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GRUNI->JIĘ NE PRZEJNŃOWAĆ 
Istnieje piękne francuskie przysło- 

wie: „le mieux est I'ennemi du bien“, 

którego polskim odpowiednikiem mo- 
głoby być: „wszystko jest dobrze na 
tym najlepszym świecie*, albo żołnier- 
ski aforyzm: „grunt — się nie przej- 
mować i mieć luźne buty!*... Piękna i 
życiowo — mądra ta maksyma sprzy- 
ja wyśmienicie dobremu i spokojnemu 
trawieniu i zwalnia mózg i nerwy od 
uciążliwego wysiłku! 

Ta mądrość jednak, zastosowana 

do zagadnień religijnych, nabiera spe- 
cjalnego posmaku, posłyszana zaś z 
ust kapłana najpierw nieco dezorjentu 
je, później zaś dodaje biernym laikom 
otuchy, gdyż doskonale i radykalnie 
upraszcza ich stosunek do kwestyi, 
niezawodnie  najpoważniejszych na 
tym nie tak znów smutnym  padole!.. 

Ksiądz Urban. jest całkowicie za- 
dowolony z „obrządku wschodniego, 

pragnie udzielić tego zadowolenia 
wszystkim i radzi szczerze nie żądać 
niczego lepszego!.... 

„Le mieux est I'ennemi du bien 

Cieszę się serdecznie z dobrego hu- 
moru znakomitego opiekuna ruchu 
„unijnego na naszych ziemiach i tyl- 
ko żałówać mogę, iż nie potrafię sam 
zdobyć się ani na olimpijski spokój, 
ani na podzielanie poglądów księdza 
redaktora. 
„Dwie przyczyny stoją temu na prze- 

szkodzie: moja „tutejszość* oraz stan 

lałcki!... 
Ksiądz Urban ze względów pole- 

micznych woli udać, iż nie rozumie, o 

co mi chodzi. Ponieważ jednak pole- 
mika toczy się na łamach dziennika, 
postaram się wyjaśnić swoje stanowi- 
sko w paru słowach. 

Uważam, iż działalność misjonar- 
ska „wśród ludzi, posiadających jaką- 
taką kulturę i wcale nieprzeciętne tra- 
dycje, wymaga gruntownej znajomości 
tych ludzi i ich tradycyj, — że nagi- 
nanie życia do form, teoretycznie opra 
cowanych przez osoby nie znające 
miejscowych stosunków, nie da żad- 

nych pozytywnych rezultatów i raczej 
przyczyni się do powstania zjawisk 
ujemnych. Twierdzę wreszcie, iż za- 
konnicy — kapłani „obrządku wschod 
niego* nie znają absolutnie przeszło- 
ści naszego kraju i nie liczą się z psy- 
chiką miejscowej ludności. 

Ks. Urban zarzuca mi pod tym 
względem przejaskrawienie faktów i 
stwierdza, że większość o.o. jezuitów 
obrz. wschodniego są to „tutejsi. 

Podziwiam szczerze tę nagłą i nie- 
oczekiwaną metamorfozę o.o. jezuitów 
i stwierdzam ze skruchą, że byłem 
wprowadzony w błąd przez... wieleb- 

* nego ks. Urbana, który w jesieni z. r. 
zaszczycił mię swoją wizytą i w roz- 
mowie ze mną przyznał, że wśród 0. 0. 
jezuitów wsch. obrz. niema ani jedne- 
go pochodzącego z naszych terenów, 
lub dobrze się orjentującego w prze- 
szłości kraju!... 3 

Nie jestem i nigdy nie byłem za- 
ściankowym ultra-patrjotą; z głębo- 
kim szacunkiem, podziwem i miłością 
odnoszę się do wszelkich lokalnych 

tradycyj i odrębności kulturalnych; tę 
barwność i bogactwo t. zw. regjonal- 
nych pierwiastków uważam za naj- 
większy skarb kultury narodowej, — 
ale jednegobym szczerze pragnął, 
aby i nasz wielowiekowy dorobek du- 
chowy być choć zgrubsza znany innym 
i żeby nas nie klepano pobłażliwie po 
ramieniu, jak to łaskawie robi o. Ur- 
ban. 

Podług ks. Urbana ja robię z mu- 
chy słonia, podług mnie ks. Urban ze 
słonia robi muchę! 

Ja się „przyczepiłem* do wyrazu 
„Kresy”, puszczonego w obieg przez. 
tandetną publicystykę, kierowaną 
przeważnie przez element  niepolski... 

Ks. Urban nie wie, że to niemądre 
słówko wywołało nawet specjalny 
okólnik ministerstwa, nakazujący za- 
niechanie jego używania!.... To, że ks. 
Urban będzie. unikał tej nazwy, 

( Sprawi przyjemność nietylko mnie, 

lecz każdemu Polakowi, mającemu po- 
czucie godności narodowej. Ale wszel 
ka rozmowa na temat kresów jest 
uniemożliwiona wskutek tego, że ks. 
Urban nie orjentuje się wcale w sto- 
sunku granic Kresów polskich do gra- 
nic państwowych na Zachodzie i 
Wschodzie. 
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Przejdźmy do drugiej przeszkody | 
„ do porozumienia się. Jestem laikiem i 

wskutek tego nigdy nie będę mógł po- 
dzielić poglądów ks. Urbana. 

Wskutek „przedwojennego“ wy- 
chowania na Kresach (bez cudzysło- 
wu!) przyzwyczaiłem się patrzeć na 
kapłanów z wielkim szacunkiem, póź- 
niej zaś żądać od nich odpowiednie- 

go poziomu intelektualnego i duchowe 
go oraz bezwzględnej uczciwości. Do 
zagadnień religijnych — mea culpa! 
— odnoszę się nieco z patosem!.. 

W ramach Kościoła katolickiego, 

łacińskiego mogę zachować te swoje 

przyzwyczajenia, wobec „obrządku 

wschodniego” tracę jednak grunt pod 

nogami: i to ma być katolicyzm?! | 

Podług mnie, akcja unijna musi być 

zorganizowana bez najmniejszego Za” 

rzutu, albo nie powinna być prowadzo. 

na wcale! Żadnych kompromisów i 

złotych środeczków nie uznaję! | 

Ks. Urban natomiast podchodzi do 

zagadnienia jako... proszę darować: 

„spec“ od ruchów religijnych. Pewne 

względy nakazują akcję tę rozpocząć. 

Czy można zorganizować ruch poważ 

ny, kierowany przez kapłanów bez za- 

rzutu? Podług ks. Urbana, nie. 

..„Gdyby się czekało na idealnych 

pracowników, możeby się doczekało 

samego rozpoczęcia pracy**... A więc 

bierze się, co jest pod ręką, czyli ludzi, 

jak ich charakteryzuje p. Piotrowicz: 

„niepewnych lub upadłych moralnie, 

ideowo i etycznie (z małemi wyjątka- 

mi)“ — dodaje się do tego parę jed- 

nostek uczciwych, lecz  bezradnych, 

lub nieorjentujących się w sytuacji, 
szach-mach — i obrządek gotów !.... 

Ks. Urban za wiele i zanadto ogól- 

nikowo mówi o moich „urojeniach* i 

fantazji twórczej, wiedząc, iż na te za- 

rzuty trudno mi jest odpowiedzieć rze- 

czowo, gdyż nie będę miał | odwagi 

ogłosić dokumentów, posiadanych 

przeze mnie i dotyczących kwalifika- 

cyj moralnych i działalności niektórych 
kapłanów obrz. wschodniego. 

Zresztą (niech mi wybaczy kol. 

Piotrowicz!) znów wysunę autora 

dziełka 0 zagadnieniach  wyznanio- 

wych. Czy. umieszczona tam miiażdżą- 

ca charakterystyka kleru obrz. wsch. 

jest oszczercza czy prawdziwa?... Tak 

czy nie?... 
Nie mogąc zrozumieć, jak można 

rozpoczynać pracę misyjną, nie mając 

do pracy odpowiednich ludzi, nie zro- 

zumiem nigdy i taktyki osobliwych 
misjonarzy. 

Przykład — te nieszczęśliwe bro- 

dy. Posądzilem „wschodnich“ kapła- 

nów o plagjat Siemaszkowy, ks. Ur- 
ban słusznie prostuje: „Siemaszko nie- 

gdyś zaczynał swą robotę nie od bród, 
które były dopiero tej roboty uwień- 
czeniem”. Więc nie plagjat, lecz raczej 
kontynuowanie pięknej pracy! — Ale 
nie o to chodzi. Okazuje się, że brody 
mają do spełnienia ważną misję w 
dziele nawracania prawosławnych. 

„Obecnie można żywić nadzieję, 

że uniccy kapłani, zrazu brodaci, kie- 

dyś się ogolą, kiedy ważniejsze czę- 
ści swego zadania dokonają... 

Teraz dopiero zrozumiałem, 0 co 

chodzi! Brody mają być wabikiem dla 
prawosławnych; niech oni przychodzą, 

a co i jak będzie potem, — zobaczy- 
my!.. . 
УКБ. Urban w konkluzji stanowczo 

oświadcza: 

„Oczywiście, wszelki gwałt, pod- 

stęp i t. p. z katolickiej strony muszą 
być stanowczo wykluczone*'! 

Brody — to tylko figiel, z którego- 
by się ucieszył sam pan Zagłoba!... 

Dni istnienia prawosławia w Pol- 

sce są policzone!... Ale — zupełnie 

poważnie: czy naprawdę w spółcześni 

misjonarze „unijni* wyobrażają sobie 

iż prawosławni w Polsce dadzą się 

nabrać na podobne kawały?.. 
„Charakteryzowanie się na An- 

glików*, które, zdaniem ks. Urbana, 
bawi mię, w rzeczywistości sprawia 

mi największą przykrość. Nigdy je- 
szcze dotąd nie spotykałem katolickie 
go kapłana, którego oblicze musiai- 
bym z mozołem szukać pod szminką... 
Diatego też zastanawiam się: jeżeli ja, 
jako katolik, przeżywam rozterkę, pa- 

trząc na działalność pewnej grupy ka- 
tolickich kapłanów, jakże można do- 
magać się od prawosławnych bez- 

względnego zaufania i miłości?... 
Nie! Podobne metody stanowczo 

muszą być zaniechane! 

Wreszcie słówko w sprawie innej. 
Ks. Urban mocno podkreśla: 
„Praca ta nie może być wyzyski- 

wana przez politykę i żaden nacjona- 
lizm““..., 

„Nie może”, ale jak jest?.. 
. Zagranicą odróżniają Kościół unic- 

ki w Polsce (w Małopolsce) od ob- 
rządku wschodniego, rosyjskiego na 
rosyjskich ziemiach w Polsce. 

Obrządek wsch. jest objęty ruchem 
katolickim Rosjan-emigrantów. Szerszy 
ogół w Polsce nie zdaje sobie sprawy 
ze stosunku do obrządku sfer katolic- 
kich emigracji rosyjskiej, z poglądów 
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ECHA STOLICY 
Audjencje u Premjera Sławka 

WARSZAWA. PAT. — Prezes Ra- 
dy Ministrów W. Sławek przyjął dziś 
kolejno p. ministra spraw wewnętrz- 
nych gen. Sławoj-Składkowskiego, p. 
min. pracy i O. S. Prystora oraz p. wi- 
ceministrą spraw węwnętrznych Pie- 
rackiego. W godzinach popołudnio- 
wych przyjął p. premier p. ministra W. 
R i O. P. Czerwińskiego. 

ODPOWIEDŹ NIEMIECKA 
NA NOTĘ POLSKĄ 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 4 b. m. 
rząd polski otrzymał odpowiedź rządu Rze- 
szy na notę polską z dnia 14 czerwca r. b. + 
w prawie podwyżek niemieckich ceł na ar- 
tykuły rolnicze. 

W nocie swej rząd Rzeszy powołuje się 
na wyjaśnienia dane już poprzednio rządo- 
wi polskiemu, powtarzając argumetny daw- 
niejsze o okolicznościach nagłych, które 
spowodowały podniesienie stawek celnych 
na artykuły rolnicze. Rząd Rzeszy stwierdza, 
że mimo iż podwyżki celne z dnia 15 kwiet 
nia opierają się na tej samej podstawie, co 
podwyżki celne dawniejsze, to jednak pod- 
wyżki z dnia 15 kwietnia przeprowadzone 
były w okolicznościach nagłych, gdyż do- 
tychczasowa obrona celna okazała się nie- 
wystarczająca wobec ostrzejszego jeszcze 
niż w innych krajach kryzysu, jaki obecnie 
przechodzi rolnictwo niemieckie. W tym 
względzie rząd Rzeszy nie jest skłonny roz- 
począć z Polską rozmów ' o rekompensaty 
celem przywrócenia równowagi naruszonej 
ostatniemi podwyżkami stawek niemieckich 
celnych na artykuły rolnicze, z inicjatywą 

+ których wystąpiła Polska, zgodnie z proce- 
durą konwencji handlowej, przyjętej na kon- 
ferencji gospodarczej w marcu r. b. w Ge- 
newie. 

Bezrobocie zmniejsza się 

WARSZAWA, PAT. Według da- 
nych Państwowego Urzędu Pośred- 
nictwa Pracy ostatnie tygodniowe 

sprawozdanie z rynku pracy Za czas 
2 sierpnia r. b. wykazuje 194.279 

bezrobotnych zarejestrowanych w 
Państwowych Urzędach. . Pośrednictwa 
Pracy. W stosunku do poprzedniego 
tygodnia sprawozdawczego bezrobo- 
cie zmniejszyło się o 4.327 osób. 

Wysocy goście zagraniczni 
w Polsce 

GDAŃSK, Pat. Przyhył tu prezy- 
dent senatu włoskiego  Federsoni 

oraz prezydent komisji mandatowej 

Ligi Narodów markiz Teodoli. Oby- 
dwaj dostojnicy włoscy są gośćmi 
wysokiego komisarza Ligi Narodów 
hr. Graviny. 

Minister Pernot nadesłał 
podziękowanie 

WARSZAWA. Pat. Minister 
munikacji inż. Kuehn otrzymał dziś 
list od francuskiego ministra robót 
publicznych Pernota, w którym ten 
ostatni składa gorące podziękowanie 
za serdeczne przyjęcie, jakiego doznał 

w Polsce i zaznacza, że wywiózł z 

Polski jak najmilsze wrażenie. 

  

Czarne sprawki nacjonalistów 
ukraińskich 

LWÓW. Pat. „Gazeta Poranna* donosi 
z Przemyśla, że w związku z usiłowanem 

podpaleniem domu w  Buszkowicach przez 

osobników zbliżonych do ukraińskich organi- 
zacyj nacjonalistycznych, o czem już kilka 

dni temu donosiliśmy, policja aresztowała tam 

syna sekretarza gminy i kierownika koope- 

ratywy ukraińca Pawłyka oraz 2 braci Koło- 
dziejów. 

bp. d'Merbigny'ego i z oświetlenia 
stanu rzeczy w prasie europejskiej. 

Ruch „unijny“ na naszych ziemiach 

jest stanowczo uważany za ruch Ка- 

tolicko-rosyjski!... 
W zeszłym roku w Rzymie została 

wydana modlitwa do św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus z błaganiem o ratu- 
nek dla Rosji. Modlitwę zdobi ilustra- 
cja, wyobrażająca postać Chrystusa, 
którego krew, sącząca się z ran, spada 
na... mapę Rosji— w granicach przed- 
wojennych!.. 

Chrystus, bolejący nad upadkiem 
Rosji, od której oderwano Priwišlan- 
skij. Kraj! Św. Teresa, mająca się przy 
czynić do wskrzeszenia carskiej Ro- 
sii!.. 

To nie jest polityka?!... 
Ale co my mamy do gadania w tej 

kwestji? — my — „tutejsi ''?... 
Ks. Urban dobrze rzekł: 
„„„Ani przez Wilno, ani przez Pińsk 

nie jest przetknięta oś polskiego šwia- 
ta, Polski, w jej dzisiejszych  grani- 
cach“... 

Stąd wniosek: siedžmy cicho i nie 
przeszkadzajmy zbożnej pracy misjo- 
narskich „speców *'!... 

Grunt — się niczem nie przejmo- 
wać! W. Ch. 

*czności przyjęciu w Krakowie, gdzie, jak miał możność stwierdzić, 

ko-. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. NIEŚWIEŻ — ul. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

, BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiege. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mai 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w 

PIŃSK — 

STOŁPCE — 
ST. ŚWIĘCIANY 

„Ruch“. 
   

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach 

UROCZYSTOŚĆ w PIKILISZKACH 
W dniu 6 sierpnia r. b. w osadzie Pikiliszki, gdzie obecnie 

przebywa Pan Marszałek Piłsudski, odbyły się tradycyjne do- 

żynki, Oraz poświęcenie domu. Uroczystości te spędził Marszałek 

w gronie przybyłych z Wilna członków radziny. 

Jak się dowiadujemy, Pan Marszałek kończy swoj pobyt 

odpoczynkowy w Pikiliszkach i prawdopodobnie w sobotę, wraz 

z rodziną, odjedzie pociągiem z Wilna bezpośrednio do Radomia 

na zjazd legionistów. 

  
  

Min. Eynac o swoich wrażeniach z pobytu 
w Polsce 

PARYŻ, PAT. Agencja Havasa donosi: Po powrocie z Warszawy 
minister lotnictwa Laurent Eynac w rozmowie z redaktorem „Le Temps* 
dał wyraz swemu zadowoleniu z powodu przyjęcia, które mu zgotowano 
w Polsce, szczególnie w związku ze specjalnie serdecznem przyjęciem ze 
strony Marszałka Piłsudskiego. 

Minister Eyanc mówił z podziwem o pełnem prostoty życiu wielkie- 
go patrjoty i bohatera narodowego Polski, który prowadzi spokojne życie 
wiejskie urozmaicone jedynie muzyką, lekturą i opromienione uczuciami 
rodzinnemi. 
t W dalszym ciągu wywiadu minister Eynac serde- 

panuje 
głęboka znajomość kultury francuskiej i uznania dla niej. Minister podkre- 
Ślił niezmiernie czystą i klasyczną francusczyznę, jaką słyszał od Polaków 
'w Krakowie. 

mówił o pełnem 

Komuniści „„przebudowują” ustrój w Chinach 
MOSKWA, PAT. Prasa sowiecka podaje wyjątki z manifestu wojsk czer- 

wonych w Chinach. 
Manifest ten między innemi ogłasza konfiskatę maiątków imperjalistów 

konfiskatę wszystkich wielkich przedsiębiorstw, banków, środków transpor- 
towych i ziemi: przekazuje ziemię pracującej ludności, żądając usunięcia całego 
biurokratycznego RA oraz usunięcia szeregu generałów chińskich i wład- 
ców poszczególnych prowincyj. 

W dalszym ciągu manifest gi anulowania umów zawartych (z mocar- 
stwami zagranicznemi, zwrócenia Chinom wszystkich koncesyj cudzoziemskich 
i domaga się obrony rosyjskiego związku sowieckiego. Prasa sowiecka poza- 
tem informuje, že po zajęciu miasta Czang-Sza wszystkie cudzoziemskie :ko- 
ścioły, wszelkie handlowe przedsiębiorstwa, jak również majątki zamożnych 
sfer miejskich zostały skonfiskowane. : 

Przed konsulatami japońskim | angielskim odbywały się wielokrotne 
demonstracje pod hasłem: „Precz z militarystami' 

Nieprzyjemne spotkanie 
PRAGA, PAT. Do Franciskowych Łazni przybył były sowiecki komisarz 

oświaty Łunaczarski z małżonką. Bawi tam również przywódca emigracji ro- 

syjskiej książę Cyryl. 

Powody aresztowania dyr. Russawtorgu 
SPÓR O 20 TYSIĘCY DOŁARÓW.. 

BERLIN. PAT. — O powodach zaaresztowania wberlinie dyrektora sowieckiego 
towarzystwa handlowego Russawtorgu Iwana Samojłowa, według zeznań aresztowa- 
nego, sprawa przedstawia się następująco: 

T-wo Russawtorg w Wiedniu zajmuje się głównie importem towarów rosyjskich 
do Austrji. Filja tej firmy znajduje się również w Berlinie. Ponieważ przedsiębiorstwo to 
od pewnego czasu wykazywało stale pasywa, miało więc być rozwiązane, a likwidate- 
rem został wyznaczony z ramienia rządu sowieckiego Samojłow, który po zlikwidowa- 
niu przedsiębiorstwa w Wiedniu, przybył do Berlina, aby rozwiązać również i filję ber- 
lińską. 

Jak twierdzi Samojłow, rząd sowiecki wezwał go do powrotu do Rosji. Wezwaniu 
temu Samojłow zadość nie uczynił. W odpowiedzi na to rząd sowiecki miał skoniisko- 
wąć majątek jego w Rosji. 

Wówczas Samojłow podjął z kasy T-wa Russawtorg 20 tysięcy dolarów, jako 
odszkodowanie za skonfiskowany majątek. Rząd sowiecki wniósł przeciw Samojłowowi 
doniesienie karne w Wiedniu i Berlinie za sprzeniewierzenie. Ponieważ Samojłow prze: 
niósł się w międzyczasie z Wiednia do Berlina, przeto prokuratura wiedeńska prosiła 
władze kryminalne w Berlinie o aresztowanie go, stawiając równocześnie wniosek wy- 
dania Samojłowa, na skutek czego Samojłow został w Berlinie aresztowany. 

Filja berliiska T-wa Russawtorgu wniosła również przeciwko Samojłowowi do- 
niesienie karne w sądzie okręgowym w Berlinie. Oskarżony zaprzecza kategorycznie, 

jakoby dopuścił się sprzeniewierzenia. — Obrońca Samojłowa zaproponował sądowi 
złożenie summy 20 tysięcy dolarów do depozytu do chwili rozstrzygnięcia sprawy w 
drodze dochodzenia cywilnego. Chwilowo Samojłow pozostaje nadal w areszcie. 

  

Mądre zarządzenie pruskiego ministra 
BERLIN, PAT. Urzędnikom i pracownikom samorządów w Prusach 

doręczono dziś zarządzenie pruskiego ministra spraw wewnętrznych, zaka- 

zujące brania udziału w akcji partji komunistycznej, „względnie „hitlerow- 
ców. Każdy z urzędników i pracowników musiał przyjąć do wiadomości 
zarządzenia ifpotwierdzić własnoręcznym podpisćm. Urzędnikom względnie 
pracownikom, którzy pomimo zakazu brali udział w akcji politycznej wy- 
mienionych partyj, grozi zwolnienie ze służby. 

Były minister jugosłowiański wyrzucony 
z Ameryki za sfałszowanie wizy 

WIEDEŃ, PAT. Według doniesień dzienników z Nowego Yorku, władze 
imigracyjne postanowiły odmówić zezwolenia (ina pobyt w Stanach Zjedno- 

czonych b. jugosłowłańskiemu ministrowi robót publicznych oraz zięciowi Ste- 
fana Radzicza Augustowi Kusoticowi. : 
: Powodem tej odmowy „jest fakt sfałszowanie wizy amerykańskiej na 
jego paszporcie. 

Stwierdził to jugosłowiański konsul generalny we Francii, oświadczając, 
2е Kosutlc pragnieuprawiać w Ameryce propagandę, mającą na celu pozyska- 
nie chorwackich elementów w Ameryce dia odłączenia Chorwacji od Jugosła- 
wji. Jest on jednym z przywódców byłej partji chłopskiej, uciekł w roku ubie- 
głym z Chorwacji, przebywał przez pewien czas w Wiedniu, poczem udał się 
do Rzymu, następnie do Londynu, w końcu zaś do Nowego Yorku. 

Wysyłka 25 tysięcy Tatarów z KrymunaUral 

  

BUKARESZT. Pat. W Stambule otrzymano wiadomości, iż władze so- 

wieckie zarządziły ostatnio wysłanie z Krymu na Ural 25 tysięcy Tatarów. 

Zarządzenie to, narażające przyzwyczajonych do południowego klima- 

tu Tatarów na choroby wskutek chłodów oraz na głód i nędzę, wywołało 

wielkie wrażenie w kołach tureckich. Komitet narodowy Tatarów krymskich 

zwrócił się do rządu tureckiego z prośbą o interwencję i pomoc. Charakte- 

rystycznem jest, że zurządzenie władz o wysiedleniu 25 tysięcy Tatarów 

z Krymu zbiegło się z ogłoszeniem w dziennikach sowieckich artykułu pu- 

blicysty żydowskiego Brajnina o wielkich postępach kolonizacji żydowskiej 
na Krymie i na Ukrainie. \ 

Ratuszowa, 
NOWOGRÓDEK -- Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nacz. 

„ 40. Za teksiem 15 groszy. Komunikaty oraz 

> . 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 Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 2 

Księgarnia Jaźwińskiege. 

T-wa „Ruch“ ь 

Polska — St. Księgarnia 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej 
SŁONIM — księgarnia D. 

Macierzy Szkolnej. 
Lubowskieg: o, ul. Mickiewicza 17 

T-wa „Ruch 
— ul. 8% N. T Rynek 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, Е. juczewska, 
WOŁKOWYSK -—- Księgarnia T-wa „Ruch”. 
WARSZAWA — T-wo „ Kol. „Ruch“. 

     
    

      

groszy. 
   

Fantastyczne „rewela- 
cje” pism niemieckich. 

Ulubioną taktyką prasy niemieckiej w 
jej dążeniu do podtrzymywania nastrojów 
antypolskich wśród społeczeństwa  niemiec- 
kiego i do odwracania uwagi od przygoto- 
wań wojennych Rzeszy niemieckiej — jest 
podnoszenie ciągłych alarmów na temat rze- 
komych agresywnych planów Polski w sto- 
sunku de Niemiec. Taktyka ta przypomina 
przysłowiowego przestępcę, który uciekając 
sam woła „łapajcie złodzieja!” 

Świeżo, berliński „Der Tag** zamieszcza 
mocno fantastyczne rewelacje na temat rze- 
komych przygotowań wojennych Polski. Pi- 
smo to twierdzi, że obecnie ustalony został 
tak zwany polski „program zachodni”, który 
obejmuje województwo poznańskie. Na pier- 
wszym planie znajduje się zakrojony na 
wielką skalę program osiedleńczy, wspiera- 
ny przez budowę dróg, kolei i szkół. 

Toczące się obecnie w Warszawie obra- 
dy w sprawie programu gospodarczego dla 
Pomorza, rozpatrują całą sprawę — zda- 
niem „Tag'u* — wyłącznie prawie ze stra- 
tegicznego punktu widzenia. Pomorze bo- 
wiem ma być bazą wypadową przeciw Niem 
com.*Do zadań, o charakterze strategicznym 
zalicza „Der Tag* dalszą rozbudowę portu 
gdyńskiego oraz projekty budowy szeregów 
linij kolejowych. Jednocześnie służyć ma 
celom wojskowym budowa nowego kanału 
w dolinie Brdy z kierunkiem ogólnym Byd- 
goszcz — Chojnice. Kanał ten na wypadek 
wojny ma umożliwić zalanie całego terenu, 
położonego między temi miastami i w ten 
sposób stworzyć zaporę. Celom wojennym 
służyć ma również przyśpieszone polonizo- 
wanie sąsiadujących z Niemcami części 
kraju. 

Jako rzecz charakterystyczną  podkre- 
Ślić należy, że „Dar Tag* pisząc 0 rzeko- 
mym wzroście nastrojów wojennych w Pol- 
sce, powołuje się na bydgoski Deutsche 
Rundschau“. RE 

Równocześnie prawicowa _„Rheinisch 
Westialische Zeitung“ wychodząca w Essen, 
zamieszcza artykuł pod tytułem „Znowu 
wojna". W artykule tym czytamy między 
innemi: 

„Niemcy nie mają żadnej broni(!) ani 
nowocześnie uzbrojonego wojska. Niemcy 
są w oczach chciwców nietylko pracowitym, 
ale mimo wszystko jeszcze bardzo bogatym 
krajem. Niemcy mogą jeszcze dużo stracić 
w dniu 13 lipca minęło 520 lat, od chwili, w 
której niemiecki zakon rycerski został przez 
Polaków pod Tannenbergiem  druzgocąco 
pobity. Wówczas Niemcy straciły swą przy- 
szłość na wschodzie. Straciły ją na rzecz Ro- 
sji i Polski, straciły możliwość osiedłenia na 
stałe swego materjału włościańskiego na da- 
lekich przestrzeniach wschodu i stworzenia 
państwa, które byłoby potężniejsze i bar- 
dziej kwitnące niż dzisiejsza Ameryka  pół- 
nocna. Siła państwowa Prus uratowała resz 
tę wschodu dła niemczyzny. Reszta jest jed- 
nak jaknajbardziej zagrożona, jeśli nie bę- 
dzie broniona. 

„Przez całą Polskę idzie agitacja: „Pol- 
ska až do Odry“. Polska chce Prus Wschod 
nich, Marchji Granicznej i części Pomeranji. 
Chce Śląska aż po Wrocław. Kto przeszko- 
dzi Polsce w jednym z przyszłych konfliktów 
światowych, by wzięła ona, co będzie mo- 
S Czy rząd pruski, bez pruskich grenadje 

jw. 
W dniu 13 lipca r. b. Warszawa roz- 

brzmiewała od antyniemieckich demonstracyj 
z ostrzem aneksjonistycznem. Pacyfiści pa- 
trzą zgóry na tę „nacjonalistyczną* hołotę. 
Hołota ta ma jednak całkiem określony za- 
miar strzelać w razie nadarzającej się spo- 
sobności, ewentualnie nawet na rząd pruski, 
posiadający broń przeciw om. 

Artykuł „Rheinisch - Westfalische Zei- 
tung“. podobnie jak artykuł „Tag'u* są ty- 
powemi przykładami przeciwpolskiego szczu 
cia, uprawianego przez prasę nie: 
Kampanja ta pozostaje w ścisłym związku z 
akcją z rewizją granic — a na zaostrzenie 
jej tonu wpływą także agitacja przedwy- 
borcza do Reichstagu, w której wszystkie 
stronnictwa licytują się w hasłach nacjo- 
Alis ы ® 

le  bądźcobądź są te jeremiady 
„Rhenisch-Westialische Ztg.* na temat „bez 
bronnych* Niemiec — jeremiady wypisywa- 
ne równocześnie z enuncjacjami gen. von . 
der Lippe, który w Paryżu straszy Francu- 
zów nowemi strasznemi wynałazkami wo- 
jennemi, mającemi znaleźć zastosowanie ze 
strony Niemiec w przyszłej wojnie. 

Brak pieniędzy na przepro- 

wadzenie „„piatiletki* 
MOSKWA. — „Izwiestija* poświęcając 

wstępny artykuł zagadnieniom ekonomicz- 
nym pomiędzy Związkiem sowieckim i świa- 
tem kapitalistycznym i z uznaniem witają 
decyzję St. Zjednoczonych, odwołującą wy- 
dane poprzednio zakazy wwozu sowieckiej 
masy drzewnej do portów amerykańskich, 
jak również postanowienia rządu włoskiego 
o wydatnem kredytowaniu sowieckich zaku- 
pów. Organ moskiewski nazywa obie decy- 
zje przejawami gospodarczego rozsądku. Po 
ruszając następnie sprawę starych długów, 
„lzwiestja”* przypominają, iż rząd sowiecki 
oddawna gotów był uregulować częściowo 
stare carskie zobowiązania, spłacając je w 
formie zwiększonych procentów od nowych 
pożyczek. Rząd sowiecki nie ukrywa — że 
zainteresowany jest w otrzymaniu kredytów 
które mogłyby ułatwić zrealizowanie. Próbę 
bojkotu sowieckiego handlu nazywają — „К- 
wiestja“ utopją, bo „jeżeli jeden kraj kapita- 
listyczny traci skutkiem niskich cen wywo- 
zowych sowieckich, to drugi na tem zarabia 
i nie powinien rezygnować ze swojej wygra 
nej“. 

Zakład malarski 
Walerjana Wožnickiego 

Wilno! ul. Wileńska 5. 
Wykonywa wszelkie roboty malarskie i 
pozłotnicze kościelne, pokojowe i 

szyldowe jak w mieście tak i na 
prowiacji 

Szyldy emałjowe wypalane. 

   



& 

ECHA KRAJOWE stosy! 
Sekciarstwo w 

Sekciarstwo w Białymstoku zaczy- 
na być w ostatnich czasach coraz bar 
dziej agresywne. Największą  ruchli- 
wość wykazują t. zw. badacze Pisma 
św., którzy prowadzą swoją destrukcyj 
ną robotę. Propagandę na rzecz sekty 
przeprowadzają oni zazwyczaj przed 
kościołem po sumie, rzucając w swo- 
ich przemówieniach oszczerstwa na 
duchowieństwo katolickie. Kilku płat- 
nych sekciarzy rozprzestrzenia ulotki, 

Ze wspomnień o św. pamięci 
Woyniłłowiczu 

Jako kresowiec, przeczytałem z przyjem- 
nością w „Dniu Polskim'* w N - rach 187 i 
188 a przedtem w „Słowie* „Wspomnienia 
z niedawnej przeszłości o św. pamieci Ed- 
wardzie Woyniłłowiczu, podpisane przez pa- 
nią Wandę Kotwicką, i, sądzę,że nietylko ja 
lecz wszyscy kresowcy i niekresowcy, któ- 
rzy znali św. p. Edwarda  Woyniłowicza, 
podpisaliby się pod „Wspomnieniami* z ma 
łemi zastrzeżeniami. 

Razi mnie jednak bardzo zakończenie 
„Wspomnień'*: czy społeczeństwo, dla które 
go żył, nie powiino pomyśleć, by legł na 
wieczny spoczynek w ukochanej ziemi kre- 
sowej*, gdyż powinna byłaby wiedzieć pa- 
ni Kotwicka, że na hucznym zjeździe w Nieś 
wieżu w roku zeszłym we wrześniu, kiedy 
wmurowano w Farze, w Nieświeżu, bardzo 
ładną, tablicę pamiątkową dla ś. p. Edwar- 
da Woyniłłowicza, fundacji J. O. Księcia 
ordynata A. Radziwiłła, na którym była 
siostra $. p. Edwarda pani Jadwiga Kostro- 
wicka pp. Porowski, Minister Niezabytow- 
ski, Lednicki i wielu innych, długo bardzo 
debatowano, nad sprawą przeniesienia 
zwłok, gdyż społeczeństwo chciało tego 
i nie szczędziłoby kosztów, lecz zdecydo- 
wano, że dopóki te prochy nie mogą być 
złożone, w ukochanych przez ś. p. Ed- 
warda .  „Sawiczach*, niech zostaną w 
Bydgoszczy, gdzie rodzina najbliższa (Żo- 
na i Siostra) mieszkają, więc niech 
mają pociechę, odwiedzania grobu uko- 
chanego, któremu postawiły pomnik, a 
więc społeczeństwo kresowe jest w porząd 
ku i bez napomnień umie ocenić zasługi 
tak wybitnych ludzi do jakich zaliczamy 
ś. p. Edwarda Woyiiłłowicza. 

Ludwik Narkiewicz - Jodko 
  

BARANOWICZE. 

— Zjazd sołtysów. W dniu 3 sierpnia 
rb. w sali konferencyjnej starostwa odbył 
się zjazd sołtysów z całego powiatu. 

O godzinie 9 w kościele parafjalnym na 
intencję zjazdu odprawił Mszę św. ks. Kar 
powicz, wygłaszając stosowne kazanie. 

Po Mszy św. w sali konferencyjnej od- 
było się posiedzenie, na którem zastępca 
starosty dr. Werber miał przemówienie do 
sołtysów, poczem wygłoszono kilka refera- 
tów. 

Po zakończeniu zjazdu sołtysi w liczbie 
około 300 zwiedzili wystawę. 

— Bieg kolarski, Baranowickie T-wo 
Cyklistów w dniu 3 sierpnia r. b. urządziło 
na przestrzeni 100 klm. wyścig kolarzy. 

Do zawodów stanęło 8 kolarzy, z któ- 
ryńch 2 wycofało się na starcie, 

Kolarze wyruszyli o godz. 10 m. 50 z 
6 klm. szosy Baranowicze — Słonim w 
kierunku Słonima. 

Przebywających kolarzy Słonim spot- 
kał z muzyką i chłodzącemi napojami. 

O godz. 15-ej na mecie zebrał się Za- 
rząd -wa, i całe rzesze publiczności w 
oczekiwaniu na przybycie. 

Po godzinie oczekiwania sygnalizują 
zbliżanie się zawodników. й 

Pierwszym do mety przybył p. Zbęski 
Leonard st. posterunkowy P.P. ze Słonima 
w czasie 3 godz. 55 minut. 

Drugim Wojciechowski w czasie 4 go- 
dziny. “ 

Trzecim strzelec p. Cymanów 4 godz. 
9 m. 15 sek. 

Czwartym p. Barancewicz 4 godz. 23 
m. Po rozpatrzeniu wyniku biegu Ko- 
misja zdyskwalifikowała p. Wojciechowskie 
go, gdyż korzystał z pomocy obcej przy 

naprawie roweru. W ten sposób I nagro- 

dę ofiarowaną przez Sejmik Baranowicki 

puhar i tytuł mistrza otrzymał p. Zbęski, 
drugą p. Cymanów i trzecią p. Barancewicz 

—W sprawie naprawy chodników. Nie- 
jednokrotnie poruszaliśmy sprawę naprawy 
chodników w mieście. ; 

Obecnie pomimo, iż lato zbliża się ku 

końcowi na niektórych ulicach nie przystą- 

piono do naprawy chodników. 
A czas ku temu najwyższy, 

CO CZYTAĆ? 
Ferdynand Goetel: „Serce Lodów*. 

Powieść. Nakład Gebethnera i Woli- 

fa Warszawa; Herminja Naglerowa: 

„Zawalidroga* powieść — Warszawa 

1930. Wydawnictwo J. Mortkowicza. 

W związku z nagrodą państwową, 
jaką przyznano Goetłowi za „Serce 
Lodów*, mieliśmy sposobność skre- 
ślić sylwetkę tego pisarza w grudniu 
r. ub. Do tej powieści jednak  je- 
szcze wówczas nie dotarliśmy.  Sły- 
szało się o niej wiele sprzecznych 
sądów wśród czytelników. Zachwy- 
ciła jednych — rozczarowała innych. 
Przyczyny mogą być różne. Niektóre: 
postaramy się wyjaśnić. 

Pierwszą uwagą, jaka się nasuwa 
po zaznajomieniu się z grubsza z fa- 

bułą powieści, jest wyraźna dyspro- 
porcja między ideą zasadniczą, a for- 
mą powieściową. Ideologja posiada 
znaczenie pierwszorzędne,  konstruk- 

cja romansu jest prosta i naiwna, opie- 

ra się o szereg zużytych i banal- 

nych motywów. Prastary romans przy 

gód był tutaj niezawodnym przewodni 
kiem. Tajemniczość, związana z ce- 
lem wyprawy na Islandję, utrzymuje 
czytelnika w ciągłem napięciu. Od le- 
ktury „Serca Lodów'* nie podobna się 
oderwać; pochłaniamy całe stronice 
bez tchu, tak jak kiedyś czytano „W 

Białymstoku 
szczególnie wśród warstw mniej uświa 
domionych religijnie z fałszywem tło- 
maczeniem Pisma św. Zdecydowana 
jednak postawa wiernych paraliżuje 
ich szkodliwą działalność. 

Wkońcu zaznaczyć należy, że cała 
ta sekta, a szczególnie jej przywódcy 
są wydatnie subsydjowani przez sek- 
ciarstwo zarówno polskie, jak i zagra- 
niczne, a szczególnie amerykańskie. 

wać publiczność jesienią od przyjemności ką 
pielowej. 

Magistrat winien zmusić opornych lub 
wykonać na ich rachunek na co posiada po- 
zycję w budżecie. 

  

LIDA 

— Wybory do Rady Miejskiej w Lidzie. 
Jak było zgóry przewidziane z ruchu przed- 
wyborczego w Lidzie przewagę w wybo- 
rach otrzymali żydzi, którzy korzystając ż 
rozbicia się list chrześcijańskich uzyskali 11 
mandatów. Objaw przewagi żydowskiej po- 
jawił się obecnie po raz pierwszy na tere- 
nie starego grodu Gedyminowego. Będzie to 
poniekąd nauczką dla naszych mieszczan, 
którzy żyjąc w stałej niezgodzie nie mogą 
nigdy przyjść do porozumienia. 

Nad ranem 4 sierpnia Komisja Wybor- 
cza ustaliła narazie następujące wyniki wy- 
borców do Rady Miejskiej w Lidzie: Listy 
Nr. 2 (PPS) 2 mandaty: Wojciszek i Stok- 
Stocki; Nr. 3 (Polska lista demokratyczna) 
3 mandaty: Bergman, Sopoćko i Przybyt- 
ko; Nr. 4 (Zjednoczenie Gospod. * Chrześć. 
m. Lidy) 1 mandat: Michniewski; Nr. 5 
(Zjednoczenie Narod. Chrześc.) 6 manda- 
tów: Harniewicz, Stasiewicz Zygmunt, Mierz 
wa, Radziewicz, Stasiewicz Michał i Filip- 
czyk; Nr. 6 (Zjednoczenie robot. i miesz- 
kańców przedmieść) I mandat: Makarewicz; 
Nr. 8 (Zjednoczony Blok Narodowy Żydow- 
ski) 11 mandatów: Czertok Gedala, Konopko 
Sokołowski, Dogucki, Pupko Mejłech, Kar- 
czmar, Wismoncki, Grinszpan, Szmujłowicz 
Gerszon, Ilutowicz i Stukator. 

— (Organizacyjne zebranie podoficerów 
rezerwy w Lidzie. Dnia 3 sierpnia w lokalu 
świetlicy Związku Strzeleckiego w Lidzie 
odbyło się organizacyjne zebranie podofice- 
rów rezberwy, które miało na celu utworze- 

SZEWCZYK ZEE Z RED RE PADWY TEATRO ROEE ZRYR RATA WIEZA PCZE NCDESRERWEBA) 

nie Koła Ogólnego Związku Podoficerów re- a Roczne Kursa Handlowe W Wilnie Ę 

Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, iż zapisy 
na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie w godz. 4—7 
p.p. oprócz świąt w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy ul.Mickiewicza22m.5 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6 — 9 wiecz. 

Program obejmie następujące przedmioty: 

OGÓLNO - HANDLOWA, 
BANKOWA, 
PRZEMYSŁOWA. 

Arytmetyka handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 
Stenografja. Nauka pisania na maszynach oraz języki: Angelski, 

zerwy. Zebranie zagaił p. Zonnenburg Eu- 
genjusz, który w swem krótkiem  przemó- 
wieniu streścił cel i zadania tej organiza- 
cji. 

Następnie na przewodniczącego zebrania 
powołano jednogłośnie p. Mazura  Włady- 
sława, na sekretarza zaś p. Żołnierczyka 
Wacława. Po przemówieniu przewodniczące 
go przystąpiono do wyboru zarządu, w 
składktórego weszli pp.: Mazur — pre— 
zes, Słowik józef — wiceprezes, Ilwasewicz 
Wiktor — sekretarz, Zonnenburg Eugenjusz 
— skarbnik i Słowik Józef jako komendant 
PW i WF. Zaraz podczas zebrania 16 osób 
przystąpiło na członków Związku. 

Po rozpatrzeniu kilku drobniejszych 
spraw wyznaczono zbiórkę podoficerów re- 
zerwy na dzień 10 sierpnia o godz. 16 w 
lokalu Związku Strzeleckiego, zaś posiedze 
nie zarządu wyznaczono na dzień 6 sierp- 

nia. . 
— Zwyrodniały młodzieniec. Dnia 3 

sierpnia pod wsią  Kielkowszczyzna, gminy 
lipnickiej, podczas _paszenia bydła przez 
12-letnią Marjannę Fiłunównę ze wsi Ciko- 
nie, napadło na nią 2 osobników, którzy 
wciągnęli dziewczynę do pobliskiego lasu 
i dokonali na niej gwałtu. Powiadomiona 
o powyższym wypadku policja wszczęła 
natychmiast dochodzenie, w trakcie którego 
ustaliła, że osobnikami tymi byli miesz- 
kańcy wsi  Kielkowszczyzna Stankiewicz 
Piotr lat 42 i Stankiewicz Bronisław — lat 
19. Gwałtu dokonał tylko Stankiewicz Bro- 
nisław, którego aresztowano i odstawiono 
do więzienia w Lidzie. 

— Pożary. Dnia 3 sierpnia w zaścian- 
ku Smolarka, gminy ejszyskiej, wybuchł 
pożar skutkiem którego spaliła się dosz- 
czętnie stodoła, należąca do Jana Markie- 
wicza mieszkańca wsi Druzgieniki, gminy 
ejszyskiej. Pożar powstał wskutek  nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem. 

Tegoż dnia w miasteczku Iwju, Zz po- 
wodu podpalenia przez niewiadomego 
sprawcę wybuchł pożar w stodole Sta- 
nisława Pobola. Pożar został jednak w 
porę spostrzeżony i w zarodku  ugaszo- 
ny, tak że nie wyrządził większych strat. 

  

SKORBUCIANY 
(pow. Wil. Trocki) 

— Znowu gołąb. Niedawno donositem 

pustyni i w puszczy* Sienkiewicza. 
To wróży tej książce ogromne powo- 
dzenie wśród mas czytelniczych. Ale 
poza dość sensacyjną fabułą, prze- 
prowadzoną niewyszukanemi śtodka- 
mi technicznemi, kryje się myśl utwo- 
ru, czy może jedna z myśli, którą do- 
strzegliśmy. 

Dzisiaj, w w. XX, w wieku wyna- 
lazków i cudów techniki, w dobie 
powojennego realizmu, trzeźwego 
przywiązania do życia, zaniku wy- 
tworności i smaku, po okropnych 
przeżyciach z wojny, dzisiaj, coraz 
częściej spotykamy odruchy nawro- 
tu do starej romantyki, do czegoś 
co się kryje głębiej, wewnątrz skoru- 
py „Czerepu rubasznego*. Jest to 
tem dziwniejsze, jeżeli odruch taki, 
spotkamy u pisarza, u którego naj- 
"mniej byśmy się tego spodziewali. 

Goetel, pisarz trzeźwy i zdrowy, 
realista, wyczuwający puls życia 
współczesnego, odsłonił nam wnętrze 
„Serca Lodów*. Pod powłoką lodo- 
wą zastygło tam żyjące, pulsujące 
żywą krwią serce |Ingeborgi, serce, 
które po 20 latach wygnało profeso- 
r a Zataja z granic — trzeźwą logi- 
ką, wolą i rozumem, wspaniale u- 
porządkowanego życia. Bo miłość, 
jest w życiu naszem — bodźcem naj- 
ważniejszym, miazgą twórczą, pod- 
glebiem najlepszych poczynań. Wszy- 
stkie władze umysłu i charakteru ra- 
zem wzięte, wszelkie wysiłki poza 
nią wszczęte, nie sprostają żadnemu 

5. с У о 

rancuskie o polsko-litew- 
skich stosunkach 

PODWÓJNA GRA NIEMIECKA NIEBEZPIECZEŃSTWEM DLA LITWY. 

PARYŻ. PAT. — Nawiązując do pobytu w Polsce dwóch ministrów 
francuskich oraz w związku z bieżącemi zagadnieniami politycznemi szereg 
dzienników poświęca artykuły sprawom polskim. 

W onegdajszem „Temps* oraz wczorajszem ,„Echo de Paris* artykuły 
wstępne omawiają stosunki polsko-litewskie, demaskując podwójną grę Nie- 
miec na terenie Litwy. Zarówno Roland de Mares w „Le Temps", jak Per- 
tinax w „Echo de Paris', wyrażają . się z wielkiem uznaniem o takcie i do- 
brej woli, wykazywanej w stosunku do Litwy przez kierowników polskiej 
polityki zagranicznej i całe polskie społeczeństwo. 

„Le Temps“ konkluduje: W Kownie spostrzegą wkońcu, że podwójna 
gra niemiecka stanowi niebezpieczeństwo dla młodej republiki litewskiej 
oraz że Litwa nie może bezpiecznie rozwijać się inaczej, jak bez zbliżenia 
się do Polski i współpracując z nią z 
polsko-litewskie narzucają się nietylko 

całem zaufaniem. Serdeczne stosuiki 
przez więży, łączące te dwa narody, 

dzięki całym wiekom wspólnej historji, ale także przez konieczność bronie- 
nia najżywotniejszych interesów obu narodów. Nie należy upierać się przy 
polityce, którą potępia zdrowy rozum. Litwa winna sama zdecydować 0 
swym losie, wybierając między przyjaźnią z Polską i współpracą z nią, przy 
zachowaniu pewności i niezależności państwowej z jednej strony, a całkowi- 
tem uzależnieniem się od Niemiec i zrezygnowaniem na roztopienie się w 
bloku germańskim z drugiej strony. 

We wczorajszym „,Journal'u'* St. Brice podkreśla, że dostęp Polski do 
morza jest dla Francji sprawą zasadniczego znaczenia i w konkluzji pisze: 
Zarówno nad Wisłą, jak nad Renem ustanowione granice winny być uważa- 
ne jako nienaruszalne tembardziej, że od 10 lat mamy dowody, iż dają się 
one połączyć z francuskiemi słusznemi interesami państwowemi. 

Start marszu szlakiem kadrówki 
KRAKÓW. PAT. — O godz. 5 min. 30 rozpoczął się w Oleandrach start tegorocz- 

nego marszu szlakiem kadrówki. Ogółem wyruszyło 44 drużyny wojskowe, strzeleckie 
i organizacyj przysposobienia wojskowego. Na pożegnanie wyruszających na szlak pie- 
churów, przybył dowódca O.K. 5 gen. Łuczyński, wicewojewoda Mikosz, sen. Rolle, 
posłowie Kleszczyński i Pochmarski, płk. Belina-Prażmowski, płk. Bolesławicz. Ulewne 
deszcze i wichura znacznie utrudniają marsz, który odbywa się po trasie grząskiej i 

DRUŻYNA 8P.P. LEG. PROWADZI. 

MIECHÓW. PAT. — O godz. 11 min. 37 sek. 57 na rynek miechowski wkroczyła 
pierwsza drużyna marszowa 8 p. p. leg. Prawie wszystkie drużyny przybywają w prze- 
pisanym terminie, co ze względu na fatalny stan szosy i deszczu z wiatrem zasługuje na 
specjalne podkreślenie. — Przybyły również do mety drużyny wojskowe, które zmyliły 

śliskiej. 

drogę i zamiast 44 klm. przemaszerowały 54 klm. Ze względu na to, że pomyłka ta nie 
zaszła z winy drużyn, komisja sędziowska postanowiła dopuścić je do dalszego mar- 
szu, pomimo przekroczenia przepisanego terminu. 

Najlepszy czas na pierwszym etapie uzyskała drużyna 8 p. p. leg., która osiągnęła 
czas 5 godzin 48 minut. Do jutrzejszego marszu na etapie Miechów-Jędrzejów (40 klm.) 
startuje 36 drużyn, gdyż 8 zespołów zostało 

  

Buchalterja ( 

Niemiecki. 

dziś zdyskwalifikowanych.     
Francuski, i 

SĘ 

Huragan nad Nowogródczyzną 
NOWOGRÓDEK. Pat. W dniu 6 sierpnia o godzinie 5 pp. prze- 

szedł nad województwem Nowogródzkiem nienotowanej dotąd 
siły huragan, połączony z ulewą. 

Nad Baranowiczami przeszła trąba powietrzna, Która zerwa- 
ła dachy z 7 domów prywatnych i 4 koiejowych. 

Przewody telegraficzne i telefoniczne na miejscu katastrofy 
zostały zupełnie przerwane. Komisja miejska bada obecnie Kilka 
domów drewnianych, Których ściany zostaiy zruszone z miejsca 
przez huragan. 

W gminie poczapowskiej pow. Nowogródzkiego huragan na 
dużej szerokości powyrywał z korzeniami drzewa, względnie po- 
łamał na połowie ich wysokości, odrzucając je na kilkadziesiąt 
metrów. 

W zabudowaniach w powiecie Nowogródzkim huragan nie 
wyrządził szkód, porozrzucał natomiast sterty zboża. ; 

Szkody wyrządzone klęską sięgają ogółem kilkuset tysięcy 
złotych. 

jącym się u gajowego w Gobscie p. Wł. 
Walentynowicza, aż tu znowu zameldo- 
wał mi gajowy p. Bradel, że u gospodarza 
Kozłowskiego w Płaknie znajduje się 
gołąb pocztowy, mający numer cztery, na- 
stępnie orzeł polski, potem liczbę 319/29. 

Z powyższego można wnioskować, że 
$olębi tych jest po wioskach znaczna ilość. 
Tuła się to biedactwo w rękach ludzi 
niepowołanych, czując niewolę i bezdroże... 

Dobrzeby więc było, by się temi po- 
cztowemi gołębiami — tułaczami należy- 

aby urato- o tajemniczym gołębie pocztowym, znajdu-cie się ktoś zaopiekował. 

zadaniu. Są to tylko ośrodki, nie mo- 
gą być celem. Rozum i wola mogą 
w nas przytłumić wszelkie porywy 
uczuć, ale nie potrafią ich zdławić. 

Bo czemże są te 20 lat życia pro- 
fesora Zataja od chwili wygłoszenia 
sławnego wykładu. habilitacyjnego o 
teorji lodowca na Islandji — aż do 
momentu ponownej wyprawy na wy- 
spę? Romantyka przezwyciężył w nim 
trzeźwy człowiek nowożytny. Urzą- 
dzić sobie życie, według prawideł ro- 
zumu, w imię rozgłosu i sławy, — 
to stało się dewizą Zataja. Nie danem 
mu było dotrzeć do jądra „Serca Lo- 
dów*. Ale hipotezy i teorje, jakie zbu- 
dował, na podstawie badań dotych- 
czasowych, głównie własnych, 
pozwoliły mu na ową wykoncypowa- 
ną logikę życia, dając w ciągu lat 
dwudziestu surogat sławy. Jakiż był 
bilans owego z góry uplanowanego, 
z góry obliczonego rachunku? Po la- 
tach dwudziestu stanął Zataj w obli- 
czu pustki, w obliczu klęski. Wszy- 
stko tak się stało, jak przewidział, 
jak sobie mądrze ułożył. Wrócił opro 
mieniony sławą, ożenił się bogato, 
miał wspaniały zakład w uniwersyte- 
cie i zdolnych uczniów. Ale żaden z 
nich nie dotarł do sławy. 'Ulegali dzi- 
wnemu wykolejeniu. Spychała ich z 
wytkniętej drogi nieubłagana logika 
życia wielkiego profesora. 

, _ Miłość jest długo cierpliwa i nigdy 
nie ginie — powiedział św. Paweł. 

Przychodzi kiedyś taka wiosna, 

— Budowa mostków. Gmina rudomiń- 
skd przystąpiła obecnie do budowy lokal- 
nych mostków. Między in. rozpocznie 
wnet budowę mostka w Skorbucianach, Ter 
nianach i t. d. 

Donoszą nam z Ru- 
domina, że podczas onegdajszej burzy 
piorun uderzył w tamtejszą szkołę, — па- 
stępnie w urząd gminny. Na szczęście, pio- 

— Figle pioruna. 

run ograniczył się do spaceru po uzie- 
mieniach. 

wiosna duszy i lody muszą  roztajać. 
To była geneza ponownej wyprawy 
Zataja na Islandję. To — klucz jego 
dziwnego zachowania się, opieszało- 
ści w pochodzie, opieszałości w pod- 
jęciu zasadniczych kroków pod sa- 
mym lodowcem. Bo tu chodziło już 
nie o jądro lodowca. Nie o tajemnicze 
„Serce Lodów*. Ale o biedne wzgar- 
dzone serce wiernej lugeborgi, któ- 
re znużony wędrownik Zataj, po osta 
tecznem bankructwie, pragnie znowu 
odnaleźć. Dlatego nie śpieszy mu 
się do ostatecznego celu podróży, 
gdyż wie, że stamtąd już się nie wra- 
ca. 

Wyprawa na lIslandję i jej opis 
oparte zostały na autopsji. 

Są to doświadczenia podróżnicze 
autora, których wyrazem jest też 
piękny opis podróży na Islandję p. t. 
„Wyspa na chmurnej pėlnocy“.  Is- 
landja, jako teren, zaczyna pomału 
przenikać do literatury. Mamy już 
Gunnarsona: „Saga islandzka” i „Lu 
dzie z Borg“. Temat podróżniczy, nie 
zwykle podnosi urok każdej powieści. 

„Serce Lodów'* posiada, jakby 
dwa zręby: Realistyczny — akcja do 
chwili wyruszenia na Islandję oraz, 
jeśli tak można się wyrazić — egzo- 
tyczny — pobyt na wyspie chmurnej 
północy. Zrąb pierwszy zbliża się 
pod względem charakteru do powie- 
ści „Z dnia na dzień”. Jest nim praw- 
dziwa a smutna rzeczywistość. Typy 
podpatrzone znakomicie i oddane z 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
7-GO SIERPNIA. 

Front południowo-wschodni. Lo- 
kalne utarczki nad Strypą i Seretem. 
W 3-ej armji próby sforsowania Bu- 
gu przez nieprzyjaciela. 

Front północno-wschodni. W 4-ej 
armji nieprzyjaciel zajął Sokołów, od- 
rzucając grupę gen. Junga. 

1-sza armja: Grupa gen. Želigow- 

skiego wykonała akcję na Przetycz 
(na północ od Wyszkowa), zakończo- 
ną zajęciem tej miejscowości. Korpus 
konny Gaja opanował Przasnysz i po- 
suwa się na Mławę i Ciechanów. 

W dniu dzisiejszym wieczorem roz 
poczyna się przegrupowanie jednostek 
do bitwy nad Wisłą. 

Rola Węgier w wojnie polsko-bolszewickiej 
w 1920 r. 

W jednym z ostatnich zeszytów 
Revue Mond iale prof. Ludwik Villat 
z Besancon umieścił pod tytułem po- 
wyższym interesujący artykuł oparty 
przeważnie na dokumentach urzędo- 
wych czeskich, węgierskich i polskich. 
Dowiadujemy się z niego, że 10 lipca 
1920 r. Rząd polski zwrócił się na 
drodze półurzędowej do Rządu wę- 
gierskiego z zapytaniem, czy Węgry 
mogłyby Polsce dostarczyć od 20 
do 30 tysięcy kawalerzystów. Odpo- 
wiedź brzmiała, że taką liczbą Wę- 
gry nie rozporządzają, ale w miarę 
możności gotowe są udzielać pomocy 
w koniach i w ludziach, których wy- 
ekwipowaniem zajmie się Polska. Za- 
znaczono przy tem, że potrzebną jest 
zgoda Francji. Francja odpowiedzia- 
ła przychylnie ale dopiero koło 4 sierp 
nia i stawiając warunek że zgodzą się 
także Czechy i Rumunja. Ale w Cze- 
chach Rząd jednomyślnie  oświad- 
czył się za neutralnością absolutną. 
P. Benesz dał temu wyraz w dekla-, 
racji oficjalnej z dn. 4 sierpnia i w 
nocie z 10 sierpnia. Ale neutralność ta 
miała duże wady; była życzliwą dla 
Sowietów , wrogą dla Polski. Nie 
chcemy być narzędziem imperjalisty 
cznych planów polskich, pisały Na- 
rodni Listy; bliskie Rządu, Prawo 
Lidu nazywało wojska 
„hordami*, Horthy'ego, rząd węgier- 
ski dobrowolnym katem podejmują- 
cym się uśmiercić Rosję. Pomimo 
najlepszej woli nie mogły. Węgry 
wojsk swoich wysłać na pomoc Pol- 
sce. 

Tem gorliwiej wzięli do serca spra 
wę dostarczenia amunicji. ' Odnośne 
układy rozpoczął jeszcze min. Leon 
Wasilewski w grudniu 1918 r. W mar- 
cu r. n. stanęła między Polską a Wę- 
grami konwencja zagwarantowana 
przez komisję wojskową Ententy. Nie 
wspomina prof. Villat, jak się do 
tego odniosły wówczas Czechy, czy 
od samego początku przeszkadzały 
dowozowi materjałów wojskowych do 
Polski przez swoje  terytorjum. W 
każdym razie, w chwili dla nas gro- 
źnej, w r. 1920 rząd czeski zamknął 
granice swoje — i odtąd transporty 

  

Religijny nastrój ludu włos- 
kiego podczas trzęsienia ziemi 

Strasziiwy kataklizm jaki nawiedził 
Włochy dał, mimo swej grozy, dowód, 
jak głęboko religijny jest lud włoski, 
z chrześcijańskim poddaniem umieją- 
cy znieść swe nieszczęście i ból. | 
najbardziej dotkniętych trzęsieniem 
ziemi miejscowościach lud na otwar- 

tem powietrzu zbierał się dokoła swych 

kapłanów modląc się publicznie i bła- 

gając Boga o zmiłowanie i błogosła- 
wieństwo. Największe jednak manife-- 
stacje miały miejsce w Neapolu, gdzie 
tłumy zapełniły katedrę, plac przed 
nią i okoliczne ulice, błagając o wsta- 
wiennictwo swego patrona św. Janu- 
arego, którego posąg noszono po uli- 
cach miasta. Do zebranych tłumów 
przemawiał arcybiskup Neapolu kardy 
nał Ascalesi, podkreślając głębię uczuć 
religijnych ludu neapolitańskiego i po 
cieszając strapionych. 

wiernością, fotograficzną. Iluż tow ży 
ciu spotykamy takich Zatajów, któ- 
rzy otaczają się pozorami wielko- 
ści będącej w istocie wzdętym balo- 
nem pustki. lluż to wykolejeńców w 
rodzaju Zaręby. Albo kobiety. Pani 
Krystyna to klasyczny okaz pewnego 
gatunku kobiet tragicznych w swoim 
upadku, wobec pustki życia, która 
nie nasila ich żadnym wznioślejszym 
instynktem. Typ panny Gugi też jest 
bardzo charakterystyczny. Wskazu- 
je na pewien rodzaj samotności 
wśród dzisiejszych studentek. 

Fałszywie pojęta miłość zdolna 
jest popychać takie okazy na bezdro- 
ża cynizmu. To niby mają być for- 
my życia. Wiele jeszcze, wiele mo- 

żnaby pisać o tej książce. Nie po- 
zwala na to brak miejsca. 

Kompozycja powieści kroczy, jak 
się już rzekło, nader utartemi  dro- 
gami. Tajemniczość, ukryta boha- 
terka, nieznana postać Berty, ponury 
Einar, którego rola tak długo  nie- 
wyjaśniona i wreszcie dziennik Zataja 
niby odnaleziony manuskrypt — sta- 
nowi klucz zagadki. 

Język Goetla — jak zwykle pro- 
sty, jędrny. Wyrażenia lapidarne. Ża- 
dnego wyrafinowania w środkach te- 
chnicznych. Wszystko co się tyczy 
części realistycznej — powiedziane 
jest odrazu, bez ogródek. Wymow- 
nie świadczy o tem stosunek, z jakim 
się odniósł autor do postaci pani 
Krystyny. Inny pisarz mógłby ją 

węgierskie | 

W zy trujące mogą służyć do opylania lasów i 

wszystkie tak z Węgier jak z Francji 
iść musiały do nas daleką okrężną 
drogą przez Rumunję. Tymczasem 
bolszewicy krokiem szybkim  zbliżali 
się do Warszawy, sytuacja była roz- 
paczliwa. Na szczęście 12 sierpnia 
dotarł nareszcie do Skierniewic tran- 
sport węgierski w liczbie 80-ciu wa- 
gonów, zawierających koło 22 miljo- 
uów naboi. W przeciągu dwóch dni 
zostały one rozdane pojedyńczym 
korpusom i niezwłocznie potem 15 
sierpnia — pisze p. Villat — armja 
polska boleśnie atakowała nieprzyja- 
ciela, Warszawa była uratowana, bol- 
szewicy rozpoczęli odwrót. 

Ale dowóz broni przez Węgry nie 
ustał, trwa nadal do końca wojny i 
po wojnie. Według obrachowań auto- 
ra Polacy otrzymali w ciągu 1920 
roku z fabryk węgierskich i w węgier- 
skich wagonach 61 miljon naboi. 

Artykuł swój kończy prof.  Villat 
słuszną uwagą, że zwycięstwo Polski 
nad Sowietami dałoby się nierównie 
łatwiej osiągnąć, gdyby istniała wspól 
na między Polską a Węgrami granica; 
tego obu stronom odmówiono i brak 
ten stanowi najgroźniejsze dla Polski 
niebezpieczeństwo w razie nowej za- 
wieruchy na wschodzie Europy. M. Z. 

  

RÓBCIE w DOMU 
SMACZNE i ZDROWE 

WINA 
z agrestu, porzeczek, borówek, cza'nych 
jagód, malin, wisień, jabłek. zyta i t.p. 
Przepisy, narzędzia i przybory "wszel- 
kiego rodzaju oraz drożdże w najle- 
pszym gatunku dostaniecie w firmie 

Zygmunt Nągrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

  

  

Nowości Wydawnicze 
Najnowszy numer (31) „Tygodnika Illu- 

strowanego“ przynosi treść szczególnie ak- 
tualną i urozmaiconą. 

W związku ze zbliżającą się dziesiątą 
rocznicą bitwy warszawskiej, znajdujemy ar 
tykuł, omawiający przebieg wojny polsko- 
bolszewickiej, aż do chwili odwrotu wroga 
z nad Wisły. Artykuł zdobią ciekawe foto- 
grafje z tego okresu. 

O rozmiarach kataklizmu, który nawie- 
dził Italję południową świadczą wymownie 
zdjęcia z miejscowości, nawiedzonych przez 
trzęsienie ziemi. Prócz zdjęć zamieszcza Ty- 
godnik lllustrowany artykuł o katastrofie. 

O „służbie pokojowej gazów trujących 
mówi pułk. A. Małyszko. Okazuje się, że ga- 

  

odymiania drzew owocowych, pozatem ma 
ja właściwości dezynfekcyjne. 

Z urokiem polowań na „egzotycznem* 
Polesiu zaznajamia nas p. Tadeusz Sas Ja- 
worski, a z pięknem zabytków  Puławskich 
(„Putawy“) p. Antoni Urbański. 

„Poezję reprezentuje utwor p. „Marji Pa- 
wlikowskiej p.t. „Bryzgi Fal”, prozę beletry- 
styczną powieść „Rozgrzeszenie* L. H. Mor 
stina. 

Wśród spraw społecznych na uwagę za- 
sługuje artykuł p. konsula Kwiecienia o „E- 
migracji Polskiej" w Belgji. 

W” dziale sportu znajdujemy omówienie 
międzynarodowego raidu awionetek, oraz 
„Uwagi o regulaminie" i o rezultatach Raidu 
A.P. które zainteresują nietylko fachowców 
w tej dziedzinie. 

przedstawić, jako wcielenie demoniz- 
mu. A my, już od początku, nie ma- 
my złudzeń... 

Jeszcze jedno należy podkreślić, 
jako rzecz cenną w tej powieści: Nie- 
wymuszony objektywizm Goet la, któ 
ry ukrył się za postacią figury re- 
żyserskiej — Kordysa i wrył się tak 
głęboko w przeżycia ludzi innych. 
Ów objektywizm nadaje tej książce 
piętno powieści nowoczesnej. 

* * * 

Powiešč  „Zawalidroga“ jest 
pierwszą powieścią, ale nie debiu- 
tem p. Naglerowej. Ma ona już po- 
kaźny ilościowo dorobek literack i — 
2 zbiorki poezyj i 3 tomy nowel. 

Temat pokrewny, z omawianą już 
tutaj powieścią Krzywickiej:— „Pierw 
sza Кгем“. — Ujęcie zagadnień  ro- 
dzinnych współczesnego życia od- 
strony psychiki młodzieży. 

Maturzysta Franek, bohater — syn 
rozwiedzionych od szeregu lat ro- 
dziców. Każde z nich urządzało sobie 
życie możliwie najwygodniej. Franek 
został przy matce, ale czasem od- 
wiedza ojca. Krytycyzm i poczucie: 
psychologicznego Opuszczenia wobec 
każdego z rodziców, które chce żyć | 
życiem własnem zupełnie poza życiesd: 
Franka, stwarza w duszy chłopca 
nastroje buntu i smutku. Czuje się 
tym zawalidrogą w sprawach osobi- 
stych matki lub ojca, a prawo syno- 
stwa silnie w nim wybujało. Jest on 
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NA MARGINESIE PEWNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MAGISTRATU 
Kilka miesięcy temu miałem oka- 

zję rozmawiać z pewną osobistością 
wysoka, w  sierach magistrackich, 
postawioną. 

Wśród różnych tematów, które 
omawialiśmy, zwróciłem m. inn. me- 
mu rozmówcy uwagę na konieczność 
zarezerwowania miejsca, pod luka- 
mi, zbudowanego w tym roku przez 
wojsko, mostu na Wilji na Antokolu, 
dla bułwaru nadwilejskiego, na któ- 
ry z czasem miasto zdobyć się mitsi, 
a który łączyłby drugą arterją ulirz- 
ną, o specjalnym zresztą spacerowym 
charakterze, miasto z Pośpieszką. 

Z odpowiedzi, którą, na mą uwag 
usłyszałem dowiedziałem się, że pro- 
jekty bulwarowe Magistratu są nier>- 
wnie dalej idące ad mojego. 

Magistrat planuje opasanie Wilji 
wstęga bulwaru ciągnącego się od 
Zwierzyńca aż po Pośpieszkę. 

Nie pozostało mi nic innego do 
zrobienia, jak powinszowanie meru 
interlokutorowi tego rzeczywiście pię- 
knego projektu. 

i niespodzianką miłą było dla 
mnie przekonanie się, w miesiąc może 
po tamtej rozmowie, że prace około 

zapewnienia im taniego transportu ma 
terjałów. 

Obecnie budujący się wał ziemny 
nad Wilją odcina składy drzewa z ul. 
Tartaki od rzeki, czyli pozbawia je 
najistotniejszej ich potrzeby t. j. do- 
stępu do środka transportu. 

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, 
że zamknięcie dostępu do Wilji skła- 
dom drzewnym z ul. Tartaki, jest tem- 
samem, co pokazanie człowiekowi 
głodnemu bochenka chleba, ale... za 
grubą szybą. 

Poprostu odgrodzeniem Wilji prze- 
kreśla się sens ulokowania 
składów drzewnych na. Tartakach. 
Dłaczego tam się mają mieścić a nie 
np. na Górze Boufałowej, skoro tyleż 
samo mają mieć wygody z Wilji, obe-! 
cnie po odgrodzeniu, co tamby miały? 

I tylko dziwić się należy, że Magi- 
strat miasta, o którem chyba bez prze- 
sady powiedzieć można, że zamiera, 
własnemi staraniami, rękami własnych 
robotników kopie grób, przygotowuje 
ruinę dla kilkunastu i tak nienajlepiej 
prosperujących przedsiębiorstw. 

Jest to bezmyślność bijąca po kie- 
szeni miasto, oznacza abowiem, likwi- 

  

Oto jak wygłąda dostęp do Wilji od strony składów drzewa z ul. Tartaki, po 
usypaniu przez Magistrat wału pod przyszły bulwar. 

stworzenia wielkiego bulwaru nadwi- 
lejskiego już są prowadzone. Zaczęto 
je od mostu Zwierzynieckiego. 

Wyjaśnić tu wypada dlaczego na 
tamtym właśnie odcinku, w najmniej 
ruchliwym punkcie miejskiego wybrze 
ża Wilji prace rozpoczęto. 

Oto stało się to dlatego, że mia- 
sto, po wielu, wielu narzekaniach ze 
strony mieszkańców, po wielu dopin- 
gach ze strany prasy, zdecydowało 
się na budowę dworca autobusowego 
dla komunikacji zamiejskiej. ` 

Ma on stanąć przy Piekiełku u 
stóp Góry Boufałowej. 

Ponieważ jednak plac, którym Ma- 
gistrat razporządza na ten cel jest 
niedostatecznym, postanowiono — ро- 
większyć go kosztem zniesienia części 
góry. 

I otóż ziemię, którą z Góry Bou- 
fałowej się zabiera, służy do sypania 
wału pod przyszły bulwar mający od 
mostu Zwierzynieckiego biec wprawo. 

Dotąd realizacji projektu Magistra- 
tu mic zarzucić nie można. Wał dłu- 
gości 100—150 metrów już istnieje i 
stanowi widomy znak tego, że jednak 

"na zrobienie czegoś zanosi się . na- 
prawdę, że ze wszechmiar na uznanie 
zasługujące plany nie „są zwykłem 
„austrjackiem gadaniem *. 

Aliści tutaj jest początek skandali- 
cznej historji. 

Chodzi o to, że na terenach bezpo- 
średnio przylegających do sypanego 
obecnie wału nad Wilją, na odcinku 
ul. Tartaki, znajduje się 9 składów 
drzewa i 2 tartaki. 

Wszystkie te przedsiębiorstwa mia- 
ły dostęp do Wilji i korzystały dotąd 
z niej, drogą wodną otrzymując ma- 
terjał. Powiem więcej: ulokowanie 
składów drzewnych nad brzegiem 
Wilji pomyślane było specjalnie w celu 

dację jeszcze kilkunastu podatników, 
a niechlujstwo, z punktu widzenia my- 
Śli o gospodarczem podniesieniu Wil- 
na. 

Obie te kwestje winny zdaje się 
być przedmiotem ochrony, że nie po- 
wiem: pielęgnacji ze strony samorządu 
miejskiego. 

Jest jednak jeszcze coś, co na pod- 
kreślenie czerwonym ołówkiem zasłu- 
guje. Tem „czemś” jest fakt, że mia- 
sto sypiąc wał na Wilję w ten sposób 
jak to robi — popełnia bezprawie. 

Tak jest — bezprawie. 

Brzeg rzeki stanowi na podstawie 
norm prawnych, obowiązujących u 
nas serwitut ogólny. Znaczy to 3 
że każdy mieszkaniec miasta, ma 
prawo korzystania z brzegu rzeki dla 
celów holowniczych. Składy z ul. Tar 
taki na podstawie tego właśnie prawa, 
przyholowywały swoje tratwy, aby 
je z brzegu „waszować'. 

Wał sypany nad Wilją  uniemo- 
żliwia „waszowanie* drzewa, uniemo- 
żliwia holowanie tratw, stanowi więc 
naruszenie  serwitutu, dotyczącego 
brzegu Wilji. 

Nie jest to jednak koniec bez- 
prawia. M 

Wał usypany już został na linji 
3-ch składów drzewa. Sypiący go na- 
ruszyli teren, stanowiący własność 
prywatną. Obalili płoty, pakując się 
do posesji prywatnych, lub też włażąc 
w ich środek są składy drzewa, po- 
Siadające tytuł własności do terenu, 
sięgającego połowy rzeki Wilji). 

Wszystko to stało się bez przepro- 
wadzenia wywłaszczenia, czyli bez 
tej elementarnej rzeczy, 'którą w po- 
dobnych wypadkach zrobić trzeba. 

Ogółem miasto zajęło bezprawnie 
od 250 do 300 metrów kwadr. placów. 
Jak to nazwać? 

jakgdyby żywym głosem sumienia, 
nawołującym do obowiązku. Oczywi- 
ście zbliżenie następuje przy końcu z 
matką, nie dlatego, jakoby nawró- 
ciła na drogę pokuty, wskutek skru- 
chy, ale siłą faktu, ponieważ młodość 
i możliwość szczęścia osobistego prze 

szła. į 
„ Matka Franka jest typem sympa- 
tyczniejszym i ma szereg cech  do- 
datnich, pomimo słabego charakteru. 
Ojciec obywatel ziemski w okolicach 
Lwowa — jest reprezentantem szla- 
goństwa i wyrazem . nieumiejętnego 
postępowania z chłopami. Autorka 
potrąca tam o sprawy ukraińskie, o 
budzenie się poczucia narodowego 
wśród młodzieży ukraińskiej, czego 
wyrazicielką jest psychika ogrodni- 

‘ ста Iwasia. 

Powieść zostala zakrojona na 
miarę dużego szkicu obyczajowego. 
Wszędzie widnieje szereg  niedocią- 
gnięć — poprostu autorka nie mogła 
uporać się z tematem. Jeśli chodzi o 
ideologię — trudno wiedzieć, czy na- 
strój psychiczny Franka został 
dobrze oddany i Franek jest typowym 
egoistą, jak ojciec, ale za dużo rezo- 
nuje, trochę jest doktrynerski. 

Tło obyczajowe nie daje całokształ- 
tu życia współczesnego — wszystko 
stanowi zlepek epizodów.  Erotyzm 
zajmuje Iwią część powieści. Matka 
Franka reprezentuje najszlachetniej- 
szy rodzaj uczuć w powieści — jest 

to erotyzm bezinteresowny, trochę 
sentymentalny. 

Natomiast cała młodzież w ро- 
wieści pod względem uczuciowym 
— to wybryki ' powojennej grubej 
zmysłowości. Na podobnym odcinku 
maluje obrazy z życia Paz; ... ' 

Jest to realizm bez złudzeń. 
Tylko, że treść realistyczną ubrała 

p. Naglerowa w styl bardzo ozdo- 
bny; rezonerstwo i filozofowanie ce- 
chuje młodą autorkę. Brak prostoty 
i powściągliwości w oddawaniu sta- 
nów” psychicznych. Dlatego też lektu- 
ra tej książki chwilami nuży, a mogła 
by być bardziej zajmująca. Naogół 
jednak wysiłek autorki powitać nale- 
ży z uznaniem, gdyż  pokusiła się 
o przeprowadzenie interesującego pro 
blemu. Książki o młodzieży mogą bo- 
wiem dostarczyć wiele spostrzeżeń 
pedagogicznych. Doświadczenia, za- 
warte w „Zawalidrodze* są raczej ne- 
gatywne, ale może to jest celowy wy- 
nik tezy autorki. . Najpoważniejsze za- 
rzuty trzeba postawić wartościom ar- 
tystycznym. Ale te osiągnąć — jest 
bodaj najtrudniej. 

Szata zewnętrzna, 
Mortkowicza — przyjemna i wykwint- 
na. Przeczytać książkę, w każdym ra- 
zie warto! J. W. P. 

nie omieszkają napewno wystąpić z 

«nie niewykorzystywanym dla celów ko 

jak zwykle u: 

Nie koniec jednak na tem. Składy, 
które odgrodzone zostały, nie były do 
tego nowego stanu rzeczy przygoto- 
wane. Nie uprzedzono ich o projekcie 
sypania wału. Wskutek tego zimą po- 
robiły zakupy materjałów. — Ма{ег а у 
te obecnie nadeszty. Nie byto možli- 
wošci wytadowania ich, wobec czego 
właściciele zdecydowali się na sprze- 
daż. Wiadomo, że wtedy gdy się sprze 
daje coś z musu, z konieczności, robi 
się to ze stratami. 

Otóż straty te wynoszą kilkadzie 
siąt tysięcy złotych. Poszkodowani 

powództwem cywilnem przeciw mia- 
stu 0 odszkodowanie. 

Powództwo to nie skończy się je- 
dnak na sumie strat, poniesionych już 
Dojdą jeszcze odszkodowania za zaję 
te grunta t.j. za te 250 — 300 metrów 
kw. o których wyżej wspomniałem. 

I jeszcze nie będzie to wszystko. 
Plac przy ul. Tartaki, posiadający 
bezpośrednio dostęp do Wilji, ma okre 
śłoną wartość handlową. Tensam plac 
bez dostępu do rzeki, wartości han- 
dlowej nić posiada. Kto jest stratny? 
Właścieiel. Kto winien zmniejszenia 
wartości posesji? Ten co to zmniejsze 
nie wartości spowodował. W danym 
wypadku Magistrat. 

Trudno przypuszczać, żeby to wszy 
stko tak na sucho ujść miastu mogło. 

Trzeba węc będzie płacić. Ile? — 
tego niewiadomo, w każdym jednak 
razie będą to sumy znaczne. 

Oto ile galimatjasu, ile strat oby- 
4%atelom miasta, ile strat samemu mia 
stu, może wyrządzić jedno nieprzemy- 
Ślane, na kolanie poczęte przedsięwzię! 
cie. 

O cóż jednak chodzi? Czy jest ktoś 
kto neguje, kto nie chce przyklasnąć 
bulwarowym projektom Magistratu? 
Niema takich. 

Więc? 
Więc rzecz jest w tem, żeby wła- 

ścicielom składów z ul. Tartaki dać do- 
stęp do Wilji. Jak taki dostęp dla „wa 
szowania* drzewa wygląda, można 0- 
zobaczyć przy ul. I Baterji i za Wilją. 
przy ul. Rybaki. Chodzi o zwykłe prze; 
rzucenie mostków na wale i na linji 
każdego z osobna składu drzewa, w 
ten sposób, aby miał on dołem do- 
stęp do rzeki. 

W tym kierunku też szły zabiegi 
zainteresowanych właścicieli składów. 
O to kołatała u p. wice. - prez. Czyża 
ich delegacja. 

Zaproponowano im aby dali ma- 
terjat. Zgodzili się. Ale dalej zażąda- 
no, aby opłacali miastu od mostku po 
1.8000 zł. rocznie i utrzymywali stró-, 
żów. в - 0 6 mj ie SCK 

Na to oczywiście delegacja nie 

Ч 

sprawiedliwiono, skąd się ta opłata  t€ 
od mostów wzięła, dlaczego kazano 

tiarowywali materjał i których, ko- w: 
izystając z podmościa swemi ładunka 
mi nie mieli zamiaru obciążać. 

Skończyło się na pertraktacjach z a 
p. radcą prawnym Magistratu, 
słuszności właścicieli składów w całej 
sprawie nie negował. wego Forda nabył Magistrat t 

wydziału drogowego. Rozległy teren miasta 
i rozrzucone w kilku punktach roboty dro- 
gowe wymagają nadzoru 

Ponieważ jednak roboty prowadzi 
Sekcja Techniczna, przeto nie przer- 
wano ich i w dalszym ciągu trwają. w 

lotu ul. Flisowej. W tem miejscu robi : 
się mostek (właśnie taki o jaki chodzi 
na linji każego ze składów). 

Ul. Flisowa jest malutkim i zupeł- 

munikacyjnych, zaułeczkiem, 
cym od ul. Tartaki ku rzece. 

Jeśli się zważy, że nowy nasyp nad 
Wilją robiony jest w ten sposób, że o „ 
jego podstawę obija ona swe wody, 

biegną- ni 

wy mostu nad ulicą, której wylot tra- 
fia prosto rzekę. 

No, ale jest to już rzecz inna, za- 
sadniczego zagadnienia zakorkowania 

tycząca, tak samo, jak  niedotycząca 
tych bezprawi, których Magistrat nasz 
w stosunku do poszkodowanych 
dopuszcza. 

* * * 

Asumpt do powyžszych 
dała mi sprawa sądowa  wytoczona 
Magistratowi przez jednego z właści- 14 
cieli już zasypanych składów, 
Sąd Grodzki rozpatrywał w dniu wczo 
rajszym. Mik. 

+ + + 

W dniu wczorajszym Sąd powiatowy w 
Wilnie rozpoznawał właśnie sprawę wyto- 
czoną przez jednego z poszkodowanych wła 
Ścicieli składów drzewa przeciwko 
stratowi. 

Broniący interesów miejskich mec. Ka- 
plan prosił o umorzenie sprawy motywując 1) 
to tem, że Magistrat działający jaka wiadza 
Samorządowa, nawet w wypadku wyrażne- 
go przekroczenia swoich iiprawni:'4 odpowia 
dac miusi przedewszystkiem pr”ci władzami 
wojewódzkiemi jako powałanenu de kontre. 
le wania działalności władz samorządowych. 

` Sprzeciwili się tem przedstawiciele 
oskarżyciela mec.: Jasiński i Hryhorowic7 
prosząc o rozpoznanie spinwy 

cechy samowoli. 
W. rezultacie Sąd wiroczył sprawę, wy- 

znaczając przedstawic:'lowi -Magistratu ter- 
min 2 tygodniowy Ма złożenia dowodów 
«.wierdzających, że Magistrat działał z ra- 
mienia władz samorządowych. 

  

ję Cyrjana M, 

Spostrzeżenia Zakładu 

Ciśnienie Średnie w min. 

Temperatura najwyż 7a 

Temperatura najsiiższa 

- pancerne, 
refleksyj rja i artylerja zgłoszą się 28 września. 

Lotnictwo, balony samochody, tabory— 

syłane. 

c 

Lejtenant litewski przywódcą bandy 
„przemytników 

Wczoraj w nocy w okolicy Niemenczyia funkcjonarjusze K.O.P. zauważyli na 

Wilji łódź rybacką zbliżającą się do naszego brzegu. Jadący łodzią osobnik widząc, że 
został zauważony począł szybko odpływać i mimo kilkakrotnych wezwań niechciał się 
zatrzymać. Żołnierze dali do uciekającego kilka strzałów raniąc go ciężko w plecy czem 

zmusili go do zrezygnowania z ucieczki. 

W łodzi znaleziono 100 klg. sacharyny wartości 8 tysięcy złotych, który to prze- 

myt przewoziła z Litwy szajka przemytników zorganizowana przez lentenanta straży 

litewskiej Żmujdzinowicza, stacjonującego w Kielach, gminy Szyrwinskiej. 

  
  

CZWARTEK 

7 Lis 
Kajetana W. 

Jutro 

W. słońca o godz. 3 m. 59 

   

  

   
/. słońca o godz. 7 m. 25 

Meteorologji 
U. 5. B. w Wilnie. 

z dnia 6. VIII 1930 r, 

742 

Temperatura Średnia -l- 18 

--22 

+ П 

pad w milimetrach. 3,9 

Aa ! Połudn.-wschodni 
przeważający 

Tendencja barometryczna; 

Uwagi: pochmurno, rano deszcz przelotny 
po południu burza umiarkowana. 

URZĘDOWA 
Konierencja wojewodów Raczkiewicza i 

Kościałkowskiego. W dniu wczorajszym no 
womianowany wojewoda białostocki p. Mar 
jan Kościałkowski e p. 2 
wodzie Wł. Raczkiewiczowi. Odwiedziny te i 
odbyta konferencja wynikła z intencji no- 

-— wego wojewody nawiązania ścisłego kon- 
taktu i współpracy z sąsiedniem wojewódz- 
twem. 5 Ё 

Podczas konferencji dzisiejszej pp. wo- 
jewodów Raczkiewicza i Kościałkowskiego 
omawiana była m. in. sprawa udziału prze- 
mysłu, handlu 
białostockiego w tegorocznych 
gach Północnych w Wilnie. 

złożył wizytę p. 

i rolnictwa 

— Pokwitowania podatkowe. Izby skar- 
bowe przypomniały urzędom podatkowym, 
że wszelkie podania o wystawienie dublika- 
tów zaginionych pokwitowań z opłaconych 
podatków winny być załatwiane poza zwy- 
kłą koleją za pobraniem tylko kosztów dru- 
ku pokwitowania. 

— Osobiste. Dnia 6 bm. wyjechał na 2 
dni do Warszawy w sprawach służbowych 
dyrektor kolei inż. Falkowski, zaś 5 bm. pre 
zes dyrekcji, P. i.T. inż. Żuchowicz powrócił 
z urlopu wypoczynkowego i objął urzędo- 
wanie. 

MIEJSKA 
— Budowa dojazdu do „ostu na Anto- 

rzystała. Ni jej nie u- kolu. Zbudowańy na Antokolu most, łączący 
RS ie prayetata, SR Paie В dzielnicę z Łosiówką ma być dostosowa- 

ny do ruchu kołowego. : 
s Rozpoczęto już roboty w celu budowy 

płacić podatek za mosty, na które 0- dojazdu i dostosowania mostu 
arunków. 

— Nowe budowle. Magistrat udzielił 8 
zezwoleń na budowę nowych domów w Wil 

— Magistrat kupił nowe auto. 
dla 

ięc nowonabyte auto będzie 

WOJSKOWA 

— Rezerwiści, którzy nie otrzymali kart 
powołania. Wydane zostało zarządzenie po- 
wołujące na ćwiczenia tych 
któryzy nie otrzymali kart powołania. Win- 

odnośnych P.K.U. 
wraz z dokumentami wojskowemi; zaś proś 
by o odroczenie ćwiczeń w roku bieżącym 
mogą składać najpóźniej do 1 września. Po- 

rezerwi- 
3 stów: podoficerów i szeregowców lotników 

zrozumiałym się stanie absurd budo- balonów i łączności rocznika 1906 podofice- 
rów Fotników, balonów roczn. 1905, podof. 

i szeregowców wszystkich rodzajów broni i 
marynarki — roczn. 1904, podoficerów wszy 
strokich rodzajów broni prócz taborów i ma- 
rynarki wojennej — roczn. 1902, podofice- 

składów drzewa z ul. Tartaki nie doż tów lotników łączności i balonów — roczn. 
1901, podoficerów wszystkich rodzajów bro- 
ni za wyjątkiem taborów i marynarki woj. 

34 — roczn. 1899 i wszyscy ci rezerwiści, któ- 
się rzy nie odbyli z jakichkolwiek powodów 

ćwiczeń w roku ubiegłym. 
Piechota, czołgi, -kawalerja, samochody 

żandarme- 

oni zgłosić się do 

yższe tyczy się następujących 

intendentura, zdrowie, 

września. 

KOLEJOWA 

— Dodatkowe pociągi na zjazd legjoni- 
stów. Dyrekcja Okr. Kolei Państw. Wilno po 
daje w celach informacyjnych, iż, dla  u- 

‘„ Забулета przejazdu uczęstnikom zjazdu le- 
Magi- gjonistów na 10 sierpnia rb. w Radomiu „bę- 

dą w biegu następujące dodatkowe pociągi 
osobowe: 

z Wilna do Radomia — Wilno odjazd 
14.50 9 sierpnia rb. Orany przyjazd 16.45 
odjazd 16.50; Grodno przyjazd 16.33 odjazd 18.45. Sokółka przyjazd 19.45, odjazd 19.47, 
Radom przyjazd 7.00 10. 8. br. 

2) Z Radomia do Wilna Radom odjazd 
1.30 11 sierpnia rb. Sokółka przyjazd 12.08 
odjazd 12.10; Grodno 13.13 odjazd 13.23; 
Orany przyjazd 15.20 odjazd 15.28; Wilna 

i ч uznając, że i 130. 
"działalność Magistretu ma w tym wyparlku przyjazd 17.30. 

POCZTOWA 
— Druki nieofrankowane nie będą prze- 

Ministerstwo, Poczt i Telegrafów 
zdecydowało nie przekazywać 
druków nieofrankowanych należycie w prze 
ciwieństwie do listów, które są doręczane n-—————————— 72 karną podwójną opłatą. 

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

DO 10 SIERPNIA R. B. 

Ministerstwo stoi na stanowisku, że li- 
sty mogą mieć bardzo doniosłe znaczenie 
dla odbiorcy natomiast gazety, książki i t.d. 
zawsze mają dublikaty. 

— Awans agencji w Butryma ńcach. W 
agencji pocztowej Butrymańce, pow. lidz-- 
kiego zaprowadzono służbę telegraficzną 

SRITIS OC zee telefoniczną. 

spad., nast. wzrosi 

woje- 

województwa 
2-ch. Tar- 

do nowych 

Ž Budowle te, niedużych rozmiarów staną 
który wyłącznie na przedmieściach. 

Osobo- 
potrzeb 

inżynieryjnego, 
oddane do 

Obecnie wał usypany jest do wy- użytku nadzoru technicznego tego wydziału. 

rezerwistów, 

któ ‚ Łączność — 21 września. Artylerja prze- 
TĄ ciwlotnicza i pomiarowa — 9 listopada. 

adresatom 

i 

KRONIKA 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Organizacyjne zebranie kamaszników 
w liczbie 120 osób postanowiło w dniu 5 
bm. Enso Chrześcijański Zw. Zawo- 
dowy Kamaszników. 

Utworzono dwie sekcje — chałupników i 
robotników. Tymczasowy zarząd wyłoniony 
na tym zebraniu ukonstytuował się w ten 
sposób, że funkcje prezesa objął kol. An- 
dracki, wiceprezesa — kol. Sawicka, skar- 
bnika kol. Filipowicz i Sekretarza Tietianiec. 

Zebranie następne wyznaczone na 12 bm 
na godz. 7 wiecz. w iokalu związku, przy 
ul. Metropolitalnej 1 (ll-gie piętro). 

RÓŻNE. 

— Nowowybudowane domy urzędnicze. 
Jak się: dowiadujemy Dyrekcja Robót Publi- 
cznych w Wilnie wykończyła w ostatnich 
dniach 14 rodzinny dom dla urzędników pań 
stwowych w Mołodecznie. Dom ten składa 
się z mieszkań od 2 do 4 pokojowych wypo 
sażonych we wszystkie nowoczesne instala- 
cje 

Na wykończeniu jest dom urzędniczy w 
Głębokiem składający się z 8 mieszkań ro- 
dzinnych i z pokojów kawalerskich na pod- 
daszu. Również wykończony został dopiero 
co budynek posterunku PP. w Głębokiem о- 
bliczony na 12 skoszarowanych policjantów 
wykonany według jednolitego dla całego 
państwa typu ustalonego przez Główną ko- 
mendę P.P. Posterunek jest wyposażony w 
potrzebne instalacje wodociągowo - kanali- 
zacyjne i światło elektryczne. Pozatem w 
toku prace przygotowawcze. dla wykończe- 
nia gmachu bibljoteki przy ul. Zygmuntow- 
skiej 2 i gmach szkoły rzemięślniczo - prze 
mysłowej przy ul. Kopanica. 

NADESŁANE 

— Czy wiesz? przeszło 6000 lekarzy 
potwierdzają skuteczność Togalu przy reu- 
matyzmie, podagrze, bolach nerwowych i bo 
lach głowy, migrenie, grypie i przeziębie- 
niach. Tabletki — Togal są zupełnie nie- 
szkodliwe. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś po raz 
T-my kapitalna iarsa francuska B. Praxy 
„Jej chłopczyk”, ciesząca się nabywałem po- 
wodzeniem i wzbudzająca co wieczór hura- 
gany Śmiechu. 

Wi przygotowaniu urocza komedja Ver- 
neuilla „Kochanek Pani Vidal“. 

Ta lekka, pogodna iskrząca się iście gal- 
liiskim dowcipem komedja ukaże się w re- 
żyserji Z. Ziembińskiego. 

W rolach głównych: Janina Wernicz i 
Zbigniew Ziembiński. 

— Teatr Letni w ogrodzie po Bernar- 
dynskim. „Wino, kobieta i dancing". Jeszcze 
tylko kilka razy ukaże się w teatrze letnim 
niezłównana  komedja S.  Kiedrzyńskiego 
„Wino, kobieta i dancing“, która w pełni 
powodzenia schodzi z repertuaru z powodu 
urlooów niektórych artystów. 

Rozbawiona publiczność oklaskuje za- 
równo świetną sztukę jak i doskonałych 
wykonawców. 

— „Papa“. Niebawem na repertuar teat- 
ru letniego wejdzie lekka komedja mistrzo- 
wskiej spółki autorskiej Caillaveta i Flersa 
„Papa“. 

Jest to jedna z najświetniejszych komedyj 
współczesnego repertuaru. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 5 do 6 

b. m. zanotowano w Wilnie wypadków 54: 
w tem opilstwa 10, przekroczeń administra- 
cyjnych 26. 

— Okradzenie mieszkania. 5 b. m. Pa- 
lerman Fahi (Wołokumpie 7) nieznani spraw 
cy skradli z jej mieszkania samowar, budzik, 
serwetę i inne rzeczy na sumę 270 zł. 

„SUBLOKATOR" JÓZI 
Józia była dziewczyną do wszystkiego. 

Dzieciństwo jej było niewesołe. Wszak była 
nieprawem dzieckiem matki, która potem 
wyszła zamąż za innego i miała z nim kilko- 
ro ślubnych dzieci. Mała Józia była solą w 
oku ojczyma. 

Zbiedzone, sponiewierane, popychane 
przez każdego chowało się samopas dziec- 
ko. Od najmłodszych lat musiała „zarabiać* 
w chałupie na swój czarny kawałek chleba. 

Półnaga w lecie i w zimie, wiecznie głod 
na i brudna, dziecko niczyje. Nawet do szko 
ły jej nie posyłano: bo... „mało to roboty 
dla niej w domu!'... į 

Gdy miała piętnaście lat, oddano ją do 
służby, do miasta. Tam w jej zaharowanej 
duszy wraz z latami rosło jedno jedyne prag 
nienie — marzenie: własny dom, mąż i na- 
zwisko ślubnej żony. 

Józia była nawet przystojną dziewczy- 
ną. Ale wiadomo — niełatwo dziś o męża. 
I lata Józi szły dalej w pracy, a w ргасх. 
Pieniędzy matce już nie oddawała, powoli 
dorobiła się pościeli, ubrania. Zaczęła się 
stroić. Ale mąż się nie zjawiał. Raz nawet 
jeden taki powiedział: „a gdzież tu się żenić 
z taką damą, w jedwabnych pończochach i 

a oai Później też będzie chciała aki“ 

Józia zbliżała się do krytycznego wieku 
starej panny, miała już lat trzydzieści. I raz 
wreszcie posłyszałem te pamiętne słowa, 
wypowiedziane z jakąś determinacyjną pa- 
sją: „Zaczynam zbierać pieniądze na miesz- 
kanie. Będzie mieszkanie — będzie subloka- 
tor — będzie maž“... 

Poszła |ózia po książeczkę oszczędno- 
ściową do P.K.O. Co miesiąc nosiła tam 
prawie całą swoją pensję, jakby chciała od- 
bić sobie stracone lata. Co miesiąc wpisy- 
wano jej tam coraz większe cyfry, i cóż 
państwo powiecie? — Po trzech latach Įėzia 
wyszła zamąż. Za „jej“ pieniądze kupili 
„mieszkanie*. Spełniło się marzenie długich 
lat. Jest u siebie, ma swój dom, ma swego 
opiekuna. 

Odmłodniała, złagodniała. Z uśmiechem 
mówi: „O, to mi dała książeczka P.K.O: Ina- 
czej nigdybym była pieniędzy nie zebrała. 

1 S 

— Kradną i kradną. W ciągu ub. 
doby popełniono w mieście 8 kra- 
dzieży. 

— Zatrzymanie złodzieja. Został zatrzy- 
many Jan Paszkiewicz (Połocka 4) na g0- 
rącym uczynku kradzieży kwiatów donicz- 
kowvch na szkodę Giezgoldowej (Zarzecz- 
na 10). 1 

Tusze Bronisława (Połocka 4) skradła 
krzesło: i lampę na szkodę Muszkata Samue- 
la, właściciela piwiarńi przy ul. Młynowej 3. 

— Utonął kanonier. 5 b. m. koło mostu 
Zwierzynieckiego znaleziono zwłoki topielca 
Kownackiego Kleofasa kanoniera 3 p. a. c. 

— Zabity przez piorun. Na polach 
wsi Szkaragi, gminy Lidzkiej został za 
bity od uderzenia .piorunu mieszkaniec 
tej wsi Grabowski Jan. „ s 

—Trzykrotny samobójca. We 
wsi Szurbiki pod Postawami miał miejsce 
niezwykły wypadek. _ Mieszkaniec 
tej wsi Władysław Bućko, chory nerwowo 
targnął się na życie usiłując rozciąć nożem 
brzuch. 

W ostatniej chwili do stodoły, gdzie 
ukrył się Bućko weszła jego matka i wi- 
dząc zamiary syna odebrała mu nóż. 

W parę godzin potem Bućko usiłował 
się powiesić, lecz i tyn razem został urato- 
wany. 

Gdy go sprowadzono do domu, 
wał się trzymającym go sąsiadom i 
uciekać w stronę lasu, gdzie ukrył 
gąszczach. 

Przypuszczają, że Bućko uciekł, by uto 
pić się w pobliskiem jeziorze. 

Ujęcie defraudanta z 
Warszawy. W rejonie Dzisny zatrzyma- 
no w chwili przekraczania granicy do Sowie 
tów Andrzeja Mierzejewa, urzędnika prywat 
nego z Warszawy, który przed niedawnym 
czasem zdefraudował w firmie, gdzie praco- 
wał kilkanaście tysięcy złotych i uciekł. 

— Zabił narzeczoną i sam 
popełnił samobójstwo. We wsi 
Damłówka, gminy Jasło koło Dzisny 35-letni 
Wacław Michałowicz zastrzelił z rewolweru 
swą narzeczoną Jadwigę Kowalewską, a na- 
stępnie sam strzelił do siebie raniąc się cięż- 
ko w pierś. Powodem zabójstwa była nie- 
szczęśliwa miłość. Kowalewska nie chciała 
zostać żoną Michałowicza. 

— Samolot sowiecki. 

wyr- 

się w 

W  po- 
bliżu Dokszyc przelatywał nad naszem tery- 
torjum samolot sowiecki, który po krótkiem 
krążeniu odleciał w stronę granicy. 

  

OSTATECZNE WY'ikKI RAIDU MOTO- 
c YKL 'wEGO. 

Dopiero teraz jes'tsmy w możności po- 
dać wyniki ra:t« motocyklowego  Warsza- 
wa — Wilno — Warszawa, którego pewien 
fragment mogliśmy zbserwowac. 

Jak wynika z obliczen punktów, wszy- 
scy zawodnicy rutynowani i młodzi jechali 
niemal równorzędnie i niewieska różnica pun 
któw decydowała o tem, koma należało przy 
znać nagrodę. 

'W klasie do 350 cc. zwyciężył członek 
A.Z.S. gdańskiego Krasowski na F. N. Mło- 
dy ten, bo zaledwie od kilku miesięcy ież- 
dżący motorzysta pobił ogólnych fawor;- 
= tej kategorji: Frankowskiego i Schrei- 
ra. 

.. W. klasie do 500 cc. zwycięża rutyniarz 
raidowy z Grudziądza — Łapin — na A.Z.S. 

: w klasie ponad 500 cc. Staszewicz na 

W. maszynach z przyczepkami do 600 
«c. zwyciężył Buckley z Unionu łódzkiego 
na B.S.A. Państwo Bucl.ley, gdyż pasażerką 
jest małżonka doskonałego sportowca, zdo- 
byli już na swym 500 cc. wiele nagród. Dru- 
gie miejsce zdobył w tej kategorji Szomow- 
ski, też na B.S.A. . | 

W klasie powyżej 600 cc. wszystkie 
miejsca zdobyły Harleye prowadzone przez 
asów tej miary, co inż. Rychter (znany ze 
swych wyczynów raidowych na Tatrze, a 
w ostatnim raidzie na Hudsonie), Pieniąż- 
kiewicz i Węgrzecki. о 

° Рггемуот5К!, та]асу dużo szans zwy- 
ciężenia w tej kategorji na swym B.S.A. 
wpadł na jurę. Mimo tego wypadku raid 
ukończył. 

Specjalną nagrodę za najbardziej spor- 
tową jazdę uzyskał Grimmeisen, który mi- 
mo pęknięcia pierścieni tłokowych wyrepe- 
rował maszynę i przyjechał, z opóźnieniem 
wprawdzie, ale przyjechał. 

Na ogół raid omawiany uważany był za 
imprezę b. poważną. Obecnie można już po- 
wiedzieć, że udał się on doskonale. 

Osman. 

LEKKOATLECI WILEŃSCY NA FORUM 
MIĘDZYNARODOWEM. 

Imię sportu połskiego na szerokiem fo- 
rum międzynarodowem ugruntowywać bę- 
dzie m. in. dwójka zawodników wileńskich. 

Do obozu ćwiczebnego, mającego przy 
gotowywać naszą reprezentację na mistrzo- 
stwa świata (lekka atletyka pań) wyznaczo 
na została Lewinówna, najlepsza polska az- 
wodniczka w rzucie kulą. 

‚ „Wyjazd Lewinówny odroczony został z 
racji tego, że zarząd „Spółdzielni* autobu- 
sęwej, gdzie pracuje ona nie zechciał udzie- 
lić jej urlopu. Obecnie po interwencji P.Z.L. 
A. sprawa przybrała pomyślny obrót i Le- 
winówna będzie mogła, pod kierunkiem 
Klumberga zająć się systematycznym  tre- 
ningiem. 

Pozatem członek wileńskiego AZS'u Si- 
dorowicz, n. b. kilkakrotny indywidualny 
zwycięzca w biegu o puhar „Słowa* wyzna 
czony został do składu reprezentacji Polski 
na międzynarodowe akademickie igrzyska w 
Darmsztadcie. Zawody te rozpoczynają się 
w dniu dzisiejszym. 

Z AKADEMICKIEGO KLUBU WŁó- 
CZĘGÓW. 

„,_ Wycieczka Akad. Klubu Włóczęgów, 
która ma za cel dotrzeć drogą wodną na 
trzech dwu-osobowych kajakach do Stam- 
bułu, dnia 12 lipca rozpocząwszy swą wła- 
ściwą podróż z Turdoszina (Turdos — Cze 
chosłowacja), po 2-tygodniowej podróży na 
pełnych żaglach wpłynęła do stolicy Wę- 
gier — Budapesztu. 

W. drodze do Budapesztu włóczędzy 
mieli kilka niebezpiecznych przepraw w gór- 
nym biegu Orawy wskutek gęsto rozsianych 
kamieni przy niskim stanie wody. Po paro- 
dniowym pobycie, dnia 29 lipca rano włó- 
czędzy opuścili Budapeszt, zaś 2 sierpnia 
mieli już być w Beogradzie (Jugosławia). 
5 b. m. wycieczka miała się zatrzymać w 
Widdynie (Vidin — Bułgarja). Około 10 
sierpnia kajaki włóczęgów będą już  pruły 
fale Dunaju w Rumunji  eni=»$ 

P
w



  

oficera JAK TANIM KOSZTEM MOŻNA NA JE- moges zarząd więzienia i już w pierwszych 
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latai on głowę swojej kochance. Od dnia 6 do 10 si ia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: Dramat na pełnem $ AŚ ais as nia 6 do 16 sierpnia 193 ie O 
p ZE WIATA Amda gdzie miano  przeprowa- KIKO z z a 4 66 

morzu dzić śledztwo. Tymczasem zmieniono w Li- MIEJSKIE E 0 $ c a) r Ž V n $ dA 

Przytomność umiysiu młodego 

Bunt załogi okrętowej na pełaem mo- 
rzu, przy dzisiejszej organizacji marynarki, 
wydaje się anachronizmem, który byłby na 
miejscu raczej w romantycznych powieś- 
ciach z czasów piratów i korsarzy, a nie 
w rzeczywistości XX wieku. 

A przecież historja norweskiego okrętu 
należącego do wielkiego towarzystwa han- 
dlowego dla połowu wielorybów, dowodzi, 
że na tych bezkresnych przestrzeniach, po- 
między niebem a wodą, ustaje moc praw 
pisanych i wpływów nowoczesnej kultury. 
Człowiek staje naprzeciw człowieka w ca- 
łej swej  pierwotności, a zwycięża tylko 
większa dzielność i przytomność umysłu. 

Służba na statku wielorybniczym — — 
jest bardzo ciężka i wymaga ogromnej dy- 
seypliny co z natury rzeczy daje nieogra- 
niczoną władzę nad załogą kapitanowi. Lecz 
Fritjof  Kirker, kapitan „Mewy”,  okrutnik 
z charakteru, nadużywał tej władzy tak 
długo, pastwiąc się przy najmniejszym 
przewinieniu nad podwładnymi, aż  wresz- 
cie przeciął strunę. 

Zbuntowana załoga. rzuciła się na swe- 
go kata. W mgnieniu oka marynarze skrę- 
powali Kirkera sznurami i rozpoczęli sąd 
doraźny. Wobec  wzburzenia załogi, nie 
można było wątpić o wyroku. Śmierć ka- 
pitana zdawała się być nieuchronną. 

Lecz w tym momencie najwyższej gro- 
zy uratowała sytuację przytomność umy- 
słu  młodziutkiego oiicera, który był zara- 
zem wnukiem kapitana. Młodzieniec — w 
krytycznej chwili « przypomniał sobie roz- 
pacz, w jaką pogrążyłaby Śmierć kapitana 
jego ukochaną babkę, która znając gwał- 
towny charakter męża , zaklinala przed 
wyprawą wnuka, by czuwał nad dziadkiem 
— i nie dopuścił do wybuchu . 

Plan jego dojrzał błyskawicznie. Przy 
pomocy innych oficerów opanował działa 
i broń poczem wezwał zbuntowanych ma- 
rynarzy do poddania się pod grozą wpro- 
wadzenia w ruch kułomiotu. Nie przygoto- 
wana na taki obrót rzeczy i nieuzbrojona 
załoga musiała uciec, poczem oficerowie 
uwolnili kapitana z więzów. 

Epilog tego dramatu, który nieomal 
przemienił by się w tragedję, rozegrał się 
przed sądem morskim. jednak dzielny ob- 
rońca zagrożonego kapitana i poskromiciel 
buntu, jako klasyczny świadek stanął z 
kolei w obronie zbuntowanej załogi, przy- 
znając że została ona sprowokowana okru- 
cieństwami, — zwierzchnika. — Dzięki temu 
świadectwu — marynarze dostali tylko lek- 
ką karę, zaś kapitan Kirker musiał pod- 
dać się do dymisji. 

DEN DZIEŃ ZOSTAĆ BOGACZEM? 

„ Berlin jest prawdopodobnie jedynem 
miastem na świecie, , w któreni można wszy 
stko pożyczyć, nawet bogactwo. 

Jest tam np. zakład, w którym za odpo 
wiednią opłatą można zaopatrzyć się na 
jeden wieczór w najbardziej wytworne 
nakrycia stołowe. W zakładzie tym stoi 
zawsze do wyboru kilka 
tych  wspaniałemi  Inianemi obrusami z 
monogramem, zaopatrzonych w srebrne i 
złote przybory, kryształy i drogą porcela- 
nę oraz przybranych kwiatami. Należy 
sobie tylko wybrać jeden ze stołów i... 
zapłacić, a cały przepych zostaje natych- 
miast przetransportowany do domu. 

Gdzieindziej znowu można wypoży- 
czyć zbytkowne stylowe meble i dywa- 
ny, można na pół dnia albo i na cały dzień 
wynająć luksusowe auto wraz z elegancko 
umundurowanym — вго?етет, można przy 
okazji jakiegoś przyjęcia przystroić — зма 
służbę (pożyczoną) w pożyczone  liberje, 
można zaopatrzyć się w pożyczane palmy 
i kwiaty. 

Że można wypożyczyć każdego ro- 
dzaju ubranie, męskie i damskie, w tem 
niema nic nadzwyczajnego, bo tego rodza- 
ju wypożyczalnie istnieją we wszystkich 
większych miastach. 

Że jednak za kilkaset złotych, można 
stać się na jeden dzień właścicielem wil- 
li albo pałacyku, jest zdaje się specyficz- 
nym rysem Berlina. Jeżeli taką wypo- 
życzoną willę zaopatrzyć w wypożyczo- 
ne meble dywany, kwiaty, samochód z 
szoferem, nakrycia stołowe i t. p. można 
za niewielką sumę około tysiąca marek 
mieć jeden dzień złudzenie, że się jest 
maharadżą z Bramaputry. 

ZABAWNA PRZYGODA WIĘŹNIA. 

Więzienie w Limoges we Francji cieszy 
się oddawna już ustaloną sławą. Wiadomo, 
że w Limoges więźniom pozostawiona jest 
względna swoboda, że wolno im używać 

spaceru po ogrodzie więziennym, zbierać się 
na „towarzyskie* herbatki, urządzać ama- 
torskie przedstawienia — słowem, wszyscy 
wiedzą, że Limoges jest najlepszem  wiezie- 
niem Francji. 

Jeden z więźniów w Albi, nazwiskiem 
Arcipon, postanowił za wszelką cenę prze- 
nieść się do Limoges. Pewnego dnia więc 
prosił o pozwolenie złożenia sędziemu waż- 
nych zeznań. 

Z tajemniczą miną opowiedział Arcipon 
sędziemu, że kilka lat temu popełnił krwa- 
wą zbrodnię w małej wiosce wpobliżu Li- 
moges. 

Mianowicie, jednem uderzeniem siekiery 

stołów, nakry-. 

dniach pobytu na nowem mieszkaniu po- 
znał Arcipon, że zrobił jak. najgorszą za- 
mianę Tryb życia w Limoges był teraz sto- 
kroć  surowszy niż w Albi, więzień był 
więc bardzo niezadowolony ze swego forte- 
lu. 

Nie zastanawiając się więc ani chwili po 
prosił Arcipon znów o posłuchanie u pana 
sędziego. Nie owijając niczego w bawełnę, 
powiedział mu, że nigdy w Limoges nie był 
że żadnej zbrodni nie popełniał,ale że chciał 
tylko spróbować trybu życia w innem wię- 
zieniu. 

Pomysłowego więźnia odesłano zpowro 
tem do Albi, gdzie odpowiadać będzie przed 
sądem za wprowadzenie w błąd władzy. 
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CEMENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

M+ BEULL, Vin 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

Wema zzz AA 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK DNIA 7 SIERPNIA 1930 ROKU 

11.58: — Sygnał czasu. 

12.05 — 12. 35: Muzyka z płyt gra- 
mofonowych. 

13.00: Komunikat meteorolog. 

15.50 — 16.15: Odczyt  turystyczno- 
krajoznawczy „Szwajcarja Kaszubska” wygł 
p. Lenartowicz. 

17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Komunikat o! i j 

społecznych. SRA 
17.35 — 19.00: Odczyt i koncert z 

Warsz. 
19.00 — 19.25: „Baśnie litewskie i 

łotewskie" część 1. Odczyt wygł. p. 
baczewska. o.» 
. 20.00 — 20.15: Prasowy dziennik rad- 
jowy z Warsz. 

20.15 — 20.45: 
Potopowiczówny. 

20.45 — 24.00: Tr. z Warsz. 
transm. koncertu z Salcburga, kom. 
ka taneczna. 

Do- 

Recital špiewny Aldony 

Feljeton 
i muzy- 
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Rejestr iandlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO w 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

  

w dniu 23. 4. 1930 r. 
2099. Il. Firma: „Żuk Rubin* Przedsiębiorstwo zostało zli- 

12 kwidowane i wykreśla się z rejćstru. 

l. Firma: „Rutman Lejba“. Firma obecnie brzmi: 
„Rutman Lejba”. Przedmiot: sklep otrębi, owsa i artykułów spo 
żywczyńch. Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona pod 
nr. 36. przy ul. Kalwaryjskiej w Wilnie Właścicielem obecnie jest 

Właścicielka zam. 

66 — VI. 

Lejba iRutman, zamieszkały w Wilnie, ul. Kalwaryjska 36. Na 
„mocy aktu darowizny z dn. 28 marca t A 1 1930 r. oblatowanego 
przed Juljanem Marcelim Korsakiem, Notarjuszem w Wilnie w 

2692. II. Firma: „Liba Driskin“, 
„ Zostala przeniesiona pod nr. 44 prz. 

2255. Il. Firma: „Mikliszańska Godes*". 
stało zlikwidowane i wykreśla się z rejstru. ae ORA O 

2126. II. Firma: „Zofja Bielawska”. 
stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

i e Il. Firma: „Straszun 
ejla Sraszun*. Właścicielką obecnie jest Stras: ji w Wilnie, przy lu. Piwnej 2 : akta i A. 

znanego przed Aleksandrem 
nie w dn. 25 kwietnia 1930 r. 
chaela Straszuna przeszło -na 

Siedziba przedsiębiorstwa 
„Przy ul. Legjionowej w Wilnie. przy ul. Legjonowej 44 w Wilnie. 

Przedsiębiorstwo zo 
1275 — VI. 

Przedsiębiorstwo z0- 

1276 — VI. 

Bejla“. Firma obecnie brzmi: 

— 19. Na mocy aktu zbycia ze- 
Różnowskim, Nofarjuszem w Wil- 
za Nr. 2214 przedsiębiorstwo Mi- 
własność Bejli Straszun. 

- Francisko. 

dn. 28 marca 1930 r. za Nr. 981 przedsiębiorstwo Elki Rutman 
przeszło na własność Lejby Rutman. 1267 — VI. 

bow dniu 20. Bfódór | 0 010% 
9591. Il. Firma: „Zynger Izaak”. Siedziba przedsiębiorstwa 

została przeniesiona na ul. Węglowa 8 — 5 w Wilnie. 
1268 — VI. 

8603. II. Firma: „Samowar Chana". Przedsiębiorstwo z0- 
stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1269 > 

| 7824. Il. Firma: „Kopertowicz Edmund". Siedziba przed- 
siębiorstwa została przeniesiona do Nowo  Wilejki, ul. Pil- 
sudskiego 5. 1270 — VI. 

3523. II. Firma: „Jasiewiczowa Helena". Siedziba przedsię- 
biorstwa została przeniesiona na ul. Nowoswiecką 5 w Wilnie. 
Właścicielka zam. przy ul. Nowoswieckiej 5 w Wilnie. 

1271 — VI. 

" "3506. II. Firma: „Czaplejewska Antonina". Firma obecnie 
brzmi: „Rudolewiczowa Antonina". Przedmiot: Sklep spożyw- 
czy i bakalejny. Z powodu zamążpójścia właścicielki nazwisko 
jej obecnie brzmi Rudolewiczowa. 1272 — VI. 

| 2832. II. Firma: „Szakowicki Ajzik“. Siedziba w Wilnie, 
zauł. Krupniczy 5. Właściciel zam. przy zauł. Krupniczym 5 w 

Wilnie. 1273 — VI. 
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SREBRZYSTY DZWONECZEK. 
Rozdział I. W pulmanowskim wagonie. 

Błyszcząc na słońcu ozdobami 

kój. 

kę kater, który wiózł pasażerów z San- stości. 

Gerald Fortiolis niecierpliwił 
bardzo w swem coupe i co chwila Wy- 
glądał niespokojnie przez okno. 

Jakby chcąc przyśpieszyć bieg cza 
su, wyskoczył wreszcie na peron i mo 
cnemi uderzeniami obcasów niszczył 
rozmiękły od kalifornijskich upałów 

asfalt. 3 
Duży kater rosnął w oczach, w au- 

reoli z piany morskiej, mącąc spo- zgrzytnął. 
kojną toń zatoki Przy akompanjamencie 
zgrzytów łańcuchów, dzwonienia 
gwizdków, szeroka, płaska łodź przy-: 

kontrolera: 

rował się do przystani. 

bie rzeczy pasażerów oblegli mostek, nadzieja. 
łączący łódź z przystanią. 

Forfiolis starał się nie okazać znie- 

siadającymi znajomych, a tak miłych 
mu oczu. Pasażerowie mijali go, a im 
więcej pustoszał kater, tem 
Geralda stawał się bardziej urywany i 
całe zachowanie wskazywało  niepo- 

Kater opustoszał zupełnie. Wynie- 
sione walizki i kutry leżały w bezła- 
dzie na wybrzeżu. Ostatnia para: star 
sze małżeństwo o imponującej tuszy, 

ami Z schodziła z wolna z mostku, 
niklu i gładko wypolerowanemi, niby się na pośpiech i nieporządek. Pasa- 
ze srebra, ściankami wagonów, „Sre- żerów zastąpili na mostku agenci z 
brna Strzala“ oczekiwała na wybrzeżu biur przewozowych. Cała istota Geral- 
na przepływający właśnie przez zato- da bun towała się przeciw rzeczywi- 

: — To niemożliwe! — wyszeptał. 
się — Ona nie mogła tego zrobić! 

Na mostku zatrzymał go ostry 

— Pan dokąd? 
— Tam została jeszcze panienka... 

Ona spóźni się na pociąg. 
— Niema nikogo na pokładzie! 
— Proszę sprawdzić... 
Kontroler opuścił barjerę i zamek 

e — Mówię panu, że nikogo już nie- 
i ma. Niech pan szuka w pociągu. 

Z sercem ściśniętem, 
biła do brzegu. Młody mężczyzna, u- Fortiolis ostatniej 
siłując iść wolno, z niedbałym wyra- nerwowym krokiem poszedł wzdłuż 
zem spacerującego gentlemana, skie- pociągu, zaglądając do dużych, lustrza 

nych okien. W miarę zbliżania się do 
Tragarze krzycząc i wyrywając so lokomotywy, konała w nim _ ostatnia 

nadziei. 

— O! — jęknął zrozpaczony. 
W głębi duszy chociaż 

cierpliwienia, szukając pomiędzy wy- znawał się przed sobą, czekał Gerald 

1277 — VI. 

_ 1010. HI. Firma: „Kapusta Benjamin”. Przedsiębiorstwo zli kwidowane i wykreśla się z rejestru. 278 — VI. 

‹ w dńiu 19. 5. 1930 r. 
„115. III. Firma: Ignacy Dagis“. Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1279 — VI. 

b w dniu 2 5. 1930 r. 
7157. II. Firma: „Segalowicz Izrael". Firma obecnie brzmi 

Izrael Segałowicz*. Właścicielem obecnie jest Segałowicz Iz- 
rael, zam. w Ostrynie, pow. Szczuczyńskiego. Na mocy aktu 
darowizny z dn. 25 lutego 1930 r. oblatowanego przed Stani- 
sławem Milkowskim, Notarjuszem w Grodnie w dn. 25 lute- 
go 1930 r. za Nr. 559 przedsiębiorstwo Małki Segałowicz prze- 
$210 па własność Izraela Segałowicza. 1281 — VI. 

11901. I. Firma: „Rymdzionek Aleksander“, we wsi Soro- 
ki, gm. Zaleskiej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczo - ty- 
tonio wy i innych drobnych tówarów. Firma istnieje od 1908 
roku. Właściciel: Rymdzionek Aleksander, zam. tamże. 

1282 — MI. 

w dniu 16. 4. 1930 r. 
2619. III. Firma: „Kaukazki Młyn Parowy, spółka firmowa" 

Udzielono Rachmielowi Reznikowi zam. Wilnie, przy ul. 
Stefańskiej 25. prawo łącznej prokury z Mirotem Srednickim. 
Prokurent Miron Srednicki podpisuje łącznie z Eljaszem Tabo- 
ryskim lub Izraelem Goldbergiem lub Rachmielem Reznikiem. | dobrze 
Coinięto prokurę udzieloną zarządcy Rudnerowi Chaimow4. 

1283 — VI. 

od dawna tej podróży, jako szczytu 
szczęścia. Od czasu, kiedy wspólne 
uczęszczanie na uniwersytet wytworzy 
ło pomiędzy nim, a Arabellą Bustamen 
te pewną więź koleżeńską poraz pier- 
wszy nadarzała mu się sposobność 
spędzenia z nią dnia sam na sam. Był 
to zapewne pierwszy i ostatni raz! 

Oboje pochodzili z Meksyku. Obo- 
je — stosownie do panującego tam 
zwyczaju, — zostali wysłani do Ame- 
ryki na naukę. 

Gerald Fortiolis uczył się na uni- 
wersytecie w Barclay, Arabella Busta 
mente zaś w San - Francisco. Wąski 

oddech 

skarżąc 

dzieliły pracowite Barclay z gorącz- 
kowym San - Francisco. Amerykań- 
skie systemy wychowania nie sprzeci- 
wiają się wspólnym zabawom, spor- 
tom i wycieczkom młodzieży obu płci. 
Na jakimś wieczorku spotkali się po- 
raz pierwszy. 

głos 

Oboje pochodzili z rodzin bardzo 
bogatych. Mimo demokratyzmu panu- 
jacego w Ameryce, bogata młodzież, 
tworzy na uniwersytetach oddzielny 
klan. Arabellę przyjęto do tego naj- 
wyższego koła nietylko dzięki jej bo- 
gactwu ale i dla jej niezwykłej pięknoś 
ci. Wszakże piękność _Meksykanek 
jest sławna na całym świecie, a jed- 
nak bez przesady można twierdzić, że 
Arabella Bustamente królowała pośród 
swych rodaczek. 

Coprawda w stosunku do nauk mło 
da meksykanka nie okazywała  zbyt- 
niego zainteresowania, natomiast odda 

uczepił się 
Prędkim, 

nie przy- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

      

rękaw wód i kolej żelazna łączyły i: 

SALA MIEJSKA 
uł. Ostrobramska 3. | — Jego rywal. Film opr. acowany w południowo- 

seans w 
rykańs 

Dramat w 10 aktach. W rolach głównych prawdziwi murzyni: Saora—Czarny bohater, Faru—-Jego kochanka, Sakulu 
iej Senegambji. 

'« godz. nej. Nasiępny program: „Strzał wśród dżungli". 
Kasa czynna 'od godz. 5 m. 30. Początek 

  

      Pierwsze 132 
we Kino 

„KOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Dziś! Przebój niemy!   Zespół artystów światowej sławy LEOTRICE 
JOY, NILS ASTHER i JÓZEF SCHILDKRAUT w obrazie p. t. | 

Nad program: Komedja w 2 aktach. Ceny miejs.: do godz. 7-ej 
Początek seansów o g. S-ej, ost. 10.30. 

KSIĘŻNICZKA DUNAJU 
PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. 

  

Od godz. 4-ej do /-ej ceny zniżone BALKOK pugr. PARTER 12. PREMJERA! Wielki przebój dźwiękow 

A GDY NADEJDZIE CHWILA ROZSTANIA... 
DiNA GRALLA. Cudo Paryża „Lido*! Szaloue tempo! Oryginalne pomysły. Bajeczna wystawa! Rekordowe powo- 

Początek o godz. 4.30, ost. seans o g. 10.15 

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS“ 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 6 sierpnia 1930 r. 

Dewizy: 

Belgja 124.72 — 125.04 — 124.41. Holan- 
dja 350.15 — 360.05 — 358.25. Londyn 
43.403 — 43.51 43.30. Nowy York 8.90 — | 

    

  8.92 — 8.88. Paryż 35.05 — 35.14 — 34.96. 
Praga 26.413 — 26.48 — 26.35. Nowy York 
kabel 8.91 — 8.93— 8.89. Szwajcarja 173.27 
— 173.76 — 172.84. Stokholm 239.79 
240,39 — 239.19. Wiedeń 125.95 — 126.26 
— 126.64. Włochy 46.69 — 46.81 — 46.57. 
Berlin w obr. prywatnych 212.98, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka 4 proc. konwersyjna 55.50. 
10 proc. kolejowa 103.50. 8 proc. L.Z.B.G.K. 
i B. R. obl. B.G.K. 94 Te same 7 proc. 83.25 
42 proc. L. Z. ziemskie 56.25. 7 proc. ziem- 
skie dolarowe 76.50 5 proc. warszawskie 61 
—61.25. 8 proc. warszawskie 76.50 — 76.65 
— 76.55. 10 proc. Siedlec 82. 

Akcje: 

Bank Polski 166 — 165. Z. Zw. Spółek 
Zarobkowych 72.50. Cukier 33.50 — 35. Fir- 
ley 29. Modrzejów 9. 

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 13 sierpnia 1930 roku 
o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. War- 
szawskiej w d. Nr. 11 w składach Rudolfa 
Wojewódzkiego odbędzie się sprzedaż z li-' 
cytacji pozostałego po zmarłej Pesi Min- 
kier majątku ruchomego składającego się z 
przedmiotów domowego użytku oszacowa- 
nego na sumę złotych 634 gr. 20. 

Komornik F. Legiecki 

Miaste-ogród 
Pierwoszyno k|Gdyni 

Mamy do sprzedania większą ilość 
parcel budowlanych na dwuletnią 
Spłatę w ratach nad Polskiem Morzem 
klGdyni, po cenach niskich. Ajencja 
„POLKRES* Wilno, ul. Królewska 3. 

tel. 17-80 

  

    
      Panowie energiczni, wymowni | 

i pismienni, którzy chcą otrzymać po- | 
sadę na korzystnych warunkach, zechcą jp] 
się zgłosić wraz z dokumentami na ul. | 
Mickiewicza 22 m. 8 (III brama) tel. 
14-05 od 10-16. © 

66060666666666 

$ Marianskė Laznė $ 
(MARIENBAD) Czechosłowacja, 

0:7" gazowe, borowinowe, g 
lazne, 45 źródeł mineralnych. 

—Hydtopatja_ i Elektroterapja© 

4 pSezon maj — wrzesień. 

© 50 proc. zniżki powrotnej 8 
@ na kolejach czeskich. @ 

.\Ппе"‹ісп informacyj udziela Rządowy gg 
Zarząd Kąpielowy w Marienbadzie lub 

©Biuro Propagandowe w Warszawie, (O 
Niecała 8. LIKT—T 8 

B300900990958 
P ki i оке н ZASIĘDCÓW 

Stałą pensję oraz prowizję do 
wprowadzonego towarowego 

artykułu. Zgłoszenia od 10—3 i 5—7 
„Rachuba“ W. Pohulanka 1. ==0 

  

па 

      
wała się namiętnie sportom, które po- 
zwalały jej podkreślać swą piękność i 

grację. To też gdyby uniwersytety wy 
dawały dyplomy za sport, uzyskałaby 
niezawodnie nagrodę i pochwałę. 

Poznawszy się z Geraldem, Ara- 
bella wprowadziła go do swego kółka. 
Młodzi bogacze patrzyli zpoczątku z 
góry na nieznajomego intruza, który 
był wśród nich zawsze ponury i mil- 
czący, a którego obecność wśród nich 
miała wyraźnie jedyny tylko powód — 
widzenie Arabelli. Ale zauważono 
wkrótce, że rachunki jego w banku 
nigdy się nie zmniejszają, młodzieńcy. 
Oy uznali go za równego so 

ie. 
Arabella widocznie lubiła towarzy 

stwo Geralda. W jego towarzystwie 
usiłowała podobać się jak najbardziej: 
i kokietowała wszystkich. On zaś sta- 
rał się być zawsze przy niej, ukrywa- 
jąc swe prawdziwe uczucia, pod przy 
krywką przyjaźni, szczerze 9bu- 
rzając się nieraz na nią, za nieodpowie 
dnie zachowanie i robiąc jej wymówki., 
Pewnego razu, gdy uwaga jego przy- 
brała zbyt gwałtowną formę, roześmia 
ła się i zapytała: 

— 0, Boże, jesteś zazdrosny? 

Uspokojony momentalnie, wzru- 
szył obojętnie ramionami. 

— Czy mam prawo być o ciebie 
zazdrosnym, Bello? 

I tego dnia nie zwracał więcej u- 
wagi na jej flirty. 

Ani on, ani tembardziej ona nie u- 
krywali wzajemnej sympatji i przyjaż- 

dzenie na całym świecie! 

r! Muzyka—Špiew. 
Sztuka erotyczna Zė špiewem 

W rol. gł. królowa sportu 

  

  

  

  

PIANINA i FORTEPJANY 

   

W ĘGIEL 
  / 

światowej sławy Pleyel, lechsterm etc., takoż a 
у Arnold Fibigier, Kerntopl i Syn, A. Drygas, Górnośląski 

ę uznane rzeczywiscie za n psze w kraju przez Drzewo opałowe 
/ naįwybitnieįszyvhi fachow na Pow. Wysta- 

° 1, Kościałkowski 
Mickiewicza 22 m.8. 

Tel. 14-05 

   
   wie w 1929 

a BB 

  

| K. Dąbrowska . 
|| SPRZEDAŻ « WYNAJĘCIE.   Niemiecka 3, m. 5. 

CENY FABRYCZNE.   

  

  

1 lub 2 pokoje 
sfdo wynajęcia, ul. Wi- 

/Akuszerk leńska 28 m. 1. —Z 

AKUSZERKA POKÓJ do wynajęcia 
ŠMIALOWSKA z umeblowaniem lub 

i nę. bez. Wszelkie wygody. 
Z a: W. dogodnym punkcie 

ki, piegi, wągry, łupież, miasta. Tylko dla so- 

brodawki, kurzajki, wy- lidnego i samotnego(ej) 
padanie włosów. Mic- lokatora. Pańska 4—4. 

       przemy bez- 
płatnie zgłoszenia 

wolnych mieszkań 
Mamy poważnych re- 
flektantów. Agencja 

в „Polkres* Wilno, Kró- 
M OD= 3. tel. 1780 

«LOKATY 

SPRZEDAŻ 

  

              

          

      
  

  

kiewicza 46. w różnych sumach 
Mieszkanie & BOROWY i waluach  zalai- 

do wynajęcia 5 pokoi | LIPCOWY S as 
; i i ы P rzędne zabezpiecze- 

СО SE ie aka |ts mprakejer 
rzyniec ulica Fabry- l. Ja Нр kę airis 

Gabinet | czna 22. ZAMKOWA 20-2_ | misowo - Handlowe 
Racjonalnej Ko- Mickiewicza 21, teł. 
smetyki Leczni- 152. —z 

Osobniak 
murowany W rejo- 
nie Pohulanki o 2 
mieszkaniach z pla- 

cze ję 
Wilno, Mickiewicza 31 

tatę ze: kobiecą konser- 

  
wuje, doskonali, |-cem własnym 105 

odświeża, usuwa jej sążni kw. Sprzeda- 
skazy | braki, Masaż | ny gogodnie. Dom 
twarzy i ciała (panie). H.-K. „Zachęta“ 
Sztuczne opalenie ce- Mickiewicza 1, tel. 
ry. Wypadanie włosów 9-05. 
i łupież, Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
EE a, PK 

>” * POSADY 
Urodę o 

onserwuje 
doskonali, odświeża, u w A G Ai 

usuwa braki i skazy. Energiczne, inteligent- 

Regulacje i trwałe przy- ne panie mogą mieć 

ciemnianie brwi. Gabi- dobry zarobek pracując 

net Kosmetyki Leczni- * akwizycji ogłoszeń 
czej „CEDIB* J. Hry-do | Przewodnika i 

niewiczowej. Wielka 18S pisu  Wystawców 
m. 9 Przyjmuje w g Il-gich Targów Północ- 

10—1 i 4-—7. W.Z.P.26 nyc, WYSOKA  PRO- 
WIZJA. Zgłoszenia do 

BEI Biura Reklamowego 

  

Posiadamy 
AROMA 6 do ulokowania na 

PY UA hipoteki miejskie 
m. l-a, wydaje się u- 
meblowany pokój lub 
dwa ze wszelkiemi wy 

kilka tysięcy dolar. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handłowe 

    godam i  _ telefonem, i 
samotnemu stałemu Merc? W e: 
panu. —T & 

  

Ц&ВЦМ‹ЭЩЁЦБ‘ЪШ ‘ ра аВ < ..ВС.‹-. 

nszukujemy sublokalora 
tub sublokatorow 

NA PIĘĆ POKOI W DOMU 

a
p
z
z
k
a
*
 
P
Z
 

ni, w istocie zaś, przynajmniej z jednej 
strony, było coś więcej, niż przyjaźń. 

Poraz pierwszy i ostatni?... 
Zapewne ostatni! Arabella kończy- 

ła osiemnaście lat, a Gerold dwadzieś- 
cia cztery. Pociąg miał zawieźć Ara- 
bellę na wschód, gdzie ojciec czekał 
na nią na plażach Floridy, Gerold od- 
jeżdżał na południe poprzez pustynne 
piaski Arizony, ku meksykańskiej gra- 
nicy, stamtąd do Gajamas, jeśli nagłe 
podniesienie się wód nie zerwie mo- 
stów na rzekach, a dalej konno miał 
odbyć podróż poprzez ponure 4 wys- 
chłe, jak serce lichwiarza, pola, aż do 
Barranco, gdzie w odległości trzydzie- 
stu kilometrów od najbliższej wioski 
Indjan, ojciec jego, Cyprian Fortiolis 
załadowywał srebrem olbrzymie ło- 
dzie, dowodząc i rozkazując całej ar- 
mji tubylców. : 

Teraz, po skończeniu uniwersytetu 
oboje młodzi wracali do domu, Me- 
ksyk! Czyż można mieć nadzieję, że 
na tym obszarze, czterokrotnie prze- 
„wyžszającym wielkością Francję, a tak 
pustym, młody haziendero, który bę- 
dzie zmuszony pomagać w pracy ojcu 
i przepiękna miljonerka, szukająca za-: 
baw i wesołości, spotkają się choć raz 
jeszcze? 

Nie, jasnem było, że ta pierwsza 
podróż którą mieli odbyć razem, by- 
łby zarazem ostatnią. | jakże gorąco 
marzyt Gerald o czterdziesto godzin- 
nej jeździe w pulmanowskim wagonie, 
unoszącym ich ku nowemu życiu. 

Drukarnia 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

Mlmapararapap a | 

  

       
  

   Wyjątkowa okazja 
sprzedaje się do- 
mek z 3 ha placu 
na przedmieściu za Pensjonat 

‚ 2,000 dol. w majątku  „Losza“ 
Wileńskie Biuro Ko- przystanek i poczta 
inisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 

152. —0 

Szumsk. Dobre utrzy- 
manie, 6 zł. dziennie. 
Sosnowy las, rzeka.—0       

  

„A НОИНО 

vileński Spółdzie czy 

$yndyxat Rolniczy 
Zawalna 9, telefon 3-23 

przyjmuje zamówienia na żyto siewne 

oryginalne rogalińskie w każdej ilości. 

J M L 

gra DuraDa VP ANNA 
ną > JĄDAJCIE 2 

z we wszystkich aptekach i > 
а składach aptecznych znanego tę 

8 środka od odcisków #а 

= Pow. A PAKA Z 
BAJ WZWZWZASREWNFA 

a 

PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

„Słowa'* od 9 do 10. 

Wagon bagażowy „Srebmej strza 
ły* połknął już ostatnie kufry i kosze. 
Gerald siedział  skulony i nerwowo 
stukając palcami po białych zębach, 
przeżywał ból swój i obrazę. Nagłe 
postanowienie postawiło go na nogi. 

— Tragarz! 
Murzyn skoczył ku niemu, dzwo- 

niąc w kieszeni zebranemi miedziaka- 
mi. 

— Zabrać rzeczy, wysiadam! 
. Oczy negra zrobiły się okrągłe, 
jak spodeczki. i + 

— Zapėzno sir, pociąg odchodzi. 
— Pójdzie bezemnie. Prędzej! 
Tragarz nie mógł zrozumieć tego 

gentlemana, który przed chwilą dał 
napiwek za uzyskanie oddzielnego cou 
pe, a teraz odmawiającego go sobie, - 
przed samem odejściem pociągu. Ale 
nie było czasu na rozmyślanie. Murzyn 
porwał rzeczy pana i wyskoczył na 
korytarz. 

„Ale w chwili gdy młodzieniec sta- 
nął na stopniach wagonu, do brzegu 
przybiła motorówka, rozbryzgując do- 
okoła słupy wody, i na brzeg wysko- 
czyła para cudnych zgrabnych nóżek 
i rozległ się dźwięczny głos: 

— Tragarze! 

Chińczycy tragarze rzucili się ku 
panience: walizy, skórzane worki, pał | 
ki do golfa, rakiety, wszystko to przóż- 
rzucano sobie do rąk. Panienka zaś 
zwolna skierowała się do pociągu, 0- | 
ioczona świtą młodych mężczyzn . 

   
       
  

  

Wydawnictwa „Slowo“, Zamkowa 2.


