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ROK IX. Ne 180 (2390) 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
DABRÓWI — Ksi 

OWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 

egarnia T-wa „Lot“. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskoez». 

NOWOGRODEX — Klosk SL Michalskiego. 
N. SWIECIANY -— Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA -— księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska -- St, Bednarski, 

A. Łaszuk. 

K. Malinowskiego. 
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SLOWO 
WiLNO, Piątek 8 sierpnia 1930 r. 

Redakcja i Administracja, Wsno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. otwarta ed godz. 9 do 4. Telefony: Redakcji 17.82, Administr. 2,28. 

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

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

POSTAWY — Księgaruła Polstjej Macierzy Sans i 

SŁONIM — księgarnia D. Lubowskieg o, ul. M 
STOŁPCE — i 2 

Opiata pocztowa ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Z 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma: 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w 

uiszczona 

miejsca. Terminy druku mogą 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. ° ski 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy j*dnoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. ooo cyfrowe i tabelaryczn 

yć przez Administrację zmieniane 

„Ruch“. 

numerach 

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynex 
NILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczeweka. 
w: OWYSK — 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruck*. 

T-wa 
6. N. T 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 

r. 40. Ba tezstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
świątecznych Wraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

e o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

1 NASZE KONTRARGUMENTY. 

według zapowiedzi wczorajszej, dajemy 

dziś pierwszą część artykułu ks. j. Urbana, 

którą pozwolimy sobie poprzeplatać naszemi 
odpowiedziami. Da się to zrobić z łatwością, 
ponieważ ks. J. Urban wypowiada swe ar- 
gumenty z wielką precyzją i jasnością i stąd 

sam ułatwia i systematyzuje dyskusję. 

To co więc poniżej drukowane będzie 

zwykłym garmontem stanowi artykuł ks. J. 

Urbana, to co podane jest czarnym petitem 

jest naszą odpowiedzią na jego wy- 
wody. Cat. 

Wiełce Szanowny Panie Redaktorze! 

Po przeczytaniu artykułu „Nowy 
obrządek a polska racja stanu“ (Sło- 
wo, 10 maja rb.) czekałem wciąż na 
zapowiedziany głos ks. Meysżtowicza, 
by potem dopiero jeszcze raz poprosić 
o gościnę w „Słowie w sprawie akcji 
unijnej w województwach wschod- 
nich. Obiecywany artykuł ks. M. nie u- 
kazał się, zato „Słowo prze niosło 
dłuższą rzecz na ten temat p. W. Ch. 
p.t. „Wobec nowych nieznanych 
dróg*. Kołacę przeto znowu do goś- 

cinnych drzwi redakcyjnych, pragnąc 

przemówić do tych samych  czytelni- 
ków do których dotarły głosy Szanow- 
nego Pana Redaktora i pana Charkie- 
wicza. Zgóry przepraszam za długość 
mojego artykułu. Usprawiedliwia ją to 
że jest to odpowiedź na siedem arty- 
kułów „Słowa. 

P.J. K-cki, z którym polemizowa- 
łem (a w którym ani na chwilę nie u- 
patrywałem Pana Redaktora), zaczy- 
nał swój artykuł od upewnienia, że 
„nie chce podporządkowywać spraw 
Kościoła sprawom państwowym czy 
narodowym *. Na tej platformie miałem 
chęć prowadzić dalej dyskusję, gdy- 
by tajemniczy autor „Kropki** zechciał 
był dalej ze mną dyskutować. On jed- 
nak zamilkł. Pan Redaktor zaś, pod- 
trzymując ten temat, przesunął dysku- 
sję na platformę inną — stając „jako 
państwowiec polski* wyłącznie na sta 

nowisku „polskiej racji stanu*. Oczy- 
wiście, obecnie chcąc coś powiedzieć 
z powodu tego artykułu, muszę także 
na to pole spotkania się przenieść. 
Czuję, że gdybym odwołał się do za- 
sady „primautė du spirituel“, tak šwiet 
nie niedawno rozwinietej i uzasadnio- 
nej przez G. Mar itain'a z okazji „pań 
stwowego''* stanowiska Action fracaise, 
mógłbym się narazić na odprawę od 
progu. Mogę jednak stanąć także na 
platformie polskiej racji stanu, gdyż 
mam mocne przekonanie, że w spra- 
wie, kaóra nas obchodzi, pomiędzy tą 
racją stanu a interesami Kościoła nie. 
zachodzi żadne przeciwieństwo. 

Pisząc swój artykuł, zaznaczyłem  istot- 
mie, że chcę całą rzecz oświetlić wyłącznie 
i jedynie z punktu widzenia polskiej racji 

stanu. jeśli to było przedstawienie jedno- 
stronne, to nie znaczy aby było niepotrzebne. 

4 Tak w sądach dzielą sobie role prokura- 
tor i obrońca i ułatwia to tylko wyrok. 

Aluzje ks. J. Urbana do sprawy Action 
Francaise nie trwożą tu mego sumienia. 
Nie znam dokładnie tamtej sprawy, ale są- 
dzę, że tam chodziło o względy dogmatycz- 
ne, a nie polityczne. Natomiast wiem, że gdy g 
Zygmunt III fundował Unję Brzeską, to u- 
względniał obok religijnych także momenty 
polityczne, względy polskiej racji stanu. Mu 

simy szczerze powiedzieć, że neutral- 
nem państwo polskie w sprawie naszego 

obrządku być nie może. 

Usuńmy najpierw z placu parę zu- 
pełnie niepotrzebnych kamieni. 

Szan. Pan Redaktor zupełnie zby- 
; tecznie pęzyszpilił do kwestji akcji u- 

nijnej sprawę kościoła w Synkowi- 
czach pod Słonimem. Żałuję niezmier- 
nie Pana, że uległ mistyfikacji kogoś 
zainteresowanego, pisząc o tym kościoł 
ku, jako łacińskim, „oddanym na cele 
pro Russia" (taki podpis znajdujemy 
pod ilustracją do artykułu). Nigdy on 
bowiem do wojny światowej nie był 
kościołem łacińskim, lecz zawsze cer- 

£kwią wschodniego obrządku, prawosła 
wną, unicką, znowu dyzunicką i wresz 
cie jeszcze raz unicką. Ma on swoich 
historyków i tłumaczenie swojego sty- 
lu (prof. Szyszko - Bohusz). Można 
się skompromitować, dowodząc, że to 
pierwotnie była świątynia łacińska. 
Nawiasem dodajmy, że w tym kościoł- 
ku odbywają się obecnie także nabo- 
żeństwa dla katolików obrządku ła- 

skiego, obok unickich. 

„Przyznam się, że sprawy pochodzenia 
kościołka w  Synkowiczach nie badałem. 
Patrząc na jego architekturę romańsko - 
gotycką nie przypuszczałem nawet, aby 
budowali go prawosławni. I teraz nie z0- 
stałem przekonany. Według tradycji miej- 
scowej kościołek ten budowali Franciszka- 

STOLICY. 
P. Prezydent Rzeczypospolitej 

wrócił ze Spały 
WARSZAWA. Pat. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przerwał swój wy- 
poczynek w Spale i przybył w dniu 
dzisiejszym do Warszawy. 

Odjazd P. Prezydenta 
Rzplitej do Estonii 
WARSZAWA. PAT. Jutro, 8-go 

sierpnia rano, Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej udaje 

  

się w podróż do Estonii, rewizy- 
tując Naczelnika Państwa Strand- 
mana, który bawił w Polsce 
przed paru miesiącami. 

Pan Prezydent odjedzie spe- 
cjalnym pociągiem do Gdyni, 
skąd w nocy na pokładzie okrę- 
tu  „Polonja*, eskortowanego 
przez okręty wojenne „Wicher*, 
„Mazur“, „Slązak“, „Podhalanin“ 
i „Krakow“ uda się do Estonji. 

W podróży tej oficjalnie będą 
towarzyszyć Panu Prezydentowi: 
minister Spraw zagranicznych 
Zaleski, szef kancelarji cywilnej 
Lisiewicz, dyrektor protokółu 
Romer, szef gabinetu wojskowe- 
go płk. Głogowski, naczelnik 
wydziału wschodniego M. S$. Z. 
Hołówko, radca M. Mościcki, kpt. 
Gurzewski. 

Z Warszawy do Gdyni towa- 
rzyszyć będzie Panu Prezydento- 
wi p. premjer Sławek. Powrót 
Pana Prezydenta do Gdyni prze- 
widziany fjest na środę 13-go 
sierpnia. 

Grupa dziennikarzy polskich 
wyjechała do Tallina 

WARSZAWA. PAT. Dziś wieczorem po- 
ciągiem wileńskim odjechała do Tallina 

grupa dziennikarzy polskich, którzy udają się 

do Estonji w związku z wizytą Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej. W skład wycieczki 

wchodzą: red. Poraj-Koźmiński, prezes Poro- 

zumienia Prasowego Polsko - Estońskiego» 

Ludwik Ewert, redaktor naczelny „Polski 

Zbrojnej”, red. Jarochowski, prezes Syndyka- 

tu Poznańskiego, następnie Ruecker, redaktor 

naczelny „Baltische Presse* i Okulicz, re- 

daktor naczelny !„Kurjera Wileńskiego". Z 
ramienia M. S. Z. towarzyszy wycieczce za- 

stępca naczelnika wydziału prasowego radca 

Drymmer. 

Obrady nad fuzją 

Na dzień 19 b. m. wyznaczone zostało 
posiedzenie komisji porozumiewawczej stron 
nictw ludowych: Wyzwolenie, Piast i Stron- 
nictwo Chłopskie. Tematem obrad mają być 
podstawowe zasady programu politycznego 

przyjętego przez wszystkie trzy stronnictwa. 

Wyjazd Komisji Sejmowej 
do Gdyni 

__ Nadzwyczajna komisja sejmowa wyło- 
niona Aż: zę a nadużyć popełnionych 

wie gmachów dyrekcji kolejowej 
5. Chełmie, zdecydowała wia ppł. nienia 
materjału śledczego wyjechać do portu Gdy- 
ni. W dniu 8 b. m. uda się do Gdyni 6 człon 
ków komisji pod przewodnictwem posła So- 
lańskiego (B.B.) Komisja odbędzie w dniu 

i 10 b. m. przesłuchania szeregu urzędni- 
ków oraz dyrektorów towarzystwa budowla- 
nego „Tor*, które miało dostawy w dyrekcji 
kolejowej. 

Plebiscyt alkoholowy 
w Warszawie 

Wice-prezydent Warszamy p. Tad. 
Szpotański wydał polecenie wydzia- 
łowi zdrowia opracowania wniosku 
na zarząd i przedstawienia magistra- 
towi wniosku co do przeprowadzenia 
plebiscytu na terenie Warszawy w 
Sprawie zakazu używania alkoholu. 

Wice-prezydent p. Tad. Szpotań- 
ski załączył instrukcję radcy prawne- 
go w jaki sposób plebiscyt ten prze- 
prowadzić. ' 

  

Kto wygrał na loterji 
WARSZAWA. PAT. Generalna Dyrek- 

cja Loterji Państwowej komunikuje, że 
dziś w dniu ciągnienia 4-ej klasy 21 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej, 

główniejsze wygrane padły na numery 
następujące: 

80 tysięcy złatych—Nr. 157.625, 40 ty- 
sięcy złotych —Nr. 136.642, 10 tysięcy 
złotych—Nr. 69.668. 

Echa memorandum Brianda 
PARYŻ. PAT. Pisma donoszą: Wobec tego, iż ministerstwo spraw 

zagranicznych otrzymało już wszystkie odpowiedzi na memorandum Brianda, 
odpowiednie czynniki rozpoczęły już przygotowanie projektu sprawozdania. 
Briand prowadzić będzie prawdopodobnie w tej kwestji dyskusję z przed- 
stawicielami dyplomatycznymi zainteresowanych państw, następnie ma wy- 
stosować do państw tych notę, która informowałaby o stanie sprawy 
i umożliwiła podjęcie jej na sesji Ligi Narodów. 

Przed wyborami do parlamentu Rzeszy 
„ BERLIN. PAT. — Na wszystkich terenach, gdzie mieszkają Polacy w 

Niemczech, zakończone zostały przygotowania do kampanii wyborczej do 
parlamentu Rzeszy. : 

* Na Sląsku Opolskim, który może zadecydować o wprowadzeniu Pola- 
ków do Reichstagu, Polacy występują ze wspólną listą, na której figurują 
nazwiska polskich posłów do sląskiego sejmiku prowincjonalnego, miano- 
wicie ks. Koziorka i wójta Bożka. 

Wszystkie mniejszości w Niemczech biorą solidarnie udział w wybo- 
rach do Reichstagu. Na wspólnej liście państwowej, na pierwszych dwóch 
miejscach figurują nazwiska kierownika naczelnego związku Polaków w 
Niemczech dr. Jana Kaczmarka z Berlina i ks. dr. Domańskiego z Zakrzewa. 
W najbliższym czasie ukażą się odezwy centralnego komitetu wyborczego 
Polaków w Niemczech. 

Podwyżka ceł agrarnych w Niemczech 
SPOWODOWAŁA BOJKOT ICH TOWARAÓW. 

BERLIN. PAT. — Komisja naczelna zrzeszenia holenderskich towarzystw mle- 
„czarskich, której powierzona została akcja bojkotu towarów niemieckich z powodu pod- 
wyżki ceł agrarnych, zwróciła się do zarządu targów utrechtskich z prośbą o niedopu- 
szczenie do targów firm niemieckich. 

ROZRUCHY w INDJACH 
ESKADRY LOTNICZE BOMBARDUJĄ POWSTAŃCÓW. 

PESHAWAR. PAT. — 6 lotniczych eskadr wojskowych zbombardowało oddziały 
powstańców szczepu Afridis, które w liczbie 5 tysięcy groziły zaatakowaniu Peshawa- 
ru. Pozatem wysłane zostały wojska przeciwko nieregularnym oddziałom Afridis, kon- 
centrowanym na równinach Khajuri. 

Przewodniczący zgromadzenia narodowego 
BOMBAY. PAT. — Były przewodniczący zgromadzenia narodowego 

Wallabhai Patel, skazany na trzy miesiące więzienia, wyznaczył jako swego 
następcę na stanowisko przewodniczącego kongresu Mulana Abdu la Kalema. 

Katastrofa samolotu niemieckiego 
ZAŁOGA PONIOSŁA ŚMIERĆ 

BERLIN. PAT. Pocztowy samolot niemiecki D. 1826, należący do t-wa 
Luthansa, stale kursujący między Stokholmem i Stralsundem, wystartował 
dziś o godzinie 23 w nocy ze Stokholmu i przez czas dłuższy nie dawał o so- 
bie znaku życia, wobec czego zarządzono poszukiwania w obawie, że wyda- 
rzyła się jakaś katastrofa. 

W południe samolot został odnaleziony koło Askó, w pobliżu Valde- 
maysvik. Załoga statku powietrznego, ss się z kpt. Langanke i radjo- 
telegrafisty Lindemana znalazła śmierć prawdopodobnie przy iądowaniu na 
pełnem morzu. Bliższych szczegółów dotychczas brak. 

Pogłoski o dymisji Czang-Kai-Szeka 
WIEDEŃ. PAT. Wedle niepotwierdzonych dotąd pogłosek z Szangha- 

ju, podać się miał prezydent chińskiego rządu . narodowego Czang-Kai- 
Szek do dymisji. 

  

  

—< 

Głos Czechao polsko-angielskich stosunkach 
PRAGA. PAT. — „Narodni Politika“ w korespondencji z Warszawy 

donosi, że w ostatnich czasach zacieśniły się coraz bardziej stosunki han- 
dlowe pomiędzy Polską a Anglją, co znajduje wyraz w przygotowywanej 
przez Polskę organizacji wzajemnej wymiany produktów rolniczych i prze- 
mysłowych. 

Pismo zaznacza, że opinja polska spodziewa się w związku z tem rów- 
nież zacieśnienia stosunków politycznych między obu krajami i wzmocnienia 
tą drogą stanowiska polskiego na Wschodzie. Zbliżenie to nie pociągnęłoby 
— zdaniem pisma — żadnego zachwiania przyjaźni polsko-francuskiej. 

Dziennikarze polscy w gościnie u bułgarów 
SOFJA. PAT. Dziennikarze polscy, którzy byli wczoraj przyjęci w 

Warnie przez prezesa rady ministrów Liapczewa, przybyli do Sofji, gdzie 
byli gorąco powitani na dworcu przez przedstawicieli prasy bułgarskiej 
i T-wa Polsko-Bułgarskiego. Na bankiecie wydanym na cześć gości w re- 
stauracji hotelu „Bułgarja* prezes stowarzyszenia dziennikarzy bułgarskich 
wzniósł toast, na który odpowiedział w imieniu dziennikarzy polskich red. 
Beaupre. Cała prasa wita gości polskich, wyrażając nadzieję, że wizyta 
obecna przyczyni się do zaciśnienia stosunków polsko-bułgarskich. 

Miljonowe sprzeniewierzenie 
BOURGES. PAT. Funkcjonarjusz, mający zainkasować szereg większych 

sum dla 8 banków tutejszych, po przywłaszczeniu sobie zainkasowanych 

kwot zbiegł do Niemiec. Wysokość sprzeniewierzenia przekracza 4 miljony 

U". TAJEMNICZE PODPALENIE 
LWÓW. PAT. Prasa donosi, że wczoraj na folwark”OO. Franciszkanów w  Czysz- 

kach, koło Lwowa, przybyło 4 osobników, którzy wypytywali się o pracę. W czasie ich 
pobytu na folwarku wybichł jednocześnie w 4 miejscach pożar, który zniszczył 2 stogi 
zboża, jeden stóg siana oraz stodołę. Wspomniani osobnicy, podejrzani o dokonanie pod- 
palenia, zbiegli. Szkody wynoszą kilka tysięcy złotych. Tego samego dnia o godzinie 10 
wieczorem zaalarmowano lwowską straż pożarną wiadomością o pożarze w  Mikłaszowie, 
obok Lwowa. Spalił się folwark, należący do rodziny gen. „Rozwadowskiego. Także tutaj 
zachodzi podejrzenie zbrodniczegą podpalenia. Płomień objął jednocześnie budynki i stogi 
siana. Pożar wkrótce udało się ugasić, natomiast kilka stogów spłonęło. Sprawców pożaru 
dotychczas nie ujęto. 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 

UJĘCIE NIEBEZPIECZNEGO KOMU- 

NISTY. 

PRZEMYŚL. PAT. — Policja ez 
ska aresztowała ostatnio niejakiego Szaję Ki 
bryka, licz. lat 28, pochodzącego z Łucka, 

wysłannika centralnego komitetu  komuni- 
stycznej partji zachodniej Ukrainy, którego 

zadaniem było rozwinięcie na tutejszym te- 

renie akcji komunistycznej. Dla upozorowa- 

nia swego pobytu w Przemyślu zajmował 
się on również sprzedażą dolarówek, przy- 
czem dopuścił się szeregu oszustw na 52КО- 
dę kilkunastu osób. Podobnych oszustw do- 
puścił się poprzednio na terenie Stanisławo- 
wa, gdzie został aresztowany i skazany 
przez tamtejszy sąd na karę więzienia. Po 
odbyciu tej kary wypłynął Kibryk w Prze- 
myślu, gdzie został ujęty. Również ujęła po- 
licje przybyłą do Przemyśla niejaką Hiszę 
Blumenkranc, również pochodzącą z Łucka, 
studentkę uniwersytetu warszawskiego. Are- 
sztowano ją pod zarzutem działalności wy- 
wrotowej. W mieszkaniu żę KRA jo 

obfity materjał obciążający, ry odesłano 
do dowej cji policji śledczej. Kibryk i Blu- 

menkranc zostali odstawieni do więzienia 

przy tutejszym sądzie okręgowym. Dalsze 
śledztwo w toku. * 

KRWAWE ZAJŚCIE W FABRYCE. 

POZNAŃ. PAT. — Wczorajsze pisma 

poranne donoszą z Gniezna o krwawem zaj- 

ściu, które wydarzyło się w fabryce luster i 

ram, należącej do firmy Warm. Do budynku 

tej fabryki przybył. po południu wydalony 

przed kilku tygodniami pracownik firmy, 35 

letni Edmund Przybylski i po krótkiej. wy- 

mianie zdań z synem właściciela firmy Janem 

Warmem oddał do niego kilka strzałów z re 

wolweru i zranił go bardzo ciężko. Następnie 

skierował się do drugiego pokoju, gdzie pra- 

cowała 27-letnia buchalterka, była narzeczo- 

na Przybylskiego, Kazimiera Scibińska, któ- 

rą położył trupem na miejscu, poczem strze- 

lit do siebie, raniąc się ciężko w głowę. 

Warm w drodze do szpitala zmari. Stan 
Przybylskiego bardzo ciężki. 

JAK! CEL MIAŁA MISTYFIKACJA? 

KATOWICE. Pat. Z Zabrza donoszą, žė 
tutejszy magistrat zawiadomiony został tele- 
fonicznie z Berlina, iż do Zabrza przybędzie 
przyjaciel Hindenburga płk. Jahn celem zwie- 
dzenia okręgu przemysłowego. Magistrat wy- 
słał na dworzec delegację, która jednak po- 
wzięła podejrzenia co do osohy gościa. Gdy 
nazajutrz połączono się telefonicznie z Ber- 
linem, wyszło na jaw, że z domu prezyden- 
ta Hindenburga nikogo nie upoważniono 
do odbycia tej podróży. Wobec tego policja 
aresztowała Jahna, który okazał się robotni- 
kiem tego samego nazwiska. Cel tej mistyfi- 
kacji nie jest jeszcze wyjaśniony. 

BA ROT SZOK UGO EAC LASEROWE ZREOWONZNCE 

  

Konwencja monetarna mię- 

dzy państwem papieskiem 
i Włochami 

Dnia 2 b. m. włoski minister  fi- 
nansów Mosconi i gubernator Citta 
del Vaticano, comandore Serafini, pod 

pisali w pałącu Via Venti Settembre 

Zresztą, o ile ta nazwa dawałaby po- 
wód do nieporozumień i podejrzeń, 
rzeczą polskiej dyplomacji byłoby po- 
starać się o jej autentyczne wyjaśnie- 
nie. 

Rozumiemy dobrze, że intencja która 
rządzi w komisji papieskiej nie jest inten- 

cją „pro Russia”, lecz tylko „pro ecclesia“. 
Jesteśmy dalecy od myśli aby Stolica Apo- .- 
stolska popierała imperjalizm rosyjski po- 

gańsko - bolszewicki, czy prawosławny na 

niekorzyść Polski, najbardziej katolickiego z 

państw Europy. Ale nazwa „pro Russia* w 

zastosowaniu do akcji prowadzonej na pol- 

skiej ziemi ma w sobie moment polityczny 
wobec którego państwo polskie nie może 

pozostać neutralne, 4 

Witając nominację księdza wice - 
ministra Żongołłowicza, Szan. Pan Re- 
daktor stawia jako jedno z najpilniej- 
szych jego zadań — zlikwidowanie 
wschodniego obrządku, jakoby zupeł- 
nie dojrzałego do likwidacji. Tutaj o- 
śmielam się rzucić kilka pytań. Czy. 
P. Redaktor sądzi, że ksiądz katolicki, 
choćby siedzący na fotelu wice-mini- 
stra, podpisze dekret, zabraniający pro 
wadzenia akcji misyjnej, zapoczątkowa 
nej przez Stolicę świętą? Już chyba 
łatwiejby było zrobić to p. Czerwiń- 
skiemu. Czy „,likwidacja* akcji unijnej 
nie przekreślałaby pierwszego — рага- 
grafu konkordatu, zapewniającego wol 
ność Kościoła katolickiego w Polsce 
we „wszystkich jego obrządkach* i czy 
zrywanie konkordatu leży w intere- 
sach polskiej racji stanu? Dalej, czy 
proskrybowanie jednego z katolickich 
obrządków da się logicznie pogodzić z 
kardynalną zasadą naszej konstytucji, 
zapewniającą wolność sumienia dla 
wszystkich, wolność, z której korzy- 
sta tyle wyznań i tyle przeróżnych 
sekt? Tylko katolicy „wschodniego ob- 
rządku* mieliby być wykluczeni od 
korzystania z dobrodziej stw toleran- 
cji religijnej? Jak sobie Pan Redaktor 
wyobraża „,likwidację'* tego, co już 
zrobiono? Jako odpędzenie tych, co 
Unię przyjęli, z powrotem do prawosła 
wia i odstąpienie ich cerkwi prawo- 
sławnym, czy jako zmuszenie ich do 
przyjęcia obrządku łacińskiego? A co 
zrobić z kapłanami żonatymi, wśród 
których przecież może się znajdzie pa- 
rę jednostek, nie będących „typami 
kryminalnymi", jak się kiedyś Słowo 
wyrażało o pewnych  konweutytach? 
Czy taka likwidacja unji, chośby z 
dodaniem trzeciego wyjścia — pozo- 
stawienia unitom wolności albo po- 
wrotu do prawosławia, albo przejścia 
na obrządek łaciński, nie byłaby po- 
wtórzeniem dzieła Siemaszki i Miko-. 
łaja I tylko na mniejszą skalę? Chyha 
więc wołanie o likwidację wschodnie- 
go ebrządku zostało rzucone zbyt 
pochopnie. 

istotnie byłoby zbyt pochopne, lecz ja li- 

konwencję monetarną między pań- <widacji w tym sensie nie  proponowałem. 

stwem košcielnem i rządem włoskim. Napisałem tylko, że obrz. wschodni pożąda- 

Na mocy tego układu miennica rzym- ny na terenie Rosji u nas przeciwnie na- 
ska przyjmuje bicie monet watykań- nadaje się do zlikwidowania. Od tego zda- 
skich, które zostaną dopuszczone do nia do tego co mi przypisuje x. Urban jest 
regularnego obrotu w całych Wło- jednak duży dystans. Nie przeszkadza mi to 
szech. Specjalne rozporządzenia re- twierdzić, że konwertytów na obrządek 
gulują jakość monet watykańskich, któ wschodni jest bardzo mało, że byłoby z dale 
re będą mogły być bite w ciągu dzie- ko większym pożytkiem i dla Kościoła i dla 
sięciu lat. Konwencja została zawarta nich samych, aby przyjęli obrządek łaciń- 
na 10 lat. ski, co zaś do duchownych prawosławnych, 

którzy przyjęli u nas unję, to oczywiście 

nie ośmielam się nic o nich sumarycznie po- 

Bohaterstwo kapłanów wło- wiedzieć, ale mieliśmy przecież duże kłopo- 

skich w okręgach, nawiedzo- *y 7 osobą 0. Morozowa a i z innymi także. 

nych trzęsieniem ziemi A jak twardem jest żądanie Pana 
Redaktora, by pracujący nad krzewie- 

Korespondent „Hamburger Frem- _. : 
denblatt* pisze w sprawozdaniu z po- niem wschodniego obrządku u nas 
dróży po okręgach, dotkniętych trzę-, wynieśli się do Rosji! W obliczu krwi 

sieniem ziemi: „Widziałem czyny isto 
tnego bohaterstwa, dokonywane 
przez miejscowych księży. W Ariano; 
oprowadzał mnie pewien starszy 
ksiądz, którego nigdy nie zapomnę. 
Miasto od dwóch dni cierpiało z gło 
du i pragnienia, ponieważ nie dotar- 
ły tam jeszcze oddziały ratunkowe. 
Ofiarowałem coś niecoś do zjedzenia 

ks. Budkiewicza i kilkunastu innych 
kapłanów, wobec lodów Sołowieckich 
i piwnic G.P.U., w których dotąd mar- 
nieje kilkudziesięciu innych katolickich 
księży — wołać na pracujących u nas 
misjonarzy: wynoście się do Rosji! — 
czy to nie okrutnie? Zbyt wysokie po- 
jęcie mam o charakterze Pana Redak- 
tora, bym mógł przypuszczać, że nie 
żałuje On napisarfa tych kilku nieludz- 

proboszczowi, który również cierpiał *kich słów. : 
głód i podobnie jak wszyscy biedni 
ludzie obozował pod gołem niebem. 
Ksiądz przyjął skromny posiłek Z 
wdzięcznością. Jednakże na najbliż- 
szym rogu oddał go; przechodzącemu 
starszemu  wieśniakowi, któremu 
uścisnął współczując rękę.. „On bar- 

dziej tego potrzebuje" — powiedział 

— w czasie tej nocy strasznej stra- 

cił żonę i dwoje dzieci*. To, co księ- 
ża czynią wśród tych niezwykłych 
okoliczności, przyczyniając się do 
podtrzymania ducha ludności, za- 
sługuje na najwyższą pochwałę". 

L Likimo NODE ZR NZPOACA 
z Trok. Odłóżmy więc tą sprawę do ba- 
dań bardziej gruntownych. Dobrze? Bó to co 
ks. Urban cytuje jako świadectwo profe- 
sora Szyszki jest zupełnie niewystarczające. 

Drugi zawadzający kamień — to 
sprawa kompetencji papieskiej komisji 

nie, a wyświęcał go w r. 1422 biskup Michał „pro Russia", względnie jej nazwy. U- 
\ 

ski. W komisji tej, równorzędnej do li- 
cznych Kongregacyj rzymskich, skon- 
centrował Ojciec św. sprawy wszyst- 
kich katolików w Unji sowieckiej, na- 
stępnie sprawy katolików Rosjan na 
emigracji, wreszcie może sprawy 

patrywać w tej nazwie dowód, że po- 
lityka kościelna Rzymu służy celom 
imperjałizmu rosyjskiego, byłoby zbyt 
wielką dowolnością. Komisja ta po- 
wstała z inicjatywy prywatnej Ojca św. 
Piusa XI, którego chyba trudno posą- 
dzić o wrogie stanowisko wobec Pol- co do tego nawet jeszcze niema pew- — w znaczeniu: na korzyść 

ności — poczynań unijnych w Polsce. 
Nazwa „pro Russia" może być rozu- 
miana jako skrót, wzięty a potiori, od 
głównej części zadań, postawionych 
tej komisji. Niema podstaw do tego, 
by tłumaczyć tę nazwę — pro Russia 

Katechizował mnie w moich latach 
dziecinnych i przygotowywał do pierwszej 
spowiedzi kapłan, który dziś mieszka w Ro- 
sji bolszewickiej i piastuje tam wysoką 
godność kościelną nieprzestraszony niczem, 
gótowy na wszystko. Cześć jego bohater- 
stwu! Uczył mnie, że ksiądz katolicki, jest 
jak żołnierz, a żołnierzowi nie można po- 

wiedzieć podczas wojny: nie idź tam, bo 
tam jest bitwa, a mówi się idź tam, bo tam 
jest bitwa. A przecież Kościół jest „ecclesia 
militans* na ziemi. A przecież sam ks. Ur- 

ban nazywa księży nowego obrządku misjo- 
narzami. Gdzie i kiedy misjonarz katolicki 
liczył się z niebezpieczeństwem. | 

Na tem kończymy dziś, zaznaczając, że 
nie wyczerpaliśmy jeszcze całkowicie bar- 

dzo ciekawego artykułu ks. Urbana. Pozo- 
stała jeszcze jego część omawiająca stosu- 

nek nowego obrządku do prawosławia i do 

polskości. Tę część, тойе najważniejszą 

Rosji. umieścimy osobno.         LII SSD r——RPPPPFEYESSUU |



ECHA KRAJOWE 
Pół miljona strat wyrządził huragan 
"trąba powietrzna, która przedwczoraj przeszła nad Nowogródczyzną dała się 

we znaki szczególnie pow. Baranowickiemu i Niešwieskieinu, 
We wsi Dobiejka zniszczonych zostało 6 domów, w Połąkowiczach — 9 budyn- 

ków i 22 drzewa, w Kudzienowiczach — huragan zerwał 12 strzech. Komunikacja tele- 
foniczna uległa całkowitemu zniszczeniu, gdyż wszystkie słupy na drogach 
powyrywane. Na granicy zostały uszkodzone 

zostały 
trzy budynki K.O.P.-u i słupy orjentacyjne. 

W pow. Wołożyńskim, koło stacji Bogdanów, huragan uszkodził most kolejo- 

wych, tak, że musiano na chwilę przerwać komunikację. { 

Podczas huraganu przeszła na naszą stronę 2 żołnierzy sowieckich, którzy stra- 

cili orjentację podczas służby patrolowej. Według prowizorycznych obliczeń straty wy- 
rządzone huraganem wynoszą 500 tysięcy strat. 

  

DUNIŁOWICZE. 

— Echo pobytu Pana Prezydenta Rz.P. 
w Duniłowiczach, pow. Postawskiego. Pan 
Prezydent RzP w przejeździe z Woropaje- 
wa, gdzie zatrzymał się był na 2 dniowy 
odpoczynek w maj. Przeždzieckiego „na te- 
ren pow. Dziśnieńskiego zatrzymał się w dn. 
26 czerwca rb. przez l-ą godziną w Duni- 

żenia hołdu prochom Poległych. Jak była u- 
roczysta chwila poświęcenia, to niechaj bę- 
dzie fakt, że znany mówca p. płk. Ulrych 
z rozczulenia mówić nie mógł, którego głos 
stale się załamywał. 

Po tych przemówieniach orkiestra 5-ego 
pp. leg. odegrała marsza żałobnego w cza- 
sie którego wszyscy obecni mieli łzy w о- 
czach. W otoczeniu świty Pan Prezydent 

  

Po poświęceniu pomnika, Pan Prezydent 
oraz ludności. 

łowiczach, gdzie prócz hołdu ludności, był 
świadkiem aktu poświęcenia pomnika, po- 
ległym Bohaterom walk o wyzwolenie Oj- 
czyzny w latach 1919 — 20. Pomnik został 
pobudowany staraniem komitetu, pozostają- 
cego pod protektoratem Pana Starosty na 
pow. Postawski Wiktora  Niedźwieckiego, 
członków honorowych — pp. Józefa Tysz- 
kiewicza i D-cy 36-ego pp. L. A. płk. Ulry 
cha, a którego Prezydjum tworzyli: Prezes 
Wacław Weber, skarbnik — Albert Nawro 
cki, oraz sekretarz Władysław Bułat. 

Już wczesnym rankiem dnia 26-ego za- 
częły się licznie gromadzić mieszkańcy i- 
ny oraz sąsiednich, przez które Głowa Pań 
stwa nie miał. przejeżdżać na trasie prze- 
jazdu. O godzinie 9-ej wyjechał Pan Pre- 
zydent wraz ze świtą, z maj. Woropajewo, 
a w ciągu kilku minut przybył na teren gmi- 
ny Duniłowickiej, spotykany na granicy 

, przez miejscową ludność przy bramie zbu- 
dowanej przez właścicieli folw. Oleszyno 
państwo Szafarowiczów. Ludność wioski 
Ożuny zbudowała 2-ie bramy spotykając ró 
wnież przy bramie, i jako prawosławni dali 
poznać, że nie słuchają żadnych agitatorów 
Dużą to jest zasługą obecnego proboszcza 
prawosławnego Lulkowskiego i miejscowej 
nauczycielki p. Nowosielskiej, która aczkol- 
wiek niedawno w tej wiosce jest, potrafiła 
już się dać poznać jako działaczka społecz- 

na. ' 
O godzinie 9 m. 10 przybyt Pan Prezy- 

dent do ladnie udekorowanych Dunitowicz, 
witany owacyjnie przez ludność, bez wzglę- 
du na narodowość i wyznanie. 

Zatrzymał się w środku m-ka przy ład- 
nie zbudowanej i masywnie  wyglądającej 
bramie, witany przez wójta gminy p. M 
Stabrowskiego, który w swojem przemówie- 
niu podkreślił wdzięczność ludności za za- 
szczycenie Swoim przyjazdem Gminy, oraz 
przysiągł, że te odwiedziny będą bodźcem 
do pracy dla całej ludności dla dobra Oj- 
czyzny. — Tu też witali Pana Prezydenta, 
członkowie Rady Gminnej, Przedstawiciele 
Wyznań relig., Ludności i Urzędów. 

Od bramy, pieszo udał się Pan Prezy- 
dent na cmentarz, gdzie leżą zwłoki poleg- 
łych Bohaterów, celem wzięcia udziału w 

_ poświęceniu pomnika tym Poległym. Tu po- 
witał Pana Prezydenta Rz.P. Prezes Komite- 
tu p. Wacław Weber, w otoczeniu Prezyd- 
jum, charakteryzując starania i pracę Ko- 
mitetu przy budowie. Aktu poświęcenia do- 
konał miejscowy proboszcz ks. Możejko, po- 
czem wygłosił podniosłe przemówienie. „Za- 
brał głos jeszcze D-ca 36-go pp. L.A p. płk. 
Ulrych, charakteryzując walki i udział puł- 
ków którego polegli spoczywają na tym 
cmentarzu, w obronie Duniłowicz, w dniach 
2 i 3-ego czerwca 1920 r. a, które to dnie 
są świętem tego pułku. W końcu przyrzekł 
że zawsze w dniu 2 czerwca pod pomnikiem 
będzie się meldować delegacja pułku, dla zło 

w otoczeniu świty i członków Komitetu 

zwiedził cmentarz, dziękując później komi- 
tetowi za starania przy zachowaniu pamięci 
dla Obrońców Ojczyzny. 

Na zakończenie uroczystości ofiarował 
Pan Prezydent 300 zł. dla najbiedniejszych, 
oraz 200 2М na koszta leczenia dla chorych 

Po godzinnym pobycie w Duniłowiczach, 
wyjechał Pan Prezydent w dalszą podróż. 

Komitet podejmował obiadem delegację 
pułków, jakie przybyły na poświęcenie po- 
mnika, a mianowicie 36-ego pp. L.A. która 
przybyła wraz z chorągwią pułkową, 33-ego 
pp. i 20-ego pp. oraz licznych gości. 

Ludność gminy Duniłowickiej składa po 
dziękowanie | Komendantom puł- 
ków za przysłanie delegacyj, czem przyczy- 
nili się do uświetnienia uroczystości, oraz 
panu dowódcy 5-ego pp.leg. za delegowanie 
orkiestry. 

Przez pobyt tych „delegacyj zawiązał się 
bardzo Ścisły kontakt między wojskiem a lu 
dnością, wdzięczną za wyzwolenie z jarzma 
bolszewickiego. Miejscowy. 

NIECH ŻYJE WILNO! 
Nowogródek, dnia 6 sierpnia. 

Ziemia Wileńska — szlachetna oprawa 
klejnotu— Wilna okazuje się obecnie za 
wątłą, aby podołać swemu ciężarowi. Brak 
jej silniejszych podstaw, rzeczywistość 
więc sama sięga w kierunku sąsiednich 
powiatów, jak lidzki, szczuczyński, woło- 
żyński, domaga się bezapelacyjnie zespo- 
lenia ich w jedną całość z Wileńszczyzną. 

I tu zaczyna się dramat... Przemiła ma- 
N. lutka owiana tchnieniem romantyzmu pereł- 

ka — Nowogródek roni krwawe łezki i 
skarży się, że gdy Wilno otrzyma te powia- 
ty, to ona zawiśnie w uszku Rzeczypospo- 
litej w  brzydkiem obramowaniu, i że jej 
Pani gotowa oddać ją złotnikowi do prze- 
robienia. 

WOSK 

Dnia 20 lipca 1930 roku 
poświęcenie nowowybudowanej [zby Skar- 
bowej w Nowogródku przy współudziale 
Pana Wiceministra Skarbu Starzyńskiego, 
Pana Wojewody Beczkowicza, Pana Preze 
sa lzby Skarbowej Wojno, przedstawicieli 
instytucyj rządowych i społecznych oraz 
miejscowego społeczeństwa. 

W szeregu przemówień podnoszono  za- 
sługi inicjatora tej budowy Pana Wojewo- 
dy Beczkowicza, fundatora jej, Pana Wi- 

ceministra Starzyńskiego, Dawano wyraz 
niestety  kłamanej radości. Odnosiło się 
wrażenie, że prócz inicjatora, a może 
fundatora nikt nie wierzył w treść lotnych 
obficie sypanych komunałów. 

W rzeczywistości cieszyło się tylko 
kilku żydków z rynku owianych nadzi>- 
ją większej ilości klijentów, paru szewców 

odbyło się 

"rodziny. 

s ow © 

Przeniesienie konsula francuskiego z Poznania 
POZNAŃ. PAT. Konsul francuski w Poznaniu Fiez-Vandal, przenie- 

siony na stanowisko konsula generaln 

cza w tych dniach Poznań. 

ego w Goteborgu w Szwecji, opusz- 

Marsz szlakiem kadrówki 
JĘDRZEJÓW. PAT. — We czwartek o godz. 5-ej rano na rynku w 

Miechowie stanęły do dalszych walk marszowych drużyny, które poprzed- 
niego dnia ukończyły etap kwalifikowany w przepisanym terminie. Ogółem 
wyruszyło ze startu 39 drużyn. W kategorji wojskowej marsz odbył się pod 
hasłem walki 33 p. p. Łomża o pierwsze miejsce. Pułk ten wyruszył ze star- 
tu jako ostatni zespół wojskowy, na szl aku zaś wyminął wszystkie drużyny z 

wyjątkiem 8 p. p. leg., który wyruszył jako pierwszy. Do Jędrzejowa drużyny 
zaczęły przybywać o godz. 10 min. 23 sek. 52. Metę zamknięto o godz. 12 
min. 36. Ogółem marsz odbyły 32 drużyny, siedem zaś odpadło w drodze. 

Po obliczeniu wyników komisja sędziowska ustaliła następującą kolejność 

drużyn: 
Kategorja wojskowa: 33 p. p. Ło 

da, 22 p. p. Siedlce — 4 godz. 58 min. 
godz. 59 min., 8 p. p. leg. Lublin 5 godz. 2 m. 12 sek., 42 p. p. Białystok 
godz. 5 min. 4 sek. 14. 

Kategorja drużyn niewojskowych 

mża — 4 godziny 56 minut, 41 sekun 
12 s., 21 p. p. Dzieci Warszawy — 4 1 

: Centralna Szkoła Straży Granicznej 
w Górze Kalwarji — 4 godz. 58 min. 14 sek., oddział strzelecki Lublin, od- 
dział strzelecki Orlęta, oddział strzełecki Wieliczka, przedpoborowy oddział 
strzelecki Poznań. 

W piątek 8 sierpnia o godz. 4-ej rano drużyny marszowe w ilości 32 
wyruszają na ostatni etap kadrówki Jędrzejów-Kielce (38 klm.). — Na tym 
etapie w roku bieżącym po raz pierwszy odbędzie się strzelanie 
strzelnicy pod Chęcinami. 

z polowej 

Przyjęcie dla uczestników pięcioboju wojsk. 
STOKHOLM. PAT. — W dniu wczorajszym zakończony został pięciobój nowo- 

czesny bałtycko-skandynawski z ostatnią konkurencją — biegiem na przełaj. — Pi ierw- 
sze miejsce w tym biegu zajął Lampola, Finlandczyk. Polacy zajęli następujące miej- 
sca: Koprowski 11, Małyszko 14, Kiesewette! r 16 i Szupenko — miejsce 17. — Klasyfi- 
kacja ostateczna pięcioboju przedstawia się następująco: pierwszy Thofelt (Szwecja) — 
20 punktów, drugie miejsce Lindman (Szwecja), Berg (Szwecja) — po 21 p., trzecie 
miejsce — Hax (Niemcy) — 35 p. — Por. Koprowski (Polska) zajął 13-te miejsce z 54 
punktami, por. Szupenko — 15 miejsce z 60 p., por. Kiesewetter — 16-te, 66 p. i por. 
Małyszko 17-te, 69 p. 

Wyniki międzynarodowego raidu awionetek 
NIEMCY ZAJĘLI TRZY PIERWSZE MIEJSCA. 

BERLIN. PAT. — W ciągu dzisiejszych godzin popołudniowych obradowała mię- 
dzynarodowa komisja sportowa tegorocznego raidu awionetek nad ustaleniem ostatecz- 
nej punktacji i kolejności zwycięzców. Z powodu niedokończenia jeszcze w tych godzi- 
nach próby technicznej przez kilku uczestników raidu ostatecznej klasyfikacji oficjalnej 
ustalić nie było można. Ogłoszony został w wyniku tych narad, jedynie komunikat pra- 
sowy, ustalający następującą kolejność i punktację zawodników, z tą uwagą, że jedynie 
w kolejności pierwszych 8 zwycięzców nie zajdzie prawdopodobnie już żadna zamiana. 

Na pierwszem miejscu stoi Niemiec Morzik, osiągając ogółem sumę 427 punktów. 
2a nim idzie Niemiec Poss — 422 p., dalej Niemiec Notz — 419 p., Angielka miss“ 

Spooner — 416, Niemiec Polte — 409, Anglik Carberry — 405, Niemiec von Massen- 
bach — 399, Anglik Broad — 395, Krueger 

-— 384, von Kóppen — 383, Lusser — 369, 

337, Polak Płonczyński — 336, Siebel — 335, 

Arrachart — 311, von Waldau — 305, Benz 

— 394, Bóhning — 385, Osterkamp — 

Riszticz — 342, Thorn — 338, Francuz — 

Więckowski — 329, dr. Passewald — 318, 

— 304, Gothe — 288, von Freiberg — 272, 
Hiszpan Habsburg-Bourbon — 245, lady Bailey — 234, Bajan — 225, Roeder — 217, 
Gedgowd — 169, Anglik Andrews — 163. 

Prawdopodobne jest, że nawet przy ewentualnych jeszcze zmianach w tej kolej- 
ności zawodników dwaj pierwsi Polacy, a mianowicie Płonczyński i Więckowski pozo- 

staną w grupie pierwszych 20 uczestników, którym przyznane będą nagrody. 

Katastrofa samolotowa 
LUBLIN. Pat. Dnia 5 bm. na polach wsi Kateny pow. Gawrolińskiego samolot aero- 

klubu akademickiego w Poznaniu, prowadzony przez pilota Ludwika Rosińskiego, podczas 

przymusowego lądowania uległ zupełnemu rozbiciu. Pilot poniósł śmierć na miejscu. Do- 
chodzenia prowadzą władze wojskowe. 

krawców i restauratorów, no i kamienicz- 
ników, którzy korzystając z efemerycznej 
siedziby województwa Nowogródka — @га 
skórę z urzędników za najem mieszkań. 

Przypatrzywszy się tym faktom z bli- 
ska, uwydatnimy przez pewne porównania 
obecny stan sprawy. 

Przed 25 laty Baranowicze mała 
przykolejowa osada składająca się z 5-ciu 
domów rozrasta się w ciągu ćwierćwie- 
cza do wielkości prawie tysięcznego 
miasta. W tym samym, czasie Nowogró 
dek, ongiś nawet bardzo poważne miaste- 
czko 6 tysięcy mieszkańców liczące  mi- 
mo tytanicznych wysiłków  regjonalistow 
nowogródzkich wyrasta do niecała 10 ty-. 
sięcy. 

Przyrost stanowią urzędnicy i ich 
Nikogo innego Nowogródek nie 

przywabił do siebie. I niema się czemu 
dziwić. Urzędnicy iść musieli, prywatnych 
ludzi interes nie mógł przyciągnąć, bo go 
w Nowogródku nie można było zrobić. 

Daremnie krzątają się gorączkowo opie- 
kunowie  „regjonalni*, daremnie  wpako- 
wują miljony w nowo-wznoszone budynki, 
Nowogródek jak a! małym miasteczkiem 
pozostał niem nadal. Różnica cała polega 
na tem, że w małem mieście wzniesiono 
trzy gmachy rządowe kosztem około pół- 
tora miljona złotych, a resztę ruder po- 
bielono. 

Urzędnikom Izby Skarbowej obieca- 
no mieszkania, niewiadomo czy je wszyscy 
dostali. Faktem jest, że dwóch z nich 
po kilkudniowem mieszkaniu w pustakach 
betonowych odeszło do szpitala. 

Firmy budowlane, które robót się pod- 
jęły mają w miejscowej Dyrekcji Robót 
Publicznych wierzytelności sięgające pół 
miljona złotych, a mimo to inne budowy 
idą w dalszym ciągu, bodaj czy nie na 
„kredkę“. 

Tu każdemu nasunie się zresztą słusz- 
na uwaga: „to dobrze, jeśli Nowogródek 
otrzymuje nowe budynki. Wszystko się 
z czasem uložy“. Lecz właśnie tu leży ca- 
łe niebezpieczeństwo. Nieśmiertelne „fait 
accompli* ma być użyte jako niezawodna 
broń przeciw interesom Kraju, a na ko- 
rzyść „regjonalizmu*. Wszystko im więcej 
rządowych miljonów wetknie się w to mia- 
sto, tem trudniej będzie zlikwidować wo- 
jewództwo. A zatem baczność! 

* * * 

Należy przypomnieć  zacietrzwionym 
„regjonalistom' nowogródzkim, że ilno 
ma sto razy więcej praw do życia i rozkwitu 
i musi mieć możność rozwoju ku chwale 
i potędze naszego kraju. . 

Nie podobna pozwolić by prastara Zie- 
mia Wileńska miała cierpieć z powodu 
złośliwego nowotworu nowogródzkiego — 
województwa. A. N. 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
8 SIERPNIA 

Front południowo-wschodni. Nad 
Strypą walki. W akcji na zachód od 
Tarnopola oddziały nasze wzięły óko- 
ło 400 jeńców i 5 karabinów maszy- 
nowych, 6-ta dywizja piechoty wy- 
rzuciła nieprzyjaciela z Radziwiłłowa, 
zdobywając jedną baterję, której jed- 
nak nie zdołano zabrać wobec zarzą- 
dzonej wieczorem ewakuacji  Radzi- 
wiłłowa. 

Celem ułatwienia sobie oderwania 
się od nieprzyjaciela dla przegrupowa- 
nia w myśl planu Naczelnego Wodza 
1-а dywizja piechoty legjonów prze- 

  

prowadza akcję na Swiniuchy. Gru- 
pa wypadowa złożona z 5-ciu bataljo- 
nów i kombinowanej  baterji rozbiła 
72-ва brygadę sowiecką zdobywając 
8 dział w czem cztery z kompletnym 
zaprzęgiem i 100 jeńców. 

Lewe skrzydło 3-ej armji zostało 
wobec sforsowania Bugu w kilku 
miejscach cofnięte nad rzekę Wieprz. 

Front północno-wschodni. Między 
Bugiem a Narwią sytuacja bez zmian. 
Na północy korpus jazdy nieprzyja- 
cielskiej opanował Ciechanów. 

  

  

NOWA AWANTURA CHIŃSKA 
Na tle ciszy, jaka od wiosny zapa- 

nowała na terenie chińskim, tem silniej 
uderzyły nagłe, a bardzo „ożywione 
wieści z Czang-cha. 

Cisza ta była wyrazem unierucho- 
mienia akcji sowieckiej w, Chinach. 
Wiosną popierani przez Moskwę, pół- 
nocni generałowie chińscy, Feng i Jen, 
uderzyli silnie swemi wojskami na 
front rządu nankińskiego wzdłuż rzeki 
żółtej, względnie w Szantungu. We- 
dług niektórych wersyj, miał wpraw- 
dzie uderzyć pierwszy Czangkaiszek, 
prezydent i wódz  nankiński. Roz- 
gorzały długotrwałe ciężkie wal- 
ki, 'w których przewaga  zda- 
wała się przechylać na  stro- 
nę północną. Wtedy młody wielkorząd 
ca Mandżurji, marszałek Czangsuliang, 
który w tej wojnie domowej nie brał 
udziału, wystąpił do zwycięskich już 
prawie Fenga i Jena z propozycją 
wstrzymania działań wojennych. Wzy- 
„wał równocześnie do utworzenia za 
wspólną jego, Czangsuliana, Fenga i 
Jena zgodą, nowego  północno-chiń- 
skiego rządu. 

Głos ten pozostał bez skutku o ty- 
le, że dotąd nie doszło do utworzenia 
wspomnianego rządu północno-chiń- 
skiego. Wszelako unieruchomił natych 
miast ofenzywę generałów północnych 
przeciwko Nankinowi Stało się tak dła 
tego, bo wprawdzie Feng i Jen w Chi- 
nach oznaczają rękę Moskwy, ale 
Czangsuliang przemawia tam faktycz- 
nie w imieniu Japonii, a nawet ponie- 
kąd Ameryki. Odtąd właśnie zapano- 
wała niepożądana dla Sowietów cisza. 

Ponieważ jednak Czangkaiszek trzy 
ma prawie wszystkie rozporządzalne 
wojska nankińskie na froncie rzeki Żół 
tej (Hoang-Ho), względnie pomiędzy 
nią a rzeką Niebieską (Jang-tse- 
kiang), bo przeważające siły jego pół- 
nocnych przeciwników nie zostały 
stamtąd wycofane, przeto słabo pilnu- 
je odleglejszych prowincyj wewnętrz- 
nych. To właśnie zemściło się na pro- 
wincji Hanau, przyległej od południa 
do środkowego brzegu rzeki Niebie- 
skiej, z drugiej zaś strony do północ- 
no-zachodniej rubieży prowincji Kiang 
si. Ta ostatnia oddawna stanowi ośro- 
dek komunizmu w Chinach południo- 
wych i władzy Nankinu nie uznaje. 
Wystarczyło z Kiangisi poruszyć nie- 
wielką, kilkunastotysięczną siłę zbroj- 
ną, ażeby (przy związaniu Czang-kai- 
szeka na północy) umożliwić tej „czer 
wonej armji" owładnięcie dużem, han- 
dlowem miastem Czańczą, stolicą Hu- 
nanu. Nieszczęśliwa Czańcza, obsadzo 
na przez bardzo słaby garnizon rzą- 
dowy, który zaraz poddał się, została 
doszczętnie złupiona, w części wymor- 
dowana, prawie całkowicie spalona i 

niemal z ziemią zrównana. W  pier- 

wszym rzędzie los ten spotkał cudzo- 

ziemskie konsulaty i przedstawiciel- 
stwa wielkich firm zagranicznych. 

Powstał stąd rumor nielada, zwła- 
szcza w Japonii i Ameryce. Stany za- 
żądały od Nankinu dwa i pół miljona 
dolarów odszkodowania. Tokio usilnie 
doradza zgodę chińskiej północy i po- 
łudnia, oraz trzyma w pogotowiu krą- 
żowniki, a zaś Feng i Jen, generałowie 
północni, wydali proklamację również 
wzywającą Nangin do zgody, wszela- 
ko pod warunkiem dymisji Czangkai- 
szeka, który jest duszą rządu południo 

wego. Tymczasem czerwona horda 
złupiwszy wszystko, co się dało w 
Czańczy, a resztę puściwszy z dymem, 
ruszyła dalej na północ na Hankou nad 
środkowym brzegiem rzeki Niebieskiej 

Odtąd zaczyna się już sprawa po- 
ważna, bowiem Hankou jest najważ- 
niejszym ośrodkiem przemysłowym i 
zarazem punktem strategicznym wew- 
nątrz Chin. Gdyby komuna wdarła się 
do Hankou, to rząd południowy praw- 
dopodobnie nie ostałby się też w Nan- 
kinie i Szanghaju, lecz musiałby abdy- 
kować na rzecz Fenga i Jena. 

Te strony moskiewskiego kominter- 
nu, ta „akcja dyplomatyczna zmierza 
do zastraszenia anglo-saskich partne- 
rów w rokowaniach gospodarczych i 
finansowych. Trwała władza moskiew 
ska nad Chinami stąd zapewne nie 
urośnie, bo gdyby Feng i Jen istotnie 
owładnęli Nankinem i bogatym Szang- 
hajem, to najprawdopodobniej  zrobi- 
liby to samo, co swego czasu ich 
obecny przeciwnik Czangkaiszeik: prze 
pędziliby czerwonych opiekunów i po- 
kazali Moskwie plecy. 
STS TOTO Z» TYT ZUZP IZZZA 

LOT PONAD CAŁĄ AMERYKĄ 
New York, 15 czerwca. 

sprzyjających warunków atmosferycznych 

kapitan Lewis Yancey, znany ze swego 

przełotu z Rzymu na Wyspy Bermundzkie 

kontynuje swój lot na aparacie „Pilot Ra- 

dio“ w kierunku zachodniego wybrzeża 
południowej Ameryki. 

Kpt. Yancey zatrzymał się w drodze 

Kubie, Canal Zone, Yucatan i Peru po- 

czem wystartował w kierunku wschodnim 

i zamierza odwiedzić kilka miejscowości 4; 

przed powrotem do Nowego Yorku. 
Po wylądowaniu w Cristobał'u kapitan 

Yancey napotkał na ulewny deszcz, który 

trwał już kilka dni. Start na rozmokłym 
i pełnym zdradliwych wyboi gruncie. lotni- 

ska France Field był wysoce niebezpiecznem 

przedsięwzięciem tembardziej, że aparat był 

silnie obciążony paliwem. 

Po kilkudniowem daremnem  wyczeki- 

waniu na lepszą pogodę kapitan Yancey i 
jego towarzysze podróży: znany pilot 

Emil Burgin i radjo operator Zoh Bouck 
zdecydowali się wystartować z lotniska. 
Na dany znak aparat ruszył kołysząc się 

po zdradliwych wybojach, które groziły 
zdruzgotaniem samolotu. Życie lotników 
zawisło na włosku. Defekt motoru lub 
pęknięcie opony spowodowałoby  niechy- 

bną katastrofę. 

Kierowany wprawną ręką pilota Bur- 

gina samolot przezwyciężył szczęśliwie 

wszystkie trudności i oderwał się od ziemi. 

Po przybyciu do Limy, stolicy Peru, 

kapitan Yancey wysłał do Towarzystwa 

Goodrich następującą depeszę: 
Zdając sobie doskonale sprawę z tego, 

że opony i dętki mojego samolotu miały 
ciężką przeprawę podczas startów na nie- 
równym gruncie i przy zńacznem obciąże- 
niu, obecnie obejrzałem je dokładnie po roz- 
montowaniu kół. Z przyjemnością stwier- 
dzam że moje opony i dętki Goodrich są 
w doskonałym stanie i nie zamierzam ich, 
zmieniać do mego powrotu do Nowego 

Yorku około pierwszego sierpnia. Lewis 
Yancey. 

Rekordowy lot kapitana Yancey'a po- 
nad prawie całym kontynentem amerykań- 
skim w niezmiernie ciężkich warunkach te- 
renowych i atmosferycznych daje doskonałe 

świadectwo oponom Goodrich“ 

Pomimo  nie- 
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„Popka durak“ 
Rozpisał się Gorkij w jednym z 0- 

statnich numerów „„Izwiestij* moskiew 
skich. Stary już, ale tkwi jeszcze przy 
państwie „rajpolewodkolłchozsoju- 
zow*. „Raj'* — to oczywiście nie raj 
ma znaczyć, ale „rajon. Cały ZSSR to 
jeden wielki „rajos“ zakn eblowanych 
gęb, a kto „pierekrestitsia“ dla kuražu 
przed obrazem, a mówić zacznie — ten 
„priedatiel“. „O priedatielach'* napisał 
ogromniasty feljetonos stary Gorkij. 
Zebrał się widocznie na siłach i... plu- 
nął wszystkiemi ośmioma szpaltami or 
ganu CIK'a, resztkami przedśmiertne- 
go talentu na emigrację rosyjską. Za- 

czął tak niby od Azefa, dla przykładu, 
skończył Biesiadowskim. Aha, tu cię 
boli i raki zimują i Hund begraben. 

Prawdą to jakby octem w oczy! Za- 
kłuło. To tobie „pisatiel“ nie ankieta 
koopchlebsojuza CCZO na 12-tu tabli- 
cach z pięciuset pytaniami. į 

Plunąć naturalnie z prospektu imie- 
nia Skwarcowa - Stiepanowa w Mo- 
skwie łatwo choćby siedząc we włas- 
nej willi na Capri, na emigrację ro- 
syjską tem łatwiej im więcej 
w jej wnętrzu kłótni, rozte- 
rek, prywaty, niezaspokojonych ambi- 
cji i chodowanej na zagranicznych as- 

żółci; ale żeby się tak nie óglą- 

dakcyjnej wiszą portrety Dzierżyń- 
skich, żeby nie spojrzeć w dół pod no 
gi, w kałuże krwi i błota po których 
człapią tysiące deportowanych na So- 
łowki chłopów i mieć czelność przema 
wiać w imieniu „klasy pracującej... 
Kto? — tenże Gorkij — to trzeba być 
w stu procentach sprzedanym i zaprze 
danym „priedatielem* pierwszej klasy, 
„wysokokaczestwiennoj'* emisji pretor 
jalnem sowieckiego satrapstwa i rab- 
stwa, urzędnikiem CIK'u płatnym w 
sowieckich rublach i niczem więcej 
ponad falangi ludzi walczących z mie- 
szczańskim indywidualizmem ale nie 
słynnym pisarzem. 

Ciekawy jest feljeton słynnego lite- 
rata rosyjskiego dla 
którzyśmy przyzwyczaili do traktowa- 
nia inteligenckiej i piszącej Rosji jako 
z reguły  przesubtelnionej i wiecznie 
gmerającej w duszach ludzkich i róż- 
nego rodzaju „miełoczach'* życia, któ- 
ra najprostsze zda się pod słońcem zja 
wisko, bierze notorycznie pod miskro- 
skop i rozbiera na składniki. — Gdzie 
się to dziś podziało? — Ten, kto czy- 
ta pisma sowieckie, wie, że miesiącami 
tam znaleźć można na olbrzymich ar- 
kuszach drobnego druku same tylko 
wykrzykniki, groźby, odezwy i dokła- 
dy: „Precz! won! My im pokażem! Li- 
kwidujemy! Udarim po kułakach, po 
imperjalistach, po kapitalistach, po 
Chinach, Anglji, Francji, Polsce!... Bur 

nas, 

— Oto 50 procent treści sowieckich 
gazet. Drugie 50 proc. to mowa  to- 
wariszcza X, sprawozdanie ze zjazdu, 
czistka i jej wyniki, czasem elekrostan 
cja, kilka cyferek w sprawie traktorów 
i znowu dokład towariszcza ... idze... 
bauma, czy Szapiro, taki to, a taki 
zjazd komunistyczny i znowu i znowu 
do obrzydzenia, do zgagi, do ściska- 
nia w dołku, już tylko z lodem na gło 
wie czytać można rozpełzłą na dwa ty 
siące drukowanych wierszy „oczered- 
nują partkonferencju orgpłantorgpred- 
wnieszkołwozkombinstroja...* — maszy 
na do ogłupiania czytelnika, a prenu- 
merowana przymusowo. Oto zwier- 
ciadło „opinji** dzisiejszej Rosji. 

Dlatego zastanawiającem jest co 
może na dnie tego upadku intelektual- 
nego i indywidualizmu myślowego, na 
pisać autor „Na Dnie*'. Czy może w 
prasie sowieckiej przeciwko 
swoim wrogom politycz- 
nym i społecznym wytoczyć dowcip-. 
niejszy jaki kulomiot od używanego 
w krasnoj armji systemu Maksima, a 
w literaturze Marksima? — Nic podo- 
bnego. Straszna jest ta „Jama“ sowiec 
ka, skąd nie może wyjść nic ludzkie- 
go, nic żywego gdzie najwybitniejszy 
nawet literat wychwalać musi oceany 
sprawok i ankiet zalewającego Rosję 
biurokratyzmu bolszewickiego, a ko- 
pać własnych bohaterów. Tak jak w 
dobie ekspansji kolonialnej Niemiec w 

etwas neus aus Afrika“ — tak dziś, 
w przeciwieństwie, powiedzieć mo- 
żna: „nic nowego z Moskwy i na wo- 
stokie bez pieremien. Perpetuum mobi- 
le, powiastka o „gałka sochniet, gał- 
ka mokniet“, którą można powtarzać 
trzy tryljony lat bez najmniejszej zmia 
ny tekstu. 

, Cóż pisze Gorkij o Biesiadowskim 
i innych uciekinierach z pod kontroli 
GPU? — Grzmi: „Zdrajcy i sprzedaw- 
cy klasy robotniczej". — Aha, no — 
to jużeśmy słyszeli, co dalej? „Łżą jak 
najęci*! — proszę, proszę — „Oni 
już w roku 1905 — 6 w czasopiśmie 
„Wiechi* z ówczesnym socjalistą, a 
obecnym monarchistą Piotrem Stru- 
we na czele śpiewaji hymny religji i 
mieszczaństwu''! — Jeżeli już w 1905- 
tym roku byli tak źli, pocóż ich było 
dwadzieścia lat później posyłać na od- 
powiedzialne stanowiska do Paryża. 
Co? — nie mieliście ludzi odpowied- 
niejszych? — A czyjaż to wina, że pod 
emblemat sierpu i młota rozbijającego, 
głowy patrjotycznej Rosji, garnęła się 
tylko ihałastra prochodimców, karje- 
rowiczów, nieuków, bandytów i zło- 
dziei — „Bandyci to Denikin, Kołczak 
i Wrangel'** — pisze dalej Gorkij. Mój 
Boże! po tylu latach, żeby nie wy- 
myślić nic nowego i aż zasadzić spra- 
cowanego staruszka do papuziego re- 
frenu „„popka durak*, tylko dlatego że-, 
by położyć podpis Gorkij pod słowa, 

ikt'nie wierzy, a których każ- 

dy starszina sielsowietu nauczył się 
na pamięć jeszcze przed 10-ciu laty. 
Tylko tyle? — Nie, uczony w piśmie 
bolszewickiem mówi dalej: „Głusi i 
ślepi wiedzą już o tem, że w naszych 
czasach kościół i cerkiew zupełnie ja- 
wnie i cynicznie służy bankierom i fa- 
brykantom*.. To już wycinek z „Bez- 
bożnika* także dobrze znany, bo roz- 
powszechniany przymusowo, a kto go 
otwarcie czytać nie chce będzie miał 
do czynienia z GPU. — Ale oto i dru 
zgoczący Biesiadowskiego pocisk, go- 

dny naprawdę pióra wielkiego litera- 
ta: „Biesiadowski to syn burżuja, han 
dlarza gotowemi ubraniami“... Ha, na 
takie dictum niema ratunku, niema tłó- 
maczen“ nie rozsuždat' „pažatujsta“!— 
Tak juž daleko zeszlišmy w literackiej 
garadawojszczynie bolszewickiej, że 
proszę pokazać paszport! Nóżki na 
stół! Tak jego takiego syna! ja jego 
opiszę i zmiażdżę całym swoim auto- 
rytetem literackim, a mnie za to „go- 
nitie rubliczki i sowieckie bubliczki*. 

„ Dalej rozprawia się Gorkij też z 
niewozwraszczencem  Dmitrijewskim, 
który napisał „spowiedź' i pisał jak to 
Gorkiego w ciężkich czasach rewolucji 
uwóżali jeszcze za człowieka, jak 
przed nim duszę otwierali pełni zwąt- 
pienia i zgnębienia ludzie, jak proszo 
no go o radę i wsparcie i jak on, Gor- 
kij, po którym spodziewano się, że sta 
nie w obronie godności ludzkiej — о- 
depchnął wszystkich, cynicznie wyś- 

miał w oczy, podeptał i w serce ...plu- 
nął „Przekleliśmy go zato..." — koń- 

czy Dmitrijewskij. I jakby dalsze echo 
tych słów goryczy wypowiedzianych 
powyżej... Ha, ha, ha, — śmieje się 
Gorkij Ww „Izwiestjach“, tak właśnie cy 
nicznie i brutalnie podrygując na ta- 
skawie mu podsuniętym foteliku redak 
cyjnym bolszewickiego monitora, wy- 
głupia się na temat słowa „Wykląć*! 

— „Jakże można tak pisać w XX- 
tym wieku! Chyba tylko człowiek po- 
zbawiony poczucia humoru. Trzeba 
być albo bardzo głupim, albo Amery- 
kaninem sekciarzem, albo biskupem 
żeby w dwudziestym wieku kogoś prze 
klinač!“ — Bardzo się to jemu wyda- 
je śmieszne, czy też udaje, że tak jest. 
Swoją drogą dobry jest ten Galgen- 
humor stojącego nad grobem starca. 
— Bije dalej na całego w religję, mo- 
ralność i t.d. 

Wszystko to, od a do „Bezbożnika” 
napisanem już było w sto i jednym pi- 
semku bolszewickiem, nic nowego, nic 
ciekawego, szablonowo, nudnie i plu- 
gawo. „Tam“ pisać inaczej nie wolnej: 
trzeba więc tak ale od Gorkiego moż- 
na się było spodziewać czegoś więcej. 
Tymczasem z Dmitrijewskim są u nie- 
go „Swoi szczety*, bo on to właśnie 
zakończył swą „spowiedź* słowami: 
„Rosja nie posiada już Gorkiego. Ob- 
cy jest on jej i dla niej już umart“.... 

m. 
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piscykuiturn m gospodarka rybna Pościg i zastrzelenie dezertera 
Wczoraj w dzień ulicą Popowską eskortowano do więzienia wojskowego na An- 

tokolu skazanego na 2 lata więzienia dezertera Włodzimierza Wołąsewicza, ostatnio za- w .Wi 
Do spraw natury gospodarczej nie 

zmiernie doniosłych dla kraju naszego 
pod względem ekonomicznym, należy 
niewątpliwie tyle zapoznawany u nas 
przez czas tak długi, wciąż  nieure- 
gulowany przemysł rybacki, taksamo 
jak nie uporządkowana dotychczas 
kwestja i samego handlu rybnego.* 

Oczywiście dzięki  zabiegliwości 
naszych inspektoratów oraz towa-- 
rzystw rybackich a zwłaszcza dzięki 
inicjatywie jednostek gorętszych, а- 
chowe w rzeczach piscykultury przygo 
towanych, nie mało już dokonano w 
Polsce dobrego w kierunku uświada- 
miania społeczeństwa w duchu wzmian 
kowanym potrzeb gospodarczych i 
nieopieszałych już poczynań konkret- 
nych we względzie racjonalnej hodo- 
wli ryb i eksploatacji rzek naszych i 
jezior. 

Żywą radością przejmie się serce 
każdego obywatela pięknej ziemi na- 
szej na wieść o takiej rozumnej na- 
przykład inicjatywie, jaką podjęła po- 
wstała już w Wilnie obecnie spółdziel 
nia naszego f-wa Rybackiego. Prze- 
dewszystkiem dość zaniedbaną jest 
u nas sprawa handlu rybami na ryn- 
ku wileńskim i na wielu innych ryn- 
kach podległych inspekcji naszego wo 

Pomyślne rozwiązanie odnośnego 
programu co do samego Wilna sta 

nowić będą: urządzenie na rynku ryb- 
nym, przy ul. Zawalnej, hygjenicznie 
poriyślanej i odpowiednio przygoto- 
wanej szopy handlowej, w której na- 
bywcy ryb będą mogli zawsze znajdo- 
wać świeży towar, w postaci już to 
ryb żywych już to śniętych Ryby żywe 
przechowywane będą w rezerwuarze z 
wodą bieżącą, zaś egzemplarze šnięte 
w odpowiednio urządzonej lodowni. 

Trzeba bowiem przyznać, że do- 
tychczasowe manipulacje w handlu ry- 
bami na tym że rynku, gdzie głównie 
skoncentrowaną jest owa sprzedaż pra 
wie wyłącznie w rękach- żydowskich 
znajdująca się, nie odpowiada należy- 
tym wymaganiom zdrowotności publi 
Cznej. Stan sanitarny balij, oraz nie- 
dostatecznie kontrolowana sprawa spe 
kulantów, mięszających okazy ryby 
świeżej ze zepsutą zniewala klientelę 
naszego rynku, oraz partykularnych ry 
neczków, do wielkich ostrożności. 

Przedewszystkiem ludność Wilna 
a zresztą i całego kraju, odstręcza od 
zaopatrywania swej kuchni produkta- 
mi rybnemi, zbyt wygórowana cena 
wszelkich gatunków ryb. 

Gwoli uporządkowania tej sprawy, 
powstał uż w Wilnie w centrum mia- 
sta łokal -sspółdzielni T-wa Rybackie- 
go, wystawiać będzie w oknach swego 
magazynu odpowiednie tablice z cena- 
mi najrozmaitszych gatunków ryb. Bę- 
dą to właściwie codzienne biuletyny 
handlowe „pomienionej współdzielni. 

Dzięki pomysłowości p. instruktora 
Wil. T-wa Rybackiego, który fakty- 
cznie zapoczątkował zorganizowanie 
w Wilnie powyższej spółdzielni, jako 
placówki ekonomicznej polskiej wró- 
żącej swietną przyszłość propagowa- 
nej przez nią sprawie, możemy, właśnie 
sz. p. Janowi Zawadzkiemu my wil-: 
nianie być obowiązani i wdzięczni za 
to jego rozumie obmyślone przedsię- 
biorstwo. Obyż idei onej współczując 
po obywatelsku, zrozumieć  zechcieli 
ogromną jej doniosłość nasi ziemia- 
nie, a zresztą i wszyscy dobrze myślą 
cy ziomkowie i nie omieszkali przystę- 
pować niezwłocznie do liczby człon- 
ków tej spółdzielni. 

Jak dotychczas kilkanaście osób 
przystąpiło do rzeczonej organizacji, a 
w tej liczbie jeden z najświatlejszych 
wilnian pan minister Reform Rolnych 
Witold Staniewicz, syn zasłużonego 
działacza w sprawach piscy kultury śp. 
dr. med. Cezarego Staniewicza. Mnie 
mamy że za jego dobrym przykładem 
współdzielnia rybacka wileńska zajmie 

się również jak najenergiczniej i spra- 
wą propagandy popularno - fachowej 
literatury z dziedziny hodowli ryb, a 
takoż wydaniem w blizkiej przyszłości 
t. zw. kalendarza rybackiego, wzoru- 
jąc się w pewnej mierze na wydanym 
niegdyś sposobem graficznym przez dr 
C. Staniewicza kalendarzu, który był, 
sporządzony dla szerokich warstw, nie 
tylko społeczeństwa polsk. lecz w kil- 
ku językach miejscowych. Przed dwu- 
dziesto pięcioma laty było to istną re-: 
welacją dla Litwinów, albowiem poraz 
pierwszy uwzględniony był w druku 
ich język. ; 

Przy tej sposobności nadmienimy, 
że zarząd spółdzielni wileńskiej zamie- 
rza urządzić wkrótce księgozbiór do- 

tyczący spraw ich tiologji w ogólnoś-, 
ci, a szczególnie odnośnej literatury 
krajowej. Przy tem projektuje ów za- 
rząd zorganizować niezadługo w Wil- 
nie samem trzydniowe specjalne kursa 
rybackie, oraz urządzania w przyszło- 
ści podobnych przykładów popularno- 
naukowych w 7-miu punktach naszych 
województw. t.j. Wileńskiego i Nowo- 
gródzkiego. Słowem program dotych- 
czasowych zamierzeń panów założycie 
li spółdzielni wil. jest dobrze zrozu= 
mianą podstawą działalności zarówno 
pod wzgłędem społecznym, jak kul- 
turalno - uświadamiającym, nie mó- 
wiąc już o pierwszorzędnem znaczeniu 
owych zadań pod względem ekonomi- 
cznym. 

* Najgorliwiej w tych sprawach krzą 
tający się p. Jan Zawadzki już od lat 
kilku zajmuje się badaniem stanu rzek 

Inie 
i jezior na kresach północnych Rze- 

czypospolitej i wnika jak najgruntow- 
niej w sprawę racjonalnej eksploata- 

cji wód naszych pod względem hodo- 

wli ryb i porządków odpowiednego 
wydzierżawiania zaniedbywanych, lub 

źle zagospodarowanych terenów wod- 
nych w kraju. 

Taksamo żywo go obchodzi i spra- 

wa sporządzania odpowiednich na- 

rzędzi rybackich, a przedewszystkiem 
samych sieci w kraju, zakładania właś 

ciwych, odpowiadających warunkom 

potrzeb technicznych miejscowych, 
warsztatów. Doświadczony w  spra- 

wach handlu sieciami i siatkami prze 

różnej konstrukcji p Zawadzki urządził 

w magazynie Spółdzielni Wil. skła 
onych narzędzi rybackich oraz niektó- 

rych wzorów dotyczących spraw piscy 

kultury. i 

Gdy interes tyle ważnej placówki 
wileńskiej poparty zostanie przez spo- 

łeczeństwo i będzie mógł stanąć na 

stopie już nie tylko gospodarczo - e- 

Konomicznej, lecz i solidnie naukowej, 

to wówczas jak wszelka nadzieja, przy 

spółdzielni wil. może powstać i wiel- 

kie muzeum ichtiologiczne, które bez 

wątpienia zostanie poparte i przez tu 

tejsze t.zw. stacje doświadczalne, Z 

"których jedna funkcjonuje już w No- 

wych Trokach, pod przewodnictwem 

prof. USB Priiffera, dr. nauk przyrod- 

niczych. 
Oczywiście, ' popularze muzeum 

wzorów i preparatów, związanych z 

piscykulturą, a którego zadaniem by- 

łoby propoganda gospodarcza i popu- 
larno-naukowa za pomocą  odnoś- 

nych ekspozycyj w rozmaitych oko- 

licach kraju, powinna być urzeczywist 

niona już w czasie możliwie najbliż- 

szym. Dokonane to być może przy po- 

mocy instrumentów naszych towa- 

rzystw rybackich, wspieranych przez 

uczonych specjalistów ichtiologów. 

Bardzo piękne muzeum naukowe, 

związane ze sprawami piscykultury ist 

niało przez czas krótki w majętności 
Jana hr. Tyszkiewicza (niegdyś mar- 
szałka powiatowego) w Wace pod 

wileńskiej, znanej ze swej hodowli kar 

pi. Muzeum to założone zostało i pro- 

wadzone było przez  nieodżałowanej 

pamięci Michała Girdwojnia, znakomi- 

tego ichtiologa polskiego, lecz nieste- 
ty, jakoś przed trzydziestoma laty sta- 
ło się ono pastwą pożaru. 

Śp. inżynier Girdwojń ogromnie się 
zasłużył ojczyźnie, oddany całą duszą 
i nader ofiarnie sprawie piscykultury 

krajowej, a głównie hodowli ryb rzad- 
szych gatunków w wielkich gospodar- 
stwach majątkowych różnych dzielnic 
kraju. 

Zarybił on wiele jezior, stawów i 

rzek słynną sieją (wielka odmiana sie- 
lawy) a między innemi naszą Wilję o- 

"raz jezioro Trockie. Pamiętamy to je- 

go z przed 35-ciu laty święto rybackie 

w N. Trokach. Lecz, niestety, skon- 

sta tować dziś wypadło, że odnośna, 
sprawa kultury sieji w wodach tpomie 
nionych miała więcej znaczenia ekspe- 
rymentalnego niż praktycznego, ile że 
z powodu braku należytej kontroli, na- 
wet w samych tylko Trokach, nie da- 
no rozmnożyć się temu pięknemu ga- 
tunkowi sielawy. 

Z czasu” Wielkiej Wojny Niemcy 
wyławiając najgorliwiej rybę w jezio- 
rze Trockiem, najczęściej za pomocą 
granatów ręcznych, dokonali znaczne 
go spustoszenia i pośród niedorostu ry 
bnego, wśród jakowego znajdowało się 
i mnóstwo sieji. Co do tego ostatniego 
gatunku sielawy, to podobno w jed- 
nem zakątku brasławszczyzny znajdu- 
je się sielawa tak dużych rozmiarów, 
że waga jej dosięga półtora kilo. Za- 
zybek takowej łatwy jest, przy pomy- 
ślnych warunkach hodowli, do roz- 

mnożenia i w naszej Wileńszczyźnie. 

P. J. Zawadzki napotkał w niejed- 
nym z dopływów Wilji taką obfitość 
pstrągów, że gdyby udało się rozmno- 
żyć ten gatunek ryby w miejscach od- 
powiednich dla połowu to w skutek pło 
dności pstrągów można byłoby dostar- 
czać je w tak olbrzymich ilościach na 
rynki, że cena tej ryby byłaby u nas 
mniejszą, niż nawet takiej marnej płot- 
ki, należącej do najtańszego rodzaju 
ryb. ; 
A Życzyć należy jak najowocniejszej 
pracy tej naszej kooperacyjnej inowa- 
cji, i przyśpieszenia daty, kiedy ona 

rozpocznie pełnię swej. działalności 
programowej. Zaznaczyć tu możemy, 

'że ustawa spółdzielni wileńskiego To- 
warzystwa Rybackiego jest już zatwier 
dzoną w odpowiednim wydziale na- 
szego urzędu wojewódzkiego i w krót- 
kim czasie ukaże się w druku. 

Sulimczyk. 

SIEWNIK!I 
rzędowe ventzkiego i Melichara 

rzutowe Eckerta oraz 
do nawozów sztucznych 

slm Westfalja 
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 KOZPAZ TA WET DZE OTSA TWS PER ETYSODYZAY TOI 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

„ Tendencja barometryczna: 

    

mieszkałego w Warszawie przy uł. Wroniej 

W pewnym momencie Wołąsewicz rzucił się w bok, w wąski 

ukrył się w posesji Nr. 3. 

50. 
zaułek Biały i 

Scigający go żołnierze widząc że Wołąsewicz umyka w stronę okolicznych ogro- 

dów, poczęli strzelać. 

Wołąsewicz padł przeszyty kilku kulami w plecy i wątrobę i po prowizorycznym 

opatrunku został przewieziony do szpitala wojskowego na Antokolu w stanie bezna- 

dziejnym. 

Katastrofa samolotowa pod Bastunami 
Wczoraj nad ranem koło Bastun miała miejsce katastrofa z samolotem 

1 pułku lotniczego lecącym z Warszawy do Wilna. 

Aeroplan pilotowany przez por. Pronaszkę z powodu defektu motoru 

opadł na polu w pobliżu stacji i uległ rozbiciu. ‚ 

Por. Pronaszko uległ ciężkiemu poranieniu. Na miejsce wyjechały wła- 

dze wojskowe w celu ustalenia okoliczności wypadku. 
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Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 

0. 5. В. м Wilnie. 

z dnia 7. VIII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 757 

Temperatura Średnia -l- 18 

-1-20 

Temperatura najniższa -l- 18 

Temperatura najwyż 7a 

Opad w milimetrach: — 

Wiat į 4 
й г_ , Zachodni 

przeważający 

wzrost 

Uwagi: pochmurno, po południu pogodnie 

  

URZĘDOWA 

— Wymiar podatku dochodowego. Mi- 
nisterstwo Skarbu wydało rozporządzenie w 
sprawie badań przy wymiarze podatku do- 
chodowego. i 

W rozporządzeniu tem chodzi  przede- 
wszystkiem o zasady, na jakich przeprowa- 
dzane mają być badania. Przedewszystkiem 
ma być brane pod uwagę położegie han- 

dlowe zakładu, konkurencja innych zakła- 
dów, wartość zapasów towarów, jakość 
klijenteli, liczba zatrudnionych  pracowni- 
ków, stan kapitału obrotowego, zapasowe- 
go i t. d. 

Nie ulega wątpliwości, iż rozporządzenie 
to ma duże znaczenie dla firm nie prowa- 
dzących prawidłowych ksiąg handlowych. 

SĄDOWA 

— Mianowanie w Sądownictwie. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej zamianował: 
sędziego Sądu Okręgowego w Nowogród- 
ku p. M. Krukowskiego sędzią Sądu pow. 
w Wilnie. 

— Sesja wyjazdowa Sądu Okręgowego. 
W okresie od 7 — 13 b. m. obradować bę- 
dzie w Wołożynie sesja wyjazdowa Sądu 
Okręgowego w Wilnie (tryb uproszczony). 
Na wokandzie znajduje się 39 spraw. 

MIEJSKA 

— Badanie artykułów spożywczych. 
Dnia 3 b. m. weszło w życie rozporządzenie 
dotyczące barwienia artykułów spożywczych 

ъ Zakaz barwienia dotyczy takich artyku 
łów, jak mięso, ryby, herbata, kawa,mleko 
śmietana i t. p. 

Natomiast wino, koniaki, piwo, miód do 
picia mogą być barwione wyłącznie jednak 
karmelem. 

KOLEJOWA 

— Nowy wicedyrektor Wil. Dyr. Kole- 
jowej. Wicedyrektorem Wileńskiej Dyrek- 
cji kolejowej mianowany został inż. Stefan 
Mamrowski dotychczasowy naczelnik wy- 
działu drogowego. 

— Defekt lokomotywy powoduje 
spóźnienie pociągu. W dniu wczoraj- 
szym osobowy pociąg warszawski 
przychodzący normalnie do Wilna © 
godz. 18.30 spóźnił się o 45 minut. 

Jakoby powodem 
defekt lokomotywy. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Strajk krawców trwa. Próby zlikwi- 
dowania strajku krawców — chałupników 
nie dały rezultatów wobec nieustępliwego 
stanowiska obu stron. A 

RÓŻNŁ 

— Jeszcze nieco 0 autobusach. Nie- 
dawno poruszyliśmy sprawę autobusowej 
komunikacji miejskiej i wówczas ze stro- 

ny czynników zainteresowanych dało się 
słyszeć, że obecnie w Wilnie mamy nad- 
mierną ilość maszyn. 

Byliśmy wówczas i dziś na odmiennem 
stanowisku. 

Uważamy, że dziś już, t. j. w okresie 
kiedy przyzwyczailiśmy się do regularne- 

go i częstego kursowania wozów powinny 

one kursować (mamy tu na myśli linie Nr. 

1,2 i 3) w odstępach 2—3 minutowych. 
Tymczasem sprawa przedstawia się ina- 

czej. Po pierwsze maszyny kursują w 
odstępach większych, a po drugie, w myśl 

ostatniego zarządzenia „Spėtdzielni“ kon- 

duktorzy mają baczyć aby w maszynie nie 
bylo „stojących“ pasażerów. 

Stwarza to warunki, przy których na 
linjach Nr. 1 i 3 często trzeba przeczekać 

dwa i więcej autobusy zanim się otrzyma 

miejcse. Jest to najlepszym dowodem, że 

ilość maszyn kursujących na tych linjach 

jest niedostateczną. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy 

spóźnienia był - 

się, * das 

że „Spółdzielnia* poczynając od dnia 

8 b. m. biletów miesięcznych na przejazd 
autobusami sprzedawać nie będzie. 

— Dziennikarz palestyński w Wilnie. 
Przybył do naszego miasta dziennikarz z 
Palestyny p. Lewitan, który pracuje nad 
książką o sporcie w Polsce. 

— Odjazd zastępcy komendanta policji 
powiatowej. Wczoraj opuścił Wilno długolet 

ni zastępca komendanta p. p. pow. \МИ.- 
Trockiego komisarz Mirek, przeniesiony na 
nowe stanowisko do Krakowa. 

— Bank rosyjski. Grupa Rosjan — emi- 
grantów utworzyła bank kooperacyjno-spół 
dzielczy, statut którego został zatwierdzony 
przez Sąd. 

— Stowarzyszenie białoruskie „Przysz- 

łość". Młodzież białoruska zawiązała stowa- 

rzyszenie „Przyszłość* które władze admini- 

stracyjne I i II instancji nie chciały zatwier- 
dzić. Wobec tego założyciele stowarzyszenia 
odwołali się do Ministerstwa. 

— Zatarg w teatrze żydowskim. Per- 
sonel teatru żydowskiego postanowił wstrzy 
mać się od pracy wobec stałego zalegania 
należności za pracę. 

— Pomór świń. Wobec rozszerzającego 

się pomoru świń, Magistrat wydał polecenie 
natychmiastowego zabicia wszystkich  cho- 

rych świń. Takie same zarządzenie wydali 
starostowie powiatowi. 

— Komunikat o ruchu autobusów miej- 
skich. Komunikujemy iż po uzgodnieniu 
ze Starostwem Grodzkiem autobusy  Spół- 
dzielni na linji 3-ej kursować będą od dnia 
9 b. m. od Pośpieszki do cerkwi na W. Po- 
hulance, a na linji 6-tej od ul. Hożej do 
dworca osobowego, 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Letni w Lutni. Dziś w dalszym 
ciągu pełna humoru, werwy i zabawnych 
sytuacji arcywesoła krotochwila francuska 
B Praxy „jej Ah która cieszy się 
niesłabnącem powodzeniem. 

Krotochwila ta niebawem schodzi z re- 
pertuaru ustępując miejsca wytwornej ko- 
medji Verneuilla „Kochanek Pani Vidal", 
z J. Wyrwiczem i Z. Ziembińskim w rołach 
głównych. 

— Teatr Letni w ogrodzie po Bernar- 
dyńskim. Ostatnie przedstawienia sztuki 
„Wino, kobieta i dancing". Doskonała ko- 
medja S. Kiedrzyńskiego „Wino, kobieta i 
dancing", mimo wielkiego powodzenia nie- 
bawem schodzi z repertuaru z powodu wy- 
jazdu niektórych artystów na urlopy. 

Dziś i jutro „Wino, kobieta i dancing". 

— Najbliższa premjera. Wkrótce wej- 
dzie na repertuar teatru letniego wartościo- 
wa komedja świetnej spółki francuskiej Cail 
lasetta i Flersa „Papa“. 

Sztuka ta utrzymuje się stale na reper- 

tuarze większych teatrów Europejskich, po- 
nieważ obfituje w perły najprzedniejszego 
humoru. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 6 do 7 
b. m. g. 9 zanotowano w Wilnie wypadków 
65, opilstwa 18, przekroczeń administracyj- 
nych 32. 

— Kradzież biżuterji. 6 b. m. Babicki 
Antoni (Chocimska 26) zamełdował policji 

o kradzieży biżuterji z niezamkniętego kufer 
ka na sumę 898 zł. w czasie od 20 lipca do 
4 sierpnia. 

— Ujęcie złodzieja. Posterunkowy 3 ko- 
misarjatu zatrzymał na gorącym uczynku 

usiłowania kradzieży z domu Nr. 16 przy ul. 
Mostowej, Gaumana Władysława (Połocka 
4). Gauman nie zdążył nic ukraść. 

_ _ — Napad, czy nie napad. 6 b. m. Guda- 
niec Józef (Oszmiańska 9) jadąc po ulicy 
Rydza Śmigłego został uderzony przez nie- 
znanego osobnika wskutek ZA pomiędzy 
wymienionymi wywiązała się bójka. Guda- 
niec twierdzi, iż w czasie tej bójki zginęło 
mu 830 zł. 

— Kradzież aparatu fotograficznego. 
6 b. m. został skradziony aparat S 
ny u Szejniuka Lazarza (Topolowa 16), ' + 

Sprytni złodzieje krów. 
Już od roku 1928 ginęły na terenie powiatu 
Oszmiańskiego krowy i mimo energicznego 
śledztwa władz bezpieczeństwa niepodobna 
było ująć sprawców tych kradzieży, tak 
sprytnie były zacierane ślady. Obecnie spraw 
ców kradzieży pojmano. Są to Jan Sokołow, 
Jan Andrałojć, Józef Dorażkiewicz i Konstan 
ty Iwaszkiewicz. Kradzione krowy były do- 
starczane drogą przez Ostrowiec do Wilna i 
tu sprzedawane handlarzom bydła. Wszy- 
stkich czterech aresztowano i przekazano 
do dyspozycji władz sądowych. 

— Wypadek kolejowy. 6 b. m. 
o godz. 21.05 na 373 klm. szlaku Wejgiany 
—Bohdanów pociąg Nr. 873 najechał na 
ułożoną przez niewyktytych sprawców zapo 
tę, zrobioną z 3 desek zerwanych z wiaduk- 

tu. Parowóz został lekko uszkodzony. Wy- 

padków z ludźmi nie było. 
з 

  

PRZED ZAWODAMI KOLARSKIEMI. 

_ * Sport kolarski z racji złego stanu dróg 
bitych (a raczej zupełnego ich braku do nie- 
dawna) oraz złego do nich dojazdu nie zdo- 
łał rozwinąć się u nas. 

. Towarzystwo cyklistów, powiedzmy so- 
bie szczerze, prowadzi rachityczny żywot, a 
z chwilą, kiedy kilku czołowych jego człon- 
ków zdobyło się na kupienie motocykli zdra- 
dza objawy galopujących suchot. 

Nie jest to, broń Boże, zarzut pod adre- 
sem zarządu, a tylko objektywne stwierdze- 
nie istotnego stanu rzeczy. 

Nikt tu nie ponosi winy i nikt nie jest w 
możności przyjść Towarzystwu z pomocą. 
Chyba... chyba, żeby się znalazły pieniądze 
na dokończenie toru na Pióromoncie. No, 
wówczas ruszyłoby się może, a jedne, dru- 
gie zawody z udziałem lepszych, zamiejsco- 
wych zawodników rozpalityby wyobraźnię 
przyszłych asów i skłoniły do treningu. 

Wiemy dobrze, że zawody pobudzają 
ambicję sportową i stwarzają u widza po- 
ciąg do uczestniczenia w następnych. 

Odczułem to na własnej skórze nieraz, 
a ostatnio, po raidzię motocyklowym rozbu- 
dził się we mnie, zagasły od szeregu lat 
kult do sportu motocyklowego (byłem kie- 
dyś przez szereg lat motorzystą i teraz 
śni mi się własny BSA, czy Indjan, czy bo- 
daj jakaś mała psztykawka. Byle na kółkach 
i z motorkiem, no i.... „na chodzie”, jak mó- 
wią w Wilnie. 

, Nie o wynurzenia jednak chodzi. Wra- 
cając do zawodów, które .... i t. d. nadmienić 
należy, że w niedzielę na szosie grodzień- 
skiej odbędzie się, dorocznym zwyczajem, 
50-cio kilometrowy bieg kolarski o mistrzo- 

  

stwo Wilna. 
Impreza bezspornie b. ciekawa 

pofatygowania się na szosę. Zawody odbędą 
się o godz. 10 rano, a dojazd do szosy za- 
pewni (zapewne) spółdzielnia przydzielając 
autobus. Zbiórka zawodników o 9 rano na 

i warta 

placu Orzeszkowej, tam też, myślę, można 
będzie znależć autobus. Zresztą Towarzy- 
stwo postara się o to. 

Pamiętajmy, że w całej Polsce tego ro- 
dzaju lokalną imprezę obserwuje całe mia- 
sto i dodaje jej (imprezie) znaczenia. Osman 

III BIEG KOLARSKI DOOKOŁA POLSKI 

Tegoroczny trzeci biege- dookoła Pol- 
ski organizowany jak i w poprzednie lata 
przez Warsz. T-wo Cyklistów rozpocznie 
się. 27 b. m. 

Trasa biegu wynośić będzie 1900 klm. 
podzielonych na 11 etapów: Warszawa — 
Mława — Grudzidz — Poznań — Kalisz — 
Warszawa — Kielce — Kraków — Rzeszów 
— Lwów — Lublin i znów do Warszawy. 
Najdłuższy odcinek Kalisz — Warszawa wy- 
nosi 260 klm. Trasa tegorocznego biegu jest 
znacznie łatwiejsza niż poprzednia, co prze- 
widziane zostało specjalnie w cełu umożli- 
wienia jaknajwiększej ilości zawodników 
wzięcia udziału w biegu. ы 

Należy przypuszczać, że na starcie biegu 
spotka się w tym roku kilkuset kolarzy. 

ZAWODY PŁYWACKIE W TROKACH. 

W sobotę i niedzielę odbędą się w Tro- 
kach (na jeziorze) zawody pływackie orga- 
nizowane przez okr. zw. pływacki. 

W sobotę zawody rozpoczną się o godz. 
5 po poł., w niedzielę o 12-ej. 

Afera paszportowo-emiorac. na pograniczu 
W rejonie Filipowa i Wiżajn władze bezpieczeństwa zlikwidowały szajkę fałsze- 

rzy paszportów trudniącą się jednocześnie przeprowadzaniem emigrantów zagranicę. 
Na czele bandy, składającej się w 8 osób stał Jan Mitwinger, mieszkaniec Prus 

Wsch., który wysyłał emigrantów zaopatrzonych w fałszywe paszporty zagraniczne 
przez terytorjum Litwy do Królewca. 

  

ŻYCIE DO SPRZEDANIA 
Słyszeliśmy wiele o Śmierci. Oświetla- 

no ją z lekarsko-przyrodniczego punktu wi- 
dzenia, komentowano w myśl rozmaitych 
dogmatów religijnych, widzieliśmy ją czę- 
stokroć w literaturze, czy na srebrnym ekra- 
nie, nie przypuszczaliśmy jednak nigdy, że 
może ona być obserwowana przez jeden je- 
szcze specjalny pryzmat. 

Oto niejaki Sobczyk z Lublina kieruje 
do wytwórni filmowej list, w którym pisze, 
że pragnie sprzedać swą Śmierć. Motywy 
bardzo proste, aż przerażające w swej stra- 
szliwej jasności. Inwalida bez prawej nogi, 
nie posiada środków utrzymania. Chce, jak 
sam powiada, zabić ciało, by uratować du- 
szę. jako klient, bardzo skłonny do zgody, 
wszystko mu jedno, czy spadnie z aeropla- 
nu lub znajdzie śmierć pod kołami pociągu 
pośpiesznego. Ciekawe tylko, czego - żąda 
nieszczęsny Sobczyk z Lublina za swą 
śmierć. > 

Oto — ubezpieczenie swego najmłod- 
szego brata od wypadku na sumę conaj- 
mniej 50.000 złotych. 

Podaliśmy nagie fakty, bez komentarzy, 
o które zresztą trudno. Samo życie dość już 
jaskrawemi barwami wymałowało ten ponu- 
ry obraz. Nasuwają się jednak pewne re- 
fleksje. Straszliwy jest los człowieka nieza- 
bezpieczonego całkowicie przed ciosami lo- 
su. Pozostaje mu na sprzedaż już nie wysi- 
łek mózgowy, czy praca mięśni, lecz śmierć. 

' Jak ustrzec się przed tem podaje najdokład- 
niej sam Sobczyk — konieczne jest ubez- 
pieczenie na życie. 

Špiesz więc jaknajrychlej do P.K.O., 
ubezpieczyć się tam na życie. Tylko w ten 
sposób, odkładając niewielką sumkę  mie- 
sięcznie, zbudujesz trwałe fundamenty  ro- 
dzinnego życia, zabezpieczysz siebie i ro- 
dzinę przed rozpaczliwą myślą 0 samobój- 
stwie. Lubicz. 

  ———————— 

ZSĄDÓW 
KARA ZA STARE GRZECHY. 

W okresie 1922 i 1923 roku niespokojnie 
było na pograniczu polsko-sowieckiem. Dy- 
wersyjne bandy sowieckie organizowane 
przeż”U.P.U, a rekrutujące się ze zbirów róż 
nego autoramentu, zdemoralizowanych okre- 
sem, kiedy to zdemobilizowane bandy grabi- 
ły co się da i gdzie się da, gnębiły osiedla 
polskie. 

Bandy takie, dowodzone przez atama- 
nów — zawsze prawie awansowanych do 
tej godności za swoją odwagę połączoną z 
okrucieństwem i sprytem, korzystając z te- 
go, że służba bezpieczeństwa nie została je- 
szcze należycie zorganizowana, dokonywały 
napadów rabunkowych. 

Prócz tego wszyscy prawie dywersanci 
uprawiali szpiegostwo. 4 

Jednym z takich atamanów był niejaki 
Bartosz, łotr z pod ciemnej gwiazdy, krwio- 
żerczością przewyższający chyba samego 
Dzierżyńskiego arcykata G.P.U. 
„le mordów miał on na sumieniu trudno 

zliczyć. Wieleu trudnoby mu było udowod- 
nić, w kilku natomiast wypadkach, a m. in. 
w wypadku napadu na folwark Blaczyn, 2 
szkodowany, właściciel Blaszyna, p. J. Go- 
dycki poznał z fotografji pokazanej mu przez 
policję przy śledztwie Bartosza, jako kierow- 
nika napadu, tego, który go bił związanego 
i śmiercią groził . . 

Zapanował ną pograniczu spokój. Dziel- 
ne oddziały KOP-u przyniosły ludności gwa- 
rancję bezpieczeństwa. Ucichły wieści o dy- 
wersantach, a z niemi i o krwawym Janie 
Bartoszu. 

Nie poszła jednak w niepamięć ludzka 
krzywda, bo kiedy po kilku latach, licząc na 
krótką pamięć ludzką, zjawił się krwawy 
zbój na terenie Polski dano znać policji i 
aresztowano go. 

Wytoczono mu długi szereg Spraw o 
mordy, grabieże i podpalenia. 

Różne zapadły wyroki, a Sąd Okręgo- 
wy w Nowogródku skazał go w początku b. 
roku na karę śmierci przez powieszenie. 

Wyroki inne uprawomocniły się już po 
przejściu przez wszystkie instancje, pozosta- 
ła tylko kara Śmierci niezatwierdzona przez 
wyższe instancje. Trafiła wreszcie sprawa 
na wokandę Sądu Apelacyjnego. Zawisła 
nad złoczyńcą straszna kara. Zatrząsł się na 
myśl o stryczku morderca wielu niewinnych 
ofiar i począł bronić się rozpaczliwie wy- 
pierając się udziału w mordach i rabunkach. 

Nie uwierzył Sąd wykrętnym zeznaniom, 
uznał winę za udowodnioną i karze podlega- 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 7 sierpnia 1930 r. 

Dewizy: 
` 

Belgja 124.72 — 125.03 — 124.41. Lon- 
dyn 43.40 1/, — 43.51 — 43,29 1/2. Nowy 
York 8.90 — 8.92 —8.88. Paryż 35.05 — 
35.14 — 43.96. Praga 26.42 — 26.48 —26.36 
Szwajcarja 173.29 — 173.72 — 172.86. No- 
wy York kabel 8.911 — 8.931 — 8.891. $tok 
holm 239.79 — 240.39 — 239.19. Włochy 
46.60 — 46.81 — 46.57. Berlin w obrotach 
prywatnych 212.93. 

Papiery procentowe: 

5 proc. pożyczka konw. 55.50. 10 proc. 
kołejowa 103.50 8 proc. L. Z. B. G.K.i B. R. 
obl. B.G.K. 94; te same 7 proc. 83.25. 4% 
proc. |. z. ziemskie 56.25. 5 proc. warszaw- 
skie 60.50 — 60. 8 proc. warszawskie 76.75 
— 76.25. 8 proc. Częstochowy 67.50. 8 proc. 
Kalisza 67.25. й 

  

\ 

  

Akcje: 

„ Bank Polski 165. Elektrownia w Dąbro- 
wie 58. Modrzejów 9.00. Ostrowiec serja B 
— 58 — 57.50 — 58.50. Parowozy I i H m. 
21. Starachowice 16. 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 8 SIERPNIA 1930 R. 

11. 58 — : Sygnał czasu. 
12, 05 — 12, 35: Muzyka z płyt gramof. 

13, 00: — :Komunikat meteorologiczny. 
17, 15 — 17, 20: Program dzinny. 

17, 20 — 17, 35: Kom. L.O.P.P.. 

17, 35 — 18, 00: Odczyt z Warszawy. , 
0 małoletności i zarządzie majątkiem w 
tym okresie" wygł. adw. St. Peszyński. 

18.00 — 19.00 Koncert z Warsz. 

19.00 — 19.25 Zradjo onizowane frag- 
menty z komedji Szekspira „Poskromienie 
złożnicy" w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 

19.25 — 19.50 „Skrzynka pocztowa Nr. 
118 Listy radjosłuchaczy omówi Witold Hu- 
lewicz, dyr. program. Polsk. Radja w Wilnie' 

19.50 — 23.000 Tr. z Warszawy. Praso- 
wy dziennik radjowy, koncert, komunikaty 
i muzyka taneczna. 

23.00 — 24.00 Muzyka z płyt gramofon. 

SOBOTA, DNIA 9 SIERPNIA 1930 r. 

11.58 — Sygnał czasu. 
',12.05 — 12.35. Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. A 
13.00 Komunikat meteorologiczny. 

17.15 — 17.20 Program dzienny. ; 
17.20 — 17.35 Kom. Tow. Organ. i Kółek 

Roln. 
17.35 — 18.00 „Psychika zwyciężcy* — 

feljeton sportowy wygł. Jarosław Nieciecki. 
18.00 — 19.00 Audycja dla dzieci z Kra- 

kowa. Słuchowisko i koncert. 

19.00 — 19.15 „Co nas boli?" przechadz 
ki Mika po mieście. 

19.15 — 19.40 „W świetle rampy* — 
nowości teatralne omėwi Tad. Lopalewski. 

19.40 — 20.00: Program na tydzień na- 
'stepny i rozmaitości. 

20.00 — 20.13 Prasowy dziennik radjowy 
z Warszawy. 

20.15 — 20.30 Kwadrans literacki (z 
„Hymnów* Józefa Wittlina). Recytacje w 
wyk. K. V rbrodta. 

20.30 — 22.00 Koicert (Tr. z Ogrodu Ber 
nardyńskiego w Wilnie) 

22.00 — 24.00 Tr. z Warsz. Feljeton, 
kom. i muzyka taneczna. " 

jącą. Ukarał, lecz w łaskawości swojej da- 
rował winę zbrodniarzowi, zamieniając karę 
śmierci na bezterminowe więzienie. 

Za murami więzienia Świętokrzyskiego 
spędzi resztę życia ten, co innych tego Ży- 
cia pozbawiał. 

KARY ZA POJEDYNKI. 

Nowy projekt jednolitego prawa karnego 
przewiduje obostrzenie kar za pojedynki. 

Zadanie śmierci w pojedynku karane bę- 

łem więzieniem do lat 4, a nie jak dotąd 

lżejszą karą twierdzy.  
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Anglicy niezadowoleni wisckownie i ca IAR w szerż, a Praca mieć > jak S Od dnia 6 do 10 sierpnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

$ ti d-Ya d stwa, języków i innych przedmiotów. W marynarce pragną więcej kieszeni i KINO B m a = 66 
ze co ań f u Po ukończeniu kursu poddani zostaną wogóle chcą ładniejszego kroju marynarki. 

kandydaci  surowemu  egzaminowi tak MIEJSKIE 
Sławny londyński Scotland - Jard, insty teoretycznemu jak praktycznemu, poczem WYSPA NA KTÓREJ NIE ZNAJĄ EE 55 

opisywana w  najrozmait- po obowiązkowem przejściu kursu lekkoa- SALA MIEJSKA tucja tylekroć 
szych romansach i powieściach kryminal- 
nych, Scotland - Yard, duma angielskiej po- 
licjj stał się od pewnego czasu przedmio- 
tem poważnych dyskusyj wśród  dygni- 
tarzy londyńskiej służby społeczeństwa. 

Dawno już zauważono, że Scotland- 
Yard pozwolił się znacznie wyprzedzić po- 
stępowi, że od kilkunastu lat nic się w 
jego metodach postępowania nie zmieniło, 
że nie posługuje się najnowszemi zdobycza- 
mi nauki i techniki, słowem że stanął w 
miejscu, cofając się tym samym znacznie 
wstecz. 

Chcąc złemu zaradzić postanowiono: 
zreformować całą służbę policyjną Anglji. 

Przedewszystkiem więc należy  scen- 
tralizować wszystkie tak zw.  „dyrekcje 
policyjne", których w Anglji jest przeszio 

‚ 200. Między dyrekcjami temi toczyło się 
zawsze zacięte współzawodnictwo Każdy 
policjant z prowincji, z jakiejś zapadłej 
dziury  pogardzał Scotland - Yardcm i 
jego metodami. 

Wszystkie powieście angielskie  oŚni e- 
szające tych prowincjonalnych zarozumial 
ców nie odstępują ani na jotę od prawdy. 
Są oni rzeczywiście nieznośnymi pyszafka- 
mi i bardzo często zamiast pomóc psu- 
ją całą robotę Scotland - Yardu. 

Postanowiono więc znieść / wszełkie 
poszczególne urzędy i utworzyć jeden cen- 
tralny obejmujący całe państwo. Na czele 
tej nowej potężnej organizacji stać ma je- 
den z najstarszych rangą policjantów. No- 
wy urząd dzielić się będzie na poszcze- 
źblne departamenty i tak n. p. utworzony 
zostanie specjalny departament do walki 
z bandytyzmem, złodziejstwem i t. d. 

Do słyżby policyjnej przyjmowani będą 
odtąd tylko ludzie z pewnem wykształ- 
ceniem i inteligencja. 

Aby otrzymać tytuł wykwalifikowanego 
policjanta trzeba będzie przejść przez kil- 
kuletni kurs dokształcający, który obejmo- 
wać będzie wykłady psychologji, historji, 

tletycznego uzyskać będą mogli stopień 
wykwaliiikowanego urzędnika jednego z 
departamentów głównego urzędu policyj- 
nego. Treba bowiem dodać i to jeszcze, 
że policjantów obowiązuje specjalizacja. 
Kto chce być postrachem bandytów, kto 
ma ochotę tropić złodziejów, czy morder- 
ców musi to zgóry zaznaczyć i przez rok 
poświęcić się specjalnym studjom danej 
„dziedziny. 

Jeżeli uda się w Anglji przeprowadzić 
ten w najdrobniejszych szczegółach obmy- 
ślony plan to poszczycić się ona będzie mo- 
gła wkrótce najlepiej zorganizowaną służbą 
bezpieczeństwa. 

  

ŚWIATA 
7 
LODU 

REWOLUCYJNE HASŁA 
TELEFONISTEK I LISTONOSZÓW 

LONDYŃSKICH 

Dwie rewolucje zawisły nad konserwa- 
tywną Angliją. 

Rewolucje bezkrwawe, lecz głośne i 
grożne jako zwiastunki dalszego rozwoju 
wypadków. ` 

Pierwsza miała miejsce w centralnym 
gmachu telefon*w w Londynie i pociągnę- 
ła za sobą wszystkie centrale 
które niezwłocznie 
chu. 

w  Anglji 
przyłączyły się do ru- 

Telefonistki wystąpiły z rewolucyjnem 
żądaniem zmiany nie ustroju. lecz stroju. 

Mają już dość przepisowych fartuchów 
o długich rękawach. Żądają pozwolenia 
pracowania w sukniach zwykłych bez rę- 
kawów i z dekoltem. Po co się ma ładne 
ręce i nogi, jeśli ich nie można  poka- 
zać. 

Listonosze też zgłosili istć swe pretensje. 
Chodzi im głównie o prasowanie spodni. 

PIENĘDZY. 

Wyspa Tristan da Cuuha jest najbar- 
dziej samotnym na świecie zakątkiem. Jest 
to szczęśliwa wyspa, gdzie nie znają wca- 
le pieniędzy. Misjonarz angielski, Filip Lind- 
say, który po trzechletnim pobycie na wy- 
spie przybył do Buenos Aires opowiada, co 
następuje o Tristan da Cuuha: 

Wyspa liczy stu siedemdziesięciu , pięciu 
białych mężczyzn, kobiet i dzieci. Ludzie ci 
odosobnieni są całkowicie od reszty świata. 
Nie znają elektryczności, samochodów, ro- 
werów, ani aeroplanów. Rok 1929 był nie- 
urodzajny. Mieszkańcom groziła śmierć gło- 
dowa. Z katastrofy wyratował wyspę okręt 
„Glalesius”*, który przywiózł mieszkańcom 
konieczne do życia produkty. Na wyspie tej 
niema wcale dzikich. Była bezludna, gdy 0- 
siedlili się na niej pierwsi biali. Mieszkańcy 
nie znają przemysłu, handlu, ani  pienię- 
dzy. Praca na roli polega tylko na uprawia- 
niu kartofli. Założycielem kolonji był William 
Glass. Należał do garnizonu, który strzegł 
Napoleona na wyspie Świętej Heleny. Z bie- 
giem lat osiedli jeszcze na wyspie żegla- 
rze, których okręty rozbijały się koło wysp 
pobliskich. W r. 1928 nie było w Tristau da 
Cuuha wypadków śmierci, nie było też ślu- 
bów. Liczba urodzin przewyższa znacznie 

  

śmiertelność i ludność wyspy wzrasta powo- 
li, lecz ciągle. 

    

_ Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁU A SĄDU OKRĘGO 
WEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

W dniu 28.IV 1930 r. 

6384. II Firma: „Unitas — Ch. Markowicz, M. Dugowski, 
O. Liberman i S-ka". Firma obecnie brzmi: „Unitas -— Ch. Mar- 

4. kowicz — Spadkobiercy — i Owsiej Liberman, spółka firmowa* 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Owsiej Liberman przy ul. Słowac- 
kiego 24, Cywja Markowiczowa przy ul. Miłosiernej 6 i nielet- 
ni Fejga, Simon i Nachum Markowiczowie przy ul. Miłosiernej 
6, których opiekunką jest Cywja Markowiczowa. Na mocy de- 
cyzji Sądu Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dn. 
24 maja 1929 r. prawa należące w spółce do zmarłego Chaima 
Markowicza przeszły w drodze spadku na rzecz Cywji Marko- 
wiczowej i nieletnich Fejgi, Simona i Nochema Markowiczów. 
Leon Minikies, Mojżesz Dugowski, Rubin Łazduński, Izrael So- 
kołowski, Ejzer Radin i Zelik Saże zbyli swe prawa wynikające 
z umowy spółkowej z dnia 8 stycznia 1927 r. na rzecz Cywji 
Markowiczowej i wystąpili ze spółki. Zarząd Spółki stanowią: 
Cywja Markowiczowa i Owsiej Liberman. Weksle, czeki, peł- 
nomocnictwa i wszelkie inne akty i dokumenty winny być 
podpisywane przez Cywję Markowiczową i Owsieja Libermana. 

1286 — VI 

w dniu 19 V 1930 r. 
4276 ll. Firma: „Ejdelman Alter". Właściciel przedsiębior 

stwa Alter Ejdelman zmarł. Czynności przedsiębiorstwa zostały 
zawieszone. 287 — VI 

3867 II. Firma: „Ziocowski Izrael“. Siedziba przedsiębior 
у stwa została przeniesiona na ul. Sadową 7 w Wilnie. 1288—VI 

j w dniu 19 V 1930 r. 3 
3578 II. Firma: „Lejbowicz Izrael*. Firma obecnie brzmi: 

k „Leįbowicz Sora“. Przedmiot: Sklep spožywczo-bakalejny. Wia 
х ścicielką obecnie jest Lejbowicz”Sora, zam. w Wilnie, ul. Skła- 

dowa 2. Na mocy aktu darowizny z dn. 23 kwietnia 1930 r. 
oblatowanego przed Sewerynem Bohuszewiczem, notarjuszem 
w Wilnie, 23 kwietnia 1930 r. za Nr. 2449 przedsiębiorstwo 

. 4zraela Lejbowicza przeszła na własność Sory Lejbowicz. 
1289 — VI 

> w dniu 23.1V 1930 r. 
2479 Il. Firma: „Perepeczo Franciszka" Firma obecnie 

brzmi: „Franciszka Stankiewiczowa*. Przedmiot: Sklep spożyw 
' czy i tytoniowy. Z powodu zamążpójścia właścicielki przedsię- 

biorstwa obecnie jej nazwisko brzmi: Stankiewiczowa. 1290—VI 

  

11012. II. Firma „Kino-Teatr Hollywood — Pimonowie 
Aleksander i Nadzieja Pimonowa Sawicz Zabłocka S-ka*, Firma 
obecnie brzmi: „Kino-Teatr Hollywood — Nadzieja Pimono- 
wa Sawicz Zabłocka i Aleksander Fimonow — Spółka”. Wspėl 
nicy zam w Wilnie przy ul. Adama Mickiewicza 22: Nadzieja 
Pimonowa Sawicz Zabłocka i Aleksander Pimonow. Wspólnik 
Leonidas Pimonow zbył swe prawa na rzecz Nadziei Pimono- 
wej Sawicz Zabłockiej i Aleksandra Pimonowa i wystąpił ze 
spółki. 129 1 

w dniu 22.V 1930 r. 
882. II. Firma: „Joselson Abram“. Przedmiot: Sklep mię- 

"sa. Siedziba w Wilnie, ul. Stefańska 14. Właściciel zam. w Wil- 
nie ul. Kwaszelna 21 — 49. 1292 — VI 

^ 20 V 1930 r. 
„„„ 934. III. Firma „Kresko Chaja* Firma obecnie brzmi: 

„Piwiarnia i domowa sprzedaż wyrobów tytoniowych Chai Kre- 
sko". Przedmiot: Piwiarnia z domową sprzedażą wyrobów ty- 
toniowych. Siedziba przy ul. Kwaszelnej 9 w Wilnie. Właści- 
cielka zam. przy ul. Kwaszelnej 9 w Wilnie. 1293 — VI 

- w dniu 30 IV 1930 r. 
3017. II Firma: „Gielman Wulf". Właściciel przedsiębior 

stwa Gielman Wulf zmarł. Do zarządzania przedsiębiorstwem 
zmarłego z prawem dokonywania wszelkich czynności związa- 
nych z prowadzeniem przedsiębiorstwa upoważńiona została w 
charakterze pełnomocniczki na czasokres pięcioletni Liba Giel- 
man, zam. w Wilnie przy ul. Wiłkomierskiej 46. 1294 — VI 

w dniu 23 IV 1930 PSIA 
3079. II. Firma: „Mikszturowiczowa Aleksandra“. Firma 

obecnie brzmi: „Mikszturowiczowa Aleksandra“  Przedmiot: 
Sklep tytoniowy. Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona 
na ul. Kalwaryjską 2 w Wilnie. — Właścicielka obecnie zam. 
w Wilnie przy ul. Św. Jańskiej 11. 1295 — VI 

aa A Y ai maja 1930 r. Ride AA 
2 3133. II. Firma: „Józef Sorokin — Przedsiębiorstwo Ro- bot Budowianych“. Firma istnieje od 1900 r. 130679 4 

: w dniu 22 IV 1930 r. 
8 3730 II Firma: „Bastocka Leja“. Firma obecnie brzmi: 

„Sklep spožywczy Lei Bastockiej“. Wlašcicielką obecnie jest 
Bastocka Leja, zam. w Wilnie przy ul. Portowej 28, Na mocy 
aktu darowizny z dn. 19 marca 1930 r. oblatowanej przed 
Władysławem Strzałko notarjuszem w Wilnie w dn. 19 marca 
1930 r. za Nr. 923 przedsiębiorstwo Judes Bastockiej przeszło 
na własność Lei Bastockiej. 1297 VI 

w dniu 17 IV 1930 r. 
41730 Il. Firma: „Szuba Marja“. Siedziba przedsiębiorstwa 

została przeniesiona na ul. Stefańską 36 w Wilnie. 1298—VI 

w dniu 28 IV. 1930 r. 
5008 № Firma: „Lew Judel Wolf*. Siedziba w Wilnie przy 

ul. róg Kwaszelnej i Kijowskiej 3/25. 1299 — VI 

  

A. ARMANDL. 
-_% WŚRÓD NOCY BEZ 

GWIAZD 
Ujrzawszy ją, Gerald odwrócił się, 

wepchnął tragarza z powrotem do co- 
upe i uspokoił go dużym datkiem. 

— Jadę! — oznajmił krótko. — Po 
stawcie rzeczy na miejsce. 

Spadł na fotel i pogrążył się w czy 
tanie gazety. 

— Gerry! 
Parasolką zapukano do szyby, w 

dźwięku tym zdawała się kryć wymów 
ka. Gerald bez pośpiechu złożył dzien 
nik. 

— A! To ty? Straciłem już nadzie- 
ję zobaczenia ciebie. 

      

й 

  

— | gotów był skazać mnie na sa, 
motną podróż? 

— O, „samotną“?... 
! Oczami wskazał  odprowadzają- 

cych Arabellę młodzieńców. 
— Masz całą armję do wyboru... 
Rozgniewana, odwróciła się i kaza 

ła tragarzom ułożyć rzeczy, dopiero 
wtedy zaczęła rozdawać pożegnalne 
uśmiechy i uściski dłoni, swym wiel- 
bicielom. Gerałd zasłonił się gazetą, 
jak parawanem. 

Arabella weszła do wagonu w ostat 
niej chwili kiedy pociąg już ruszył i 
'obu rękami posyłała pocałunki w kie- 

runku chusteczek powiewających smut 

nie nad głowami zrozpaczonych wiel- 

bicieli, ginących z oczu na peronie 

" dworca: Nareszcie usiadła naprzeciw 

_ Geralda. Ten siedział ponuro, posyła- 

jąc ku niej z poza gazety mściwe i złe 
spojrzenia zpod długich, czarnych rzęs. 

Udawał, że czyta. 
— Gerry! 
Zniecierpliwiona tupnęła nogą. O- 

    

ul. Ostrobramska 3 

seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Strzał wśród dżungli”. 

Dramat w 10 aktach. W rolach głównych prawdziwi murzyni: Saora—Czarny bohater, Faru—Jego kochanka, Sakulu 
—jego rywal. Film opracowany w południowo-afrykańskiej Senegambji. Kasa czynna *od godz. 5 m. 30. Początek 

  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„KOLLYWOOD* 
Mickiewicza 22.   Dziś! Przebój niemy! Zespół artystów światowej sławy LEOTRICE 

JOY, NILS ASTHER i JOZEF SCHILDKRAUT w obrazie p. t. 
Nad program: Komedja w 2 aktach. Ceny miejsc: do godz. 7-ej 

Początek seansów o g. 5-ej, ost. 10.30. 

KSIĘŻNICZKA DUNAJU 
PAKTER 1 zł., BALKON 80 gr 

  

Od godz. 4-ej do 7-ej ceny zniżone; BALKON 6vgr. PARTER 1zł. PREMJERAI Wielki przebój dźwiękowy! Muzyka—Śpiew. 
Pierwszy Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„HELIOS 

  

LEKARZE: 

ВН BEMNSIIEJN czne ae: 
weneryczne i mo- 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 

‚ chor. w kór- 
ВН ВОММ ne,” 1 moczopiciowe, 

tel. 921. 
Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 

14 (insherg choroby skórne, wene- 
rycziie i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 
i horob; kė: we- 

[1 NENIQEDRIQ neryczne "i moczo- 
płciowe 

Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

Ei horoby y 
0 Т9 skórne 1 moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

Dr Wolfsmm Poe, skėme, „vene: 
ryczne i moczopłciowe. 

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

I ZaidowiCZÓWA 
choroby  ko'iece, 
weneryczne i na- 
rządu moczowego. 

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

Źądajcie wszędzie 

  

Znany, opatent. napój orzeźwiający 
Wył. wyrobu fabr. „NEKTAR*. 

    

Walerjana Wožnickiego 
Wilno, ut. Wileńska 5. 

Wykonywa wszelkie roboty malarskie i 
pozłotnicze kościelne, pokojowe i 

jak w mieście tak i na 
prowincji 

Szyldy emaljowe wypalane. 

szyldowe 

| Zakład malarski | 

  

"TAVATAVAVATAVAVA! 

ŽĄDAICIE 
we wszystkich aptekach 1 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A PARKA 
WAVAVAYATATATAVJ 

OGŁOSZENIE. 

W/z aukcjonisty Izby Skarbowej w Wil 
nie J. Rodziewicz na zasadzie $ 33 Instrukcji 
o przymusowem ściąganiu podatków i opłat 
z dnia 17.V 26 r. (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 
15) podaje do wiadomości publicznej, że w 
dniu 20 sierpnia 30 roku o godz. 12 w po- 
łudnie odbędzie się sprzedaż z licytacji w ter 
minie 2-gim autobusu „Fiat* Nr. 14275, sil- 
nika 5145170, rodzaj nadwozia wagonowy, 
tonaż 16 osób, 4-ro cylindrowy, w dobrym 

stanie, Heko do Ryszarda Kłodnickie- 
go, Antokolska 29. Sprzedaż odbędzie się na 
miejscu przy ul. Mickiewicza 62-A w Wilnie. 
Licytacja rozpocznie się od ceny zaoferowa- 
nej. Autobus sprzedaje się na pokrycie zale- 
głości podatkowych. 

Aukcjonista Juljan Rodziewicz. 

ча а 
в е^ 
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#я “ 
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derwał się od gazety i z udanem zd u- śmiechu spowodował že nazywano ją, ciekawe? 
mieniem podniósł brwi. 

— Со? 
— Jakto „co“? 
Spokój jego wytrącał ją z równo- 

wagi. 
— Jakto „co“? Minęlišmy juž pier 

wszą stację, a ty nie otworzyłeś ani 
razu ust! 

— Poco? Nie chce mi się ani jeść, 
ani p'ić, ani palić! 

Burza mignęła w jej oczach, kolo- 
ru palonej kawy. Potem, nagle, bez 
namysłu, uśmiechnęła się  przymilnie 
i zbliżyła twarz swą na odległość dło- 
ni do twarzy Geralda. 

— Dzień dobry, milutki Gerry, — 
szepnęła żartobliwie z pieszczotą w 
głosie. 

— Patrzał w jej ciemne, miłe о- 
czy. Czarne, długie rzęsy były ślicznie 
wygięte i rzucały cień na policzki. Zu- 
pełnie rozbrojony uśmiechnął się. 

— Ze skrzydeł jakich motyli zbie 
rasz farbę do rzęs, Bello? 

— Dotknij sprawdź! — odpowie- 
działa dumnie i wyzywająco. 

Dotknął końcami palców jej rzęs i 
brwi. 

— On śmiał mieć jakieś wątpliwoś 
ci! — oburzyła się, nie pfóbując zresz 
tą usunąć się przed dotknięciem. 

— Demonie! — mruknął żartobli- 
wie, ale głos jego drgnął. 

W ciągu sekundy czuł ją tak blisko 
siebie, że tracił panowanie nad sobą. 
Nagle odsunęła się gwałtownie i we- 
stchnęła: 

— Gorąco Gerry! 
— Bardzo gorąco, Bello! 
— Gorąco, jak w piekle! 
— Goręcej jeszcze! 
Roześmiała się, a jasny jej śmiech 

dźwięczał srebrzyście. Śliczny ton jej 

„srebrzystym dzwoneczkiem'. 
— Byłeś tam Gerry? 
— Gdzie? 
— W piekle! 
— Nie, ale będę, — zapewniał sta 

nowczo. 
— Ol... Czy można wiedzieć, skąd 

ta pewność? 
— Bo chcę spotkać się z tobą, Bel 

lo! 
— Ze mną! -— oburzyła się szcze- 

rze. ! A 
Roześmiał się widząc, jak żegna 

się z przestrachu. Zdjęła kapelusz i 
potrząsnęła główką. 

—-Dlaczego przypuszczasz, że tam 
będę? 

—Z tysiąca powodów. Główny po- 
wód jest ten, że zjawiłaś się na ziemi, 
jedynie w tym celu, aby werbować 
kandydatów na wieczne potępienie. 
Sprawiedliwość wymaga, abyś im to- 
warzyszyła. 

Poprzez rzęsy  mignęło 
spojrzenie. 

— Ty też zaliczasz się do tych o- 
fiar, Gerry? 

— Nie do twoich! 
Odpowiedział tak, jakby zatrzasnął 

drzwi i znów pogrążył się w gazetach. 
Arabella wzruszyła pogardliwie ramio 
nami, przycisnęła uparte czoło do szy- 
by i zamyśliła się. 

„Srebrna strzała” łykała przestrzeń 
pędząc poprzez bezkresną dolinę, usia 
ną ciemnemi punktami pasących się tu 
i owdzie koni, byków i owiec. W od- 
dali ciemniały szczyty Nevady. 

Ruchem, pełnym gracji, zwróciła się 
Arabella do Geralda: ' 

— Gerry... 
Oderwał się od pisma. 
— Czy to cd czytasz jest bardzo 

drwiące 

— Bardzo. 
— Pokaż. 
Z umyślnem westchnieniem podał 

gazetę. Wzięła ją spokojnie i, nie spoj 
rzawszy nawet, wyrzuciła przez okno. 
Nie dając czasu do wyrażenia oburze- 
nia, pochyliła się ku niemu i wzięła za 
rękę: 

— Jestem zagniewany, Gerry? 
— Zagniewany? Nie, Bello, 

zmartwiony. 
— Zmartwiony? O!... Dlaczego? | 
Na pięknej jej twarzy odbiło się 

ale 

szczere zmartwienie. Odpowiedział sła ‹ 
bym uśmiechem, ! 

Zaniepokojona įego smutkiem, za- 
pytała: | S 

— To dlatego, że się spóźniłam 
tak? 

— Nie, Bello, przecież zdążyłaś! 
— A więc dlaczego, że... — zmie- 

szała się nieco, — że mnie odprowa- 
dzali? 

— Czyż nie jesteś wolna, możesz 
wybierać sobie przyjaciół. 

Spojrzała na niego ze zdziwieniem 
i pokiwała głową. 

— Wiesz, wolałabym, żebyś 
razu zrobił mi wymówkę. 

— Bo przyznajesz, że zasłużyłaś 
na to? 

— Tak, ale nie dzisiaj. Jeśli po- 
wiem ci że spóźniłam się przez ciebie, 
czy mi uwierzysz Gerry? 

Niedowierzanie odbiło się na jego 
twarzy. To oburzyło dziewczynę. 

— Tak, tylko przez ciebie, wyłą- 
cznie przez ciebie, spóźniłam się na ka 
ter! Czy chciałbyś, żebym odmówiła 
Ronaldowi przewiezienia mnie w jego 
motorówce i żebym nie pojechała?... 
Czy to moja wina, że wszyscy chcieli 
mnie odprowadzić? oni są moi koledzy 

0od- 

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

dzenie na całym šwieciel Początek o godz. 4.30, ost. seans o g. 10.15 , 

PRZETARG 

Sztuka erotyczna ze śpiewem 
W rol. gł królowa sportu 

  

Przyrodniczka (ma- 
gister botaniki) z pra- 

  

Dyrekcja Okręgowa ei Państwowych w Wilnie 
niniejszem ogłasza przetarg nieograniczony na zwózkę 
węgla i drzewa do gmachu Dyrekcji Kolei Państwo- 
wych w Wilnie, ul. Słowackiego 2. 

Warunki przetargu i warunki ogólne oraz bliższe 
szczegóły są do obejrzenia w Wydziale Drogowym 
D.O.K.P. w Wilnie przy ul. Słowackiego 2, 2-gie pię- 
tro, pokój 3, w dnie urzędowe w godzinach od 9 do 12. 

Oferty winny być nadesłane lub złożone do spe- 
cjalnej skrzynki, znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji 
do godziny 12-ej dnia 2 września 1930 r. 

Wadjum w wysokości 50 zł. winno być złożone w 
sposób ustalony przez Ministerstwo Skarbu w Kasie 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wilnie lub 
przekazane do P.K.O. na rachunek Dyrekcji, kwit zaś 
o złożeniu wadjum winien być dołączony do oferty. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie. 

3113—0 

wem nauczania w szkol- 
nictwie šredniem po- 
szukuje posady nauczy- 
cielki. Oferty z poda- 
niem warunków łaska- 
wie kierować pod adre- 
sem: Wilno, 
25 m. 25. 

Stefańska 
—2 

Buchalter-bilansista 
samodzielny organiza- 
tor, zaprowadza książ- 
ki, reguluje zaległości, 
sporządza bilanse. Ce- 
ny b. umiarkowane. Ła- 
skawe zgłoszenia: ul. 
Żeligowskiego 5 m. 30. 

—1 
  

LEKARZE 

Halina MurawskaRacjonainej Ko-dam. Pośrednicy wy- 
choroby kobiece i po-smetyki 
łożnictwo, powróci- 

przyjmuje 
dziennie od godz. 6—7 
wiecz. ul. W. Pohulan- 
ka 28 m. 1. -1 Urodę 

i 

Lekarz-Dentysta 

M. Goldbarg а а 
Wielka 26, POWRO- э Wypadanie włOSÓW przy  Antokolskiej 6 
CIŁ i wznowił przy- 8 
jęcia chorych od g. 10 zdobycze kosmetyki TA- meblowany pokój lub 

do 7 wiecz. 

Akuszerki 
AKUSZERKA 

POSADY 
oraz Gabinet Kosme- Pakój do wynajęcia 

  

ŚMIAŁOWSKA 

tyczny, Usuwa NSZZ 
ki, piegi, wągry, łupież, о; yi Adm @ brodawki, kurzajki, wy- bez. Wszelkie wygody. bilansista przyjmie wie 

padanie 
kiewicza 46. 

włosów, Mic- 

Pzyniemy bez- 

Mieszkanie w Wiinie 

Leczni-kluczeni. Oferty do- 
czej. + 

co- Wilno, Mickiewicza 31 nami przysyłać do 20 
m. 4. sierpnia pod adresem: 

kobiecą konser- poczta Łunna, powiat 
wuje, doskonali, Grodzieński, prezes Są- 

odświeża, usuwa jej du R. Bzowski w Bo- 
stazy braki, Masaż hatyrewiczach. -0 

tanio, 

152 

kładne, Z adresami i ce- į PRZEPISYWANIE |, 
NA MASZYNACH 

szybko 
fachowo 

Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel, 

= 

płatnie zgłoszenia 
wolnych mieszkań 

potrzebne od 1 wrze- Mamy poważnych re- 
Śnia 4—6 pokoi, kuch- flektantów. Agencja 

= nia, wygody. czyste, „Polkres“ Wilno, Kró- 
Doktėr Gabinet suche. Odstępnego nielewska 3. tel. 17-80 

  

i 

  
twarzy i ciała (panie). 

W PAŁACU Sztuczne opalenie ce- 

łupież. hipoteczne 
wiamy 
nych 

Najnowsze m, 1l-a, wydaje się u- 

cjonalnej. dwa ze wszelkiemi wy 
Codziennie od g. 10—8. godam i telefonem, 

W, Z. P. 43. samotnemu stałemu 

152. 

Pożyczki 
załat- 

na dogod- 
warunkach 

Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 

ke 
  

  

  

panu. — 

LO KALE 

  

skie. 
umeblowaniem lub Buchalter 

W dogodnym punkcie czorowe zajęcie ul. 
miasta. Tyłko dla so- Nowy-Świat 10. Mar-   

KAPITAŁÓW 
różnych poszukuje- 
my na solidne kipo- 
teki miejskie i ziem- 

Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza I, 

tel. 9-05. —0   
  

lidnego i samotnego(ej ) cinkiewicz. 
—- lokatora. Pańska 4—4. 
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Poszukujemy sublokalora 
kub sublokatorów 

NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

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

łem być blisko ciebie, t 

tak samo, jak i twoi, Gerry. В 
“ Nie chcial jej tłomaczyć, co myśli 

v różnicy jaka zachodzi pomiędzy ich 
Jzyjaźnią dla niego a dla niej. 

— Zostawmy ten temat w spoko- 
ju, Bello. A 

— Dobrze, ale wpierw powiedz 
mi, czem ciebie zmartwiłam? 

Próbował wykręcić się od tego. 
— Poco to, Bello? Rozstaniemy 

się wkrótce i już pewnie nigdy się nie 
zobaczymy. 8 

— Tem bardziej nie naležy nic u- 
krywač.... Nieprawdaž, Gerry? 

Siedziala naprzeciw niego powaž- 
na, wzruszona, szukając zaufania i-g0- 
towa sama zaufanie okazać! Serce Ge- 
ralda uderzyło mocniej, z gniewem 
zdławił w sobie wzruszenie i rzekł su- 
cho: ® 

— Czy przez cały czas naszej zna 
jomości, Bello, nie byłem dobrym 1 
szczerym kolegą? 

— Nie: byłeś mi przyjacielem, Ger 

ry. 7 
— Dziękuję. Dlaczego więc traktu 

jesz mnie tak samo mnie, jak innych? 
— Jak innych? Jakich „innych*? 
— Mówmy więc szczerze, dobrze? 

„Inni* to znaczy ci, którzy znosili mo- 
je towarzystwo, dlatego, że ty im 
mnie narzucałaś, to ci których obec- 
ność znosiłem dlatego tylko, że chcia- 

to ci, którzy 
patrzyli na ciebie, nie jak na kolegę, 
ale jak na kobietę, to ci którymi pogar 
dzam z całej duszy: twoje flirty i sym- 
patje, Bello! 

— Moje ilirty? 
— Nie udawaj. Lubisz podobać się 

masz manję posiadania tysiąca wielbi 
cieli. Uważasz za obrazę dla siebie, 
gdy mężczyzna, zbliżając się do cie- 
bie pozostaje panem swych uczuć. |e- 

  

go szacunek jest dla ciebie przykry, a 
spokój obraża. 

— Gerry!... ; 
— Tak obraža i gniewa! Pragniesz 

zemsty, aż do chwili, gdy przyciśnie 
cię w tańcu i zacznie mamrotać roz- 
maite bzdury głosem  wzburzonym i 
przerywanym. 

— Gerry! 
. albo zacznie poruszać noz- 

drzami, zarzucając płaszcza kąpielowy 
na twe nagie ramiona. 

— Dosyć Geraldzie proszę cię! 
Zaczerwieniona, z dumnie podnie- 

sioną głową odsunęła się w kąt fote- 
lu. Czując, że miał rację, ale ogarnięty 
nagłym żalem, że zasmucił ją, Geraid 
wyszeptał zmieszany: 

— Chciałaś przecież, żebym powie- 
dział ci prawdę, więc powiedziałem. 
Nastąpiło długie milczenie, przerywa- 
ne łomotem kół. 

Arabella pierwsza przerwała ciszę: 
— Będziemy nazywać rzeczy po 

imieniu: czy kokietowałam ciebie? To 
miałeś na myśli? 

— Kokietowałaś... to nie zupełnie 
odpowiada rzeczywistości. Wprost za- 
chowywałaś się tak samo, jak wobec 
innych. 

— Powinnam była wyróżnić cię? 
Okazać, że wolę ciebie? 

— Nie okazywać, że wolisz, ale 
traktować inaczej jak na to zasługuje... 
moja przyjazń. Tego nie czułem, abyś 
mnie inaczej traktowała i to mnie smu- 
ci. Wybacz mi, że mówię rzeczy przy- 
kre. 

Patrzała na niego długo, z jakimś 
zagadkowym wyrazem w oczach. Nie- 
wypowiedziane myśli i uczucia kryły 
się pod cudnemi rzęsami. Lekkie west 
chnienie wyrwało się z jej piersi. Ale 
nie zaprzeczała. 

  

  Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woy dyłło. Urukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 
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