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P. T. G. „SOKÓŁ"
Zawiadamiamy członków i sympatyków, iż z dniem 6 b. m. rozpoczy-

namy w lokalu własnym, ul. Wileńska 10,

TRADYCYJNE SOBÓTKI SOKOLE.
Wstęp za rekomendacją członków.

 

Delegacja polska na

 

Początek o godz. 21 (9 wiecz.).    
.

sesję Ligi Narodów.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 5 b. m. wyjeżdża delegacja polska na sesję
Ligi Narodów. Na czele delegacji stanie minister spraw zagranicznych
p. A. Zaleski.

Preliminarze budżetowe na rok 1931—32.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wszystkie ministerstwa przedłożyły ministrowi
skarbu preliminarze budżetowe na rok 1931/32. Obecnie w departa-
mencie budżetowym podjęte będą narady z przedstawicielami zain-
teresowanych ministerstw celem uzgodnienia pozycji wątpliwych lub
wygórowanych. Przy omawianiu preliminarza na rok budżetowy sto-
sowane mają być zasady daleko posuniętej oszczędności.

Ustawy a praktyka.
«(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. O ile sprawa wypłaty pensji urzędnikom i woż-
nym Sejmu została załatwiona, o tyle kwestja djet prezydjum Sejmu
i członków komisji długu państwowego pozostaje nadal w zawiesze-
niu, pomimo listu Marszałka Daszyńskiego do Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej.

Sanacja zdając sobie widocznie sprawę z całej śmieszności i
niestosowności tego postępowania stara się puścić pogłoskę, że
djety zostały wypłacone, a wątpliwości wynikły jedynie stąd, że kan-
celarja Sejmu przedstawiła listę różnych wydatków rzeczowych nie-
aktualnych. Trzeba stwierdzić, że pogłoski te są absolutnie fałszywe.
Kancelarja Sejmu przedstawiła dwie listy: listę płac urzędnikówi

woźnych, i listę djet prezydjum. Pierwsza została uwzględniona, dru-
ga nie.

Narady Generalaego Komisarza
Wyborczego.

(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Generalny Komisarz Wyborczy sędzia Giżycki, zo-
stał przyjęty przez ministra spraw wewnętrznych Sławoj-Składkow-
skiego.
szeregu spraw wyborczych.

Referat wyborczy w

Konferencja Generalnego Komisarza Wyborczego dotyczyła

Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z dniem 1 b. m. utworzony został wMinisterstwie
Spraw Wewnętrznych specjalny referat wyborczy. Na czele referatu
stanął zastępca naczelnika wydziału polityczno-społecznego p. Mie-
czysław Myśliński.

Zjednoczenie Pracy Miast i Wsi wobec
wyborów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Zjednoczenie Pracy Miast i Wsi ogłosiło dziś ko-
munikat z posiedzenia prezydjum zarządu głównego, odbytego 1 bm.
Komunikat zawiera wiadomość o powołaniu do życia komitetu wy-
borczego Zjednoczenia Wsi i Miast i szereg rezolucyj.

Według tych rezolucyj Zjednoczenie widzi w akcie objęcia wła-
dzy przez p. Piłsudskiego oraz w rozwiązaniu izb ustawodawczych
zapowiedzi realizacji zasad, wynikających z przełomu majowego. Po
zatem rezolucje toną w powodzi dość mętnych i nic nie mówiących
frazesów.

Zuchwały zamach ukraińców na Targi
wschodnie.

LWOW. (Pat.). W nocy z 2na
3 b. m. o godz. O min. 35 wy-
buchł pożar na boisku klubu spor-
towego „Czarni*, graniczącego z
terenem Targów Wschodnich.
Według zeznań naocznych świad-
ków, drewniane trybuny stanęły
w oka mgnieniu w płomieniach,
jakgdyby zostały podpalone jedno-
cześnie i z kilku stron. Przybyła
na miejsce straż pożarna ugasiła
tylko zgliszcza. Według  najbar-
dziej prawdopodobnych przypusz-
czeń, ma się tu do czynienia z
akcją bojówki ukraińskiej, która,
wobec bardzo silnego strzeżenia
terenu Targów Wschodnich, nie
mogąc się tam dostać, podpaliła
najbliższy niestrzeżony, w nadziei,

że wiatr, w tym momencie wieją-
cy w kierunku zabudowań  Tar-
gów, może przenieść tam iskrę
i wzniecić pożar. Zamiary te jed-
nak nie udały się. Fakt ten wy-
wcłał niesłychane oburzenie wśród
mieszkańców Lwowa, którzy, mi-
mo póżnej godziny, znajdowali
się jeszcze na mieście. W kilku
miejscach patrole policyjne były
zmuszone nakłaniać do rozejścia
się liczne grupy osób, które, w
pierwszym impulsie, chciały ude-
rzyć na najbliższe objekty ukraiń-
skie. W mieście naogół panuje
z tego powodu duże napięcie
umysłów, zwłaszcza wśród mło-
dzieży. U

Otwarcie kongresu izbPrzemysłowo-Hand-
lowych we Lwowie.

LWÓW. (Pat.). W dniu 3 b. m.
rano, w auli uniwersytetu Jana
Kazimierza, w obecności p. mi-
nistra Kwiatkowskiego i wicemi-
nistra Starzyńskiego, otwarty z»>-
stał uroczyście pierwszy kongres
Izb Przemysłowo Handlowych Rze-
<zypospolitej. W zjeździe bierze
udział kilkuset przedstawicieli kra-
jowych izb przemysłowo-handlo-
wych i radców, z prezesem izby
warszawskiej b. ministrem Klar-
nerem na czele. Obejmując prze-
wodnictwo, prezes Klarner zazna-
czył, że kongres lwowski jest
pierwszym sejmem gospodarczym
w Polsce i że musi przystąpić do
rozpatrywania zagadnień, mają-
cych wielkie znaczenie dla kraju.

Następnie przedstawił sytuację
gospodarczą wszešwiatową, kwe-
stję bezrobocia oraz spadek i roz-
piętość cen różnych produktów.
Na tem tle mówca zobrazował
sytuację Polski. Zaznaczył on

między innemi, że w chwili obec-
nej, gdy cały świat dąży do pa-
cyfikacji, walka ekonomiczna pro-
wadzona przez Niemcy przeciw
Polsce wykazuje, że Europa da-
leka jest jesze od normalnych
stosunków.

Mówca podkreślił specjalnie
bezprzykładną jaskrawość, z jaką
wybitne osobistości niemieckie
występują przeciwko granicom
Polski. Stanowisko zajęte przez
rząd niemiecki w nocie z dnia 4
sierpnia r. b. w sprawie podwyż-
szenia ceł na produkty rolne
świadczy, że Niemcy uczyniły z
podpisanego w tak trudnych wa-
runkach traktatu handlowego „świ-
stek papieru*. Na zakończenie p.
Klarner omówił ostatnią konfe-
rencję rolniczą w Warszawie, pra-
wodawstwo społeczne polskie,
strukturę życia gospodarczego i
wreszcie wysunął szeregtez, wska-
zujących środki naprawy sytuacji,
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Polska a Gdanšk.
Prezydent Sahm o sytuacji politycznej.

GDANSK (Pat.) Na dzisiejszem
posiedzeniu sejmu gdańskiego,
z okdzji rozpoczęcia obrad nad
budżetem wolnego miasta na rok
bież. prezydent Sahm wygłosił
dłuższe przemówienie o sytuacji
politycznej. Nawiązując do spraw
spornych z Polską, przedłożonych
wysokiemu komisarzowi Ligi Na-
rodów do rozstrzygnięcia, p. Sahm
„podkreślił, że, gdyby w sprawach
tych nie udało się osiągnąć po-
rozumienia, w takim razie nie
będziemy się wahali zwrócić do
Genewy. Podkreślaliśmy zawsze—
ciągnie mówca—że w. m. Gdańsk
gotowe jest lojalnie wykonywać
obowiązujące umowy, zdaje sobie
bowiem z tego sprawę, że na
podstawie obowiązujących trakta-
tów musi z Polską współżyć i
współpracować. Polska posiada
dla Gdańska wielkie znaczenie
gospodarcze tak samo, jak Gdańsk
dla Polski. Oczekujemy, że życie
gospodarcze Polski przezwycięży.
u siebie przesilenie gospodarcze
i rozwijać się będzie pomyślnie
i że wówczas także Gdańsk od-
niesie korzyści w uczciwej gospo-
darczej współpracy z Polską,
albowiem zespolenie gospodarcze
interesów Polski i Gdańska stało
się z roku na rok silniejsze i ści-
ślejsze, a w każdym razie silniej-

sze, aniżeli to w Polsce przy-
puszczają. Polskie surowce i to-
wary zdobywają sobie rynek
gdański w coraz większym sto-
pniu. Gdańsk jest dziś jednym z
najlepszych klientów Polski, przez
co dowiódł, że dostosował się do
warunków, podyktowanych unją
gospodarczą. Z drugiej strony
musimy żądać, ażeby Polska
przy stosowaniu i wykonywaniu
zawartych umów stosowała się
do ich ducha, aby w ten sposób
uwzględniła interesy gospodarki
gdańskiej, aby handel gdański
mógł się rozwijać. W dalszym cią-
gu swych "wywodów prezydent
Sahm usiłuje przedstawić stosu-
nek Gdańska do Polski w ten
sposób, jakoby Gdańsk był ciągle
stroną zagrożoną. Musimy stwier-
dzić—mówi dr. Sahm, że znaczna
część polskiego handlu odwraca
się od Gdańska, albowiem Pol-
ska nie rozbudowuje w dosta-
tecznej mierze dróg kolejowych i
wodnych, wiodących do Gdań-
ska, a zwłaszcza ponieważ Polska
w bezpośredniem sąsiedztwie wy-
dudowała własny port, popierając
jego obrót towarowy wszelkiemi
środkami. Rozwój Gdyni grozi za-
chwianiem podstaw istnienia wol-
nego miasta.

Socjaliści niemieccy potępiają występy
Treviranusa.

BERLIN. (Pat.). Przemawiając
na zebraniu partji socjal-demokra-
tycznej w Elblągu pruski prezy-
dent ministrów Otto Braun po-
ruszył między innemi także i
sprawę politycznych wystąpień
ministra Treviranusa w ostatnich
tygodniach. W polityce wewnętrz-
nej Niemiec—zdaniem dr. Brau-
na — wycieczki Treviranusa nie
mają znaczenia, lecz na terenie
polityki zagranicznej mogą mieć
fatalne skutki. Wprawdzie kanc-
lerz Bruening podkreślił w ostat-
niem swem przemówieniu, że
tylko on i minister spraw zagra-
nicznych odpowiedzialni są za
prowadzenie polityki zagranicznej

lecz słowa te nie będą miały
faktycznej wartości, dopėki dr.
Bruening i dr. Curtius nie zaha-
mują energicznie zapędów Trevi-
ranusa. To samo powinno mieć
miejsce wobec polityki poszcze-
gólnych oficerów Reichswehry,
którzy dążą do współpracy z Ro-
sją sowiecką. Również 1 w tej
dziedzinie powinna panować zu-
pełna ufność. Kanclerz Rzeszy
musi się bronić przeciwko aspi-
racjom politycznym, które mogą
sprowadzić na Niemcy katastrofę,
a conajmniej mogą się przyczy-
nić do wywołania nieufności co
do pokojowego nastroju społe-
czeństwa.

Ostmarkverein żąda rewizji traktatu
wersalskiego.

BERLIN. (Pat.).  Ostmarken- nich prowincyj pogranicznych po-
verein publikuje odezwę wybor- garsza się z dniem każdym. Ode-
czą, w której między innemi zwa domaga się od rządu nie-
stwierdza, że Prusy Wschodnie mieckiego ażeby na sesji Ligi
nie są zdolne do życia i że rów-
nież położenie innych wschod-

Narodów zażądał
wersalskiego.

rewizji traktatu

Zwycięstwo nad Atlantykiem.
Swietny rekord iotników francuskich.

NOWY YORK. (Pat). Lotnicy
Costes i  Bellonte wylądowali
wspaniale na lotnisku w Curtis-
field o _ godzinie 19 min. 20 po
37 godzinach 12 minutach lotu.

PARYŻ. (Pat). Na placu Zgo-
dy zgromadzone były wielkie tłu-
my publiczności, oczekujące wie-
ści o wylądowaniu lotników fran-
cuskich Costes'a i Bellonte'a w
Ameryce. Gdy wreszcie megafo-
ny ogłosiły radosną wieść o wy-
lądowaniu lotników na lotnisku w
Curtisfield, ttumy zareagowały na
to niemilknącemi oklaskami i
owacjami. Następnie zaległa ci-
sza i tłumy wysłuchały komuni-
katu, nadesłanego przez radjo-
stację w Curtisfield. Po zakon-
czeniu emisji tłumy odśpiewały
Marsyljankę. Na wszystkich głów-
nych aiterjach stolicy, zwłaszcza
przed redakcjami - wielkich dzien-
ników, gromadziły się również
tłumy, śpiewając  Marsyljankę.
Pierwsze nadzwyczajne dodatki
dzienników były w oka mgnieniu
rozchwytane. Według doniesień
z prowincji, we wszystkich więk-
szych miastach z podobnym
entuzjazmem przyjęto wieść o
tryumfalnym locie francuskich
lotników. Minister lotnictwa w

imieniu rządu francuskiego i fran-
cuskiego lotnictwa wysłał do lot-
ników depeszę z serdecznemi ży-
czeniami.

NOWY YORK. (Pat.) Przy lą-
dowaniu lotników francuskich o-
becny był słynny lotnik amery-
kański Lindbergh. Lotnicy Costes
i Bellonte prawdopodobnie dnia
4 b. m. odlecą do Dallas, ażeby
otrzymać nagrodę 25 tysięcy do-
larów, wyznaczoną za przelot na
dystansie Paryż—Dallas.

WASZYNGTON, (Pat) Prezy-
dent Hoover wysłał depeszę z
życzeniami dla prezydenta Dou-
mergue'a i narodu francuskiego,
w zwiążku z tryumfem lotników
francuskich. Ministerstwo wojny
i marynarki wysłało depeszę z
powinszowaniami do lotnikówfran-
cuskich.
NOWY YORK. (Pat.). Różnica

o jedną godzinę w podaniu go-
dziny wylądowania lotników fran-
cuskiej, oznaczonej w depeszy z
Nowego Yorku jako g. 19.20, a
w depeszy z lotniska w Gurti-
sfield jako g. 18.20, wynikła
stąd, że Nowy York podał godzi-
nę według czasu letniego, a lot-
nisko Curtisfield według czasu
normalnego.

Wykrycie spisku komunistycznego w Turcji
STAMBUŁ, (Pat.) Policja tu-

tejsza wykryła szeroko rozgałę-
ziony spisek komunistyczny. A-
resztowano setki osób, wśród
nich wielu profesorów i studen-
tów, którzy prowadzili propagan-
dę komunistyczną wśród różnych
warstw ludności. Wykryta organi-

zacja pozostawała podobno w
łączności z trzecią międzynaro-
dówką i ma być jedną z naj-
ważniejszych organizacyj ko-
munistycznych, jakie dotych-
czas wykryto. Kilka podejrza-
nych osób aresztowano również
w Angorze.
 

 

Zarząd Koła Wileńskiego Związku Akad. „Młodzież
Wszechpolska" niniejszem zawiadamia, iż dyżury odbywają
się codziennie. (Poniedziałki, środy i piątki od godz. 12 do
1 pp., wtorki, czwartki 3—4 pp.), wlokalu własnym, przy ul.
Dominikańskiej 4.

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oałoszeń.

"WOJSKO DZISIEJSZYCH NIEMIEC.
jako groźba dla pokoju europejskiego.

(Studjum wojskowe francuskie w Mercure de France.)

VII.
Siła wojska Rzeszy.
Znamy już właściwąsiłę zmo-

bilizowanej Reichswehry, wyno-
szącą 20 dywizji infanterji i 10
dywizji kawalerji, znamy wskrze-
szenie wielkiego sztabu jeneral-
nego, znamy nową taktykę i za-
stąpienie ciężkiej artylerji lotnic-
twem.

Istnieje jednak mniemanie, że
wojsko Rzeszy nie ma ani for-
macji specjalnych, niezbędnych
dla „wojska współczesnego, ani
wystarczającego materjału wojen-
nego, a mianowicie, że nie ma
ono czynników poza dywizjami,
nie ma oddziałów łącznikowych i
transmisyjnych, służby automobi-
lowej, tanków, lotnictwa wojsko-
wego, czyli że nie zdoła podtrzy-
mać wojny dzisiejszej. Rozumo-
wanie to byłoby bez zarzutu, gdy-
by Niemcy rzeczywiście trzymały
się postanowień Traktatu Wersal-
skiego. File tak nie jest.

Wprawdzie wojsko Rzeszy nie
ma osobnych oddziałów lączni-
kowych, ale posunięto jaknajda-
lej wykształcenie istniejących
oddziałów w tym kierunku. Po-
święcono specjalnie temu wy-
kształceniu manewry z wiosny
1926 i potem liczne manewry
kadrowe. Nie dajmy się brać na
ogłaszane w dziennikach żale, iż
wojsku Rzeszy brakuje tej służby.
Aby nie osłabiać armji uderze-
niowej przeznaczeniem jej ści
na tę służbę. wzięto potrze

ranniej przygotowuje mobilizację
żołnierzy, mobilizację przemysłu,
mobilizację gospodarczą. Jeśli
Moltke w r. 1870 powiedział że
wojsko niemieckie jest w stanie
mobilizacji stałej, tem snadniej
powiedzieć to można o dzisiej-
szem wojsku Rzeszy.

VIII.

Wojenne dążenia Niemiec.
Fryderyk Wilhelm, —założyciel

polityki i strategji pruskiej, po-
wiedział:— Po ścięciu trzeba zni-
szczyć korzenie, aby zapobiedz,
by nowe odrośle nie zastąpiły go.

Tej zasady nie przestrzegali
sprzymierzeni, gdy pozostawili
Niemcom zawiązek wojska, któ-
rego wzrost musiał być. szybki.
Iść dzisiaj na drogę rozbrojenia
lądowego, bez liczenia się z rze-
czywistošcią, a nietraktatowąj siłą
wojska Rzeszy, znaczyłoby gro*
madzić chmury nad Niemcami, z
których przyjdzie burza. Nawet
socjal-demokracja niemiecka po-
została wierna kultowi siły i teorji
zdobyczy. Wojna, która spowodo-
wała upadek tronu Hohenzoller-
nów, obudziła jednak w narodzie
niemieckim pragnienie, by on zo-
stał panem Świata. | nie chodzi
tu o mistyczne panowanie przez
uczucie, miłość, umysł, promie-
niowanie cywilizacji i myśli, ale o
panowanie bardzo realne przez
siłę.

Pożar na wschdzie Europy
rozszerzyłby się natychmiast po
przez całą Europę. Polityka nie-

oddziały z Schutzpolizei. Była ona*. miecka, która w stionę Sowietów
jakby przeznaczona na to, gdyż
cykliści i jezdni dla małych jed-
nostek, a motocykliści dla orga-
nów dowództwa już się w niej
znajdowali i trzeba było tylko ich
wyćwiczyć dla celów przyszłej
wojny. Mimo opozycji sekretarza
stanu Abegg'a, założyciela Schutz-
polizei, w każdym jej bataljonie
znajduje się dzisiaj jsdna kom-
panja kształcąca łącznikowców,
druga kształcąca telegrafistów,
radio-telegrafistów i sygnałowców,
trzecia ucząca fortyfikacji i ni-
szczenia obron. Nadto Schutzpo-
lizei ma dostarczać oddziałów
samochodowych z karabinami ma-
szynowemi i służby saniiarnej.

Rolę i użycie pojazdów sa-
mochodowych w armji studjo-
wały manewry jesienne w roku
1926 w Prusach Wschodnich. Wła-
dze wojskowe zarządziły wówczas
spis samochodów. Zarazem  za-
stosowały system nagród dla fa-
brykantów oraz odszkodowań dla
posiadaczy samochodów, odpo-
wiadającym wymaganiom woj-
skowym. Prócz tego usyskano od
ministerstwa robót publicznych
uwzględnienie celów wojskowych
w budowie dróg. Strefa zdemili-
taryzowana pięciesięciu kilomet-
rów jest złudzeniem, skoro sieć
kolejowa i drogowa jest tak u-
rządzona, że wojska i pojazdy
mogą ją przebyć w ciągu jednej
godziny.*

Dla służb, wymagających tyl-
ko nielicznego personelu, jak in-
tendentura lub zdrowotność, ko-
rzysta Reichswehra z pomocy
Schutzpolizei i niektórych Sto-
warzyszeń. Dla służby gazowej
stworzono jednostki od dwu lat.
W zakresie przemysłu chemicz-
nego istnieje współpraca ze szta-
bem jeneralnym, przygotowująca
potajemnie udział tego przemy-
stu w wojnie chemicznej i bakte-
ryjnej.

Samochody opancerzone z ka-
rabinami maszynowemi przygoto-
wywane są dla Niemiec w Rosji.

Lotnictwo cywilne dostarczy
dowództwu wojskowemu dosta-
tecznej ilości aparatów.

Cechami nowej armji niemiec-
kiej są: zapewnione minimum
liczbowe, kadry wykształcone,
karne i zacięte, wojsko ożywione
poczuciem obowiązku i górujące
wiedzą, uzbrojenie i materjał cią-
gle doskonalone, wpływ dowódz-
twa wojskowego na całą admini-
strację. Stanowi to razem znacz-
ne czynniki siły. Zarzut, iż użycie
lotnictwa cywilnego lub przemy-
słu chemicznego to są raczej
możliwości niż pewniki, nie ma
wielkiego znaczenia. Także twier-
dzenie, iż mobilizacji wojska
niemieckiego nie będzie można
przeprowadzić w tajemnicy, jest
nieuzasadnione, gdyż nie jest to
mobilizacja narodu uzbrojonego,
ale wojska zawodowego, a sztab
niemiecki od trzech lat najsta-

troskliwie przygotowuje wszelkie
możliwości, jest bardzo niepoko-
jąca. Niemcy zawarły z Sowieta-

- mi układ w Rapallo i umowy, za-
pewniające Niemcom dostarcze-
nie materjału wojennego z Rosji.
Rząd niemiecki walczy z komu-
nizmem w Niemczech, ale oficero-
wie niemieccy reorganizują armję
bolszewicką. Niemcy powinny wy-
bierać pomiędzy Rapallo, a Lo-
carno.

Mirabeau powiedział:
— Narody nie są mniej wojo-

wniczo nastrojone, niż królowie,
gdy się je prowadzi sofizmatami
i gdy się je sfanatyzuje ognikami
chwały.

Na pierwszej stronicy historji
wojny roku 1866, pisanej przez
sztab generalny niemiecki pod
kierownictwem Moltkiego, znajdu-
ja się słowa:

— Wojna między Niemcami i
Rustrją była koniecznością histo-
ryczną, i musiała wybuchnąć
wcześniej, czy później.

Jest to filozofja historji. któ-
ra mówi sama za siebie.
W sprawie zbliżenia francusko-

niemieckiego trzeba pamiętać o
zdaniu Bismarcka, że w polityce
nie należy szukać rzeczy nie-
osiągalnych. A nieosiągalną rze-
czą jest, by Niemcy wyrzekły się
dobrowolnie tradycji starych Prus,
które im dały dumę zwycięstw
nad Francją. Można wierzyć, że
Niemiec w głębi duszy jest pacy-
fistą, ale jak zauważono, że dwaj
Niemcy nie mogą się spotkać bez
założenia stowarzyszenia, tak dwaj
Niemcy nie mogą się połączyć
bez stania się odwetowcami.

Rysem' dzisiejszych Niemiec
jest wybujały patrjotyzm, a sto-
warzyszenia patrjotyczne niemie-
ckie nie mają być w całości mo-
bilizowane przez dowództwo nie-
mieckie, jak niektórzy mówią, ale
mają być rezerwoarem zaciągu
do wojska.

Republika niemiecka miała
udowodnić, że może się pogodzić
z wolnością wszystkich innych i z
ładem europejskim. Ale jest to
polityka, której dewizą jest to sa-
mo, co było dewizą cesarzy nie-
mieckich: ciągle powiększać ob-
szar państwa. Jest to tylko inny
rodzaj dyktatury, gdy władza sta-
le jest w ręku ludzi o tradycjach
pruskich i kasty wojskowej. Nie-
mcy losy swe powierzają wojsku
Rzeszy.
ARTISTTATSIA

drobne wiadomości.
-  Tonący parowiec.
MARSYLJA. (Pat). Parowiec

„Amstelkerk” donosi, że pod 42
st. 30 min. szerokości
i 9 st. 42 min. długości zachod-
niej parowiec grecki „Assimacos”
znajduje się w bardzo ciężkiej
sytuacji i woła o ratunek.

północnej *

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
za granicę 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za |
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. 0. Ne 80187.
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oityka plolel.
Rozwiązanie izb ustawodaw-

czych i rozpisanie nowych, wybo-

rów, w każdem państwie zacho-

dniem: wywołałoby przedewszy-

stkiem jeden skutek: uspokojenie

w opinji publicznej i wyjaśnienie

sytuacji w dziedzinie tych spraw,

które stały się przedmiotem kon-

fliktu pomiędzy władzą wykona-

wczą, a władzą ustawodawczą.
Społeczeństwo otrzymuje sprawę

do decyzji i w akcie wyborczym

wydaje wyrok, obowiązujący oby-

dwie strony. Coś podobnego za-

chodzi w tej chwili w Rzeszy Nie-

mieckiej, pomimo dość zagma-

twanych stosunków wewnętrz-

nych.

Natomiast niemal wręcz od-

"wrotnie stało się u nas. Rozwią-

nie Sejmu i Senatu nie dało te-

go efektu, który dla naszych sto-

sunków wewnętrznych i dla auto-

rytetu państwa nazewnątrz, byłby

najbardziej pożądany. Przyczyna

tego tkwi nie tyle w niewyrobie-

niu politycznem społeczeństwa,

nie posiadającego jeszcze dosta-

tecznej szkoły życia państwowe-

go, ile w szczególnie drażniących

i wywołujących niepokojące na-

stroje w metodach rządzącego

dziś w Polsce obozu.

Zaledwie rozpoczął się okres

wyborczy, a już w prasie, prze-

dewszystkiem sanacyjnej, poja-

wiają się domysły, co się jeszcze

stanie, nim dojdziemy do termi-

nu wyborów 16 listopada, albo co

się stanie, jeśli wybory wypadną

nie po myśli rządu i jego obe-

cnego premjera.

W pewnych głowach, przy

tych kwestjach, rodzą się jeszcze

nadzieje, że rząd, w drodze de-

kretu Prezydenta Rzeczypospoli-

tej, zmieni ordynację wyborczą i

w ten sposób naprawi wady or-

dynacji istniejącej.

Pomijamy fakt, że uprawnie-
nia Prezydenta R. P. nie sięgają

tak daleko w przerwie między
kadencjami izb ustawodawczych.

Przeciwnie, Konstytucja wyraźnie

odejmuje Prezydentowi prawo

zmiany ordynacji wyborczej i
zmiana taka byłaby jawnem po-

gwałceniem prawa. My również

oddawna widzimy wady naszego

prawa wyborczego i radzibyśmy

widzieli radykalną jego naprawę,

ale nie na drodze bezprawia, któ-

reby w konsekwencji mogło do-

prowadzić państwo nasze nad

brzeg przepaści.

Zresztą, nie wierzymy, aby

rzeczywisty rdzeń obozu sanacyj-

nego dążył istotnie do zmiany

ordynacji wyborczej. W swoim

czasie były slawetny premjer, p.

Switalski, w chwili szczerošci, wy-
tykał Stronnictwu Narodowemu

dążenie do zmiany prawa wy-

borczego, ironicznie lekceważąc

znaczenie podobnych projektów.

Jest to zrozumiałe. Każda istotna

i pożądana zmiana obecnej ordy-

nacji groziłaby obozowi sanacji

moralnej większą jeszcze klęską,

niż to teraz można przewidywać
— na listę sanacyjną głosować

będą tylko najciemniejsi z naj-

szerszych warstw ludności, na

których najłatwiej podziałać w

drodze nacisku  administracyj-

nego.
Inni znowu marzą o „oktrojo-

waniu* Konstytucji przed wybo-
rami. Nowe izby ustawodawcze

miałyby tę Konstytucję sankcjo-

nować. A więc byłby to zamach

na szerszą skalę — bez żadnych

oczywiście widoków powodzenia.

Nikt rozsądniejszy z kierowników

obozu sanacyjnego nie marzy

chyba o czemś podobnem. Re-
zultaty wyborów, gdyby nawet

same wybory odbywały się w
orgji nadużyć gorszych, niż w r.

1928, są do przewidzenia. Będą

one klęską sanacji bezwzględną.

Czyż można marzyć o sankcjono-
waniu przez nowy Sejm i Senat

nielegalnego aktu przeciw obo-

wiązującej Konstytucji?
Rozsądniejsi, a raczej wytraw-

niejsi z pośród obozu sanacyjne-

go zdają sobie z tego sprawę i

już teraz snują plany inne. Mię-

dzy innemi należy do nich kon-
serwa krakowska, której organ

„Czas* przewiduje niepomyślny
dla rządu wynik wyborów i do-

patruje się w samym fakcie ich

rozpisania ostatniego aktu p. Pił-

"sudskiego zwrócenia się z ape-
lem do społeczeństwa, a gdyby
to zawiodło chwycenia się „stanow-

czych środków*. Trzeba się domy-

DYZYRCEPNONZPZE

© prasy.
„Ja sem już tu oddawna“.

Jak wiadomo min. komuni-
kacji p. Kiihn wyprzedził dekret
p. Prezydenta, rozwiązujący Sejm
o kilkanaście godzin, cofając bi-
lety wolnej jazdy posłom, co
dało powód feljetoniście „Robot-
nika“ do następującej wesołej
uwagi:

Podobno, kiedy zacny Kolumb wy-
lądował na brzegach Ameryki, pełen
entuzjazmu, jako że odkrył nowy kon-

tynent, — z krzaków wyszedł muzykani

czeski, ukłonił się grzecznie i rzecze:
„ja sem już tu oddawna, pene

Kolumbus!“
To zdarzenie utkwilo widocznie p.

Kūhnowi w pamigci. Każdy ma swój
„honor“, na jaki go steč.

Prezydent Rzeczypospolitej rozwią-

zał Sejm i Senat orędziem, ogłoszonem

w południe 30 sierpnia. P. minister ko-

munikacji „cofnął” bilety woinej jazdy

kolejami posłów i senatorów na kilka-

naście godzin przedtem. Nawet wydał

pieniądze państwowe na osobną depe-

szę okólną. | wyszło bardzo elegancko.

Pomyślcie tylko! W dniu 30 sierpnia,
o godz. 12 w południe, p. marszałek

Piłsudski zaciera ręce radośnie; no, to

im pokazałemi* Aż tu wychodzi nie z
krzaków wprawdzie, 'ale z przedpokoju

p. minister komunikacji Kiihn, kłania się

grzecznie i rzecze:
„ja sem to juź zrobił oddawna,

pane Pilsudski!“...

Przestroga.
Depesze rožniosly szeroko po

świecie, że jeszcze jednego dy-
ktatora, razem z dyktaturą i kliką
djabli wzięli. Tym razem w Peru.

Więc zaraz ultrasanacyjne „Ha-
sło łódzkie* surowo osądza no-
wego „Wielkiego* — w odstawce.
Zatem:

„Leguia, rządząc krajem, objawił
inną właściwość Indjan, mianowicie wiel-

ką skłonność do absolutyzmu. Słał się

dyktatorem, który widział interes tylko

swoich stronników, nie liczył się z ża-

dnem prawem, a opanowawszy władzę

w roku 1919 wbrew konstytucj kazał

się ponownie wybrać w roku 1921, po-

tem w 1924, a wreszcie w roku 1929.

Przy objęciu władzy zmienił samowolnie

konstytucję, a potem jeszcze ją dwu-

krotnie do swoich potrzeb przystoso-

wywał, tłumiąc krwawo liczne przeciw

sobie powstania.
Powód do powstania obecnego dała

depresja ekonomiczne, którą w Peru

po: korupcyjna gospodarka dy-

tatury. Ostatecznie Leguia zginął od
miecza, którym wojował, to samo co

go wniosło na stanowisko dyktatora,

obaliło go teraz, to jest rewolucja woj-

skowa“.
„Opanowawszy władzę wbrew

konstytucji"... „..Widział interes
swoich tylko stronników"... „nie

liczył się z żadnem prawem"...
„korupcyjna gospodarka"...

Takie stosunki mogły powstać...
7 p

tylko w dalekiem Peru.

4. Prawdziwy cel.
„Polityka jest fałszywą grą*—

te słowa p. Piłsudskiego przypo-

mina katowicka „Polonia* z racji

rozwiązania sejmu i dodaje, że
we wszystkim, co mówi lub czyni

p. Piłsudski, należy pozatem, co jest
wysunięte na sam front, niejako na

efekt polityczny, szukać zakonspirowa-
nego sensu istotnego. 2

Jakiż więc istotny cel miało
objęcie rządu przez p. Piłsudskie-

go, oraz w ślad za tem rozwią-

zanie sejmu?
Wywiad nowego premjera podnosił

jako najważniejszą obecnie sprawę pań-
stwową, zmianę konstytucji. Tymcza-

sem sens prawdziwy tych oświadczeń

krył się gdzielndziej: w pełnym niena-

wiści stosunku osobistym p. Piłsudskie-
go do posłów i sejmu jako takiego.

Takie zwroty z wywiadu p. Pił-
sudskiego jak „w każdym urzę-
dzie należy wyrzucać posłów za

drzwi, jeśli zaś przytem coś im

dołożą, to także nie szkodzi",

„wszystko inne jest  tykalne“,

„rząd karaułów żadnych nie po-
stawi"—wydały już owoc w ban-
dyckim napadzie na wicemarsz.
Dąbskiego.

Rozwiązanie Sejmu jest dalszem
posunięciem w tym samym właśnie du-
chu. Cały sposób, w jaki zostało ono
przez Rząd przeprowadzone, dowodzi,
że rolę naczelną grała tutaj chęć jak-
największego dokuczenia „panom po-
słom*.

Autor wylicza cały szereg
„małostkowych szykan* jakie to-
warzyszyły rozwiązaniu Izb; więc
przedwczesne nawet cofnięcie
biletów wolnej jazdy, zatrzymanie
pensyj funkcjonarjuszom, sejmo-
wym etc.

„Nie będziemy wchodzill w bliższą
ocenę tej małostkowości. Najważniej-
sze jest to, że się w tych ukłuciach

manifestuje złość, będącą gowsze wy-
nikiem bezsily“.

Zdaniem „Polonji“ rozwiąza-
nie Sejmu dowodzi, že nawet pod
szefostwem p. Piłsudskiego sana-
cja nie czuje się na siłach do
ryzykowania nowego zamachu
stanu przez oktrojowanie konsty-
tucji. Stąd mamy taką sprzecz-
ność, że ten sam premjer, który
tylko co oświadczył, że sejm jest
głupi i nazwał go chlewem, zwra-
ca się do Prezydenta o rozwiąza-
nie sejmu i zarządzenie nowych
wyborów. Czyż może przez chwilę
przypuszczać że te nowe wybo-
ry wypadną pomyślniej dla rządu?
Czy może marzyć o tem, że no-
wy sejm uchwali zmianę konsty-
tucjj w takim duchu jak tego
pragnie p. Piłsudski? Ależ do
tego trzebaby mu zebrać i w

Sejmie i w Senacie co najmniej

po dwie trzecie mandatów. Czy

może sanacja marzyć o wprowa-

dzenie do sejmu w listopadzie

1930 r. aż 296 posłów skoro w
marcu 1928 przy znacznie lepszej

dla siebie konjunkturze potrafiła

ich przemycić tylko 123. A więc

jakiż jest tego wszystkiego cel
prawdziwy?

Decydującym motywem była
tu jedynie chęć

„Odroczenie rozstrzygnięcia osta-

tecznego i utrzymanie slę przy władzy

jeszcze przez jakiś czas. Dyktatura

polska liczy wciąż jeszcze na to, że

może za parę miesięcy konjunktury

okażą się pomyślniejsze. Rachuba sana-

cji jest teraz taka: Sejm nowy zbierze

się dopiero w początkach grudnia, w

razie najgorszej konieczności będzie

go można o miesiąc odroczyć. Termin

płatności zaprotestowanych weksli sa-

nacyjnego regime'u przedłużyć więc o

5-6 miesięcy. A wtedy dopiero nastąpi

moment zastanowienia się, co dalej.

lubicną taktyką p. Piłsudskiego były

zawsze i są rozstrzygnięcia zagadkowe.

pod któremi kryje się — oiwlekanie

decyzji, jeśli pora do niej nie wydaje
mu się mu się dogodna".

Czyż bez kompromisu?

Pod szumnym tytułem „bez

kompromisu?* opowiada p. M.

Niedziałkowski na łamach „Ro-

botnika* jak to socjaliści sekun-

dowali p. Piłsudskiemu aż do

przewrotu majowegowłącznie.

„Zaufanie Partji SKODY? strasz-

liwą próbę maja r. 1926. Były pośród

nas liczne rozumne głosy ostrzegaw-

cze. Ale Legenda i Trądycja zwyciężyły.

| przeżyliśmy cztery przeszło lata

rozstawania się z obozem p. marsz.

Piłsudskiego. Proces rozstawania się

jest skończony bezpowrotnie”.

Autor kończy buńczucznem

zapewnieniem:
„Przyszły Sejm nie będzie „Sejmem

pojednania", będzie „Sejmem gniewu

ludowego*.

Wszystko to byłoby zbyteczne,

gdyby socjaliści w swoim czasie

usłuchali _ „rozumnych głosów

ostrzegawczych“.

 
 

KOLEŽANKO! KOLEGO - MATURZYSTO!
Będziesz wkrótce studentem!

Czy pomyślałeś już o organizacji

akademickiej, do której wstąpisz?

Środowiskiem Akademika - Polaka
może być tylko organizacja narodowaj
 

ślać między wierszami, że „Cza-

sowi* śni się też „oktrojowa-

nie“. W tej dziwnej strategji rzą-

dowej chce się domyślać organ

konserwatywny jakichś tajemnic

genjuszu p. Piłsudskiego, który w

ciągu 4 i pół lat trzymał zasło-

nięte swoje karty, nie uczynił

żadnego decydującego kroku, aby

sprawę reformy Konstytucji ująć

w swoje ręce, a teraz dopiero

ma jakimś energicznym aktem

sprawę rozwikłać. Oczywiście

nikt nie tłómaczy, bo zresztą nie

byłby w możności wytłomaczyć,

dlaczego owych energicznych

kroków nie uczyniono w r. 1926,
kiedy sanacja posiadała w ręku

najwięcej siły, ani w r. 1927,

kiedy miała najlepszą konjunktu-

rę ekonomiczną, a co za tem

idzie dość dużą sumę zaufania?

To dziwne, że w obozieiw dzien-
nikarstwie sanacyjnem są jeszcze

naiwni, którzy z dobrą zapewne

wiarą snują podobne myśli o „sta-

nowczych krokach” w momencie,

gdy ziemia się usuwa z pod nóg

sanacji moralnej i gdy jedynem

wyjściem jest szukanie sposobów

do odwleczenia fatalnej chwili
upadku.

Rozwiązanie izb ustawodaw*

czych odracza — naszem zdaniem

— tę chwilę i tylko z tego pun-

ktu widzenia można je traktować.

Spółżycie, nie mówimy już współ-
praca, rządu z Sejmem, były nie

do pomyślenia na krótki nawet
czas. Nowe izby zbiorą się zaled-
wie w początkach grudnia, po u-

konstytuowaniu władz normalnie

będą mogły zacząć pracę dopie-

ro w styczniu. Jeśli wziąć pod

uwagę możliwość odroczenia se-

sji na miesiąc, a również drugi

miesiąc bezczynności z powodu

przypuszczalnego przesilenia rzą-

dowego—nie wiele miałyby czasu

na uchwalenie budżetu. Przy po-

dobnej procedurze Sejm przy-

szedłby właściwie do głosu w

sprawie stosunku do rządu do-

piero pod koniec roku, bo sesja

może być zamknięta już w ostat-

nim dniu marca aż do końca
października.

Szerzone przez prasę sanacyj-
ną domysły, plotki, pogłoski ma-
ja ten pośredni skutek, że za-

ciemniają istotny stan izeczyi

rodzą nastrój niepokoju i nie-

pewności. Nie trzeba wyjaśniać,

jak to oddziaływa na znięczone i

zdenerwowane pod rządami sa-

nacji społeczeństwo, i w jakiem

świetle przedstawia Polskę na-
zewnątrz.

LJ | ELSE - NasK

Bieg kolarski o puhar przechodni «Dziennika Wileńskiego».
Trasa biegu.
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H

b. m. o godzinie 134i prowadzić będzie następującemi ulicami: start z placu

Tyszkiewicza, Kościuszki, Holęndernię, Popowską, przez Zarzecze, Młynową, Św. Anny. Królewską, Zam-

kową, Wielką, Hetmańską, Bazyljańską, Kolejową,

W. Pohulankę, M. Pohulankę, Górę Boufałłową, 3 maja,
Piłsudskiego, Ponarską, Dobrej Rady, Legjonową,

A. Mickiewicza, T. Zana, Gedyminowską, Wiłko-

mierską przez most Zielony na ulicę I Baterji, Św. Filipa, Lukiską, Montwiłłowską, A. Mickiewicza, Kró-

lewską, Syrokomli na plac Tyszkiewicza.
Długość trasy 20 klm.

Zapisy przyjmuje p. Andrukowicz, Zamkowa 10.

Z Litwy.
Uchwały zjazdu polskiej młodzieży aka-

demickiej w Litwie.
W Kownie onegdaj zakończył

obrady IV zjazd polskiej młodzie-

ży akademickiej Litwy. W Zjež-

dzie wzięło udział przeszło 150

osób. Zjazd pomiędzy innymi

jednomyślnie powziął następują-
ce rezolucje:

IV Zjazd Poiskiej Młodzieży

Akademickiej Litwy stwierdza:
1. że wszelkie wysiłki społe-

czeństwa polskiego w Litwie w

celu zachowania młodemu poko-

leniu oblicza narodowego na
normalnej drodze, przewidzianej

przez ustawodawstwo, zostało
prawie |zupełnie uniemożliwione,

2. że z; powyższej racji grozi
nam rychłe i niechybne wynaro-
dowienie,

3. że walka Oo najdroższy
skarb, jakim jest nasz język i
świadomość narodowa, przejść

winna przykładem smutnych lat

przedwojennych na teren rodziny
i życia prywatnego.

IV zjazd polskiej młodzieży
akademickiej Litwy uchwala: uz-
nać za naczelny obowiązek całej
uczącej się młodzieży polskiej
czynne szerzenie w swem  oto-
czeniu polskiej nauki czytania i
pisania oraz wiadomości z histo-
rji narodowej i ojczystej —i rzu-
ca hasło:

Niech każdy z nas nauczy
choć jedno dziecko polskie
po polsku!

IV zjazd polskiej młodzieży
akademickiej Litwy, stwierdzając,
iż prasa i książka jest potężnym
środkiem walki o utrzymanie na-
rodowego stanu posiadania, go-
rąco wzywa i zobowiązuje Kole-
żanki i Kolegów do szerzenia
polskiego słowa drukowanego
wśród szerokich warstw ludności
polskiej kraju.

 

Rokowania handlowe |
z Łotwą.

KOWNO. (Pat). 4 września roz-
poczną się przerwane rokowania

w sprawie traktatu handlowego

pomiędzy Litwą a Łotwą. Panuje

przekonanie, że traktat będzie w

najbliższym czasie podpisany na
zasadach największego uprzywile-

jowania.

Wybory do sejmiku
kłajpedzkiego.

KOWNO. (Pat). Wybory do sej-
mu kłajpedzkiego zostały rozpisa-

ne na dzień 10 października r. b.
Wybory zostaną przeprowadzone

na mocy nowej ordynacji wybor-

czej.

Upadek przemysłu
w Kłajpedzie.

KOWNO. (Pat). W Kłajpedzie
została zamknięta największa fa-
bryka celulozy, przyczem 900 ro-
botników straciło pracę.

Echa majowych antypol-
skich ekscesów w Ponie-

wieżu
„Dzień Kowieński* donosi 27

sierpnia. Sędzia pokoju I rewiru
rozpatrywał sprawę kilku uczniów
Gimnazjum Polskiego Fronckie-
wicza, Surwiłły, Sawickiego, oskar-

żonych o to, że w dniu wybicia

szyb w lokalu Gimnazjum Polskie-

go zakłócali spokój publiczny,
zaczepiając przechodzącą mimo
Gimnazjum młodzież litewską z
tendencją, jak twierdziła wszech-
wiedząca policja, sprowokowania
tej. ostatniej.

Jak się pokazało z zeznań
szeregu świadków, całe zakłóca-
nie publicznego spokoju zawiera-

ło się w tem, że niejaki Adamu-
lis, syn inspektora szkół począt-
kowych | dzielnicy spotkał prze-
chodzącego mimo Gimnazjum
Fronckiewicza i dość silnem ude-
rzeniem zepchnął go z chodnika.
Na zapytanie ucznia polskiego,
co to ma znaczyć, Adamulis ze

swej strony spytał, do jakiej on
narodowości należy: jeżeli do pol-
skiej, to może jeszcze szturchań-
ca oberwać, jeżeli zaś do żydow-
skiej czy innej, to przeprasza.
W trakcie tej ich podnieconej
rozmowy niedaleko przechodził
dyżurujący policjant. Adamulis
zwrócił się do niego z prośbą o
spisanie protokółu na Fronckie-
wicza, który niby go napastował
na ulicy.

Podsądnych bronił adwokat
Ludkiewicz, który w swem krót-
kiem, acz dobitnem przemówie-
niu zaznaczył, że Konstytucja i
nam, Polakom, daje prawo na
równi z innymi korzystania z
chodników, zaś kamień znalezio-
ny w kieszeni jednego z podsąd-
nych, jeszcze przestępstwa nie
dowodzi; a ponieważ jeszcze do
rodzaju broni u nas nie jest za
liczony, więc i pozwolenie władz
na noszenie jego—niepotrzebne.
W końcu mec. Ludkiewicz

prosił podsądnych Fronckiewicza,
Surwiłłę i Sawickiego uniewinnić.
Nawiasem mówiąc na ławie oskar-
żonych byli również niejaki Za-
ranka i Adamulis, lecz na sąd
się nie stawili.

Wyrokiem sędziego pokoju
Fronckiewicz i Adamulis (zaocz-
nie) zostali uznani winnymi i uka-
rani po 25 It. grzywny każdy z
zamianą na | dzień aresztu, resz-
ta podsądnych została uniewin
"niona.

 

Z ostatniej chwili.
Zwłoki Andre'ego wróciły

do ojczyzny.
STOKHOLM. (Pat.) Jak dono-

szą z Tromsoe, stwierdzono iden-
tyczność zwłok dwóch uczesini-
ków ekspedycji Andróego. Są to
zwłoki inż. FAndreego i Strind-
berga.

STOKHOLM. (Pat). — Uczeni
szwedzcy, wysłani do Tromsoe w
celu zaopiekowania się wszelkie-
mi objektami, stanowiącemi po-
zostalošė podbiegunowej ekspe-

dycji Andrėego, oświadczyli spe-
cjalnemu korespondentowi  „Ti-
dningarnas Telegrambyran“, že
przy zwlokach Andrėego znaležli
jeszcze jeden dziennik z podróży,
który zawiera ważniejszą treść,
zag treść odnaleziona poprze-
nio.

Wyjazd min. Zaleskiego
do Genewy.

WARSZAWA. (Pat). W dniu 3
bm. p. minister spraw zagranicz-
nych August Zaleski pociągiem
wieczornym wyjechał do Genewy.

1 Rosji Sowieckiej.
Skutki skomunizowania

wsi rosyjskiej.
Do rąk rodziny zamieszkującej

na terenie Polski trafił list prze-
mycony przez granicę od jednego
syna, rodziny członka kołchozu
w Rosji sowieckiej. W liście tym
opisany jest beznadziejny stan
rolnej sowieckiej gospodarki. Ze
względu na to, iż list bardzo roz-
ciągły podajemy z niego wyjątki.
„Bywało, iż każdy gospodarz pil-
nuje, jak źrenicy oka najdrobniej-
szego przedmiotu w swojem go-
spodarstwie, a u nas w ciągu lata
połowa bydła została pokaleczo-
na, pługów nie zostało i dziesią-
tej części, nadających się do
użycia, siewniki połamane, z
otrzymanych 8 traktorów wszyst-
kie 8 należy odesłać z powrotem
do przeróbek i poprawek. Nie
uprawionej ziemi przybywa coraz
więcej z każdym rokiem, a na tą
która zasiana i spójrzeć się nie
chce. Słoneczniki wyrosły na
ćwierć arszyna, a zielsko jak Jas.
Ze zbożami jeszcze gorzej. Do
zbiorów pozostało dużo czasu,
a zapasy chleba są już zjedzone,
bydło porżnięte, które możnai
którego nie można było rżnąć.
Jeżeli kto jest znany jako wie-
rzący to mu powiadają, że miej-
sce jego w okolicach oceanu Lo-
dowatego, albo w Syberji. Wielu
z towarzyszy lubi śpiewać o ostat- gy
niej decydującej walce (Eto bu-
diet poślednij i reszytielnyj boj)
i bardzo możliwe, że walka ta
wkrótce nastąpi, a wówczas los
pokaże czy ja z wami zobaczę
się na tym świecie, czy na tam-
tym“. Zakończenie bardzo prze-
zroczyste.
 

Z sali sądowej.
„Sprawa Trybusiewicza w

Sądzie Apelacyjnym.
W dniu 14 b. m. znajdzie się

na wokandzie Sądu Apelacyjnego
w Wilnie sensacyjna sprawa Try-
busiewicza, skazanego w lej in-
stancji w Sądzie Okręgowym w
Nowogródku na 5 lat ciężkiego
więzienia za zabójstwo w lesi:
horodziłowskim pod Nowogród-
kiem b. zastępcy inspektora szkol-
nego na pow. nowogródzki Stad-
nika, dokonane w czerwcu 1928
roku. Jako oskarżyciel z ramie-
nia Sądu Okręgowego w Nowo-
ródku wystąpi wiceprokurator
artoszewicz.
Obrona ma podobno powo-

łać świadków, którzy mają do-
wieść, że główny świadek zezna-
wał fałszywie, inspirowany odpo-
wiednio przez pewne koła.

Sprawa ta budzi olbrzymie
zainteresowanie, szczególnie w
kołach nauczycielkich, którego
przytłaczająca większość jest prze-
konaną, że Trybusiewicz Stadnika
nie zabił.

Rzeczą Sądu Apelacyjnego w
Wilnie będzie wyjaśnić czy prze-
konanie kół nauczycielskich jest
słuszne, czy też Trybusiewicz rze- |
czywiście na tle zazdrości o żo- |
nę, zabił b. zastępcę inspektora |
Stadnika.
DWGKNKKAJRUM TVT 1AORORNWE

Niemiecka delegacja do
Genewy.

BERLIN. (Pat.). Na czele de- |
legacji rządu Rzeszy, wyježdžają-
cej w sobotę do Genewy stoi
minister spraw zagranicznych dr.
Gurtius.
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Życie /Spodarcze.
Swiatow rynek drzewny
w pieryżem półroczu r. b.

Światy rynek drzewny nie
Wykazyy W porównaniu z ana-
logieczn" okresem r. ub. zbyt-
niego »ogorszenia z wyjątkiem
małej niżki cen. Cała Europa za-
choda kupowała więcej drzewa,
aniżi w roku ubiegłym. W rażą-
Cej,ednak sprzeczności do zwięk-
szeiego popytu w Europie za-
cjodniej stoi popyt znacznie
zmniejszony krajów  środkowo-
europejskich od Niemiec i Pol-
ski począwszy poprzez Czecho-
słowację do Austrji i Węgier.
Czechosłowacja nie bierze w in-
teresach z Europą zachodnią, w
związku ze swojem położeniem
geograficznem, prawie żadnego
udziału, a częściowy udział tylko
Fustrja i Polska.

Dla tych krajów nie było bez
znaczenia zmniejszenie się popy-
tu w ich głównych rynkach zby-
tu, jakiemi są Niemcy, a częścio-
wo także Węgry. Wywóz z tych
krajów zmniejszył się znacznie,
mimo to, że zapotrzebowanie na
rynku wewnętrznym znacznie się
zmniejszyło, tak, że byłoby w wy-
starczającej ilości drzewa, aby
wywóz nietylko utrzymać na
dawnym poziomie, lecz nawet go
zwiększyć.

Było to jednak niemożliwe,
ponieważ zapotrzebowaniew całej
środkowej Europie się zmniej-
szyło, pozatem jednak wszedł
do światowego handlu drze-
wem nowy czynnik — Sowiety,
które spotęgowały swój wywóz,
a kierując się polityką dumpin-
gową, wprowadziły na rynku świa-
towym chaos.
Swiatowe zapotrzebowanie drze-

wa wzrasta gwałtownie, podczas
gdy podaż utrzymuje się na sta-
łym poziomie. Czechosłowacja i
Polska odczuwają skutki katastro-
fy niszczycielskiej mniszki z lat
dawniejszych, która spowodowała
wielkie wyrwy w ich substancji
drzewnej. * Produkcja skandynaw-
ska nie jest więcej zdolna do
ekspansji. Produkcja amerykań-
Ska spada z powodu nierozumnej
polityki ostatnich dziesiątków lat.
Również Kanada nie posiada wię-
cej nieograniczonych zapasów leś-
nych.

Jedyną rezerwą drzewną świa-
ta jest drzewo rosyjskie i do tej
rezerwy Świat ostatnio w poważ-
nej mierze sięga. Trudności wa-
lutowe Sowietów zmuszają je do
przyśpieszenia tego procesu. W
ten sposób drzewo rosyjskie nie-
tylko pochłonęło większą część
wzrostu popytu Europy zachod-
niej, a tem saniem wykluczylo
drzewo skandynawskie i środko-
wo-europejskie z tych rynków,
ale również rzucone na zmniej-
szony rynek środkowo-europejski
w większych ilościach powoduje,
iż dostawy środkowo-europejskich
eksporterów drzewa na rynki
środkowo-europejskie: maleją w
silniejszym stopniu, aniżeli po-
jemność rynku sama.

Wywóz Czechosłowacji, Polski
i Austrji zmniejszył się o okrągło
20 proc. w porównaniu z analo-
gicznym okresem r. ub. Również
o 20 proc. zmniejszył się wywóz
Francji i Ameryki, wzrósł nato-
miast nieco wywóz z Jugosławii,
podczas gdy wywóz z Sowietów
wykazuje wzrost o 50 proc. Niem-
cy w związku z kryzysem były
zmuszone nietylko do zmniejsze-
nia przywozu, lecz również do
spotęgowania wywozu i są jedy-
nym krajem w środkowej Euro-
pie, który wykazuje wzrost wy:
wozu.
W ogėlnošci caly šrodkowo-

europejski ryrek drzewny stoi
pod znakiem kryzysu niemieckie-
go. Trzy główne państwa ekspor-
tujące w środkowej Europie, ato

Czechosłowacja, Polska i Fustrja,
ponoszą koszty tego kryzysu, pod-
czas gdy Sowiety, mimo kryzysu,
usadawiają się mocno w Europie
środkowej, a jeszcze bardziej w
Europie zachodniej i stają się
zwolna decydującym czynnikiem
na światowym rynku drzewnym.
Europa środkowa odczuwa coraz
bardziej ujemne skutki swego po-
łożenia kontynentalnego, które
ogranicza ją do małego rynku
zbytu u swoich bezpośrednich są-
siadów i zmusza ją do przeżywa-
nia wszystkich wahań konjunktu-
ralnych tego terenu zbytu, unie-
możliwiając zarazem wyrównanie
na wielkim rynku światowym, po-
dlegającym znacznie słabszym wa-
haniom. Tak np. obecnie mogłaby
poprawa konjunktury w Enropie
zachodniej zrównoważyć _pogor-
szenie się konjunktury w Europie
środkowej.

Kongres izb przemysłowo-
handlowych.

Nie tak dawno temu, bo jesz:
cze przed dwoma laty, tak waż-
ny dział samorządu gospodarcze-
go, jakim są Izby przemysłowo-
handlowe, nie był zunifikowany,
be!, na terenie b. Królestwa i
województw wschodnich Izby han-
dlowe wogóle nie istniały. Zaś
Izby zachodnio-polskie opierały
się na innych podstawach praw- *
nych, niż Izby małopolskie. Zwią-
zek lzb był tworzywem  prowizo-
rycznem, nieoficjalnem.
W ciągu lat 1928'30 sporo się

zmieniło w tej dziedzinie. Na mo-
cy dekretu z dnia 15 lipca 1927
r. powołano do życia jednolitą
organizację Izb przemysłowo-han-
dlowych, obejmującą siecią swo-
ją całą Rzeczpospolitą. W sto-
sunkowo krótkim okresie. czasu
Izby nowopowstałe dobrze „za-
prowadziły się*, potrafiły wzbu-
dzić w kołach gospodarczych
zrozumienie dla swej racji istnie-
nia i działalnością swoją uzasa-
dniły swój byt. Wreszcie,w czerw-
cu r. b., przyjęto statut związku
Izb p. I. R. P., ustalający stałe
formy współpracy wszystkich Izb
handlowych.
W związku z całkowitem ukoń-

czeniem budowy organizacyjnej
tego działu samorządu gospodar-
czego związek Izb powziął decyzję
odbycia pierwszego kongresu rad-
ców i korespondentów wszystkich
Izb p.-h. w kraju, celem zadoku-
mentowania wobec opinji pu-
blicznej rozpoczęcia okresu nor-
malnej współpracy wszystkich izb
nad rozwiązaniem stałych i bie-
żących problemów życia gospo-
darczego Polski.

Kongres ten zwołano na dzień
3i 4 września do Lwowa, dla
uświetnienia opólno-polskiej uro-
czystości gospodarczej jaką jest
10 lecie Targów Wschodnich. Kon-
gres ma charakter sejmu gospo-
darczego czynników reprezento-
wanych przez lzby p.-h.

Wynika to zarówno z wiado-
mości głoszących, że w kongre-
sie poza liczną rzeszą radców
izbowych udział biorą przedsta-
wiciele rządowi, jak również z
programu obrad plenarnych i
komisyjnych, które obejmuje
mniej-więcej całokształt zagad-
nień, interesujących przemysł,
handel, finanse i transporty.

Na obrady sekcyj (samorządu
gospodarczego, podatkowej, so-
cjalnej, finansowo - kredytowej,
prawa gospodarczego, wewnętrz-
nej polityki gospodarczej, polity-
ki handlu zagranicznego oraz
morskiej i komunikacyjnej) zgło-
szono blisko 40 referatów z ca-
łej Polski. Rezolucje przygotowa-
ne w toku obrad sekcyj będą na-
stępnie przedmiotem uchwał koń-
cowego zebrania plenarnego.

Dzięki okoliczności, iż w
Izbach  p.-h. reprezentowane są
wszystkie czynniki przemysłowo-

SZA.
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Rewia
w RADJO z teatru

a „Ananas“.

handlowe kraju w  szerokiem
tych słów znaczeniu, w obradach
kongresu biorą udział czołowi
przedstawiciele wszystkich grup
gospodarczych kraju.

Tak więc kongres lwowski
jest wielką manifestacją polskich
kół gospodarczych i jako taki
zasługuje na całkowitą uwagę
społeczeństwa, gnębionego kryzy-
sem i oczekuiącego wskazań od
przywódców wytwórczości krajo-
wej, jakich należy imać się środ-
ków, aby przemóc przesilenie.

Podręczniki szkolne.
Kilka uwag na czasie.
Zbliża się jesień. Rodzice prze-

trząsają z troską, zmniejszoną
wskutek wydatków wakacyjnych
zawartość pugilaresów z resztą za-
sobów, lub też, wobec pustek w
nich, kalkulują naprzód, jak po-
dzielić w magicznym dniu 1—pen-
sję. Bo też moc wydatków czeka
obywateli, czy to jednopokojowej
klitki z kuchnią, czy też trzy,
czteropokojowych  „magnatėw“.
Książki, zeszyty, atlasy, przybory
piśmienne, mundurki, fartuszki,
czapki, buty, te buty, na których
matki zrobiły latem, na szczęście,
nieco oszczędności, puszczając
dziatwę „na bosaka".

Przedewszystkiem książki.
Ileż troski to słowo, ile chmur

na czoło rodziców sprowadża! Boć
rok rocznie we wszystkich kla-
sach — nowe podręczniki. Te po-
dręczniki — to istna zmora rodzi-
ców i opiekunów. Autor jakiejś
gramatyki, arytmetyki, geografji,
historji, literatury, fizyki, chemii,
wyprzedał szczęśliwie pierwszy na-
kład. W następnym dodał do 100,
200, lub 300 stronicowego tomu,
dajmy na to ogółem sto, dwie-
ście wierszy. I już podręcznik na-
byty w zeszłym roku, uważany
jest przez ministerstwo oświaty
kuratorjum -|- nauczyciela, za nie-
odpowiedni, poleca się szkole po-
informować uczniów, że mądrość
zawarta w zeszłorocznym pódrę-
czniku, już straciła na wartości,

— .

Oszczępza TEN NaBywa
PODRĘCZNIKI SZKOLNE

W JEDNEM ŻRÓDLE!

KSIĘGARNIA JÓZEFA ZAWADZKIEGO
WILNO, UL. ZAMKOWA 22, TEL. 6-60

zaopatrzoną jest w książki szkolne do wszystkich
zakładów naukowych. Dla wygody publiczności prowadzi
się także dział podręczników używanych iuskutecznia
się Zamianę tychże na nowe na warunkach dogodnych.
Dostawa do domu na zlecenie telefoniczne za pobraniem.

 

a prawdziwych Salomonów zrobi
z nich dopiero ostatnie najnowsze
wydanie tegoż autora. Lub też:
pedagog X, który namozolił się nad
podręcznikiem, polecanym jako
najlepszy w ubiegłym roku, widać
doszczętnie zgłupiał, kiedy w bie-
żącym roku usilnie poleca się po-
dręcznik panów Y, lub Zet—tam-
ten zaś może iść... do kosza. Ze au-
torom tych ostatnich mądrości
dobrze się z tem dzieje, że mo-
ga sobie kupować domy, budo-
wać wille—nie dziwimy się. Lecz
co się dzieje z rodzicami, mają-
cymi przeciętnie trzy pociechy w
wieku szkolnym od l-ej klasy do
Vlll-ej? Boć już niema mowy o
tem, by młodsze rodzeństwo
„dziedziczyć* mogło książki po
starszem, jak to bywało jeszcze

ESZN=ZWCDÓR

przed 20, 15 laty, gdy mimo to
dzieci wyrastały nie na głupszych
i nie na gorszych ludzi. Idą więc
książki nieraz jeszcze w świeżutkiej
okładce — „na szmelc*.

A ile tych książek w każdej
klasie tysięcy szkół idzie „na
szmelc“? To są miljony złotych
wyrzucane na šmietnik.

Gdy się pomyšli, že do tych
wydatków „niezbędnych“ dodač
należy jeszcze niezbędniejsze na
obuwie, czapki, mundurki, far-
tuszki dla dziatwy dopiero widać
pod jakim ciężarem trosk ugina-
ja się rodzice dzieci w wieku
szkolnym. A czyż nic nie znaczą
ponadto zapasy zimowe jak opał,
warzywa etc. w które teraz jesie-
nią nieodzownie dom rodzinny
zaopatrzyć należy?

To też w tak ciężkiem, jak
nigdy dotąd nie było, położeniu
gospodarczem naszego kraju, są-
dzę, iż nie pędzie odosobnionym
mój głos, gdy w imieniu wszyst-
kich rodziców  zaapeluję do
władz szkolnych: prosimy, my ro-
dzice, aby dla kilku zdań nowych
zawartych w ostatnim wydaniu
podręcznika — nie obowiązywano
rodziców do zaopatrywania dzie-
ci w nową książkę, często w ce-
nie 10—12 złotych, gdy przedo-
statnia swe zadanie pedagogicz-
ne spełnia bynajmniej nie gorzej.
Wzgląd na warunki materjalne
rodziców nie może być lekcewa-
żony przez ministerstwo oświaty
a zadowolenie obywateli państwa
wszak jest jednym z warunków
jego pomyślności.

Matka.

ROZMAITOŚCI.
Jak pan sypia?

Sensacyjna ankieta. Nerwy podczas
snu. Spokojny sen.

Dr. Donald A. Laird, dyrektor „Col-
gate - Laboratorjum", Instytutu psycho-
logji eksperymentalnej, obudził niespo-
dzianie wczesnym rankiem 400-u bussi-
nessman'ów, zamieszkujących wielki
nowożytny hotel w New Yorku, zadając
im szereg pytań, dotyczących ich snu
lub bezsenności.

Wynik tej ankiety jest godnym
uwagi. Z tych, którzy narzekali na kiep-
ski sen, co piąty nie spał dlałego, że
„myślał*. Z ak liczby połowa, t. j.
co 10-ty, spała żle z powodu hałasu w
nocy. Hotel, o którym mowa, znajduje
się w dzielnicy dość hałaśliwej. Do za-
kłócenia spokoju w nocy przyczyniały
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się głównie samochody, aczkolwiek nie
używają one ani we dnie, ani w nocy
sygnałów dżwiękowych. Poza automo-
bilami przyczynial się jeszcze, acz w
słabszym stopniu, do szerzenia hałasu
ruch nocnych tramwajów, gwizgki i.sy-
gnały policji, a wreszcie straż ogniowa.

llość ludzi nerwowych w Stanach
Zjednoczonych jest niemała. Tylko 240
osób oświadczyło, iż obudziły się w do-
brym nasiroju. Również tylko 240 za-
snęło bez trudu. | też 240 *'nie mogło
spać dłużej z jakiegoś powodu. Wszyst-
kie te fakty są w swoim rodzaju zasta-
nawiające. Również fakt, iż tylko sie-
dem osób na każde dziesięć dało się
zbudzić bez trudu, świadczy o napięciu
nerwów. Połowa tych ludzi spałaby
chętnie dłużej, nie wolno im jednak
było spać dłużej, lub też nie mogli. Lu-
dzie interesu!

Dr. Laird zwrócił również uwagę
na senne marzenia i sny. Dowiadujemy
się z jego badań, że zaledwie 1/2 ,
miało sny nieprzyjemne. Widocznie,
mimo wszystkich trosk obecnej doby.

   

optymizm Amerykanów jest niewzruszo-
ny. Również i realizm, bowiem 300 osób
nie mogło sobie uświadomić, czy wo-
góle śniły.

Dr. Laird sądzi, iź wynalazł środek.
który może usunąć wszystkie zakłóca-
jące sen przeszkody. Utrzymuje on, iż
wśród osób które obserwował, 82 spo-
żywały sporo cukru i te właśnie osoby
zaliczały się do ketegorji śpiących
snem równym i spokojnym. Ludzie ci
budzili się rano wypoczęci, odświeżeni,
w dobrym humorze.

Interesującą bylaby tego rodziaju
ankieta, dotycząca 400 polskich busi-
nessmanów, ulokowanych w hotelu, w
którym humor kosztuje 35 złotych na
dobę.

Co się tyczy roli cukru, jako nie-
szkodl.wego środka nasennego, stwier-
dzić należy, iż właśnie w Stanach Zje-
dnoczonych cukier jest bardzo roz-
powszechniony, jako środek terapeu-
tyczny.

KRONIKA LIDZKA.
Budowa domu ludowego
w gminie tarnowskiej.
W dniu 31 sierpnia w Biało-

hrudzie, gminy tarnowskiej, od-
było się organizacyjne zebranie
przedstawicieli z całej gminy tar-
nowskiej, na którem postanowio-
no przystąpić do. budowy domu
ludowego w jednym z środko-
wych punktów gminy tarnowskiej.
W dniu 1 września ustalono

wieś Radziwoniszki, jako punkt
najodpowiedniejszy dla budowy
domu ludowego, oraz uzyskano
70 pni drzewa budulcowego, prze:
znaczonego na powyżej wspo-
mniany cel.

Podkreślić tutaj należy, że wieś
Mosiewicze, pierwsza wystąpiła z
projektem budowy domu ludo-
wego, a nawet ofiarowała samo-
rzutnie '/, ha placu pod budowę.
Piękny to jest przykład dla są-
siednich gmin, albowiem ludność
gminy tarnowskiej przez to samo
dała poznać, iż doskonale rozu-
mie potrzebę tak pożytecznej pla-
cówki kulturalno-oświatowej w
gminie.

Wyrodna matka.
Wczoraj wieczorem w stawie

obok koszar 77 p. p. odnaleziono
zwłoki noworodka płci żeńskiej.
Podczas przeprowadzonego  do-
chodzenia ustalono, że noworo-
dek został utopiony przez matkę
tegoż Zajelską Marję, pannę za-
mieszkałą w Lidzie przy ul. Sko-
rupki 2.  Zajelską natychmiast
aresztowano i przekazano do dy-
spozycji władz sądowych.
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Z DOBRYCH
NAJLEPSZE  

Pożar.
Onegdaj we wsi Kožlany, gmi-

ny zablockiej, wskutek nieostrož-
nego obchodzenia się z ogniem
wybuchł pożar w zabudowaniach -
gospodarskich  Kuśleja Stefana.
Pastwą płomieni padł chlew i sto-
doła napełniona tegorocznemi
zbiorami, wyrządzając strat na 3
tysiące złotych.

Wypadki śmiertelne.
Dnia 31 sierpnia w rzece Lidziejce,

około wsi Małejkowszczyzna, gminy
lidzkiej, znaleziono zwłoki topielca. Jak
stwierdzono, są to zwłoki 9-letniego Ja-
na Pilewicza, zamieszkałego w Lidzie,
przy ul. Wileńskiej 30, który dzień
przedtem wydalił się z domu w niewia-
PME kierunku.

egoż dnia Wiktor Popowicz, mie-
szkaniec wsi Zblany, gminy bielickiej,
płynąc łódką po rzece Niemen, dostał
ataku choroby św. Walentego, podczas
którego wypadł z łódki do wody i uto-
nął. "omimo natychmiastowych poszu-
kiwań w rzece, dotychczas zwłok to-
pielca nie odnaleziono.

Sport.
Nurmi w Warszawie.

"W sobotę i w niedzielę w War-
szawie odbędą się zawody lek-
koatletyczne w których weźmie
udział najsłynniejszy długodystan-
sowiec świata Paavo Nurmi.

Finn startować będzie wprze-
jeździe do Niemiec, gdzie został
zaproszony na szereg zawodów.
W sobotę Nurmi pobiegnie na 2
mile angielskie (3218 metrów)
mając za konkurentów Petkiewi-
cza i Kosucińskiego, w niedzielę
zaś Paavo zmierzy swe siły w
biegu na 5 klm.

Nowe rekordy polskie.
P.A.T. komunikuje, że na za-

wodach lekkoatletycznych Polska
— Japonja w Warszawie zostały
pobite dwa rekordy polskie i tak
Kusociński w biegu na 10 klm.
uzyskał wspaniały czas 31 minuta
39,8 sek. a Luckhaus nareszcie
pobił stary rekord w rzucie osz-
czepem zdobywając 58 mtr. 5
centr.

Ognisko jedzie do Białego-,
stoku.

W niedzielę Ognisko rozegra
mecz piłki nożnej o wejście da
Ligi z mistrzem Białegostoku w
Białymstoku. Sądząc z lat ubieg-
łych, to Ognisko powinno w Bia-
łymstoku odnieść zwycięstwo.

Ja Nie.

  

1)

Pomiędzy Shelleyem
a Dostojewskim.

(S. Adamczewski: Serce nienasycone —
książka o Żeromskim — Poznań, We-

gner, 1930, str. 431).

Stanisław Adamczewski, jeden
z najwybitniejszych krytyków lite-
rackich naszego pokolenia, wydał
świeżo, jak sam powiada, „nie ko-
mentarz, lecz przewodnik po kra-
inie wielkości* Żeromskiego (407).
Doskonałe to dzieło należy do
„krytyki poważnej”, a jest nią
(znowu według własnego określe-
nia krytyka) „nie ta, która z re-
guły rozpływała się w samych
zachwytach nad każdem choćby
chybionem pociągnięciem pióra
u Żeromskiego" (392), lecz ta,
która stawia sobie szczytne zada-
nie zrozumienia i sprawiedliwej
oceny badanego pisarza. To też
książka Adamczewskiego, jakkol-
wiek autor należy niewątpliwie do
wielbicieli wielkiego poety, jest
jednak kubłem zimnej wody na
rozgorączkowane głowy entuzja-
stów; Zeromskiego, bo Adamczew-
ski ośmiela się np. cytować takie
głosy o Żeromskim, jak Brzozow-
skiego, Siedleckiego, Przesmyckie-
go, Ortwina i in.. którzy są usposo-

bieni względem Żeromskiego nao-
gół negatywnie. Więcznajdujemytu
np. surowy sąd Brzozowskiego
o twórczości Zeromskiego, której
„brak myśli*. „Niema tam", mó-
wi autor „Legendy Młodej Pol-
ski*, nic, coby zostało po męsku,

i dobitny,w sposób określony
Nieprzemyślane 'i przežyte“.

omieszka też Adamczewski przy-
toczyć zdania Ostapa Ortwina
(Katzenelenbogena): „Mam to głę-
bokie przekonanie, że na ustrój
duchowy młodzieży naszej obojga
płci — charakter i ton twórczości
Zeromskiego wywiera wpływ roz-
kładczy, działając nań jak tok-
syna”.

Czy Adamczewski podziela te-
go rodzaju zdania? | tak i nie.
Książka jego ma, powtarzam,
zbożną i chwalebną pretensję być
przewodnikiem po rozległej
krainie spuścizny Zeromskiego,
to znaczy wskazuje nam ona to,
co w tej krainie jest godnego
widzenia i zachwytu, jednak wi-
dzi on tam także „tumany*,. oraz
„pustkowia i piargi jałowe" (1),
wreszcie „czady złowrogie* (2),
unoszące się nad niezmierzonym
jej obszarem.

Książka jest zbudowana kun-
sztownie i czyta się z wielkiem
zajęciem. (chociaż rozdziały środ-
kowe są nieco rozwlekłe). Jed-
nak prawdziwy talent narracyjny
autora, doskonała i dogłębna zna-
jomość Żeromskiego, umiejętne
dobieranie przykładów i analogij
u innych pisarzy, subtelna prze-
nikliwość krytyczna tak wobec
tworzywa poetycznego, jako też
w stosunku do psychologji czy-
telnika, — wszystko to czyni Z
książki Adamczewskiego fenomen
krytyki literackiej, i sprawia, że
czyta się książkę z rozkoszą, i że
po jej opanowaniu wydaje się
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czytelnikowi, že rzeczywišcie zba-
dał „przepastne krainy* psyche
Zeromskiego, zamknięte w iluś
tam tomach jego twórczości.

Jeśli artykułowi temu nada-
łem tytuł „pomiędzy Shelleyem
a Dostojewskim“, to dla osób,
które już przeczytały książkę A-
damczewskiego, będzie jasne, że
odrazu w tytule wskazuję palcem
tak na to, co autor doskonale
wytłumaczył i objaśnił, jako też
to, co naogół poruszył. Albowiem
Adamczewski Iwią część dzieła
poświęca omówieniu tych dzie-
dzin poezji Żeromskiego, które z
niego czynią na całym obszarze
literatury wszechświatowej orga-
nizację najbardziej podobną do
wielkiego liryka angielskiego, na-
tomiast, powiedzielibyśmy, hu-
manitarne pierwiastki jego
psychiki, opierające się przedew-
szystkiem na Dostojewskim, zo-
stały potraktowane przez Adam-
czewskiego, zdawkowo poczęšci
šwiadomie, jak sam to przyznaje
(405). A że w dziedzinie tej d>-
minuje wpływ Dostojewskiego,
tego zdaje się krytyk nie do-
strzega.

Zato całkiem słusznie wysuwa
on na plan pierwszy w psychice
(albo „w jestestwie", jak mówi
Żeromski) poety owe cechy, któ-
re go zbliżają tak wybitnie do
Shelleya.

Więc „Serce nienasycone"...
To lejt — motywem książki, jak
nim było w życiu i twórczości
Żeromskiego. Ale określenie to
wymaga komentarza, „Serce nie

ma tu zupełnie owego charakte-
ru przenośni, którą się stale po-
sługujemy. „Serce“—nie jest tu
bynajmniej odpowiednikiem war-
tości duchowych,
Serce Zeromskiego — to wedle
krytyka, wieczysty „niedosyt zmy-
słów" (334), to pasja orgarnięcia
wszystkiego, lecz przedewszyst-
kiem, jeśli nie prawie wyłącznie,
wszystkiego tego, co jest mate-
rjalne, cielesne. „O tak, rozsze-
rzyć, rozbujać swe życie, z bez-
kresu w bezkres, od szczytu do
szczytu...  Płaczem ogarnąć tę
wszystkość błękitu, i tuż przy
piersi ziemi serca bicie uczuć i
sercem o ziemię zahaczyć, —aby
istnieniu co szumi swe szumy
dodać tęsknoty i zgrozy oddalnej
gwiazd naprószyć do ciemnej za-
dumy" (B. Leśmian).

Ta żywiołowość (!) poety, jego
cielesność (11), bezwzględna su
premacja zmysłów nad myśląi
refleksją, orgja liryzmu bez dna
i bez brzegów, nadmierna, wprost
bolesna czułość na zjawiska przy-
rody—oto „eromski. Gdyby poeta
zadał sobie tyle trudu, by swą
filozofję sformułować, brzmiałaby
ona może: „Wszystko dla ciała i
przez ciało stworzone jest, a nic
dla duchowego celu nie istnieje”.
Lecz Żeromski jest z gruntu obcy
jakiejkolwiek filozofji (74); sam
mówi o sobie, że „deptał stru-
dzonemi nogami wszystkie goś-
cińce ideów, swoją własną
żadnej nazwać nie mo-
gia c'. Wobec religji też do koń-
ca życia nie zajął był wyrażnego

uczuciowych. |

stanowiska, aczkolwiek, jak tego
subtelnie i przenikliwie krytyk
dowodzi w osobnym, arcycieka-
wym rozdziale, „zmierzał mimo
wszystko ku pojednaniu z Ko-
šciolem“, (39).

Toteż u liryka—Zeromskiego
nie uczucia odegrywają na-
czelną rolę, lecz wzruszenia.
Subtelną różnicę pomiędzy temi
dwoma rodzajami psychemów
wyjaśnia doskonale prof. Hein-
rich w swej „Psychologji uczuć",
Oto ich cechą wspólną jest t. zw
nastrój, który bywa dwu tyl-
ko rodzajów: przyjemny i nie-
przyjemny, dodatni i ujemny. We
wzruszeniach nastrój ten się łą-
czy z wrażeniami, które
są reakcją duszy na podnietę
zewnętrzną, uczucia zaś
wyrastają na gruncie wyobra-
żeń,  dementów duchowych,
względnie stałych, wypracowa-
nych samodzielnie w du-
szy z materjałów, dostarczonych
przez wrażenia. Wzruszenia tedy,
zgodnie z etymoclogją wyrazu, to
coś raczej zewnętrznego i prze-
lotnego, gdy uczucia, przeciwnie,
potrzebują pracy i wysiłku my-
ślowego, są od wzruszeń głębsze
i względnie niezależne od oko-
liczności przemijających.

Otóż u Zeromskiego panu-
ją przedewszystkiem wzruszenia.
Adamczewski, jakkolwiek nie
przeprowadza powyższego rozróż-
nienia pomiędzy wzruszeniem a
uczuciem, podkreśla jednak rolę
wzruszenia u Zeromskiego i stwier-
dza, że ma ono u niego „coś z

ogarnia szybko i na-
istnym poża-

płomienia:
gle całe jestestwo
rem“ (165),

Współczynnikiem wzruszenia
jest u Zeromskiego owa hyper-
estezja na podniety zewnętrzne,
jego niezwykle czujne współży-
cie z przyrodą. Nikt inny u nas
świata przyrody, a zwłaszcza pol-
skiej, nie objął pięknem słowem
w takiej wielości, rozmaitości,
niemal wszystkości jej zjawisk“.
(151). Kult przyrody dochodzi u
Zeromskiego do ostateczności.
„Urzekł go szatan całem swojem
królestwem ziemi... | poeta boi
się jej wyrzec, w bolesnej roz-
terce waha się—aż po kres życia—
zaprzeć się jej dla Chrystusa"
(55) Adamczewski szczegółowo
analizuje wrażliwość poety na
drzewa, na śpiew ptaków, na
gędźbę wód, jezior, morza, na
uroki nieba, ziemi, kwiatów, na
muzykę wogóle, w szczególności
zaś muzykę łąk i zbóż. Podkreśla
także „ostrość*, pełnię i wielora-
kość zmysłowego ujęcia zjawisk”,
i kładąc nacisk na słuchową
wyobraźnię Zeromskiego, śledzi
też w jego poezji przejawy zmy-
słu, wzroku, woni i dotyku. Na
tem tle powstają u Zeromskiego
iście orgjastyczne obrazy przyro-
dy, tworzące odrębne całości poe-
tyckie, zwłaszcza w tej dziwnej i
przepysznej otchłani liryzmu, któ-
rą kaprys poety zapragnął nazwać
powieścią, zatytułowawszy ją „Po*
pioly“. i

Stanisław Cywiński,

(D. n.)
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KRONIKA.
Z miasta.

f— Wycieczka literatów i
dziennikarzy niemieckich w
Wilnie. Dzisiaj w czwartek o go-
dzinie 8-ej rano przybędzie war-
szawskim pociągiem do Wilna
wycieczka kilkunastu literatówi
dziennikarzy z południowych Nie-
miec. W Wilnie literaci i dzienni-
karze niemieccy będą gośćmi tu-
tejszego Związku Zawodowego
Literatów Polskich i Syndykatu
Dziennikarzy Wileńskich. Przyby-
wających do Wilna literatów i
dziennikarzy z Badenji podejmo-
wać będą dzisiaj w czwartek o
godzinie 8-ej wieczorem herbat-
ką Związek Zawodowy Literatów
Polskich i Syndykat Dziennikarzy
Wileńskich. Herbatka odbędzie
się w siedzibie Związku Litera-
tów przy ul. Ostrobramskiej 9.

Sprawy miejskie.

— Stypendja miejskie. Ko-
misja kulturalno-oświatowa Rady
Miejskiej przyjęła statut stypen-
djów miejskich dla studentów i
studentek (. S. B. oraz uczącej
się młodzieży ze szkół zawodo-
wych i seminarjów w Wilnie.
Według tego statutu, ustala się
2 stypendja dla uczącej się mło-
dzieży (U. S. B. po 1200 zł. rocz-
nie każde, płatne w ratach mie-
sięcznych zgóry i 5 stypendjów
dla młodzieży uczącej się lub
wstępującej do szkół zawodo-
wych i seminarjów nauczyciel-
skich w Wilnie po 500 zł. rocz-
nie, każde płatne również w ra-

. tach miesięcznych zgóry za wy-
jątkiem 2-ch miesięcy wakacyj-
nych. W tym celu do budżetu
m. Wilna będzie się corocznie
wstawiało 4.900 zł.

Ubiegać się przedewszystkiem
o przyznanie stypendjum mogą
ci z uczącej się młodzieży bez
różnicy wyznania i narodowości,

lub bracia brali
czynny udział w walkach o wy-
zwolenie Wilna, albo też mają
zasługi w dziedzinie pracy spo-
łecznej na terenie m. Wilna. Sty-
pendja przyznawane będą na
przeciąg jednego roku. (w)

Sprawy podatkowe.
— Obniżenie kar za zwło-

kę we wrześniu. Minister skar-
bu wydał zarządzenie, aby od
wszelkich wpłat uskutecznianych
na poczet nieodroczonych i nie-
rozłożonych na raty zaległości w
podatkach bezpośrednich i opła-
tach stemplowych, bez względu
na czas ich powstania, pobierano
w ciągu miesiąca września 1930
r. kary za zwłokę w wysokości
zniżonej do półtora procent mie-
sięcznie, licząc od ustawowego
terminu płatności, zamiast 2 pro-
cent miesięcznie.
— Podatek od lokali. Dn.

14 b. m. upływa ulgowy termin
płatności raty podatku od lokali
za III kwartał r. b. Po tym termi-
nie wspomniany podatek będzie
ściągany przez magistrat wraz z
odsetkami i karami za zwłokę o-
raz kosztami egzekucyjnemi.

Sprawy rolne.
— Przyjazd ministra rol-

nictwa. W dniu dzisiejszym przy-
bywa do Wilna minister rolnictwa
Leon Janta-Połczyński. P. mini-
ster zabawi na Wileńszczyźnie 3
dni. W ciągu tego czasu dokona
objazdu województwa wilenskie-
go, ażeby przedewszystkiem za-
poznać się z tutejszem  społe-
czeństwem  rolniczem, obejrzeć
tutejsze ważniejsze placówki
oświatowo - rolnicze i odbyć in-
spekcję podwładnych sobie urzę-
dów i instytucyj. P. minister
zwiedzi kolejno spėldzielnię Iniar-
ską w Bezdanach oraz instytucje
zorganizowane tam przez -Kolo

ktėrych rodzice

 

Gospodyń Wiejskich, następnie
szkołę rolniczą żeńską w Anto-
wilu, stację doświadczalną w Bie-
niakoniach, gospodarstwo w ma-
jątku K. Wagnera w Wielkich So-
lecznikach. Dnia 5 b. m. uda się
p. minister do wsi Skajstery ce-
lem zwiedzenia kursów rolniczych
młodzieży wiejskiej, stamtąd po-
dąży do Worony, Gierwiat i Ko-
bylnik. Dnia 6 b. m. p. minister
zwiedzi pola |Iniarskie w Berez-
weczu, następnie przejedzie do
Parafjanowa i Dokszyc, wreszcie

do Mołodeczna.
W czasie pobytu swego na

Wileńszczyznie p. minister odbę-
dzie konferencje z przedstawicie-
lami Wileńskiego Towarzystwa
Organizacyj i Kółek Rolniczych.
Jedna z tych konferencyj odbę-
dzie się w schronisku nad jez.
Narocz, druga w Wielkich So-
lecznikach.

P. minister przybędzie w to-
warzystwie dyrektora departamen-
tu rolnictwa z ministerstwa ro|-
nictwa Stefana Królikowskiego.

Sprawy szkolne.

— Egzaminy nadzwyczajne
z zakresu programu 7-klaso-
wej szkoły powszechnej od-
będą się 8 września b. r. w lo-
kalu publicznej szkoły powszech-
nej Nr. 1 przy ul. Zeligowskiego
róg Wileńskiej. Do egzaminu mo-
gą przystąpić osoby, które prze-
kroczyły już obowiązkowy wiek
szkolny (14 lat) i nie uczęszczały
do szkoły powszechnej lub jej
całkowicie nie ukończyły.

Zezwolenia na składanie tego
egzaminu udziela Inspektorat
Szkolny. Do podania, wniesione-
go do |Inspektoratu Szkolnego
należy załączyć: metrykę urodze-
nia, świadectwo moralności, krótki,
własnoręcznie napisany życiorys,
ostatnie świadectwo szkolne, fo-
tografję stwierdzającą tożsamość
osoby o!ile nie można tożsamości
osoby stwierdzić w inny sposób.

Jeżeli kandydat: przekroczył

   

    
WwIDTENSK I

18 lat życia winien również w
podaniu zaznaczyć, czy pragnie
być zwolnionym od egzaminu z
rysunków, robót ręcznych, śpie-
wu i ćwiczeń cielesnych. Taksa
za egzamin nadzwyczajny z za-
kresu 7-klasowej szkoły powszech-
nej wynosi 20 zł.
— Wyższy kurs nauczyciel-

Ski. Kuratorjum Okręgu Szkol-
nego Wileńskiego podaje do wia-
domości, że wykłady na wyższym
kursie nauczycielskim (grupa me-
todyczno-pedagogiczna) w Wilnie
rozpoczną się 8 września 1930
roku, zaś na państwowym kursie
nauczycielskim dnia 15 września
1930 roku (Wilno, W. Pohulanka
Nr 23).
— Kurator Okręgu Szkolne-

go Wileńskiego p. Stefan Po-
gorzelski wyjechał na kilka dni
w sprawach służbowych do War-
szawy.
— Liceum Handlowe i! Li-

ceum Ogólnokształcące (z kl.
wstępną) im. Filomatów w Wil-
nie (z prawami szkół państwo-
wych) przyjmują zapisy codzien-
nie od godz. 10—12-ej (Żeligow-
skiego 1—2). Egzamina wstępne
rozpoczną się dn. 2 września. Dla
życzących od kl. IV gimnazjalny
kurs łaciny i matematyki, oraz
nauka pisania na maszynie. Kan-
dydatki do Liceum Handlowego
winny wykazać się świadectwem
ukończenia 6 klas szkoły śred-
niej.

Kronika policyjna.
Ukaranie szofera. Starosta

Grodzki w Wilnie w dniu 1. IX. r. b.
ukarał aresztem bezwzgiędnym na prze-
ciąg sześciu tygodni szofera Jana
Szuksztełło, Swierkowa Nr. 2, za pro-
wadzenie samochodu w nocy nieoświe-
tlonego, z nadmierną szybkością i za
nietrzeżwy stan tegoż szofera. Skut-
kiem tego stanu, Jan  Szuksztełło
spowodował tragiczny] _ śmiertelny
wypadek. Niezależnie od kary Starosta
wystosował wniostk do Wil. (rz. Woje-
wódzkiego o pozbawienie Szuksztełły
zezwolenia na prowadzenie pojazdów
mechanicznych.

— Kradzież roweru. W dn. 2 b. m.
Krukowski Jan, zam. we wsi Krzyżówka,

gm. rudomińskiej zameldował, że tegoż
dnia, gdy bawił w Wilnie pozostawił
swój rower przed domem Nr. 24 przy
ul. Końskiej, sam zaś poszedł do ze-
garmistrza. Gdy powracał zauważył, że
jakiś nieznany osobnik zabrał jego ro-
wer i odjechał. Rower posiadał numer
rej. 727, wartość roweru poszkodowany
oblicza na 310 zł.

— Znowu taksówka wpadła na
rower. W dn. 2 b. m, Butkiewicz Jan,
Dzielna Nr. 13 zameldował, ża tegoż
dnia przejeżdżając rowerem ul. Mickie-
wicza przed domem Nr. 4, został naje-

chany przez taksówkę Nr. rej. 382:6,
skutkiem czego meldujący doznał ogól-
nego potłuczenia <iała. Rower zostai
połamany. Straty poszkodowany oblicza
na 400 złotych. Nazwiska szofera nara-
zie nieustalono.

— Ofiara nieostrożności. W dn.
2 b. m. szofer taksówki Nr. rej. 14185,
boczny 14, Szatkiewicz Jan, ul. Wileń-
ska Nr. 24, przejeżdżając: ulicą Ostro-
bramską w kierurku dworca osobo-
wego, potrącił skrzydłem samochodu
przechodzącą Kulbicką Walentynę, lat21,
zam. przy ul. Beliny Nr. 5. Kulbicka
doznała lekkiego uszkodzenia ciała. Do-
chodzeniem ustalono. że winę ponosi
Kuibicka.

— Ujęcietdezertera. W dn. 3 b. m.
został zatrzymany Mikołajczyk Hipoli-
bez stałego miejsca zamieszkania pot
szukiwany przez 4 kompanię 6 p. p. leg.
za dezercję.

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Miejski w „Lutn!'.

Dziś grana będzie komedja francuska
Verneuil'a „Moja panna mama“

Bilety zniżkowe i kredytowane
ważne.

Przedstawienie popularne w
„Lutni*. Teatr Miejski w „Lutni* roz-
poczyna niebawem cykl popularnych
przedstawień po cenach najniższych,
dla najszerszych warstw społeczeń-
stwa.

Pierwsze tego rodzaju widowisko
odbędzie się w niedzielę nadchodzącą
7 b. m. o godzi ie 4 min. 30 po poł.
wystawione zostaną dwie komedje pol-
skie „Marcowy kawaler" Blizińskiego
i „Majster i czeladnik“ Korzeniow-
skiego.

Występy Krukowskiego w
Lutni.  Niezrównany artysta Teatru
„Qui pro quo" Kazimierz Krukowski
wystąpi na czele wybitnych sił rewjo-
wych w piątek najbliższy 5 i sobotę
6 b. m. w rewji aktualnej w czernastu
obrazach p. t. „Urząd podatkowy".

— Otwarcie sezonu zimowego
w Teatrzch Miejskich. Prace przygo-
towawcze związane z otwarciem se-
zonu zimowego w Teatrach Miejskich
Z. A. S. P. — w całej pełni.

Nr. 203

W Teatrze „Lutnia*
guruje w piątek 12 b.
medja Rączkowskiego
morzem”.

W Teatrze na Pohulai otwarcie
sezonu nastąpi w sobotę 1. m. war-
tościową sztuką J. Blizińsk, _Roz-
bitki“. Obie sztuki ukażą sięorygina!-
nem i pomysłowem opracowiy reży-
serskiem dyr. A. Zelwerowiczi

— Koncert chóru „Echo”y nie-
dzielę dnia 7 września r. b. chórEcho”
daje 18-ty koncert na terenie woje-
wództwa Wileńskiego. Dzielna te gru-
żyna wyjeżdża do Postaw, na zepisze-
nie miejscowego społeczeństwa, rie
w godzinach wieczorowych da konert
w miejscowej sall.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Cžwartek, dnia 4 września 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Transm z Warszawy. Odczyt

turyst.-kraj.j „Piękno Wilna“ — wygl. dr.
R: Remer.

17,20.

ezon zainau-
polska ko-

*d polskiem

Komunikat Ligi Samorz.
osp.

17,35. Odczyt („Wśród książek”)
i koncert.

19,00. Audycja dla dzieci.
19,25. Pogadankę radjotechniczną,

wygł. Alfred Dann.
20,00. Tr. z Warszawy. Koncert i słu-

chowisko z Krakową.
22,00. Transm. z Warszawy. Rewja

z teatru „Ananas* p. t. „Pani się
ubiera".
 

 

GIEŁDA
WARSZAWA 24.VIII (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—8,87.

Franki francuskie 30,05—35,14 —34,96
Holandja 359—359,90—358,10.
Londyn 43,41 —43,52—43,30.
Nowy York 8,903—8,923—8,883.
Paryż 35,05': —35,14'|,—34,96' ,.
Praga 26,44—26,50—26,38
Szwajcarja 173,30—173,73—172,87.
Stokholm 239,59—240,10—238,99.
Wiedeń 125,92—126,23—125,61.
Włochy 46,69-—46,81—46,57.
Berlin w obrotach prywatnych 212.88.

Akcje:

Bank Dysk. 114,75, Polski 166—167,
B. Zachodni 72, Cukier 35, Modrzejów 9,
Ostrowiec s. B. 54,50, Klucze 65.

Od dnia 3 do 7 września 1930 roku
włącznie będą wyświetlane
żonej pracy, pełnej przygód i niebezpieczeństw dwóch największych i

„Bohaterowie węża i pompy” ko
„TAJEMNICA STAREGO RZ?

MIEJSKI  KINENATOGRAF
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5.

 

i Osy Johnson. — Nad program:
m. 30. Początek seansów od g. 6. — Następny program:

filmy: «$IMBA»

DZIS PREMJFRA|
PIERESZY OŹWIĘKOWY KO- TEATR | roze:
«HOLLY WO00D»

Od g. 4-ej do 6-ej ceny zniżone. Parter 1 zł., Balkon 80 gr.
piew - Muzyka.

cy do łez dramat obyczajowo-erotyczny. W rolach głównych bohaterowie arcyfilmu,
wana uwodzicielka Dorota Revier oraz szłachetny, rycerski Jack Holt. — Początek o g. 4-ej ost. 10,30.

Król
puszczy. zwierząt. Aktów 10.

KOBIETA BEZ

Wielki film, pełen sensacji i emocji, z krainy dzikich
Twór czteroletniej

najśmielszych podróżników świata Marcyna
dja w 3 aktach.

 

wytę-

Kasa czynna od g. 5

DLA SZKÓŁ
 

BIELIZNĘ
męską, damskię i dzie-

NTERNAT T-wa W. O.
„Przyszłość'* dla ucz-

niów szkół średnich, roz-

 

704r1SERCA. isc:
ź podwodna 44* wyrafino-

SZKOŁA TAŃCÓW!

 

mi i praktyką w pierw-
szorzędnych majątkach.

LT cinną szyję ładnie po ce- począł zapisy nowowstę-
NAJTANIEJ KOSTJUMY Akk; SOS m RSE Ul. Zarzeczna

wa SIMNASTYCZNE, PANTOFLE R PiE
arsz. Sp. Myśliwska dministracji wijększe-

Wileńska 10. A go mojątku poszu- Mieszkanie
kuje Agronom Poznań- 6 pokojowe ze wszyst-
czyk z wyższemi studja- kiemi _ wygodami =

centrum miasta | piętro

 

MICKIEWICZA XG 22

POLSKIE
KINO „WANDA“ |

UL. W/ELKA 30. Tel. 14-81.

 

sław Cybulski i Jana Dalmen.

 

Dziś! Zupełnie nowe wydanie! Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p. t. DAMA KAMELJOWA (Królowa
półświatka). Wstrząsająca tragedja—opera w 12 akt. — W rolach głównych: Znakomita Norma Talmadge i stupro-
centowy mężczyzna Roland Gilbert. — Nad program: Zbrodnia barona Wejsenbacha dramat, w rol. gł. Mieczy-

P. Borowskiego, ul. TrockaNr.2.
Dnia 7 września r. b. o godz. 7-ej wiecz. otwarcie
sezonu na rok 1930-31. UWAGA! Życzący tańczyć
według najnowszej mody, powinien się uczyć
tylko w Chrześcijańskiej szkole P. Borowskiego.

Oferty „PAR“ Poznań,
Fl Marcinkowskiego II
pod „Poznańczyk* 334-s0

KUPNO-
SPRZED

Jagiellońska 8, dowie-

dzieč się u dozorcy. 1

 

  
Pzime uczenice na

mieszkanie z całem

 

NOWOŚĆ PODNIECA

NIETYLKO UMYSŁY
lecz i podniebienia. — Znakomite
śledzie norwegskie (Kippered Her-
rings) są pożądanem urozmaiceniem

codziennych potraw. — Podane do
śniadania, obiadu lub kolacji pod-

niecają apetyt, zaspakajają wybre-

dne wymagania a nie nadwerężają

domowego budżetu. Wystarczy raz

skosztować, by zasmakować w tym

przysmaku północy niedoścignionym

w jakości i sposobie przyprawienia—

Nadzwyczajnie pożywne wskutek

wlelkiej zawartości jodu. —1o

   
  

         

  

   

si
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KORZYSTAJCIE
z nadarzającej się
szczęśliwej sposobności

Już dnia 9-go września
rozpoczyna się ciągnienie V-ej klasy Wielkiej Polskiej Państwowej

+ Loterji Klasowej i trwać będzie do dnia 14 października r. b.

Główna wygrana zł. 750.000 i dwie premje

ODDZIAŁY:     

Ogólna suma wygranych zł. 27.618.000.

Śpieszcie i kupujcie jeszcze dziś los szczęścia

Niemiecka

CENTRALA: Warszawa, Nalewki 40, tełef. 296-35.

Pamiętajcie nasze adresy.

na nasze konto P. K. O. 80928.

Co drugi los wygrywa!

w najszczęśliwszej i najsłynniejszej kolekturze

telefon 13-17.

Lida, Suwałska 28, tel. 136.

qoczekujemy Was jeszcze dziś!

HLA AAA  
Nie omijajcie szczęścia tam, gdzie was szczęście okrąża

- L [| wilno,

H. Minkows į P.K.O. 80928.

Palestyna, Tel-Awiw, Jawnuel 25.

Na prowincję wysyłamy losy niezwłocznie po wpłaceniu należności

 

i znaczn
Firma. DUBICAKI$-ka Pożórmaierjalów ||  AKUSZERKI
(właściciele J. Dubicka za Leni

i i bnych, bawelnia-
i I. Januszeuski) dszh, płótna różne,

w sklepie swoim kołdry, kapy, AKUSZERKA
przy ulicy chustki, ' ręczniki|Marja Laknerowa

Wileńskiej Nr. i tp.

jak zwykle po cenach umiarkowanych.

At 3612—29—f  
Wydzwczi ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

HALINY SIEWICZOWEJ

Racjonalne przygotowanie dzieci do kl. 1-ej
i 2—szkół średnich państwowych i prywat-
nych. Nauczanie indywiduałne. Liczba dzieci
ograniczona. — Francuska konwersacja. —
Uczniowie mniej zdolni korzystają w porze
pozalekcyjnej z bezpłatnej pomocy. Zapisy
codziennie od g 2 p. p.—do 6 wieczór.

21-ej LOTERJI PAŃSTWOWEJ

równa wyrana 200.000 sł

Bilety
w kolekturze

 

PIERWSZORZĘDNA FABRYKA
LIKIERÓW I WÓDEK w POLSCE

powi, ZASTEDCE
któryby mógł udzielić gwarancję ban-

kową lub dać zabezpieczenie hipoteczne.

Oferty pod „Najstarsza firma w kraju“
do biura ogłoszeń Briicka we Lwowie

»

224)AS
NA ROK SZKOLNY ž

Uczącym się polecam materjaly szkolne, rysunkowe

i krešlarskie w wlelkim wyborze

P. P. Urzędnikom należącym do kół urzędniczych
na Raty.

Szkołom i sklepom „Bratniej Pomocy” na dogod-

nych warunkach z odpowiednim rabatem.

W. BORKOWSKI
Wilno, Mickiewicza 5 tel. 372.

Filja S-to Jańska tel. 371.

HM AO

4-R0 ODDZ. SZKOŁA PÓCZĄTKOWA   
  

    
  
  
    
       

(koedukacyjna)

ul. Uniwersytecka 1 m. 1.

632r0

V-ta KLASA

ciągnienie od 9 września
do 14 października

ćw. losu 50 zł.

K. GORZUCKOWSNIEGO
Zamkowa 9. Gz

ulica Kościuszki 2. 199  
Zakład Gorsetów I Pasów Leczniczych

JEANETTE“
Mickiewicza 22

Przyjmuje od godz. 9 do poleca Sz. Paniom wielki wybór gotowych pasów

7 w. Kasztanowa 7 m.5. według ostatnich modeli, a także pasy lecznicze

WZP69 dla odmiennego stanu według przepisów pp.RY
—r

Sprawy
majątkowe

olwark 150 ha w po-
wiecie Swięciańskim

do sprzedania wraz z
kompletnemi budynkami,
inwentarzem i posiewa-
mi. Cena 8.000 dolarów.
Szczegóły u właściciela.
Fodbrodzie ul. Bandur-
skiego 26, Łaganowski.

592-1

  

D sprzedania lub dzier-
żawy folwark maj,

Markucie Wilno od za-
raz. Zgłoszenia do wła-

—s0

D
D
D

A
A
A

r

 

 

ścicielki maj. Markucie
fi na miejscu. 512-10

LEKARZE i
| Domy
BITETEST jWA W pobliżu dworca

kolejowego w cenie oko-
ło 4,200 dol. do sprzeda=
nia. Adres w Redakcji.—!

laraz, potrzebuję pod
1 hipotekę 10,000 zło-

tych pol. Ponarska 25-48.
Właściciel domu. —1

do
Za-
—1

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

Piotrowicz- Jurczenkowa
ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 7 0d4-6pp.

Dr. K. =SOKOŁOWSKI
Chor. skórne i wene-
ża Przyjm. od 9—12

15—7.ul. Wileńska30 n.14

D. LUNIEWI(Z
Choroby skórne

 

 

om murowany
sprzedania, ul.

rzeczna Ne 30 m. 8.

Pieniądze
w każdej sumie loku- |
jemy na korzystne
oprocentowanio u o- |

i

 

sób solidnych gwa-
rancja zupełna.

Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1,tel, |

9—05. 275—s0
aa

  

I weneryczne RÓŻNE
przyjm. od 1—2 i5—7 pp.
ūl. Ad. Miekiewicza 9 — Obiady
wejście z ul. SniadeckichNr. 1. zdrowe domowe niedro-

gie. Tatarska 17, m. 3.

 

 

— —30
Lekarze- |

| Dentyšci De inteligentne do
kompletu prywatne-
w wieku przedszkol-

LEKARZ-DENTYSTA nym od lat 4-7  poszu.
kuje D-rowa Sawińska

(H KRASKOSIELSKI ul. Piaskowa I0a m.“5
. (na przeciw S.S. Nazare-

wznowil Ze” cho- tanek) informacje od g.
rych ul. Wielka 21. —50 |0—12 i od g. 2—5. —s2

powodu wyjazdu
Z sprzedam dom, lub
takowy wydzieržawię.
Nadaje się pod handel

Gaci listownie galant. i pracownię dam-
jaknajdokładniej wyu- skich ubrań.  Giedymi-

czamy „Stenograf*, mle- nowska 6', Zwierzyniec.
sięcznik wychodzi „Ste- 648—1
nografja Parlamentarna"
udoskonalona. Dziewięć
wydawnictw, Instytut Ste- Księgarnia
nograficzny: Warszawa,
Krucza26. s0 KAZIMIERZA

RUTSKIEGO
roszę zanotować ad- Wileńskn 38, tel. 9—41.

res  rutynowanego (Patrz ogłoszenie „Dzien-
korepetytora absolwen- nika Wil" Ne 201 2) po-
ta GZA. Specjalność ła- leca się łaskawej pamię-
cina francuski, matema- ci szanownej klijenteli.
tyka. Derewnicka 32, m.3. —30

 

NAUKA

 

 

Drukarnia „Dziennikawileńskiego"ul. Mostowa.1.

Zapisy codziennie od g. 10 do 12 i od 4 do 6 w.
1—r

Ziota Lecznicze
według przepisów sław
nych lekarzy, przeciw
chorobom żołądka, ki-
Szek, płuc, nerwów, wą-
troby, nerek, pęcherza—
hemoroidom, upławom,
obstrukcji, kamieniom
żółciowym, kaszlowi, ast-
mie, blednicy, skierozie,
artretyzmowi, reumaty-
zmowi, etc. Żądajcie bez
płatnej broszury poucza-
jącej! Adres: Liszki
Apteka. -

D. wynajęcia fortepian
(royal) Bechstein'a

w dobrym stanie. Oglą-
dać można od I0—1 i od

70

5--6 po poł. na Młyno-
wej 2. 636-1
 

D ierżawy na kresach
poszukuje agronom

Poznańczyk tylko dobra
ziemia i dogodne warun-
kl. Szczegółowe
do „Par“
Al. Marcinkowskiego 11
pod „Agraria“. —00

mPa

POSZUKUJĘ
posady gospodyni lub

inną pracę. Mogę złożyć
kaucję. Oferty do Adm.
dła J. A. 650—sl

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-

wia 42- Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafii,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisewni,
gramatyki połskiej oraz
ekonomji. Po skończe-
niu świadectwo. — Ża-
dajcie prospektów. 2Il-I3

  

łużąca do wszystkie-
go potrzebna. Zgła-

szać się od godz. 4 — 7
św. Filipa 2 m. 17. 3658-0

 

 |

POTZEBNA
rutynowana pielęgniarka
do poważnie chorego na
wyjazd. Zglaszać się od
2—10 rano Dąbrowskie-
go 10 3. 643 —sl

 

otrzebna młoda lub w
średnim wieku oso=

ba do rocznego dziecka.
Pożądana znajomość szy-
cia. Wiadomość: Zamko-
wa 22, m. | od 7-ej—9-ej
wieczór. 3677—s0

Redaktor

|
Oszczędna gospo- |

dyni

    

kupuje mydło i do-
datki do prania w
polskim składzie
aptecznym Farm.

Wład. Trubiłły. Ludwi-
sarska 12 róg Tatar-
skiej. Tamże perfumy
i wody kolońskie na
wagę 48 zapachów.—1

do szy-Maszyna 4-7.
czna sprzedaje się za
50 zł. Krakowska 35 - 3.

gr-1

One ztajcjer:
nitur męski i j sion-

kę, plaszcz damski zimo-
wy, kapy na łóżka, ser-
wetę Inianą, radjo 4 lam-
powe i samowar mosięż-
ny. Mickiewicza 44, m I5.

647—50
 

naturalny kuracyjny
polecają

Bracia Gołębiowacy
ul. Trocka 3, tel 757.

306—s0

 

Sz wiejskie suche
do jedzenia na su-

rowo kilo 620. Boczek
suchy przyrastały kilo
5 zł. Ser z m. p. Bro-
chockiego na główki 320

poleca firma

Zwiedryński
Wileńska 28.  675-s5

Mieszkania
i pokoje

 

Do wynajęcia ładny
pokój wyłącznie

panom, piac Jezuicki 1,
m. 12 róg Ludwisarskiej.

661—s1
 

p umebl. ze wszel-
kiemi wygodami do

wynajęcia
m. 2ł.

 

Mostowa 9,
—sl

 

Pm 2 uczenice na
pensjonat. Na miej-

scu planino, pomoc nau-
kowa?Zwierzyniec Jasna
37 Hermanowa. 660—s1

 

De pokoje do wyna-
jęcia, suche, jasne

z elektrycznoćcią. Piw-
na Il--2. 3653—s1
EDIT TTT

P zyjmę uczni na stan-
cję z całodziennem

utrzymaniem. Opieka tro-
skliwa. Mickiewicza 15-24

588—30

 

 

ieszkania 3 pokojo-
wego poszukuję.

Sródmieście wygody 3-go
Maja 912. 1—3. 637— s0

P kój z przedpokojem
osobne wejscie sło-

neczne. Ogłądać g. 4—6.
Zarzecze 16—19. 674—s3

z
u

utrzymaniem. Opieka za-
ewniona. Uniwersytec-
a 4—6. prof. konserw.

Świętorzecka. —30

U przyjmę na
pełne utrzymanie z

używalnością fortepianu
Gimnazjalna 10 m. 2. -1

 

rzyjmę uczenice-w na
mieszkanie z cało-

dziennem utrzymaniem.
Garbarska 16, m. 3. sl

 

Mosze 4-pokojowe
do wynajęcia dla

niedużej rodziny. W. Po-
hulanka 25 u dozorcy.

667—sl

2 mieszkania 3 pokojo-
we i 4 pokojowe z

kuchniami do odnajęcia.
Elektryczność, woda na
miejscu, Kolonja Wileń-
ska, ul. Wesoła 22. —s2

2-3 oseby znajdą po-
mieszczenie z ca-

łodziennem dobrem u-
trzymaniem, dwa pokoje
słoneczne, ciepłe z wy-
gedami, w śródmieściu
Tamże można korzystać
z pianina. Wilno ul. Mo-
stowa 23 m. 7. —s2

RRCBYC AŻE, OUINAEOWWOWANK
Krytyka.

— Jak się panu podo-
ba moja powieść? Praw=
da, że zakończenie jest
frapujące?

Tak, szkoda tylko,
że następuje trochę za-
późno.

  

Teraz woli podróżować.

— Twój buchalter był,
zdaje się, dawniej pod-
różującym twojej firmy?
— Tak, ałe od czasu,

jak się ożenił, pragnie
ponownie zostać podró-
żującym!

DRU-
KARNIA

I INTROLIGA-
TORNIA

„DZIENŃIKA
WILEŃSKIEGO”
WILNO, Ul.Mo-
stowa M 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 introligator-
stwa wcho-

dzące. odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.
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