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Polska wewnętrzna polityka go- 

spodarcza już od kilku lat wykazuje 

pewną ciągłość i stabilizację zamie- 

rzeń. 

Przed tem miały miejsce ustawicz- 

ne odchylenia od wytkniętej linji po- 

stępowania w dziedzinie normalizacji 

wewnętrznych stosunków gospodar- 

czych, obcesowe łamania przyjętych 

poprzednio wytycznych polityki. Gdy 

by można było przebieg polskiej po- 

lityki gospodarczej w tym okresie 

przedstawić za pomocą wykresu 

*byłaby to linja tak łamana, tak nie- 

prawdopodobnie zmienna w swych 

kierunkach i kątach załamania, że 

zgóry trzeba byłoby zrezygnować z 

próby * doszukania się jakiejkolwiek 

uzasadnionej przyczyny zmian w po- 

lityce gospodarczej. W pewnych mo- 

mentach miało się nawet wrażenie, 

że polityka gospodarcza niema wogó- 

le określonego kierunku ałbo idzie 

w kilku kierunkach naraz, — często 

bowiem jednocześnie wprowadzane 

były w życie rozporządzenia norma- 

tywne wręcz sprzeczne lub wzajemnie 

wykluczające, względnie rozporzą- 

dzenia  podporządkujące życie go- 

spodarcze hasłom partji. 

Ten stan rzeczy, zwłaszcza 

ostrej formie  zarysowujący się 

pierwszym okresie po odzyskaniu nie- 

w podległości, wywołany był szeregiem 

przyczyn, których działanie nie mogło 

być przerwane lub wstrzymane  od- 

razu. Przedewszystkiem państwo pol- 

skie powstało ze zjednoczenia  dziel- 

nic, posiadających różne ustawodaw- 

stwo, inny poziom kultury, odmienną 

strukturę gospodarczą i t. p. 

Już z tego powodu polityka go- 

spodarcza napotykała narazie na 

nieprzezwyciężone trudności w dzie- 

dzinie realizacji swych zamierzeń nor 

mujących stosunki gospodarcze, ka- 

żda dzielnica bowiem wymagała spe- 

cjalnego, że tak powiem, podejścia do 

jej potrzeb gospodarczych tak w za- 

kresie produkcji jak wymiany produ - 

kowanych wartości, a co się z tem 

wiąże, dokładnej znajomości tych po- 

trzeb przez czynniki rządzące. Spo- 

łeczeństwo nie orjentowało się jeszcze 

w nowych warunkach powstałych ze 

zmianą granić i przynależności pań- 

stwowej, nie mogło wykazać inicjaty- 

wy, w której rząd mógłby znaleźć 

w 

w 

oparcie lub rozwiązanie zagadnień. 

Dla tego polityka gospodarcza, na- 

„Stawiona na cały obszar Rzeczypo- 

spolitej, często była wyrazem potrzeb 

zamkniętego środowiska dzielnicowe- 
go skąd pochodził ten lub inny mi- 

nister lub polityk. Ta współpraca 
czynników rządzących a zaintereso- 
wanych sfer gospodarczych, która 
dziś decyduje о gospodarczych po- 

sunięciach rządu, — w owym cza- 

sie miała znaczenie raczej akademic- 

kie, — należało przecież przejść na- 
samprzód nieunikniony okres gospo- 

darczego ząbkowania, spowodowane- 

go narodzinami nowych warunków 
Nie była dalej należycie i wyraźnie 
rozgraniczona kompetencja poszczegól 

* nych resortów. Unormowanie spraw 
bardziej skomplikowanych lub z tych 
a innych powodów np. drażliwych, 
ulegało zwłoce ponieważ  „brak* 

kompetencji usprawiedliwiał zanied- 

banie podjęcia inicjatywy w tej mie- 
grze, — natomiast inne zagadnienia go- 

spodarcze były normowane ad . libi- 

tum przez każdego, kto żywnie poczu- 

wał się do kompetencji. Następnie ko- 
operacja gospodarcza Polski z inne- 
mi państwami przyjąć mogła real- 
ne kształty tylko po upływie dłuższe- 
go cząsu, po wielu zawodnych pró- 
bach, które nieobce zresztą były 

wszystkim krajom skutkiem zachwia- 
nej P> wojnie wszechświatowej rów- 

nowagl gospodarczej. Scierać się za- 
tem musiały poglądy, czy Polska ma 
wytężyć siły produkcyjne w kierunku 
uprzemysłowienia czy też nie wytwór- 

* 

czości rolniczej, jakiemi drogami 

winna iść ekspansja gospodarcza, ja- 

ki udział musi przyjąć państwo w 

produkcji dóbr i t. p. A łącznie z 

tem przytoczyć należy trudności finą n 

sowe, dewaluację marki, konieczność 

znalezienia szybkiego wyjścia z sytu- 

acji zagrażającej krachem. 

W tych warunkach polityka go- 

spodarcza musiała siłą rzeczy ulegać 

stałym załamaniom, zachowując wszy 

stkie cechy dorywczości i cechy ok- 

resu prób. Warunki te tem cięższe by- 

ły, że wysiłek naprawy stosunków 

gospodarczych był stale udaremniūny 
względnie utrudniany przez Sejm, któ- 

ry życie gospodarcze naginał do po- 

trzeb jednostek lub pewnych warstw 

a możliwość zrobienia eksperymentu 

socjalnego gwoli hasła partyjnego sta- 

wiał wyżej nad dobro kraju. 

Po przewrocie majowym polska po 

lityka gospodarcza weszła w drugi 

okres swoich dziejów.  Dorywczość 

zaczęła ustępować pewnej ciągłości, 

kierunek postępowania — stabilizacji. 

Niewątpliwie iw tym drugim okresie 

miały miejsce zmiany, zmiany nawet 

częste i zasadnicze, — lecz oznaczały 

one już nie szukanie nowych dróg 
ale ulepszanie metody w porozumie- 

niu i kontakcie z zainteresowanemi 

czynnikami gospodarczemi. 

Zgodna współpraca z tymi ostatni- 

mi stanowi właśnie najlepszą rękoj- 

mię, że w obecnych warunkach, kie- 

dy teren umęczony poprzedniemi pró- 

bami został dokładnie poznany, kie- 
dy życie gospodarcze świadome jest 

własnych potrzeb a czynniki rzą- 

dzące zdają sobie sprawę z koniecz- 

ności uczynienia zadość tym potrze- 

bom, — polityka gospodarcza będzie 

realizowana z prawdopodobieństwem 

najmniejszych omyłek i odchyleń. 

Dziś przeżywamy ciężkie  przesi- 

lenie, zwłaszcza w rolnictwie. Nikt 

jednak nie może z tego powodu czynić 

zarzutu, że przyczyniła się do tego po- 

lityka gospodarcza rządu. Kryzys przy 

tłoczył swą ciężką ręką życie gospo- 

darcze wszystkich europejskich kra- 

jów rolniczych. Geneza jego nie mie- 

ści się w granicach państwa polskie- 

go w tych granicach nie leży również 

rozwiązanie problemu usunięcia przy 

czyn kryzysu. Dlatego też rząd pol- 

ski, z jednej strony poczynił — znów 
w porozumieniu z czynnikami  рго- 
dukcyjnemi — wszelkie możliwe za- 

biegi celem złagodzenia skutków kry- 

zysu i umożliwienia producentom prze 

trwania ' okresu przesileniowego, z 

drugiej zaś zainicjował konferencję 
rolniczą zainteresowanych państw, by 
wspólnemi siłami stawić czoło groż- 
nej konjunkturze. Opozycja gdyby 
była w tej chwili u władzy, opozy- 
cja, która we wszystkim wini rząd, 
— zapewne postąpiłaby inaczej, uch- 

walając nowe świadczenia socjalne, 

podnosząc progresywnie podatki, prze 

rosząc ciężar odpowiedzialności na 

warsztaty posiadające i produkcyjne. 
Polityka gospodarcza rządów po- 

majowych tem się różni w zestawie- 

niu do okresu poprzedniego, że nie- 

zależnie od pierwiastku ciągłości i 

stabilizacji kierunku — w osnowie 

swojej ma ustaloną zasadę, a miano- 

wicie, że produkcja rolna powinna 

być otoczona specjalną opieką. Pro- 

rolniczy charakter polityki gospodar- 

czej nie znajduje obecnie sprzeciwu i 

ze strony sfer przemysłowych, które 
całkowicie doceniają możliwości zwię 
kszenia produkcji w miarę wzrostu 
zdolności nabywczej wsi a jednocze- 
śnie świadome są trudności opano- 
wania rynków zewnętrznych, gdzie 
konkurencja państw wybitnie przemy- 
słowych wyklucza niemal zupełnie 
szanse powodzenia. 

Ponadto różnica polega i na trakto 

waniu potrzeb poszczególnych  dziel- 

nic. Przedtem, życie gospodarcze usi- 

łowano sprowadzić do jednego miano 
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P. prezes Rady Ministrów Walery Sła- 
wek przyjął dnia 18 b. m. p. wiceministra 
spraw wewnętrznych Pierackiego. 

FINANSIŚCI AMERYKAŃSCY W 
WARSZAWIE. 

Bawią w Warszawie amerykańscy 
finansiści p. p. Koelsch i Bonta, przed- 
stawiciele City Bank of New York, któ 
rzy przeprowadzili szereg rozmów z 
przedstawicielami sfer finansowych 
Warszawy na temat możliwości inwe- 
stycyjnych w Polesce. 

DODATNI BILANS HANDL. ZAGR. 

WARSZAWA. PAT. — Według tym- 
czasowych obliczeń Głównego Urzędu Sta- 
tystycznego bilans handlu zagranicznego Pol 
ski łącznie z w. m. Gdańskiem w lipcu r. b. 
przedstawia się w sposób następujący: Przy 
wieziono 310.258 tonn towarów wartości 
195.308 tys. zł. Wywieziono 1.601.351 tonn 
wartości 197.776 tys. zł. Saldo dodatnie bi- 
lansu handlu zagranicznego wyniosło w lip- 
cu 2.468 tys. zł. W porównaniu do czerwca 
zmniejszyła się waga towarów  przywie- 
zionych o 70.785 tonn a wartość — o 17.940 
tys. zł. Waga wywozu wzrosła 0 263.413 
tonn, wartość — o 28.202 tys. zł. Najsilniej 
wzrósł wywóz artykułów spożywczych o 13 
milj. , drzewa — o 5,4 miljony, węgla o 4,4 
miljony, metali o 3,2 milj. i wyrobów włó- 
kienniczych — o 2 miljony zł. 

Obrėt czekowy P. K. O. 
W M-CU LIPCU 1930 r. 

Ogėlny obrėt dokonany za pošred- 
nictwem rachunków czekowych PKO 
osiągnął w ciągu m-ca lipca br. kwotę 
2.029 miljonów zł., z czego na opera- 

cje czekowe bezgotówkowe przypadło 
1.287 miljonów, czyli 63,4 proc. 

W porównaniu z miesiącem ubieg- 
łym obrót czekowy PKO wykazuje 
wzrost o 207 miljonów zł. 

Jednocześnie ze wzrostem kwoty 
obrotu czekowego PKO wzrosła rów- 
nież liczba kont czekowych PKO., mi- 
mo, że PKO przeprowadza obecnie in- 
tentywną likwidację kont nieczynnych. 

Liczba kont czekowych na dzień 
31. 7. br. wynosiła — 64.664. 

Wzdłuż i wszerzPolski 

WYPADEK KS. BISKUPA WAŁĘGI. 
KRAKÓW. PAT. — Ks. biskup Wałęga 

w czasie objazdu diecezji, podczas pobytu 
na wizytacji w Łęgawicy pod Tarnowem, 
złamał nogę. Ks. biśkupa przewieziono do 
Tarnowa, gdzie udzielono mu pierwszej po- 
mocy lekarskiej. Dalszej wizytacji dokonał 
ks. sufragan Komar. 

ROCZNICA ŚMIERCI OCHOTNIKÓW. 

LWÓW. PAT. — Wczoraj, w 10-tą 
rocznicę bohaterskiej Śmierci grupy 
ochotników pod Zadwórzem obok 
Lwowa, odbyła się, zorganizowana sta 
raniem Małopolskiej Straży Obywatel- 
skiej, tradycyjna pielgrzymka do Za- 
dwórza i składanie wieńców na kurhan 
Bohaterów. Ze Lwowa wyruszył do 
Zadwórza specjalny pociąg, w którym 
jechały delegacje organizacyj oraz rze 
sze publiczności w liczbie około 10 ty- 
sięcy osób. Przybyła również delega- 
cja związku b. Uczestników Powstań 
Narodowych z Poznania oraz  piel- 
grzymka kolejarzy z okręgu tarnopol- 
skiego. Na kurhanie odprawiono mszę 
świętą, poczem nastąpiło składanie 
wieńców. 

DZIEWCZYNA ZMIAŻDŻONA PRZEZ 
POCIĄG 

RADOM. PAT. — 18 b. m. o godzź 7.30 
w jedlni pod Radomiem w czasie, kiedy co 
dnia tłumy urzędników oczekują na pociąg 
do Radomia, zdarzył się tragiczny wypadek. 
W jedlni krzyżują się o tej porze pociągi 
osobowe, zdążające do Radomia oraz mie- 
szane, idące w stronę Dęblina. W tym cza- 
sie pewna dziewczyna nazwiskiem  Rozalja 
Misialska, nie widząc że pociągi zbliżają się 
z dwóch stron, przebiegła przez jeden, jed- 
nak ujrzawszy nadchodzący pociąg, chciała 
wrócić na perón. W międzyczasie nadbiegł 
drugi pociąg. który zmiażdżył dziewczynie 
głowę i stopy. Nieszczęśliwą oflarą zajął się 
dr. Neumann z Radomia, który ulokował ją 
w przedziale ze słabemi oznakami życia i 
odwiózł do Radomia. Tu jednak Misialska 
skonała. 

  

„Polski. Zachowam niezatarte wspo- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgaruia T-wa „Ruch“. 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mai 
MOLODECZNO — Ksiegamia T-w 

SLONIM — ks 
STOLPCE — 

  

“ „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednos 
nadesiane milimetr bu gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 
Zagraniczne 50 proc. drożej, OE cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
miejsca. Terminy druku mogą 

NOWOGRODEK - 
N. SWIECIANY - 

ST. SWIRCIANY — 1. Ryned 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ni. Mickiewicza 24, F. juczewska: 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
WARSZAWA — Т-мо Ksieg. Kol. „Ruck“, 

altowy na stronie i 3 gr. 40. Za teistem 15 groszy. 2 
‹ ak zmia braz z prowineji o 25 proc. drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Ratuszowa, Księgarnia jate «05 - 
— Kłosk St, Michaiskiego. 
-- Ksłęgarnia wo „Ruch“, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarzła Połakjej Macierzy Szkoknej. 2 

srma D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 17 
ęgarnia T-wa „Rach”. 

N. Tarasiejski. 

. Komunikaty oraz 

  

Widmo wojny wywołują żądania niemieckie 
Nowe wyzywające wystąpienie Treviranusa 

BERLIN. PAT. — Minister Treviranus, przemawiając wczoraj na zgro- 
madzeniu partji konserwatywnej w Kassel, oświadczył między innemi, że je- 
go przemówienie polityczne, wypowiadające się za aktywna polityką rewi- 
zjonistyczną stanowiło naturalny wyraz uczuć, jakie ożywiają pokolenie żoł- 
nierzy frontowych w Niemczech. Kto uczciwie pragnie pokoju, mówił mini- 
ster Treviranus, musi zdobyć się również na odwagę wskazania niebezpie- 
czeństw, zagrażających pokojowi. W pracy naszej zdajemy sobie sprawę z 
zadań i ryzyka w związku ze zwracaniem narodu nieco znużonego ku akty- 
wizmowi w polityce zagranicznej, w tym samym czasie, kiedy cały świat ży- 
czyłby sobie, ażeby naród niemiecki uwikłał się w bratobójczych walkach 
wewnętrzaych. Musimy być tak dobitni, aby zagranica przywykła do tego, iż 
pragnietny spełnić nasze posłannictwo europejskie, zgodnie z dluchem fron- 
towym i że chcemy usunąć niesłusznie narzucone traktaty —! u. R 

i „_ Minister Trewiranus zakończył swe przemówienie uwagą, że nie wi- 
dzi powodu, dla którego miałby odwoływać w jakimkolwiek punkcie oświad- 
czenia zawarte w swem przemówieniu z ubiegłej niedzieli 

Rok 1914 może się powtórzyć... 
PARYŻ. PAT. — W związku z ostatnim wywiadem min. Treviranusa, Pertinax 

„Echo de Paris“ stwierdza, że pośpiech niemiecki w domaganiu się rewizji granic 
wschodnich wywołany jest pewnością, iż w przeciągu kilku lat kwestja korytarza prze- 
stanie istnieć. Na miljon mieszkańców korytarz dzisiejszy liczy tylko 20 proc. ludności 
niemieckiej. Procent ten zmniejsza się niemal z każdym rokiem wskutek rekordowego 
przyrostu naturalnego ludności polskiej. 

х W radykalnej „L'Ouevre* Jean Pint, krytykując niezwykle ostro Treviranusa, 
pisze: „Jesteśmy zmuszeni oświadczyć panu Treviranusowi: taktyka wasza sprowoko- 
wać może chwilę, kiedy pewne problemy trzeba będzie rozwiązywać siłą. Wy zato po- 
nosicie odpowiedzialność. Zanotujemy to sobie i zapamiętamy. Jeżeli jesteśmy  pacyfista- 
mi, to tylko przez rozsądek, lecz nie przez tchórzostwo. jeżeli to będzie potrzebne po- 
wtórzymy rok 1914. Chcielibyśmy, by Europa uniknęła tego samobójstwa. Nie jesteśmy 
jednak sami na kontynencie. 

MW „Figaro“ Chaumeix, pisze, iž Polska, której nienaruszalność, granic oraz bez- 
„pieczeūstwo są zasadniczą podstawą pokoju światowego, ma bardzo wyraźne poczucie 
Sytuacji zupełnie specjalnej, jaka istnieje na wschodzie.. Wykazując świadomość swojej 
rolii i swoich obowiązków, rząd polski narażał się często apostołom internacjonalizmu. 
W rzeczywistości — pisze autor artykułu — Polska oddała wielkie usługi Europie oraz 
sprawie pokoju, ilekroć przypominała konieczność przestrzegania traktatów. Inne rządy 
oszczędziły swym narodom wielu wstrząsów i kryzysów, gdyby zdobyły się na energję 
natychmiastowej interwencji, Polska dała dobry przykład. 

W „Action Francaise* Lebourcher stwierdza, że za przykładem Niemiec idzie Litwa 
kt ióra upomina się o Wilno. Autor ostrzega maleńkiego sąsiada Polski, że przyłączając 
się do niemieckich żądań rewizjonistycznych, ryzykuje poniesienie kosztów tej rewizji. 
Niemcy bowiem zbyt często wspominają o Kł. ipedzie, która przydałaby się im ewen- 
tualnie jako zamiana na korytarz. Najwyższy czas, by Litwa zdała sobie z tego sprawę. 

Nacjonaliści chcą nietylko rewizji granic 
BERLIN. 18. 8. Na zebraniu partji nacjonalistycznej p. Lindeiner wy- 

głosił mowę, w której oświadczył, że najbliższemi celami niemieckiej poli- 
tyki zagranicznej będą: rewizja granic wschodnich, załatwienie spraw Saary 
oraz rewizja planu Younga. Rząd niemiecki, zdaniem Lindeinera, niezwłocz- 
nie po wyborach do Reichstagu przystąpić musi do szukania sposobu pod- 
jęcia rokowań w sprawie rewizji granic wschodnich oraz planu Younga. 

Prasa przypomina w związku z tem, iż poseł Lindeiner ubiegał się 
o najwyższe stanowisko w dyplomacji niemieckiej i w swoim czasie mó- 
wiono o jego kandydaturze na stanowisko ambasadera niemieckiego w Lon- 
dynie, względnie posła w Pradze lub Warszawie. 

Iluzje rewizjonistów śląskich 
KATOWICE. PAT. — „Katolik* donosi z Wrocławia, że w sobotę i niedzielę od- 

był się tam zjazd związku niemieckiego górnoślł.ązaków w obecności władz z nadprezy 
dentem regencji opolskiej dr. Lukaschkiem na czele. Przemówienie wygłosił landrat dt. 
Urbanek, były niemiecki komisarz plebiscytowy, który między innemi powiedział, że 
obecna uroczystość nie ma być tylko tęsknem spoglądaniem w przyszłość, ale przygo- 
towaniem do czynu. Związek górnoślązaków ma być gwardją, która czeka tylko na 
sposobność, aby naprawić wyrządzone krzywdy. Dalej dr. Urbanek oświadczył, że przyj 
dzie dzień, w którym kwestja górnośląska stanie na porządku dziennym. Będzie to 
wtedy, gdy wygaśnie 15-letnia konwencja genewska. Dzisiejsza manifestcja jest począt- 
kiem. W zakończeniu dr. Urbanek oświadczył, że odważnie należy powiedzieć, iż wyga- 
šniecie konwencji genewskiej musi dać jeszcze sposobność do poruszenia sprawy gór- 
nośląskiej. Jeden z następnych mówców dr. Soba powiedział między innemi. Przyj- 
dzie dzień, w którym województwo śląskie powróci do Niemiec i nad głowami wszyst- 
kich górnoślązaków zaświeci słońce niemieckiej wolności. 

Wymiana depesz kurtuazyjnych 
W odpowiedzi na tę depeszę, Na- 

czełnik Państwa Estońskiego przesłał 
na ręce Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej depeszę treści następującej: 

Jego Ekscelencja Ignacy Mościcki, 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Warszawa. — Dziękuję Waszej Eksce 
lencji za tak serdeczną depeszę, którą 
zechciał mi przesłać, opuszczając Esto 
nje. Pragnę zapewnić Waszą Eksce- 
lencję o radosnem i głębokiem zado- 
woleniu, jakie odczuwaliśmy, przyjmu 
jąc na naszej ziemi wysokiego przed- 
stawiciela narodu polskiego. Czuję się 
szczęśliwy, jeżeli manifestacje, które 
spowodowała wizyta Waszej Ekscelen 
cji, mogły stać się wyrazem tej przyja- 
źni i tego uwiełbienia, jakie naród 
estoński żywi w głębi serca dla narodu 
polskiego. (—) Otto Strandman. . 

  
  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki przesłał na ręce na- 
czelnika państwa estońskiego Otto 
Strandmana depeszę treści następują- 
cej: 

Jego Ekscelencja Pan Otto Strand- 
man, Naczelnik Państwa Estońskiego. 
Tallin. — Opuszczając Estonję, pra-, 
gnę wyrazić Waszej Ekscelencji, jak 
bardzo jestem wzruszony przyjęciem 
tak serdecznem, które zgotowano mi w 
Tallinie, oraz wszystkiemi dowodami 
sympatji narodu estońskiego wobec 

mnienie z mego pobytu w pięknej sto- 
licy Estonji. Pragnę zapewnić Waszą 
Ekscelencję, że manifestacje przyjaźni 
polsko-estońskiej, które wizyta moja 
spowodowała, znajdą żywe echo w 
Polsce. (—) I. Mościcki. 

Liczą na Brianda 

BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka 
ogłasza informacje, udzielone z urzędo 
wej strony polskiej na temat stanowi- 
ska polskiego wobec mowy ministra 
Treviranusa. Organ ministra rolnictwa 
Schielego „Duetsche  Tageszeitung“ 
zauważą przytem, że nikt nie oczeki- 
wał od rządu polskiego zajęcia innego 
stanowiska. Zawsze — pisze dziennik 
— ostrzegaliśmy przed złudzeniami, że 
Polska zgodzi się dobrowolnie na re- 
wizję obecnych swych granic. Bez za- 
stosowania jaknajsiiniejszego nacisku 
jest to zupełnie wykluczone. Już z tego 
samego wynika, że sytuacja międzyna 
rodowa dziś jeszcze nie dojrzała do 
decydującego i całkowitego rozwiąza- 
nia problemu wschodniego, Tembar- 
dziej jest dziś konieczne, ażeby na- 
reszcie uczynić w tym kierunku  pier- 
wsze kroki i żeby cała polityka nie- 
miecka nastawała na osiągnięcie rewi- 
zji. W czasie obecnego Zgromadzenia 
Ligi Narodów, nadaje się okazja do te- 
go, tembardziej, że tym razem na po- 
rządku dziennym dyskusji staną plany 
unji europejskiej ministra Brianda. Od 
każdorazowej sytuacji w polityce za- 
granicznej będzie zależne, jakie cele 
rewizjonistyczne Niemcy będą musiały 
wysunąć na koło aktywnego działania. 
Błędem byłoby mechaniczne układanie 
już zgóry tych planów. 

Rozważniejsi Niemcy ostrze- 

gają 
BERLIN. PAT. Morgen ogłasza artykuł 

polemiczny przeciw min. Treviranusowi, w 

którym z naciskiem wskazuje, że w Niem- 
czech liczne koła wpływowe czynią z „roz- 

grywki z Polską* punkt centralny systemu 

politycznego, zawierającego o wiele większe 
niebezpieczeństwo, aniżeli system przymie- 

rza, który w 1914 r. rozpętał pożogę šwia- 

tową. Na spekulacji, iż Francja zagrożona ze 
strony Włoch nie będzie mogła przyjść z po 
mocą Polsce, niemieckie koła prawicowe pro 

wadzą akcję, która budzi uczucia  zgrozy. 

Koła te sądzą, iż uda się w drodze dyploma- 

tycznej przyłożyć Polsce rewolwer do piersi 

lub też sprowokować wojnę z Polską, która 
według ich oczekiwań będzie mogła zostać 
zlokalizowana: Właśnie zlokalizowanie woj- 

ny polsko-niemieckiej jest marzeniem tych 

sfer, które wewnątrz Niemiec chciałbyby za 
wszelką cenę dorwać się do władzy. Dzien- 

nik uważa zlokalizowanie wojny z Polską za 

mrzonkę, podkreślając, iż z chwilą wybuchu 

takiej wojny, pożar musi ogarnąć cały kon- 

tynent europejski. Na podłożu takich speku- 
lacyj, kończy Montag Morgen, wyrasta nie- 
znająca hamulców propaganda  rewizfoni- 

styczna, wyrastają intrygi zapobiegliwych 

konkurentów w dziedzinie gospodarczej, wy 

rasta wkońcu owa polityka wschodnia, któ- 
rą bardziej ostrożnie przywdziewają w for- 

mę zmian paktu Ligi Narodów. 

Również „Welt am Montag", poświęca 

tej samej sprawie dłuższy artykuł wstępny 

pióra H. Gerlacha, który zapytuje ze zdzi- 

wieniem, gdzie się właściwie podział min. 
Curtius. Jest on wprawdzie jeszcze formalnie 

min. spr. zagr. Rzeszy, ale wygłaszanie mów 

o polityce zagranicznej pozostawia widocz- 
nie swemu kodedze Treviranusowi. 

Samoloty litewskie przyleciały 

do Sowietów 

Wzdłuż granicy polsko-litewskiej prze- 

leciała eskadra samołotów litewskich kieru- 

jąc się w stronę Połocka. Na granicy sowiec 

kiej eskadrę witały samoloty bolszewickie. 

Litwini udają się do Moskwy w celu 

złożenia wizyty flocie powietrznej Sowie- 

tów. х 
— % 

wnika, nie licząc się bynajmniej z od- 

miennošciami strukturalnemi. Skutkiem 

tego, zwłaszcza ciężkie czasy musiały 

przetrwać ziemie północno - wschod- 

nie, których traktat ryski pozbawił na- 

turalnych dróg ekspansji a którym krót 

kowzroczna polityka polska nie przy- 

sparzała możliwości właściwego roz- 

woju. Pod tym względem rządy poma- 

jowe zajęły całkiem odmienne stano- 

wisko. Nie odrazu, rzecz prosta, bo 

trzeba było przejść przez krzyżową 

próbę równorzędnego traktowania. Tej 

próby poszczególne odcinki nie wytrzy 

mały, pomimo kolosalnego wysiłku 

  

Wschodniej, która uzasadniła pokrzy- 

wdzenie swoje z powodu oddalenia od 

głównych ośrodków zbytu w kraju i 

zagranicą oraz Górnego Sląsku, który 

z tychże powodów ponosi wielkie stra 
ty. 

Kolej na Wilno, na ten ośrodek ży- 
cia kulturalno - gospodarczego, który 

aspiracjom swoim nie mógł sprosto- 

wać nie z własnej winy. 

społeczeństwa. I tu musimy oddać 

sprawiedliwość rządowi, że widząc 

bezsiłę społeczeństwa tych odcinków 

w dążeniu do powstania o własnych si 

łach, nie przeszedł do porządku dzien- 

nego nad tą prawdą, że tam gdzie się 

zaznacza kres własnych możliwości о- 

bronnych społeczeństwa wkroczyć po- 

winna pomoc państwa. Przy sekretar 

jacie komitetu ekonomicznego  mini- 

strów utworzona została ostatnio spe- 

cjalna komisja dla zbadania sposobu 

zaspokojenia potrzeb Pomorza. W ten 

że sposób prawdopodobnie zostaną 

potraktowane sprawy Małopolski 

Zawdzięczając bytności tu p. Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej ma się od- 

być w końcu września względnie w po 

czątku października konferencja w 

Zamku, poświęcona specjalnie zagad- 

nieniu podzwignięcia Wileńszczyzny z 

upadku. Konferencję tą ma poprzedzić 

lustracja Wileńszczyzny przez p. mi- 

nistra rolnictwa Jantę - Połczyńskiego. 

Społeczeństwo wileńskie nie wątpi, 

że po tej lustracji i po konferencji w 

Zamku utworzona zostanie specjalna 

komisja dla zbadania sposobu zaspo- 

kojenia specjalnych potrzeb Wileń- 

szczyzny. Nie wątpi również, że stosu 

nek rządu polskiego do potrzeb ziemi 

Wileńskiej zatka gębę politykom litew 

skim. Z. Harski.



f. 
Ё 
: 
Ц 

  

ECHA KRAJOWE 
Przed konferencją gospodarczą w Zamku. 

NARADY SFER GOSPODARCZYCH NOWOGRÓDCZYZNY. 

W związku ze zbliżającą się konferencją gospodarczą w Zamku w 
Warszawie, poświęconą sytuacji gospodarczej na Ziemiach Wschodnich, 18 
b. m. o godz. I po poł. odbyła się w Nowogródku w sali posiedzeń urzędu, 
wojewódzkiego konferencja gospodarcza Nowogródczyzny, w której wzięli 
udział przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie; prezes Ru- 
ciński, wicedyrektor Jutkiewicz oraz kilku radców, przedstawiciele Izby Rze- 
mieślniczej w Nowogródku; prezydent Klenewski i dyr. Stark, przedstawicie- 
le wojewódzkiego Towarzystwa Orgamizacyj i Kółek Rolniczych: dyr. Moliń 
ski,, inż. Potocki i insp. Sianożęcki, naczelnik wydziału rolnego Bokun, in- 
spektorowie Wójcik i Mioduszewski, prezes Związku Ziemian  Brochocki, 
pos. Rdułtowski i inni. Przewodniczył zebraniu wicewoj. Godlewski, który 
zagajając obrady, powitał zebranych, życząc im owocnych wyników. Dezy- 
deraty rolnicze, dotyczące ulg podatkowych, celnych i taryfowych, wysunął 
dyrektor Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych Moliński. Wywiązała 
się żywa dyskusja, która pogłębiła ogólny pogląd na ciężką sytuację go- 
spodarczą Nowogródczyzny. Następnie prezes Izby Przemysłowo-handlowej 
w Wilnie Ruciński przedstawił postulaty przemysłu i handlu. Dyr. Stark wy- 
sunął konieczność przyjścia z pomocą kredytową dla rzemiosła, które obej- 
muje na terenie województwa nowogródzkiego przeszło 10 tys. warsztatów. 
Wreszcie ostatni przemawiał prezes Izby Skarbowej w Nowogródku p. Woy- 
no, który podkreślił konieczność celowości w redagowaniu postulatów po- 
datkowych w ten sposób by liczyły się z realnemi możliwościami ich uwzgłęd 
nienia przez ministerstwo. 
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5в . о м о 

Polska zdobywa mistrzostwo Europy 
LEODJUM. Pat. W finale dwójek bez sternika zwyciężyła Polska w czasie 6:27 sek. 

po zaciętej walce w finiszu z Węgrami 6:30,4 sek. i Francja 6:31,8 sek. 

W finale czwórek ze sternikiem pierwsze miejsce zajęła Danja 5:26,4 sek. przed 
Włochami 6:03 sek. i Holandja 6:03,6 sek. к 

Rekord lotniczy 
NOWY YORK. Pat. Donoszą z Roosevelt Field, że kpt. Page ze służby 

lotniczej morskiej na monoplanie specjalnego typu, zaopaźrzonym w motor 
o sile 800 koni, dokonał 18 b.m. lotu o szybkości, której nie notowały dotych- 
czas kroniki lotnictwa. Mianowicie przy lądowaniu, w chwili, gdy koła samolo- 
tu dotykały jeszcze ziemi, szybkość lotu wynosiła 100 mil na godzinę. Samolot 
ten będzie reprezentował Stany Zjednoczone w zawodach chicagoskich o pu- 
har Thomsona. w y i e w Ł a M y | 

BERLIN. Pat. Okręg dolnej Łaby nawiedzony został kilkakrotnie po- 
wodzią. Nadbrzeżne wsie znajdują się pod wodą, niesprzątnięte zaś czę- 
šciowo zbiory uległy zniszczeniu wskutek podmycia pól okolicznych. Rów- 
nież rzeka Oste i jej dopływy znacznie przybrały i zalały łąki i nadbrzeż- 
ne lasy. Dotychczas wylew pochłonął jedną ofiarę. 

Śmierć za ukrywanie bilonu w Sowietach 
MOSKWA. PAT. — Wychodząc z założenia, że skupywanie i ukrywanie bilonu 

srebrnego dokonywane jest przez elementy kontrrewolucyjne, dążące do dezorganizacji 
systeinu monetarnego Z.5.5.R., G.P.U. skazało na śmierć przez rozstrzelanie 4 osoby, 
oskarżone o ukrywanie bilonu. Byli to przeważnie kupcy. Wyrok został wykonany. Po- 
zatem wiele osób oskarżonych o ukrywanie bilonu skazano na dłuższe lub krótsze kary 
więzienia. 

  

„Dlaczego wolałem odebrać so- 
bie życie niż wrócić do Moskwy" 
Rewelacyjne wyznanie M. Naumowa, urzędnika sowieckiego 

  

VII. Zaciekły, 

przeciwko historycyzmowi i wszelkiej trady- 

fanatyczny bunt secesji 

cji w architekturze ma swoje źródło w 
nieznośnym istotnie despotyzmie, jaki wy- 

wierał w ciągu pół wieku prawie kieru- 

nek poprzedni. Początek tego prądu ustalić 

można na rok mniej więcej 1850, a jeśli 

kto woli wiązać bezpośrednio przemiany 

artystyczne z wypadkami dziejowemi, na r. 

1848, ową „wiosnę narodów*, zaznaczony 

burzami rewolucyjnemi w całej Europie 

bez rezultatu. 

Utarło się wówczas przekonanie, iż 

czasy „dzisiejsze* nie posiadają swego wła- 

snego stylu, muszą się więc posługiwać sty- 

lami dawnemi, w zależności od upodo- 

bania i programu; rozpowszechniło się na- 

ówczas przekonanie (jakże  mylne!), że 

można budować w każdym dowolnym sty 
lu, byle tylko poznać jego formy  dekora- 

cyjne, i dostosować go do potrzeb nowo- 

czesnych. Zaczęto więc pilnie naukowo stu- 

djować” style historyczne, tworzyć recepty 

i wzory, według których style się tworzyły, 

w tem błogiem złudzeniu, iż duch ludzki, 

zaklęty w dziełach epok minionych, da się 
odtworzyć przez powtórzenie form, któremi 

się niegdyś posługiwał. Nie zdawano Sobie 
bynajmniej sprawy, że pomimo wszelkie 

wysiłki, nie można wskrzesić gotyku i re- 

nesansu, lecz jedynie można dać swą wła- 

sną interpretację. Pomiędzy gotykiem praw- 

dziwym, historycznym, a „pseudo - goty- 

kiem“ XIX w. istnieje różnica nie mniejsza, 

niż powiedzmy, między pamiętnikami Jana 
Chryzostoma Paska z końca XVII w., a 

„Trylogją” Sienkiewicza na tematy  wy- 

padków dziejowych i życia kulturalnego 
XVII w. Powieść historyczna nie jest bynaj- 

mniej dokumentem historycznym, tak jak 

n. p. posługiwanie się językiem staropol- 

skim Kochanowskiego nie decyduje o po- 

chodzeniu danego utworu z XVI w., gdyż 

w jednym i drugim wypadku chodzi- nie 
o same formy, lecz 0 treść duchową w 

tych formach zawartą. To też rozumieć na- 

leży, że owe wznowienia w XIX w. stylów 

historycznych byłyby jedynie, w najlepszym 

nawet razie, „opowieściami historycznemi”* i 

zawierają w sobie bezwiedne i mimowolne 

cechy  charakterystyczne w. XIX, tak jak 
„Trylogja* Sienkiewicza jest bezspornie 

dziełem XIX w. ze stanowiska literackiego. 

Zanim wyłuskamy z pod obsłonek sty- 

lowo - historycznych cechy właściwe twór- 

czości drugiej połowy w. XIX, przyjrzymy 

się samym „zaskaradom* stylowym, które 

do dziś jeszce pokutują w głowach zaco- 

fańców. Budowano wówczas we wszystkich 
możliwych (a właściwie niemożliwych) 

„Stylach*: w gotyku, renesansie, baroku, Ila 

sycyzmie, w stylu greckim i egipskim, 

maurytańskim i assyryjskim, nie przeczuwa- 

jac nawet, że pod temi czczemi frazesami 

kryje się bezwiedny styl XIX w., który mo- 

żnaby określić, jako elektyzm historyczny. 

Weźmy jako przykład gmach ratusza w 

Wiedniu (zbudowany w 1871 — 1883 r.) w 

stylu niby to gotyckim, ale z ruchem brył, 

który dopiero wprowadza barok i z dacha- 

mi mansardowemi z końca XVII w. Formy 

gotyckie są tu tylko środkiem do wypo- 

wiedzenia myśli nawskroś nowoczesnej. 

prot. j. Kłos 

„8 czerwca r. b. o godz. 10 zrana z 
pociągu pośpiesznego Warszawa — 
Moskwa, na stacji kolejowej Biała Po- 
dlaska wyskoczył w chwili ruszania 
pociągu z wagonu jakiś osobnik, chcąc 
rzucić się pod pociąg w celu samobój- 
czym. Przytrzymany przez konduktora 
zaczął szamotać się i krzyczeć, że jest 
śledzony przez agentów G.P.U. 

Po wylegitymowaniu okazało się, 

iż jest to niejaki Michał  Naumow, 
urzędnik oddziału paryskiego „,Torg- 
predstwa“ — sowieckiego przedstawi- 
cielstwa handlowego w Paryżu. 

Naumow złożył na ręce starosty 
prośbę o pozostawienie go narazie w 
Polsce, względnie odesłanie do Fran- 
cji. 

Naumow przebywa obecnie we 
Francji i na łamach jednego z tygodni- 
ków rosyjskich rozpoczyna druk swych 
sensacyjnych rewelacyj, zatytułowa- 
nych: „Tysiąc i jedna noc, czyli taje- 
manice paryskiego Torgpredstwa'. 

Opowiada w nich o przyczynach, 
które skłoniły go do kroku samobój- 
czego, jako jedynego ratunku przed 
„Sprawiedliwością* sowiecką, a także 
o tych okolicznościach, które poprze- 
dziły jego wyjazd do agentów G.P.U. 

— Czy bywaliście obecni, towarzy 
szu Naumow, na wszystkich zebra- 
niach jaczejki? 

— Nie, nie na wszystkich. 
— Ach, tak. A czy prenumerujecie 

pisma „Bolszewik*, „Bezbożnik* i in- 
ne? 

— Nie, nie prenumeruję. 
— Ale „Prawdę'' otrzymujecie? 
— Otrzymuję. 

— A co oznacza to, że w waszem 
mieszkaniu znaleziono 16 numerów 
„Prawdy w nietkniętych opaskach? 
Więc pisma przychodzą z Moskwy, a 
wy ich nawet nie czytacie. 

— Czytam „Prawdę* gdzieindziej, 
towarzyszu Bielenkij. 

— Dobrze, dobrze. Opowiedźcie 
mi lepiej, dlaczego stale jesteście nieo- 
becni na przedstawieniach amatorskie- 
go kółka przy poselstwie sowieckiem? 

— Tak się jakoś składało... 

— Dobrze. Możecie sobie iść, to- 
warzyszu. , 

Poczułem w piersiach jakiś przy- 
kry chłód. Instynkt podpowiedział mi, 
że jeżeli odejdę bez słowa, zacisnę 
sam pętlę na swej szyi. Chwyciłem się 
ostatniej deski ratunku. 

— Czy to wszystko, czego chcieli- 
ście się dowiedzieć, towarzyszu, ode 
mnie. Może mógłbym wyjaśnić pewne 
pytania? 

— Nie, to zbyteczne. Przecież wiem, 
że mi nic nowego nie powiecie. 

Nie pozostawało mi nic innego, jak 
odejść. 

Wychodząc po tej upokarzającej 
rozmowie z gabinetu tow. Bielenkija, 
prezesa komisji do Spraw personai- 
nych, ja stary komunista, należący do 
partji od 1918 roku, maj ący za sobą i 
front i pracę w urzędach, poczułem, że 
grunt zachwiał się pod mojemi noga- 
mi. Aby zrozumieć stan, w którym się 
znajdowałem, a także sens wypadków, 
które po tym dniu fatalnym spadły na 
mnie, należy uświadomić sobie całe 
złowrogie znaczenie tych słów: „Po- 
dejrzany w swej prawowierności ko- 
munista — członek partįji“. 

Barbarzyńskie zestawienie tych 
słów nic oczywiście nie mówi sercu, 
ani mózgowi człowieka, dalekiego od 
rzeczywistości sowieckiej. Ale dla nas, 
komunistów, zajmujących na Zacho- 
dzie Europy różne stanowiska, dźwię- 
czy ono, jak... dzwon pogrzebowy. 
Stempel „Podejrzany w swej prawo- 
wierności komunista”, może być poło- 
żony przez agentów G. P. U. na każ- 
dym członku partji, który ich zdaniem 
zaczyna podlegać  „rozkładającemu 
wpływowi środowiska burżuazyjnego** 
Jeszcze do niedawna, podejrzewani o 
ten grzech komuniści byli poprostu od 
woływani do Moskwy, gdzie trzymano 
ich w ciągu dwóch lat conajmniej na 
pracy partyjnej, po to „by nabrali „pro 
letarjackiego ducha*. Ale od czasu afe 
ry Biesiedowskiego następstwa stały 
się dla „nieprawowiernych'* znacznie 
bardziej niebezpieczne: obawiając się 
panicznie dalszego rozwoju procesu 
„odmowy powrotu”, władza centralna 
w sposób nieubłagany likwiduje — w 
fizycznem znaczeniu tego słowa — 
tych wszystkich, którzy jej zdaniem 
mogą wcześniej lub później powięk- 
szyć szeregi „trzeciej emigracji”. 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
18 sierpnia. 

Front środkowy. Grupa uderzenio- 
wa posuwa się w dalszym ciągu zwy- 
cięsko naprzód, biorąc tysiące jeńców 
i wielkie trofea. Prawe jej skrzydło do 
chodzi do Bugu na linji Brześć - Dro- 
hiczyn, 2-a armja zbliża się do Bugu 
pod Grannem i Drohiczynem. 4-ta 
armja pod Sokołowem i Węgrowem. 

Na tyłach naszych oddziałów wałę 
sają się większe i mniejsze grupy nie- 
przyjacielskie, którym odcięto odwrót. 
W ich wyłapywaniu skutecznie współ- 
działa ludność cywilna. 

Grupa uderzeniowa operująca w 
kierunku północnym, podzielona  zo- 
stała na dwie armje: 2-ą i 4-tą. Do- 
wództwo 2-ej armji objął gen. Rydz- 
Śmigły. 4-tą armją dowodzi w dalszym 
ciągu generał Skierski. 

Front północny. 1-a armja: 8-a dy- 
wizja piechoty w pościgu za nieprzyja 
cielem osiągnęła Tłuszcz. 31 pułk pie- 

choty z 10-ej dywizji zdobył w godzi 
nach wieczornych Wyszków. 

5-a armja: Grupa pułk. Małachow- 
skiego, która dotąd broniła Zegrza, 0- 
panowała przedmieście Serock po cięż 
kich walkach. 17-a dywizja piechoty 
forsuje Narew pod Pułtuskiem. Naj- 
cięższe walki stacza na południe od 
Ciechanowa 18-a dywizja gen. Kra- 
jowskiego. Nad doliną Wisłą nieprzyr 
jaciel wdarł się na przedmieście Płoc- 
ka, gdzie wywiązują się walki uliczne, 
w których współdziałała ludność cywił 
na. 

Front południowy. 13-a dywizja 
piechoty stoczyła zaciętą walkę z 6-a 
dywizją konną Budiennego, , która za- 
atakowała Winniki (10 km. na wschód 
od Lwowa). Jazda nieprzyjacielska po 
niosła ciężkie straty. Gros sił Budien- 
nego stoi na przedpolu naszych linij 
obronnych. 

19 sierpnia. 

Gront środkowy. Dziś, w czwartym 
dniu ofensywy Naczelnego Wodza, З-а 
dywizja legjonów opanowała twier- 
dzę Breść nad Bugiem o godzinie 22- 
giej. Oddziały l-ej dywizji legjonów 
opanowały przeprawę na Bugu pod 
Drohiczynem. 

4-a armja: 21-a dywizja piechoty 
zdobyła wczesnym rankiem Sokołów, 
po ciężkich walkach. Pod wieczór 
wszystkie dywizje 4-ej armji osiągnę- 
ły linję Bugu między Wyszkowem a 
Małkinia. 

Front północny. 1-2 armja: 8-a dy- 
wizja osiągnęła linję rzeki Liwiec. 

5-a armja: dywizja ochotnicza za- 
jęła Stary Gołymin i Ciechanów. Nie- 

przyjaciel wycofał się z Płocka i z pod 
Włocławka, a na całym froncie 5-е] 
armji rozpoczął dzisiaj zdecydowany 
odwrót, zdradzając nerwowość i brak 
skoordynowania działań. 18-a dywizja 
generała Krajewskiego ruszyła na Mła 
wę. 

Front południowy. Oddziały ukraiń 
skie koncentrują się na linji Dniestru. 
Grupa jazdy nieprzyjacielskiej, działa- 
jąca na południe od Lwowa, dotarła 
dziś do Mikołajewa. 

Pod Lwowem ataki nieprzyjaciel 
skie zostały ponownie odparte. Na pół 
nocnym odcinku frontu osiągnął nie- 
przyjaciel rejon Bełza i Uhnowa. 

  

Tragedia młodej emi- 
grantki rosyjskiej 

Po utracie majątku — hańba domu rozpusty 
i samobójstwo 

W ostatnich dniach w jednym z hoteli 
paryskich rozegrał się krwawy dramat mię- 
dzy emigrantką rosyjską zam. ostatnio w 
Wilnie hr. Heleną Kisielew, a jej przyja- 
cielem Manuelem  Guerrem z którym przy- 
była z buenos Aires. 

Po kilku godzinach pobytu w hotelu 
w pokoju zamieszkałym przez przybyłych 
rozległ się huk dwóch wystrzałów rewol- 
werowych. Po wyważeniu drzwi znalezio- 
no. leżącego w kałuży krwi, niedającego 
już oznak życia Guerrera, — obok niego le- 
żała na łóżku z rewolwerem w zaciśniętej 
dłoni hrabianka Kisielew. 

Z przeprowadzonego przez policję pary- 
ską dochodzenia, okazało się, że hr. Ki- 
sielew, po zabiciu swego kochanka — ро- 
pełniła samobójstwo. 

Co było przyczyną dramatu — nie zdo- 
łano ustalić. Hrabianka Kisielew, rosjanka, 
zamieszkała ostatnio w Wilnie, była córką 
bardzo zamożnych i wpływowych przed 
wojną rodziców. 

Ojciec jej hr. Aleksander Kisielew, pełnił 
funkcję gubernatora i był jednym z najbar- 
dziej zaufanych urzędników, przysłanych 
przez rząd centralny na teren Królestwa. 

Prześladowany przez bolszewików po- 
zbawiony majątku, który pozostał po stro- 
nie sowieckiej, hr. Kisielew wraz z ro- 
dziną przybył do Wilna, gdzie zamieszkał w 
jedhym z domów przy ul. Al. Róż. Po 
kilku miesięcach jednak fundusze wyczer- 
pały się, a wierzyciele i kupcy zaczęli co- 
raz częściej na chodzić dom w Al. Róż. 

Hr. Kisielew poszedł w raz z żoną po 
najmniejszej linji oporu, opanowany przez 
kilku łotrów z pod ciemnej gwiazdy i na 
ich propozycję i za ich radą utworzył u 
siebie jaskinię gry, żona zaś jego stanowi- 
ła główną przynętę dla zamożnych i do- 
brze płacących za rozrywki gości. 

Minęło znów kilka miesięcy. Władze 
jaskinię gry zlikwidowały, wkrótce potem hr 
Kisielew popełnił samobójstwo, a żona jego 

zginęła z horyzontu wileńskiego, wyjeżdża- 
jąc wraz z córką do Buenos Aires. 

Co tam robiły niewiadomo, według po- 
głosek dostały się do jednego z domów pu- 
blicznych, stąd wyrwał młodą hrabiankę 
Manuel Guerrero. 

Niesamowity dramat w hotelu 
kim — zamyka tragedję 
dziny. 

parys- 
nieszczęsnej — го- 

  

Odkrycia Papieskiego 
Inst. Archeologicznego 

Od dłuższego czasu wyprawa ar- 
cheologiczna papieskiego Instytutu Bi- 
blijnego w R'zymie dokonywuje nad 
brzegami Morza Martwego poszuki- 
wań ruin biblijnych miast Sodomy i 
Gomory. Poszukiwania uwieńczone zo 
stały powodzeniem, gdyż istotnie had 
trafiono na ruiny obszernych budowli 
zasypane grubą warstwą stwardniafe- 
go popiołu. Niezwykle wielkie rozmia- 
ry ruin wskazują na to, że to są szcząt 
ki dużego, strawionego przez ogień 
miasta. Najsensacyjniejszem bodaj wy 
kopaliskiem jest znalezienie skamie- 
nieliny kształtami i rozmiarami przy- 

pominającej człowieka. Kierownik wy- 
prawy, ks. dr. Mollon przypuszcza, że 
jest to właśnie ciało „„zamienionej w 
słup soli żony Lota". Bliższe badania 
mają ustalić, czy owa skamienielina 
nie jest przesycona solą. Dotyciiczas 
wyniki prac wykopaliskowych pozwa- 
lają wnioskować, że istotnie natrafiono 
na ruiny biblijnych miast, nie jest prze 
to wykluczone, że i podanie o żonie 
Lota znajdzie również potwierdzenie; 

Dr. D. ZELDOWICZ 
(choroby weneryczne, skórne i narzadu 
moczowego) powrócił i wznowił przy- 
jęcia chorych. Ul. Mickiewicza 24, tel.277 
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jącą. Niektóre pociągi pośpieszne, da- niej spadnie grad,-požniej będzie гпо- pošwigciė dobre siedem godzin a na 

Od Worochty do Oszmiany 
W GORACH 

Worochta rozpoczyna dopiero kar- 
jerę uzdrowiskową. Położona na wyso 
košci bez mata 900 mtr. nad poziomem 
morza wśród olbrzymich, dziewiczych 
jeszcze lasów swierkowych jest pierw- 
szorzędną stacją klimatyczną, która z 
powodzeniem może konkurować z Za 
kopanem. Worochta jest jakby najwyż 
szym szczeblem w drabinie górskich 
uzdrowisk i miejscowości  letnisko- 
wych we wschodnim Bes kidzie. Za- 
czynając od Nadwórnej wzdłuż niezwy 
kle malowniczej linji kolejowej ciągną 

się większe lub mniejsze letniska i u- 
zdrowiska z których ]aremcze (500 
mtr. nad poziomem morza) jest najbar 
dziej znane i najliczniej uczęszczane. 

Worochta w całem znaczeniu tego 
słowa jest wynalazkiem powojennym. 
Przed wojną mało kto 0 niej wiedział, 
była to bowiem skromniutka stacyjka 
kolejowa, słabo prosperujący tartak i 
kilkadziesiąt chat huculskich. Wszyst- 
ko co jest teraz powstało po roku 1920 
Jest więc młode, prymitywne, niezor- 

  Cerkiewka grecko-katolicka w Worochcie. 

ganizowane. Dopiero przed paru łaty 
wyłączono Worochtę w oddzielną gmi 
nę. 

Tajemnica szybkiego rozwoju kry- 
je się w pięknem położeniu Worochty 
i cudownym klimacie. Łagodne zbocza 
gór zimą stanowią doskonałe tereny 
narciarskie latem zaś wycieczki w góry 
dostarczają licznych emocyj ludziom, 
którzy urodzili się na nizinach. 

Przed kilku laty wybudowano u pod 
nóża Robrowacza (1200 mtr.) pokryte 
go lasem swierkowym, jak szczotką, 
sanatorjum Kas Chorych na 100 łóżek. 
Co roku przybywa po kilka pensjona- 
tów lub dworków wygodnie urządzo- 
nych i nawet posiadających własne o- 
świetlenie elektryczne, co w Woroch- 
cie trzeba uważać za luksus. W sezo- 
nie obecnym było czynnych 20 pensjo. 
natów, sześć zaś wykońc zyło budo- 
wę. Ceny z całkowitem utrzymaniem 
w najdroższym sezonie w lipcu wahają 
się od 10 zł. do 15 zł. od osoby dzien- 
nie. W sezonie późniejszym t.j. w sierp 
niu i wrześniu lub wcześniejszym w 
czerwcu są niższe o jakieś przeciętnie 
10 — 20 proc. 

Dużym minusem Worochty jest nie 
mal zupełny brak ogrodów warzyw- 
nych. Jest to jednak rezultat położenia 
Worochty, która leży na stokach gór 
lub połonin i gdzie wynalezienie pła- 
szczyzny zdatnej pod sad jest rzeczą 
niemożliwą. Pod tym względem skaza- 

jest Worochta wyłącznie na dosta- 
ę z miejscowości położonych niżej, 

co niestety nie jest jeszcze należycie 
zorganizowane. 

Komunikacja kolejowa nie jest idel 
na. Dwie pary pociągów na dobę są 
ilością w sezonie letnim nie wystarcza 

lekobieżne nie mają zupełnie połączeń 
i podróżni skazani są na wyczekiwanie 
po kilka godzin na obskurnej Stąnisła- 
wowskiej stacji. Również dość йо - 
wie daje odczuć brak na stacji w Wo- 
rochcie jakiegoś biura informacyjnego, 
zanim bowiem przyjezdny trafi do ko- 
misji klimatycznej, gdzie może uzy- 
skać potrzebne mu informacje, fi? 
wpadnie w ręce pośredników od któ- 
rych odczepić się jest sztuką nielada. 
Wszystko to są drobne braki i uster- 
ki, które należy mieć nadzieję zostaną 
niebawem usunięte. 

Sezon lipcowy był w Worochcie 
niezwykle ożywiony. Zjechało się tam 
około 2500 osób przeważnie naszej 
mniejszości narodowej nie lubiącej Ara 
bów. Oprócz tego codziennie niemal. 

przechodziło przez Worochtę po kilka- 
dziesiąt osób rozmaitych wycieczek 
szkolnych, nauczycielskich, harcer- 
skich. 

Gdym podjeżdżał rannym  pocią- 
giem do Worochty powitał nas gwał- 
fowny deszcz. Pięknie się zaczyna, po- 
myślałem, i widocznie mina moja się 
wyciągnęła. Jadący na vis a vis towa- 
rzysz podróży widząc moją  konster- 
nację jął mnie pocieszać, że jest to 
normalne zjawisko i za kwadrans bę- 
dziemy mieli doskonałą pogodę. Nie 
bardzo się omylił. Istotnie po dwudzie- 
stu minutach deszcz ustał. Z za chmur, 
które chyłkiem jakby scigane przez ko 
goś uciekały, ukazał się błękit nieba i 
promienie słoneczne zalały zbocza gór. 
Tutaj w górach — mówił mój przygod 
ny sąsiad — jest na porządku dzien- 
nym tego rodzaju pogoda. W ciągu 
dnia może być piekielnie gorąco, póź- 

wu ciepło a na zakończenie zacznie pa 
dać deszcz, lub wiatr przyniesie znacz- 
ne obniżenie się temperatury. Dlatego 
też chodząc na wycieczki nawet nie 

Howerlę aż dwa mniej więcej dni o ile 
nie chodzi o pobicie rekordu szybkie- 
go chodzenia i drapania się na szczy- 
ty. 

  

Wiadukt nad Prutem. 

bardzo odległe od domu trzeba się od- 
powiednio ubierać. Worochta jest do- 
skonałym terenem turystycznym i z 
czasem rozwinie się niewątpliwie w 
wielką bazę turystyczną. Każdy może 
sobie zorganizować wedle sił i ochoty 
dalszą lub krótszą wycieczkę na ster- 
czące dookoła szczyty. Przedewszyst- 
kiem warto wejść na Robrowacz skąd 
rozlegą się wspaniały widok na Ta- 
tarów przedostatnią stację przed Wo- 
rochtą. Wycieczka na Robrowacz jest 
skromnym spacerem zajmuje bowiem 
trzy godziny czasu podczas gdy na 
widoczny z Worochty Kukul trzeba 

W zeszłym roku wycieczka na Ho- 
werlę była ułatwiona. poniewaz spory 

kawałek drogi można było jechać kolej 
ką tartaczną. Od wiosny jednak tartak 
w Worochcie jest nieczynny i drogę 
trzeba odbywać pieszo lub furą hucul 
ską. Jeżeli jednak zdrowie służy wszy- 
ską. Jeżeli jednak zdrowie służy 
radzę korzystać z usług tylko 
większe zadowolenie no i jest... najo- 
szczędniej, ponieważ huculi lubią zdzie 

rać dziesiątą skórę. 

Dojeżdżamy do Worochty — koń- 
czył swój króciutki wykład informa- 
cyjny mój towarzysz podróży — Z0- 

, 
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
W SPRAWIE GIEŁDY TOWAROWO-ZBOŻOWEJ 
"Rozmowa z dyrektorem Zw. Spół- 

dzielni Polskich p. Mazurkiewiczem 

Sprawa utworzenia giełdy Zbożo- `° 
wo-Towarowej w Wilnie omawiana 
już była niejednokrotnie i stery go- 
spodarcze nie od dziś już są zdania, że 
powstanie jej jest koniecznością. 

Ostatnio sprawa ta stała się bar- 
dzo gorącą, a z racji akcji pewnych 
organizacyj zrzesających w swoich 
szeregach przeważnie producentów rol 
nych, a niezaproszonych przez za- 
rząd Izby Przemysłowo - Handlowej 
do współpracy, w opracowywaniu sta 

tutu wspomnianej giełdy. 
We środę organizacje te odbyły 

specjalną konferencję w tej sprawie. 
Oto co nam: wyjaśnił jeden z głó- 

wnych inicjatorów konferencji dyre- 
ktor Zw. Spółdzielni Polskich p. Ma- 
zurkiewicz. : 

— Byliśmy zaskoczeni tem, że 
izba Przemysłowo - Handlowa przy- 
stępując do tak ważnej dla naszego 
życia gospodarczego sprawy, jak opra 
cowanie statutu przyszłej giełdy Zbo- 
żowo - Tfowarowej zignorowała — 2и- 
pełnie siery producentów nie zapra- 
szając do współpracy przedstawicieli 
„spółdzielczości. 

Byliśmy, powtarzam, zaskoczeni 
tem i zademonstrowaliśmy zbierając 
się na specjalnem posiedzeniu. 

— jakie są postulaty wysuwane 
przez Panów? 

— Giełda Zbożowo - Towarowa 
musi być placówką zdrową. 

Musi dawać gwarancje, że człon- 
kami jej będą ludzie zasługujący na 

M 

zaufanie i fachowo przygotowani do 
pracy. 

Chodzi przedewszystkiem 0 to, 
aby obroty dokonywane były na zdro, 
wych podstawach. 

Nasz projekt domaga się aby przyj 
mowano kupców prowadzących pra- 
widłowo książki, a nie agentów czy 
przedstawicieli, którzy „w rezultacie 
mogą narobić nieprzyjemnych niespo- 
dzianek. 

Ponadto w sprawie spółdzielni do- 
magać się będziemy kategorycznie, 
aby poszczególne spółdzielnie pra- 

„nace być członkami giełdy były 
przedtem członkami Związku Rewi- 
zyjnego Spółdzielni Rolniczych. 

Ostatnio powstało szereg nowych, 
słabych spółdzielni, a giełda niewątpli 
wie przyczyni się do powstania dal- 
szej ilości. 

Zademonstrowaliśmy przeciwko 
postępowaniu Izby Przemysłowo-Han 
dlowej jeszcze i dla tego, że przecież 
spółdzielnie nasze mają duże znacze- 
nie dla życia gospodarczego i na nas 
łeży nawet moralny, a nawet i praw- 
ny obowiązek, pilnowania porządku 
w tej dziedzinie. 

„. Skoro Izba Przemysłowo - Han- 
dłowa pomija nas — to rzecz jasna 
musimy protestować. 

— Czy uważa p. dyrektor, pow- 
stanie giełdy Zbożowo - Towarowej 
za konieczne? 

— Bezwzględnie tak.  Przyniesie 
nam ona niemałe korzyści. Znamy np. 
naszych producentów, a nie znamy 
odbiorców. Zboże nasze idzie często 
na Bałtyk przez Gdańsk, a czy tak 
być powinno? 

Giełda może zająć się sprzedażą 
np. naszego siemienia lnianego na 
inne województwa. Nasze placówki są 
zbyt słabe aby mogły ' wszystkiemu 
podołać, agentów swoich na innych 

baczy pan zaraz całą tutejszą śmietan- 
kę. Istotnie na peronie panował tłok. 
Przeważała jak zwykle płeć piękna i... 
garbate semickie nosy przedstawicieli 
rodu męskiego. Tb najlepszy spraw- 
dzian że jest tu dobrze skoro tak licz- 
nie przyjeżdżają żydzi. żyd — to naj- 
lepszy barometr uśmiechając się filu- 
ternie mówił widocznie nieco antysemi 
€ko nastrojony miłośnik gór z którego 
rad postanowiłem skorzystać i nie 
zwlekając, rozbiwszy swój namiot w 
Pensjonacie „Mela”* przystąpić do wy- 
Cieczek w góry. | 

Przyjeżdżający z całej Polski na 
Wywczasy letnicy w znacznej większo 
Ści uważają, iž osiągnąwszy wysokość 
Worochty, dokonali już wielkiego wy 
czynu sportowego i w nagrodę mogą 
spocząć na laurach czyli leżakach na 
werandach pensjonatów lub na kamie- 
nistym brzegu Prutu. Na wycieczki 
chodzi niewielki odsetek osób. 

Droga na Howerlę (2058 mtr.), naj 
jszy szczyt w Beskidzie Wschod- 

< prowadzi wzdłuż toru kolejki tar- ta ej. Olbrzymi tartak w Worochcie 
JeSt teraz nieczynny, Stosy rozmaitego drzewa, desek, bali, podkładów, klo- Ców leżą złożone w kubach w oczeki- 
waniu na lepszą konjunkturę. Kolejka 
dochodziła do osiedla zwanego Foresz czeuką, odległego 0d -Worochty o 14 klm., stamtąd zaś trzeba było iść pie- 

;5Z20 jeszcze 5 do schroniska Polskiego " T-wa Tatrzańskiego na Zaroślaku i 3 kim. na Szczyt Howerli. Teraz całą dro 
ge pas odbywać pieszo. Po obu stro nach drogi cjągną się łańcuchy gór 

krytych lasami. swieroweni: gdaanie: 
gdzie spotyka się osiedla huculskie a 
na połoninach dalekich dojrzeć można 

giełdach nie mamy i w rezultacie pa- 
nuje w stosunkach z innemi giełdami 
wzajemna nieufność. 

Protest nasz, czy jak tam  na- 
zwiemy naszą akcję, nie bije w giełdę. 
Nie to mieliśmy na uwadze. 

Giełda jest potrzebna, niewątpliwie 
odda niemałe usługi, to też tem bar- 
dziej musimy dbać o to, aby była ta- 
ką, jaką być powinna. Sprawa jest 
bardzo ważna dla nas i o naszych inte 
resach sami powinniśmy mówić i o 
nie dbać. 

Po to jesteśmy. 
Bardzo jestem rad, że panowie za- 

jęli się tą kwestją. 
Niewątpliwie zwróci to uwagę 

czynników odpowiedzialnych za pra- 
ce Izby Przemysłowo - Handlowej. 

WE 

Co mówi w tej kwestji dyr. Zw. Re- 
wizyjnego Spółek Rolniczych p. Koko- 

ciński 

— Dobrze, że panowie 
sowaliście się tą kwestją, 

zaintere- 
mówi p. 

„dyrektor Kokociński, jest ona bardzo 
poważną i aktualną. 

Zro zumiałem jest, że dziwne usto 
sunkowanie się Izby Przemysłowo - 
Handlowej do niej wywołało nasz 
sprzeciw. 

No bo i jakże. 

Mówi się o tworzeniu giełdy Zbo- 
żowo - Towarowej, przystępuje się 
do opracowywania statutu jej i do 
prac tych nie zaprasza się przedstawi 
cieli organizacyj, reprezentujących li- 
czne rzesze producentów. 

Czy tak być powinno? Czyż my, 
spółdzielcy nic nie mamy w tej spra- 
wie do powiedzenia? 

Prawda, że w pracach Izby bie- 
rze udział, jakoby z ramienia spół- 

dzielczości, jakiś urzędnik (zdaje się 
że p. Kopeć), ale czy to można na- 
zwać reprezentacją spółdzielczości? 

Na konferencji, o której już panom 
wiadomo, wyszczegó lniliśmy ńasze 

postulaty wskazujące: kto zdaniem na- 
szem może być członkiem giełdy, i 
z ilu osób powinna się składać Ra- 
da giełdowa. 

Uważamy za konieczne aby w ko- 
misji opracowującej statut giełdy po- 
wołani zostali przedstawiciele na- 
stępujących organizacyj: 
Wil. T-wa Oorganizacyj i Kółek 
Rolniczych, Zw. Spółdzielni Polskich i 
Zw. Rewizyjnego Spółdzielni  Rolni- 
czych Okr. Wileńskiego. 

Nie potrzebuję dodawać, że po- 
wstanie giełdy Zbożowo - Tłowaro- 
wej jest zjawiskiem bardzo pożądanem 
Pozwoli na usunięcie całego szeregu 
bolączek i trudności, wobec których 
stają niejednokrotnie spółdzielnie. — ( 

W. Th 

Zdemaskowanie szpiegów 
Władze bezpieczeństwa wpadły na trop bandy szpiegowskiej, działa- 

jącej na korzyść Litwy. Aresztowano kilka osób i znaleziono dowody winy. 
Winni dostarczania tajemnic natury wojskowej będą stawieni przed 

wojskowy sąd dorażny. 

SENATOR ATIKA SNS PRIES PTE NTT 

Bandyci dowódcami w sow. straży granicznej 
Przed paru dniami donosiliśmy o 

bestjalskim mordzie dokonanym przez 
sowiecką straż graniczną na pograni- 
czu sowieckiem, o kilkadziesiąt metr. 
od naszej granicy, na oczach naszej lu 
dności. Z świeżych i bliższych informa 
cyj wynika, że zabójstwa dokonał pod 
oficer pogranicznej straży sowieckiej, 
ze strażnicy Prusinowskiej. Zabitą by- 
ła młoda dziewczyna z Prusinowa, któ 
ra szła z sierpem do żęcia. Najprawdo 
podobniej, tłem zabójstwa była zemsta 
osobista. Jednakże, takie bestjalstwo i 
rozwydrzenie pograniczników, daje po 
wód do głębszego zastanowienia się i 
bliższego wniknięcia, jaka jest wartość 
moralna sowieckiej straży granicznej. 

Podajemy więc pierwszy z brzegu 
przykład. 

Komendantem strażnicy sowieckiej 
w Kołosowie, w randze oficera jest 
niejaki Prokopowicz, pochodzący ze 
wsi Kuczkuny, gminy stołpeckiej, pow. 
Stołpeckiego. Jest to były bandyta, po 
szukiwany przez władze polskie za 
szereg napadów bandyckich, między 
innemi na Odcedkę w gm. Stołpec- 
kiej. Był on członkiem bandy dywer- 
syjnej znanego bandyty Mieżyńskiego 
również pochodzącego ze wsi Kuczku- 
ny. Między innemi jest on zabójcą dwu 
policjantów polskich ze służby śled- 
czej Szabuniewicza i Babicza,  któ- 
rych wraz ze swą szajką zamordował 
na szlaku kolejowym Stołpce — Koło- 
sowo w r. 1924. 

Bandycką swą karjerę rozpoczął 
Prokopowicz w latach 1919 — 1920 
wraz z Drozdem i Mieżyńskim, który 
był przywódcą. W tym okresie, ci trzej 

podobne do mrówek pasące się stada 
krów i owiec. 
Dużą zasługą Polskiego Towarzyst- 

wa Tatrzańskiego jest skrupulatne wy 
znaczanie drogi. Co pewien-czas spoty 
ka się znaki na kamieniach lub przy- 
drożnych swierkach, im bliżej Howerli 
tem lepiej prace T-wa możną ocenić 
droga bowiem za Foreszczenką prze- 
chodzi w ścieżkę leśną. 

Nie wiele pewno jest w Polsce po- 
dobnych miejsc, gdzie las jest tak dzi- 
ki. Olbrzymie niebotyczne swierki, któ 
re gdy się patrzy z jednego zbocza gór 
na inne wyglądają, jak zapałki, stano- 
wią zwartą ścianę. Zwały gałęzi i pni 
pokrytych mchem świadczą, że czło- 
wiek zrzadka tu zagląda. Las wygląda 
groźnie, ponuro, jakoś martwo, nie sły 
chać bowiem spiewu ptaków ożywia- 
jących niziny. Ścieżka pnie się wciąż 
w górę. 

Schronisko T-wa Tatrzańskiego na 
Zaroslaku im. Henryka  Hofbauera 
(1300 mtr.) jest prawdziwą oazą. Mo- 
Zna tu znaleźć nocleg, zjeść dobry o- 
biad i odpocząć po trudach marszu. 
Sympatyczny gospodarz schroniska p. 
rtm. Gaudin udziela każdemu informa- 
cyj do dalszej drogi, daje rady i nieje- 
dnokrotnie pociesza, gdy wycieczka 
na Howerlę kończy się obserwowa- 
niem z werandy schroniskowej chmur, 
które zakryły szczyt. 

Trzeba mieć specjalne powołanie 
aby być gospodarzem schroniska. 
Przez 4 miesiące letnie jest niekiedy 
aż zawiele gości ale zimą lub jesienią 
czy wiosną jest to pustelnia do której 
nikt nie zagląda. Najbliższym  sąsia- 
dem schroniska jest stacja botaniczna 
i meteorologiczna położone trochę wy- 

bandyci operowali wyłącznie w pocią- 
gach idących na szlaku Stołpce — 
Kołosowo. Korzystając ze zwolnione- 
go biegu pociągu, wyskakiwali z lasu, 
ciągriącego się wzdłuż torów, dosta- 
wali się do wagonów i rabowali co im 
się tylko dało. Już w roku 1920 w chwi 
li odstępowania wojsk polskich, wstą 
pili oni do czynnej akcji napadając i 
mordując pojedyńczych żołnierzy pol- 
skich, którzy w jakikolwiek sposób od 
dalali się od swych oddziałów. Po po- 
wrocie w te strony wojsk polskich, ści 
gani za przestępstwa zbiegli do Rosji i 
oddali się na usługi bolszewikom. W 
następstwie tego w r. 1924 występowa 
li oni w bandach dywersyjnych, a ra- 
czej w jednej bandzie Mieżyńskiego. 
Znając teren, banda ta była jedną z 
najniebezpieczniejszych i zarazem naj- 
okrutniejszych. Podczas napadu bandy 
dywersyjnej na Stołpce, zabito 11 hu- 
dzi. 

Mieżyński w r. 1928 powrócił do 
Polski aby dalej prowadzić swe zbrod- 
nicze rzemiosło. Osaczony w swej sie- 
dzibie w Kuczkunach przez żołnierzy 
KOP i policję, nie mogąc się rato- 
wać ucieczką — popełnił samobójst- 
wo. Znaleziono przy nim kilka grana- 
tów. 

Prokopowicz jest zaś oficerem so- 
wieckim. Zupełnie odpowiednie stano- 
wisko dla bandyty. 

Nie dziw więc, że żołnierze sowiec 
cy pogranicznicy dopuszczają się tak 
bestjalskich mordów, jak ostatnio, na- 
wet na bezbronnych kobietach. Wilka 
ciągnie do lasu, a bandytę do jego pro 
cederu. 

żej. Podnóże Howerli stanowi rezer- 
wat państwowy obejmujący kilkadzie- 
siąt klm. kw. przestrzeni, jest więc to 
raj dla wszelkiego rodzaju zwierzyny 
i nielicznego ptactwa. 

Droga ze schroniska na szczyt Ho- 
werli zajmuje przeciętnie od 2 do 3 
godzin, była jednakże grupa kadetów, 
która dokonała wejścia w ciągu 57 
minut ustanawiając rekord szybkiego 
wspinania się zespołem na górę. 

Na szczycie, gdzie jeszcze w czerw 
cu leżał śnieg, ustawiona jest wyszka 
triangulacyjna i słup graniczny, tędy 
bowiem przechodzi granica z Czecho- 
słowacją. Kamienie ułożone dokoła słu 
pa granicznego upstrzone są nazwiska 
mi tych, kto stąd obserwował piękno 
Karpat. Z pewnem wzruszeniem odna- 
lazłem kilka nadpisów, świadczącycii 
że i Wileńszczyzna miała tu swoich r6- 
prezentantów. у 

Wspaniały, mało, cudowny widok 
rozlega się ze szczytu Howerli. Jak 
okiem sięgnąć sinieją łańcuchy gór. Na 
wschodzie majaczy się łańcuch Alp 
rodniańskich z Ineulem (2280 mtr.) i 
Petrosulem (2305 mtr.) na południu 
Karpaty Marmorowskie na zachodzie 
widnieje dolina Cisy aż po Marmaros 
Sziget. Podobno, gdy jest dobre pole 
widzenia i mgły nie przesłaniają hory- 
zontu, z Howerli można dojrzeć Stani- 
sławów. Sąsiednie z Howerlą szczyty 
jak Breskuł, Pożyżewska, Dancerz i 
Turkuł, obserwowane z góry nie wy- 
dają się być zbyt odległe, ale proszę 
się przespacerować, wtedy dopiero 
czujemy, ile racji jest w biatoruskiem 
przysłowiu: „Widać, no daloko dy- 
bać". Sz. 

  

Za 300 zł. kupił prawo męża 
TRAGICZNY FINAŁ NIEZWYKŁYCH TARGÓW KOBIETĄ 

Jakób Kapłan (jeziorna 10) miał sublokatora, który w krótkim czasie zdołał na- 

wiązać bliższy stosunek z jego żoną. Kapłan nie dał się tem wyprowadzić z wrodzonej 

mu równowagi i gdy żona niechciała zerwać 
na,i bez trudu uzyskał rozwód. Po pewnym 

nielegalnego stosunku, udał się do rabi- 

czasie zatęsknił jednak do swej połowicy ł 

zaproponował rywałowi 300 zł. odstępnego za prawo do b. żony. 

Po długich targach Kapłan powrócił do żony, lecz po kilku tygodniach odsunięty 

sublokator począł nachodzić Kapłana i proponować mu 500 złotych odstępnego, a gdy 

ten się nie zgodził, począł potajemnie odwiedzać Kapłanową. Zdradzony mąż tym razem 

zawrzał gniewem i wczoraj właśnie złapał ich in flagranti. 
Nie wiele myśląc rzucił się na niewierną żonę oblewając ją kwasem  siarczanym. 

Kapłanowej wypaliło oczy i poraniło twarz i piersi. 

Winowajca — sublokator zdołał w czasie zajścia umknąć. Kapłana policja aresz- 

towała. 

  
  

KRONIKA 
WTOREK 

1 9 Dziś W. słońca o godz. 4 m. 26 

Juljusza M. 
Jutro 

ernarda Op.| 

Z. słońca o godz. 6 m, 52 

  

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

z dnia 16. VIII 1930 r. 

Ciśnienie średnie w ram. 761 

Temperatura średnia -l- 16 

Temperatura najwyż za -1-20 

Temperatura najniższa -|- 12 

Opad w milimetrach: 

Wiatr i 

pizewažający | 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

Południowy 

URZĘDOWA 

— Zastępca starosty grodzkiego 
przeniesiony do Białegostoku. Dotych- 
czasowy zastępca starosty grodzkiego 
p. Mieszkowski został przeniesiony na 
stanowisko starosty do Białegostoku. 
Kto zajmie jego stanowisko narazie 
niewiadomo. 

MIEJSKA 

-— Łotwa odmówiła udziału w Tar 
gach Północnych. Sfery gospodarcze 
łotewskie, które w pierwszej chwili za- 
dekłarowały swój udział w Targach 
Północnych w Wilnie, obecnie cofnęły 
swe przyrzeczenie tłumacząc się bra- 
kiem kredytów. 

Ministerstwo skarbu w Rydze wyja 
Śnia, że na udział w Targach Wileń- 
skich nie mogą być udzielone kredyty, 
ponieważ w r. b. wydane już zostały 
większe sumy na pawilony łotewskie 
w Antwerpji i Kownie. 

— Badania stanu mleczarń. Komisja do 
badań żywności przystąpiła do dwudniowej 
lustracji mleczarń i zakładów z napojami 
chłodzącemi w celu stwierdzenia ich stanu 
sanitarnego. 

— Ruch autobusowy ma być ulepszony. 
Na skutek rozporządzenia władz ruch auto- 
busowy między Wilnem a Nową Wilejką bę 
dzie ulepszony. Jak dotąd kutsować będą co 
pół godziny z placu Orzeszkowej antobusy 
nr. 19 do Nowo - Wilejki. Oprócz tego po- 
cząwszy od wtorku 19 bm. kursować będą 
od ulicy Królewskiej róg Zamkowej do No- 
'wo Wiłejki autobusy Spółdzielni oznaczone 
nr. 5-b, które będą miały tę dogodność iż 
Jadacy nimi będą mogli otrzymać bilety z 
przesiadaniem we wszystkich kierunkach w 
obrębie miasta Wilna. Autobusy 5-b kurso- 
wać będą w odstępach półgodzinnych «od 
6.15 do godz. 23. Cena za przejazd Wilno - 
Nowo - Wilejka i odwrotnie będzie dwojaka: 
1) z przesiadaniem we wszystkich kierun- : 
kach m. Wilna — 1 zł., 2) bez przesiadania 
80 gr. 

KOLEJOWA 
— Kontrola biletów w pociągach. Wago 

ny dawnego typu, posiadające przedłużone 
oddziały bez wewnętrznych połączeń koryta- 
rzowych posiadają dla służby kolejowej, kon 
trolującej bilety w pociągu specjalne stop- 
nie po bokach wagonów umieszczone. Kon- 
duktorzy przechodzą z wagonu do wagonu, 
trzymając się żelaznych poręczy. W okresie 
zimy takie przechodzenie stwarza dla kon- 
duktorów wiele niebezpiecznych momentów, 
a i w lecie nie należy do rzeczy zupełnie bez 
piecznych czepianie się w biegu antab i prze 
skakiwanie z jednego stopnia wagonu na 
drugi. 

Kolejarze zgłoszą w tej sprawie specjalny 
memorjał który niewątpliwie będzie ewentu- 
alnie załatwiony przychylnie. Wysuwany był 
już kiedyś inny sposób kontrolowania bile- 
tów. Przy wsiadaniu do wagonów bilety są 
kontrolowane, po zatem przy wychodzeniu z 
peronu bileterzy sprawdzają bilety. Kontro- 
la w samym wagonie jako stała rzecz nie 
jest potrzebna. Może się ona odbywać spo- 
radycznie od czasu do czasu. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Strajk krawców zaostrza się. Kraw- 

cy-chałupnicy wobec przedłużającego się 
zatargu 2 pracodawcami o płacę, postano- 
wili zdjąć z pracy wszystkich robotników 
krawieckich. Е 

W. zakladzie Mowszowicza (Bakszta 5) 
doszło. z tego powodu do zajść i pobicia sy- 
na właściciela. 

— Wyjazdy do Argentyny wstrzynzane. 
PUPIP otrzymał powiadomienie, że wobec 
kryzysu gospodarczego w Argentynie, emi- 
gracja do tego państwa została wstrzymana 
na 6 miesięcy. 

— Na roboty do Francji W dniu 14 i 16 
b. m. odbyły się w Głębokiem i Brasławiu 
rekrutacje robotników do Francji. Zakwalifi- 
kowano ogółem 130 osób wyjazd których 
nastąpi z Wilna w dniu 20 b. m. 

— Bezrobocie. W ubiegłym tygodniu bez 
robocie w Wilnie zmniejszyło się o 24 osoby 
i wynosi obecnie 2760 osób. Е 

SZKOLNA 

— Kursy koedukacyjne z programem gi- 
mnazjum Państwowych im. „Komisji Eduka- 
cji Narodowej* pod protektoratem Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Przyjmują wpłsy na rok 
szkolny 1930 — 31 do wszystkich klas gi- 
mnazjum. System półroczny. Przyjęcia od- 
bywają się na podstawie egzaminu wstęp- 
nego tub swiadectw szkolnych.  Kancelarja 
czynna od 5 — 7 pp. prócz niedziel i świąt. 

Ul. Biskupia 12 — 6. 

— Powrót kuratora szkół. Kurator Okrę 
gu Szkolnego Wileńskiego p. Pogorzelski 
powrócił z urlopu wypoczynkowego t objął 
w dniu dzisiejszym urzędowanie. 

NADESŁANE 

— Dłaczego? Niezwykłe rozpowszechnie 
nie i powodzenie Togalu tłumaczy się sze- 
regiem nadzwyczajnych rezultatów, jakie 0- 
siągnęli lekarze i kliniki przy ordynowaniu 
tego środka. Tabletki Togal są bardzo sku- 
tecznym środkiem przeciwko reumatyzmowi, 
podagrze i bolach nerwowych. Togal wstrzy 
muje nagromadzanie się soli moczowej i jest 
zupełnie nieszkodliwy. 
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SFINKS... BEZ ZAGADKI 
Nagła śmierć, pełna zagadek 

kszości ludzi, jest jednak w oczach 
karza normalnym procesem, a raczej 
nikiem procesu organicznego. 

Bardzo ciekawy jest wykres, wskazujący 
na częstotliwość nagłej śmierci w różnych 
okresach życia człowieka. 

Nie biorąc pod uwagę rzadkiego bardzo 
wypadku nagłej Śmierci niemowląt, okres 
łat dziecinnych do 13 roku życia daje naj- 
mniejszą liczbę tych wypadków. Od okresu 
dojrzewania do lat 35 wzrasta ich liczba 
później opada, by podnieść się znowu 
między 50 i 60 rokiem. Do lat 25 bardzo 
często przyczyną nagłej śmierci są pewne 
anormalności organiczne, zbytni rozwój, 
lub niedorozwój różnych gruczołów i t. p. 
Do lat 35 — wyczerpanie organizmu nad- 
mierną pracą. Po roku 45 zaczyna się 
działanie arterjo - sklerozy, gdzie głównie 
zagrożone jest również serce. 

W tym okresie zwykłe codzienne 'za- 
jęcia mogą pewnego dnia być ostatnią kro- 
plą, której już pełen kielich życia pomie- 
ścić nie zdoła. 

Ta ponura statystyka naukowa  na- 
suwa poważne refleksje. Modlimy się: „Od 
nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj 
nas, Panie“.... 

@а wię- 
le- 

wy- 

A jednak są prawa i wyroki wyższe, 
niezbadane... Nie wiemy, dnia, ani  go- 
dziny.... 

Ale wyobraźcie sobie, że pewnego tra- 
gicznego dnia... Wasze miejsce przy stole 
zostaje puste..... i na zawsze... Uchowaj Bo- 
że, żeby to się miało zdarzyć, ale czyż 
wiemy, jaki Los jest nam sądzony? 

Czy możecie sobie wyobrazić bez drże- 
nia ten okropny obraz Waszej rodziny — 
od tego dnia? 

Co się stanie z Waszymi Ukochanymi.... 
z ich życiem, szkołą, odzieniem, mieszka- 
niem, Światłem, ciepłem, książką 1 zabaw- 
ką... jakże to osamotniona i zrozpaczona 
matka będzie mogła dać sobie radę sama, 
bez niczyjej pomocy, bez pieniędzy, w bie- 
dzie... 

Dosyć! Przerwijmy ten koszmarny. 
obraz! 

Niezwłocznie zawrzyjcie na rzecz Wa- 
szej Rodziny Ubezpieczenie Życiowe w 
P. K. O. 

Wasza Rodzina, na wszelki wypadek, bę- 
dzie miała byt zabezpieczony. To Wasz 
obowiązek, choćbyście mieli żyć 150 lat, jak 
ten fenomenalny turek Aga Žogu. Cz. 

ZEDO TOR BECZESKOWY SOTO WELON RO AEOTZZTWYENIE 

Syn truł systematycznie ojca strychniną 
SKUTKI ZBRODNICZYCH PODSZEPTÓW KOCHANKI. 

MW folwarku Rusaki pod Mołodecznem zmarł nagłe 50-letni jan Cyliński przybyły 
przed kilku miesiącami z Ameryki. Zmarły uchodził za bardzo zamożnego człowieka 
i jego zgon nieprzeszedł bez echa tembardziej, że poczęto mówić, iż zmarł śmiercią 
nienaturalną. A 

Spowodowało to sekcję zwłok, która stwierdziła truciznę w żołądku. Policja roz- 
poczęła dochodzenie. Syn Cylińskiego, gdy go przyciśnięto do muru przyznał się do 
zbrodni ojcobójstwa, wyjaśniając, że truł go systematycznie. 

Dopuścił się tego za namową kochanki, która liczyła, że z chwiłą zgonu Cyliń- 
skiego, zostanie żoną jego syna i właścicielką fortuny wzbogaconego Amerykanina. 

Zbrodniczą parę osadzono w więzieniu. 

  

RÓŻNE. 

— Wycieczka fińska w Wilnie, W dniu 
29 b. m. przybyła do Wiłna wycieczka stu- 
dentów fińskich w liczbie 12 osób która spę 
dzi w naszym miieście jeden dzień. 

— Komuniści nic nie wskórali. Pró 
by komunistów urządzenia demonstra- 
cyj w dniu 17 bm. spęłzły na niczem 
bowiem mimo namów nie było chęt- 
nych wyjścia na ulicę. 

Policja pilnie baczyła cały dzień by 
spokój nie został zakłócony. 

— Handlowcy białostoccy zwiedzali Wil 
no. Przez niedzielę bawili w Wilnie handlow 
cy — żydzi z Białegostoku, w liczbie kilku- 
dziesięciu osób, którzy zwiedzali mia 
sto interesując się zabytkami architektonicz 
nemi. 

— Aresztowanie komunistów. W 
Bieniakoniach zatrzymano technika 
komunistycznego z bibułą wywrotową, Sąd 
który jechał z Wilna. 

W związku z tem policja areszto- 
wała trzech innych komunistów zamie- 
szanych do tej sprawy i przesłała ich 
do policji w Nowogródku, która prowa 
dzi dochodzenie. 

— Sadowskiemu grozi kara śmier- 
ci. Sprawca napadu na handlarzy pod. 
Oszmianą Sadowski został przekaza- 
ny władzom sądowym. Grozi mu kara 
śmierci, bowiem ma być sądzony z art. 
15 przepisów przechodnich. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś — subtel 
na komedja Verneuilla „Kochanek Pani Vi- 
dal“, obtitująca w sceny pełne wytwornego 
humoru i sentymentu. i 

Role główne znalazły świetnych wyko- 
nawców w osobach Wernicz i Kreczmara. Bi 
lety zniżkowe i kredytowane ważne. 

W przygotowaniu ostatnia nowość 
współczesna komedja Z. Kaweckiego „Pa- 
ra nie para“, г PRA 

— Teatr Letni w ogrodzie po Вегпаг- 
dyńskim. Ostatnie przedstawienie kom. „Pa- 
pa". Największy sukces artystyczny sezonu 
letniego wesoła komedja Caillaveta i Flersa 
„Papa”, na której publiczność bawi się wy- 
bornie grana będzie jeszcze dziś i jutro. 

Wobec nadwyradz niskich cen w teatrze 
Letnim — bilety zniżkowe nie ważne. 

— Najbliższe premjery w teatrze Letnim. 
D wie perły repertuaru :komedjowego pol- 
skiego: „Majster i czeladnik* Korzeniowskie 
go, oraz „„Marcowy kawaler"  Blizińskiego- 
ukażą się w teatrze Letnim w dniach najbliż 
szych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Krew na piasku. 
Heljos — Noce w pustyniach. 
Światowid — Wielkomiejski motyl. 
Kino Miejskie — Miłość i łzy Szopena. 
Wanda — Gdzie się kończy ulica nad 

program — Człowiek śmiechu. 
Picadilly — Przedwiośnie 

  

  

Zabił narzeczoną i Sam popełnił samobójstwo 
We wsi Mojsice, gm. Mołodeczańskiej znaleziono na poblisk. polach zwłoki 19-let 

niej Janiny Marcinkiewiczówny i 18-letniego Bazylego Buraczonka mieszkańca tej wsi. 
Zdołano wyjaśnić, że Buraczonok, który kochał się w Marcinkiewiczównie, do- 

wiedziawszy się, że ma ona wyjść za innego, wyprowadził ją za wieś i tam, zastrzelił, a 
następnie sam popełnił samobójstwo. 

ZSĄDÓW 
DZIKA ZEMSTA SĄSIADÓW. 

W nocy na 1 października ub. r. we wsi 
Rusaki gm. kozłowieckiej, pow. słonimskie- 
go wybuchł pożar. 

Okazało się, iż płonie stodoła gospoda- 
rza Szymona Horodki, a wszystko wskazy- 
wało na to, że została ona rozmyślnie pod- 
palona. 

Mimo rozwiniętej akcji ratunkowej sto- 
doła wraz z nagromadzonem tu zbożem i 
narzędziami rolniczetni, doszczętnie spłonę- 
ła, wyrządzając właścicielowi jej dotkliwe 
straty. 

Podejrzenie podpalenia padło na Konstan 
tego Siniaka, który od dłuższego czasu pałał 
nienawiścią do: Horodki i wielokrotnie wy- 
rządzał mu już krzywdy przez: pobicie, od- 
grażanie się zemstą oraz z!ośliwe uszkodze- 
nie mienia, za co był « :.-; tarany przez 

Postawiony w stan oskarżenia Siniak do 
zbrodni nie przyznał się, jednakże na prze- 
wodzie sądowym jeden ze świadków zeznał 
iż widział jak Siniak podpalał stodołę, a sam 
poszkodowany, kiedy wybiegł z chaty by ra 
tować swe mienie ujrzał swego zaciętego 
wroga Siniaka uciekającego od Stron; SN* 

doły. > 
Wystarczyło to Sądowi Okręgowemu w 

Grodnie, rozpoznawającemu tą sprawę w 
marcu b.r., do uznania podsądnego za win- 
nego dokonania zbrodni umyślnego podpa- 
lenia i skazał go na osadzenie w ciężkiert 
więzieniu przez lat sześć. 

Niezadowolony z tego orzeczenia skaza- 
ny odwołał się do wyższej instancji. 

Sąd Apelacyjny w Wilnie w składzie wi- 
ceprezesa p. Wł. Dmochowskiego (przewo- 
dniczący) i pp. sędziów Śuszkiewicza i 
Jundziłła, po zbadaniu tej sprawy, podzielił 
w zupełności stanowisko Sądu Okręgowego 
i wyrok jego w całej rozciągłości zatwierdził 
zasądzając od skazanego dodatkowe  opła- 
ty i koszta sądowe. 

EET AL AKTAI II AOITTNNIENENNKIS 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cytrach. Od 16 do 18 bm 
zanotowano wypadków 82 — w: tem kradzie 
ży 7, opilstwa 26, przekroczeń administra- 
cyjnych 20. 

— Jak to wytłumaczyć? 
Jakubiłowicz Janina (Sofjana 6) za- 
meldowała policji, iż 6 bm. była na wy 
cieczce w lesie za Pośpieszką z Dasz- 
kiewicz Apolonją (Ciesielska 4) w to- 
warzystwie 4 mężczyzn i zgubiły się. 
Od tego czasu Jakubiłowicz Daszkie- 
wiczównę nie widuje i podejrzewa, że 
z ostatnią mogło coś się wydarzyć. 

— Podstęp złodzieja. Do mieszka- 
nia Abramowicz Boży (Zawalna 24) 
w czasie jej nieobecności przyszedł ja- 
kiś nieznajomy osobnik, który zakomu 
nikował służącej iż jest on znajomym 
Abramowicz. Korzystając z chwilowej 
nieuwagi służącej skradł srebrną cu- 
kiernicę i srebrną łyżkę stołową i 
zbiegł. Straty wynoszą 350 zł. 

— Kradzież ze schowka. 17 bm. Macie- 
jewskiemu Stanisławowi (Stefańska 29) skra 
dziono z niezamkniętej komody 270 zł. w 
gotówce. 

— Zamach samobójczy. Szolc Szmuel 
zamieszkały w Oranach pow. Wil. Trockie- 
go w czasie pobytu u krewnej w Wilnie 
Szfiel Sary (Szeptyckiego 5) poderżnął so- 
bie żyły, u obu rąk i nóg w celach samobój- 
czych. Dostarczono go do szpitala żydow- 
skiego. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

 



— Zajście w Sądzie .rabi- 
nackim. W ub. niedzielę, w sądzie rabinac 
kim jeden z rabinów nazwiskien: Kahan roz 
patrywał sprawę rozwodową pewniej żydów- 
ki, oskarżającej swego 1:ięża. 

Gdy Kahan usiłował skłonić powaśnione 
strony do zgody, petentka rzuciła się na ra- 
bina szarpiąc go i kopiąc a następnie w przy 
stępie furji nadgryzła mu poważnie duży 
palec u lewej ręki. 

  

— Autó rozbiło wóz. Na drodze Wilno— 
Łida auto prywatne wpadło na furmankę Ja- 
na Michałowskiego, mieszkańca Wilna. Wóz 
został rozbity, zaś Michałowski uległ pora- 
nieniu. 

— Zgon oiiary 
szpitalu żydowskim zmarł Samuel Zyskind 
poraniony przez rabusia Sadowskiego, pod- 
czas onegdajszego napadu pod Oszmianą. 

napadu. W 

— Podrzutki. Przy Bonifraterskiej 2 zna 
leziono podrzutka płci męskiej w wieku o- 
koło 2 dni, którego umieszczono w przytuł- 
ku Dzieciątka Jezus. 

Również przy Rajskim 6 znaleziono pod- 
rzutka płci męskiej w wieku około 2 tygod- 
ni z Kartka „jest ochrzczony, na imię Józef". 
Umieszczono go w przytułku Dzieciątka Je- 
zus. 
— Zajście z pijanemi chłopa- 

mi. 16 bm. pomiędzy szoierem autobusu 

14028 Uziębłowskim Józefem a przejeżdża- 
jacymi wieśniakami wynikła bójka na tle te- 
go, że śniacy sowali drogę Si i 
wozami i tumyśln i  przeje: 
autobusowi. Wów ę 
mał autobus i wstąpi z nimi w sprzec: 
co wieś! y zaczęli go okładać batani 
pomoc szoierowi podążyło 2 policja: 
£e względu na opór jaki stawiali zatr: 
nałożono im kajdanki poc: сарго\ 
no do komisariatui. Okazali i 
ski Jan ze wsi O i 
Stankiewicz Konsia 

     

  

   

        

— Ujęcie złodziejwi. 17 bm. zatrzymano 
sprawczynię kradzieży u Muzykusa Lejby 
(Kwaszeina 21) Szytnszur Wiktorję, która 
skradła u wyżej wymienionego gotówkę i zło 
te pierścionki na łączną sumę 544 zł.. Pier- 
ścionki odnaleziono. 

  

   

Ustalono iż 
a poranił Ka 

67) którego za 

— Zatrzymanie nożownika. 
b. policjanta Steckiewi } 

i L iaw (Lwow 
     

    

  

  

— Samobójstwo młodej. kobiety. Mie- 
szkanka stacji Nowodruck Kondratowicz Ele 
onora 1. 21 otruła się wypijając pół litra ska 
żonego spirytusu. Powód nieporozumienie 
rodzinne. 

  

MAKABI — ZAKS 2:0 

Pogoda okropna, boisko b. ciężkie utru- 

dniające grę, jednyu: słowem warunki, 

przy któryh trudno ymag od graczy 

werwy, nawet ješli chodzi o cenne punkty. 
Na szczęście dla nielicznych zresztą 

widzów drużyna Makabi miała w swoich 

szeregach pięciu rezerwowych graczy 

(rezerwowi, znana rzecz, zawsze grają 

ambitniej od „asów*) a ŻAKS nie przestał 
być jeszcze drużyną ambitną, to też mecz 
wypadł dość ciekawie. 

Początkowo trudno było sądzić, czy od- 
młodzona drużyna Makabi będzie miała prze 

   

    

wagę nad przeciwnikiem stopniowo  jed- 
nak przewaga ta uwidoczniała się coraz 
bardziej tak, że pod koniec meczu gra to- 

kalendarzyk rozgrywek międzyokręgowych 
o wejście do Ligi. Kalendarzyk ten przed- 
stawia się następująco: 

31 sierpnia: Warszawa -- Pomorze, 
Łódź — Poznań, Kraków — Kielce, Łwów 
— Lublin i Wilno — Brześć. 

7 września: Pomorze — Łódź, Poznań 
— Warszawa, Śląsk — Kielce, Lublin — 
Wołyń i Białystok — Wilno. 

14 września: Warszawa — Łódź, Po- 
znań — Pomorze, Śląsk — Kraków, Wo- 
łyń — Lwów i brześć — Białystok. 

21 września: Pomorze — Warszawa, 
Poznań — Łódź, Kielce — Kraków, Lub- 

lin — Lwów i brześć — Wilno. 
5 października: Łódź — Pomorze, War- 

szawa — Poznań, Kielce — Siąsk, Wołyń 
— Lublin i Wilno — Białystok. 

  

   
        

    

    

a niezmiernie aktualny artykuł wstępny pt 

i udział Kaspr: 

Nowości Wydawnicze 
— Trzydziesty trzeci zeszyt „Świata”. 

Trzydziesty trzeci zeszyt „Šwiata“ przynosi 

  

    

   

     
     

  

„Biennale. 

rackim. 
feljeton o K 

o „Egzoty 
kawy ar 1 
„Umierający bastjon*, Eustachy 
żartobliwie odtwarza inielige 
w warszawskiem towarzyst 
nizm”. й 

Zeszyt ten bogaty w treść i pod w. 

dem iłustracyjnym przedstawia się rów 

ciekawie. „Świat* drukuje dwie świetne po-= 

wieści A. Struga „Żółty krzyż* i Claude 

Anet „Mayerling*. 

RADJO WILENSKIE 
WTOREK, DNIA 19 SERPNIA 1930 ROKU 

  

  

jygnał czasu z Warsz. 

  

MS" 
12,05 — 12,35: Muzyka z płyt gramof. 

13,00 — :Kom. meteorologiczny. 

17,15 — 17 ,20: Program dzienny. 

17.20 — 17.35: Kom. Zw. Młodzieży 

Rzem. z 

17.35 — 19.00: Tr. z Warsz. Odczyt i 

koncert. * В 

19.00 — 19.30: Audycja literacka: 

„Klamka zapadła* i „Nowela Nr. 1241“ — 

dwie zradjoi. nowele Z. Kleszczyńskiego w 

wyk. Z. D. R. W.  Reżyserja K. Vor- 

brodta. 
19.30 — 19.45: Feljeton z Warsz. 

19.45 — 20.00: Program na środę i 
rozmaitości. 

20.00 — 20.15: 

Warsz. : 
20.15 — 20.30: Odcinek powiešciowy. 
20.30 — 22.30: Koncert (T r. z ogrodu 

Bernardyńskiego w Wilnie.) 
22.30 — 23.00: Tr. z Warsz. 

"komunikaty. 

Pras. dzien. rodjowy z 

Feljeton i 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 18 sierpnia 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

  

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. | dziński—Stefan Czacki. 

Od dnia 15 do 19 sierpnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Miłość i łzy Szopena” 
Dramat wielkich uczuć wielkiego człowieka. Aktów 12. W rolach głównych: Fryderyk S. — Pi Blanch: 
Marja Wodzińska—Marry Bell, George Sand—Germaine Langier, Delfina Potocka —Zyfja Zajączkowska, Aulońi Wo. 

Nad program: Zima w Alpach — w 1 akcie, : 
seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Motocyklem ponad obtoki“, 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek 

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

pziśt Rądylf Valzatioo! | Firma Paramount ogromnym nakładem trudu 
й i pieniędzy odźwiękowiła najlepszy jego film 

reż. twórcy „Ben-Hura*—Freda Nibla w-g powieści najnowszego z pisarzy hiszpańskich Wincentego Blasco Ibaneza. 
Nad program: Dodatek muzyczno-śpiewny. Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 1 zł. BALKON 80 gr. : 

Początek seansów o g. 4-ej, ost. 10.30. * ‹ 

KREW NA PIASKU 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS" 

Ulubieniec publiczności, mistrz 
ekranu JOHN GILBERT 

w najnowszej swej kreacji 

PREMJERA! Od godz. 4.30 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60gr., PARTER 1zł. Wielki przebój dźwiękowy 

Noce w pustyniach 
Fascynujący dramat erotyczny. Mistrzow- 
ska gra. Początek o godz. 4.30, ostatni 

seans o g. 10.15. 

  

Polskie Kino 

„WANDA“ 

Dziś! Niebywała najnowsza sensacja! Niezapomniany „Ben-FHur"— 
RAMON NOVARRO jako „POGANIŃ* w nowej kreacji p. & 

Egzotyczny przepiękny film w 8 akt. W roli gł. Ramon Novarro i ALICE TERRY. Nad program: Potężne arcy- 
W rol. gł. Conrad Veidt, 

  

  

ы b dzieło p-g powieści 5 a i 66 tragedja w 12 akt. Wielka 30. Tel. 14-81 | Vietora Hugo p. . „CZHOWiek Śmiechu Mary Phlibin i Oiga Bakłanowa. -  — 

KINO Dziś! Arcydzieło kunsztu a а_а + Wrol gh najwięks tragiczk. 
„ŠWIATOWID“ realizowanego Ryszarda Motyl wielkomiejski Chinka ANNA MAY-WONG- = Eichberga p. t. 

Mickiewicza 9.   Mistrzowska gra. — — _ Przepiękna wystawa. 
i ALEKSANDER GRANACH 

  

Sro ma « В е В [auf WZW а 

Poszukujemy sublokatora 
lub subiokatorów 

NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

„Słowa* od 9 do 10. 

Mpapaparaparapspapapanapnićh 
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Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

  

  

PIANINA i FORTEPJANY || KOSMETYKAJ 

  
  

  

  Szofer 
absolwent kursu kie- 
rowców samochodo- 
wych H. Prylińskiego 
w Warszawie, poszuku- 

т — 

KAMIENICĘ 
3-piętrową o 17 
mieszkanich, płacu 
215 sąż. kw. z dłu- 

  

  

je pracy. Zakretowa 2| g; У giem bankow: 
m. 8. 0 sprzedamy za 5.000 

` dolarėw. 
Dom H.-K. „Zachę- 
tą“, Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. -0     

  

  

Pokój do wynajęcia 
z umebłowaniem lub Buldoga dag: bez. Wszelkie wygody. 
W dogodnym punkcie oka B 2 
miasta. Tylko dla so- = 
lidnego i samotnego(ej) 
lokatora. Paūska 4—4, 

Sol- 

i 

& 
e 
A 
\ 
A 
" 
& 
\ 
B 
* 

  

Mieszkanie Ž 
4 pokojowe z wygoda- R 2 N E 
mi, ul. Pańska 17—do 
wynajęcia natychmiast. Kursy Kroju, szycia, 
Dozorca domu przy za-robót ręcznych i mo- 

      

„Gdzie się ulica kończy” 

3 bramka Zkademików. 12 pażdziernika: Łódź — Warszawa, AR Em as światowej „sławy Pleyel, Bechstein etc., takož = ё ułku Montwiłłowskim delowania 

O asza bie wię gry sędzia p. Pomorze — Poznań, Kraków — Sląsk, Dolary_8.88 i pół — 8.90 i pół 8.86 i pó. Arnold Pibigier, Kerntopł i Syn, A. Drygas, ь | wskaže. BA 6 | мНО & 
Wiro - Kiro dyktuje rzut karny za rękę Lwów — Wołyń, i Białystok — Brześć. Holandja 359.06 — 359.95 — O 4 uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez Gabinet "Mieszkanie — 4. di AUWICZO WJ 
obrońcy. Szwarc Ii wykorzystuje go pe- Jak widzimy, P. Z. P. N. podzielił klu- 43.40 i pół 43.51 i pół — Roa pó. Gy najwybitniejszych tachowców na Pow. Wysta- Racj onalnej KV: oruntównie 5d i Wielka 56 m. 3 

wnie, Žaraz po przerwie (deszcz. leje coraz by walczące o wejście do ligi na cztery YOrk 8,90 — 5 BOŚ a SB A "DE tk KRSIYRU LeczBi wne z Spoledkuchni, zapale .. czenie, 
mocniej) Zejdel długim strzałem zdoby- grupy: 1) Łódź Warszawa, Poznań, Pomo- „= 35.13 ms io . KS Oli zyć K Dąbrowska WILNO, R czej. = «także 1 pokój a zapisy codziennie, «а 

wa drugą bramkę. rze, 2) Kraków, Kielce. Śląsk, 3) Lwów, 26.49 — 26.37. Nowy ork kabel 8.911 — ® ul. Niemiecka 3, m. 6. Wilno, Mickiewicza ši ny do wynajęcia przy Przyj YCH WIRE 
Była ona do obrony lecz  branikarz Lublin, Wołyń, 4) Białystok, Wilno, Brześć. 8.931 — 8.891. SACHE aż = a 0. SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. к m. 4 ul. Wielkiej 5 Domi. czenie zapewnione. —6 

ZAKS-u dobry zresztą jak zawsze, poślizg- Ponieważ rozgrywki rozpoczynają się już 172.90. Stokholm 239.52 — 240.12 — 238.62. drodę A Konser- dzie6 się u właściciela nął się i puszcza. w „dniu 31 sierpnia, a na ten dzień wy- Włochy 46.69 — 46.81 — 46.57. Berlin w i wuje, doskonali, dun m TT 

Jest to ostatnia bramka strzelona na Znaczone zostało w okręgu łódzkim  ostat- obrotach pryw. 212.86. p Biaki M jej : піикКа]) ;Ъіаріі?іы; 
tym meczu, mimo, że makabiści dokładają nie spotkanie o mistrzostwo klasy A mię- Rych panów printeligetnych, GARE twarzy i ciała (panie), 23 uczen. przyjmie 3.000—5.000 zł. do skle- Papiery procentowe: З Sztuczne opalenie ce. intel. rodzina na miesz- pu. Łaskawe zgłoszenia 

DRE ° : ) I „kanie. Troskliwa opie- do Biura Reklai akwizycji. Warunki korzystne. Zgłaszać ILEKARZE, ry. Wypadanie włosów i Е а oma Piłaidakiego 6.6 od 122, i łupież. Najnowsze ka, na miejscu francu- w Wilnie. Garbarska 1 
DOKTÓR zdobycze kosmetyki ra- ski,  fortepiau-—miesz- sub. „Sklep“. 2 

Abłamowiczowa cjonalnej. RAE R AE 

dzy Ł. K. $. Ib a W. K. S.,. przeto władze 
okręgowe będą zmuszone mecz ten wy- 
znaczyć na dzień powszedni. 

REZERWY KLUBÓW LIGOWYCH 

starań.  Kotłowski Ill (jest jeszcze i IV) 
marnuje pewną pozycję z kilku kroków, Ko- 
tłowski | (bramkarz, grający obecnie na 
skrzydle) strzela kilka razy obok, a Terk 
(zbyt powolny na ciężkiem boisku) w 

=
 

  

giczny: i wymownych dla lekkiej 
Pożyczka dolarowa premjowa 64. 5 proc 

konwersyjna 55.50. 10 proc. kolejowa 103. 
8 proc. L.Z.B.G.K. i B. R. obl. B. G. K. 94, 
te; same 7 proc. — 83.25. 7 proc. L. Z. ziem- 

się: Wilno, 
5—7. 

| Poważna instytucja poszukuje zdol- 

—0 
  

  

sztangę. spadają do niższej klas skie dolarowe 76.50 4 i pół proc Na stancį i j róci je Codziennie od g.10—8.93P/y; Sierakowskiego W Warszawie za RE zt ы > c cent. t Ё owróciła rzyj- 8 ga Е 
_ Fak przedstawia się w przybliżeniu prze- ‚ ją i Z ? mę 4—5 I AKL Za niAdisók TLI od 9—i0 Pad W, Z. P. 48. wsze —0 do wspólnego komior- 

bieg gry. Jak wiadomo, rezerwy klubów ligowych, 8 proc. warszawskie 76 — 76.25. 8 proc. opłatę z młodszych klas gimnazjalnych ul. Kasztanowa 7 m. 7. towego pokoju z utrzy-   

Makabi jakkolwiek nienajmnocniejsza w LMP siiadė Slężsta sowie a Sadząć Przyjmę kilka uczenic manie poszukuje się 
składzie zwy: > 

rozgrywające spotkania o mistrzostwo kla- 
: na mieszkanie z u- stuchaczki wyższych Częstochowy 68.50. 8 proc. Łodzi 71.50. 10 

sy A w swych okręgach, korzystały  do- 
Choroby kobiece 

akuszerįa. 
Zapewniona troskliwa, serdeczna opie- 

= 
z ostatniego kwadransa gry, powinna była 
wygrać w stosunku jeszcze wyższym. Nic 
dziwnego drużyna ta ma Szwarca i Zajdla 
— graczy, z któremi nie może się równać 
żaden „żaksik*, a pozatem pozostali gra- 
cze wszyscy są niežli. Nie wszyscy mają 
ten zapał i start co zieloni, ale technicznie 
wszyscy są przygotowani dobrze. 

Gdyby nie deszcz, mecz niedzielny na- 

tąd z przywileju, gdyż zajmując nawet osta- 
tnie miejsce w tabeli nie mogły spaść do 
niższej klasy. Jak się jednak dowiadujemy 
obecnie zarząd PZPN zawiadomił poszcze- 
gólne okręgi piłkarskie, że rezerwy klubów 
ligowych mogą spaść do niższej klasy. Ino- 
wacja ta o tyle ciekawi Łódź, że spadkiem 
do niższej klasy zagrożone jest ŁTSG Ib. 

proc. Siedlec 82.25. 6 proc. obligacje m. War 
szawy VIII i IX em. 56 — 56.25. 8 proc. 
Kielc 67.50. 

ZE ŚWIATA 
  

ziemskie 
56.50. 5 proc. warszawskie 60 — 59.75 i pół 

ka i pomoc w nauce. Odżywianie obfi- 
te i zdrowe, pokoje ciepłe i suche. Dom 
parterowy z ogródkiem. Zgłoszenia 
przyjmuję od czwartku dn. 21 sierpnia 
między godz. 9 — 4. Łukiszki, Ciasna 
22—1, Lipińska. —3 

    

STYLOWE AKUSZERKA 

inowoczesne 

POSADY 
j Potrzebna służąca 1—6. Prof. Aria 

  

do wszystkiego. Ul. Za- 

kretowa 11—3. -0 

  

ŚMIAŁOWSKA 

trzymaniem. Lekcje mu- i Tada акО 
ne й uczelni. Dowiedzieč si zyki i francuskiego naw Słowie" u C. M. Žž 

miejscu. Opieka zapew- 

ZGUBY 

niona. Uniwersytecka 
  

J. Swiętorzecka. 

  

Została znaleziona 

    
К CY : : у й oraz Gabinet Kosme- Kucharz-cukiernik 

leżałoby zaliczyć do liczby CECH TILDEN POKONANY UPRZEJMY WIĘZIEŃ PRZESYŁA NA- w wiełkim -cia е tyczny, usuwa zmarszcz poszukuje posady w ĄSPRZEDAŻ „zwał z 
kPOR. W turnie ORA i i CZELNIKOWI UKŁONY I FOTOGRAFJE | wyborze B Olkin ki, piegi, wągry, łupież, domach magnackich al- się w godz. 15—17 do ż : A urnieju tenisowym na Long Island Z UCIECZKI poleca a brodawki, kurzajki, wy- bo w pierwszorzędnych е — tilo-23 b.m. wiącznie, Smo- DOBRE WYCZYNY LEWINOWNY (USA) brali udział z ramienia Ameryki. Til- padanie włosów. Mic- restauracjach. Zgłosze- Kwiaty dendron leńska 32m > Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszło dużo nowości! 
— 

den i Lott, którzy zostali pokonani, pierwszy 
przez Schielda, drugi przez Wooda. 

kiewicza 46. nia: Rajski zaułek 8 m. i tikusy do sprzedania 
9, Wilno. —Q0 tanio. Dzielna 30. —0 

  

Jean Fournier, skazany na dwuletnie 

=; 
  Dowiadujemy się, że Lewinówna, czo-   

    
: Drukarnia Wydawnictwa „Slowo“, Zamkowa 2. 

cieka 

łowa lekkoatletka wileńska, trenująca obe- 
cnie na specjalnym kursie przygotowaw- 

czym, przed międzynarodowemi zawodami 
pań wykazała w rzucie kulą doskonały wy- 
nik — 12 m. 48 cntm. Światowy rekord o 
tej konkurencji wynosi 12 m. 68 cntm. 

O WEJŚCIE DO LIGI 

Kalendarzyk rozgrywek międzyokręgowych 

Wydział gier i dyscypliny P. Z. P. N. 
wylosował na swem ostatniem posiedzeniu 

WALASIEWICZÓWNA PRZYBYWA 
DO POLSKI. 

Znakomita lekkoatletka polska Walasie- 
wiczówna, znana w Ameryce jako Stella 
Walsh, rekordzistka świata w biegach krót- 
kich, wyjechała w dniu 17 b. m. na pokła- 
dzie okrętu „Aquitania" do Polski. 

INSTYTUCJA NIEWOLNICTWA 

W Europie znanem jest pojęcie nie 
wolnictwa z historji dawno minionych 
dni i jest się tu chętnie skłonnem do 
przypuszczenia, iż niewolnictwa nape- 
wno. już niema w żadnym kraju, utrzy- 

OGÓŁEM ISTNIEJE NA ZJEMI 5 MILJ. NIEWOLNIKÓW. 

wiele niewolników do Arabji. 
Okropna jest sytuacja poławiaczy 

pereł w zatoce Perskiej. Są oni zmusze 
ni do nabywania wszystkich środków 
do życia na kredyt i spłacania długów 

odsiadywanie więzienia, jest młodym czło- 
wiekiem niepozbawionym poczucia dobrego 
humoru. 

Wprawdzie tylko jeden tydzień bawił w 
więzieniu, zachowując się wzorowo, czem 
pozyskał sobie zaufanie dozorców, aby w 
niedzielę ubiegłą, podczas przechadzki, zni- 
knąć jak kamień w wodzie. 

Następnego dnia w poniedziałek naczel- 
nik więzienia otrzymał od Fourniera bardzo 
uprzejmy list wraz z podziękowaniem za 
dotychczasową opiekę. Do listu Fournier za 
łączył fotograiję z dedykacją a we wtorek 
przysłał przesyłkę pocztową z ubraniem wię 
ziennem i numerkiem rejestracyjnym. 

Wesołek podał adres pewnej młodej ko- 
biety, u której, jak oświadczył „bawi na ur- 
lopie*. Pod wskazany adres udali się na- 
tychmiast agenci policji, aby się dowiedzieć 
że Fournier istotnie „bawił* t krótki czas 
i wyjechał do Szwajcarji, skąd niema  za- 
miaru wracać. 

GROBOWCE ST'AROŻYTNE ODNALE- 
ZIONE W PERSJI 

Ekspedycja naukowa archeologiczna nie- 

  

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

w dniu 12. 6. 1930 r. 
2745. I. Firma: „Abduł Ogły Stefanja".  Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreślone z rejestru. _ 1388 

w dniu 4. 6. 1930 r. AA 3 
2733. II. Firma: „Woronko Aleksander“. Siedziba w Wil- 

nie przy ul. Szkaplernej 42. Właściciel zam. przy ul. Szka- 
plernej 42 w Wilnie. 1389 

6750. II. Firma: „Sz. Ginstling i M. Podzelwer S-ka". Spół- 
ka została zlikwidowana i wykreślona z rejestru 1390 

  

w dniu 15. 5. 1930 r. 
411. II. Firma: „Antokolski Saul“. Firma obecnie brzmi: 

„Helena Antokolska*.  Właścicielką obecnie jest: Helena 
Antokolska, zam. w Wilnie, przy ul. W. Pohulanka 2/7. Na 
mocy testamentu z dn. 26 listopada 1925 r. zatwierdzonego 
decyzją Sądu Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z 
dn. 25 sierpnia 1927 r. przedsiębiorstwo Saula Antokolskiego 
przeszło na własność Heleny Antokolskiej. 1399. 

= w dniu 21. 5. 1930 r. 
„ 482. II. Firma: „Balińska Teresa". Właścicielka przedsię- 

biorstwa Teresa Balińska zmarła. Do czasów zatwierdzenia 
spadkobierców w prawach spadkowych prowadzi przedsię- 
biorstwo zmarłej z prawem dokonywania wszelkich czynno- 
Ści związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa Wiktor 
Łuczynowicz zam. w Wilnie przy ul. Naszej 14. 1400. 

w dniu 15. 5. 1930 r. 

967. ll. Firma: „Jownowicz Mowsza*. Siedziba przedsiębior 

ri
ai
 
o
o
 

an
os

 

mującym stosunki z cywilizowanemi pracą. Naturalnie, iż się nie udaje im miecka, prowadząca wykopaliska w Ba- ——————————————— — — stwa została przeniesiona pod Nr. 41 przy ul. Zawalnej w 
państwami lub w jakiejkolwiek formie to i syn zmuszony jest przejmować hrion odnalazła szereg  grobowisk staro- я w, dniu 5, 6. 1930 r. Wilnie. : e 
znajdującej się pod ich wpływem. Lą- długi ojca. Ci biedni parjasi mają cha żytnych, pochodzących z epoki przedsemi- . 4716. H. Firma: „Gwarancja e Gitwicz:  Rywać Wła: = MT р Sino m 

dy Hethleen Simon poucza jednak rakterystyczne przysłowie: „Od księgi Skiel: Grobowiska te złożone z katakumb A COC EM Rywa Gurwicz zmarła. Do cza- Wdmu5257 1030 r. | 
świat w niedawno wydanej książce kasowej nie moż О S zteropięttowychi «+ zawierają,» cały azereg SW BTO DNO Romana Przedsiebiorstwo 2 ma: ński Józef". Przedmiot: Ski 

1 można Uciec". szkieletów, męskich i żeńskich, oraz szkiele- Zmarłej w charakterze pełnomocniczki Chawa  Zandbergo- 1024, Еага ооа RE < 
„Niewolnictwo“, stanowiącej grutow- 
ne studjum tej haniebnej instytucji, iż 
istnieje jeszcze conajmniej 5 milj. ludzi 
którzy są traktowani jako towar i że w 
całym szeregu państw niewolnicy są 

W Sierra Leone zagadnienie niewol 
nictwa nastręcza inne aspekty. Tu u- 
trzymują niewolnictwo dwa tajne towa 
rzystwa „aligatorów* i „lampartów*. 
W kolonji angielskiej Sierra Leone sy- 

ty zwierzęce, ofiar zabijanych przy rytua- 
łach pogrzebowych. 

kd REŁARARAWERSNWEE 
ча 

  

wa, zam. w Wilnie przy ul. Szklanej 
nywania wszelkich czynności 
tego przedsiębiorstwa. 

w dniu 28. 4, 1930 r. ua 
„Plotnik Pesia“. Firma obecnie brzmi: 

и 6 z prawem  doko- 
związanych z prowadzeniem 

1391 

5257. Il. Firma: 

  

spożywczy, tytuniowy i naczyń. Siedziba przedsiębiorstwa zo- 

stała przeniesiona na ul. Tatarską 13 w Wilnie. Właścicieł 
przedsiębiorstwa Józef Kryczyński zmarł. Do czasu zatwier- 

dzenia spadkobierców w Sprawach spadkowych przedsię- 

biorstwo zmarłego prowadzi z prawem dokonywania wszeł- 

kich czynności związanych z prowadzeniem tego przedsię- 
RR s asdawacii tuacja w czasie ostatnim znacznie zmie p ĄB AĄCIE = „Daras A z powodu zamążpójścia właścielki przedsię- AE Kryczyńska, zam. w Wilnie a | 

Głównemi krajami niewolnictwa są Nita się ku lepszemu, ale w protekto- = we wszystkich aptekach i = ADR ai ah ou A CWA —————— 
dziś Abisynja, Sudan, Arabja, Sierra racie angielskim niewolnictwo kwitnie Bą Składach aptecznych znanego į vidoių. 2854: 1930 5471 Gola os © i 

Leone i Liberis. Najgorsze są stosun- W dalszym ciągu. Wielkie trudności po gg środka od odcisków ało zai MA: „Szuchman Iser". Przedsiębiorstwo zo- 1220. II. Firma: po apkicą Abram“. Przedmiot: 
ki w Abisynji. Tu niewolnictwo opie- legają na tem, iż starym obyczajem R Prow R ? A k A “а ^° 0_2_'1(3'_&2_“’116_' ЕО ЛЕН 1303 sklep spożywczo bukai, Siedziba przedsiębiorstwa _zo- 
ra się na nauce kasty kapłanów i prze jest tu posiadanie niewolników i wo- gat ° ® . 6811. П. Firma: „Berger Boruch". Przedsiębiorstwo 20- p RO na idea Bi r KAS. BIS konaniach księży. Kapłani oświadcza- dzowie szczepów mierzą swą potęgę EAVAVAVAYAVATAVAVJ 4 stało zlikwidowane i wykreślone z rejestru. 1394 zam. przy ul. Bosaczkowej 7. w Wilnie. RKM 
ją, iż niewolnictwo ustanowiły przy- 
kazania Mojżesza, książęta zaś, którzy 
po śmierci Menelika Il stale prowadzili 
wojny domowe uważają za swe słusz- 
ne prawo obracanie zwyciężonych wro 
gów w niewolników. W Abisynji wy- 
stawiani są na rynkach na sprzedaż 

i wziętość ich ilością. 

W Liberji, gdzie Liga Narodów roz 
pisała ankietę, niewolnictwo uwarunko 
wane jest przez formę rządów. Panuje 
tu oligarchja, składająca się z 15 tys. 
potomków pierwszych: założycieli repu 
bliki murzyńskiej. Ta nieliczna grupa 

dzice sprzedają swe pięcioletnie córki 
które po dziesięciu latach katuszy czę 
sto napiętnowane żelazem i przebyw- 
szy najrozmaitsze męki, sprzedawane 
są do domów nierządu. Sama tylko 
angiel. kolonja Hongkongu ma 10 tys 

w dniu 6. 5. 1930 r. 
8522. Il. Firma: „Zachęta — wyrobów Domu Serca Je- 

zusowego*. Zarządczynią sklepu jest Zofja Sowińska, zam. 
w Wilnie przy ul. Stefańskiej 37. 1395 

w dniu 28. 4. 1930 r. įk 
9071. II. Firma: „Rogiński Władysław*. Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreślone z rejestru. 397 

1313. Il. Firma: „Mankowicz Mojżesz”. Właściciel przed- 
siębiorstwa Mojżesz Mańkowicz zmarł. Do czasu  zatwier- 
dzenia spadkobierców w sprawach spadkowych _prowagzi 
przedsiębiorstwo zmarłego z prawem dokonywania wsz - 
kich czynności związanych z prowadzeniem tego przea- 
siębiorstwa Munia Katz, zam. w Wilnie przy ul. pa: 
28. 

10.000 niewolników rocznie i każdy uciska ludność, liczącą 2 i pół milj. lu- ofiar tego ńiefudzkiego systemu.  ——————————————— — — — — — 2470: Firma: „Sztern Gita“. Siedziba _ przedsiębiorstwa 
raz (książę) posiada 1.500 niewolni- dzi , z których conajmniej 100 tys. — W innych krajach zaoceanicznych w dniu 23. 4. 1930 r. została przeniesiona pod Nr. 78 przy ul. Nowogródzkiej w 
Е 9662. Il. Firma: „Goldberg Pesia i S-ka komandytowa". Wilnie. 1405 

W Sudanie o ile chodzi o okręgi żyje w niewolnictwie. Jak niezwykłe chińskiej, system peonów w Ameryce wył jej i ša G Ślni : icielski Leon“. Przedsiębiorstw: 
E " ini i й dzia pe ączną właścicielką jest  Pesia Goldberg. Wspólnik  ko- 2484. Il. Firma: „Szmigielski « Przedsiębiorstwo zo- 

Hordosan i Kassala stosunki Pia stosunki panują w Liberji, świadczy Środkowej i Południowej, system kon uo wystąpił i spółka została ok zada. 1397 stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
se SC Sceny, jakie PP są fakt, 2 podczas ostatnich wyborów tructuli w portugalskiej Afryce Połud- ———————— JN2S ENIE = + PR WZ ES. EE 3 OBO "CRA z 

w „Chacie Wuja Toma* nie należą tam prezydenta do; i ii i ki i w dniu 2. 5. BĘ . niu 5. 6. r. + 
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