszukać piwnice, musimy znaleźć 
tę, która była pod domem  Calcotta. 
t czy masz plan i latar- 

ę? 
— Mam wszystko, co trzeba! — za 

chichotał zapytany. — A ty pilnuj 
tych ptaszków, żeby rfie uleciały! — 
to mówiąc mrugał do Montegue. 

Cicho 
wiodące do całego szeregu piwnic i 
wyszli. .. ‚ 

Zapanowala cisza! Wielki dom 
—cmentarz, spat. I nagle zdawalo się 
że jakieś ciężkie kroki zbliżać się za- 
częły do nich. Wszyscy troje nadsłu- 
chiwali. Różne uczucia budziły . się 
w ich sercach: więźniowie uczuli na- 
gle nadzieję, której nie śmieli dopu- 
ścić do swej świadomości. Montegue 
zaś zaniepokoił się wyraźnie. Cichym 

stąpając otworzyli drzwi, 

  

szeptem kazał im cofnąć się wgłąb taj- 
nego przejśca, sam zaś stanął naprze- 
ciw drzwi, jakby gotując się do sko- 
ku, w razie potrzeby. 

Zwolna i cicho zaczęły się otwie- 
rać drzwi. Trzy, pary oczu wpatrywa- 
ły się w nie ze skupieniem  niepoko- 
jem. Ё 

We drzwiach ukazał się wysoki 
cień. 

Przez chwilę stał nieruchomo, na- 
gle wyciągnął rękę i piwnicę zalała 
powódź światła. Wyblakłe jego nie- 
przytomne oczy utkwiły w Montegue. 
Jakby we śnie, prawa ręka zaczęła się 
podnosić, błysnęło w niej coś metali- 
cznym blaskiem. Zahypnotyzowany 
błędnem spojrzeniem  Montegue za- 
marł. 

Odważny i okrutny, bezwzględny i 
niecofający się przed niczem kruk, 
uczuł że serce jego ściska nieprzytom 
ny, zabobonny strach, nie mógł się po- 

ruszyć, był bezbronny wobec tego 

war“ jata. Rozległ się cichy przytłumio 
ny wystrzał, Montegue podniósł ręce i 
upadł ciężko jak wór. : 

Nagle rozległ się przeraźliwy, dzi- 

ki śmiech. / 
Zanim więźniowie wstrząšnieni do 

głębi tą sceną zdołali odezwać się 
Gatterman cofnął się gwałtownie, za- 
trzasnął drzwi i przekręcił klucz w 
zamku. 

Wtedy to Trantch i Wirginia, jed- 
nem uczuciem powodowani, rzucili 
się ku drzwiom i bijąc w nie pięściami 
zaczęli wołać rozpaczliwie. L 

Ale odpowiedział im tylko oddata- 
jący się obłąkany smiech... : 

Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

  

urządzone warsztaty reperacyjne dla 
(ciągówek rolniczych), 

Dorabianie części zamiennych. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarjat kursów 

codziennie w godzinach od 10-ej do 18-ej. 
urzędników państwowych specjalne ulgowe warunki. Ww 
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— Nie słyszy! — zauważył, zdła- 
wionym głosem Sam. — Nie chce sły- 
szeć! Gdyby on wrócił, mógłby nas 
uratować! Ale on zwarjował! A tym- 
czasem oni powrócą... Co się wtedy 
z nami stanie? Co to będzie? 

«+. ROZDZIAŁ XXVI 
„ śmierć Gattermana 

Czekali powrotu dwóch braci. 
Trantch chodził tam i zpowrotem po 
piwnicy mrucząc przekleństwa. ; 

Chwilami znów rzucał się do drzwi 
szarpał je i dzikim, nieludzkim gło- 
sem wzywał Gattermana. Ale ten nie 
słyszał... Gatterman wszedł na dach 
swego pałacu i oparty o balustradę, 
otaczającą jego ogród, pochylił się 
i śmiał się głośno, nieprzytomnie. 

śmiech jego dziki słychać było 
na dole, na ulicy. Samotni przechod- 
nie, policjanci i szoferzy, podnosili 
głowy, ze zdumieniem starając się do- 
strzec w ciemnościach tego, kto śmiał 
się tak przeraźlliwie nad ich gło- 
wami. ° 

Wirginja wpadła w beznadziejną 
rczpacz. Ostatnia iskra nadziei wy- 
gasła w jej sercu bezpowrotnie, a 
przeczucie nieuniknionej śmierci / ści- 
snęło jej serce. tę) 

Kruki nadejdą za chwilę... tym ra- 
zem już nie Trzy Kruki, ale Dwa. Co 
będzie, kiedy przyjdą, kiedy zobaczą.. 

Starała się nie patrzeć na Montegue, 
na którego twarzy zastygł wyraz prze 
rażenia i nieludzkiego bólu. Ale oczy 
jej nie mogły oderwać się od trupa. 
ь Trantch nie panował już nad so- 

а: 
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KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 
ul. Holendernia 12, tel. 13-30 

(gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej) 

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

Nauka jazdy na 4 typach nowoczesnych maszyn. Specjal- 
na sala doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie 

samochodów i traktorów 

№ 46 п 2, od 7—8 
wiecz. Re 

Osebniak 
niedekretowy o 2 
mieszkaniach z wol- 
nem mieszkaniem 
3-pokojowem komp- 
letnie i solidnie u- 
meblowanem sprze- 
damy okazyjnie za 

30.000 złotych 
Dom H-K „Zachęta* 

      

ki, piegi, wągry, łupież, 

   

niemi telefonem do miejscowość sucha, 148, /: 
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| Zakład malarski | 
Walerjana Wožnickiego 

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

— prowincji 

Szyldy emaljowe wypalane. 
i mę JO A YA 

   

         

  

д ' 
„ „Pensjonat  2,000 ztotych 
z całodziennym „utrzy- zarobią miesięcznie 
maniem zł. 5 dziennie, wnergiczni (panie i pa- 

vie). przy lekkiej i    

  

  

wynajęcia, Mickiewiczarzeka. Stacja Szumsk, į, į УС 
imi "p maj. Losza. Intormacje Vaiikvenia Wilna; al 

ю Portowa 19 m. 6. * -+ Zamkowa 26, Hotel 
Mieszkania „Wersal“, — 

4-0 i 5-0 pokojowe do ; Е 
wynajęcia. Wileńska 15. Poszukuje 
Nadaje się na lokale X U P N 0 si powy M 

biurowe. Pytać się u na dobre oprocen- 
administratora. —oHSPRZEDAŽ "aa Mainas 

е Ę niejsze zabezpiecze- 
Mieszkanie SAMOCHOD | tia Zalaivia bez- 

do wynajęcia, 4 pokoje, „opradany  skó й platnie 
kuchnia, łazienka. Pań- gd) A a „skórą, W] [jom H.-K. „Zachę- 
ska 17 m. 1. Warunki: 09 żę anie, na no-| tą* Mickiewicza i, 
zauł. _ Montwiłłowski WYCH oponach, sprze” | tej, 9.05. —       dam za 0 tys. Ofiarna 4 

m. 5, tel. 15-08. —o 

Posiadłość 
willę sprzedam natych- | 
miast. Miejsc. malown. i 
zdrowotna. Dom mu- eggguwieną Książeczkę 
row. jeden drewn. Bud. wojskową, wyd. 
gospod. 1 ha ziemi, przez P.K.U. Wil- 
sosn. park. Komun.no Miasto, ma imię 
autobus. Warunki b. Antoniego Szczypczyń- 
dogodne. Inform. naskiego, zam. w Wiłnie 

U Kolonja Zgoda przy ul. Wielkiej 44, 
w Jerozolimce Kryłow. unieważnia się. —0 

  

    

  

  

  

  

Mickiewicza 1. tel. 
Dla pp. oficerów i 9-05. z 6 0 N T Y 

- sprzedaje POLSKI--— 
BER" LLOYD. ul. Kijowska 

— Panienko, to straszne! Oni nas  Držącemi palcami Morningion pod“ 
zabiją. Pani wspomni moje słowo: oni 
nas zabiją. Jeden z nich nie żyje! Pani 
to rozumie? у 

Oni zawsze pracowali razem, pra- 
cowali zgodnie. Oni mieli dumę ro- 
dzinną. To była przyczyna dla któ- 
rej tak nienawidzi li Mykaela Cai- 
cotta! Nikt, oprócz nich samych nie 
mógł bezkarnie hańbić ich rodzinny 
honor, albo nastawać na ich życie. 
Nikt nie odważał się stawiać im czo- 
ła. A teraz... Gatterman zabił jednego 
z nich. 

O Boże! 
Wirginja nie odpowiedziała, Była 

prawie nieprzytomna, straciła  po- 
czucie rzeczywistości. 

Dwa Kruki nadchodziły. Widocz- 
nie hałas doleciał do nich, mimo 0d- 
ległości i grubych murów. Więźnio- 
wie słyszeli wyraźnie ich zbliżające 
się kroki. Klucz zgrzytnął. 

— Oto on! — rzekł dziwnym gło- 
sem Mathue. | 

Obaj zdjęli kapelusze 
się nad trupem. 

— Wieczny , odpoczynek, racz mu 
dać Panie, — rzekł uroczyście Mat- 

hue. | 
Był bardzo blady, a oczy jego pa- 

i pochylili 

łały ponurym, okrutnym blaskiem. 
Wyciągnął koszlawy palec i kiwnął 
na Trantcha: į 

— Do mnie! 
— Trantch oderwat się „od ściany 

i podszedł. 
, — Wdziałeś, jak się to stało? 

— Tak. 
— Opowiedż. 

niósł do nosa niuch tabaki, wysypu- 
jąc sporą jej dozę na marynarkę, ki-- 
chnął i załkał nagle. - 

Atmosfera w piwnicy była tak 
ciężka, że zdawała się przytłaczać 
swym ciężarem piersi. 

'Wirginja dyszała z największym 
trudem. 

Trantch opowiedział szczegółowa 
całe zajście. 

Mathue zadał kilka pytań, a usły- 
szawszy odpowiedź, zwrócił się do 
brata: 

—Trzeba działać szybko i sta- 
nowczo— oznajmił niezwruszonym gio 
sem. — Dziś w nocy wszystko mu-- 
si być skończone. Każemy Johnowi” 
przygotować sktzynie do herbaty, 
będą nam dzisiaj potrzebne. 

Badawczo obejrzał ściany piwni- 
cy. ; 

— Tak, dzisiaj to wszystko musi 
się skończyć, — dodał. — Idźmy, Mor- 
ningtonie. 

I znów więźniów odprowadzono da. 
ich poprzedniego więzienia, a bra:ią . 
udali się na dalsze poszukiwania da 
Domu Gattermana, zostawiając ich 
pod opieką Johna — brata  sklepo- 
wej. 

Trantch szeptał nawpół przytom- 
nie: 

— Dzisiaj w nocy wszystko musi 
być skończone... : # 

Śmiech Maurycego  Gattermana “ 
rozlegający się nad Londynem, zą; 
milkł nagle. 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 
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