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ta pocztowa uiszczona item 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE -— ul. Szepty: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch”. 
BORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „jednošė“. 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Ma: 
MOŁODECZNO — Ksjęgamia T-w | 

ckjego — A. Łaszitk. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
| NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
| N. ŚWIĘCIANY — Księgarmia T-wa „Ruch”, 

OSZMIANA — księgarnia Spółdz. Naucz. 
| PIŃSK RS E = Pm 

POSTA — Księgarnia Macierzy olnej. 
SŁONIM — księgarnia D. L żego, ul, Mickiewicza 17 

K. Smarzyński. STOŁPCE — T-wa ° 
= ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rymex 9. N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — «. 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Ruch“. WARSZAWA — T-wo „ Kol, „Ruch“, 

САО VDNET 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Ea tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrucję zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

Konieczność manewru w polityce zagranicznej Polski 
MANEWR DYPLOMATYCZNY. 
Słynną jest sprawa operacji Darda- 

nelskiej podczas Wielkiej Wojny. I ni- 
cjatorem jej był znów ten sam Win- 
ston Churchill. Twierdził on: każda 
bitwa polega na manewrze, bez mane- 
wru w walce łeb o łeb, może się dać 
zabijać tylko naród głupi. Manewr kla 
syczny zaczyna się od oskrzydlenia 
nieprzyjaciela w taki czy inny sposób. 
Front który armja koalicyjna trzyma - 
przeciw Niemcom od morza do gra- 
nicy szwajcarskiej, jest frontem sta- 
łym wrośniętym w ziemię, stanowi na 
całej swej rozciągłości właśnie. ową 
walkę łeb o łeb. Do tego aby dokonać 
manewru oskrzydlającego, trzeba zajść 
państwa centralne od strony Turcji i 
w ten sposób podawszy rękę Moska- 
lom, zgniotłszy Austrję, dokonać kla- 
sycznego od czasów Kann Hannibala 
manewru okrążającego armię. 

Takie było stanowisko Churchilla. 
Walczył 0 operację  Dardanelską. 
Twierdzi, że udałaby się ona, gdyby 
nie głupota fachowych dowódców woj 
skowych, którzy spóźnili się z wysła- 
niem jednostek wojskowych, wtedy 
kiedy półwysep Galipolijski wziąć mo- 
żna było nieomal gołą ręką, potem 
nie chcieli ryzykować a wkońcu zwinę- 
li chorągiewkę całej operacji i tak tyl- 
ko osobiście przez Churchilla  forso- 
wanej. > 

Szkoła przeciwna operacji Darda- 
nelskiej twierdzi, że najważniejszą, Na- 
poleońską zasadą sztuki wojennej jest 
uderzać na terenach decydujących dla 
wojny i nie rozpraszać swoich sił Bóg 
wie gdzie. Teren francuski był głów- 
nym, decydującym teatrem wojny i 
wysyłanie floty i wojska do Galipoli 
było herezją wojskową. 

Nie będziemy się tu wdawali w 
szczegóły tej arcyciekawej . różnicy 
zdań, przeprowadzimy tylko pewną a- 
nalogję pomiędzy strategją a polityką, 
w której szerokie znajdą zastosowanie 
i pryncypja kół wojskowych i rozu- 
mowanie Churchilla: 

Chętniebyśmy zdefinjowali politykę 
jako sztukę odróżniania rzeczy waż- 
nych od mniej ważnych i drugorzęd- 
nych. Tutaj jesteśmy w pełni teorji G 
teatrze wojny decydującym. Polityk 
powinien załatwiać te sprawy od któ- 
rych byt i pomyślność państwa zależy, 
poświęcać dla nich czasami sprawy 
mniej ważne i drugorzędne. 

O ile zasada; że trzeba mieć prze- 
dewszystkiem uwagę zwróconą na „te- 
atr główny w polityce i dyplomacji 
musi być ściśle przestrzegana, o tyle 
dyplomacja wogóle nie może używać 
takich sposobów jak walka frontowa, 
forsowanie, walka łeb w łeb. Cała sztu 
ka dyplomacji polega właśnie na „o- 
skrzydlaniu'* przeciwnika, na odwróce 
niu jego ataku od głównego teatru, za 
pomocą stworzenia komplikacji na te- 
atrach podrzędnych. Czyli, że sztuka 
dyplomatyczna jest sztuką „„manewru'*. 

BRAK MANEWRU W POLSKIEJ 
OBRONIE POMORZA, 

Bronimy Pomorza przed coraz to 
bardziej natarczywym atakiem niemie- 
ckim, wyłącznie sposobem walki fron- 
towej. 

Dla Niemców Pomorze jest pierw- 
szym krokiem ofensywy przeciw Trak- 
tatowi Wersalskiemu. Wybrali Pomo- 
rze dlatego, że ten punkt mogą atako- 
wać nie narażając swojej taktyki wo- 
'bec Francji, która polega na zawiązy- 
waniu z tem państwem, coraz to przy- 
jaźniejszych stosunków. Ale nie mo- 
żna powiedzieć, aby Niemcy swoją 
walkę o Pomorze prowadzili sposo- 
bem walki frontowej. Przeciwnie. Wła- 
śnie — postępy przyjaźni niemiecko- 
francuskiej z punktu widzenia walki o 
Pomorze, uznać należy za manewr nie- 
miecki, oskrzydlający nas w tej kam- 
panji. (Nie znaczy to oczywiście, abym 
twierdził, że przyjaźń z Francją jest 
Niemcom wyłącznie dla odzyskania 
Pomorza potrzebna). 
.  Klasyczną metodą polityki polskiej 
jest powtarzanie dwuch zdań: pacyfi- 
zmu i nienaruszalności Traktatu Wer- 
Salskiego. Wyraz pacyfizm powtarzają 
1 urzędnicy naszego min. spr. zagr. i 
nasi politycy opozycyjni tak często, 
jakgdyby poprostu od liczby wypowie 
dzenią tego wyrazu, zależały losy po- 
lityki polskiej. Podobno tybetańczycy 
Wierzą w to, że ten zostanie zbawio- 
hy, kto”więcej razy wymówi zaklęcie; 
„0 klejnocie w lotosie, amen". Jak- 
kolwiek | wyraz pacyfizm równie 
Ponętną mieści w sobie treść, jak sta- 
rotybetańską formuła — to jednak wat 
Pi, aby w polityce odegrywały jaką 
kolwiek rolę rekordy w wymawianiu 

pewnych miłych dźwięków. Czasami 
jak tak słucham, że nasz minister mówi 
o pokojowości polityki polskiej, a po- 
tem leaderzy wszystkich naszych stron 
nictw również nic poza pokojowością 
polityki polskiej nie mają w swoich 
wystąpieniach do powiedzenia — to 
doprawdy nasuwa się szyderstwo, że 
naśladujemy zewnętrzne objawy  cu- 
dzoziemskiej dyplomacji bez zrozumie 
nia ich treści. Bo jeśli Francja mówi 
„pokojowość* to znaczy to chęć poli- 

tycznej kolaboracji z Niemcami, jeśli 
Niemcy mówią „pacyfizm* to znaczy, 

że biorą kurs na wyrzekanie się rewan 

żowych haseł w stosunku do Francji 
— a co ma znaczyć jeśli Polska mówi 
pacyfizm? — W naszych ustach pacy- 
fizm, — jeśli ma coś znaczyć, oznacza 

tylko przypomnienie, że w razie woj- 

ny bylibyśmy w opałach na kilku odra 

zu frontach. Czy warto to światu przy- 

pominać tak nieustannie? 
Nienaruszalność traktatu wersal- 

skigo — to druga formuła magiczna, 
za pomocą której atak na korytarz po- 
morski ma być odparty. Jest to formu- 
ła wybitnie ahistoryczna. Min. Gran- 
di przypomniał już światu, że dzieje 
nie znają traktatów, choćby najdosko- 
nalszych, któreby trwały wiecznie. Z 
drugiej strony należy się liczyć z tem, 
że ruch pacyfistyczny w Eeuropie za: 
chodniej o ile jest abstrakcyjny i nie 
wypływa z pobudek politycznych, to 
musi się łączyć z sympatją do idei 
„rewizjonizmu pokojowego”. Ci bo- 
wiem, którzy ideą wykluczenia wojny 
są naprawdę przejęci, uważają, że nie 
da się przecież mówić o „wieczystym'* 
pokoju w „wieczystych'** ramach usta- 
nowionych przez Wilsona w Wersalu. 
Pacyfizm pomyślony serjo musi się łą- 
czyć z wynalezieniem jakiegoś regula- 
tora zmian politycznych, do których 
dążenie jest tak silne, jak silnem 
jest samo życie polityczne. Jeśli tym 
regulatorem nie ma być wojna, to mu- 
si ni m zostać inny sposób rewizjoni- 
zmu. Tertium non datur. 

MIN. EYNAC OPUŚCIŁ POLSKĘ. 

WARSZAWA. PAT. — Francuski 
minister lotnictwa Eynac odleciał dziś 
o 8.30 przez Poznań do Paryża. Mini- 
stra żegnali na lotnisku min. komu- 
nikacji Kuehn, ambasador francuski 
Laroche na czele personelu ambasady, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie ko 
munikacji Czapski, szef departamentu 
lotnictwa, płk. Rayski oraz w imieniu 
M. S. Z. — radca ministerjalny Przeź- 
dziecki Wojtkowski. 

JUBILEUSZ PRACY DUSZPASTER- 
SKIEJ. 

NOWY TARG. PAT. — W Białce 
pod Nowym Targiem odbyła się dziś 
piękna uroczystość 25-lecia pracy dusz 
pasterskiej posła ks. prałata Madeja 
na stanowisku w Białce. Na uroczy- 
stość przybył . wojewoda krakowski 
Kwaśniewski, wojewoda śląski Gra- 
żyński, dowódca O.K. gen. Łuczyński i 
inni. 

ZARZĄD FIDAC'u PRZYBYWA DO 
POLSKI. 

WARSZAWA, PAT. Władze pol- 
skiego F.1.D.C.u komunikują, że na za- 
proszenie zarządu głównego Polskiego 
Związku Obrońców Ojczyzny przyby- 
wają z Paryża do Warszawy w dniu 
14 b. m. przedstawiciele zarządu głów 
nego F.LD.A.C.'u z prezesem płk. 
Abbot na czele. 

DR. KULIGOWSKA PRZEPLYNELA 
ZATOKĘ PUCKĄ. : 

GDYNIA. PAT — Sensacyjny prze 
bieg miał wczoraj wyścig długodystan 
sowy przez małe morze z Helu do 
Gdyni, na przestrzeni 22 i pół kim. Do 
próby przepłynięcia zatoki Puckiej 
zgłosiło się trzech zawodników, któ- 
rzy nie zważając na niską temperaturę 
wody 16 st. C. i dużą falę, wzięli udział 
w zawodach. Pierwsza do basenu po- 
łudniowego w Gdyni przybyła niespo- 
dziewanie dr. Kuligowska, członkini 
warszawskiego klubu  wioślarskiego. 
Czas Kuligowskiej 9 godz. 25 min. 
jest lepszy o przeszło 3 godz. od ze- 
szłorocznego rekordu Skowrońskiej. 

Kuligowska była eskortowana w 
czasie drogi przez kutry rybackie. Dru 
gle miejsce zajął Podhegcki, urzędnik 
pastwow. instytutu  meteorologiczne- 
go w Gdyni, członek związku strzelec- 
kiego, osiągając czas 9 g. 39 min. |a- 
ko trzeci * przepłynął małe morze Le- 
chowski (Legja — Warszawa)w cza- 
sie 9 godz. 43 i pół min. 

Traktat wersalski będzie o tyle 
istniał, o jle istnieją siły polityczne, 
które go do życia powołały. I pod tym 
względem dużo się zmieniło od czerw- 
ca 1919 r. Odpadła gwarancja Amery- 
ki, zmienił się podział Europy na zwy- 
ciężonych i zwycięzców, djametralnie 
się odwrócił stosunek Francji do Nie- 
miec. Powaga Traktatu Wersalskiego 
spadła przynajmniej o 50 proc. Nie są- 
dzę, aby polityka Europy szła w kie- 
runku wskrzeszenia tych zaniktych 
50 proc. I dlatego polityce powoływa- 
nia się na ideał „,nienaruszalności tra- 
traktu wersalskiego" przeciwstawić 
należy politykę mniej  deklaratyw- 
no-formalną, a bardziej się liczącą z 

faktycznem życiem politycznem Euro- 
py i z temi zmianami, które nieubłaga- 
nie nieść musi czas. 

Kilka słów jeszcze o trzecim naj- 
nowszym sposobie odpierania nie- 
mieckiego ataku na Pomorze, używa- 
nym już nie przez czynniki miarodaj- 
ne, lecz przez prasę polską. Oto odpo- 
wiadając na roszczenia niemieckie do 
Pomorza, prasa nasza drukuje artyku- 
ły o Mazurach pruskich. W tej meto- 
dzie niewątpliwie więcej żywej, niż 
powtarzanie wyrazu pacyfizm nie wi- 
dzę jednak manewru dyplomatyczne- 
go w dobrym stylu. Nie „oskrzydla* 
on bowiem Niemców inną jakąś kwe- 
stją, nie odwraca impetu ich ataku na 
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- Opiekun niemiecki grozi Litwie 
BERLIN. PAT. — Organ ministra spraw zagranicznych Rzeszy Cur- 

tiusa „Koelnische Ztg.'** cytując artykuł półurzędowego dziennika kowieńskie 
go „Lietuvos Aidas', w którym Litwa zastrzega się przeciwko ingerencji Rze 
szy w sprawy między Litwą a Kłajpedą — dodaje od siebie, co następuje: 
Rząd kowieński może „zastrzegać”, jak mu się żywnie podoba. Rząd Rze- 
szy jednakże nie powinien się powstrzymywać od podania do wiadomości 
Ligi Narodów faktów, świadczących o pogwałceniu statutu  kłajpedzkiego 
ze strony Litwy i dążyć do tego, ażeby rząd litewski zmuszony został do 
dotrzymywania zobowiązań, wynikających z tego statutu. Rząd Rzeszy ma 
prawo według postanowienia Ligi Narodów do czuwania nad wykonywaniem 
zobowiązań litewskich w stosunku do okręgu kłajpedzkiego i o ile dziennik 
kowieński „Lietuvos Aidas'* widzi w tem wtrącanie się w sprawy wewnętrz 
ne rządu litewskiego, mogące wpłynąć ujemnie na stosunki sąsiedzkie z 
Niemcami, to jest to tylko zwykłem przekręcaniem faktów. Wprawdzie — pi- 
sze dziennik — w dalszych perspektywach niemieckiej polityki wschodniej 
odegrywa Litwa pewną rolę, to jednak fakt ten może wpłynąć na tolerowanie 
ze strony Niemiec „bezprawnego postępowania rządu kowieńskiego w sto- 
sunku do Kłajpedy. 

Układ gospodarczy włosko-sowiecki 
‚ , MOSKWA. PAT. Tass donosi, że podpisany został układ  włosko-so- 

wiecki w sprawie rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy obu pań- 
stwami. 

Ruina gospodarcza Niemiec 
SPOWODOWANA ZOSTAŁA BEZROBOCIEM. 

BERLIN. PAT. Minister finansów Rzeszy Dietrich wygłosił wczoraj 
dłuższe przemówienie o sytuacji gospodarczej: Niemiec, podkreślając, że 
główną przyczyną kryzysu gospodarczego jest panujące bezrobocie. Zapa- 
mogi, udzielane da nym osobom, pozostającym bez pracy pochłaniają rocz 
nie sumę: 2 miljardów marek. Subwencje państwa na ten cel stanowią naj- 
większą pozycję w budżecie. Suma ta według / Dietricha podniesie się 
prawdopodobnie w następnych miesiącach, co przyczyni się do spotęgowa- 
nia kryzysu gospodarczego Niemiec. 

Zjazd słowiańskich straży pożarnych 
LUBLANA. PAT. — W dalszym ciągu uroczystości, związanych ze zjazdem stra 

ży pożarnych krajów słowiańskich, przez ulice miasta przeciągnął pochód, w którym 
wzięło udział 10 tys. strażaków jugosłowiańskich, czeskosłowackich i polskich ze 100 
sztandarami i 20 orkiestrami. Po pochodzie odbyły się ćwiczenia strażackie. Przewodni 
czący związku strażaków jugosłowiańskich Turl i przewodniczący organizacji strażac- 
kiej czeskosłowackiej Saidl, w przemówieniach wyrazili wdzięczność dla króla Aleksan- 
dra za życzliwy stosunek do zjazdu i opiekę nad nim. Wieczorem odbył się bankeit, 
który zakończył kongres. 

Skazanie sportowca francuskiego przez sądy 
niemieckie | 

BERLIN. PAT — Wiadomość, jaka nadeszła dzisiaj z Paryża o tem, iż francuski 
deputowany Ybernegaray z grupy Marina wystosował list do ministra Brianda, zawia- 
damiający go, iż zamierza wnieść interpelację w sprawie skazania sportowca francuskie- 
go „Cuveliera przez sąd niemiecki na 4 miesiące więzienia, wywołała w tutejszych kołach 
politycznych wielkie wrażenie. 

i Jak Wiadomo, Cuvelier wraz z innymi Francuzami przybył w pierwszych dniach lipca do Niemiec, celem wzięcia udziału w zawodach pływackich w Żeitz. Na kilka dni przed zawodami jeden z miejscowych dzienników nacjonalistycznych, opublikował na- stępujące wezwanie: „Niemcy, pokażcie przedstawicielom tego zwyrodniałego narodu 
że jakiekolwiek zbliżenie pomiędzy nami jest niemożliwe, Dnia 7 lipca Cuvelier oraz 
jeden z jego towarzyszy poznali na zabawie tanecznej dwie kobiety, które następnie 
odprowadzili do domu. Po drodze przyszło wówczas do starcia między Francuzami a 
nacjonalistami niemieckimi. W bójce, jaka się wywiązała, Niemiec nazwiskiem Schroeder 
otrzymał cios W twarz. O czyn ten posądzono Cuveliera. Na rozprawie Cuvelier udo- 
wodnił, iż nie miał żadnego noża przy „sobie iże w chwili wypadku nie znajdował się 
w pobliżu Schroedera. Rzeczoznawca niemiecki prof. Kockel z Lipska wydał orzeczenie, 
że na znalezionym nożu nie było żadnych „Śladów krwi, a pozatem nóż ten. otwiera się 
bardzo ciężko i jedynie za pomocą obcęgów. Obrońca Cuveliera wskazał _ przytem na 
iakt, że na rękojęści znajdowało się konietti, znalezione również w kieszeni jednego z 
nacjonalistów, który brał udział w bójce. Pozatem najważniejsi świadkowie nie byli w 
procesie przesłuchani. Pomimo to, sąd skazał Cuveliera na 4 miesiące więzienia. Cuve- 
lier odwołał się do drugiej instancji. lecz sąd zatwierdził wyrok, wydany w pierwszej 
instancji, pomimo iż prokurator zaproponował formalne ukaranie w postaci grzywny w 
wysokości 300 mk. 

REEPZRZOREOKWDĄ 

Zajście z robotnikami w Częstochowie 
„ CZĘSTOCHOWA. PAT. — Dziś doszło do starcia między policją a demonstrują- 

cymi robotnikami, zajętymi przy robotach miejskich. W czasie starcia demonstranci 
chcieli wtargnąć do siedziby magistratu. Policja zmuszona była wystąpić przeciwko te- 
mu. W wyniku starcia 6 policjantów zostało poturbowanych kamieniami, a 2 osoby z 
pośród demonstrujących zostały ranne. Aresztowano kilka osób. 

— - 

Delegacja węgierska nazjeździe legjonistów 
„  , RADOM. PAT. — Na zjazd legjonistów w Radomiu przyjeżdża z ra- 

mienia związku legionistów na Węgrzech i stowarzyszenia węgiersko-polskie 
go, delegacja pod przewodnictwem prezesa związku p. Ferdynanda Miklossi. 

aa następnie ma zamiar zwiedzić Warszawę, Kraków, Lwów i Tar- 
nów. R SĄ 2] 

  
  

  
  

korytarz w inną stronę, lecz tylko ozna przyszłość przed sobą, a jakie się koń 

cza, że Polska do walki o korytarz czą. Jeśli w latach 1925, 1926 i 1927 

staje metodą walki frontowej, łeb w politycy polscy przewidywali, że poli- 

łeb. Dlaczegoż w takim razie potępiać tyka traktatu wersalskiego i egzekwo- 

endeków za to, że wysunęli projekt wanie jego przepisów przez takie akty 

fortyfikowania Pomorza, jako odpowie jak okupacja Ruhry, „ma przed sobą 

dzi na agresję publicystyki niemiec- przyszłość, to się mylili poważnie. Nie 

kiej. Wyciąganie na porządek dzienny niema smutniejszego dla mnie, jako 

sprawy Mazurów i fortyfikowania Po- Polaka, a nic zabawnieszego jako dla 

morza — to są sposoby obrony Когу- dziennikarza, ponad to, że gdy napi- 
tarza, stojące na zupełnie jednakowym sałem iż w roku 1925 lub 1924 poli- 

poziomie umiejętności dyplomatycz- tyka polska sama powinna była wystą 

nej, to znaczy na poziomie niewystar- pić z polityką Locarno — to głupawe 

czającym. pisma endeckie zaczęły się ze mnie 
wyśmiewać: A jednak inicjatywa „lo- 

W POLITYCE TRZEBA KONIECZNIE carneńskiej* polityki podjęta przez 

PRZEWIDYWAĆ. Polskę w ten sposób aby Francję w 
Wywodami naszemi staramy się tej inicjatywie uprzedzić byłaby jedyną 

dowieść, iż nietylko polityka polska możliwością zapobieżenia temu, co się 
jest sprawą obrony Pomorza związa- stało, że pacyfikacyjne porozumienie 
na w tym sensie, jak związaną ma franko-niemieckie coraz dobitniej, co- 
swobodę ruchów państwo podczas to- raz wyraźniej zwraca się przeciw inte- 
czonej przez siebie wojny, — lecz że 
dla skutecznego odparcia presji nie- 
mieckiej w sprawie korytarza, koniecz 
ny jest jakiś dyplomatyczny manewr 
rządowy. Rok temu propagowaliśmy 
na tych łamach projekt czynnej inter- 
wencji Polski w sprawie Anschlussu, 
twierdząc, że Anschluss odwróci im- 
pet Niemiec w stronę korytarza, wpro 
wadzi politykę niemiecką na inne te- 
reny, obróci oś polityki niemieckiej w 
inną stronę. Dziś cytujemy Anschl. jako 
przykład, jako ilustrację, co mianowi- 
cie rozumiemy przez określenie dyplo- 
matycznego znaczenia ruchowego. Wi- 
dzimy konieczność, żeby polska poli- 
tyka znalazła wewnątrz Europy  рго- 
ces dojrzewający do wyjścia. na jaw, 
ułatwiła mu to dojrzewanie,  роше- 
kąd wywołała je, związała jego łosy z 
naszą polityką, sprzęgła go z obroną 
naszych interesów. Dzisiejsza nasza 
obrona korytarza, przez polemikę 
prasową z Niemcami, powtarzanie 
wyrazu pacyfizm i traktat wersalski 
wreszcie przez Mazurów jest obroną 
niewystarczającą. 

Należy przedewszystkiem przewi- 
dzieć, jakie procesy polityczne mają 

NOWA OFIARA TATR. 

ZAKOPANE. PAT. — W niedzielę, 
dnia 3 sierpnia o godz. 4 po południu 
liczne rzesze turystów zostały poruszo 
ne wiadomością o nowym wypadku na 
Świnicy. Zorganizowane natychmiast 
pogotowie turystów, którzy bawili na 
hali Gąsienicowej, ruszyło na miejsce 
wypadku. Turysta ów spadł w głębo- 
ką przepaść w stronie Zielonych Staw 
ków, a więc w miejscu nieprzedsta- 
wiającem naogół większego niebezpie- 
czeństwa. Koło godz. 8 wiecz. pogoto- 
wie przyniosło ofiarę wypadku do 
schroniska na hali Gąsienicowej. Jest 
on starostą z Doliny Rappe. Stan jego 
jest poważny, aczkolwiek ranny jest 
zupełnie przytomny. Starosta Rappe 
został następnie przewieziony do szpi- 
tala w Zakopanem. Powodem wypad- 
ku, jak się zdaje, była nieostrożność, 
względnie przeoczenie drobnej  prze- 
szkody, lub potknięcie się. 

WYPADEK SAMOLOTOWY. 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 3 sierpnia 
po południu eskadra drugiego pułku  lotni- 
czego, stacjonowanego w Bieczu w powie- 
cie gorlickim, woj. krakowskiego wysłała do 
Żywca na boisko sportowe samolot, który 
miał tam wyrzucić dwie piłki nożne na od- 
bywające się tam zawody sportowe. Samo- 
lot podczas rzucania piłek, lecąc zbyt nisko 
nad boiskiem zawadził jednem skrzydłem o 
trybunę, wskutek czego runął z wysokości 
100 kim. i rozbił się doszczętnie. Pilot ka- 
pral Janota zastał ciężko ranny, obserwator 
por. Borowiec odniósł lękką kontuzję. 

PRZYGODY KOMUNISTY. 

KATOWICE. PAT. — Na wczoraj za- 
powiedział poseł komunistyczny Wieczorek 
dwa wiece — w Kołachowicach i Święto- 
chłowicach. W Kołchowieach zjawiła się na 
wiec znikoma ilość uczestników, zaś w 
Świętochłowicach — prócz małej garstki 
wyrostków komunistycznych, zebrali się ro- 
botnicy, którzy występowali wrogo  prze- 
cłwko posłowi, wskutek czego wkroczyła 
policja i pod silną eskortą odstawiła Wie- 
czorka do tramwaju, poczem powrócił on 
do Katowic. 

NA TROPIE SPRAWCÓW NAPADU 

NA WÓZ POCZTOWY 

LWÓW. PAT. — Do dzienników dono- 
szą, że wczoraj wieczorem aresztowano w 
Rohatynie, pow. Stanisławowskiego niejakie- 
go.Romana Pełecha, znanego działacza roz- 
maitych ukraińskich organizacyj nacjonali- 
stycznych. Pełech wyjechał z Rohatyna w 
przededniu napadu na ambulans pocztowy 
pod Bóbrką i powrócił następnie do Bohaty- 
na z pokrwawioną ręką i nogą. Aresztowa- 
nie go nastąpiło pod zarzutem brania udzia- 
łu w napadzie. 

tesom Polski. 
1 
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FRANCJA, NIEMCY, POLSKA, A 
FRANCJA, ROSJA, ANGLJA. 

Kiedy jest mowa 0 przewidywa- 
niach w polityce, to się cisną słowa 
Machiavella, że klęski nadchodzące w 
polityce mają to podobieństwo do su- 
chot, że są z początku trudne do roz- 
poznania, a łatwe do leczenia, a potem' 
stają się łatwe do poznania, ale trudne 
do leczenia, W r. 1927 przepowiedzia- 
łem dokładnie jakim ewolucjom  ule- 
gać będzie stanowisko opinji francu- 
skiej w sprawie korytarza. W trzy lata 
później sprawdzają się moje artykuły 
„Zz kropek nad i** z przerażającą  $с!- 
słością, choć gdy te artykuły pisałem 
uważano je za pesymistyczne fantazje. 
Powrócę raz jeszcze do swego tema-, 
tu, do trójkąta franko-polsko-niemiec- 
kiego; do swej tezy dzisiaj, już Фа 
każdego widocznej i zrozumiałej, a tak 
lekceważąco traktowanej gdy je trzy 
lata temu po raz pierwszy stormuło- 
wałem, że sojusz francusko-polski jest 
sojuszem nienormalnym, bo zawarty 
dla wspólnej polityki wobec Niemiec 
doprowadził do stanu, którym jeden 
z sojuszników wobec tych Niemiec ko- 
rzysta z pacyfikacyjnej swojej polityki 
porozumienia coraz bardziej bliskiego, 
drugie zaś sojusznik ponosi 

ciągle ciężary z polityki, stale 
powiększających się zadrażnień dzięki 
agresywnej akcji Niemiec'w jego stro 
nę zwróconych. 

Rozpatrzmy jeden nowy przykład 
jeszcze bardziej oświetlający nam po- 
litykę Francji wobec nas. Będzie to 
porównanie polityki Francji wobec 
Polski, a polityki Francji wobec Rosji 
Mało kto pamięta że stosunek przy- 
jazny z Rosją został rozpoczęty przez 
Francję w końcu dziewiątego dziesiąt- 
ka lat ubiegłego wieku nie przeciw 
Niemcom, lecz przeciw Anglji. Potem 
się konjunktura zmienia, potem Fran- 

-cja z anty-angielskiej staje się filo- an- 
gielską, a za to wyraźnie anty-nie- 
miecką. Ale z tą chwilą stara się Rosję 
wszelkiemi siłami wciągnąć do swoje- 
go flirtu z Anglją, ze swoją niedawną 
współzawodniczką. 

Wręcz przeciwnie postąpiła Fran- 
cja z Polską. Można powiedzieć, że za 
czasów Brianda, Francja uczyniła ta- 
ką samą woltę wobec Niemiec, jak za 
czasów Delcassego woceb Anglji. Ale 
do przyjaźni z tym swoim nowym 
przyjacielem Francja nietylko nie stara 
się Polski wciągnąć, lecz przeciwnie, 
bodajże prawdziwe są wieści, że każ- 
dy objaw porozumienia  polsko-nie- | 
mieckiego (niestety nie wiele ich było) 
Francja wita z wyraźnym niepokojem. 
Podobno nawet w.czasie układów han 
dlowych  niemiecko-polskich, kiedy 
Niemcy ustępowali ze źródeł francu- 
skich zwracano im uwagę, że przecież 
ustępstwa takie, połączone są ze strą- 
tą niemiecką... si non e vero. 

Skąd pochodzi ta różnica trakto- 
wania Rosji, a nas. Nie sądzę aby tu 
chodziło tylko o to, że Rosja była 
większą od Polski. Poprostu Francji 
potrzebny był obóz antyniemiecki i dla 
tego starała się o pojednanie Rosji z 
Anglją. Dziś jest w innem położeniu. 
Ten sam Machiavel, którego cytowaliś 
my, przestrzegał przed sojuszami ze 
zbyt silnym kontrahentem. Gdyby nie 
sojusz z Polską, Niemcy byłyby o wie- 
le silniejsze od Francji, Polska więc, 
jak to pisałem już często, umożliwia 
Francji politykę porozumienia z Niem- 
cami. Ale nietylko umożliwia. Przez 
zwracanie się wszystkich  rewanżo- 
wych uczuć Niemiec jednostronnie w 
stronę Polski, państwo nasze staje się 
dla Francji jakimś przedziwnym pio- 
runochronem od wstrząśnień politycz- 
nych. Cat.



    

    
' przerobić na rzeczowniki. 

(ECHA KRAJOWE 
Wybory do Rady Miejskiej w Lidzie 

WIĘKSZOŚĆ MANDATÓW ZDOBYLI POLACY. 

W Lidzie odbyły się w niedzielę 
których lista Nr. 2 (P.P.S.) zdobyła 2 

wybory do rady miejskiej, w wyniku 
mandaty, lista Nr. 3 (polska lista de- 

mokratyczna — dotychczasowego burmistrza Bergmana) 3 mandaty, Nr. 4 
zjednoczenie gospodarcze chrześc. m. Lidy) — 1 mandat, Nr. 5 (Zjednocze- 
nie Nar. Chrz.) — 6 mandatów, Nr. 6 (Zjednoczenie robotnicze i mieszkań- 
ców przedmieść — 1 mandat, lista Nr. 8 (zjednoczenie blok nar. żyd.) — 11 
mandatów. Na ogólną ilość 24 mandatów Polacy zdobyli 13 i żydzi 11. 

Wilki i dziki grasują po okolicy 
 Onegdaj w lesie państwowym koło wsi 

Kamionka gm. Kuszelewskiej pow. nowo- 
* gródzkiego podczas odmierzania działek la- 

su na wyrąb przez gajowych Ragulińskie- 
go, Stamy i Stockiego pod kierownictwem 
leśniczego Chodorowskiego — nagle z gę- 
stwiny lasu wybieglo stado  spioszonych 
dzików w liczbie około 30-tu. Do przebie- 
gających dzików gajowi oddali kilka strza- 
łów, poczem stado skryło się w leśnych o- 
stępach. Okoliczna ludność uskarża się, iż 
dziki  poniszczyły zasiewy na połach — 

„MOŁODECZAŃSKI CZY MOŁODECKI?* 

Na skutek „nieumiejętnej* interwencji 
Akademji  „Umiejętności* dotychczasowy 
powiat mołodeczański ma się nazywać od- 
tąd  mołodeckim. Oto przykład próżnia- 
czego mędrkowania ze szkodą zdrowego 
rozsądku. Że są nazwy powiatów, bra- 
sławski, oszmiański, święciański i im ро- 
dobne, to łatwo zrozumieć: albo. do rzeczow 
ników (nazw miast) dodaje się końcówki 
przymiotnikowe „ski“ czy „ki“ (Brasław — 
brasławski, Ostrowiec, ostrowiecki), 
albo odrzuca się końcówka rzeczownikowa, 
a dodaje się przymiotnikowa  (Oszmiana 
— oszmiański, Święciany — święciański). 
l w tych wypadkach przymiotniki łatwo 

Czasem dla ła- 
twiejszego wymówienia tworzonego przy- 
miotnika) z nazw miast, wsi i t. d.) dodaje 
się samogłoska (Wil no — wileński zamiast 
wilński).  Jakimże sposobem Panowie 
„umiejętni* z Akademji raczyli z nazwy 
miasta „Mołodeczno* utworzyć przymiot- 
nik  „mołodecki*? Wszak „mołodecki* mo- 
że pochodzić tylko od wyrazu „„Mołodec, 
a nigdy od „Mołodeczno”. W danym wy- 
padku ci panowie odrzucili ,zno* i dodali 
„ki“, a więc czemu i w wyrazie „Dzisna“, 
tego nie zrobili? Powinni byli odrzucić 
„na“ i dodač „ki“ i wówczas byłby powiat 

dziski, a nie dziśnieński, jak go obe- 
cnie nazywają. Więc gdzie konsekwencja? 
Już jeżeli koniecznie wam chce się, żeby 
był powiat mołodecki, a nie mołodeczań- 
ski, to i nazwę miasta „Mołodeczno*  po- 
winniśmy zmienić * na „Mołodecó, a my 
wówczas wasz krakowski powiat  na- 
zwiemy „kra. cki“. 

Jeżeli Rosjanie ze swego rzeczownika 
„mołodiec* (zuch) utworzyli przymiotnik 
„molodieckij“ (zuchowaty, dzielny), to po- 
stąpili zupełnie prawidłowo i logicznie, ale 
wybaczcie, żeby z nazwy miasta „,, Mołode- 
czno“ robić przymiotnik : mołodecki*, na 
to trzeba być bardzo  „nieumiejętnym*. 
Że zaustrjaczeni i zmumifikowani Pano- 
wie z Akademji Umiejętńości mogą two- 
rzyć takie gramatyczne dziwolągi, temu 
się nie dziwię, lecz że nasze miejscowe 
urzędy (np. Sejmik pow. w Mołodecznie), 
które powinny być  kompetentnemi 
w tej sprawie, przyjęły  horendalny wy- 
raz „mołodecki* tego nie mogę zrozumieć 
i przebaczyć. A może miejscowe urzędy 
same ukuły ten wyraz? W takim razie 
ich członkowie zasługują na stopień  „bar- 
dzo niedostateczny" z gramatyki polskiej. 
Takie bezpardonowe kiereszowanie nazw 
miejscowości, które posiadają za sobą kil- 
kaset lat użytkowania (nazwy Mołode- 
czno i mołodeczański istnieją od czterna- 
stego wieku), przypomina  rusyfikację 
miejscowości polskich (Wilno — Wilna, 
Grodno — Grodna,) lub ich germanizację 
Sęk — Posen, Gdańsk — Danzig 
it. d. 

Jakiż to ma sens? Chyba to jest ga- 
lileizacja kresów wschodnich, ale jaka z 
tego korzyść i dla kogo? Bo że miejscowi 
mieszkańcy nie są zadowoleni z p odobnych 
extra - gramatycznych eksperymentów, o 
tem przekonałem się. 

A więc — albo Mołodeczno i mołode- 
czański, albo „mołodecki* i „Mołodec”. 

Mieszkaniec pow. Mołodeczańskiego 
  

BUDSŁAW 

" — Spółdzielnia „Zgoda”. Jedną z naj- 
starszych i najzasobniejszych spółdzielni spo 
żywców na Wileńszczyźnie jest spółdzielnia 

zwłaszcza kartofle. Pożądanem by było u- 
rządzenie na nich polowania. 

We wsi Starojelni gm. Kuszelewskiej pow 
nowogródzkiego zdarzył się znowu inny wy 
padek, a mianowicie, przed kilku dniami w 
nocy do wsi przywędrowało kilka wilków, 
które napadły na psów wieśniaków. Pies 
gospodarza Piotra Żelezowskiego został roz 
sza'rpany na strzępy. Podczas całej nocy na 
polach koło wsi słychać było przeraźliwe wy 
cie. Ludność ogarnął paniczny strach, tak 
że obecnie boją się wychodzić z domów. 

„Zgoda* w Budsławiu. Obecnie 
ona około 600 członków. 

W dniu 17. 7. r. b. zostało zwołane 
Nadzwyczajne Zebranie członków tejże 
spółdzielni, mające zaradzić kryzysowi ja- 
ki ona obecnie przechodzi. 

Na zebranie przybyło 73 członków i 
około 20 gości. Tutaj ze sprawozdania do- 
wiedziano się 0 stanie gospodarczym 
spółdzielni, poczem przystąpiono do wybo- 
ru nowych władz. 

W wyniku głosowania do Zarządu spół- 
dzielni weszli: p. M. Żołądkiewicz, ks. 
prob. Werenik, p. E. Pomiećko. Na prezesa 
Rady Nadzorczej powołano p. Fr. Rusiec- 
kiego — wójta gm. budsławskiej. Po tych 
wyborach dało się odczuć pewną ulgę z 
jaką członkowie opuszczali zebranie. Losy 
swej spółdzielni powierzyli w ręce ludziom, 
którym wierzą, że dobrze poprowadzą ją 
ku rozwojowi. Oczywiście, że i członkowie 
ze swej strony  dołożą wszelkich starań 
by rozwój placówki był szybki i widoczny. 

Nazwa spółdzielni „Zgoda* nie będzie 
tylko pustem słowem, a stanie się w dal- 
szym ciągu symbolem pracy. J. W. 

posiada 

  

Ciekawa przejaždžka 

Proszę tylko szanownych czytelnikow 
nie wplątać omyłkowo ciekawej tej prz=- 
jażdżki, o której zaraz będzie mowa — do 
słynnych podróży Gullivera. Broń Boże! A 
było to tak: zachodzę ja pod „dwuiastkę* 
na Wileńską, gdzie jak wiadomo mieści się 
wieczna rezydencja Sejmiku wil.-trockiego 
i słyszę turkot motoru automobilowego od 
strony podwórka. Biegnę tam i konstatuję 
odjazd kierownika robót sejmikowych p. R. 
Piekarskiego, w towarzystwie członka p. R. 
Węckowicza. Trzeba zaś widzieć, że my 
prowincjusze, jeżdżący często autobusami 
zamiejskiemi, przyzwyczajeni jesteśmy do 
podnoszenia na każdem miejscu prawe; ręki 
(z laską) by w ten sposób  za- 
trzymać autobus. Nic też dziwnego, że ręce 
nasze, na widok jakiejkolwiek maszyny pod 
noszą się teraz — automatycznie. Tak też i 
było ze mną w podwórku na Wileńskiej; 
szofer zatrzymał. W ten sposób stałem 
się „miłym* towarzyszem podróży. 

Mijamy Wilno i jesteśmy już koło Li- 
pówki, na trakcie Lidzkim. Obserwujemy tu 
rozpoczętą już budowę nowej  radjostacji 
wileńskiej, która ma być ukończona (?) do 
października r. b. (Studjo zaś pozostanie 
nadal przy Witoldowej na Zwierzyńcu). 

Koło Kinelówki skręcamy na lewo i je- 
dziemy już drogą  sejmikową, niedawno 
wybrukowana; obecnie zaś odbywa się jej 
żwirowanie. Na drodzej tej znajduje się ma- 
ły, lecz piękny most i zaraz Rudomino. Mi- 
jamy urząd gminy, kościół, posterunek, 
wreszcie cerkiew. Węckowicz oświadcza, że 
to dawny kościół, przerobiony później przez 
moskali na cerkiew. 

Wjeżdżamy stąd na dawny trakt Staro- 
Oszmiański, obecnie Turgielski. Tu odbywa- 
ja się ostateczne, poważne roboty brukar- 
skie i t. d. na całej linji Rudomino—Turgie- 
le. (Przestrzeń około 15 klm.) Był to bo- 
wiem najgorszy trakt, może nawet w pow. 
Wil-Trockim. Grunt gliniasty, nierówny, 
miejscami mocno  kamienisty i parszywie 
zygzakowaty. Widziałem znaczne prostowa- 
nie gościńca koło wioski Nowe Piktakańce 
(co z litewska oznacza — złe górki). 

Miłą i wielką nowinę u nas, spostrze- 
głem na tym trakcie, a mianowicie: wszy- 
stkie małe mostki, czyli t. zw. przepusty do 
polnych dróg i dróżek, mają poręcze z drąż- 
ków brzozowych z artyzmem ludow. wyko- 

ЗОО c 

Niezwykłe samobójstwo 
MONPELIER. PAT.. Pewien sierżant 

go popełnił samobójstwo wyskakując z sam 

pilot w rezerwie podczas lotu treningowe- 

olotu. W; kieszeni zmarłego znaleziono list, 

adresowany do pewnej dziewczyny, w którym samobójca zawiadamia ją o powziętej 

decyzji. 

Katastrofa autobusowa w Petersburgu 
RYGA. PAT. W Leningradzie wydarzyła się katastrofa autobusowa. Przepełniony 

pasażerami autobus przełamał barjerę jednego z mostów przez Newę i wpadł do rzeki. 

11 pasażerów znalazło śmierć w nurtach Ne wy. 

  

„Osservatore Romano" o nowych objawach 
prześladowania relig 
„Osservatore Romano“ w ostatnich 

numerach zajmuje się nowemi objawa- 
mi prześladowania religijnego w Ro- 
sji opierając się na bogatym materja- 
le informacyjnym, wylicza nazwiska 
aresztowanych w ostatnich tygodniach 
księży katolickich pochodzenia polskie 
go, niemieckiego, litewskiego i łotew- 
skiego. Organ Stolicy Apostolskiej wy 
mienia również 10 katolickich księży 
ormiańskich, aresztowanych przez wła 
dze bolszewickie za to, że nie chcieli 
wyrzec się swego administratora apo- 
stolskiego Mgra Bagaratiania. Kogo 
powiewy nie mogą dostać w swoje rę- 
ce, tego starają się unieszkodliwić przy 
pomocy wszelkiego rodzaju podłości i 
kłamstw. I tak np. „Izwiestja* z 10. 
4, br. nazwały prezydenta Papieskiego 
Instytutu Wschodniego, biskupa D'Her 
bigny, białogwardyjskim  agitatorem 
francusko - polskim, pisząc, że odpra- 
wia on codziennie nabożeństwa w ję- 
zyku łacińskim w kościele św. Wa- 
wrzyńca w Rzymie, przyczem modłom 
jego towarzyszy śpiew chóru, złożone 
go z białogwardzistów i ulicznic rzym 
skich: Biskup d'Herbigny nie ma 
przodków ani krewnych polskiego po- 
chodzenia i nigdy nie odprawiał na- 

-. bożeństwa w kościele św. Wawrzyńca 
Organ papieskiego sekretarjatu stanu 
dlatego tylko wspomina o tem oszczer 
stwie, by przedstawić w  należytem 
świetle metody sowieckie. Dla zagra- 
nicy tego rodzaju kalumnje mają ra- 
czej humorystyczny, niż poważny cha- 
rakter, ale tem straszniejszą jest rze- 
czywistość dla tych, którzy jako wie- 
rzący wydani są na łup wściekłości 
bolszewików. 

Oryginałne listy, którym udaje się 
dotrzeć z Rosji do Watykanu, malują 
niewypowiedziane cierpienia ludu ro- 
syjskiego. Rodzice nie rzadko stawia- 
ja sobie straszne pytanie: Zezwolić, by 
dzieci popadły w niewiarę, okrutną nę 
dzę i by weszły na drogę wszelakich 
występków, czy też lepiej umrzeć ra- 
zem z niemi. Liczba samobójstw w pań 
stwie bolszewickiem jest tak wielka, 
że urzędowe statystyki mądrze ją prze 
milczają. Dnia 2-go lutego pewien fo- 
tograf żydowski w Moskwie , skazany 

iinego w Rosji Sow. 
został na 5.000 rubli kary za to, że 
modlił się. Nim przyszedł komornik, 
nieszczęśliwy żyd powiesił się. Tego 
samego ranka znaleziono trupy 17-tu 
innych samobójców. Rozpacz łudności 
pod brutalną tyranją komunistów jest 
bezgraniczna. Ze szczególnem okru- 
cieństwem prześladowana jest mniej- 
szość polska z powodu rzekomego 
szpiegostwa na rzecz Polski. Granicę 
polsko - rosyjską przekraczają stale u- 
ciekinierzy, dla których życie w „raju 
bolszewickim stało się nie do znie- 
sienia. 

„Osservatore Romano“ zaznacza, 
że Sowiety przy pomocy tych okrop- 
ności chcą zmusić ludność do ateizmu i 
że pewni „przyjaciele ludu“ w innych 
krajach Europy ciągle jeszcze twier- 
dzą, iż w Rosji niema żadnego prze- 
śladowania religji. A tymczasem zwią- 
zek bezbożników wojujących zapowia- 
da, że wkrótce przy pomocy swych 
metod obejmie 17miljonów  ateuszów 
dorosłych i 18 miljonów niewierzących 
dzieci w wieku od 8 do 14 lat. 

W urzędowej statystyce z kwietnia 
r. ub. figuruje tylko 600.000 bezboż- 
ników. Organ ich, ilustrowany tygod- 
nik p.t. „Bezbożnik* wychodzi w 300 
tysięcach egzemplarzy. Prawie wszy- 
scy jego abonenci zmuszeni są do pre- 
numeraty pod naciskiem, władz: Pilnej 
czujności rządów i społeczeństw  in- 
nych państw wymaga zapowiedź, że 
radjo sowieckie jeszcze gorliwiej bę- 
dzie służyło propagandzie niewiary. 

„Osservatore Romano' słusznie do 
daje, że prawda, pomyślność naro- 
du, najprostsza moralność, utrzymanie 
cywilizacji — wszystko to dla zwią- 
zku bezbożników nie ma najmniejszej 
wartości. Dowodem tego jest urzędo- 
wa taryfa za spędzanie płodu, która za 
tę „operację* przewiduje 40 rubli. 

Jednakże mimo wszystko wiara w 
duszy umęczonego ludu rosyjskiego 
nie gaśnie. Świadczą o tem listy, któ- 
re nadchodzą do Watykanu. Prześlado 
wanie religji przez bolszewików jest 
nietylko sprawą rosyjską, ale także, 
problemem bezpieczeństwa i rozwoju 
całej ludzkości. 

nane. jest to ZERA zasługą kierown. 
robót p. Romualda Piekarskiego. Przed Tur 
gielami widać jak na dłoni Andrzejewo — 
osadę gen. Żeligowskiego. 

W Turgielach zatrzymaliśmy się b. 
krótko (widziałem trzy kupy kamieni, prze- 
znaczone na dalsze brukowanie miasteczka) 
poczem ruszyliśmy do Pawłowa, gdzie re- 
montuje się (gruntownie) most na _ Мете- 
czance. Z Pawłowa znów przez  Turgiele 
kierujemy ku granicy pow. Oszmiańskiego, 
gdzie rozpoczęto budowę nowego mostu na 
Mereczance, tuż koło młyna maj. Taborysz- 
ki. Całym tym traktem jechał niedawno Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej. 

Wszędzie tłumy robotników, góry na- 
rzędzi, beczek cementu i innego materjału, 
niezbędnego przy budowie dróg i mostów. 
To jeden odcinek, a jest ich w powiecie 
chwała Bogu kilkanaście. Nieraz myślę so- 
bie, jak to z groszy podatku drogowego (od 
hektara) powstają. cuda. Co to znaczy — 
viribus unitis!.. Dziś najzacofańszy chłop 

zrozumiał i ocenia dobrodziejstwa, jakie pły- 
ną z jego groszy, kiedy jak poseł (dawniej 
mówiono — jak hrabia) jedzie gładko do 
miasta z towarem, śpiąc na wozie... Górą 
więc Sejmik wileńsko-trocki, który gdzieś 
w grudniu r. b. obchodzić będzie dziesięcio- 
lecie swego istnienia. 

Obiad jemy w maj. Rakańce, u brata 
p. Węckowicza. Piękny, stylowy, o niskich 
sufitach pałacyk drewniany, oto typowe za- 
cisze starej naszej szlachty. Gospodarka 
wzorowa. Goszczą nas „czem chata boga- 
ta“ — snują wspomnienia... Opowiadają 
m. in. że w czasie wojny, podczas inwazji 
bolszewickiej, kiedy dokonywano w mająt- 
ku rewizji, jeden z funkcjonarjuszy» patrząc 
na duży olejny portret Adama Mickiewicza, 
rzekł: „A eto wasz rodstwiennik“? — Da, 
odrzekł właściciel. — „Puskaj wisit*! 

Lubię te dworki!... 
Już ciemno było jak ruszyliśmy do 

Wilna. Na drogach cisza, w wioskach jedzo- 
no kolację po ciężkich żniwach; w lasach 
układało się do snuptactwo... j. Hopko. 

DZIESIĘ 

Front południowo - wschodni. 
Gwałtowne ataki nieprzyjacielskie w 
rejonie Mikuliniec doprowadzają do 
opuszczenia tej miejscowości oraz 
przejściowo linji Seretu. 

3-a armja i wcielone do niej jed- 
nostki z zlikwidowanej 2-ej armji 
przegrupowują się na linji Bugu. 

Front północno - wschodni. Na 
odcinku grupy poleskiej w rejonie 
Brześcia, nieprzyjaciel sforsował Bug 
odrzucając nasze oddziały w kierun- 
ku zachodnim. W 4-ej armij zwycię- 
ska akcja grupy gen. Konarzewskie- 
go (14 dywizja piechoty — 8 bryga- 
da piechoty — 2 brygada jazdy) do- 
prowadza do opanowania linji Bugu w 
rejonie Janów na znacznej przestrze- 
ni, natomiast lewe skrzydło 4-tej armji 

Ć LAT TEMU... 
4 SIERPNIA 

zostaje z nad Bugu odrzucone, a po- 
suwanie się nieprzyjaciela zagraża już 
linji kolejowej Małkinia — Siedlce— 
Łuków. 

1-a armja: Prawe skrzydło na li- 
nji Bugu do.ujścia Nurca. W rejonie 
Ostrowi przez cały dzień bez przerwy 
uparte ataki znacznie przeważające 
go nieprzyjaciela Grupa gen. Żeli- 
gowskiego, dwukrotnie otoczona prze- 
bija się pod wieczór przez Ostrów, 
poczem 10-a dywizja staje po obu 
stronach szosy Ostrów - Wyszków 
około 10 klm. na południowy  za- 
chód od Ostrowi. Część grupy zo- 
staje zmuszona do wycofania się w 
kierunku zachodnim. na Rożan. 

Pod Ostrołęką zacięte walki. 

5 SIERPNIA 

Front południowo - wschodni. 
Między Seretem i Strypem trwają wal- 
ki. 18-ta dywizja piechoty generała 
Krajewskiego po jednodniowym  od- 
poczynku w zdobytych Brodach, ude- 
rzyła dziś o godz. 2-ej na koncentrują- 
ce się do natarcia, w lesie między Bro- 
dami a Radziwiłłowem, 4-ą i 1-ą dywi 
zje jazdy Budiennego. Natarcie poprze 
dził skoncentrowany ogień dziewięciu 
bateryj. Zaskoczony nieprzyjaciel wy- 
cofał się w popłochu przez Radziwił- 
łów w kierunku na Krzemieniec, pozo- 
stawiając na pobojowisku przeszło trzy 
stu zabitych i mnóstwo koni. 

W 3-ej armji wypad pociągu pan- 
cernego „Zagonczyk“, wzmocnionego 
czterema plutonami piechoty z Włoda- 
wy, w kierunku Domaczewa, zmusił 
508 pu łk piechoty sowieckiej do cof 
nięcia się. Na pobojowisku pozostało 

około stu rannych i zabitych. 
Front Północno - Wschodni. 

Działania pod Janowem, Pratulinem i 
Brześciem, prowadzone przez grupę 
poleską przy koncentrycznem współ- 
działaniu grupy gen. Konarzewskiego 
z 4-ej armji, doprowadzają do odrzu- 
cenia nieprzyjaciela na prawy brzeg 
Bugu. 

Prawe skrzydło 1-ej armji utrzymu 
je Bug od Nurca przez Brok do miej- 
scowości Brańszczyk (kilkanaście kilo 
metrów na wschód od Wyszkowa), 
skąd front skręca wprost na północ do 
toru kolejowego Ostrołęka — Wysz- 
ków). W Ostrołęce, atakowanej 
gwałtownie od północy i wschodu, pla 
nuje gen. Roja zamknięcie się w twier- 
dzy. Dalej na północ słabe oddziały na 
rzece Omulew. 

  

Niesamowite przeżycia rozbitków 
Podczas szalejącej przed miesiącem 

straszliwej burzy na Oceanie Spokoj- 
nym uległ rozbiciu angielski parowiec 
„Norwith City“. Parowiec nocą wpadł 
na jedną z wystających z morza zdra- 
dliwych skał, które w tamtej okolicy, 
spowodowały już nie jedną katastrofę 
Z najwyższym trudem udało się zało-, 
dze opuścić szalupy na szalejące morze 
i wszyscy niemal pasażerowie bliscy 
już byli ocalenia, kiedy łodzie otoczo- 
ne zostały przez ogromną ilość reki- 
nów, które rzuciły się na łodzie, wy- 
wracając je. Na oczach pozostałych, 

„ żarłoczne potwory morskie poszarpały 
na szczępy kilku marynarzy i dwóch 
podróżnych. Walka na śmierć i:życie 
z rekinami trwała kilka godzin i była 
by skończyła się tragicznie dla wszyst- 
kich rozbitków, gdyby nie nagłe zja- 
wienie się ogromnych krabów i szczu- 
rów morskich, które zaatakowały re- 
kinów. 

Kilkunastu rozbitkom udało się do- 
płynąć do niewielkiej wysepki koralo- 
wej, całkowicie bezludnej, na której 
spodziewali się znaleźć ratunek przed 
rozszalałem morzem i jego potwornemi 
mieszkańcami. Ale już po paru godzi= 
nach okazało się, iż wysepka roi się 
od wszelkich przerażających gadów, 
które w ogromnej ilości zamieszkały 
w rozpadlinach wyspy. 

Ogromne jaszczurki, wielkości pra 
wie pół metra, pająki oraz kraby i 
szczury morskie otoczyły ze „.wszyst- 
kich stron obozowisko  nieszczęśli- 
wych rozbitków. 

Walcząc przy pomocy odłamków 
wioseł i kamieni, bronili się rozbitko- 
wie w ciągu kilkunastu godzin, kiedy 
siły zaczęły ich opuszczać a dwie oso- 
by z pośród ocalonych padły już o- 
fiarami przerażających gadów. 

Ostatnim środkiem ratunku okaza- 

ło się ognisko, które po bardzo wiełu 
trudach udało się wreszcie rozpalić a 
które powstrzymało ataki rozjuszonych 
potworów. Jednocześnie ognisko to sta 
ło się sygnałem, który został dostrze- 
żony przez przepływający w oddali 
parowiec. : 

Przywiezieni do Sydney rozbitko- 
wie noszą ślady ciężkich obrażeń, za- 
danych przez ukąszenia potworów 
„koralowej wyspy a niektórzy z oca- 
lonych pod wpływem tych niesamowi- 
tych przeżyć doznali silnego wstrząsu 
nerwowego. 
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MIANOWANIE KIEROWNIKA RADjO 

STACJI WATYKAŃSKIEJ 

Kierownikiem. radjostacji Waty- 
kańskiej mianowany żostał dotych- 
czasowy rektor Uniwersytetu Gregor- 
jańskiego, -0. Giuseppe  Gianfrance- 
schi, który będzie też sprawował 
dogląd nad osobistym aparatem  na- 
dawczym Papieża, który istnieć bę- 
dzie niezależnie od radjostacji Waty- 
kańskiej i służyć będzie wyłącznie 
do użytku Papieża. 

sdi 

WRAŻENIA Z WYCIECZKI DO WĘGIER 
Znowu w pociągu. Równina Wę- 

gierska. Cała w kulturze. Rezerwa- 
tów dawnej „,puszty'* pozostało nie 
dużo. Uprawa pól i pėlek ' doprowa- 
dzona do wysokiego poziomu. Wy- 
zyskane warunki gleby i klimatu dla 
produkcji różnorodnej i specjalnej: tu 
morele, tam ogórki i tu i tam, po ca- 
łym kraju, winnice. 

Wpatrzeni wciąż w ten nieznany 
kraj przez okna wagonu, po 3 godzi- 
nach jazdy zbliżamy się do południo 
wego krańca dzisiejszych Węgier, zbli 
żamy się do drugiego po stolicy mia- 
sta, Szegedu. 

Nas oczekują. W centrum tłumu 
na peronie grupa panów w cylindrach, 
ze złotemi łańcuchami na czarnych 
ubraniach. Senat Uniwersytetu: De- 
legacje studentów. Chór i orkiestra. 
Witają nas dźwięki „Boże coś Pol- 
skę“. 

Dr. 

že jest to asystent, 

delegacji krótko odpowiada 

naszymi gospodarzami 
się 

Właściwego naszego hymnu 
tu nie znają. Rector Magnificus Prof. 

Gyórffy zwraca się do nas z 
przemówieniem po węgiersku, a je- 
den z obecnych biegle tłumaczy po 
polsku. Dowiadujemy się później, — 

Węgier , który 
dłużej przebywał w Polsce. W imieniu 

Rektor 
_ ,Zdziechowski. Po zapoznaniu się z 

i przywitaniu 
z dawnym znajomym prof. Iva- 

nyi, przechodzimy na drugą stronę, ków okresami 
dworca, gdzie delegacje studentów, lub podobieństwem walk o niepodle- 
w takt muzyki przechodzą przed na- głość. Jako botanik wspomniał o ro- 

mi krokiem marszu ceremonjalnego. 
W hotelu każdy z nas w numerze 

swym zastaje biało-czerwone goździ- 
ki i numery miejscowych pism z powi 
talnemi artykułami wstępnemi. 

Przyjemne w nastroju zebranie za- 
poznawcze w domu prof. Kogutowi- 
cza, wybitnego geografa, jest za- 
kończeniem dnia. Są dwie rodacz- 
ki, Prof. Kogutówicz oraz jedna z pań 
obecnych wspomina swój pobyt z 
wycieczką naukową w Wilnie, przed 
sześciu laty. 

Właściwe zetknięcie się z Uniwer- 
sytetem nastąpiło nazajutrz. Jest 
jeszcze jedna wspólność z Wilnem, po 
za łącznikiem z przed wieków. Prze- 
niesiony z Kołoszwaru Uniwersytet w 
Szegedzie musiał być zorganizowa- 
ny, stworzony na nowo tak, jak nasz 
po 90-u latach nieistnienia. Nie mógł 
również przewieźć dawnych swych 
zbiorów, a miał trudności tem więk- 
ksze jeszcze, że nie posiadał żadnych 
gmachów, więc jedne dopasowywał, 
drugie wznieść musiał. 

„Gdyšmy w togach naszych wileń- 
skich a Senat tutejszy w czarnych 
swych togach zajęli w Auli miejsca, 
Rektor zagaił zebranie, 

strzanych wszechnic i o dziejach 2 
narodów bratnich, złączonych od wie 

wspólnych  dynastyj 

Ё ас wspomina- 
jąc o dziejach naszych dwóch sio- 

ślinie, która miewa czasy rozkwitu i 
kwiatu, a czasem zachowuje tylko cier 
nie. Z gleby węgierskiej ofiarował 
gałązki tej rośliny w kunsztownem 
pudle jako dar — pozdrowienia dla 
Wszechnicy Wileńskiej. Wreszcie 0z- 
najmił, że Uniwersytet w Szegedzie 
mianował wypróbowanego przyjacie- 
la Węgier Rektora Zdziechowskiego 
swoim doktorem honorowym. Odpo- 
wiedział przemówieniem po łacinie Re 
ktor Zdziechowski. Mnie przypadł za- 
szczyt złożenia w imieniu Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego wieńca pod 
tablicą pamiątkową poległych z Uni- 
wersytetu Szegedzkiego. 

Akt ten cały, o którym tu zmuszo- 
ny jestem tylko pokrótce wspomnieć, 
nacechowany był wielką powagą i 
wielką serdecznością. 

Przejawiała się ona też dalej, gdy 
nam pokazywano miasto, nowowznie 
sione gmachy różnych zakładów 
Uniwersyteckich, bazylikę z potężne- 
mi organami, 3-mi co do ilości re- 
gistrów na świecie, muzeum, klasztor 
Franciszkanów, brzegi Ciszy. Sym- 
patje dla Polski, a w szczególności 
dla Wilna znalazły wyraz w szeregu 
toastów na oficjalnym obiedzie, wy- 
danym tegoż dnia, a gdy podczas 
wieczornego przyjęcia w wykwint- 
nem mieszkaniu  profesorstwa  Iva-* 
nyich na plac przed ich domem sta- 
wiły się delegacje studentów, — ой- 
śpiewały szereg pieśni, hymn po pol- 
sku a z latarkami 
że tworzyły litery V. P. — vivat Polo- 
nia, żałowałem, że z Wilnian tylko 

ustawiły się tak, Uniwersytetu prof. 

nas nie wielu mogło to słyszeć 1 
widzieć. 

W programie naszego pobytu w 
Szegedzie przewidziane było, — се- 
lem zapoznania nas z okolicą w 
szerokim promieniu i specjalnościami 
produkcji krajowej — zwiedzenie 

dominium państwowego Mezóhegyes. 
O kilkadziesiąt kilometrów od Sze- 
gedu leży centrum administracji 
dwudziestu kilku folwarków. Poka- 
zano nam w stadninie cudowne oka- 
zy rasy anglo - arabskiej, wzorowe 
obory, bażantarnię a potem zawie- 
ziono nas na połacie pozostałej „pu- 
szty“, gdzie pasą się tabuny koni i 
stada rasy węgierskiej. 

Tak w skrócie kilkuminutowym 
mogłem wspomnieć o trzech dniach 
spędzonych w atmosferze braterskiej 
przyjaźni. A przez kalejdoskop rze- 
czy widzianych przewikłało się jak 
nić to rzadkie a może najcenniejsze 
z wrażeń — obcowanie z ludźmi o 
wysokiej kulturze i dlatego natural- 
nymi. 

W drodze powrotnej do Budape- 
„sztu towarzyszył nam tenże profe- 
sor Csekey, nieodłączny nasz pra- 
wie cicerone przez dni następne. Po 
za niezwykłą życzliwością zawdzię- 
czamy mu dużo ułatwień. — Czekały 
na nas paczki zaproszeń, dnie były 
gęsto zapełnione. Przyjęcie urządzo- 
ne przez Ministra Oświaty niedaw- 
nego gościa Polski, hr. Klebelsber- 
ga, przyjęcie wydane przez Rektora 

Doleżal, wieczór 
u prof. Eckhardta. Trafiliśmy zaraz 
nazajutrz po przyjeździe w Uniwer- 

sytecie stołecznym na rzadką  uro- 
czystość. Promocja sub auspiciis Gu 
bernatoris (dawniej Regis). Upowa- 
żniają do tego stopnie celujące pod- 
czas całych  studjów, począwszy od 
szkoły średniej do dysertacji włą- 
cznie. Tym razem dwuch było kan- 
dydatów, jeden z Wydziału prawne- 
go, drugi z humanistyki. Tu widzia- 
ło się cały splendor tradycji i zwy- 
czajów węgierskich. Senat w stro- 
jach narodowych, niezmiernie pod- 
kreślających rasowe postacie. Na 
wstępie swego przemówienia Jego 
Magnificencja Rektor powitał nas 
jako przedstawicieli Uniwersytetu Wi 
leńskiego. Wyrazy: Polska, Wilno, i 
Stefan Batory wywołały oklaski pu- 
bliczności cały ceremonjał promocji 
przemówienia, odczytanie streszczeń 
prac doktorskich, przysięga, wre- 
szcie sama promocja były doskonałą 
ilustracją tej cechy, uderzającej na 
Węgrzech na każdym kroku: niewy- 
rzekania się tradycji i przeszłości, 
trwania przy swych  odrębnościach. 
To też zadziwia na Węgrzech, gdzie 
większość zabytków doszczętnie 
zmieszana została za czasów pano- 
wania tureckiego, to dążenie do od- 
budowy przez nawiązanie do daw- 

nej tradycji. Wynika stąd jakieś 
zespolenie  pierwi astków, nad któ- 
rem dominuje i wszystko przepaja i 
cementuje jedno: umiłowanie 
ojczyzny, patrjoty zm. 

Stąd ta jednolitość obrazu. 

Stąd to godzenie się epok różnych, 
bo dziesiątki lat trwały wysiłki Na- 
rodu do wskrzeszenia i uzmysłowie- 

nia znamion dawnej świętości. Stąd 
ten rozmach przy zakładaniu rzeczy 
nowych. I stąd to, co mnie jako ar- 
tystę ucieszyło tak niezmieriie: że 
sztuka jest przywoływana pierwsza 
do apelu, że może ona nadawać pię- 
kno i razem z dźwiganiem budowy 
tworzyć oblicze,  Charakterystyczny 
szczegół: w Szegedzie, przed bazy- 
liką, będącą na wykończeniu, pow- 
staje jeden z centralnych gmachów 
Uniwersyteckich z olbrzymim dziedziń 
cem, przypominającym włoskie cor- 
tile. Daleko jeszcze do końca budo- 
wy, różne Części jeszcze w stanie 
surowym, a jednak w dolnych  kruż- 
gankach już umieszczone są popiersia 
wielkich ludzi, mające stanowić jak- 
by panteon historji węgierskiej. Dru- 
gi fakt: w Budapeszcie Minister hr. 
Kleberberg pokazywał nam Archi- 
wum Centralne przez niego stworzo- 
ne a umieszczone w przebudowanym 
na ten cel gmachu. Archiwum. Półki 
z krociami tek. A jednocześnie nada- 
no tej instytucji charakter poglądowy 
historji oświaty na Węgrzech. Przez 
wszystkie piętra na ścianach  kory- 
tarzy i plafonach freski, mające zo- 
brazować  historję kultury na Wę- 
grzech, od najdawniejszych jej po- 
czątków do dni dzisiejszych. 

To samo tyczy się piełęgnowania. 
Sztuki ludowej jej 
objawach. 

: Dla tego też sam Peszt, , po- 
mimo że jest miastem o zakroju mię- 
dzynarodowym, ma swoje cechy spec- 
jalne, to co zaciekawia i przywiązu- 
je 

we wszystkich  



  
  

Pan Marszałek Piłsudski 
PRZYJĄŁ W WILNIE FRANCUSKIEGO MINISTRA LOTNICWA. 

W niedzielę o godz. 12 w południe 
przybył do Wilna w celu złożenia wi- 
zyty Panu Marszałkowi Piłsudskiemu 
francuski minister Lotnictwa Laurent 
Eynac. 

Pan minister przebył drogę powie- 
trzną z Warszawy do Porubanku na 
samołacie polskim typu Fokker w prze 
ciągu trzech godzin. Przyjazd dostoj- 
nego gościa poprzedził przylot aeropla 
nu francuskiego pilotowanego przez 
dwu oficerów Francuzów z misji fran- 
cuskiej w Warszawie. 

Na lotnisku p. ministra powitali pp. 
wojewoda Raczkiewicz, prezydent Fo- 
lejewski, reprezentanci wojskowości, 
prasy, władz miejscowych i in. Wraz 
z ministrem Eynacem przybył do Wil- 
na szef francuskiej misji wojskowej w 
Warszawie gen. Denain, szef lotnictwa 
wojskowego pułk. Rayski towarzyszą 
cy ministrowi w podróży z Paryża do 
Polski mjr. Tarnier i kpt. Peequer. 

Minister Eynac zatrzymał się 
parterowych apartamentach pałacu wo 
jewody. 

M 

Niemal równocześnie z przylotem 
francuskiego ministra lotnictwa na lo- 
tnisku w Porubanku, przybył samocho 
dem z, Pikiliszek do Wilna Pan Mar- 
szałek Józet Piłsudski i zamieszkał w 
górnych salonach pałacu reprezentacyj 
nego. W pół godziny później Pan Mar 
szałek Piłsudski przyjął u siebie fran- 
cuskiego ministra i spędził z nim trzy 
kwadranse na ożywionej rozmowie. 
O godz. 13.30 wojewoda Raczkiewicz 
podejmował śniadaniem Pana Marszał 
ka Piłsudskiego i ministra Eynaca 
wraz z gen. Denair, pułk. Rayskim о- 
raz przybyłym bawiącym dziś w Wil- 
nie ppułk. Beckiem. 

O godz. 15 minister Eynac odleciał 
z powrotem do Warszawy w towarzy- 
stwie tych samych osób, które z nim 
przybyły do Wilna oraz pułk. Becka. 
P. ministra oprowadzał na lotnisko w 
Porubanku woj. Raczkiewicz. 

Po wyjeździe z Wiląa min. Eynac'a 
pan Marszałek Piłsudski odjechał sa- 
mochodem do Pikiliszek. 
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5 Dziś 

Jutro 
Sykstusa 

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

z dnia 2. VIIL 1930 1. 

Ciśnienie średnie w mm. 757 

    
    
   

   

W. słońca o godz. 3 m.59 

  

   
/. słońca o godz. 7 m. 25 

Temperatura Średnia -l- 16 

Temperatura najwyż га -1-19 

Temperatura najniższa -|- 10 

Opad w milimetrach: 2 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: przelotny deszcz. 

, Zachodni 

  

KOŚCIELNĄ 
— Nieustanna adoracja Przenajświęt- 

szego sakramentu. Dnia 6 sierpnia w koście 
le w Synkowiczach przypada całodzienna 
adoracja Przenajświętszego Sakrameutu, dn. 
T sierpnia w kościele w WołŁkowysku, dnia 
8 sierpnia w Ostrowcu, diia 9 sierpnia, w 
kościełe w Nowym Dworze. 

Dnia 6-sierpnia przypada: odpust w na- 
stępujących kościołach: Brzestowica Wielka, 

any, Spas, Synkowicze, Wawiórka, Wa 
silków. Zadziew. (k) 

URZĘDOWA 
— Konferencja w sprawie Targów. W 

dniu wczorajszym z inicjatywy p. wojewody 
WŁ Raczkiewicza odbyła się konierencja, 
która miała na celu zaznajomienie przedsta- 
wicieli poszczególnych urzędów z postępem 
prac dotyczących organizacji Il Targów Pół 
nocnych oraz omówienie ewentualnej współ 
pracy z urzędami. Udział w konferencji przy 
jęli przedstawiciele władz  niezespolonych, 
starostowie powiatowi oraz naczelnicy po- 
szczególnych wydziałów urzędu wojewódz- 
kiego. Komitet Targów reprezentowany był 
przez p. prezydenta Folejewskiego i dyrekto 
ra inż. Łuczkowskiego. 

Dyskusję zagaił p. woj. Raczkiewicz i 
nawiązując do powodzenia, jakie miały |-sze 
Targi Północne, nakleśliwszy zadania i cele 
przedsięwzięcia, zaapelował do zebranych, 
ażeby wszelkiemi siłami dopomogli komite- 
towi ĘÓW: na którego czele stoi prezy- 
dent m. Wilna, do należytego urządzenia 
Targów,. Prezydent Folejewski, zaznaczyw- 
szy, że głównym inicjatorem pierwszych Tar 
gów był p. wojewoda, zauważył że na opóź 
nienie robót wpłynęło wahanie, czy ze wzglę 
du na położenie ekonomiczne nie należało- 
by Targów odłożyć. Zwyciężyła koniecz- 
mość utrzymania tradycji i kontynuowania 

*idei Targów Północnych, jako instytucji sta- 
j, oraz momeńt wykorzystania pierwszo- 

rzędnego pięknie położonego terenu, pozosta 
łego budynku i t. du 

W tym to Peszcie danem nam by- 
ło przebyć całe 4 dni. Miewaliśmy 
często pa 2 przyjęcia dziennie: śnia- 

   

dania, bankiety, a jednak wyzyska- 
liśmy wszystkie pozostałe godziny 
dla zwiedzenia miasta, kościołów, 
muzeum, nawet owej słynnej wyspy, 
Margaretheninsel na Dunaju ze słyn- 
nemi urządzeniami kąpielowemi i le- 
czniczemi. Parki te stanowią jakby 
jeden ogród zaczarowany. A jednego 
wieczoru iluminacja brzegów  Du- 

' naju z bielą gmachów na wzgórzach 
stanowiła wizję feeryczną. 

Z wrażeń z muzeum niezapomnia- 
ne pozostają dla mnie chwile prze- 
żyte przed tak znanym z reprodukcji 
portretem młodego człowieka  Gior- 
gione i portretem kobiecym Goyi. Do- 
dam, że w muzeum tem —Sztuk Pię- 
knych — znajduje się cykl „Polonia* 
„Grottgera. 
© W dniu ostatnim złożyliśmy w obe- 
<ności przedstawicieli miasta, Uniwer- 
Sytetu i Politechniki przy pomniku 
Kossutha wieniec o barwach polskich 
z nadpisem: „Bohaterom Węgierskich 

walk o niepodległość — Uniwersytet 
Stefana Batorego w Wilnie". Wieczór 
zaś ostatni spędziliśmy jakby na 
własnem  terytorjum, w gościnnych 

„gPartamentach naszego posła p. Ła- 
zarskiego, 

„ Przez czas pobytu w Węgrzech 
miałem satysfakcję wywdzięczenia się 
w imieniu Uniwersytetu Tym, co na 
uroczystości nasze przesłali nam 
adresy z życzeniami, przez wręcze- 
nie medalu pamiątkowego i księgi na- 
szej uniwersyteckiej. 

NIKA 
Z kolei wysłuchano dłuższych wyjaśnień 

i informacyj dyrektora Targów Północnych 
Łuczkowskiegó o stanie przygotowań do 
Targów. Ilość sprzedanych miejsc przekro- 
czyła już połowę wszystkich, jakie wogóle 
będą do dyspozycji. Targi obejmą  cało- 
kształt sztuki ludowej i przemysłu ludowego 
według poszczególnych regionów od Wilna 
po przez wszystkie dzielnice Rzeczypospoli- 
tej. Targi będą obejmowały szereg działów, 
m. in. dział rolniczy z uwzględnieniem pro- 
dukcji roślinnej i zwierzęcej, specjalnie таг 
stwa, rybołóstwa, leśnictwa i t. d. Targi mie 
ścić się będą w istniejącym głównym pawi- 
lonie, a dalej stanie szereg pawilonów róż- 
nych firm. Żajęty również ma być gmach 
szkoły im. Dmochowskiej, parter wydziału 
sztuki, a monopole państwowe zajęły budy- 
nek teatru letniego. Zapewniony jest udział 
Estonji i Łotwy, a także inne państwa mają 
wziąć udział. 

Wkońcu dyr. Łuczkowski, przedłożył pod 
adresem urzędów państwowych i samorzą- 
dowych szereg postulatów. 

— Badanie stanu zdrowotności. Do Wil 
na przybył delegat M. Spr. Wewn. dr. Got- 
lib, który badał wczoraj stan urządzeń zdro- 
wotnych. 

— Zginą cudactwa językowe w doku: 
mentach urzędowych. Z uwagi na to, że czę 
sto styl dokumentów stanu cywilnego szwan 
kuje strasznie co jest wynikiem dosłowne- 
go tłomaczenia aktów z języka rosyjskiego 

«lub niemieckiego. M. S.W. opracowuje teks- 
ty dia wszelkich dokumentów i aktów urzę- 
dowych. istnieje również projekt wprowa- 
dzenia jednego wzoru, obowiązującego na 
terenie całego państwa, dla metryk urodze- 
nia, świadectw Śmierci, aktów ślubnych i 
tp. 

MIEJSKA 
— Pan wojewoda zatwierdził projekt 

nabycia dla miasta placu. Jak się dowiadu- 
jemy ze źródeł miarodajnych Rada miejska 
m. Wilna uchwaliła w swoim czasie naby- 
cie placu przy ul. Łukiskiej i wystąpiła z 
wnioskiem do p. wojewody o zatwierdzenie 
tego kupna. Ze względu na to jednak, że 
projekt kupna nie był odpowiednio uzasad- 
niony pan wojewoda odrzucił go. 

Obecnie jak się dowiadujemy p. woje- 
woda zmienił swą uchwałę i projekt kupna 
zatwierdził gdyż p. prezydent miasta nade- 
słał uzasadnienie wykazujące iż potrzeba ku- 
pna zachodzi dla poszerzenia terenu szpital 
nego w związku z przyszłą rozbudową Szpi- 
tala i szeregu innych poważnych przyczyn. 

— Opłaty w szpitałach miejskich. Ma- 
gistrat postanowił cokolwiek zwiększyć opła 
ty za leczenie w szpitalach miejskich i 
ustalić je jak następuje: za pobyt w Szpitalu 
św. Jakóba 6 zł. 50 gr. dla miejscowych i 
"1 zł. 50 gr. dla przyjezdnych za dobę, szpital 
Sawicz 5 zł. (5.75), żydowski 6. zł. 50 gr. 
(7.30) i dziecięcy 6. 30 gr. (7.30.). 

— Gdzie będzie przeniesiony rynek an- 
tokolski. Magistrat wyznaczył komisję, któ- 
ra zajmie się wyszukaniem placu w celu 
przeniesienia. tam rynku z terenów gdzie 
obecnie budują się gmachy szkolne. 

4 sę й = 

Wyjeżdżając z kraju, spodziewali- 
śmy się wrażeń wielu, różnorodnych, 
głębokich. Kraj o tysiącletniej histo- 
rji, Naród innej rasy nie mogą nie 
przykuwać uwagi i nie wzbudzać za- 

interesowania. Wrażenia, jakieśmy 
wywieźli, przeszły nasze  oczekiwa- 

nia. 
W czasach, gdy sami wobec tylu 

stoimy zagadnień i tyle zadaniom spro 
stć musimy, rozumie się innych, któ- 
rzy z trudnościami walczą. I oto po- 
znało się kraj, zmniejszony do  3-j, 
części dawnego terytorjum a stawiają- 
cy sobie ambitne zadanie nie utra-i 
cenia niczego ze swej kultury. Pań- 
stwo obszaru 93 zaledwie tys. kilom. 
kwadr. a więc mniej niż 1/6 część 
Polski przy 8 miljonach ludności 
utrzymuje 4 uniwersytety, kilka aka- 
demji i innych wyższych uczelni. Po- 
znało się lub obserwowało ludzi, któ- 
rzy na różnych szczeblach społecz- 
nych od najwyższych do najniższych 
po za pracą dnia codziennego i w tej 
pracy właśnie też przejęci są wspó- 
Iną ideą. 

W tym wysiłku, dochodzącym do 
bólu, w tej > sobie leży naj- 
wyższa godność. 

" Gdy miał odejść pociąg i żegna- 
łem się z jednym z naszych gospoda- 
rzy, cisnęły mi się ną usta te słowa: 
„z wilgotnemi oczami opuszcza się 
Węgry, bo się je poznało”. 

Ferdynand Ruszczyc 

$ о 

SADOWA 
— Osobiste. Prokurator Sądu Apelacyj- 

nego w Wilnie p. Józef Przyłuski powrócił z 
urlopu wypoczynkowego i objął  urzędo- 
wanie. 

WOJSKOWA 
— świadczenia wojenne. Z dniem 1 bm 

weszło w życie rozporządzenie Min. Spraw 
Wojsk. o osobistych świadczeniach wojen- 
nych. Powstanie obowiązku osobistych 
świadczeń wojennych na mocy rozporządze- 
nia Rady Ministrów podaje do wiadomości 
powiatowa władza administracji ogólnej 
droga plakatów lub w każdy inny sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowoś- 
CI. 

Od obowiązków osobistych Świadczeń 
wojennych wolni są kobiety ciężarne i kar- 
miące, osoby chore i fizycznie ułomne na 
podstawie świadectwa lekarskiego, posłowie 
i senatorowie oraz te osoby, co do któ- 
rych nastąpi porozumienie właścwych mini 
strów z min. spraw wojsk. lub naczelnym 
wodzem. 

Minister spraw wewn. decyduje, którzy 
cudzoziemcy są zwolnieni od obowiązku 
świadczeń. . 

PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 

— Stan bezrobocia. Liczba bezrobotnych 
na terenie Wilna wynosi obecnie 2637 osób 
w tem 1838 mężczyzn 789 kobiet. 

W stosunku do ub. tygodnia bezrovo- 
cie zmniejszyło się o 63 osoby. 

Poradnie przy ośrodku zdrowia. Wczo- 
raj przy ośrodku zdrowia (Wielka 46) o*war 
wczoraj poradnię chorób skórnych, zas w 
najbliższym czasie przy ośrodku powstaną 
poradnie: przeciwgruźlicza, sportowa + prze 
ciwalkoholowa. 

RÓŻNŁ 

— Errata. W dniu wczorajszym podaliś- 
my wiadomość o rzekomym wyjeżdzie na 
kurację ]. E. biskupa Bandurskiego. Wiado- 
mość ta w istocie dotyczyła J. E. ks. bisku- 
pa K. Michalkiewicza, który w dniu wczoraj 
czym udał się na kurację do Szczawnicy. 

Za ten błąd przepraszamy dostojne 0so- 
by, których informacje dotyczyły jak rów- 
nież naszych czytelników. 

  

— Subsydjum dla żeńskiej szkoły zawo- 
dowej. Na.skutek starań Wydziału Powia- 
towego Sejmiku Święsiańskiego popartych 
przez p. wojewodę, Ministerstwo WR i OP 
przyznało dla żeńskiej szkoły zawodowej 
w Nowo - Święcianach subsydjum na rok 
szkolny 1930 — 31 w kwocie 1193 zł. 68 
gr. miesięcznie. 

— ОЭгибсу — harc *ki, obecne w Wil- 
nie, które mają zaświadczenia przejazdu 
na zlot pomorski, winny złożyć te zaświad 
czenia w Sekretarjacie komendy chorągwi 
żeńskiej, Mała Pohulanka 4 w godz. 10—11 
rano do dn. 7 sierpnia 1330 r. (czwartku) 
najpóźniej. 

   

— „Mierzawczyki* w sprzedaży. Jak się 
dowiadujemy w najbliższym czasie ukaże 
się w sprzedaży wódka monopolowa w ma- 
leńkich butelkach, zwanych pospolicie „mier 
zawczykami“. Cena tych buteleczek wynosić 
będzie 72 gr. za 40 proc. i 76 gr. za 45 
proc. wódkę. 

— Czernice. Tak obtite w tym roku 
czarne jagody zwane czernicami daw- 
no już w lecznictwie ludowem odgrywają 
ważną rolę, a ostatnio i oficjalna medy- 
cyna posługuje się niemi w pewnych wy- 
padkach. 

Świeże i suszone jagody skuteczne są 
w razie biegunki i innych dolegliwości żo- 
łądkowych często też używa się czernic w 
formie soków albo wina. 

NADESŁANE 

PRZEZIĘBIENIA: 

Togal jest bardzo skutecznym środkiem 
przeciwko grypie i dlatego tez z powodze- 
niem stosuje się ten środek celem 
zapobiegania wszelkiego rodzaju przezię- 
bieniom. Niezwykłe powodzenie i rożpowsze 
chnienie Togalu. należy przypisać doskona- 
łym wynikom, jakie osiągnęli lekarze i klini- 
ki ordynując w tych wypadkach tabelki To- 
gal. 

TEATR I MUZYKA 

—Teatr miejski w Lutni. Dziś w dalszym 
ciągu iskrząca się humorem i werwą fran- 
cuska krotochwiła Praxy „Jej chłopczyk”, wy 
wołująca huragany Śmiechu i wesołości dzię 
ki doskonałej grze całego zespołu oraz nad 
wyraz zabawnym sytuacjom. 

Obsadę tworzą wybitniejsze siły zespołu 
z Wernicz i Wyrzykowskim na czele pod 
reżyserją R. Wasilewskiego. 

Bilety kredytowane i zniżkowe ważne. 
— Teatr Letni, „Wino, kobieta i dan- 

cing“. Wyposażona humorem,  wybornemi 

dowcipami i aktualnemi powiedzeniami zna- 

komita komedja $. Kiedrzyńskiego „Wino, 
kobieta i dancing", zdobyła sobie kolosal- 
ny sukces w teatrze letnim, który codzien- 
nie jest przepełniony i rozbrzmiewa wesołoś- 
cią na tej wspaniałej komedji. 

Dziś „Wino, kobieta i dancing". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od 2 do 4 b. m. 

zanotowano w Wilnie wypadków 60 — w 
tem kradzieży 6, opilstwa 33, przekroczeń 
administracyjnych 20. 

krądziona przez dorożkarza. 
Jankowska Marja (Lwowska 55) za- 
meldowała policji o kraizieży 10 dola 
rów i 5 złotych przez dorożkarza Ka- 
rolewicza Eugenjus7a, u którego w 
czasie rewizji pien.zdzy tych nie od- 
naieziono. - 

— Napad па bylego policjanta. 
3 b. m. w no:y przy zbiegu ulic 

Lwowskiej i Kaiwaryjskiej napadnięty 
został b. policjant Steckiewicz  [ózef 
(Słomianka 10) przez 4 nieznanych 
osobników, którzy go ciężko poranili 
nożem w okolicy s2rca. — Pregotowie 
pizewiozło go w sianie ciężkim do 
szpitala żydowskieg?. Tło zajścia nie- 
znene. 

— Usiłowanie sa .:obójstwa. Besi- 
kiiska Helena (Skoo:wka 6) zażyła 
ni: ustalonej trucizay. Pogotowie 0d- 

wa 

V Ogólnopolski Zjazd 
Podoficerów Rezerwy 

W niedzielę rano rozpoczął się w 
Wilnie V Ogólnopolski zjazd delega- 
tów podoficerów rezerwy. Obrady po- 
przedziła Msza św., odprawiona w O- 
strej Bramie przez JE ks. Biskupa Ban 
durskiego, który też z okazji zjazdu wy 
głosił kazanie podkreślając znaczenie 
zjazdu oraz zadanie jakie ciąży na pod 
oticerach rezerwy w czasie wojny i 
pokoju. 

Po nabożeństwie uformował się po 
chód do pałacu. Tu w obecności licz- 
nie zgromadzonych uczestników zjaz- 
du i publiczności udekorował krzyża- 
mi zasługi ośmiu podoficerów rezerwy. 

Po tym akcie udano się na plac Łu 
kiski, do miejsca stracenia powstańców 
1863 r. Tu w obecności oddziałów 
związku, dowborczyków, strzelca, szwa 
dronu 4 p. uł. oraz licznych pocztów 
chorągwianych złożono wieniec. 

Same obrady zjazdu rozpoczęły się 
przed pierwszą w Sali Miejskiej. 

Otworzył zjazd prezes zarządu głó 
wnego p. Jakóbowski, prosząc na prze 
wodniczącego obradom prezesa Okr. 
Pomorskiego Tycnera. Z kolei przemó- 
wienia powitalne wygłosili: p. woje- 
woda Raczkiewicz (w imieniu prem- 
jera) JE ks. Biskup Michalkiewicz 
(przemówienie te nagrodzili zebrani ist 
ną burzą oklasków) JE ks. biskup Ban 
durski, gen. Bałachowicz im. Fidac'u 
płk. Krzyżanowski i inni. 

W godzinach popołudniowych u- 
dano się autobusami do Trok gdzie 
spożyto wspólny obiad żołnierski, je- 
żdżono łódkami i tańczono. 

Dzień drugi Zjazdu poświęcony 
został obradom w sali klubu  kolejo- 
wego. 

Wysłuchano sprawozdania pre- 
zesa Zarządu Głównego z działalności 
związku; komisji rewizyjnej, dokona- 
no wyborów poszczególnych komisyj 
obradujących następnie w bocznych 
salach dyskutowano na temat wy- 
głoszonych sprawozdań. 

Wieczorem nastąpiło oficjalne zam 
knięcie Zjazdu. 

wiczło desperatkę w stanie niezagraża 
jącym życiu do szpitala żydowskiego. 

— Ofiara nałogi. W nocy z 2 na 3 
b. m. funkcjonarjusz policji znałazł na 
tucy i dostarczył lo szpitala zatrutego 
alkoholem nieznaj..mego mężczyznę, 
któvy w ciągu kilku godzin do nizy- 
ton:nošci nie pow-5 if i zostai odwie- 
zicny do szpitala, 

— Ujęcie poszukiwanego. 2 b. m. 
został zatrzymany Haikowski Włady- 
sław, poszukiwany przez urząd śled- 
czy w Krakowie. 

Katastroia z samochodem wędliniarzy. 
2 b. m. w nocy autem ciężarowem na- 

leżącem do cechu rzeźników i wędliniarzy 
powracali z Grzegorzewa szoter Szukszta 
Jan, ekspedytor Bohdanow Prokop,  Gize- 
wicz Jan i robotnik z Grzegorzewa ĮJodko 
Władysław. W drodze zepsuły się akumula- 
tory i zgasło światło, wobec czego dla wska 
zywania drogi szoferowi Bohdanow i Jodko 
stanęli na stopniach auta. Koło maj. Ponar 
nastąpiło zderzenie z innym ciężarowym sa- 
mochodem, jadącym ze strony przeciwnej. 
Jodko i Bohdanow zostali strąceni z auta, 
przyczem Jodko złamał rękę, zaś Bohdanow 
wskutek odniesionych obrażeń zmarł w dro 
dze do szpitala. Jodko zam. w Wilnie przy 
ul. Legjonowej 55, zaś Bohdanow przy ul. 
Mickiewicza 45. 

— Samosąd nad nieuważnym szoferem. 
Wczoraj rano szofer taksówki 14054 przeje- 
chał na ulicy Zawalnej 14-letnią Annę Mak- 
simównę, która uległa ciężkiemu: zgruchota- 
niu nogi. 

Przechodnie widząc wypadek usiłowali 
pobić szofera lecz  niedopuścili do tego 
dwaj kolejarze, którzy wezwali na pomoc 
zolicję. 

— Najście na sklep. Dwóch osobników 
wywołało awantury w sklepie z owocami 
przy ul. Konarskiego 48. 

Awanturnicy chcieli zdemolować sklep 
lecz gdy przybyła policja zdołali oni zbiec. 

— Zatrzymanie emisarjusza komunistycz 
nego. W. Wilejce na dworcu ujęto emisarju- 
sza komunistycznego przybyłego z Sowie- 
tów, w walizie którego znaleziono różne 
druki i okólniki do jaczejek w Polsce. 

— Męty społeczne hulają bezkarnie w 
ogrodzie Bernardyńskim. Żuchwałość na- 
pastników, którzy za teren działania obrali 
ogród Bernardyński przechodzi, wszelkie po 
jęcie. Będąc pewni bezkarności, bandy ulicz- 
ników wywołują zajścia już nietylko na 
bocznych alejach napastując pojedyńczych 
spacerowiczów, lecz tuż przy estradzie kon- 
certowej. Tego rodzaju skandaliczne zajście 
miało miejsce w ub. sobotę, podczas kon- 
certu symfonicznego. Krzyki, jęki i wołania 
o pomoc, wypłoszyły większość spacerują- 
cych, zaś na „placu* pozostała jedynie grup 
ka podejrzanych osobników i kilku policjan 
tów, którzy przybyli już po zajściu wezwa- 
ni przez administratorkę orkiestry. 

Kilka osób z orkiestry, widząc co się 
święci, zabarykadowało się w przebieralni 
pod estradą, gdzie przesiedzieli dłuższy czas. 

Jeden z muzykantów Skurkowicz wycho 
dząc z ogrodu został dotkliwie pobity. 
  

Doktór medycyny 

Jerzy Dobrzański 
POWRÓCIŁ 

i wznowił przyjęcia chorych w zakre- 
sie ginekologji i położnictwa. A 

Zawalna 8 m. 3. od 4—5 p. p. | 

  

  

Defraudant zKowna usiłował zbiecdoPolski 
Koło Trok Litwini ujęli w chwili przekraczania granicy zastępcę dyrektora szko- 

ły technicznej w Kownie Garnasa, który zdefraudował 20 tysięcy litów i zbiegł usiłując 
przedostać się do Polski. 

Wysiedlono dwóch działaczy polskich 
Na odcinku Troki wysiedlono z Litwy 9 osób w tem dwóch działaczy polskiej 

organizacji oświatowej „Pochodnia”. 
Wśród wysiedlonych znajduje się p. M. Wasilewska z Kowna.   

Doktór Medycyny 

EUGENJA KIBORT - MAKSIMOWA 
Członek Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej 

zmarła dnia 2 sierpnia r. b. w wieku lat 48, o czem zawiadamia 

Wileńsko-Nowogródzka izba Lekarska. 

    

    
     

      

   
skiego Tow. Psychjatrycznego zmarła 

$. 

EUGENJA KIBORT 
Dr Med. Ordynator szpitala Św. Jakóba, członek Wileńskiego Oddziału Pol- 

Zarząd Wileńskiego Oddziału Polskiego Tow. Psychjatrycznego. 

. 

     tp. 
- MAKSIMOWA 

2 sierpnia 1930 r., o czem zawiadamia 

Bolszewicy porwali sierżanta KOP. 
Na odcinku Kolki kolo miasteczka Zaostrowicze, — a : 

boiszewicy uprowadzili n4 swe terytorjum sierżanta K.O.P. Sarneckiego, w chwili gdy 
arnecki przejeżdżał łodzią graniczną rzekę Mereczankę. Łódź była ostrzeliwana lecz S$ 

nie poniósł szwanku. 
Na skutek interwencji naszych władz straż sowiecka wydała zatrzymanego, zaś 

komendant tego odcinka przeprosił nasze władze za ten wypadek. 

Litwini nieprzepuścili żydów do Łyngmian 
W niedzielę, jako w rocznicę zburzenia Jerozolimy żydzi Wileńszczyzny czynili 

starania o uzyskanie zezwolenia udania się na cmentarz w Łyngmianach w pow. 
ciańskim. 

wię 

Litwini odpowiedzieli odmownie, zaś w chwili, gdy w pobliżu granicy zjawiły się 
licźne pielgrzymki, wzmocnili znacznie placówki, nikogo nie przepuszczając. 

  

LEW 
Z afrykańskiej puszczy, przychwycony 

ręką Śmiałego operatora filmowego, spo- 
gląda na nas. Wąskie, szare oczy z pod 
półprzymkniętych powiek nie wróżą nic 
dobrego. Ale te nieładne oczy mają w 
sobie wyraz dziwnej mocy i śmiałości. Znać 
w nich pana. Nie czai się, nie pełza, nie 
podchodzi. Lekkiemi, zdecydowanemi kro- 
kami, zbliża się nieustraszony.  Zwarły 
się oczy jego z oczami śmiałka — czło- 
wieka. Ręka jednego na cynglu mierzy pro- 
sto Ręka drugiego nerwowo kręci. apa- 
rat. już go ma na tej długiej taśmie: w 
ruchu i skoku i w znieruchomieniu zdumie- 
nia: I oto stał się dziw nad dziwy, lew za- 
wrócił, odchodzi.  Ustępuje, potem odda- 
lać się już będzie długiemi, równemi su- 
sami, i aż kędyś w dalekim ostępie spo- 
cznie. Zaduma się na dziwnem spotkaniem 
Swojemi szaremi oczami złemi w oddali 
mierzyć będzie te oczy inne, które zwy- 
ciężyły. 

Zwycięski hymn zwycięskich 
Boga, stanął przed Iwem. 

Myślę o tej wizji i uśmiecham się. 
Czuję się także trochę panem, który 

opanowuje świat i rzuca go sobiee pcd 
nogi, przyjemnie podniecające uczucie! 

Bo proszę państwa — miła to rzecz 
zwyciężać i.... trudna. 

Ale... zwycięstwo należy zacząć od 
siebie. Trzeba przedewszystkiem zwycię- 
żyć swoją słabość, swoje złe przyzwycza- 
jenia i skłonności. Trzeba się stać wstrze- 
miężliwym, oszczędnym i mającym środki 
do opanowania. Żeby dojść do tego — trze 
ba składać na książeczkę P. K. O. cześć 
swych zarobków, żeby te Środki rosiy. 
Trzeba to robić wytrwale, gdyż inaczej 
grozić nam może dola — niedosziego 

władcy. в Lo 

ludzi do 

Podziękowanie. 
W. P. Ordynatorowi szp. Św. 

Jakóba Dr. M. TRZECIAKOWI za 
nader sumienne wyleczenie, oraz opie- 

kę w ciężkiej chorobie składam naj- 

głębsze podziękowanie. 
J. Strzyżewski.     

ODPOCZAC OSA TS TS TEKSTAI EEA TTD TAS 

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

DO 10'SIERPNIA Е. В. 
DOESKC DST STT T EOS TEST TTT KO T 

Czyżby tylko szoferzy 
: winni? 
W swoim czasie, gdy został uregulo- 

wany ruch kołowy i pieszy, przystąpiono 
do szkolenia policji i... publiczności, drogą 
wydania szeregu zarządzeń i odezw. 

Ludziska prawie że nauczyli się chodzić 
po mieście. Przecinali jezdnię pod kątem 
prostym i przechodząc patrzyli przez pół 
jezdni na lewo, a przez pół na prawo. 

` Policja początkowo pilnowala aby pu- 
bliczność przestrzegała przepisy, stopniowo 
jednak przestała zwracać uwagę przypu- 
szczając słusznie, że każdy sam dbać będzie 
o swoje bezpieczeństwo. 

Tymczasem tak nie jest. 
Niema niemal dnia, aby Starostwo nie 

ukarało szofera za nieostrożną jazdę i jedno 
cześnie niema dnia, abyśmy nie mieli do 
zanotowania kilku wypadków. 

Któż tu winien? Szofer czy przechodzień? 
Poprobujmy kiedykolwiek jadąc samo- 

chodem obserwować jak zachowują się 
piechury na ulicy, a wówczas przyjdzie 
nam na myśl, że ludzie jakby naumyślnie, 
starają się wpaść pod auto. 

Idzie taki kandydat na 'samobėjcę na 
nic nie zważając i nie oglądając się, prze- 
chodzi ulicę najniespodziewaniej, nic więc 

| dziwnego, że nieraz trafi pod auto. 
Nie można w czambuł potępiać szofe- 

rów dlatego tylko, że niektórzy (niestety 
jest ich Ža upijają się lub ježdžą nie- 
ostrožnie. ot 

Na ulicy Niemieckiej lub Trockiej nawet 
najbardziej uważny szofer, może mieć kata- 
strofę, bo któż może przewidzieć, że idący 
spokojnie chodnikiem nie obejrzawszy się 
zejdzie na jezdnię. Nie zawsze jest czas za- 
hamować i nie zawsze można skręcić. 

Dla uniknięcia wypadków z ludźmi, na- 
leżałoby zalecić policji, baczniej  przestrze- 
gać by publiczność chodziła po ulicach tak, 
jak tego wymagają przepisy, a pozatem spe 
cjalną opieką policji powinni być otoczeni 
szoferzy-amatorzy, gdyż oni to właśnie naj- 
częściej powodują katastrofy. 

Jak tylko publiczność wileńska nauczy 
się chodzić po ulicach, ilość katastrof zmniej 
szy się o proc. W. T. 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

  

Komunikacja autobusowa 
w Wilnie 

Pisałem już kiedyś o tem, że zagadnie- 
nie komunikacji autobusowej w Wilnie na- 
leży do rzędu zagadnień zasadniczych, gdy 
ma myśleć o rozwoju naszego miasta. 

Jest to, dla mnie osobiście, rzecz oczy- 
wista oraz bezsporna i dlatego to, mimo że 
autobusowe tematy dość często trafiają na 
łamy „Słowa”, nie waham się dziś znowu 
powrócić do nich. 

Ponieważ jednak, jak zaznaczyłem, spra- 
wa jest ważna i zawiera szereg zagmatwań, 
przeto dzielę ją między kilka kolejnych 
„przechadzek*. Dziś oimówię kwestję taksy 
autobusowej, czyli, inaczej mówiąc, kwestję 
cennika biletów. 

Mam taki przykład na linji, którą naj- 
częściej jeżdżę: Siadam kiedyś w autobus 
przy ryneczku na Antokolu, prosząc o bi- 
let za 30 groszy. jestem pewien, że dojadę 
do Komendy Placu. Tymczasem przy ko- 
ściele Św. Piotra mówi mi konduktor: — 
Pan już tutaj musi wysiąść, bo do następne- 
go przystanku bilet kosztuje 40 groszy. 

A następny przystanek — to właśnie 
Komenda Płacu. Powiedźcie tylko, Państwa 
łaskawi, kto mógł przypuścić, że za dy- 
s. trzech przystanków płaci się 40 gro- 
szy? 

Skąd mogłem wiedzieć o tem ja, pa- 
miętający skądinąd, że za te same swoje 40 
groszy mogę obecnie dojechać do poczty, a 
przed kilku miesiącami mogłem dojechać aż 
do Magistratu. 

Sam jednak ten przykład nie charakte- 
ryzuje absurdalności taryf biletowych na 
autobusach. Trzeba tu dać kilka zestawień. 
Postaram się o nie. 

Ustalmy więc: 
Bilet od Ryneczku do Komendy Placu 

kosztuje 40 groszy. Bilet od Ryneczku do 
poczty, jak już wzmiankowałem, tyleż. ` 

Między ryneczkiem a Komendą Placu 
autobus zatrzymuje się 2 razy (Sapieżyńska, 
Kościół), między Ryneczkiem a pocztą 
razy (poza poprzedniemi przystankami, 
Komenda Placu, Zygmuntowska, Plac Kate- 
dralny, Królewska). Tedy zarówno za 2 
zahamowania samochodu, jak za 6 zahamo- 
wań płaci się 40 groszy. Kropka. 

Dystans Sapieżyńska — Królewska ko- 
sztuje 30 groszy. Oznacza on 4 przystanki, 
(nie liczę, jak uprzednio, przystanku koń- 
cowego). 

Ustalmy więc: za przejazd 2 przystan- 
ków płaci się więcej niż za przejzd 4 przy- 
stanków. Za 2 — 40 groszy, za 4 — 30 gro- 
szy. Obliczenie dotyczy tej samej trasy. į 

Pytam: Gdzie sens? Gdzie zdrowy roz- 
sądek? 

Pytam: Kto układał 
sprawdzał i zatwierdzał? 

Idźmy dalej! Bilet przesiadkowy od cer 
kwi na W. Pohulance do Krzywego Koła 
na Połockiej kosztuje 60 groszy, t. i. tyle, ile 
dwa kolejno nabyte bilety nieprzesiadkowe 
na linji Nr. 3 i na linji Nr. 5. 

Pytam: Na czem polega w danym wy- 
padku dobrodziejstwo t. zw. biłetów* prze- 

siadkowych, o którym tyle się mówi ze stro 
ny przedsiębiorstw autobusowych przy la- 

da poruszeniu bolączek naszej komunikacji 
miejskiej. . 

Myślę, że absurdów w taryfie opłat za 
przejazdy autobusami znaležčby można 
sporo. Każda linja ma swoje specyficzności 
i swoje lokalne lub, że użyję modnego wy- 
razu: "egjonalne absurdziki. 

jeśli ktoś z Szanownych moich Czyteł- 
ników ma jakieś anomalja w cenniku auto- 
busowym do zanotowania, to będę  szcze- 
rze wdzięczny za dostarczenie mi swych 
uwag na ten temat, jako dalszego materjału. 

rzedsiębiorstwa autobusowe wypom- 
powują z Wilna dziennie od 7-miu do 8-miu 
tysięcy złotych. W obliczeniu rocznem, da- 
je to olbrzymią sumę dwuch i pół miljona 
złotych. 

Składamy się na tę kwotę, my wszy- 
scy posażerowie autobusów wileńskich. Ro- 
bimy to regularnie i stale, z punktualnością 
w żadnych innych interesach naszych nie- 
spotykaną. Chybaż przysługuje nam prawo 
wiedzieć ile, za co i czy słusznie płacić 
nam każą? Mik. 

RADJO WILEŃSKIE 
W'NOREK, DNIA 5 SIERPNIĄ 1930 R. 
17. 15 — 17. 20: Program dzienny. 
17. 20 — 17.35: Komunikat Zrzeszenia 

Młodzieży Rzemieślniczej. 
17. 35 — 19. 00: Odczyt z Krakowa, 

koncert z Warszawy. 
19. 00 — 19. 25: „Przez białe okulary” 

wesoły feljeton podróżny — część I (Polesie 
Wołyń, Podole i Rumunja) wygł. L. Wołłej- 
ko, art. teatru „Reduta“. Ё 

19. 25 — 19. 50: Odcinek powieściowy. 
19.50 — 20.50: Program na środę i roz- 

maitości. 
20. 00 — 23. 00: Tr. z Warsz. Prasowy 

dziennik, majowy koncert i komunikaty. 

cenniki? Kto je 
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DRUGI ETAP RAIDU WARSZAWA — 
WILNO — WARSZAWA. 

Start zawodników do drugiego etapu ra- 
idu motocyklowego Warszawa — Wilno — 
Warszawa rozpoczął się o godz. 4 rano w 
niedzielę. 

«Zaraz po trzeciej, do parku raidowego 
(główna hala wystawowa) zaczęli się scho 
dzić zawodnicy. 

Na wszystkich znać, że — niedospali, 
nie zdążyli domyć się po wczorajszym eta- 
pie i — co tuszuje wszystko — zapał do 
dalszej walki. я 

Wszyscy robią generalną lustrację ma- 
szyn. Ten dokręca mutry, ten reguluje coś 
tam koło sprzęgła czy hamulca, inny klei 
kichę. - 

Przed czwartą wszyscy gromadzą — się 
przed bramą we jściową do Bernardynki tu 
bowiem inż. Janowicz puszcza w odstępach 
minutowych zawodników wymieniając skru- 
pulatnie czas zużyty na uruchomienie mo- 
toru. 

W drogę powrotną wyruszyli wszyscy 
uczestnicy raidu, nawet maszyny, które przy 
były późno (jedna przybyła do Wilna o 2 
min. 5) i ta, która ucierpiała w katastrofie 
na uł. Królewskiej. 

W parku pozostał tylko 4 cylindrowy 
Henderson wicekomandora' ten zresztą ma 
czas. Zdąży zawsze. Silny jak smok i nie 
skrępowany, maksimum szybkości. 

Niektórzy zawodnicy mają trochę kra- 
mu, niektórzy, zwłaszcza starsi, rutynowa- 
ni (inż. Rychter oraz członek łódzkiego U- 
nion, biorący udział na 500 kubikowym BSA 
z przyczepką) rozruszają motory w kilka se 
kundz 

Młodzież zawodnicza „gorącuje się”, wy 
rywa ze startu na łeb na sżyję i pędzi bu- 
dząc strasznym turkotaniem motoru rozespa 
nych wilnian. Starzy wyjadacze raidowi ru- 
szają powoli i nie śpieszą się. Mają czas 
zrobić to na szosie, w warunkach odpowie- 
dnich. Tam nadrobią wyregulowa- 
ne i pracowite maszynki: 

Obserwując zdaleka start można byłoby 
się cieszyć z racji tego, że nawet o tak wcze 
snej godzinie znaleźli się gorący zwolennicy 
sportu. 

  

To byłoby wrażenie złudne. Było wpraw 
dzie kilkanaście osób, ale oprócz członków 
komisji i 2 — 3 osób zainteresowanych rze 

e raidem reszta to ... goście restau- 
racyjni, których srogie przepisy policyjne 
wyrzuciły z knajp. 

Przyszli, bo trzeba coś zrobić „z resz- 
tą wieczoru”. Przyszli i przeszkadzali — co 
najgorsza. 12 Osman. 

MIEDZYNARODOWE ZAWODY HIPPICZ- 
NE W SOPOTACH. 

W swoim czasie donosiliśmy o mających 
się odbyć w  Sopotach Międzynarodowych 
Zawodach Hippicznych pomiędzy 6 — 11 
sierpnia br. Wspomniane Zawody zapowia- 
dają się nadzwyczaj imponująco, jeśli wziąć 
pod uwagę, że udział biorą rozmaici jeźdźcy 
i amazonki z: Włoch, Polski, Węgier, Szwaj 
carji, N iemiec, Brazylji w.m. Gdańska. 

Należy przytem nadmienić, że wielką ro- 
lę bodaj nawet najgłówniejszą odgrywają 
konie same. Z małymi wyjątkami wchodzą 
w rachubę konie krwi gorącej, które właś- 
nie w tym wypadku dominują. Aby mieć 
choć częściowo pojęcie o rozmiarach tej 
wielkiej imprezy, wystarczy nadmienić, że 
Zarząd Zawodów wyznaczył nagrody, jak 
również na podróż oraz na jazdę popisową 
okrągłe 95.000 guldenów, nie licząc innych 
kosztów. 

Ponadto zarząd, nie powodując się chęcią 
wysokich zysków, lecz szlachetną ideą sze- 
rzenia sportu konnego i dopuszczenia jaknaj 
szerszej masy publiczności do wzięcia udzia- 
łu w wielkim tygodniu wyścigów konnych, 
które zapowiada wielce urozmaicony pro- 
gram, określił jaknajniższe ceny na bilety 
wejścia na plac wyścigowy. 

Wspomniany program przewiduje korso 
kwiatowe z nagrodami, akademicko - ułań- 
skie kwadryle, biegi myśliwskie,  totaliza- 
tor, rakiety na plaży przed Kasino - Hotelem, 
galop na przeszło 2 tysiące metrów, skoki 
w grupach po trzy i t.p. i t.p. atrakcje. 

    

  

Ponieważ zawody zainteresowały miłoś- | 
ników sportu, jesteśmy przekonani ,że wielce 
ciekawa, a imponująco zapowiadająca się 
impreza, ściągnie liczne tłumy  amiłośników 
sportu. zp 

A zatem wszyscy na wyścigi! 

  
  

ZSĄDÓW 
SPRAWA 0 SZPIEGOSTWO. 

Sąd Apelacyjny w Wilnie po rozpozna- 
niu sprawy mieszkańców pow.  stołpeckie- 
go W. Mieszyńskiego, S. Mikoszy, Bućki, 
skazanych przez Sąd Okr. w Nowogródku 
za szpiegostwo na rzecz Rosji Sowieckiej 
uznał, że kara wyznaczona Mikoszy — 8 
lat ciężkiego więzienia odpowiada całkowi- 
cie jego winie kara 3 lat więzienia dla Mie- 
rzyńskiego jest zbyt mała i zamienił ją na 
6 lat ciężkiego więzienia natomiast Bućkę 
całkowicie uniewinnił. Mikosza i Mieszyński 
założyli skargę kasacyjną lecz Sąd Najwyż- 
szy oddalił ją. * 

ODMOWA WYLEGITYMOWANIA SIĘ 
NIE JEST PRZESTĘPSTWEM. 

Sąd Najwyższy zajmował się ostatnio 
rozstrzygnięciem pytania, czy odmowa oka- 
zania dowodu osobistego władzom bezpie- 
czeństwa jest przestępstwem. 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu swojem 
oparł się na przepisie instrukcji służbowej 
wydanej dla policji państwowej, zezwalają- 
cy funkcjonarjuszom policyjnym na dopro- 
wadzenie do urzędu policyjnego osoby, któ- 
ra nie chce dowieść swej tożsamości, oraz 
na kodeksie postępowania karnego, który 
zezwała w art. 81 oskarżonemu, ewentual- 
nie podejrzanemu, nie odpowiadać na zada- 
wańe mu pytania. 

Z przepisu tego wynika, jak zdecydo- 
wał Sąd Najwyższy, że samo  odmówienie 
odpowiedzi na pytania, zadawane przez or- 
gan władzy bezpieczeństwa, albo też samo 
odmówienie pokazania legitymacji, w celu 
stwierdzenia tożsamości osoby,nie zawiera 
jeszcze znamion przestępstwa i wobec tego 
nie ulega karze. i Mei 

Odmowa wylegitymowania daje jedynie 
władzom bezpieczeństwa możność zastoso- 
wania środków przymusowych w celu 
stwierdzenia tożsamości osoby. Samo za- 
tem nieokazanie legitymacji niemoże być 
traktowane jako czyn występny, ulegający 
karze. 

  

Nowości Wydawnicze 
TRZYDZIESTY PIERWSZY ZESZYT 

„ŚWIATA 
Bieżący trzydziesty pierwszy zeszyt 

„Świata” przynosi niezwykle interesującą 
korespondencję z półudniowych / Włoch, 
nawiedzonych straszną katastrofą  trzęsie- 
nia ziemi, pióra p. Zofji Norblin Chrza- 
nowskiej. Jest to pierwsza korespondencja 
naocznego Świadka tych smutnych wyda- 
rzeń w prasie polskiej, ilustrowana orygi- 
nalgemi  fotografjami. 

Zeszyt otwiera Świetny artykuł Win- 
centego Rzymowskiego p. t. „Polska i 
Litwa w perspektywie dziejowej”. Znany 
podróżnik M. B. Lepecki daje barwny 
opis „Wyspy pingwinów' Magdalena Sa- 
mozwaniec wesoło spowiada się ze swo- 
ich wrażeń paryskich w  feljetonie p. t. 
„Pola Elizejskie'. Pozatem zeszyt ten za- 
wiera artykuły i feljetony napisane przez 
W. Grubińskiego, L. Woroneckiego, W. 
Mergla i innych. 

  

Niezwykłe przygody 
lotników w dżungli 
Nic nie zapowiadało tragicznego wypad 

ku, gdy dwaj lotnicy — australijczyk Hook 
i Anglik Matthews — opuścili lotnisko dn. 
20 - go czerwca, udając się do Australji ce- 
lem pobicia rekordu szybkości, zdobytego 
na tej trasie przed dwoma laty przez Berta 
Hinklera. Pogoda sprzyjała lotnikom, wiatry 
były słabe, szybkość rozwinięto dostatecz- 
ną, aby przegonić Hinklera. Już po dziesię- 
ciu dniach lotu Hook i Matthews byli w Kal 
kucie; po dwunastu dniach startowali w A- 
kyab. ale od 30 lipca wszelki ślad po nich 
zaginąłPonieważ lotnicy przelatywali wów- 
czas nad górzystą Burmą w okresie nieu- 
stannych deszczów musonowych,  przypu- 
szczano, że aparat rozbił się we mgle. o ska- 
łę, a lotnicy ponieśli śmierć. Wpołowie lipca 
władzom brytyjskim w Burmie zakomuniko- | 
wano, że w wiosce Padang, w odległości 
200 kilometrów od Rangoonu, zjawił się lot 
nik Matthews, ale sam. Zapytany, co się 
stało z jego towarzyszem podróży, Mat- 

Jak czyścić kryształek 
detektora? 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA 
RADJOSŁUCHACZY. 

Większość  radjosłuchaczy posiada ma- 
łe odbiorniki detektorowe. Zwracano się też 
do nas niejednokrotnie z zapytaniem, w jaki 
sposób odbywa się czyszczenie kryształków 
detektorowych, co jest rzeczą bardzo waż- 
ną o ile pragnie się otrzymać czysty odbiór. 
Wszystkim tym radjosłuczaczom służymy 
na tem miejscu praktycznemi wskazówka- 
mi. 

W. odbiornikach  radjofonicznych, które 
pracują bez  lamptrójelektrodowych i bez 
głośnika, zazwyczaj detektorem jest krysz- 
tałek, z którym styka się srebrny drucik. 
Kryształek ten w dobrze zbudowanych apa- 
ratach musi być dobrze zabezpieczony. 
Używa się do tego szklanej rurki naprzy- 
kład, która chroni go od działania kurzu i 
wilgoci, w przeciwnym bowiem razie po nie 
jakim czasie, przestaje on działać prawid- 
łowo. 

Zazwyczaj wystarczy poruszyć nieco dru 
cik i zmienić miejsce styku, aby znowu 
otrzymać prawidłowe działanie kryształka. 
Po niejakim czasie jednak to nie wystarcza. 
Wówczas trzeba starannie oczyścić kryszta 
łex w spirytusie. Czynimy to w ten sposób, 
że wyjmujemy go z aparatu, zanurzamy w 
Spirytusie, następnie, nie dotykając ręką i 
przytrzymując szczypczykami trzeba dobrze 
wytrzeć kawałkiem zamszu. 

Zaznaczamy, że nie należy kryształka 
przytrzymywać ręką z tego względu, że 
wydzielający się ze skóry tłuszcz wformie po 
tu wytwarza szkodliwą izolację. O ile kry- 
sztalek źle działa, można go również (prag- 
nąc uniknąć zamiany na Świeży, co połączo 
nę jest z pewnym kosztem)  rozłupać na 
kilka „części, z których każda może być na- 
stępnie użyta, jako nowy kryształek. 

‚ Niekiedy wystarczy staranne oczyszcze- 
nie powierzchni kryształka ostrym noży- 
kiem przedewszystkiem więc, nim przystą- 
pimy do jakiegokolwiek sposobu czyszcze- 
nia, należy wypróbować ten sposób. 

Jeżeli w detektorze kryształek był przy- 
lutowany i zdjęliśmy go dla czyszczenia, na- 
leży go następnie znowu przylutować. W 
tym celu trzeba użyć tylko metalu Wooda, 
topiącego się już przy temperaturze 70 st., 
wyższa bowiem temperatura jest szkodliwa 
dla kryształka. 

Wreszcie można spróbować poprawić 
odbiór przez obcięcie kawałka srebrnego 
drucika, stykającego się z kryształkiem, na- 
leży jednak pamiętać o tem, że koniec tego 
drucika powinien być zawsze zaostrzony. 

[e EW ORSAY PSARY O ADO 

į UWAGA! Żądajcie wszędzie 
wyborowei czekolady 

4 z całemi migdałami 
FABRYKI 

A+PIASECKI 
a w KRAKOWIE. 

thews opowiedział następujące niesamowi- 
te. szczegóły: 

JAZDA NAOŚLEP WE MGLE ULEWY. 

Wkrótce po odlocie z Akyab samolot 
dostał się do pasu deszczu musonowego. 

Ulewa smagała lotników z taką siłą po 
twarzy, że gdyby nie poowijali głów chust- 
kami, trysnęłaby krew. Lot odbywał się na 
wysokości trzech tysięcy stóp. Samolot szy- 
bował naoślep ponad wzgórzami Burmy, to- 
nącemi we mgłe ulewy. Przesiąknięty wodą 
deszczową aparat począł jednak obniżać się 
coraz bardziej. Lotnicy nie mieli innej rady 
jak lądować na chybił - trafił. Krążyli wte- 
dy nad potężną gęstwiną dziewiczych 
dżungli, szukając odpowiedniego miejsca do 
lądowania. Ujrzawszy większą kępę bambu- 
sów, skierowali samolot w owe miejsce i 
dzięki elastyczności bambusowej trzciny, 
która rozsunęła się pod ciężarem aparatu, 
wylądowali szczęśliwie. Tu rozpoczęła się 
Robinsonada dwóch rozbitków. 

W DZIKIEJ BEZLUDNEJ PUSZCZY. 

Dzikie, bezludne dżungle dookoła, nie- 

Powstał związek wła- 
ścicieli autobusów 
Przeżywany obecnie kryzys finansowo- 

gospodarczy dotkliwie dał się odczuć i do- 
rożkom samochodowym w Wilnie, zarobki 
których w stosunku do ub. r..obniżyły się o 
50 — 70 proc. 

Spowodowało to, że w dn. 28 bm. odby- 
ło się w lokalu Zw. Zaw. Autom. R.P. pod 
przewodnictwem W. Brejwo walne zgroma- 
dzenie właścicieli dorożek samochodowych 
na którem radzono nad sposobem poprawy 
bytu. 

3 Wtoku obrad powzięto szereg uchwał 
a mianowicie: przychodząc do wniosku, że 
przy obecnym systemie podatkowym (pod. 
komunalne) dalsza egzystencja dorożek sa- 
mochodowych jest zagrożona, zgromadzenie 
uchwała wystąpić z memorjałem do Magi- 
stratu przeciwko 100 proc. podwyższeniu о- 
płat brukowych na rb. i wprowadzeniu ca 
łego szeregu innych oraz przeciw zarządzo 
nemu przeglądowi m. in. niczem nieuzasad- 
nionemu t. zn. w połowie roku rejestracyjno- 
wojewódzkiego. 

Następnie uchwalono udać się do p. sta- 
rosty z prośbą o przydzielenie nowych 
miejsc postoju oraz o ochronę auto - doro- 
żek przed niezdrową konkurencją autobu- 
sową, wprowadzenia przymusu stosowania 
się do taksy (licznika) i szereg innych po- 
stulatów. 

Pozatem dochodząc do wniosku, że po- 
szczególni przedsiębiorcy działając indywi- 
dualnie nie zdołają przeprowadzić dezydera- 
tów uchwalono powołać do życia związek 
co też i uczyniono. 

W skład zarządu weszli pp. W. Brejwo 
— prezes, |. Paszkowski — sekretarz, ]. Du 
biński, M. Genszel, A. Zieńko, B. Radom- 
ski i P. Bodan członkowie. 

Z ramienia związku udała się delega- 
cja do p. starosty gdzie poruszyła cały sze 
reg spraw dotyczących eksploatacji auto - 
dorożek. 

Pan starosta do dezyderatów złożonych 
przez delegację odniósł się b. przychylnie, a 
uwzględniając słuszność żądań z miejsca po 
czynił niektóre zarządzenia czyniąc zadość 
prośbom przedstawionym. 

Sprawozdanie delegacji o przebiegu konfe 
cji wywołało wśród zainteresowanych о- 

entuzjazm i wyrazy wdzięczności, 
dla p. starosty za przychylne potraktowanie 
spraw właścicieli auto - dorożek. 

W. Brejwo. 
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Deszcz pereł i bry- 
lantów 

W pobliżu Luddesdown, w hrabstwie 
Kent, gdzie przed kilku dniami wydarzyła 
się tragiczna katastrofa eksplozji w samo- 
locie idącym z Francji do Anglji, czyni 
ne są mozolne poszukiwania bogatej biżu- 
terji i pieniędzy, które należały do efiar 
tego niezwykłego — м dziejach lotnictwa 
wypadku. jak wiadomo z poprzednich de- 
pesz, w samolocie z iiewyjaśnionych  do- 
tąd przyczyn, nastąpił wybuch, wskutek 
którego samolot, szybujący na wysokości 
około 500 metrów, rozleciał się. W tym 
niezwykłym i wielce tragicznym wypadku 
zginęło sześć osób, między innemi córka 
miljonera, p. Loeffler oraz margrabia Ed 
nam, siostra księcia Sutherland. Okazuje 
się, że obie i jedyne w tym samolocie pa- 
sażerki wiozły ze sobą wielki majątek w 
biżuterji oraz dość znaczną gotówkę. Lady 
Ednam, jak stwierdzono we francuskim 
porcie lotniczym w Le Touquet, miała na 
sobie wielki naszyjnik z pereł i kolję bry- 
lantową, oraz inne drobniejsze kosztowno- 
ści. _ Wartość jej biżuterji oceniają na 
25.000 ft. szterl. (przeszło miljon złotych) 
Pani Loeffler miała również wielki naszy 
nik z pereł, broszkę brylantową, branzolety 
i inne kosztowności ogólnej wartości prze- 
szło 50.000 ft. szterl. (przeszło dwa miljo- 
ny złotych). Cały ten olbrzymi majątek 
rozsypał się w powietrzu i spadł na pola w 
pobliżu Luddesdown. Jak sądzą, temu sa- 
memu losowi uległy pieniądze, które mieli 
inni podróżni fatalnego samolotu. Wskazu- 
je na to portfel z 200 ft. szterl. znaleziony 
w trawie. ю 

Poszukiwaniem majątku wynoszącego 
przeszło 3 miljony złotych zajmują się wy- 
słani na miejsce wypadku detektywi, któ- 
rym pomagają w tej trudnej pracy chłopcy i 
dziewczęta z wsi okolicznej. Wiele pereł 
i brylantów zdołano już odszukać w tra- 
wie lub zaroślach w pobliżu miejsc, w któ- 
rych znaleziono porozrywane ciała ofiar 

  

    

katastrofy. Znalezione dotąd kosztowności , 
zwrócono rodzinom zabitych.  Wątpliwem 
jest jednak czy i kiedy odnaleziony  zosta- 
nie cały majątek rozporszony w tak wyjątko 
wych okolicznościach. 

  

PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH Z DO 

MU DZIECIĄTKA JEZUSI 

  

   

  

KIRO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3 

  

Aktualności Mr. 115 
| ; 

„Awantury 
Komedja w 8 aktach. W rolach głównych: Karoi Dane (Slim) i George K. Arthur. Nad program: Tygodnik 

zd go 

Od dnia 2 do 5 sierpnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

С 
— 1930 r. w 1 akcie. Kasa czynna 

hinskie“ 
z. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej 

Następny program: „MIŁOŚĆ MURZYŃSKA". 

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„KOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22, 

tle machinacji rekinów 
Dziś! Wstrząsający dramat na 

inflacyjnych p. t. „SKAZANIEC ZE STAMBUŁU" 
ZOBELTITZA. W rol. gł. Genryk George, Paweł Hórbiger, Bitty Amann i Willi Forst. Nad program: Komedja w 2 
aktach. Do godz. 7-ej ceny miejsc: BALKON 80 gr., PARTER i zł. Początek seansów o g. 5-ej, ost. 10.8). 

w|g powieści 
FEDORA 

  

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Od godz. i-ej do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr. PARTER 1 zł. PREMJERA! | Sensacja dźwiękowa.| 

  

  

  

ino- Rekordow. ŚĆ 66 Najnowsza i przewspaniała kreacja ulubeńców publicz- 
Kino Be SRS, „MILOS BRATERSKA nošci KAROLA DANA i GEORGE ARTHURA. Fascy- 

„HE BIOS“ nujące sceny! Mistrzowska gra. Początek o godz. 4.30. 

iš! spaniały di t ‹ i i 46 Główne role odtwarzają 
RNA a eo ddr: iR „DO czego tęskni kobieta. wybitni artyści teatru 

„ŚWIATOWID* artystycznego w Moskwie: zachwycająca B. N. Czernowa, W. N. Popowa i A. P. Ktorów. Głęboka treść! Nadzwy- 
Mickiewicza 9. czajna nowoczesna wystawa! Doskonała gra artystów! Piękna myśl! Film wytwórni Sowkino — godny widzenia! 
  

ZE ŚWIATA 
„MISS AUSTRALJA* — OTRUŁA SIĘ 

Rząd australijski chce zakazać konkursów 
piękności 

W australijskiem mieście Brisbane od- 
był się przed rokiem konkurs piękności, z 
którego zwycięsko wyszła miss Dullie Ber- 
celay: uznana powszechnie za najpiękniej- 
szą Queenslandu. 

Wślad za wyborem przyszły wyróżnie- 
nie, zabawy, piękna Dullie stała się ośrod- 
kiem powszechnego zainteresowania, drzwi 
jej mieszkania nie zamykały się za odwie- 
dzającymi i ciekawymi, robiono wywiady, 
zdjęcia, posypały się podarki, zaproszenia. 

Czas jednak idzie naprzód. Sława jest 
zbyt krótka, a życie człowieka czasem, zbyt 
długie. Minął rok i godność królowej poszła 
w zapomnienie.. Inne młodsze, a może i pię- 
kniejsze dziewczęta, wysunęły się naprzód 
i sięgnęły po palmę pierwszeństwa. 

Dullie nie mogła znieść tego upokorze- 
nia, zdawało się jej, że nie potrafi już żyć 
szarem, codziennymeżyciem, być jak tysią- 
ce innych dziewcząt. Otruła się. Przecięła 
samowolnie nić swego istnienia które, po- 
zbawione fałszywych  dostojeństw, straciło 
dla niej wszelką wartość. 

W Australji zaś myślą o tem, by zaka- 
zać wogóle wszelkich konkursów  piek- 
NoŚśCI. 

[mišiniai sau L ТИ 

PRZETARG 

Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie ogłasza publiczny pisemny prze- 
targ ofertowy na dostawę około 800 tonn 
węgla górnośląskiego grubego i kostki z 
dostawą, więk aa a das opalo 
wego w większej części twardego gatuni 
również z dostawą na miejsce. S = 

Szczegółowe informacje oraz przepisy o 
oddawaniu pafstwowych dostaw otrzymać 
można do przejrzenia codzień w Biurze Te- 
chniczno - Gospodarczem Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego (ul. Uniwersytecka 5 par- 
ter) w godzinach od 10-ej do 12-ej. 

Oferty w zapieczętowanych lakową pie- 
częcią kopertach z napisem „Oferta na do- 
stawę węgla i drzewa opałowego dla Uni- 
wersytetu (ul. Uniwersytecka 3 I p.) najpóź- 
niej do godziny 15-ej dnia 20 sierpnia br. 

Do każdej oferty musi być dołączony do- 
wód złożenia w Kasie Skarbowej na depo- 
zyt Uniwersytetu Stefana Batorego wadjum 
w, wysokości 3 proc. od całkowitej oferowa- 
nej sumy. :: 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi ата 21 
sierpnia 1930 roku o godzinie 10-ej w loka- 
lu Biura Techniczno - Gospodarczego USB. 

Rektorat zastrzega sobie prawo swobod- 
nego wyboru oferenta bez względu na wy- 
sokość oferowanych cen. . 

Kazimierz Sławiński w-z rektora 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 
rewiru 2-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 11 sierpnia 1930 roku 
o godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul. J. Ja- 
sińskiego Nr. 1 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji należącego do Racheli Klupt i Pinchusa 
Okuniewa autobusu f. „Chevrolet* oszaco- 
wanego na sumę 5000 zł. 

4 : Komornik F. Legiecki 

jj" l ||. pna a 

Poszukujony sablokaiora 
"lub sublokatorów 

na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, 

Katedralny. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Słowa* od 9 do 10. 

okna na plac 

chama a 

ustająca ulewa, brak jakichkolwiek zapa 
sów żywności, ciemne gęstwiny nieprzeby- 
tej puszczy, obfitującej w drapieżne zwierzę 
ta i jadowite gady... Lotnicy ruszyli pieszo 
we wschodnim kierunku. Po kilku godzi- 
nach błądzenia w dżungli natrafili na potok 
górski, dalej więc posuwali się z biegiem 
strumienia. Droga jednak była bardzo trud- 
na. Trzeba było przeskakiwać z kamienia 
na kamień, idąc dnem potoku, lub też wdra- 
pywać się na skały i walczyć z murami 
mokrych lian i zarośli, przedzierając się 
przez dżunglę brzegiem potoku. Lotnicy 
zrzucili z siebie wierzchnie odzienie, pozo- 
stając w bieliznie i bucikach. Po drodze spo 
tykali drapieżców, słyszeli ryk dzikich słoni 
po przez zarośla dostrzegli tygrysy i pante- 
ry, na szczęście jednak zwierzęta nie tknę- 
ły rozbitków. Gorzej jednak dokuczały mniej 
sze stworzonka dżungli: pijawki ssaly 
krew niemiłosiernie, moskity chmarą krąży- 
ły nad lotnikami, a w miejscach postoju ob- 
legały ich groźne podzwrotnikowe czerwo- 
ne mrówki. Pierwszą noc spędzili Hook i 
Matthews na mokrym głazie w potoku, pra- 
gnąc w ten sposób uchronić się od niespo- 
dzianek dżungli. 

., Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woy dyłło. 

TRZYDNIOWA WALKA ZE ŚMIERCIĄ 

. Zrana wyrtszyli naprzód. Hook był ob- 
lężony przez pijawki i stracił wiele krwi. Po 
tok górski stawał Się coraz głębszy i szer- 
Szy: zwiastowało to zbliżenie się do jakie- 
goś ujścia, ale uniemożliwiło już przebywa 
nie go wbród. 

Deszcz lał nieustannie. Zapałki,  ty- 
toń i baterje elektrycznych lampek przemok- 
ły zupełnie. W nocy ogarniała teraz lotników 
absolutna ciemność. Trzeciego dnia marszu 
Hookowi odpadły podeszwy u butów, ca- 
ły pokąsany stracił ze dwie kwarty krwi. Po 
suwał się naprzód, wspomagany przez towa 
rzysza, z wielkim wysiłkiem. Wieczorem te- 

-goż dnia padł zemdlony i trawiony gorącz- 
ką. Rozbitkowie żywili się liśćmi i wodą, 
trudno wiec było przywrócić mu siły. Naza- 
jutrz jednak posuwali się znów, acz nader 
powoli, naprzód. 

W MROKACH WIECZNEJ NOCY. 

Czwartego dnia stała się rzecz najstrasz 
niejsza: Hook utracił wzrok. Zrana jeszcze 
widział, chociaż tylkó bliskie przedmioty. 
Później tracił z widoku coraz więcej, aż nag 
le zaniewidział. Kilkakrotnie mdlał. nie mo- 

  

  

światówej sławy Pleyel, 
rnold Fibigier, Kerntopł i 

  

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE.   

PIANINA i FORTEPJANY 
Bechstein etc., takoż 

uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 

ul. Niemiecka 3, m. 5. 
CENY FABRYCZNE. 

1-2 pokoje 
(bez umeblowania) z 
wygodami i esebnem Syn я 

о wejsciem do wynajęcia. 
A. Drygas, 

najwybitniejszych a s na Pow. Wysta- || ŚW. Jańska Il m, 5. -[ 
wie w 1929 .. Z OCE 

WILNO, Osobny domek 
4 pokoje, kuchnia, wo- 
dociąg, elektryczność, 
do wynajęcia, opłata   

  

  

LEKARZE: 

Н ВОа treneryczne "| mo: 
Mickiewicza 28. 0d 9-1 148 w. 

ОН ОМО ne” | "moczopiciowe, 
Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 

tel. 921. 

I (insherg choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

horob; kó = 
[Н REIQEDEIQ neryczne *i  moczo- 
Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

płciowe 

choroby weneryczne, 
Ix Szyrwindi skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 
choroby skórne, wene- 

Dr Wolfgon Rze moczopłciowe. 
Wileńska 7, od 9—1 i 4—8 w. tel. 10-67. 

Dr LelÓOWICZOWA GGSZczne 1 ne” 
weneryczne i na- 

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

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. „ 

  

  

  

Bezpłatnie i solidnie 
lokujemy wszelkie oszczędności na 
pierwszorzędne hipoteki miejskie i 
wiejskie za dobrem oprocentowaniem 
i pod warunkiem terminowego zwrotu. 
Ajencja „Polkres* Wilno, Królewska 3, 
tel. 17-80. —0 
  

  

500, 1.060, 2.000, 3.000 į 
5.000 doiarów uiokujemy natych- 
miast na pierwsze numery hipotek 
odpowiednich domów w Wilnie. Sumy 
mogą być dane ewtl. i po banku. 
Oprocentowanie niskie, Ajencja „Pol- 
kres" Wilno, Królewska 3, tel. 17-80. 

2 A UE 

Mileński Spółdzielczy 
SYNDYKAT 
ROLNICZY 
Zawalna 9, telefon 3-23 

przyjmuje zamówienia na żyto siewne 

oryginalne rogalińskie w każdej ilości. 

„į J M НО МНИВНИНННННИЕ 
SAWANNY 
ŻĄDAJCIE 2 

      
= 

2 we wszystkich aptekach i = 
se składach aptecznych znanego wa 

d środka od odcisków p 

m Pow. A PAKA > 
IWAVAVTAVAVAVAVAV/ 2 

STYLOWE 
i nowoczesne 

wyborze -cia Ё 
ро]есав Olkin. 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszło dużo nowości! 

  

Meble 
w wielkim 

    
gąc brnąć dalej. Lotnicy ptzystanęli wresz- 
cie, by naradzić się nad sytuacją. 
MATTHEWS OPUSZCZA CHOREGO. 
Po dłuższej naradzie postanowiono, że 

Matthews wyruszy szukać ludzkiej siedziby, 
a niewidomy Hook pozostanie. Przyjaciele 
rozstali się spokojnie. Hook pozostał sam, w 
gorączce, ślepy, słabnący coraz bardziej od 
upływu krwi, atakowany przez pijawki i ro- 
je moskitów, z rewolwerem w ręce, w obli- 
czu dzikich dżungli, dzikich drapieżców, 
żmij i głodu, nie mogąc dla braku wzroku 
dostrzec niebezpieczeństwa lub _ skutecznie 
się obronić... 

URATOWANIE MATTHEWSA. 
Matthews posuwał się naprzód. Szedł 

przeszło dwie doby, gdy usłyszał głosy lu- 
dzkie i poszczekiwanie psa. Strzelił w powie 
trze, ale widocznie ludzie owi nie usłyszeli 
strzału, gdyż nie nadeszli. Idąc dalej natra- 
fil on po kilku godzinach na ślady bosych 

stóp w. nabrzeżnym mule. Raźniej szedł na- 
przód i wkrótce ujrzał dwóch tubylców. 
Burmańczycy ódnieśli Matthewsa do chatki, 
nakarmili go ryżem (było to pierwsze poży 
wienie w ciągu 9-iu dni)/i odwieżli łodzią 
do pobliskiej wioski Padango. Nikt z nich 

Drukarnia 

i łupież. Najnowsze do Przewodnika i 
zdobycze kosmetyki ra- Spisu  Wystawców 

“ cjonalnej. li-gich Targów Północ- 
Codziennie od g. 10—8. nyc, WYSOKA PRO- 

W, Z. P.'48. WIZJA. Zgłoszenia dt 
Biura Reklamowego 

KOBIECĄ Garbarska 1. =P 
Urodę konserwuje, 
doskonali, _ odświeża,%  (Qśrodek ® 

| usuwa braki i skazy. majątku z piękną 

  

godam i telefonem, ki, gm. Trockiej, unie” 
samotnemu stałemu ważnia się. — 

| panu. — 

  

roczna, Objazdowa 16. 
  

  

2 | PRZEPISYWANIE 
M. Gi lóbafi NA. MASZYNACH 

. GO arg tanio, szybko i 
Wielka 26, POWRO- iachowo 
CIŁ i 
ci 

wznowił przy- Wilenskie Biuro Ko- 
a chorych od g. 10 misowo - Handłowe 

  

  

      

  

7 wiecz. Mickiewicza 21, tel, 

: e —& 
KOSMETYKA] | posiadamy 

Gabinet do ulokowania na 
abine hipoteki „_ miejskie 

Racjonalnej Ko- kilka tysięcy dolar. 
smetyki Leczni- Wileńskie Biuro Ko- 

czej misowe - Handłowe 

Wilno, Mickiewicza 31 | Mickiewicza 21, tel. 
m. 4. 152. 22 

Urodę Pe A 
wuje, doskonali 

odświeża, usuwa je! UWAGAI 
skazy i braki. Masaż Energiczne, inteligent- 
twarzy i ciała (panie). ne panie megą mieć 
Sztuczne opalenie ce- dobry zarobek pracując 
ry. Wypadanie włosów » akwizycji ogłoszeń 

  

  

Regulacje i trwałe przy- 
ciemnianie brwi. Gabi- 
net Kosmetyki Leczni- 

siedzibą staroświec- 
kim parkiem, dobrą 

т > giebą, pierwszo- 
czej „CEDIB* J. Hry- rzędne  zabudowa- 
niewiczowej. Wielka 18 nia, duży dom 
m. 9 Przyjmuje w g. 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

1 lub 2 pokoje 
do wynajęcia, ul. Wi- 
leńska 28 m. 1. — 

Pokój do wynajęcia 
z umeblowaniem lub 
bez. Wszelkie wygody. 
W dogodnym punkcie 
miasta. Tylko dla so- 
lidnego i samotnego(ej) 
lokatora. Pańska 4—4. 

mieszkalny. Nabyć 
można okazyjnie w 
dowolnym obszarze 
za cenę 4.000 dol. 
Dom H-K „Zachęta* 
Mickiewicza 1, tel 
9-05. -6 
  

e Pożyczki 
hipoteczne — załat- 
wiamy na dogod- 
nych warunkach 

Wilenskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. X — 

Wyjątkowa okazja 
sprzedaje się do- 
mek z 8 ha placu 
na przedmieściu za 

2,000 dol. 
Wileūskie Biuro Ko- 
misowe - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 

152. — 

  

  

        
PIANINA  najsłynniej- 
szej  wszechświatowej 
firmy „Erard* oraz Bet- 
tinga i K. A. Pibi- 
gera, uznane za maj- 
lepsze w kraju, speze- 

  

LETNISKO | moka,” pasza wał 
w majątku z całkowi- а 1;0 

tym utrzymaniem, las, . . 

rzeka Wilja (1 k.), 
radjo, pianino, różne 
gry. Dowiedzieć się: [ZGUBY 

Witoldowa 17, od g. 

9—11 i 2—5, a 

W PAŁACU V Aa 
przy  Antokolskiej 6 A P.K,U. Wil- 
m. l-a, wydaje się u-no Powiat na imię 
meblowany pokój lub Władysława  Pieczula, 
dwa ze wszelkiemi wy sam. we wsi Nowosioł 

  

э 

nie rozumiał po angielsku, to też lotnik zna 
kami musiał ich objaśniać, że pozostawił w 
drodze towarzysza, określając w przybliże- 
niu miejsce pobytu Hooka. Kilkunastu tubył 
ców wyruszyło natychmiast łodziami na po- 
szukiwania. W chwili nadania depeszy 
przez Matthewsa': upłynęło już sześć dni da- 
remnych poszukiwań niewidomego rozbiżka- 
Wszystko przemawia za tem, że on zginął. 

OBURZENIE W _ANGLJI NA NIEKOLEŻEŃ| 
SKIEGO LOTNIKA 

W Anglji sprawozdanie ocalałego lofnikż 

| 

— 

  

  rozpętało całą burzę. Czy miał prawo džen“ 
telmen opuścić swego chorego, bezradneg 
towarzysza, nawet za jego p i 
Podobnież jak w sprawie Nobilego, opinj 
publiczna nader osro reaguje na postępow: 
nie Matthewsa, oczekując teraz dalszy: 
szczegółów z Rangoonu. 

ZNALEZIENIE ZWŁOK HOOKA? 
PAT komunikuje z Rangoon, że w ėžii 

gli w Bumaniji znateziono szczątki ludzki 
które, jak przypuszczają, są szczątkami Hi 
ka. Onegdaj odbył się pogrzeb Hooka w 
becnoścgi jego towarzysza lotu Matthew: 
który odbywa rekonwalescencje: 

  

   
   

     

    

    

  

Wydawnictwa „Slowo“, Zamkowa 2. 
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