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REWEL — TALLIN. 

Araoslauij | 
 Pozostawałoby jeszcze następują- 

pojecie kwestji „likwidacji.  Unja 
t szkodliwa dla polskiej racji stanu 

ależy to wyperswedować Rzymowi 
-Rzym, jeśli dobrze życzy Polsce, 

"sam ię unję zlikwiduje, —sposoby do- 
‚ konania tego sam znajdzie. 

Więc dlaczego. wschodnio-katolic- 
ki obrządek jest dla Polski szkodliwy? 

Jeśli dobrze zrozumiałem wywody 
ana Redaktora, dadzą się one  stre- 
cić w dwóch punktach: 1. wskrzesza- 

„ie unji drażni prawosławnych; 2. 
 wschodnio-katolicki obrządek, jeśli 

że wprost działa w interesie. Rosji'i 
syfikacji, to conajmniej stanowić bę- 
tie zawadę do spolszczenia kraju. 
rzypatrzmy się obu tym racjom. 

.,. Że wskrzeszanie unji na gruzach 

«odobać się prawosławnym, niepoko- 
ich i drażnić, to nie ulega wątpliwo- 

į. Ale czy polska racja stanu doma- 
się dogadzania we wszystkiem praw 

? Może zbyt dalekoby to nas 
Owadziło. Dla prawosławia, przy- 
łego do przywilejów w carskiej 
i, drażniącem jest już to, jeśli ka- 

icyzm domaga się, by prawosławiu 
e przywileje (dotąd istniejące jeszcze 
wykorzystywane przez prawosław- 
ch w zakresie prawodawstwa mał- 
skiego) odebrano, by ściągnięto 

rawosławie z piedestału „gospod- 
 stwujuszczej cerkwi*. Drażnić będzie 

> łacińskiego, wszelka jego ekspan- 
pu 7%, chociażby najbardziej pokojowemi 

»sobami . dokonywana. Zadowolni 
trz « ono chyba wtedy, gdy mu państwo 
ja, 'Skie zapewni to stanowisko wobec 

gl ych wyznań, jakie zajmowało w 
m.sji przed ukazem z roku 1905. 
gi” Pan Redaktor jest orędownikiem 

jl lęcia Cerkwi' prawosławnej pod 
bróekę państwa, by ją do Polski przy- 
| ..ązać i uczynić z niej czynnik ładu, 
у  chowawcę w poczuciu państwo- 

r. m polskiem, tamę przeciw zalewo- 
ki «bolszewizmu. Z miejsca upewniam, 
jv ;Cieszyć się będę, jeżeli opieka rzą- 

f gad prawosławiem Osiągnie te 
11, ki. Cieszyć się będę nietylko jako 

ki plak, ale także jako katolik, bo gdy 
w £ podniesie w prawosławiu poziom 

3, glturalny i moralny jego ministrów, 
zc „ogłębi religijność, wzmocni powagę 

„hierarchji, to będą to rezultaty, które 
zbliżą Cerkiew do prawdziwego Ko- 
Ścioła Chrystusowego, bo do _ niego 
> wszystko, co prawdziwe i do- 

re, 
ue, Ale pozwolę sobie być sceptykiem 
uir CO do tych nadziei. Wątpię, czy bę- 
wie dziemy w stanie dać prawosławiu opie 

kę większą nad tę, jaką cieszyło się 
wiz Pno za caratu, a Wszakże tam nie 

siągnęło ono wysokiego poziomu 
ni nie wypełniło zadań, jakie mu u 

siebie stawiamy. Cerkiew szła zawsze 
kla rękę rządowi, chwaliła wszystkie 
iego poczynania, błogosławiła je, ale 

|. vychowawczynią cnót obywatelskich 
„przez to się nie stała. Dlaczego? Dla 
„tego, że religja tylko wówczas wywie- 

p rać może wpływ moralny. na swoich 
' wyznawców, a przez to pełnić dla spo 
łeczeństwą i państwa służbę prawdzi- 

„wie obywatelską, kiedy siły do * tego 
czerpie z samej siebie, z absolutnego 
voczucia posiadanej prawdy, z wew- 

ętrznej silnej organizacji, z niezależ- 
{ 2861 od wszelkich czynników zew- 

» etrznych, przedewszystkiem od wła- 
. ży państwowej. Tej wewnętrznej 

ziałalności nie zastąpią żadne zew- 
gtrzne podpórki, żadna opieka rzą- 
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„Polskie dn 
zydent Rzeczypospolitej gościł w Esto 

nji. Podkreślamy że podróż jego ma cha 

rakter pokojowej sąsiedzkiej wizyty. 

wnej unji brzeskiej, musi mocno nie, 

rawosławie samo istnienie katolicyz-, 

. ROK IX. Ne 184 (2394) 
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Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypos 

politej prof. ignacego Mościckiego w 

Estonji wywołał zrozumiałe zaintereso 

wanie w kołach p olitycznych państw 

bałtyckich i Sowietów. 

„Polskie dni“ w Tailinie, jak je na- 

zywa prasa łotewska omawiane są 

pod różnym kątem widzenia. 

Mniej zainteresowani traktują je 

jako akt kurtuazji państw zaprzyjaź- 

nionych, rewizżyta Głowy Państwa in- 

ni a w ich rzędzie i przedewszystkiem 

rząd moskiewski dopatrują się w tej 

podróży tworzenie antysowieckiego 

bloku. 

Nie wzruszając się jednak temi in- 

wektywami prasy sowieckiej Pan Pre- 

polskość Krajil 
dowa. Prowadzenie Cerkwi na pasku 
dowodzi jej słabości, jej duchowego 
niemowlęctwa; kierowanie Cerkwią 
przez rząd podaje ją u wiernych w 
podejrzenie, że się wysługuje tylko po 
lityce, lub szuka materjalnych korzy- 
ści; zaś obdziera ją” z nimbu powagi 
religijnej, pozbawia głębszego wpły- 
wu, degraduje do roli rozdawcy zew- 
nętrznych duchownych posług. Tak 
było w Rosji, gdzie tryumfu bolszewi- 
zmu nie wytłumaczymy ani „zaplombo 
wanemi wagonami* niemieckiemi, ani 
zmową żydowską, ani  tusańskością 
rasy, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę 
tego, co w kształtowaniu psychiki ro- 
syjskiej zrobiło, a właściwie czego za- 
niedbało prawosławie. Obawiam się, 
że i u nas Cerkiew, trzymana w rę- 
kach rządu i kształcona przezeń na bo 
nę polskich obywateli prawosławnych, 
nie zyska u nich należytej powagi, tem 
bardziej, że kierować nią będzie bądź 
cobądź rząd inowierczy. Rozumiem, 
że dla rządu nie może być pożądanym 
obecny chaos Cerkwi prawosławnej i 
nieokreślony stan prawny i dlatego 
przykłada rękę do zwołania soboru, 
owszem, poniekąd usiłuje pokierować 
jego pracami. Przewiduję wszakże co 
z tego wyniknie: ta opieka państwa 
nietylko nie podniesie prestiżu Cerkwi, 
jako organizacji religijnej i wycho- 
wawczyni wiernych, lecz ją w oczach 
prawdziwie religijnych ludzi skompro 
mituje. Naocznie wykaże, że Cerkiew 
sama jest tworem chorym, sparaliżo- 
wanym, niezdolnym do samodzielne- 
go,, niezależnego życia. Oczywiście, 
że to samo ujawniłoby się także, gdy- 
by rząd pozostawił Cerkiew samej so- 
bie, zrzekająć się roli jej opiekuna i 
kierownika. 

Wobec tej niemocy prawosławia, 

której dowodem jest cała dziesięcio- 
wiekowa jego historja, niemocy dys- 
kwalifikującej Cerkiew jako czynnik 
obywatelski, państwowo-twórczy, zbyt 
nieprzewidującą byłaby „polska racja 
stanu*, gdyby na tę Cerkiew jedynie 
liczyła i dla pozyskania jej, nie draż- 

nienia jej, paraliżowała ekspansję ka- 
tolicyzmu. Dla tego ostatniego nie do- j 

magamy się bynajmniej w Polsce przy 
wilejów takich, jakiemi prawosławie 
cieszyło Się w Rosji przed rokiem 
1905; tembardziej odpychamy  wszel- 
ką myśl nawracania prawosławnych 
na łacinę czy unię siłą; żądamy wszak 
że, by Kościół katolicki nie był krępo- 
wany w sprawowaniu swej misji gro- 

madzenia wszystkich drogą nauki i 
perswazji w jednej owczarni Chrystu- 
sowej. Prawosławie zaś, nie uciskane 
przez nikogo w tolerancyjnej Polsce, 
cieszące się pełnią obywatelskich 
praw, niechaj samo w szlachetnej 

emulacji z katolicyzmem, z unją, oka- 
że swą wewnętrzną siłę i wartość re- 
ligijną i obywatelską, jeśli ją posiada. 

Unja — zawadą w  spolszczeniu 
kraju? Dla Pana Redaktora „spolszcze 
nie", może w znaczeniu językowem, 
w każdym razie — politycznem, pań< 
Stwowem, jest wyłączną normą polity- 
ki nawet na terenie kościelnym. Nie 
chcę zasadniczo rozstrząsać tej normy. 
Pytam się tylko, czy prawosławie, któ 
rem państwo palskie ma się zaopieko- 
wać, będzie mniejszą zawadą do spol- 
szczenia kraju? Co uprawnia do takie- 
go optymizmu? Czy to, że prawosław- 
ny kler intonuje w cerkwi po nabożeń- 

stwie: Boże, coś Polskę! że prawo- 
sławny sobór pisze protokuły swoje 
po polsku? Czy zrusyfikowano naro- 
dowo a choćby politycznie nas, któ- 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptycki: — A. Łaszuk. 
EIENIAKONIE — Bufet kacie 
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- ra D. Lubowskiego. uł. Mickiewicza 17 

Opiata 8577“ 
Redakcja rękopisów, jie orm 
€ja mie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

rzyśmy musieli śpiewać: 
chrani i kiedy cała korespondencja - 
władz kościelnych była prowadzona w 

że Kościół katolicki 
bądź co bądz dzielnie duszy polskiej, 
kiedy prawosławie utożsamiało się z 
rosyjskością, skądże teraz mniemanie, 
że w Polsce ich 
Skąd ta optymistyczna nadzieja, że 

prawosławie właśnie łatwiej da się 
wyzyskać do zrealizowania widoków 
polityki polskiej ? 

nił katolicyzm łaciński, nie unja; unja 
natomiast wyhodowała 
ukraiński. a jednak odpowiedź zbyt. 
upraszcza historję. ‘ 
że unja na Litwie i Białejrusi, a zwła- 
szcza na Podlasiu była także mocno 
spolszczoną, że nawet w Galicji przy- 
brała ukraińską szatę właściwie dopie 
ro w drugiej połowie 19 stulecia. To 
dowodzi, że w samem pojęciu unji, 
czy, czy wschodniego obrządku, 
zawiera się żadne zasadnicze przeci- 
wieństwo do polskości. Przyczyn ukra 
inizacji unickiej Galicji należy szukać 
gdzieindziej, nie w unji jako takiej. By 
ły niemi: polityka  Austrji, zaognienia 
przeciwieństw socjalnych między dwo 
rem a wsią, ogólny w 19 stuleciu prąd 
uświadomień narodowościowych przez 
różne, dotąd 
Sam Pan Redaktor przytoczył 
nalizm litewski, jako przykład „dzieła 
zakrystji“. 
dem obala Pan swoje uprzednie dowo- ne — powiem nawet, że jest oparte na 

GRÓDNO — Ksi 

KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma || 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-w 4. Telefony: Redakcji 17.82, Admmnisu. 2.25 

    

  

    

uiszczona ryczaitern 
ówionych nie zwraca. Administra 

wiciele społeczeństwa, wyżsi oficero- 

wie estońscy oraz przedstawiciele pra 

sy estońskiej i połSkiej. 

Raut przeciągnął się do późnej no- W poniedziałek żegnał Pan Prezy- 

  

            

  

Ekscelencja STRANDMAN 
naczelnik Republiki Łotewskiej 

dent Rzeczypospolitej gościnny Talliq cy. Gwiazdy biyszczały na niebie, gdy 
wspaniałym rautem na statku Polonia. się skończył, chociaż w Tallinie o tej 

Wzięli w nim udział rząd estoński, kor porze noce są nie tak długie. 

pus dyplomatyczny Tallina, przedsta- O godzinie 3 min. 15 rano Polonja 

Przemówienie min. Trewiranusa 
JEST AKCEPTOWANE PRZEZ, DEMOKRACJĘ NIEMIECKĄ 

BERLIN. (PAT) Ustęp z przemówienia Trewiranusa, w którem poru- 
szona została spjrawa granicy między Polską a Niemcami. W-g autentyczne- 
go tekstu biura Wolia, brzmi jak następuje: 

Z ciężką duszą myślimy o rozdartym kraju nadwiślańskim, tej niezagojo- 

nej ranie we wschodniem skrzydie Rzęszy. Zmarniało skrzydło, będące płucem 
państwa niemieckiego.. Myślimy o tem, pod jak niegodziwym naciskiem Wilson 

zmuszony był do nienaturalnego odcięcia Prus Wschodnich, na jaką dwoistą 
pozycję skazany został niemiecki Gdańsk. Przyszłość polskiego sąsiada, któ- 
ry swą potęg, państwową zawdzięcza w niemałej mierze przelanej krwi nie- 
mieckiej, może być dopiero wtedy zagwarantowana, kiedy Polska i Niemcy 

nie będą trzymane w wiecznym niepokoju przez niesprawiedliwe  wytknięcie 

granicy. Zatamowana krew wschodnich Niemiec pozostaje troską i niebezpie- 

czeństwem Europy. › 

    

Dzisiejsze dzienniki demokratyczne bi orą w obronę mowę ministra Tre- 
wiranusa przed zarzutami, wytaczanemi przez prasę francuską. „Vossische 

Ztg”. nie znajduje w mowie Trewiranusa nic, czegoby już przedtem nie gło- 
sili inni politycy niemieccy, zajmujący odpowiedzialne stanowiska, coprawda 
w formie bardziej udanej. , ` 

Również organ kanclerza Brueninga „Germania“ utrzymuje, że zdania, 
wypowiedziane przez Trewiranusa, zawierają myśli przeważnie wygłoszone 
przez najrozmaitszych niemieckich mężów stanów, nawet przez samego pre 
zydenta Hindenburga. 

AJ 

Wojska tureckie przekroczyły granicę perską 
LONDYN. (PAT) Biuro Reutera donosi ze Stambułu, że wojska tureckie prze kro-, 

czyiy granicę perską i zajęły wschodnie zbocza góry Ararat, położonej dość daleko 

wgłąb terytorjum perskiego. х 

TT 

Boże, caria dzenie, zakrystja bowiem litewska nie 
była unicką, tylko łacińską, a także 
odpolszczyła — snać i łaciński obrzą- 
dek, w pewnych warunkach historycz- 
nych i etnograficznych, nie daje pew- 
ności, że będzie służył pojgkiej racji 
stanu. Skoro zaś ani on, ant obrządek 
wschodni tej gwarancji nie daje, czy 
mamy się jej spodziewać u nas, w Pol- 
sce tylko po samem prawosławiu? 

Nie chcę już podkreślać sprzeczno 
ści, jaka się kryje w potępianiu za 
nacjonalizm kleru litewskiego lub ukra 
ińskiego przy równoczesnem żądaniu, 
by kler katolicki służył innemu nacjo- 
nalizmowi, mianowicie polskiemu — 
boć do tego zmierza żądanie, by Ko- 
Ściół u nas dopomagał do „polszccze- 
nia". Taką sprzeczność nazywają lu- 
dzie etyką murzyńską, lecz nie wyda- 
ję o niej zasadniczego sądu, pamięta- 
jąc, że dyskutujemy tutaj nie ze sta- 
nowiska ogólno-ludzkiej lub chrześci- 
jańskiej etyki, lecz ze stanowiska „pol 
skiej racji stanu*. ...Pan Redaktor wo- 
li w tym razie być bliżej prof. Stroń- 
skiego, niż arcybiskupa Roppa... 

Pan Redaktor wypowiada przeko- 
nanie, że powodem i racją powstania 
obrządku wschodniego jest oddziele- 
nie się od polskości. Są to słowa Pana 
i,od niego pochodzi podkreślenie wy- 
razu „oddzielenie się*. Na tem wla- 
ściwie został zbudowany cały zarzut 
sprzeczności tego obrządku z polską 
racją stanu. B 

Lecz twierdzenie, to jest zbudowa- 

егуКи rosyjskim? Pan Redaktor wie, 
w Rosji bronił 

role się odwrócą? 

Słyszę odpowiedź: polskości bro- 

nacjonalizm. 

Wiadomo dobrze, 

nie 

tylko etniczne. grupy. 
nacjo- 

Ależ właśnie tym przykła- 

ia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
(WIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jsdnoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych ! Neji 
Zagraniczne 50 proc. drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie num*ru dowodowego 20 

SŁONIM — księ 
STOŁPCE — 
ST. ŚWIĘCIANY 

„Ruch“. WARSZAWA — 
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w Tallinie | 
wyruszyła w drogę powrotną. Poże- 

gnała miasto wież i baszt gotyckich. 

Otaczalo „Polonję“, niosącą na swo 

im pokładzie najwyższego przedstawi- 

ciela naszej władzy kilka polskich, 

torpedowców. 

Mała to flota, lecz bądź co bądź 

pierwsza od czasów Zygmunta Ill-go 

pod polskiemi znakami na pełnem mo- 

rzu. 

We środę 13 sierpnia stanie Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej w Gdyni 

Zwiedzi tu kilka zakładów przemysło- 

wych, następnie pociągiem specjalnym 

odjedzie do Warszawy. 

  

arsia T-wa „Ruch”. 
-— gi, Rynek 9, N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA >— ul. Mickiewicza 24, F. juczewska, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia „Ruch“. 

„Ruch“, 
T-wa 

T-w0 . Kol. 
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Litwa przeciwko niemieckim 
zarządzeniom celnym 

KOWNO. (PAT) Radjostacja kowień- 
ska nadała dłuższy komunikat, w którym 
omawia dwa zagadnienia mianowicie  spra- 
wę wileńską oraz odbicie się niemieckiej 
podwyżki celnej na sytuacji rolniczej Litwy. 

Co do drugiej kwestji, mianowicie wpły- 
wu niemieckiej podwyżki celnej na przywóz 
do Niemiec produktów rolniczych, komuni- 
kat podkreśla, że już obecnie wprowadzone 
przez Niemcy podwyżki ceine odbiły się bar 
dzo ujemnie na eksporcie litewskim. - 

Niemcy zadały rolnictwu litewskiemu dot 
kliwy cios i jeżeli Rzesza nie zniesie w pręd 
kim czasie ograniczenia na wwóz do Nie- 
miec litewskich produktów rolniczych,  Lit- 
wa będzie musiała przyłączyć się do akcji 
państw. mającej na celu sprzeciwienie się 
„nierozumnemu* zarządzeniu niemieckiej po 
tityki. Komunikat podkreśla opinię litewską 
że Litwa nie jest odosobniona w sprawie 
„zadanego przez Niemey ciosu rolnictwu li- 
tewskiemu* i przytacza głosy prasy zagra 
nicznej o akcji podjętej przez Holandję, Wę 
gry a ostatnio przez Szwecję przeciwko nie 
mieckim zarządzeniom celnym. 

Komunikat wyraża nadzieję, że akcja, 
„podjęta przez te państwa, które w niemiec- 
kim eksporcie produktów, przemysłowych 
stanowią poważny czynnik, przyczyni się 
do odwółania przez Niemcy wszystkich t.j. 
dotychczasowych i mających jeszcze wejść 
w życie zarządzeń celnych, oraz stwierdza 

„A więc Litwa narazie musi trochę. pocier- 
pieć gdyż wszystko przemawia za tem, że 
Niemcy będą musiały odstąpić od swego pla 
nu niszczenia rolnictwa państw. przywożą- 
cych produkty rolne do Niemiec". 

W końcu, nawiązując do przybycia w 
dniu dzisiejszym do Kowna delegacji  to- 
tewskiej mającej wziąć udział w rokowa- 
niach handlowych między Litwą *a Łotwą, 
komunikat przywiązuje ogromne znaczenie 
do wyniku tych rokowąń. Komtnikat pod- 
kreśla trudności, jakie stoją na  przeszko- 
dzie do doprowadzenia do skutku dotych- 
czas nieistniejącego układu handlowego mię 
dzy Łotwą i Litwą, a jako najgłówniejsze z 
nich wymienia niejednolita strukturę gospo- 
darczą państw kontrahujących, oraz „intry- 
go poiskie, które ostatnio dają się moc- 
no odczuwać na Łotwie". 

Polacy — kończy komunikat postanowi- 
li za wszelką cenę przyciągnąć w orbitę 
svych wpływów Estonję i Łotwę, „przeto 
też nie należy się dziwić, jeśli rokowania po- 
między Litwą a Łotwą, jak i dotychczas , 
nie przyniosą żadnych pozytywnych rezulta- 
tów*. Dzisiaj — zaznacza w końcu komu- 
nika— stoimy u progu nawiązańia stosun- 
ków politycznych między Litwą a Łotwą. 
Miejmy nadzieję, że prawda zwycięży i u- 
sunie stojące na przeszkodzie do porozu- 
mienia litewsko - łotewst/:go intrygi pol- 

skie. ` 

КСЕАОСВЕССЛИВЕЛСВЕЧЕСЛТЧССОНЫЛИОЧЕНСООДИК PFORPYSKZKSW WKZSINATYJE NY TOT JAGA OZON NO TS SIS 

wertyta misjonarz rozumie te rzeczy-" nieporozumieniu, na dowolnej inter- 
pretacji pewnych błahych pozorów. 
Bez obawy, że będz zdezawuowany 
przez decydujące czynniki kościelne, 
mogę zapewnić, że akcji unijnej taki 
cel — „oddzielenia się od polskości 
wcale nie przyświeca i nie jest jej po- 
wodem, racją. Zadaniem unji jest po- 
zyskanie prawosławnych dla katoli- 
cyzmu. 

Pragnąc ten cel osiągnąć, Kościół 
nie może go jednocześnie uniemożli- 
wiać, lub chociażby utrudniać. Dlate- 
go nie chce odbierać nawracającym 
się ich obrządku, do którego przywy- 
kli i który może być również katolic- 
Kim, jak łaciński. A obawa rozstania 
się z tym obrządkiem zamknęłaby nie 
jednemu duszę przed wszelkiem zbli- 
żeniem się katolickiego kapłana. Dla 
tej'samej przyczyny poleca Kościół 
swym misjonarzom  przystosowywač 
do miejscowych (aktualnych, a nie hi- 
storycznych) zwyczajów i obyczajów 
co do sposobu noszenia się, ubierania 
się i t. d. „Zapuszczamy brody, wdzie- 
wamy ryzy“ (niektórzy nie zapuszcza- 
ją nie wdziewają, bo już przedtem tak 
się nosili), nie na to, by nas nie wzięto 
za Polaków, ale aby dać namacalny 
dowód, że katolikiem można być bez 
względu na ubranie i długość fryzury. 

Wreszcie dla tejże przyczyny akcja 
unijna posługuje się takim językiem, 
jakim najłatwiej może do danej jedno- 
stki czy grupy trafić. Jeżeli nie pol- 
skim, to dlatego, że nie spotyka pra- 
wosławnych, mówiących zwyczajnie 
po polsku i chcących modlić się w tym 
języku. Zresztą, jeśli taka jednostka 
nie trafi, ma na każdym kroku kościół 
łaciński, w którym ten język usłyszy. 
Może nie będzie zbyt złośliwem przy- 
puszczenie, że gdyby kapłani wschod- 
niego obrządku poczęli u siebie prze- 
mawiać po polsku, zarzucanoby im, że 
chcą tym sposobem przeciągać łacin- 
ników Polaków na obrządek wschod- 
ni. Gdy zatem mówią kazania po ro- 
syjsku, to nie dlatego, by się wysługi- 
wać polityce rosyjskiej, bronić rosyj- 
skości przed polskością, lecz dlatego, 
że albo sami nie umieją mówić inaczej 
(niektórzy konwertyci), albo ponie- 
waż lud w danej okolicy narazie woli 
ten język, niż wszelki inny. Podobnież 
używanie białoruskiego nie będzie do- 
wodem odseparowywania się od kogo 
— i czegokolwiek, tylko będzie uspra- 
wiedliwione względami praktycznemi. 
Może ten lub ów poszczególny kon- 

inaczej, możemy jednak być pewni, że 
zasadniczą linją wszelakiej akcji misyj 
nej katolickiej jest zupełna jej apoli- 
tyczność i odporność na usiłowania z 
zewnątrz wprzągnięcia jej w służbę 
takiej czy innej polityki? takiego czy 
innego nacjonalizmu. 

Nie można zatem żądać od obrząd- 
ku wschodniego, by. służył za narzę- 
dzie polonizacji Rosjan, Ukraińców 
czy Białorusinów i tylko pod tym wa- 
runkiem przyznawać mu prawo do by- 
tu. Na takiem stawianiu kwestji polska 
racja stanu absolutnie nic nie zyska, 
bo takie stawianie kwestji uniemożliwi 
z miejsca skuteczność samej religijnej 
misji. Natomiast akcja unijna, wolna 
od takiej zgóry narzuconej tendencji, 
chociażby nie doprowadziła do języ- 
kowego spolszczenia dzisiejszych pra- 
wosławnych, nie pozostanie dla Pol- 
ski bez pożytku, bo przynajmniej bę- 
dzie łączyła tę ludność z Polską jed- 
nym węzłem — jedności kościelnej; 
podczas gdy prawosławie i tego węzła 
przedstawiać nie będzie. jeżeli żaś kie 
dy polonizacja, dzięki innym czynni- 
kom (szkole, polityce, wpływom kul- 
turalnym), postąpi na tyle, że języka 
polskiego będzie żądała sama ludność, 
to zapewne kler unicki nie będzie sta- 
wiał temu dążeniu większej przeszko- 
dy niż kler prawosławny. Wtedy może 
się powtórzy z unją historja 18 wieku. 
Można też przewidywać coś wręcz 
przeciwnego. Mianowicie, że mimo 
wszystkich wysiłków polonizacyjnych 
wśród Białorusinów czy Ukraińców bę 
dzie się u nich wykształcało poczucie 
*odrębności narodowej; wtedy Kościół 
będzie obowiązany, czy jeśli kto woli 
— zmuszony uznać językowe prawa 
tych grup nawet w obrębie świątyń 
łacińskich. Czyli, że nawet katolicyzm 
łaciński nie będzie tą „spiżową grani- 
cą" przeciwko nowym prądom naro- 
dowościowym, za jaką go Pan Reda- 
ktor chciałby uważać. 

Ks. J. Urban. 

Jest to już ostatnia część z artykułu ks. 
Urbana, który, niestety, musieliśmy pokawał 
kować, gdyż ze względów technicznych nie 
moglibyśmy całego artykułu odrazu zmieś- 
cić. Wybaczy nam szanowny autor, że skut 
kiem odrywania uwagi czytelników i i 
przez wypadki aktualne, zamieszczaliśmy 
zne części jego artykułu z kilkudniowemi 
przerwami. Będziemy musieli jeszcze odpo- 
wiedzieć ks. Urbanowi na zarzuty, które on 
nam w tej części swego artykułu stawia, a 
także sprostować przypisywanie nam inten- 
cyj, których nigdy nie mieliśmy (red). 

—
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ECHA KRAJOWE” 
Konserwacja Góry Zamkowej 

NOWOGRODEK. A 
konserwacyjne i budownicze na Górze 

(PAT) W roku bieżącym wznowione będą prace 
Zamkowej w Nowogródku. W związ- 

ku z tem przybył do Nowogródka konserwator p. Lorentz z architektem R. 
Guertierem w celu opracowania programu robót. 

Prace potrwają około półtora miesiąca i obejmą zabezpieczenie korony 
murów i otworów okiennych baszty narożnej od strony Fary, zamurowanie 
wyrwy w murze obwodowym przy baszcie narożnej, zakończenie prac konser 
wacyjnych przy baszcie za bramą we jściową od strony miasta, badanie 
podziemi baszty środkowej, badanie za bramą wejściową od strony miasta, 
badanie podziemi baszty środkowej badanie zachodniej i północnej części 
terenu ciziedzińca zamkowego, gdzie znajdowała się prawdopodobnie cerkie- 
wka i 4.d. Zbędna ziemia i gruz zwożone będą na kopiec Mickiewiczowski, 
który w najbliższym czasie, a najdalej 

WERKI. 

* — Bolączki turysty i wycieczkowicza. 
Zachciało się mieszczuchowi wsi, a gdzież 
pojechać najbliżej, jeżeli nie do Werek. Z 
zapałem godnym lepszej sprawy pędzę 
na przystań, tłok wyjątkowo mały, płacę 
za bilet 1 zł. 50 gr. akurat tyle co z 
Gdyni do Sopot luksusowym  statkiem., 
„Żeglugi Polskiej" i po godzinie i minutach 
40 jestem na miejscu. 

Werki w życiu Wilna mają Ё podobną 
tradycję co Bonrak w życiu Gdańska. Jak 
do Bonraku  gdańszczanie w niedziele i 
święta z walizkami tłumnie jadą wygod- 
nemi i względnie niedrogiemi statkami, tak 
do Werek Wilnianie i jego przygodni go- 
ście. Różnica jednak jest ogromna, między 
temi dwoma miejscowościami jeżeli chodzi 
o ulepszenia cywilizacyjne. Е Ę 

Q ile w Bonraku na wszystkie wymogi 
publiczności są odpowiednie urządzenia, 
o tyle w Werkach nie mamy nic podobne- 
go. Pomijając już drogi, które są tam 
wprost bajeczne, ale weźmy całą mnogość 

'  „ansztaltów*, kawiarń,  restauracyj i t. p. 
gdzie za stosunkowo niedużą opłatą 
można się posilić, ochłodzić lub rozgrzać. 

W Werkach natomiast strudzony tu- 
rysta, lub skromny wilnianin zdany jest na 
łaskę krokodylego apetytu, powszechnie 
znane! ze zdzierstwa „Słomianki*. Wła- 
ściciel jej widocznie w krótkim czasie chce 
się dorobić majątku, przeto jest  zwolen- 
nikiem maksymy: „Dać gościowi mało i 
licho, a wziąć dużo” 

To też nawet spokojny i potulny wil- 
nianin po przejrzeniu cennika „Słomianki* 
nie wytrzyma aby nie powiedzieć  „psia- 
krew“ tož to „nachalne zdzierstwo*. 

Zwyczajny „Okocim* kosztujący w Wil- 
nie 65 groszy, tutaj płaci się 1.10 gr., po- 
czciwy „beiszteczyna“  wyšrubowany  Z0- 
stał do 3 zł. 80 groszy: wątróbka 2 złote; 
szynka z groszkiem 4 złote; buljon 2.50 gr.; 
kotlet po ministersku 4.50 gr. Najtańszą po- 
trawa „Słomianki** jest jajecznica z trzech 
jaj za głupie 18.50 gr. tylko i tutaj jest „ale“, 
bo właśnie jaj chwilowo zabrakło i ja- 
jecznica nie może być przyrządzoną. Służba 
oberwana ze šcierkami koloru na określe- 
nie którego niema przymiotnika. 

Słusznie dumni jesteśmy z Werek i 
chętnie pokazujemy cudzoziemcom oraz go 
ściom bo dla swych walorów  pejzażo- 
wych przewyższają nawet Bonrak jeżeli 
nie brać pod uwagę morza. Jednak z drtt- 

giej strony taki polip w postaci „Słomian- 
“ki“ nie przynosi Werkom zaszczytu, to 

' też należałoby pomyśleć o jakiejś  gospo- 
dzie lub nawet schronisku, gdzie turysta i 
jen, któremu chodzi 0 piękno krajobrazu, 
ie za$ o wyrzucanie pieniędzy w spelun- 
kach, mógł swe potrzeby gastronomiczne 

" zaspokoić 

  

za słuszną i godziwą zapłatą. 
aki stan jaki jest obecnie nietylko że nie 

przyciągnie gości, lecz odstraszy, bo tylko 
móżna kogoś nabrać jeden raz na coś po- 

ego. śe 
(,.-*- Sprawa więc przystępnej gospody w 

*Verkach jest bardzo aktualna, a miałaby 
ona i żę jeszcze dobrą stronę, że przez kon- 
„kurencję obniżyłaby ceny w „Slomiance“, 
kibia Obecnis jest poza konkurencją. | J. J. 

žr =, m——    

i » BIALYSTOK 

* — Pomnik ku czci ofiar mordu bolsze- 
'_ wiekiego w r. 1920. Pod przewodnictwem 

" ks. dziekana białostockiego, Aleksandra Cho 
dyko, powstał w Białymstoku komitet ob- 

_, chodu uczczenia ofiar mordu bolszewickiego 
w roku 1920, który ma za zadanie w dzie- 
siątą rocznicę ich tragicznej śmierci wznieść 

' pomnik ną miejscu stracenia. Wszystkie tor- 
malności, związane z budową pomnika, zo- 
stały już załatwione, przeto spodziewać się 

" należy, że budowa rychło już zostanie roz- 
poczęta. Koszty budowy pomnika pokryją 

: dobrowolne ofiary społeczeństwa  białostoc- 
‚ kiego. Zaznaczyč naležy, že w gronie ofiar 
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w następnym roku będzie ukończony. 

pomordowanych był ś.p. ks. Ryszard Kno- 
belsdori, dawny proboszcz surażski. 

HORODYSZCZE ; 

— Potworny czyn. W miasteczku Horo- 
dyszcze, powiatu Baranowickiego zostało po 
pełnione ohydne przestępstwo. Niewykryty 
sprawca, z widoczną chęcią zemsty, pouci- 
nał języki koniom, należącym do Józefa Oli- 
fierki, stałego mieszkańca Horodyszcza. Ko- 
nie pasły się na pastwisku, odległem od mia 
steczka o ćwierć kilometra i były dozorowa- 
ne przez Jana Szczęsnowicza. Zwierzęta — 
być może oddaliły się, a nieujawniony prze- 
stępca korzystając z ciemnej nocy, dzieła do 
konał. Czyn sprawcy dostrzeżono nad ra- 
nem, to też natychmiast został sprowadzony 
miejscowy weterynarz, który jednakże od 
leczenia odmówił się. Źrebię, którego poka— 
leczenia były lżejsze, opatrzył lekarz wete- 
rynarji w Baranowiczach, natomiast drugie- 
mu koniowi zagraża większe niebezpieczeń- 
stwo. Wogóle wątpliwą jest rzeczą, czy oba 
konie pozostaną przy życiu. Dochodzenie w 
sprawie ujawnienia przestępcy prowadzi po- 
sterunek policji państwowej w Horodyszczu. 

„G. 

ECHA STOLICY 

AUDJENCJE, WYJAZDY, 
PRZYJAZDY. 

P. Marszałek Piłsudski przyjął w Belwe- 
derze delegację estońskiego Keiseliitu w 
osobach ppłk. Augusta Baldera i por. Elma- 
ra Leppe. Płk. Bałder po przemówieniu, w 
którem wyraził w imieniu Keitseliiitu cześć i 
uznanie dla p. Marszałka, wręczył p. Mar- 
szałkowi najwyższe odznaczenia Keitseli tu. 
Po tym uroczystym akcie p. Marszałek Pił- 
sudski rozmawiał przez dłuższą chwilę z de- 
legacją, wykazując wielkie zainteresowanie 
zakresem pracy estońskiego Keitseliitu i jej 
rezultatami. 

  

  

* * * 

Dziś o godz. 18.30 prezes Rady Ministrów 

Walery Sławek udał się do Belwederu, gdzie 

odbył dłuższą konferencję z p. Marszałkiem 

Piłsudskim. 
* * * 

P. minister poczt i telegrafów inż. Igna- 
cy Boerner powrócił z urlopu i z dniem dzi 
siejszym objął urzędowanie. 

LITWA TEŻ OTRZYMAŁA ZGŁO- 

SZENIE NA KONFERENCJĘ  ROLNI- 

CZA 

WARSZAWA. (PAT) Jak się dowiadu- 

je PAT, na warszawska konierenėję rolniczą 

zaproszone zostały przez rząd polski wszyst 

kie państwa, które w czasie marcowej kon- 

terencji w sprawie rozejmu celnego w Ge-* 
newie obradowały w sprawach ściśle zwią- 

zanych z ich zagadnieniami rolniczemi. W 
gronie tych państw znajdowała się również 

i Litwa, która na tej zasadzie otrzymała za- 
proszenie na konierencję warszawską. 

(_. DUży POŻAR. 
LUBLIN. PAT. We wsi Łyniewo : pow. 

Włodawskim wybuchł pożar w zabudowa- 
niach Aleksandra Szulca. Pastwa płomieni 
padły dwa gospodarstwa, przyczem spaliły 
się tegoroczne zbiory. Straty wynoszą oko- 
ło 20 tys. złotych. 

Powiat Brasławski 
Otton Hedeman. Historja powiatu Bra 
sławskiego.. Wilno, 1930 r. Nakładem 
Sejmiku Brasławskiego. str. XX! 483 

Książka o powiecie brasławskim, 
która niedawno ukazała się na półkach 

_ księgarskich, już wywołała głosy, en- 
tuzjastycznie witające niepospolite w 
naszych czasach zjawisko. 

i racja: geneza tej książki jest nie- 
zwykła. Autor, wówczas nauczyciel 

* „brasławskiej szkoły powszechnej, zgo 
dnie z programami  ministerjalnemi 

_ chciał zbudzić w dzieciach zamiłowa- 
nie do przeszłości i zaczął zbierać ma- 
terjały, dotyczące dziejów terenu, na 
którym pracował. 

Luźne wiadomości, przypadkowo 
zebrane przez nauczyciela wyjątkowo 

— — jednak zaciekawiły dziatwę, która na- 
gle poczuła wielką łączność z presz- 
łością., 

„Spalenie Brasławia w r. 1794 
wywarło na nie większe wrażenie, 

niż Racławice i wzięcie Warszawy. 
Obicie w tym samym Brasławiu w 

"r. 1775 przez żołnierzy rosyjskich 
wójta Ziemca, którego potomkowie 

obecnie zamieszkują powiat, — też 

było dla dzieci zdarzeniem pierwszo- 
rzędnem“... 

Przed dziećmi zaczął otwierać się 
nowy Świat: ich skromna, tak uko- 
chana ziemia, zaczęła nagle rozsze- 
rzać granice i ściślej zespalać się z 
dalekiemi ziemiami Polski centralnej; 
ich nieznani przedtem przodkowie za- 
częli wyrastać na bohaterów, uczęstni 
ków dziejowych zdarzeń... 

> 
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Tak wielkie powodzenie pierw- 
szych prób  zaznajamiania dzieci z 
lokalną przeszłością nasunęło autoro- 
wi myśl opracowania dziejów  po- 
wiatu brasławskiego, jako dzieła, któ- 
re przedewszystkiem przydałoby się 
nauczycielom ludowym. ||| 

Myśl tę podchwycił i energicznie 
poparł światły inspektor p. Kazimierz 
Próchnik, który (rzecz niezwykła!) 
wystarał się o dwuletni urlop dla au- 
tora i w ten sposób stworzył  wyma- 
rzone warunki dla pracy naukowej. 

A Rozpoczętą pracą zainteresowało 
się społeczeństwo brasławskie pod 
przewodem p. starósty Żelisława Ja- 
nuszkiewicza. 

MW poszukiwaniach źródeł  archi- 
walnych czynnie autorowi dopoma- 
gał p. Euzebjusz ' Łopaciński, który 
udostępnił autorowi bogate archiwum 
rodziny Łopacińskich. 

Fachowemi wskazówkami służył 
autorowi prof. dr. Ryszard Mienicki. 

Wiele zdjęć do ilustracyj udzielili 
p. starosta Januszkiewicz i dr. Stani- 
sław Lorentz. 

Korektę literacką przeprowadzała 
p. Jadwiga Wachowska. 6 

_ Okładkę i rekonstrukcje herbów 
miast wykonał p. Zygmunt Kowalski. 

Liczny zastęp osób nie wymienio- 
nych z imienia, dopomagał autorowi 
radami, wskazówkami, pomocą czyn 
Na. 

Słowem: Historja powiatu brasław- 
skiego stała się do pewnego stopnia 
pracą zbiorową i na tem polega jej 
największa, bezwzględna wartość!... 

Taki stosunek społeczeństwa do 
pracy historycznej budzi otuchę i wia 
rę w przyszłość. 

JH nanczEE GC GEEŚ EE 
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ycięstwa konserwatystów w Kanadzie 
NOWY YORK. (PAT) Prasa amerykańska poświęca wiele miejsca sen 

sacyjnemu zwycięstwu stronnictwa zachowawczego podczas wyborów w Ka 
nadzie, Zwycięstwo to było p/'rzewidywane, nikt jednak nie przypuszczał 
że konserwatyści uzyskają tak olbrzyimią większość. 

Znamienne jest również, że większość ta obj 
imes''* podkr 

demokratyczne, że zwycięstwo konserwatystów skierowane jest 0- 

  

ne prowincje Kanady. Nowojorski ,, 
sma, 

     łą wszystkie poszczegól- 
podobnie jak i inne pi    

strzem przeciwko Stanom Zjednoczonym, a sprowokowane zostało wysoką 
taryią celną. New York Times“ idzie 
tystów kanadyjskich nazywa pogróż   

tak daleko że zwycięstwo konserwa- 
ką wojny celnej między Stanami Zjedn. 

KRWAWE WIEŚCI z CHIN. 
TEROR NA ULICACH CZANG — SZA. 

HANKOU. (PAT) Donoszą tu z opóźnieniem, spowodowanem przez cenzurę, że 

wojska rządowe ewakuowały Czang - Sza. Ponowriej okupacji miasta przez czerwo- 

nych należy się spodziewać lada godzinę. Tysiące mieszkańców w panice opuszczają 

miasto, Z rozkazu gubernatora prowincji Nonan dziennie podięga egzekucji 250 komu- 

nistów, komuniści zaś ogłosili, iż w drodze 

kich ludzi 
represji poddawać będą egzekucji wszyst- 

wrogiego obozu w latach od 15 do 35, 

ROZWŚCIECZONE BANDY PALĄ I RABUJĄ. 

SZANGHAJ. (PAT)( jak donoszą z godnych zauiania źródeł misyjnych, miasto 

Czang - Sza w czasie zajęcia przez wojska czerwone uległo wielkiemu zniszczeniu. Zbu 
rzono kilkaset wielkich gmachów, przeważnie urzędowych. 

Koncesja europejska nie doznała szwanku dzięki silnej ochronie wojskowej, nato- 
miast spalono i ztabowano 60 domów, należących do misyj cudzoziemskich. Najwięcej 

ucierpiały misje presbiterjańska i norweska. Około 1000 mieszkańców zostało zabitych. 

Urzędowe dane 6 rozmiarach katastrofy 
= we Włoszech 

RZYM. (PAT) Wydany zostanie urzędowy imienny spis osób, które 
poniosły śmierć w czasie trzęsienia ziemi. Naogół liczba ofiar jest znacznie 
mniejsza, niż przypuszczano poprzednio, ponieważ wiele osób, które uważa- 
no za zmarłe odnaleziono wśród gruzów zburzonych miast, lub w ich okolicy 

Sterowiec „R 109“ powrócił do hangaru 
MONTREAL. (PAT) Sterowiec „R. 100'* powrócił z Montrealu po do- 

konaniu lotu nad jeziorem Ontario. 
Według oficjalnego komunikatu sterowiec został lekko uszkodzony, co 

nie wpłynie jednak na termin odlotu jego do Anglji, który ma nastąpić w naj- 
bliższych dniach. 

  

' 

„Jak „pracują” słynne 6.P.U. zagranicą 
W wychodzącym w Paryżu a za- 

łożonym przez grupę byłych urzędni- 
ków sowieckich ze słynnym p. Biesie- 
dowskim na czele, czasopismie „Bor- 
ba*, ogłoszona została odezwa do 
„robotników i włościan Związku so- 
wieckiego“, poddająca ostrej krytyce 
regime Stalina i piętnująca w słowach 
dosadnych i przekonywujących całą 
gospodarkę sowiecką. (Odezwa sama 
w sobie nie przedstawia nic szczegól- 
nie interesującego. ' Dziesiątki podob- 
nych odezw ogłaszają ciągle pisma 
emigracyjne, a dziesiątki tysięcy ulo- 
tek, piętnujących rząd moskiewski, 
krąży wszak stale z rąk do rąk,- po 
całym obszarze ZSSR. Odezwa, ogło- 
szona teraz w „Borbie“, zasługuje je- 
stroną polityki sowietów obznajmie- 
ni, — byli wszak do niedawna na rzą- 
dowej służbie sowieckiej i w niejednej 
„тобос!е“ sami brali udział  ilustru- 
ją swoje dowodzenia faktami i cyira- 
mi, a fakty te i cyfry są naprawdę 
niesłychanie ciekawe. 

Okazuje się, że w Moskwie co mie- 
siąc asygnuje się na szpieg. i prowo- 
katorską robotę zagraniczną, oczywi- 
ście z budżetu państwowego, a więc z 
pieniędzy podatników, 2 i pół miljona 
dnak na to, by jej poświęcić odrobinę 
miejsca. Autorzy jej bowiem, ludzie 
bezwątpienia doskonzle z zakulisową 
dolarów, co czyni rocznie okrągłą 
sumkę 30 miljonów dolarów, czyli bli- 
sko 300 miljonów złotych. 

Na co idą te pieniądze? Głównie 
na utrzymanie zagranicznych agentów 
G.P. U. oraz na przekupywanie cu-. 
dzioziemców, mogących oddać prowo 
katorskiej i szpiegowskiej robocie So- 
wietów poważniejsze usługi. Oto nprz. 

Każdy naukowiec czy literat może 
pracować intensywnie tylko wówczas 
gdy gię wytwarza przychylna atmo- 
stera i gdy wie, że na wynik jego 
pracy czekają z zaciekawieniem i'nie- 
cierpliwością. ` 

Pod tym względem prowincja za- 
wstydza Wilno, dając szereg budują- 
cych przykładów. Wysiłek Słonima, 
Grodna a szczególnie Brasławia jest 
(uwzględniając wileńskie zasoby i 

możliwości) bez porównania większy 
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niż Wilna. 
Prowincja zabrała |głos w sposób 

zdecydowany, wskazała drogę histo- 
rykom i literatom i rzuciła nowe my- 
śli, które oby zakiełkowały na gruncie 
wileńskim, gromadząc tu ludzi chęt- 
nych i zdolnych do pracy na szerszą 
skalę. 

O pewnych projektach, które się 
nasuwają na myśl w związku z ru- 
chem, wyraźnie są zaznaczającym na 
prowincji, powiem przy sposobności 
później, dziś więc tylko podkreślę to 
radosne zjawisko, mogące zbudzić 
wiarę i entuzjazm w każdym prawdzi- 
wym miłośniku swego kraju i jego 
przeszłości. 

Z tego względu nie będzie dość 
podkreślania znaczenia Historji po- 
wiatu brasławskiego, nigdy nie będzie 

za wiele podziękowań pod adresem 
osób, które się nie przestraszyły  ol- 
brzymich przeszkód, stojących na 
drodze przed realizatorami poważne- 
go przedsięwzięcia i które dały in- 
nym świetny i godny naśladowania 
przykład!... 

Sprawiedliwość każe jednak  za- 
znaczyć, iż entuzjazm, który budzi 
książka p. Hedemanna, jako zjawisko, 

dwa takty, które dla przykładu cytu- 
ją autorowie odezwy: W roku 1924 
G.P. U. za sumę 20 tysięcy dolarów 
uzyskało „współpracę* dwóch konsu- 
lów państw sąsiadujących z Z.S.S.R, 
— fińłandzkiego w Constanzy i litew- 
skiego w Białogrodzie. Pozostając na 
służbie swoich rządów, obydwaj ci 
konsulowie — zapewnia odezwa — 
przez bardzo długi czas byli jednocze- 
śnie agentami G. P. U. a mając dostęp 
do sier urzędowych krajów, gdzie byli 
akredytowani, dostarczali Sowietom 
bardzo cennych i wiarygodnych infor- 
macyj. Na podobnych warunkach był 
„Zaangažowany“ na służbę sowiecką 
jeden z szetów Siguranzy rumuńskiej. 

Bardzo drogo kosztuje Sowiety (no 
i podatnika sowieckiego) utrzymanie 
berlińskiej agentury G.P.U. Najniższa 
pensja, jaką Sowiety wypłacają swym 
berlińskim współpracownikom, to 100 
dolarów miesięcznie. Dodać tylko trze 
ba, że liczba. tych „współpracowni- 
ków'* wynosi w samym tylko Berli- 
nie przeszło 100 osób, a liczba agen- 
tów, zatrudnionych w innych miastach 
Rzeszy, jest parokrotnie wyższa. We- 
dług skrupułatnego obliczenia, uczy- 
nionego przez autorów odezwy, bud- 
żet berlińskiej agentury G.P.U. wyno- 
sił w r. 1922 — 20.000 dolarów mie- 
sięcznie, w roku następnym — 35.000 
w r. 1924 — 45.000 a w 1925 roku — 
ani mniej, ani więcej tylko 70.000 do- 
larów na miesiąc. Dziś podobno koszt 
agentury berlińskiej spadł do 50.000 
dolarów miesięcznie, a to z tego po- 
wodu, że w międzyczasie potworzyły 
Sowiety szereg innych ośrodków szpie 
gowskich. 

w miarę poznawania treści, zacznie 
dość gwałtownie się zmniejszać, aż 
wreszcie ustąpi miejsca pewnej roz- 
terce. 

Wysiłek tak autora, jak i osób ży- 
czliwych, jest doprawdy imponujący, 
ale rezultat niestety nie odpowiada 
temu wysiłkowi. 

Było to do przewidzenia. Monogra 
fje należą do najtrudniejszego rodzaju 
prac naukowych i wymagają przynaj- 
mniej dobrego, jeżeli nie doskonałego, 
opanowania metody badań nauko- 

wych. Dzieło p. Hedemanna było 
pierwszą jego drukowaną pracą, me- 
tedy badań autor nie opanował, zre- 
szta, jak sam zaznaczył, bał się, „wy 
stąpić w birecie i todze profesorskiej, 
czując, że będą mu się marszczyły i 
niekoniecznie do figury pasowały”. 

Strach ten jednak długo nie 

Jak zaznacza we wstępie sam au- 
tor, „wielkie powagi naukowe* radziły 
mu (całkowicie słusznie!) albo dać 
podręcznik szkolny, pozbawiony ba- 
lastu naukowego i zawierający opra- 
cowania tematów t. zw. szerokich 

zaciekawień, albo też dać ściśle na- 
ukową monografję. 

W pierwszym wypadku od autora 
naležalo wymagač „tylko“ talentu li- 
terackiego, w drugim — erudycji na- 
ukowej i posiadania metody badań. 

Autor nie usłuchał dobrych rad i 

wybrał drogę pośrednią, niewątpliwie 
najtrudniejszą, bo łączącą dwa różne 
pierwiastki. 

Nie ulega wątpliwości, że wybie- 
rając tę drogę, żanadto się zapatrzył 
autor w „Powiat Oszmiański*, zapo- 
minając jednak, iż ś. p. Czesław Jan-   

IV, Podobnie ja! 
nętrznej tak też 

Fiie jest "0. 

dzielnym pa 

Równolegle 

artystyczną wys 

nurtem płynący, d. 

stępowego udoskon: я ) 

tradycyjnych, tak ś związanych z psy- 

chiką człowieka kultu: Inšgo. Tradycja taj 

wytwarzana przez wieki stopniowe roz- 

woju, skupiała w sobie odrębno: 
dualne poszczególnych środowisk 
nych i stawała się wskutek tego niejako wy- 

kładnikiem nacjonalizmu w e. Na pier” 
wszy już rzut oka różnią się od siebie wnę. 

trza włoskie od francuskich (owe style Lud- 

wików!), angielskich lub niemieckich, i 

wszędzie tamm, gdzie sztuka rozwijała się 

bujniej i obficiej, tem wyraźniej występują 

w niej cechy odrębności narodowej. 
Zwłaszcza ostatnia wojna europejska, 

która zelektryzowała poczucie nacjonalizmu 

we wszystkich nąrodach, wpłynęła w znacz- 

nymi stopniu na spotęgowanie się cech na- 

cjonalistycźnych w sztuce wogóle, a w dzie- 
dzinie dekoracji wnętrz w szczególności; to 

też, pomimo całej wrzaskliwości propagan- 

dy konstruktywizmu w czasopismach i na 

wystawach, do mieszkań prywatnych nie 

dociera on prawie wcale, pomijając nieliczne 

wypadki krańcowego snobizmu. Być może, 

iż z cze , gdy konstruktywizm się rozw 

nie i zróżniczkuje, gdy będzie w stanie na 
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ój sposób uwydatnić odrębriości psychik 

dego narodu, gdy z roli „burzycicia tra- 

* przejdzie do spokojniejszego С 

a w Oparciu się o tradycję, wó 

dopiero stanie się on naprawdę popular: 

Natomiast dziś jeszcze obserwujemy w 
kształtowaniu wnętrz i sprzętów zdecydowa 

ną tendencję do swobodnego przetwarzania 

form tradycyjnych, w oparciu się 0 ostatni 

bogato wyposażony styl klasycyzmu, 
panował na przełomie XVIII i XIX w., zwła- 
szcza w jego interpretacji francuski -|, znad 

nej pod nazwą stylu Cesarstwa (Empire u) 
jak również jego form pochodnych, d!l2 kte 

rych utarło sie określenie niemieckie 

meier* (o stylach tych poemówimy później 

nieco obszerniej). Nie jest to bynajmuaiej ja 

kimś nakazem bezwzględnym; nieraz arty- 

sta sięga znacznie dalej wstecz, by znależć 
punkt oparcia dla ujęcia stylowego 4 
dzieł, nie chodzi bowiem tyle o same tp 

podstawowe, ile raczej o nowy, „dz 
sposób w ich interpretacji. Jako r 
pod tym względem bardzo charakte 
ny posłużyć miogą ciekawe wnętrza, z 

jektowane i wykonane przez najwy: 
szych naszych artystów dla Pawiło: 

skiego na Wystawę Sztuki Dekorąc 

Paryżu w r. 1925. Przedstawiony na ilu: 
cji gabinet, skomponowany przez prof. 

zeła Czajkowskiego, pomimo całej nowoc28 

snošci w traktowaniu form, wiąże się 

niczo z formami baroku polskiego z ke 

ca XVII w. prof. ]. Kłos. 

    

    

    

    

     

    
      

   

   

    

   
    

    

   
   
   

  

    

    

  

     

  

  

  

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
13 SIERPNIA. 

1-sza armja: 

Front północny. W dniu dzisiej- 
szym rano 21-sza dywizja sowiecka 
rozpoczęła bój bezpośrednio o Warsza 
wę, nacierając na pozycje naszej 11-ej 
dywizji piechoty na odcinku od Zału- 
bicz po Kraszew. Gdy natarcie to nie 
zdołało złamać oporu naszych oddzia- 
łów..Rosjanie ponowili uderzenie w go 
dzinach popołudniowych, wprowadza- 
jąc do walki oprócz 21-ej dywizji, je- 
szcze dwie brygady 27-ej dywizji so- 
wieckiej. Z tych 87-ma brygada so- 
wiecka uderzyła od Dybowa na Radzy 
min, a 80-ta brygada od Kraszewa na 
Ciemną. * 

W następstwie tego natarcia pier- 
wsza linja obronna została przełama- 

na a miasteczko Radzymin wpadło w 

ręce nieprzyjaciela. 

Na reszcie frontu 2-ej armji słab- 

sze ataki nieprzyjacielskie zostały od- 

parte. ' 

5-ta armja: 15 armja sowiecka roz 
poczęła forsowanie rzeki Wkry, na za- 

chód od Nasielska. Oddziały korpusu 

kowski posiadał talent literacki z łaski 
Bożej i że w okresie pisania swej mo- 
nografji, którą skromnie nazwał „Ма- 
terjałami do dziejów ziemi i ludzi“, — 
miał poza sobą blisko 25 lat pisarskiej 
działalności, nie „mówiąc już o wyjąt- 
kowej znajomości terenu. 

Nic też dziwnego, że inne wyniki 
osiągnął p. Cz. Jankowski, a inne P- 
O. Hedemann. 5 

Stosunek autora do „ciężkiej arty- 
lerji naukowej”, z którą nie chciał: się 
rozstać, bo „za bardzo się z nią „Zžyl 
— jest doprawdy osobliwy, bo jak na 
ciężką artylerję stanowczo za lekki!... 

Z rozbrajającą szczerością mówi 
autor w zakończeniu (str. 459), iż, 
pragnąc prędzej skończyć pracę, mu- 
siał „ogłuchnąć i oślepnąć na nowe 
zdobycze archiwalne, to nigdyby dru- 
ku do końca nie doprowadził'|... 

Stawianie sztucznej tamy w bada- 
niach naukowych, odrzucanie mater- 
jału, którego Się nie zna wcale, ale o 
którego istnieniu się wie, przystępowa 

nie do pracy przed możliwie wszech- 
stronnem opanowaniem źródeł — jest 
z punktu widzenia naukowości grze- 
chem śmiertelnym, który autor po- 
pełnił nie zdając nawet sobie sprawy 
z jego znaczenia!.... 

Pracę swoją zbudował p. Hede- 
mann' prawie wyłącznie na źródłach. 
archiwalnych, czyli na. materjale 
przedtem nikomu nieznanym. Ale-- 
Akta archiwalne wymagają specjalne 
go opracowania, gdyż oświetlają P<- 
wne zdarzenia, nie dając odpowied- 
niego tła. 

W celu odtworzenia tła ogólnego i 
nowego wyzyskania faktów, przedtem 
skądinąd znanych, trzeba sięgnąć do 

ję 

/ czacza. Ataki odpartó. Grupa pułk. ž 

my tam prace przestarzałe lub komip 

             

   

     

     

   

      

   

    

   
   

     
   

  

    
     

   

   

     

          

     
   

   

    
    

  

    

   

konnego Gaja osiągnęły Wisię 
Włocławkiem i Nieszawą. 

Front środkowy. Wykonywu 
akcję w związku z przegrupowanie 
do uderzenia 3-cia dywizja piecho 
legjonów po ciężkich walkach z 7-n 
dywizją sowiecką opanowała wie 
rem Hrubieszów. W rejonie Ch 
nieprzyjaciel został wyrzucony 

+ . xd 
wschodni brzeg Bugu. 

W” dniu dzisiejszym dów: 
frontu środkowego objął osobi* 
czelny Wódz. į Й 

Front południowy. Na odcinku 
działów ukraińskich nieprzyjacie! 
łował siorsować Strypę w rejoni: 

strzębskiego zdobyła Sokal po trz% 
dzinnej walce. й 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOW 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TUR 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPC 

DO 10 SIERPNIA R. B. 
(ATS 

literatura zdziwi Szczerze każdego К 
Hedemann, ale jak!.... Podana przez? 

literatury historycznej. Zrobił ta i p 
storyka:. CZEM kierował się autór 
doborze drukowanych  dzieł?... Obo 
rzeczy powszechnie znanych „spoty! 

lacje bez wartości naukowej, matc 
miast brak szeregu podstawowych 
dzieł... 

Niewyzyskanie istniejącej litera 
tury przedmiotu, dotyczącej poszcze” 
gólnych zagadnień (rozbiory 1: 1794, 
1812, 1831, Unja kościelna i t. p.) 
jest drugim grzechem śmiertelnym, 
popełnionym przez autora. 

Na tem, niestety nie koniec. W pgż 
siadanym materjale archiwalnym au- 
tor literalnie utonął. Tego | materjału 
znalazło” się dużo, aż za dużo, trzeba 
więc było pewną część odrzucić, z ш- 

nej skorzystać w osobnych pracach Ё. 
tylko z pewnej i założyć mocną; 
fundamenty pod SW0j4  Monogrą 

Trzeba było wyzyskać dokumegi 
tylko najtreściwsze i najbard! 

charakterystyczne. Autor  zastoso 

inne kryterjum: wybrał dokumen 
najbardziej... efektowne!... Skutek by 
niezawodny: dzieje powiatu brąsław, 
skiego zaczęły wyglądać tak, jakgdy,.! 
by marszałkami, starostami, podko: 
mornymi, sędziami brasławskiemi > | 
ciągu szeregu wieków byji 1edaktficz 
rzy „Czerwonego Expresu*|,,, 3 

I to był trzeci grzech, popełni 
przez autora w jego Pracy. W. 

i (d. n.) 
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BUJANIE w PRZESTWORZACH Proce 
Wyścig awjonetkowy dookoła Eu- 

ropy zainteresował i podobał się wszy 
stkim. Naprawdę wspaniała impreza: 
nie nudny, mozolny raid samochodo- 
wy, gdzie silne jak smoki maszyny z 
racji głupiego regulaminu dostają pun 
kty karne za rozwinięcie przyzwoitej 
szybkości, gdzie większą korzyść przy 
nosi dobrze paląca się latarnia niż 
„piorunująco przebyty etap — nie, wy- 
ścig awjonetek był prawdziwym wy- 
ścigiem — nie żadnym przydługim 
spacerem. 

Anglicy nadali tempo. Trzeba było 
_prźebyć 26 etapów w przeciągu 12 dni 
/— przyczem decydował czas osiągnię- 
ty na poszczególnych odcinkach. Zda- 
wało się zatem, że pośpiech jest zbęd- 
ny: of przebywać dwa, trzy etapy 
dziennie —- można być zwycięzcą. 

Zryw Anglików dodał wszystkim 
bodźca; jak oni lecą na całego — to 
wstyd innym trzymać się kunktator- 
skiej metody, wstyd po trzech dniach 
zostać o 1000 kilometrów z tyłu — 
więc dalejże spiawiać etapy. 

Komu nie zaimponuje taki wyścig? 
Pierwsze śniadanie w Amsterdamie, 
drugie — w Brukseili, obiad w Ha- 
wrze, podwieczorek w Londynie, kola- 
cja w Douwre. Mój Boże! I pomyśleć, 
że tylu ludzi długo zastanawia się i 
waha czy jechać na niedzielę do Land- 
warowa, czy warto się męczyć podró- 
Žą! A tylu innych opowiada z dumą: 
jeździłem do Warszawy... jest też o 
czem mówić. 

Butler złamał śmigło w Poznaniu i, 
został zdyskwałliiikowany choć dole- 
«ciał pierwszy do Berlina. Temniemniej 
w oczach laików jest zwycięzcą — 
był przecie najszybszy. 

Kobiety też się popisały; miss 
Spooner zajęła lepszą lokatę od wielu 
mężczyzn, lepszą od naszych zawod- 
ników. Gdy wylądowała na lotnisku w 
Mokotowie brudna, niechlujna, robią- 
ca wrażenie starego grata — awjonet 
ka, zdziwiłem się niepomiernie. Oka- 
zało się jednak, że maszyna jest dosko 
nała, jeśli kto był starym gratem to 
chyba sama miss Spooner — szpetna, 
niezachęcająca, koścista wiedźma o 
wielkim nosie i olbrzymich kłach. Za- 
buigotała coś po swojemu, poklepała 
urzędnika celnego, grzebiącego w jej 
kuterku po plecach i poszła zjeść 
obiad najspokojniej w świecie. Pani 
Butler, żona tego, co pędził pierwszy, 

  

  

  

służyła miss Spooner za mechanika i 
wywiązała się sumiennie ze swych 
obowiązków. Obejrzała maszynę, po- 
st. ukała tu i ówdzie, przykręciła parę 
śrubek, kazała nalać benzyny. Zna się 
chyba baba na rzeczy, a jednak pan 
Butler wziął sobie innego mechanika 
— nie chciał żony; może ma jej do- 
syć w domu — chce chociaż podczas 
raidu mieć głowę spokojną.... 

Nasi byli szalenie fetowani: okla- 
skiwano Płonczyńskiego i Bajana do 
upadłego. Robili wrażenie zmęczo- 
nych, nawet wyczerpanych — a no, 
brak treningu, należytego przygoto- 
wania. 

Sądząc z pogłosek i wieści z raidu 
to poprostu nie byli wcale przygoto- 
wani. Na samoloty wsiedli w ostatniej 
chwili — ani jednego próbnego przed- 
"tem lotu, oczywiście nieznajomość ma 

, Szyny nie mogła im wyjść na dobre. 
kazało się też, że wszyscy nasi lot- 

nicy są zbyt łatwowierni i poczciwi: 
przylecieli gdzieś — poszli spać zo- 
stawiwszy aparat na łasce Bożej, Na- 
zajutrz nic nie klapuje: piasek w ba- 
ku, kamyki w motorze — długa na- 
prawa, punkty karne. Wytrawni rai- 

;dowcy cudzoziemcy, znając metody 
į NS reojne, zostawiali stale kogoś 
е\, 

| “r 

aš 
° @ 

a noc na stražy swych 
nasi zapiacili irycowe. 

samolotów, 

_ Już to sukcesu nie odnieśliśmy: na 
12 startujących i 4 dobrnęło do końca. 
Mówi się o pechu, oczywiście w sto- 
sunku do niektórych miał on miejsce, 
ale tąki Karpiński mógł przecie zre- 
perować sobie wcześniej ślepą kiszkę, 
Muśleński sprawdzić motor przed od- 
otem, Więckowski przeczytać uważ- 
nie regulamin i t. d. Maszyny mamy 
dużo gorsze — to zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, ale i lotników znacznie 

" słabszych — zdaje się. 

„Szkoda naprawdę Orlińskiego. Na- 
zwisko mówi zą siebie — dużo Pola- 

+ ków nie potrafi wymienić ani jednego 
polskiego lotnika oprócz niego wła- 
Śnie. Francuzi mają Coste'a, Le Brix, 
Pelletier d'Qisy, Arrąchard'a, Anglicy: 
Campbella, Włosi: Pineda, Ameryka- 
nie: Lindberga, Niemcy: Eckenera, Mo 

„Skale: Czuchnowskiego — a my Orliń- 
- Nkiego. To jedyny polski lotnik, który 
(oś ma za sobą, wyczyn, którego mo- 
"$ą4 mu _ pozazdrościć cudzoziemskie 

asy. Przyjemnieby było widzieć Orliń 
skiego na czele — jeśli już nie wszy- 

LETNISKO—LANDWARÓW 
Przy samej stacji drogi żelaznej sprzedają się parcele pod wille dla osób lub 
stowarzyszeń pragnących mieć letniska 

na w uroczej, suchej i zdrowotnej 

Oświetlenie 
Na miejscu kościół, poczta, telegraf, telefon, apteka. 

Komunikacja kolejowa i autobusowa (co godzinę) z Wilnem. 

Ceny przystępne, warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne, 

Zwracać się do Zarządu majątku Landwarów lub do Pierwszej Spółki Parcela- 
cyjnej w Wilnie, Mickiewicza 4. 

stkich — to przynajmniej naszych kie- 
rowców. 

Dodatkowe imprezy w Berlinie ze- 
psuły tylko całość wyścigu. Jaki ma 
sens kazać lotnikom przelatywać mo- 
żliwie najbliżej rozwieszonego sznur- 
ka, mierzyć długość startu i lądowa- 
nia, zużywanie benzyny. Są to rzeczy 
zajmujące, ale tak różne od wspaniałe- 
go wyścigu, że trzeba było je całkiem 
odseparować. Broad i Butler wygrali 
wyścig, Niemiec Morzik . może sobie 
być pierwszym w tych fidrygałkach — 
poco łączyć rzeczy tak niewspółmier- 
ne? 

Starsi ludzie nie chcą się przeko- 
nać do lotnictwa. W Polsce nie przy- 
bywa linij, ale ubywa — skasowano 
ostatnio Warszawa — Kraków z bra- 
ku pasażerów, stare pryki, dyrekto- 
rzy, prezesi jeżdżą pierwszą klasą — 
nie chcą korzystać z samolotu. 
gruncie rzeczy nic dziwnego — niejed 
na nasza prababka uważała kolej za, 
niebezpieczną herezję i wolała wlec 
się karetą wzdłuż toru kolejowego. 

Zato wśród młodzieży jest dziś wiel- 
ki pęd do lotnictwa. Ten iów chciał 
by się nauczyć pilotować, chciałby 
mieć swój własny aparat. Jak to zro- 
bić? Kursów szoferskich jest bez liku 
— kto gdzie widział kurs lotniczy. W 
wojsku mnóstwo się dopomina o przy- 
dział do lotnictwa — nie wiem czy jed 
na pięćdziesiąta rekruta zostaje wy- 
słuchana. 

Jak przyjemnie mieć awjonetkę i 
latać sobie. Taki Babiński zmieniając 
mieszkanie, przenosząc się z Pragi na 
Ochotę przewoził balję i kucharkę 
awjonetką. 

Znam też jednego młodego porucz- 
nika, który co niedziela ładuje swą 
narzeczoną do awionetki i gazu -— па 
chybił trafił w głąb kraju. Lądują 
gdzieś w pobliżu okazałego dworu — 
wszyscy wybiegają, witają, zaprasza- 
ja, częstują. Spędzą sobie tam pół 
dnia, połażą po parku, najedzą się kur 
cząt i gruszek, zgrają parę robrów w 
bridża, poznają dużo  syrgpatycznych 
ludzi, zostaną zaproszeni 

czorem wracają do Warszawy, a na- 
zajutrz do biura. 

No? komuby się nie podobała taka 
niedziela? Bodaj to być narzeczoną 
takiego porucznika. Jedynym  telerem 
jest, że zmienia je najdalej co trzy ty- 
godnie. Karol. 

EM 
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Coraz to z innej strony świata docho- 
dzą nas wiadomości o wielkich katastrofach 
przyrodniczych. Otwiera się ziemia z głu- 
chym pomrukiem, zapadają się w otchłań 

"niebytu miasta i ludzie, giną z powierzchni 
odwieczne pomniki kultury i sztuki. 

Poprzez kraje dalekie idzie echo nie- 
szczęścia. Niepewny swego jutra daleki 
człowiek z lękiem spoziera dokoła. Co kryz 
je w sobie jeszcze tajemnica ziemi? Czy 
nie przypomną się znów straszne dnie 
Birmy-Pegu i Shedagonu. 

Jak zabezpieczę się przed nową katastro 
ią? Jak „odczynię* nieszczęście? 

„Niewierny“ jest  wulkan. Niespokojnie 
jest cztowiekowi na nim. Przeražony szuka 
ratunku. Gotów jest na wszelkie ofiary, 
aby mieć wreszcie ten stały grunt pod no- 
gami. bezsilny jest wobec nich człowiek. 

A my dalecy, szczęśliwi ludzie,  któ- 
rzy czytamy o tych dalekich katastrofach, 
które nam nie grożą, współczujemy bied- 
nym nieszczęśnikom, a jednocześnie odczu- 
wamy silniej własną pewność. Wszak nam 
niegrożą wulkany. 

Czyż tak, szczęśliwy człowieku? 
Zapomniałeś, że każdy człowiek, żyje na 

wulkanie niepewności. Może łatwo zniknąć 
z powierzchni tej ziemi, naskutek zwykłe- 
go wypadku ulicznego, względnie nagłej 
choroby. 

Cieszmy się życiem, lecz nie zapominaj- 
my, że nie jest wieczne. Wulkan może 
w każdej chwili wybuchnąć! 

Gdy myślimy o odejściu z tego pado- 
łu ziemskiego, wspomnijmy o tych bliskich 
i drogich sercu, których pozostawiamy na 
pastwę losu, być może bez żadnego opar- 
cia materjalnego. 

Gdy staną nad otchłanią nędzy, jak bę 
dą myśleć o tym, który porzucił ich nie- 
zabezpieczonych? 

Kto się nie ubezpieczył dotąd na życie 
w P. K. O. niech się pośpieszy. Człowiek 
odkładający stale chociaż niewielką kwotę 
(można od 3 zł.) na polisę ubezpieczeniową, 
jest tym człowiekiem twardym, wytrwałym, 
który potraf i ochronić swoich — bliźnich 
przed wulkanami losu. EL 

     
   

       

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

Zakład malarski | 
Walerjana Wožnickiego 

Wilno,] ul. Wileńska 5. 
Wykonywa wszelkie roboty malarskie 1 - 
pozłotnicze kościelne, pokojowe i 
szyldowe jak w mieście tak i na 

> prowincji 

Szyldy emaljowe wypalane.     

lub stałe mieszkania w bliskości Wil- 
miejscowości przy lesie i jeziorze. , 
elektryczne. 

W. 

serdecznie , 
przez właściciela i sąsiadów — wie-“ 

SE OW © 

s wileńskiego przemysłowca przeciwko 
sowieckiemu przedstawicielstwu 

SĄD PRZYSĄDZIŁ PIĘĆ TYSIĘCY DOLARÓW. 

Mieszkaniec Wilna niejaki Mełamed 
zorganizował kilka lat temu niewielką 
fabryczkę nici. Fabryka została zare- 
jestrowana i fabrykaty jej wypuszcza- 
ne były w świat pod marką „Podko- 
wa“. 3 

Po pewnym czašie p. Mełamed za- 
uważył, że w wielu firmach obsługiwa, 
nych dotychczas przez jego fabrykę 
pokazały się nici innej fabryki, a mimo 
to opatrzonych tą samą marką fabry- 
czną „Podkowa“. : 

Jak się okazało były to nici pocho- 
dzenia sowieckiego, a mianowicie by- 
łej t.zw. newskiej manufaktury, przy- 
wiezione do Polski i sprzedawane 
przez sowieckie przedstawicielstwo 
handlowe. 

Czując się pokrzywdzonym p. Me 
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2. słońca o godz, 7 m. 6 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
U. S. B. w Wilnie. 
z dnia 12. VIII. 1936 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 751> 

Temperatura Średnia -l- 18 

Temperatura najwyż za -|-22 

Temperatura najniższa -l- 14 

Opad w milimetrach: 2 ; 
Wi 
ы ; Zachodni 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: — 

URZĘDOWA 

— P. wojewoda wyjechał na urlop. Pan 
wojewoda Wł. Raczkiewicz rozpoczął z 
dniem dzisiejszym *4-tygodniowy urlop wy- 
pcczynkowy udając się nad polski Bałtyk. 
Urzędowanie objął p. wicewojewoda Stefan 
Kirtiklis. 

— Spis majątku państwowego Polski. 
Ministerstwo skarbu pracuje obecnie nad 
dokonaniem obliczenia wartości majątku 

* państwowego. 
Na mocy zarządzenia ministerstwa wszy 

stkie urzędy mają dołączyć do zamknięć 
rachunkowych za rok 1928 — 29 wykaz 
szacunku majątku państwowego. 

Wykaz ma obejmować: place, grunty, 
uprawne, lasy, nieużytki, budynki, drogi bite 
bocznice, urządzenia siły i Światła, maszyny, 
urządzenia biurowe, laboratoryjnej, Środki 
lokomocji i t. d. 

— Konierencja p. wicewojewody z dele 
gacją piekarzy. Pan wicewojewoda Kirtiklis 
przyjął dzisiaj między innemi delegację tu- 
tejszych piekarzy z prezydentem Izby Rze- 
mieślniczej Szumańskim na czele. 

Delegacja przybyła w sprawie stosowa- 
nia przepisów o mechanizacji i uporządko- 
waniu zakładów piekarskich. Pan wicewoje- 
woda oznajmił delegatom, że piekarnie mu- 
szą być bezwarunkowo dostosowane do 
nowoczesnych wymagań a ewentualne ulgi 
będą stosowane tylko indywidualnie do po- 
szczególnych zakładów i to jedynie w ra- 
mach obowiązujących przepisów. 

— Przepisy o wyborze sędziów powia- 
towych. jak wiadomo, rozporządzenie Prezy 
denta Rzplitej o ustroju sądownictwa pow- 
szechnego przewiduje wybory sędziów po- 
koju przez ludność poszczególnych okręgów. 
Opracowane będą szczegółowe przepisy do- 
tyczące przeprowadzenia tych wyborów. 
Każdy obywatel mający ukończonych lat 
30, znajomość języka polskiego w słowie i 
pismie oraz wykształcenie conajmniej 6 klas 
będzie mógł kandydować na sędziego. 

— Podatki w sierpniu.  Ministr. skarbu 
przypomina płatnikom podatków  bezpošre- 
dnich że w bm. przypadają terminy płatno- 
ści podatków: 

Do 15 bm. — państwowy podatek prze- 
mysłowy od obrotu, osiągniętego w z.m. 
przez przedsiębiorstwa handlowe 1 i 2 ka- 
tegorji i przemysłowe I — 5 kategocji, pro- 
wadzące prawidłowe księgi handlowe Oraz 
przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze: 

Do tej samej daty — odroczona zaliczka 
na poczet podatku przemysłowego od obro- 
tu za 2 kwartały rb. w wysok. 1/5 kwoty 
tegoż podatku, wymierzonego za r. 1929; 
przez przedsiębiorstwa przemysłowe i han- 
dlowe nie sprowadzące prawidłowych ksiąg 
handlowych oraz przez zajęcia przemysło- 
we; 

Podatek dochodowy od uposażeń  służ- 
bowych, emerytur i wynagrodzeń za najem- 
ną pracę w ciągu 7 dni po dokonaniu po- 

trącenia; ! 
„ Do dnia 31 bm. państwowy podatek od 

nieruchomości za kw. 2 rb. 
s Do tejże daty podatek od lokali za kw. 

-C1; 
. Takiż — państwowy podatek od  pla- 

ców budowlanych za kw. 3. 

Nadto w sierpniu płatne są zaległości 0- 
roczone lub rozłożone na raty z terminem 

płatności w tym miesiącu, tudzież podatki 
na które płatnicy otrzymali nakazy płatnicze 
z terminem płatności w m. b. ^ 4 

WOJSKOWA 
— Podoficerska szkola lotnicza dla ma- 

łoletnich. Na podstawie zarządzenia p. mi- 
nistra spraw wojskowych powstaje w Byd- 
goszczy szkoła podoficerska lotnictwa — @а 
małoletnich. W roku bieżącym rok szkolny 
rozpocznie się l-go listopada: termin wno- 
szenia podań upływa z dniem 15-go wrześ- 
nia. Nauka trwa 3 lata na kosztSkarbu Pań- 
stwa, poczem uczniowie obowiązani są od- 
służyć w charakterze podoficera zawodowe 
go po 3 lata za każdy rok nauki. Do szkoły 
przyjmowani będą chłopcy w wieku od 15 
do 18 lat, posiadający ukończoną  conaj- 
mniej 6 lub 7-klasową szkołę powszechną 0- 
raz odpowiadający warunkom zdrowotnym 
W roku szkolnym 1930 — 31 będą przy imo 
wani przedewszystkiem małoletni, posiada- 
jący przysposobienie wojskowe 1-go stopnia 

MIEJSKA 
— Pożyczka na cele inwestycyjne. Magi 

strat otrzymał z BGK pożyczkę w wysokoś- 

lamed skierował sprawę na drogę są- 
dową prosząc o. przysądzenie mu ty- 
tułem odszkodowania za poniesione 
straty sumy 15 tys. dolarów. 

Sąd Okręgowy uznał pretensje te 
za słuszne i przyznał całą sumę. 

Przedstawicielstwo sowieckie zało 
żyło przez swego obrońcę skargę ape- 
lacyjną. Sprawa znalazła się przed kil- 
ku dniami na wokandzie sądu, który 
po rozpoznaniu jej zmienił wyrok Są- 
du Okręgowego i przyznał poszkodo- 
wanemu fabrykantowi odszkowanie w 
sumie 5.000 dolarów. 

Sprawa ta wywołała w wileńskich 
sferach kupieckich duże zainteresowa 
nie i ostatnio była często tematem roz- 
mów. 

KA 
ci 300 tys. zt. na cele inwestycyjne i po- 
dzielił ją w sposób następujący: 210 tysięcy 
złotych przyznano na wodociągi i kanalizocję 
75 tys. zł. na elektrownię i resztą pozosta- 

  

łych pieniędzy na prowadzenie pomiarów 
miejskich. 

— Eelektrownia kolejowa ma być  zli- 
kwidowana. Magistrat prowadzi pertraktacje 
z Wileńską Dyrekcją Kolejową w sprawie о- 
bjęcia dostarczania prądu elektrycznego dla 
objektów kolejowych i miejscowości pobli- 
skich, jak Landwarów, Troki, Porubanek i 
Kolonja Kolejowa. 

W dniu wczorajszym w Magistracie u- 
zgodniono stanowisko w tej sprawie i w ra- 
zie dojścia do porozumienia elektrownia ko 
lejowa będzie zlikwidowana. 

— Kredyty budowlane. BGKr. przyznał 
kredyty na rozpoczęte już roboty budowla- 
ne 16 osobom i instytucjom spółdzielczym 
w wysokości 1.169.500 zł. Również przyzna 
no 375 tys. zł. 12 osobom na zapoczątkowa- 
nie robót budowlanych. 

— Spółdzielnia mieszkaniowa pracowni- 
ków miejskich. Wśród pracowników samo- 
rządu wileńskiego zawiązała się  spółdźiel- 
nia mieszkaniowa która przystępuje w naj- 
bliższym czasie do zrealizowania projektu 
budowy domów mieszkaniowych przy ulicy 
3 Słomianka i na dawnym Placu Broni. Sta- 
tut stowarzyszenia został już przedłożony 
władzom do zatwierdzenia. Przewiduje się 
w nim że członkowie wpłacają udziały w 
wysokości 1500 zł. od osoby płatne w 30 ra 
tach. 

SAMORZĄDOWA 

— Najbliższe posiedzenia wydziału sej- 
miku wil-trockiego. Dziś odbędzie się po- 
siedzenie wydziału powiatowego, a 23 b. m. 
doroczne zgromadzenie sejmiku pow. wileń- 
sko-trockiego. 

Wobec ukończenia się kadencji możli- 
wem jest, że będą to ostatnie posiedzenia 
wydziału i sejmiku. 

SZKOLNA 

— E ina wstępne do Liceum S S. 
Wizytek w Wilnie (Rossa 2) do kl. wst. 1, 
2, 3, 4,5 i 6 odbędą się dn. 2, 3 i 4 września 
o godz. 9 rano. 

_ Podania należy składać do dn. 26 sierp- 
nia. 

Bliższych informacyj udziela dyrekcja 
szkoły w dnie powszednie od 10 — 2 i od 
4 — 6 po poł. 

AKADEMICKA 

— Komisja Wakacyjna S. N. M. A. Odro 
dzenie podaje do wiadomości, iż na wyciecz 
kę do Lublina na IX Tydzień Społeczny za- 
pisywać się można w piątek 15 b. m. w lo- 
kalu Odrodzenia (Uniwersytecka 7—9) od 
godz. 12 do 13 i od 19 do 20. Wyjazd na- 
stąpi w poniedziałek o godz. 19 m. 40. 

Wszelkich informacyj udziela kierownik 
wycieczki kol. Kazimierz Antoniewicz (Sta- 
ra 32 m. 4). RÓŻNE 

— Gość z Kowna. Przybył do Wil 
na z Kowna prof. Krewe - Mickiewi- 
czius. 

Pobyt jego w naszem mieście ma 
cele naukowe. 

— Wesoły park zjeżdża do Wilna. Ba- 
wi obecnie w Wilnie właściciel poznańskie- 
go wesołego parku (coś w rodzaju Łuna- 
Parku) w sprawie ewentualnego zainstalo- 
wania tej imprezy na terenie parku sporto- 
wego im. gen. Żeligowskiego. 

Sądząc z powodzenia, jakiem się cieszył 
Luna-Park podobne imprezy przypadają do 
gustu pewnej części mieszkańcom Wilna. 

— Policyjne czapki letnie. Komenda po- 
licji zarządziła w swoim czasie, że poli- 
cjanci obowiązani są w okresie letnim do no- 
szenia białych pokrowców na czapkach. Obe 
cnie zostało wyjaśnione, że zdjęcie pokrow- 
ca może nastąpić w wypadwkach gdy tego 
wymaga służba t.j. podczas zasadzki, pości 
gu i td. kiedy to biały pokrowiec może spło 
szyć sciganego przestępcę. 

— Przewodnik i spis wystawców. Na 
czas trwania Targów, które odbędą się we 
wrześniu r. b. zostanie wydany oficjalny 
Przewodnik i Spis wystawców. Wydawni- 
ctwo to będzie wydane starannie, ilustrowa-. 
ne i drukowane w dużej ilości. Dla każdego 
kupca i przemysłowca jest to bardzo cenne 
wydawnictwo pod względem reklamowym, 
dlatego też każda firma zechce zapewne sko 
rzystać z tej bardzo celowej reklamy, tem- 
bardziej, że ceny ogłoszeń w katalogu są 
bardzo przystępne. Ogłoszenia do Katalogu 
Targów przyjmuje Biuro Reklamowego Ste- 
iana Grabowskiego Garbarska 1 tel. 82 i Biu 
ro Ogłoszeń j. Karlina Niemiecka 22 tel. 605 
— a także upoważnieni ajenci. 

о— Z działalności. T-wa Hodowców go- 
łębi pocztowych. Tegoroczne lato sprzyjało 
lotom gołębi pocztowych T-wa hodowców 
„Czuwaj“, gdyż jak już obecnie można 
stwierdzić, że straty T-wa w ilostanie gołębi 
są znikome. 

W okresie letnim odbyły się następują- 
ce loty: 22 czerwca lot o nagrodę warto- 
ściową z Łap do Wilna (244 kim.). Z ogól 
nej ilości 35 sztuk, pierwszy przybył b 
Nr. 291 p. Józefa Nowickiego. 

29 czerwca' o nagrodę przechodnią (sre 
brny puhar) i nagrody pieniężne. 

Gołębie zostały wypuszczone z Małkini 
do Wilna, 304 kim. w linji powietrznej. Na- 
grodę tę zdobył gołąb Nr. 406 roku 1929, 
własność prezesa T-wa p. WŁ. Chojnickiego 
fundatora nagrody pieniężnej i puhara. 

Trzeci i ostatni lot konkursowy o nagro 

Wrażenia Teatralne 
„Kochanek Pani Vidal", komedja w 
3-ch aktach Verneuilia w Teatrze 

Polskim. 

Odwieczny temat komedji wogóle 
irancuskiej w szczególności z urojonej 
zdrady małżeńskiej męża powstaje fa- 
ktyczna zdrada, popełniona przez żo- 
nę... 

Słowem „goły fakt podany w so- 
sie trzyaktowej błyskotliwości słów- 
nej i solidnej techniki scenicznej maj- 
stra francuskiego. Pomimo znanych za 
let i uroku pisarza francuskiego — nie 
uniknął on pewnych dłużyzn, wywołu- 
jących znudzenie widza, gdyby to 
wszystko streścić 0 trzecią część — 
komedja niepomiernieby zyskała. 

  

Jak zwykle, w tego rodzaju sztu- 
kach scenicznych powodzenie ich za- 
leży od dobrego wykoriania: tempa, 

„ werwy, rozmachu, wdzięku aktorów i 
Bp. 

P. Werniczówna w roli Pani Vidal 
raz jeszcze dała dowód swego nie- 
przeciętnego talentu i dużej techniki i 
rutyny scenicznej. 

P. Ziembiński bardzo dobrze ode- 
grał rolę kochanka: z udającego prze- 
dzierżgnął się w prawdziwego. Zrobił 
to z naiwnym wdziękiem i rozśmiesza- 
jącą niezaradnością. 

P.P. Białoszczyński, Krell, Tarno- 
wiczówna i inni w niewdzięcznych i 
konwencjonalnych -rolach  dopełniali 
całości. Zastępca. 

  

   Sporty wśród kobiet 
są coraz bardziej na cza- 

sie. Piękno ruchu w połą- 

czeniu z elegancją linji podnoszą urok 
kobiety. Najczęściej ręce i nogi sportsmen- 

ki są obnażone, aby być elegancką należy 

mieć skórę zupełnie gładką. 

Tylko „TAKY* perfumowany krem 

usuwa zupełnie bezpiecznie w przeciągu 

kilku minut szpetne włosy i puszek, po- 

zostawiając białą, czystą skórę. 

„TAKY* jest do nabycia we wszyst- 

kich eleganckich sklepach. 

Zalety „TAKY*: bardzo przyjem- 
ny zapach, szybkie działanie, nie 
zasycha w tubie. 

TAKY     

    

    
  
  

Samoloty niemieckie nad Stołpcami 
Dwa aeroplany niemieckie przeleciały ko ków sowieckich urządzających loty turysty- 

ło Stołpców do Sowietów kierując się do czne. 
Moskwy na zaproszenie oficjalnych czynai- 

Straż litewska tępi sarny 
Wpobiiżu Kalet (rej. Druskieniki) straż- Trzy sarny Litwini nie zdążyli przenieść 

nicy litewscy urządzili polowanie na sarny, na swój teren i pozostawili w lesie gdzie je 
przebywające na naszym terenie wpobliżu i znaleziono. 
granicy. 

  

    

  

dę D.O.K. HI odbył się w dniu 5 sierpnid r. licję i w rezultacie całe towarzystwo od- 
b. z Kutna do Wilna — 510 klm. w linji po- transportowano dorożkami do komisarjatu. 
wietrznej. Nagrodę tę zdobył gołąb Nr. 45 
(z roku 1928) własność Stemiera. Na tyra 
locie T-wa „Czuwaj'* zakończyło tegoroczne 
loty starych gołębi. 

ftynkiewicz Bronisław zamieszka 
wsi Leszczyniaki gra. rzeszańskiej za- 

11 bm. 
ży we 

— Znowu napad. 

  

— Zjazd absolwentów b. szkoły chemicz meldował policji iż w czasie regulowa 
nej w Wilnie. W piątek najbliższy 15 b. m. uią rachunku z dorożką przez 
rozpoczyna się w Wiłnie trzydniowy zjazd 
absolwentów b. szkoły „chemicznej w Wilnie. 

Z okazji zjazdu b. kapelan szkoły ks. 
A. Kulesza odprawi mszę św. w piątek o 

niego 
przy ul. Nowogrodzkiej 2 nieznani 0- 

sobnicy napadli na niego przyczem je- 
den z nich wyrwał mu z ręki 5 złotych 

godz. 8 i pół rano w kościele po Domini- drugi zaś zerwał czapkę z głowy i ©- 
kańskim. 

O godzinie il rano w lokalu Stowarzy- 
szenia Techników (Wileńska 33) odbędzie 
się otwarcie zjazdu. 

debrał laskę poczem poczęli 
Zostali jednak zatrzymani przez post. 
pol. p. Szablińskiego Juljana. Okazali 

O godz. I-ej nastąpi zwiedzenie fabryki się nirsuii Staszkiewicz Wiktor (Dobrej 
przetworów drzewnych Bałberyskiego w No Rady 21) i Łatwiński Edward (Dobrej 
wej-Wilejce. 

. Wieczorem uczestnicy zjazdu będą obec 
ni na przedstawieniu w teatrze Lutnia. 

Rady 23). 

— Kradzież przez okno. 12 bm.Trot An- 
— Komunikat ZOW. W dniu 14 wieczo- nie (Belmont 25) w nocy przez otwarte 0- 

rem wyjeżdża do Warszawy pluton: repre- 
zentacyjny Wojewódzkiej Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny z prezesem 

kno: skradziono z jej mieszkania różnych rze 
czy na łączną sumę 200 zł. 

kradzieży: okazał się niejaki Bystrowski An- 

inż. Marjanem Zdrojewskim, celem wzięcia toni, Makowa 12, który został zatrzymany 
udziału w uroczystości poświęcenia i otrzy Przez posterunkowego Pol. P. z wszystkiemi 
mania sztandaru z rąk Prezesa. Zarządu Głó- 
wnego, Pana generała Góreckiego. 

Pluton wraz ze sztandarem przybywa do 
Wilna w dniu 17 bm. o godz. 8 rano. 

NADESŁANE 

— Tabletki - Togal są skutecznym środ 

rzeczami. 
— Zdemaskowanie bezczel- 

nych oszustów. Wpobliżu Mołodeczna 
zdemaskowąńo bandę oszustów którzy tru- 
dnili się wyłudzaniem C- 
le społeczne a między im... ... 
trzności w Warszawie. 

  

   у na różne ce- 
La kościół Opa 

Na czele bandy stał niejaki Kazimierz 

uciekać. 

Sprawcą - tei - 

kiem przy cierpieniach reumatycznych, po- Witkowski z Siedlec. 
dagrze, bolach nerwowych i bolach  gło- ‚ — Стево ше kradną. 11 bm. Postawska 
wy, migrenie i grypie. Niezwykłe powodze- Aleksandra (Popławska 23) zameldowała o 
nie i rozpowszechnienie Togalu tłumaczy Kradzieży kołdry bajowej z podwórka te- 
się nadzwyczajnemi rezultatami, jakie osią goż domu przez Pietrzykowskiego Zbignie- 
gnęli lekarze i kliniki w stosowaniu tego 12 a Nk kołdrę odebrano i zwrócono 
środka. Togal wstrzymuje nagromadzanie W!aScicielce. : i 
się soli moczowej. Ё — Wypadek poczas pracy. Sawicka Ste- 

fanja (Zygmuntowska 4) w czasie AE 
nia wagonu pocztowego upadła i złamała 

JERPRUMIZEBA „sobie żebro. Pogotowie odwiozło ją do do- 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Subtelna i Tu. 

wytworna komedja J. Verneuilla — „Kocha- 
nek Pani Vidal* wypełni repertuar dni naj- 
bliższych. * 

Sztuka ta ze względu na interesującą 
treść, doskonaie wykonanie i efektowną wy 
stawę, zyskała ogólne uznanie publiczności i 
cieszy się wielkiem powodzeniem. 

W rolach głównych występują J. Wer- 

  

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA DNIA 13 SIERPNIA 1930 ROKU 

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

nicz i Z. Ziembiński, którzy w sztuce tej po nowych. 
żegnają Wilno, przenoszą się bowiem na in- 
ne sceny Polski. Bilety kredytowane i zniż- 
kowe ważne. 

„ — Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Dziś ukaże się po raz drugi pełna 
pogody, humoru i radości życia jedna z naj- 
milszych kómedyj współczesnego repertuaru 
„Papa“ Caillaveta i Flersa. Komedja ta w' ki 
sezonie bieżącym osiągnęła wyjątkowy suk- 
ces w Teatrze Małym w Warszawie. 

W rolach główniejszych wystąpią: C. 
Szurszewska, W. Stanisławska, H. Biernac 
ka, F. Rychłowski, M. Wyrzykowski, L. Żu- 
rowski i inni. Reżyserja spoczywa w ręku 
dyr. F. Rychłowskiego. 

CO GRAJA W KINACH? 
Heljos — Ja chcę ma płótno. 
Hollywood — Wilła Falkonieri 
Miejski — Strzał wśród dżungli. 
Picadilly — Przedwiośnie. 
Światowid — Wyspa łez. 
Ognisko — Zzpomniane twarze. 
Wanda —Dziewczyna z zakazanej dziel 

nicy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 11 bm. 

12.30 — 13.00: Audycja dla dzieci z 
Warsz. 

13.00. — Komunikat meteorologiczny. 
17.15 — 17.20 EE gan dzienny. 

17.20 — 17.35: Chwilka strzelecka. 
17.35 — 18.00: Odcinek powieściowy. 
18.00 — 19.00 Koncert z Warsz. 
19.00 — 19.25: Monolog regjonalny Ciot 
Albinowej — wygł. i 

czowa. 3 
19.25 — 19.50: „Bašnie litewskie i to- 

tewskie“ częšč II-ga odczyt wygt. Wanda 
Dobaczewska. В 

19.50 — 20.00: Program na czwartek 1 
rozmaitości. 

„20.00 24.00: Tr. z Warsz. Prasowy 
dziennik radjowy, koncert, komunikaty i 
mnuzyka taneczna. 

CZWARTEK, DNIA 14 SIERPNIA 1930 R.. 

11.58: Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35: Muzyka-z płyt gra- 

mofonowych. 
13.00: Kom. meteorolog. 
17.15 — 17.20: Program dzienny ь 
17.20 — 17.35: om. Organ. Społecz- 

nych. 
17.35 — 19.00: Tr. z Warsz. 

koncert. 
19.00 — 19.25: Opowiadanie dla dzieci 

do 12 bm. zanotowano wypadków 40, w tem wygł. p. Zula Minkiewiczówna. 
kradzieży 6, opilstwa 9, przekroczeń admini- 
stracyjnych 20. 

—kK olejne zajście w ogrodzie 
wczoraj wieczorem ogród Ciełętnik był te- 
renem nowego zajścia, które spowodowało 
liczne zbiegowisko i napełniło cały ogród 
nieopisanym wrzaskiem. 

U wylotu ulicy Arsenalskiej kilka osób o- 
bojga płci mając jakieś porachunki osobiste 

19.25 — 19.50: 

19.50 — 20.00: Program na piątek i ro-- 
zmaitości. 

20.00 — 20.15: Prasowy dziennik rad- 
io z. Warsz. у 

.30 — 21.30: Odcinek powieściowy. 
20.30 —-2130: Koncert (Tr. z Ogrodu 

wzajemnie starało się wymierzyć sobie sa- Bernardyńskiego w Wilnie). 
tysiakcję za pomocą rękoczynów. Krzyki 21.30 — 24.00: Tr. z Warsz. Słuchowi- 
i wołania o pomoc zwabiły ostatecznie po- sko, komunikaty i muzyka taneczna. 

K. Aleksandrowi- 

Odczyt i 

„Do Wilna powróciw= | 
szy* część pierwsza „Cywił w mundurze” 
pog. wygł. W. Hulewicz dyr. Programów | 
Polsk. Radja w Wilnie. :    



"wicie wpiaconych.  Zarządcami 

“ nie'w dn. 10 grudnia 1929 r. za Nr. 4701. 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

w dniu 30 М 1930 г. 

460. I. Firma: „Restauracja przy Hotelu 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie za- 
kładów  restauracyjnych i gastronomicznych. Siedziba w 
Wilnie rzy ul. Mickiewicza 22. Przedsiębiorstwo istnieje od 

1 kwietnia 1930 r. Kapitał zakładowy wynosi 2400 złotych 
podzielony na 30 udziałów po 80 złotych każdy, całkowicie 
w gotowiźnie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w 
Wilnie: jan Maj — przy ul. Mickiewicza 22, Franciszek Ze- 
zonowicz — przy ul. Tatarskiej 7, Antoni Łaganowski — przy 
ul. Jagiellońskiej 3 i Henryk Jasiński przy ul. Mickiewicza 22. 
Wszelkiego rodzaju zobowiązania, umowy, weksle, czeki, ży- 
ra na wekslach, pełnomocnictwa, akty notarjalne i hipoteczne 
iwogóle wszystkie dokumenty z tytułu których mogą pow- 

stać dla spółki przez dwóch członków zarządu pod stemplem 

firmowym. Wszelką zaś korespondencję zwykłą, poleconą i 
wartościową, jak również pokwitowania z odbioru z poczty, 
kolei i instytucji przewozowych i kredytowych, listów prze- 

kazów i przesyłek podpisuje jeden członek zarządu. Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu ze- 

znanego przed Aleksandrem Różnowskim, Notarjuszem w 

Wilnie w dniu 31 marca 1930 r. za Nr. 1741 na czas nieogra- 

niszony. 1337 ‚ 

Brystol* — 

w dniu 30 V 1930 r. j 

Firma: „Elektrolux — Spółka z ograniczoną Odpo- 

wiedzialnością”. Celem spółki jest handel komisowy i na ra- 

chunek własny elektrycznemi przyborami użytku domowe- 

go i podobnemi towarami. Siedziba Centrali w Warszawie, ul. 

Krakowskie Przedmieście 4. Siedziba Oddziału w Wilnie przy 

ul. Trockiej 11 — 9. Oddziały w Łodzi, Poznaniu, Krakowie, 

Katowicach, Lwowie, Wilnie i Bydgoszczy. Kapitał zakładowy 

wynosi 500.000 złotych podzielonych na 5.000 udziałów, całko- 
spółki są: Ernst Aurel ze 

Sztokholmu i Karol (Carl) Carring z Warszawy, Krakowskie 

Przedmieście 13. Każdy z zarządców samodzielnie zastę- 

puje spółkę wobec władz i osób i prowadzi jej interesy pod- 

pisując firmę. Kierownikiem oddziału w Wilnie na mocy ak- 

tu zeznanego przed Notarjuszem Zygmuntem Hiibnerem w 

Warszawie w dniu 5 czerwca 1929 r. za Nr. 661 jest Pa- 

weł iwaszyncow, zam. w Wilnie, ul. Zamkowa 2. Jerzemu Za- 

rębskiemu — Krakowskie Przedmieście 4, Ewie „ Lewickiej 

— Polna 66 i Ragnarowi Swenssonowi — Jerozolimska 18 

wszystkim z Warszawy. — udzielono prokury z prawem 

podpisywania we dwóch łącznie. Spółka z ograniczoną od- 

powiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego | przed 

Notarjuszem Dobrowolskim w Warszawie dn. 4 kwietnia 1925 

roku za Nr. 475 na czas nieokreślony. 1338 — VI 

461. I. 

w dniu 23. IV 1930 r. 

Nr. 11/MII. B. Firma: „Towarzystwo Przemysłowo - Han- 

diowe Block - Brun Spółka Akcyjna Oddział w Wilnie". Sie- 

dziba Centrali mieści się obecnie przy ul. Nowosenatorskiej 

2 w Warszawie, siedziba Oddziału w Wilnie, przy ul. Mickie- 

wicza 31. Otwarto Oddziały w Łodzi i Poznaniu. „Kapitał za- 

kładowy obecnie wynosi 1.500.000 złotych, podzielonych na 

15.060 akcyj, całkowicie wpłaconych. Do zarządu zostalli 

wybrani na członków dotychczasowi , zastępcy Jan - ignacy 

Majewski — ul. Koszykowa 47 i Waciaw Brun — ul. Piękna 

4 — obaj z Warszawy, oraz na zastępców Henryk Brun i 

Mieczysław Brun z Warszawy, ul. Flory 1. Antoniemu Ostro- 

rog - Wolskiemu z Warszawy, ul. Wiejska 21 i Jerzemu 

Bertholdiemu z Warszawy, ul. Hoża 22 udzielono „prokury Z 

każdego z nich łącznie z jednym z 

członków zarządu lub zastępców lub z jednym z prokuren- 

tów. 1339 

189. IX. B. Firma: „Syndykat Iniany w Wilnie, spółka z 

prawem podpisywania 

ogr. odpowiedzialnością”. Na likwidatora powołano Józeia 

Borkowskiego, zam. w Wilnie, ul. Witoldowa 55. Zgłoszono 
likwidację spółki. 1340. 

w dniu 6. V. 1930 r. 

85. IX. B. Firma: „Dom Przemysłowo - Handlowy W. 

Malinowski Inżynier, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* 

Plenipotentami firmy są: Michał Jasiewicz Z Wilna, ul. Za- 

kretowa ll-a na mocy plenipotencji, oblatowanej przed Notar- 

uszem Buyko w dniu 8 września 1927 r. za Nr. 3907 i Mi- 

chai Brzostowski z Wilna, ul. Rydza Śmigłego 6 na mocy 

plenipotencji, oblatowanej przed Notarjuszem Buyko Mz 

443. M. B. Firma: „Woropajewskie Zakłady * Przemysło- 

we spółka akcyjna". Cały kapitał zakładowy został całkowi- 

cie w gotowiźnie wpłacony. 1342 

w dniu 29. IV 1930 r. 
35. III. B. Firma: „SŁAD spółka z ograniczoną odpowie- 

dzialnošcią“. Do zarządu na miejsce zmarłego Chaima Mar- 
kowicza powołano Cywję Markowiczową, zam. w Wilnie, przy 
ul. Miłosiernej 6. 1343 

ы > w dniu 2. V. 1930 r. 
95. IV. B. Firma: „Budownictwo i Przemysi“ — spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością** Wobec przeniesienia  sie- 
dziby spółki do Warszawy spółka wykreśla się z rejestru. 

1344. 

A. ARMANDI. 

” WŚRÓD NOCY BEZ_ 
| GWIAZD 
— Mówiłem już panu, —- przerwał 

Fortiolis, że w Meksyku niema zwy= 
czaju zadawania pytań gościowi, je- 
dynie dotyczyć one mogą jego potrzeb 

— Tak, ale obowiązek wobec go- 
spodarza. 

— Ten obowiązek, jeśli pan so- 
bie życzy, może pan wypełnić ju- 
tro. Dziś w nocy muszę wykończyć 
ważną pracę, mój sługa zapewne wy 
jaśnił panu sytuację... 

za nią, 

mownie. 

— Nie 

Rozczarowany gość skierował się „7 Nie lubię propozycyj, robionych rzucacie jako niezdatną, daje nam 
ku wyjściu wślad za starą Indjanką. 190% Szczególnie, gdy osoba przywo dużo srebra. ZOE? 
Ale na progu zatrzymał się nagle, Ż4CA ie dostaje się do mego domu, — Więc „proponujecie mi?... 

odwrócił i oznajmił stanowczo: pod fałszywym pretekstem. — Wejść jako jeden z akcjonar- 

— Panie Fortiolis,, muszę 
panem stanowczo rozmówić. 

się z 

4 : ręt, musiałbym w przeciwnym razie palni... 
> Hron ca) aka 80 Rona czekać tu dwa tygodnie stety — A co ja będę miał wzamian? 

Ba ED A RZ okręt. — Odpowiednią część akcyj i, oczy 
go. A : Pan rozumie, że jedynie dla roz- wiście, będzie . pan członkiem  za- 

, — Muszę zakomunikować panu wa mówienia się z panem podjąłem się rządu. 
żne rzeczy, które mogą wpłynąć na tej uciążliwej, siedmiodniowej pod- — Inaczej mówiąc, proponujecie 
pewne zmiany w „pańskich planach. róży. mi, abym odstąpił wam swoje pra- 

— Kim pan jest? — Nikt pana o to nie prosił. Od- wa do kopalni, a wzamian  ofiaruje- 
— Stawton Meer z Texasu. powiedź moja była zupełnie kate- cie mi honorowe stanowisko i pa- 
— Kto pana przysłał? goryczna. pierki?. 
Gość zmienił się na twarzy. — (Czy zechce pan wysłuchać _ Stawton Meer zaprotestował i za- 
— Ależ... nikt. __ mnie?. 3 czął szczegółowo tłomaczyć, jakie 
— Kto pana przysłał? — powtó- —Powiedziatem już że nie mam 

rzył gospodarz, ze wzrastającym roz- 
drażnieniem. : 

— Naitowy i Górniczy Syndykat 
Arizony. 

— Domyślałem się tego. Katalino 
zostaw nas samych, ale nie kładź się 
będę potrzebował ciebie, aby wypra- 
wić tego pana. / 
*Starucha rzuciła na nocnego gościa 

spojrzenie psa łańcuchowego, odcho- 
dząc, śpiesznie przysunęła karabin do 
fotelu pana. Gdy drzwi zamknęły się 

czasu. 

pan. 

że gospodarz 

haziendero 
— Napróżno się pan  fatygował. 

Dostałem propozycję od waszego syn 
dykatu, ale odpowiedziałem na nią od 

Czy wie pan o tem? 
— Tak, czytałem pański list. 
— Nie mam nic 

wiedzenia w tej sprawie . 
— Nie ma pan nic więcej do po- 

wiedzenia w tej sprawie, ale ja przy- 
wożę nową propozycję. 

zmienię 
Barranco nie jest do 

— Nie mówmy o sprzedaży. Obe- 
cnie mam pełnomocnictwo do przed- 
stawienia panu nowej kombinacji. 

Nie miałem wyboru. Muszę od- 
jechać o świcie, aby 

— Będę się streszczał. 

żył przed sobą na stole: 

tego, i usiadł' na niem okrakiem. 
— Otóż, — zaczął, — każda ko- 

palnia jest zgóry skazana na to, że 
kiedyś się wyczerpie. 

SŁOW oO 

w dniu 5. V. 1930 r. 
„34. V. Firma: „Wileńska Fabryka Drutu i Gwoždzi“ 

Spółka Akcyjna. Do zarządu na miejsce Stanisława Riedla 
powołano Stanisława Bochwica, zam. w Wilnie przy ul. Mi- 
ckiewicza 22. 1345 

w dniu 27. V. 1930 r. 
428. Ill. Firma: „Bank Gospodarstwa Krajowego — Od- 

dział w Wilnie”. Ustąpili z zajmowanych stanowisk  Dy- 
rektor Jan Edward Żyżkiewicz oraz zastępcy dyrektorów Ig- 
nacy Szotarski, Paweł Sporysz i Dr. Józet Drzewicki. Udzie- 
lonq prokury dla Centrali Edwardowi Nowickiemu i Ludwikowi 
Łasica. 1346 

w dniu 14. V. 1930 r. 
331. III. Firma: „C. Hartwig Spółka Akcyjna — Oddział 

w Wilnie*. Przedmiot -ekspedycja wodna i lądowa, maga- 
zynowanie, handel towarami i ubezpieczenie. Drugim człon- 
kiem zarządu jest dyrektor Ernst Heliwig z Poznania. — Inžy 
nierowi Konstantemu Bulkowskiemu z Poznania udzielono 
prokury łącznej w myśl statutu spółki. — Prokury Karola 
Prochmana z Warszawy i Bolesława Szulc - Rembowskiego 
z Poznania wygasły. józei Wincz i Michał Brzostowski prze- 
stali być prokurentami Oddziału w Wilnie. Udzielono kolekty- 
wnej prokury na prawo wspólnego podpisywania za firmę w 

Oddziale w Wilnie: Adamowi Żadrożnemu — hotel Europa 

į Ludmile Szyffersównej ul. Konduktorska 1l-a obydwom w 
Wilinie. O ile zarząd jest jednoosobowy zastępuje spółkę je- 

den członek zarządu. с 1347 

w dniu 19 V. 1930 r. 
440.. II: Firma: „Kuszner Cywja i S-ka — Spółka z 

ograniczoną  odpowiedziainością". Spółka została zlikwidowa- 

na i wykreślona z rejestru. 1348 

w dniu 19. 5. 1930 r. 
„Towarzystwo Przemysłowo Leśne Ni- 

wel S-ka z ogr. odp.* Na likwidatora powołano adwokata 
Jana Wišcickiego zam. w Wilnie przy ul. 3-go Maja 11. 

Zgłoszono likwidację spółki. 1349 

246. HM. Firma: „Sklep Bławatny Ekonomja S-ka z ogr. 

odpow. w Wilnie*. Spółka została zlikwidowana i wykreślo- 

na z rejestru. 1350 

w dniu 5. V. 1930 r. gz 
400. II. Firma: „Wilżelbet S-ka z ogran. odpow. w Wilnie". 

Na likwidatorów powołano zam. w Wilnie: Justyna Cywińskie- 

go — przy ul. Letniej 9 i Józeta Płatakisa — przy ul. Po- 

pławskiej 13. Zgłoszono likwidację spółki. - 351 

w dniu 4. VI. 1930 r. 

448. II. Firmąz „Europejski Magazyn”. S-ka z ogr. odp. 

Do zarządu na okres roczny powołano zam. w Wilnie: Lubow 

Gurwiczową — przy ul. Mickiewicza 45. Janisa  Baruchsona 

przy ul. Mickiewicza 22 i Katarzynę Baruchson — przy ul. 

W. Pohulanka 14. 1352 

w dniu 3. VI 1930 r. 
385. II. Firma: „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp.* Do 

zarządu na rok 1930 wybrano Witolda Abramowicza, Ka- 

zimierza Okulicza i Stanisława Świaniewicza. 1353 

w dniu 19. V. 1930 r. 

141. IV. Firma: „Gebetner i Wolff S-ka z ogran. odpow. 

w Wilnie". Po przerachowaniu bilansu na dzień 1 lipca 

1928 r. w myśl Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 

dn. 22. HI. 1928 r. (Dz. Ust. Nr. 38 poz. 352) kapitał zakłado- 

wy wynosi 20.000 złotęch podzielony na 80 udziałów po 250 

zł. każdy całkowicie wpłacony. Wpisano na mocy uchwały 

Walnego Zgromadzenia udziałowców z dn. 29 grudnia Ei r. 

368.. III. Firma: 

w dniu 5. 6. 1930 r. 
9635. II. Firma: „Jozei Berzak“. Przedsiebiorstwo zostalo 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1359 — V 
2645. Il. Firma: „Wajbren Ksawery*. Właściciel przed- 

siębiorstwa Ksawery Wajbren zmari. Do czasu zatwierdzenia 
spadkobierców w prawach spadkowych prowadzi przedsiębior- 
stwo zmarłego w charakterze pełnomocniczki z prawem doko- 
nywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem te- 
go przedsiębiorstwa Debora Szwarcmanowa zam. w. Wilnie 
przy ul. Portowej 19. 1360—VI. 

w dniu 22. 5. 1930 r. 
2973. II. Firma: „Lipenholc Szejna*. Firma obecnie brzmi: 

„Szejna Lipenhole". Przedmiot, sklep spożywczo - kolonialny. 
Właścicielką obecnie jest Szejna Lipenholc, zam. w, Wilnie, ul. 
Stefańska 19. Na mocy aktu darowizny z dn. 26 kwietnia 1930 
roku oblatowanego przed Sewerynem Bohuszewiczem. Notarju 

szem w Wilnie, w dn. 26 kwietnia 1930 r. za Nr. 2528 przed- 

siębiorstwo Chaima Lipenholca przeszło na własność Szejny 

Lipenholc. ; 1361 — VI. 

w dniu 21. 5. 1930 r. 
‚ 2979. №. Firma: „Trewis Mery“. Firma obecnie brzmi: „Tre 

wis Judes“. Siedziba w Wilnie, ul. Wielka 18. Wlašcicielką 0- 
becnie jest Trewis Judes, zam. w Wilnie przy zauł šw. Igna- 
cego 10. Na mocy aktu darowizny z dn. 5 kwietnia 1930 г. о- 
blatowanego przed Władysławem Strzałko Notarjuszem w Wil 
nie w dn. 5 kwietnia 1 930 r. za Nr. 1167 przedsiębiorstwo 
Mery Trewis przeszło na własność Judes Trewisowej. 

. 1362 — VI. 

: w dniu 5. 5. 1930 r. 
3404. II. Firma: „Bruk józef — Zaufanie“. Siedziba przed- 

siębiorstwa została przeniesiona na ul. Trocką 9 w Wilnie. 
1363 — VI. 

Ponierajcie L.0.P.P. 
, 

rzekł: swoją od dwudziestu lat. 

prawił Fortiolis. 
— Jeśli nasze informacje 

słe, a mam wszelkie dane, 
rzyć, że są prawdziwe, pańska 
palnia wydała już swe skarby. 

— Kto daje panu te informacje? 
— To nie należy do rzeczy? 

ciągu ostatnich tygodni procent 

więcej do po- 

postanowienia:. niżył.. 
sprzedania. 

> 

wyczerpaną kopalnię? 

zdążyć na ok- żność zreorganizowania pańskiej 

przypadłyby korzyści mu. 

r dziecko? — przerwał Fortiolis. 
Haziendero wyjął zegarek i poło- — Jakto? — zmieszał się Ame= 

rykanin. 
— Da ję panu dziesięć minut, mów — A może wprost za głup- 

ca?. 
Stawton Meer wziął krzesło, mimo — Broń Boże! 

nie zachęcał go do — Tak, tak! W przeciwnym razie 
nie fatygowałby się pan tak daleko. 

— Przysięgam, na honor, Sir... 
— Zostawmy w spokoju pański ho 

jak pan myśli, co ja robiłem w Pan exploatuje nor. 

— Od dwudziestu ośmiu, — po- 

są šci- 
by wie- 

ko- 

wy- 
dobywanego srebra znacznie się ob- 

— Pocóż więc chcecie kupować 

= Bo stosujemy nowe, ulepszone 
środki exploatacji. Ruda, którą od- 

juszy do naszej grupy i dać nam mo- 
ko- 

Ž — Pan jak widzę, uważa mnie za 

  

KINO 

MIEJSKIE 

$ALA MIEJSKA 
ui. Ostrobramska 3. 

czynna 

Od dnia 11 do 14 sierpnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane łilmy: 

„Strzał wśród dżungli” 
Komedja w 10 aktach. Obraz pełen niebywałych przygód! Arcysensacyjne dzieje wyprawy na małpoludy. W roli 
głównej: SYD CHAPLIN. W obrazie udział biorą: Małpy, słonie, lamparty, krokodyle, tygrysy, lwy i inne zwierzę- 

„ta. Nad program: 1) Tygodnik Eclair Nr 47—w | akcie, 2) W kraju Ludożerców — komedja w 2 aktach. Kasa 
od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Miłość i łzy Szopena*. 

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HKOLLYWOOD* 
Mickiewicza 22. eny miejsc do 

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS“ 

Dziś premjera! Największy i dawno 
oczękiwany przebój niemy 

je * 

JA CHCĘ na PŁÓTNO 
TALMADQE, RENEE ADOREE i inni. 

„WILLA FALKONIERI" ; 
R. Vossa. Role główne kreują: HANS STUVE, MARJA JACOBINI, ANGELO FERRARI. Nad program kommedja w 2 akt. 

66 Wielki dramat erotyczny osnu- 
na tle słynnej powieści 

godz. 7-ej PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. Początek seansów o g. O-ej, ost. 10.380. 

  

Wspaniała gra. 

* 
Od godz. 4-ej i pół do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60gr. PARTER 1zł. Sensacyjna sztuka dźwiękowa 

W. roli gł. arcywesoła, cudownię zbudowana MARION DAVIES ofdz 
przyjmują udział największe gwiazdy: FAIRBANKS, CHAPLIN, NORMA 

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

  

Polskie Kino 

„WANDA 

Wielka 30. Tel. 14-81   
GIEŁDA WARSZAWSKA. 

z dnia 12 sierpnia 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Belgja 124,67 — 124,98 — 124,36. Gdańsk 
173,50 — 173,93 — 173,07. Holandja 359,20 
— 360,10 — 158,30. Londyn 43,39 — 43,50 
— 43,29. Nowy Jork 8,90 — 8,92 — 8,88. 
Paryż 35,05 — 35,14 — 34,96. Praga 26,42 
— 2648 — 26,36. Nowy York kabel — 
8,91 — 8,931 — 8,891. Wiedeń 125,93 — 
126,24 — 125,62. Włochy 46,68 — 46,80 — 
46,59. Berlin w obr. prywatnych 212,84. 

Papiery procentowe: 
® 

Pożyczka premjowa dolarowa 65. 5 proc 
konwersyjna 55,50. 10 proc. kolejowa 103,50 
7 proc. stabiliżacyjna 88. 8 proc. LZBGK i 
BR., obl. BGK — 94; te same 7 proc. — 
83,25. 8 proc. obli. BGK budowlane 93. 8 
procą. LZTK Przemysłu Polskiego 91. 4pr. 
LZ ziemskie 45. 4 i pół proc. ziemskie 56,25. 
7 proc. ziemskie dolarowe 76,50. 8 proc. 
ziemskie dolarowe 89. 5 proc. warszawskie 
59,75 — 60. 8 proc. warszawskie 76,50 — 
76,40 — 76,50. 10 proc. Siedlec 82,50. 

Akcje: 

Bank Polski 164,50 — 164,75. Z. Zacho- 
dni 72. Siła i Światło 75. Cukier 33,50 Wę- 
giel 42,50. Lilpop 27,25. Starachowice 16. 
Borkowski 3,75, Haberbusch 111. 

OGŁOSZENIE. 

Komąrnik Sądu Powiatowego w Wilnie, 
rewiru 4-go zamieszkały w Wilnie przy ul. 
św. Michalskiej Nr. 8, zgodnie z art. 1030 
UPC, ogłasza iż w dniu 13 sierpnia 1930 r., 
o godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Nowo- 
grodzkiej Nr. 7 m. 12 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego 
—jakóba Nudela, składającego się z umeblo 
wania mieszkania, oszacowanego na sumę 
zł. 1681, na zaspokojenie pretensji Mojżesza 
Goldsztejna. 

  

Komornik sądowy (—) A. Sitarz. 

® r poszukuje- 

kwizytorów 5.5.5: brze wpro- 
wadzonego artykułu, który cieszy się 
najlepszem powodzeniem. POTRZEBNI 
inteligentni, wymowni i dobrze repre- 
zentujący się PANOWIE. Po próbnej pra 
cy pensja stała. Zgłosić się: ul. Piłsudskie 7 
go 6 m. 6, od 10—2 i 5—7 wiecz. !     
  

Poszukujemy 
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_ lub sublokatorów 
NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

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

p. tt „ZA GŁOSEM SERC". Potężny dramat 

Dziś! Wielki, niebywały podwójny program! Nieporównane arcydzieło I-szy raz w Wilnie z cyklu „Białe niewolnice* p. t. 
= Н 5 E 66 Sensacyjno-obyczajowy dramat w 10 akt. 

„Dziewczyna z zakazanej dzielnicy” wro ziównej DORYS KENYON i LLOYD 
HUGHES. Nad program: Zupełnie nowe wydanie polskiej produkcji 
„Skrzywdzeni i poniżeni* 

   

według znaiego dzieła T. Dostojewskiego 
w 8akt w rol. gł. LILI ROMSKA 

i ZYGMUNT MODZELEWSKI 

„k AULA LARA RKL RA! 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie 

sprzedaje: 

1. Ca 3000 (trzy tysiące) mi3 olszy użytkowej wybsako- 
wanej znajdującej się na stacjach: Druskienik 
Juraciszki ca 900 mtr.3, jeziory ca 250 mtr. 
700 mtr3, Rybnica 500 m tr3, Sanowo ca 15 
łodeczno ca 200 mtr.3, Woropajewo ca 200 mtr.3. 

2. Swierk użytkowy w kłocach i dłużycach na stacjach: 
Mosty ca 400 mtr3., Orany i Zerwiny 

kańce ca 300 mtr3, 
3. Sosaę użytkową w klocach i dłużycach: : 

a) ca 2000 mtr3 loco tratwy w Mostach, w tem Li II kl. gr. 

ca 150 mtr.3, III kl. gr. ca 1580 mtr.3 I i IV kl. gr. 
ca 270 mtr.3. 

b) na stacjach: w Sanowie ca 900 mtr.3, w Druskienikach 
ca 1280 tr.3, w Mostach ca 200 mtr.3. 

Wyżej wymienione materjały mogą być sprzedane w od- 
dzielnych partjach na poszczególnych stacjach. 

Oferty na powyższe materjały należy 
do 18 bm. z załączeniem kwitów Kasy Skarbowej na wpłaco- 
ne na rachunek Dyrekcji Lasów Państwowych Nr. 5 do PKO 
na konto czękowe 30371 wadja w wysokości 5 proc. od war- 
tości objektu według cen proponowanych. 

Dyrekcja zastrzega sobie wybór ofert bez względu na wy- 

sokość cen oraz prawo zmniejszenia wymienionej ilości mater- 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE. 

IRR RURA ARA RARE 
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Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka 
smaków i kosztuje niedrogo. 

Żądajcie wszędzie. s 
Ut ERA mui OS B 

BNERERENZRZNWANE 

LĄDAJ CHE 
we wszystkich aptekach „i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
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ciągu tych miesięcy, w czasie któ- 
rych oczekiwaliście mojej odpowie- 
dzi? 

— Nie wiem... namyślał się 
nad odpowiedzią, zapewne... 

— Nie, panie, zasiągnęłem 
macyj 0- was. 

Nie łatwa to sprawa i wymaga du- 
żo czasu, szczególnie dla człowieka 
który przeżył dwadzieścia osiem lat 
w niedźwiedzim zakątku. Sydykat 
wasz wiedział, co robi, zwracając się 

do mnie. | 
Jednak nie zorjentował się, że ban 

ki nie odmówią dostarczenia żąda- 
nych informacyj człowiekowi, który 
co roku posyła im srebro i prawie nie 
podejmuje pieniędzy. Czy chce pan 
posłuchać zdania banków o waszym 
syndykacie? 

Widząc, że Meer nie odpowiada, 
wyjął z biurka zwitek papierów... 

-— Krótko mówiąc dowiedziałem 
się co następuje: 

„Naftowy i Górniczy Syndykat Ari- 
zony“ nie posiada żadnego kapitału 
Jest to fikcyjne towarzystwo, stworzo- 
ne tylko w tym celu, aby dopomódz 
„Wielkiej Czwórce”, dużemu trustowi 
amerykańskiemu, który postawił so- 
bie za zadanie skupienie wszystkich 
przedsiębiorstw górniczych w całym 
Meksyku. 

— Sir! — zaprotestował Meer. — 
Ależ my rozporządzamy olbrzymiemi 
kapitałami. 

— Wiem, ale one nie należą do 
was, tylko do „Wielkiej Czwórki”, a 
ten trust nie lubi wypuszczać z rąk 
pieniędzy, bez określonego celu. 

Wasza rola polega na zapędzaniu 
w ich sieci zdobyczy. Proponujecie 
więc prostaczkom „kombinację, ak- 
cjonujecie ich kopalnie, obniżacie do 
zerą poziom exploatacji i ogłaszącie 
bankructwo. A wtedy zjawia się przed 
stawiciel „Wielkiej  Czwórki* i ku- 

pan 

inior- 

  

puje kopalnię za bezcen. Bardzo ža- 

łuję, panie Meer, ale waszą miękiną 
starego wróbla nie skusicie, a ja je- 

stem już rzeczywiście starym  wró- 

blem. 
Fortiolis kiwnął głową i dodał 

sucho: 
—- Nie zatrzymuję pana  dłu- 

ŻEL: 
Powstrzymując wściekłość gość 

wstał z kresła. 
— jeszcze kilka słów, sir, i do- 

bra rada: niech pan pomyśli o me- 
ksykańskich prawach, 

— Jaki związek mają prawa me- 
ksykańskie z naszą rozmową? i 

— (Cudzoziemcy nie mają prawa 
własności nad eksploatowaniem przez 

siebie kopalniami. 
—- No,. więc cóż? Mam  konce- 

sję. 
SA Tak. Ale koncesja jest prawo- 
mocną dopóty tylko, dopóki trwa ek- 
sploatacja kopalni, gdy wydajność jej 
zamiera, kopalnia powraca do roz- 
porządzenia państwa... 

Takie jest prawo. 
— Wiem, ale nie zamierzam prze 

rywać prac w kopalni. 
— już pan polecił prowadzenie 

prac pomocnikowi, co nie jest do- 
zwolone, —— uśmiechnął się Stawton 

Meer. 
—- Tak, choroba zmusiła mnie do 

wynajęcia pomocnika. Ale on się 
nie liczy... 

Dlaczego? 
— Dlatego, że od jutrzejszego ra- 

na, wasz przyjaciel Mendisobal bę- 
dzie/pozbawiony "możności powięk- 
szania swego budżetu na rachunek in 
formacyj, udzielanych waszemu syn- 
dykatowi... przynajmniej jeśli chodzi 
o informacje, dotyczące , Barranco, 

gdyż naogół wątpię, byście się wyrze- 

kli tak dobrego pomocnika. 
Meer zagryzł wargi, i wzruszył ra 

    

  

W centrum miasta 
wydzierżawia Się no- 
woczesne mieszkanie 
ze wszystkiemi wygo- 
dami (do gazu włącz- 
nie). O  warunkach 
dowiedzieć się u p. 
pułk. Adama Frąckie- 
wicza, ul. Wiłkomier- 
ska 1—li, w godz. 
rannych. 900£—1 

  

ca 200 mtr. 3,4 
Marcinkańce ca 
tr.3, Usza i Mo 

          

  

Pokój do wynajęcia 
z umeblowaniem lub! 
bez. Wszelkie wygody. 
W dogodnym punkcj 
miasta. Tylko @а 5© 
lidnego i saimotnego(ej ) 
lokatora. Pańska 4—4. | 

Mieszkania | 
2 i 4-pokojowe z kuch- | 
niami, nadające się na | 
biura. Tamże pokój z | 
kuchnią. Wileńska 15. | 
U właścicielki. == 

LETNISKO 
w wiejskim dworze 
dla kilku osób ро 
5 zł. dziennie. Tatar- 
ska 17 m. 3. | 

ca 100 mtr. Harcin- 

składać w Dyrekcji 

  

  

  

FABRYKI 

i 
AKUSZERKA 

A. PIASECKI „siūššiša „tarsus 
@) waery hipicż złotych. Lwowska 4 m. 

brodawki, kurzajki, wy? pa p 50 
  

padanie włosów. Mic- E. 
kiewicza 46. 

  

Piękną 
dechodową 

posesję w dobrym 
punkcie z dużym 
ogrodemowocowym 
z wolnem mieszka- 

i niem dla nabywcy 
Gabinet 5 sptzedamy  okazyj- 

Racjonalnej Ko-| nie z dogodnem roz- 
smetyki L eczni-| terminowaniem pła- 

czej, tności. 
Wilno, Mickiewicza 31| Dom H.-K. „Zachę- 

m. 4. ta“, Mickiewicza 1,     i kobiecą konser- tel. 9-05. 0 

rūdą wuje, doskonali, 
odświeża, usuwa jej 
skazy i braki. Masaż | 
twarzy i ciała (panie). | 
Sztuczne opalenie ce- ! 

wĄZ GUBYJ. 

  

| 

tyczny, usuwa zmarszcz OC U M 

|   

ry. Wypadanie włosów 

i SŹ Najnowsze | 
zdobycze kosmetyki ra- 3 + 

; с]ппаіпе].*у gubioną ksiąžeczkę | 
Codziennie od g. 10—8. wojskową,  wyda- | 

W, Z. P. 43. ną na imię Anto- | 
niego Gołbuia przez 
P.K.U. Oszmiana  oraz 
legitymację wyd. przez | 
urząd gminy Iwje na 
imię tegoż, zam. w Wi 
nie przy ul. Połockięj ” 
4 m. 27, unieważniąsię. 

  

Do wynajęcia pokój 
na biuro. Bonifrater- 
ska 10—1, ой 3—6. -& 

  

  

mionami: 
— Czy pan sam będzie kiero- 

wał pracą w kopalni? a е 
— Niestety, pan wie dobrze, 

to jest niemożliwe. 
Ale czekam z godziny na godzinę 

przyjazdu syna jadącego do Barran- 
co z Bowkley, gdzie dostał dyplom 
inżyniera górnika... Odtąd on będzie 
gospodarzem w kopalni. 

Amerykanin zaśmiał się ironicznie: 
— Dobra kopalnia, którą eksploa 

tuje chłopak, ledwo co wypuszczony 
ze szkolnej ławy. Tem bardziej... 

— (o, tem bardziej? 
— Tem bardziej, że wiadome mi 

osoby, rozporządzają  nieograniczo- 
nemi prawie środkami, które mogą 
zupełnie zniweczyć pańskie piany. 

— Czy można wiedzeć, jakim spo | 

sobem? "+ 
— Pozbawiając, pana np. sily ro- 

boczej. Tutaj trudno jest znaleźć ro- 
botnika, a ci nieliczni, którzy są, z 
łatwością dadzą się zwerbować do in- 
nej kopalni za cenę kilku dolarów. 
Wtedy praca zostanie przerwana, a 
kopalnia powróci do państwa. Otrzy- 
mać zaś koncesję nie będzie trudno. 

Pan wie, nie gorzej ode mnie, że po- 
rozumienie z władzami meksykańskie- 
mi ma już swoje utarte szlaki. Pro- 

szę więc dobrze się zastanowić! 
Amerykanin nie mógł znieść dłu- 

żej, groźnego spojrzenia uczciwych 
oczu. haziendero i spuścił głowę. 

— Panie Meer, — Fortiolis wyma- 
wiał dobitnie każde słowo. — Wiad 
mo panu, że mieszkańcy miejscowo 
odległych od policji mają prawo 5- 
mi wymierzać sobie sprawiedliwość. | 
Takie są nasze prawa. Mam w piwni- 4 
cy pięćdziesiąt takich oto karabinów, 
jak ter służyły mi już nieraz i nadal 
służyć będa . 

з^ 
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