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(o znaczy pacyfizm europejski. 
Każdy polityk, dziennikarz czy też 

inny obywatel, interesujący się polityką 

zagraniczną, nasłuchał się bardzo du- 

żo pacyfizmie i wzniosłych ideach 

pokoju. Jaki jest tej propagandy po- 
koju polityczny sens?  Wszystko,,co 

się dzieje w polityce międzynarodowej, 

ma przecież historyczny sens i poli- 

tyczne cele. 

Pacyfizm europejski: wypływa, na- 

szem zdaniem, z dwuch źródeł: źródło 

pierwsze—to Francja. Francja nie jest 

w stanie prowadzić wojny. Źródło 

drugie—to rywalizacja Europy z inne- 

mi kontynentami. Europa nie chce 

osłabiać swoich sił przez wojny 

wewnętrzne. Siły te potrzebne są 

zieindziej. Przykład wojny 1914 ro- 

ku działa odstraszająco. 

Francja istotnie wojny prowadzić 

nie może. Pisaliśmy o tem wiele ra- 

zy. Mówi się dużoo dekadencji Fran- 

- cji. Należymy do największych, naj- 

szczerszych, najbardziej entuzjastycz- 

nych wielbicieli Francji. Pomniejszy- 

ciele znaczenia Francji dla kultury 

naszego globu niech tylko  zestawią 

to, co jest francuskie, z tem, co iran- 

cuskiem nie jest. Niech sprawdzą, że 

każda prawie wielka idea, że każda 

wielka koncepcja zrodziła się na zie- 

mi francuskiej. Francja dała nam 

Wszystko, od kultury religijnej do ra- 
cjonalizmu, od rewolucji do neo- 

rojalizmu. Francja to jakby ta piękna 

pani, która na francuskich znaczkach 

pocztowych idzie przez zorane bruzdy 

j sieje i rzuca ziarna. Z Francji przy- 

chodzi myśl, koncepcja, przychodzi 

nasienie, ziarno dla kultory Europy, 

kultury Świata. Trzeba było stuleci 

pracy i kultury, trzeba było stuleci 

myśli i dbałości i pomysłów, aby 

szklanka wina francuskiego była tem, 
"czem jest dzisiaj. 
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ės te były zawsze ogólnoludzkie 

„Ratujcie Paryż”, wołał wielki pi- 
'sarz, „to nie mózg Francji, to mózg 
Świata”. : 

; Ale ta Francja wielka, pomysłowa, 

żywa, żywe srebro wśród narodów— 

ta Francja prowadzić wojny nie może. 
Nie ma dzieci, ma mało krwi i nie 
może sobie pozwolić na spuszczanie 

krwi. Tak samo było w 1914 r., ale 
trzeba przecież rozumieć, a rozumie 

Się to tak dobrze, gdy się przejdzie 

galerjami Wersalu, że dla Francji od 

wieków glorją, chwałą, dumą było 
militarne zwycięstwo. | naród ten nie 

mógł żyć bez zmazania klęsk 1870 r. 

Tak, to jest naprawdę na ziemi scep- 
tyków i pacyfistów. Teraz klęska 1870 

T. została przekreślona, trąbka zwy- 
cięstwa zabrzmiała nad Europą, ofi- 

cer francuski dowodził armiami šwia- 

ła  1.350,000 Francuzów zabitych. 
Koniec. Dosyć. Starzec potrafi zachwy- 
<ić swoją bojową sprawnością, swoją 

Iwią odwagą, lecz nie, wymagajcie od 
niego ćwiczeń codziennych. 

Francja jest dzisiaj jeszcze mo- 

<arstwem pierwszorzędnem. Ma olbrzy- 
Mie tereny kolonizacyjne, chociaż nie 

Ma dla nich kolonistów. Jest dziś po- 
tęgą, decydującą o losach Świata, ma 
tradycje bojowe klasy pierwszej, lecz 

nie ma dostatecznie żołnierzy. Pięć 
miljonów hektarów w samej  metro- 
Polji, na starożytnej ziemi francuskiej 
ft zobsianych, nieuprawnych, porzuco- ® 

nych, a ziemi nadającej się do uprawy, 
podczas gdy u nas i  gdzieindziej, 

gdjy we Włoszech ludzie duszą się 
ifłoczą, zabijają nawzajem o ka- 
wałek gruntu. Francja nie jest w sta- 
nie przy tym braku ludności, przy 
tem wyczerpaniu nerwów, przy tem 
wreszcie dobrobycie Francuzów  rzu- 

<ąć znowu swoich obywateli na 
Śmierć. Francja nie może prowadzić 

wojny. ` s 
A tak było od wieków, że z Fran- 

cji wychodziły idee, które kolejno za- 
<hwycały świat i rządziły Światem. 

na tem polegała ich siła, i były 
zawsze związane Ściśle z interesem 
pięknej ziemi francuskiej. Ewolucje 
konieczne, potrzebne, korzystne dla 

"stycznej, tego pacyfizmu, 

Francji przeżywaliśmy wszyscy. W to, 

co odpowiadało chwilowym  potrze- 

bom Francji, wierzyliśmy wszyscy. 

Tak jest z pacyfizmem. Francja nie 

może prowadzić wojny i siłą swego 

wielkiego talentu propagandy narzuca 

nam wszystkim miłość  pacytizmu 

i obrzydzenie wojny. Każdego z nas 

już znudziły krajowe pacyfistyczne ka- 

tarynki, lecz każdy z nas posłucha z 

przyjemnością, gdy o wzniosłości po- 

koju przemawiać będzie p. Arystydes 

Briand. 

Wojnę w r. 1914 Francja wygrała 

militarnie, przegrała politycznie i eko- 

nomicznie. O tem wiedzą we Francji 

wszyscy. Wiedzą także, że pierwsza 

nadchodząca wojna wytrąci Francję 

z jej dzisiejszego . pierwszorzędnego 

w Europie stanowiska. Stąd niechęć 

do wojny i we Francji niema stron“ 

nictwa, któreby naprawdę, szczerze, 

rz.czywiście nie było oddane - propa- 

gandzie haseł pokoju nazewnątrz.- 

Ten interes Francji, ta niemożli- 

wość francuska prowadzenia wojny, 

to pierwsze źródło tej akcji pacyfi- 

który po- 
wtarzamy w Europie wszyscy, nie- 

mał jak pacierz codzienny. 

Ale pozatem istnieje jeszcze inte- 

res Europy. Od czasów dalekiej sta- 
rożytności Europa panowała nad šwia- 

tem. W wieku XIX-ym Europa po- 

dzieliła pomiędzy sobą cały świat na 

Sferę wpływów.  Jutrzenką wieku 

XX go była wojna japońsko-rosyjska, 

gdzie po raz pierwszy państwa nie- 

tylko europejskie, lecz białe zostały 

zwyciężone przez państwo kolorowe, 

Co sprawiła wojna 1914 1? Oto Ame- 

ryka, a raczej Stany Zjednoczone, nie- 

tylko zapanowały zupełnie 'na konty- 

nencie amerykańskim i brutalnie za- 
trzasnęły drzwi przed europejskiemi 

aspiracjami do tego lądu, lecz same 

zaczęły się wtrącać, mieszać do spraw 

Europy. We wczorajszym artykule 

czytaliśmy dwa przykłady polityki 

Stanów pod tym względem. Przykład 

z wtrąceniem się do układu morskie- 

go  anglo-francuskiego i przykład z 

Costa-Ricą. Dziś powołamy się na pakt 

Kelloga. Bardzo pouczającą pod tym 

względem była mowa min. Zaleskie- 

go na obecnem IX zgrom. Ligiį Na- 

rodów i mowa Greka min. Politisa 

na  zeszłorocznem Zgromadzeniu. 
Min. Zaleski przypomniał i wytknął, 

że pakt Kelloga z taką pompą i tąką 

dla Ameryki jako inicjatorki wdzięcz- 

nością podpisany 27 sierpnia 1928 r. 

w Paryżu, to, jota w 'jotę, litera w 
literę, ten sam wniosek polski, który 
odrzuciło VIII Zgromadzenie Ligi Na- 
rodów. A w roku zeszłym, przema- 

wiając na plenarnem posiedzeniu 
Zgromadzenia, p. Politis, prześwietny 
mówca, ironizował nad wnioskiem 
polskim i imieniem całej Europy zale- 
cał jego odrzucenie. Dziś, gdy Amery- 

ka z tym samym wnioskiem wystąpi- 
ła, Europa podpisała iak na komendę. 
A Stanom potrzebny był pakt Kello- 
ga przedewszystkiem dla efektu wy- 
borczego dla poparcia fw nadchodzą- 
cych prezydenckich wyborach suchego 
„extra-dry“ p. Hoovera ;przeciw pół- 

mokremu katolikowi Smithowi. 

Ale nietylko supremacja  politycz- 

na i ekonomiczna Stanów Zjednoczo- 

nych nad Europą wypłynęła z ostat- 

niej wielkiej, wewnętrznej wojny euro- 

pejskiej, bratobójczej wojny ludów 
starej kultury. Zobaczy, co sie sta- 

ło z terenami państw Europy w in- 

nych częściach Świata. Nie mówmy 

już o emancypacji dominjonów an- 
gielskich, która od wojny  niesłycha- 
nie poszła naprzód, bo ta emancy- 

pacja leży może w linji politycznej 

angielskiego imperjalizmu. Ale te kło- 

poty Anglji z Egiptem, Francji z Syr- 
ją, to usamodzielnienie się Persji, 
usamodzielnienie się naszego  nieda- 
wnego gościa poczciwego Amanulli. 

Przed 1914 r. wszędzie w krajach 

azjatyckich obowiązywały kapitulacje. 
Kiedy w 1914 w dwa miesiące po 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

wybuchu wojny sułtan turecki zniósł 

to, przeciw temu protestował razem z 

innymi dyplomatami także fposeł nie- 

miecki! Po zakończeniu wojny jakaż 

zmiana w tych stosunkach, SSSR zna- 

lazła sobie, jako wyjście dla swych 

pragnień wywrócenia Świata do góry 

nogami, metodę wspierania  nieeuro- 

pejskich nacjonalistów. I te nacjona- 

lizmy azjatyckie, afrykańskie zagra- 

żają władztwu Europy. Europa była 

panem, reszta Świata służbą. Bez służ- 

by nie może istnieć żadna cywilizacja. 

Europa musi bronić swego władztwa 

nad światem. 

® 

Pacylizm europejski odpowiada 

w tej chwili iinteresowi narodowemu 

Francuzów, lecz wypływa także z ko- 

nieczności solidarności całej Europy 

wobec trudności, które się piętrzą w 

Ameryce, Azji i Afryce. Europa nie 

może się dziś osłabiać przez wojny 

wewnętrzne. 
Mówi się o tym pacyfizmie, że jest 

nieszczery. Otóż jest szczery i nie- 

szczery. Nieszczery jest, bo oczywiś- 

cie nikt z wyjątkiem matołków nie 

dąży do tego, aby całkiem nie było 

wojny. Gdybyśmy dążyli do tego, 
aby wszyscy ludzie umierali na wszel- 
kie choroby, a tylko nie na polu bi- 

tew, toby przygotowania wojenne i 

przemyslność w dziedzinie techniki 

wojennej nie szła tak ładnem tempem, 

jak idzie obecnie. Przecież to, co się 

słyszy o wynalazkach pod tym wglę- 

dem, brzmi wprost fantastycznie. Nie- 

tyłko wojna gazowa gotuje nam 

możliwości wytrucia całych miast, 

całych połaci kraju, nietylko wojna 

powietrzna przygotowuje się gorącz- 

kowo, lecz się mówi o „wojnie mikro- 

bów'*, możliwości rzucania na nie- 

przyjaciela balonów z mikrobami, któ- 

reby zatruwały i zarażały ludność 

wroga. Wszystko to są formy wojen, 

nieodpowiadające tradycjom  szlachet- 

nej wojny, która wtedy była piękną, 

gdy „brawura, poświęcenie, heroizm 

jednostki miał w niej rolę do ode- 

grania. Ale nie wskazuje to wszystko, 

aby instynkt wojny zasypiał w  ple- 

mieniu ludzkiem przy usypiających 
dźwiękach pacyiistycznych  katarynek. 

Natomiast szczerą akcja pacyfis- 

tyczna jest wtedy, gdy twierdzi, że 

politycznie dla Europy byłoby non- 

sensem, gdyby państwa europejskie 

znów się pożarły między sobą. Te 

gazy i mikrobki mogą się przydać 

gdzieindziej. 

Z tego szczerego wewnętrzno euro- 
pejskiego pacyfizmu wypływają dla 

Polski dwie konsekwencje. Jedna 

ujemna, druga dodatnia. 

Ujemna konsekwencja polega gna 

tem, że w miarę ugruntowania się 

pacyfizmu Locarna, Polska traci tę 

swoją rolę strażnika wersalskiego po- 

koju, a raczej anty-niemieckiego straż- 
nika wersalskiego pokoju. Locarniści 

rozumują: żaden pokój nie podykto- 

wał trwałych, wiecznych warunków. 

Traktat wiedeński z 1815 r. był o 

wiele rozumniejszy od wersalskiego, 

a Talleyerand i Metternich byli ludźmi 

rozumniejszymi od Lloyd George'a, a 

zwłaszcza Wilsona. Temniemniej i ten 

traktat trwał względnie krótko bez 

zmian. To też muszą nastąpić zmiany 

traktatu wersalskiego i Locarno wca- 

le nie poto było wymyślone, aby tych 

zmian nie było, tylko po to, aby woj- 
ny w Europie nie było. A niektórzy 
locarniści dodają: Polacy ze swoim 
krzykiem o nienaruszalność traktatu 
wersalskiego są przenudni. 

Aktywno-wersalska rola Polski na- 

leży do przeszłości, przynajmniej w 

tej potencji, jak ją widziała Rada 
Dziesięciu w 1919 r. To jest ta 

pierwsza ujemna konsekwencja dla 

Polski europejskiego szczerego pacy- 

fizmu. 

Druga dodatnia konsekwencja 
europejskiego pacyfizmu dla Polski 

wiąże się z tem, że my Polacy mo- 
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ŚWIĘCIANY 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 

Sprawa opróżnienia Nadrenii 
Przedstawiciele zainteresowanych państw konferują. 

GENEWA. 13.9. (PAT). Przedstawiciele Anglji, Niemiec Włoch, Bel- 
gii i Japonji odbyli w czwartek przed południem pod przewodnictwem lorda 
Cuchendune przeszło dwugodżinną naradę, w sprawie wcześniejszego opróż- 
nienia Nadrenji przez wojska sojusznicze. 

Rozmowy na ten temat będą prowadzone w dalszym ciągu w niedzielę 
Po naradach Briand udał się do Paryża w celu wzięcia udziału w posiedzeniu 
rady ministrów, która ma się zebrać 14 b.m. Minister wróci w sobotę albo w 
niedzielę rano do Genewy. 

Wyniki konferencji są dodafnie 
GENEWA. 13.9. (PAT). Agencja Hawasa donosi, że o przebiegu odbytej dziś kon 

ferencji mocarstw w sprawie wcześniejszej ewakuacji Nadrenji nie wydano żadnego ko- 
maunikatu. Obrady konierencji trwały od godz. 10 rano do 12.30 Następne zebranie kon- 
ierencji 16 b. m. rano. г : 

W kołach Ligi Narodów dzisiejsza konierencja uważana jest za interesujący etap 
w rozwoju pertraktacyj. Delegat niemiecki miał oświadczyć, że barometr wskazuje pię- 
kną pogodę. Kanclerz Miiller postanowił przedłużyć swój pobyt w Genewie. Briand z 
Paryża powróci w niedzielę rano. 

Śniadanie polifyczne u min. Zaleskiego. 
GENEWA. 13.9. (PAT). Minister Zaleski wydał dziś Śniadanie, na któ- 

rem obecny był szereg osobistości ze śwłata politycznego i z pośród członków 
Rady, między innymi lord Cuchendune i przewodniczący zgromadzenia Zahłe. 

Wyjazd kanclerza Ausfrii 
WIEDEŃ. 13.9. (PAT). Kanclerz austrjacki ks. dr. Seipel opuści dziś Genewę i 

wyjeżdża z powrotem do Wiednia. Kanclerz przyśpiesza swój powrót, albowiem sytua- 
cja wewnętrzna kraju wymaga jego obecności mimo, iż parlament zbierze się prawdopo- 
dobnie dopiero 23 b. m. 

GENEWA. 13.9. (PAT). Polskie towarzystwo wymiany z zagranicą młodzieży 
szkołnej podczas wakacyj letnich zwróciło się do Ligi Narodów z propozycją skłonienia 

ny powinno ująć w każdem stwie specjalne towarzystwo i ministerstwo oświaty. 
2% R E młodzież: n celi. 

'owarzystwo zwołanie konferencji międzynarodowej w Warszawie. któ 

raby opracowała proj odpowiedniej konwencji i 3) organizacja międzynarodowej 

będzie omawiana w bieżącym tygodniu w 6-ej komisji Zgromadzenia Ligi Narodów. 
` 

cznych senatu, Borah wyraził pogląd że senat zaaprobuje bez zastrzeżeń pakt 
Kelloga. 

HAGA. 13.9. (PAT). Ogłoszono dzisiaj wyrok wstępny stałego Trybunału spra- 
wiedliwości miedzynarodowej w sprawie Chorzowa. Wyrok ten, który zapadł 9 głosami 

zek zapłacenia odszkodowania wskutek wywłaszczenia zakładów chorzowskich, posta- 
aawia wbrew żądaniu niemieckiemu obliczyć odszkodowanie na podstawie wartości ca- 

każdej ze spółek, co mogłoby prowadzić do podwójnego odszkodowania. || 
Odszkodowanie należeć się będzie rządowi niemieckiemu, zamiast jak żądał on 

się na wyroku swym w r. 1926, odmawia obliczenia wedle żądania polskiego wariośsi 
strat skarbu niemieckiego za przedsiębiorstwa chorzowskie, których równowartość "ząd 

nie uwzględnia wyroku sądu katowickiego z r. 1927, nie kwestjonując, że może on mieć 

znaczenie prawne wewnętrzne. Trybunał odmawia zatem żądaniu polskiemu wsrztymania 

niego żądała wartości praw skarbu niemieckiego. EZ 3 RÓ A 

Równocześnie Trybunał odmawia jednak żądanego przez, Niemiec stwierdzenia, że 

tego zażądała komisja odszkodowań. Trybunał uznaje się za niekompetentnego do wyda: 

nia żądanego przez Niemcy ogólnego zakazu potrącenia: przez Rząd Polski sumy od- 

Trybunał odrzucił dalej rządanie Niemiec zabronienia Polsce wywozu wyrobów а70- 
towych do Niemiec, Włoch, Francji, Stanów Zjednoczonych do końca 1931 r. Odrzucił 

nia niemieckie dotyczące odszkodowania dodatkowego dla Bayerische Stikckstofiewerke 
za korzystanie przez Polskę z patentów i doświadczeń. 

Projekt polski 
młodzieży szkolnej. 

rządów, ażeby zajęły się tą sprawą zaznaczając j że: 1) sprawę tej wymia- 

krajowe towarzystwo y szkolnej winny zrzeszyć się w tym celu. 

wymiany młodzieży j oddaje się pod protektorat Ligi Narodów. Propozycja ta 

WASZYNGTON. 13.9. (PAT). Przewodniczący komisji spraw zagrani- 

w sprawie Chorzowa. й 

przeciwko 3, stwierdzając nie kwestjonowany w zasadzie przez rząd polski jego obowią 

łego przedsiębiorstwa, zamiast, — jak żądają Niemy — osobnego obliczenia szkody dła 

wpłacenia do Deutsche Bank na rachunek obu spółek prywatnych. Trybunał, opierając 

polski uważał za należącą się od niego komisji odszkodawań. Dlatego też Trybunał 

postępowania do czasu aż komisja odszkodowań zapewni rząd polski, że nie będzie od 

Polska nie mogłaby odmówić zapłaty odszkodowania, ewentualnie przyznanego, gdyby 

szkodowania z sum należnych Polsce od Niemiec. 

też żądanie zakazu Polsce eksploatacji zakładów Chorzowskich. Trybunał odrzucił żąda- 

Celem ustalenia wartości przedsiębiorstwa Trybunał powołuje ekspertów, którym 
postawi pytania co do wartości przedsiębiorstwa w roku 1922, czystego zysku, któryby wą 

„edsiębiorstwo przyniosło dotychczas spó.kom, gdyby zostało w ich ręku. Na podsta: 

2 R owiedzi eks i 6w Trybunai ustali sumę odszkodowania. Trybunai poruczyl swe- 

mu przewodniczącemu mianowanie trzech ekspertów a obie strony wezwał do złożenia 

po 25.000 guldenów na koszty ekspertyzy. 

Spisek rewolucyjny w Hiszpanii 
GIBRALTAR. 13.9. (PAT). Na całym południowym brzegu Hiszpanji dokonano 

w zwiczku z wykryciem PE rewolucyjnego licznych aresztowań. 
W miejscowości La Linea, która stanowi niejako przedmieście Gibraltaru, aresz- 

towano dziś rano 50 osób. Większość pomiędzy aresztowanmi stanowią masoni. W in- 
nych pobliskich miejscowociach aresztowano około 100 osób. PC Z w 
dalszym ciągu. 

A Policja unieszkodliwiła spisek 
MADRYT. 13.9. (PAT). Komunikat rozesłany do prasy zaznacza, że spisek, w 

którym brały udział różne elementy,, nie powiódł się dzięki goriiwości policji. Dokonano 
szeregu aresztowań, prowadzone jest drobiazgowe śledztwo. 

$ 

Francuzi skoniiskowali samolot Lewina. 
LE BOURGET. 13.9. (PAT). Urząd celny skonfiskował samolot Lewina, zdemon- 

towany w celu przewiezienia do Nowego Yorku, ponieważ nie zostały uregulowane zo- 

bowiązania względem urzędu celnego oraz postanowienia dotyczące żeglugi powietrznej. 

Loże wolnomularskie w St Zjednoczonych 
NOWY JORK. 13.9. (PAT). Ostatnie statystyki wykazują, że w Stanach 

Zjednoczonych jest obecnie 10747 łóż wolnomularskich, mających 3,271,360 

członków. 

Ile jest samochodów w Nowym Yorku. 
NOWY JORK. 13.9. (PAT). Miastu grozi w niedalekiej przyszłości strajk szote- 

rów taksówek. Strajk taki byłby katastroją dla mieszkańców Nowego Jorku, w którem 
kursuje dziennie 22 tys. tksówek. Liczba szoferów wynosi 50 tys. © wiełkiem zapotrze- 
bowaniu automobili świadczy fakt, że w mieście kursuje oprócz tego 421 tysięcy samocho 

dów prywatnych i 34 tysięce autobusów, 

KSS STN ITS EEST OAS 

żemy dziś szczerze powiedzieć: „Bez borcze. Jeśli pacyfizm Jeuropejski za- 

wojny Pomorza i Gdańska i Śląska miast lokalizować aspiracje germań- 

nie oddamy". Dziś Niemcy jeśli skie w kierunku antypolskim, jak to 

myślą o wojnie, to myślą o Polsce. czyni obecnie, - zdoła skierować aspi- 
My Polacy nie mamy żadnych powo- racje narodu niemieckiego zgodnie z 

dów do kłótni z Niemcami, przeciw- interesami całej Europy przeciw Ame- 

nie pokój, stały, dobry pokój z Niem- ryce czy przeciw SSSR.—to będzie 

cami odpowiada jaknajlepiej naszej dla Polski tego pacyfizmu konsek- 
linji politycznej. Ale Niemcy dziś wy- wencja jedyna i dodatnia. Caź. 

suwają przeciw nam swe apetyty za- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michałskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE --Księg. T-wa „Ruch”. 

POW. —Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

RZAKAADODEDZEKIZAOZEKY ка 
2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 203: 

13. 1X. 28. 

Wyjazd p. Prezydanfa Rzplifel. 
P. Prezydent Rzeczypospolitej wy- 

jechał do Spały. Powrót p. Prezy- 
denta spodziewany jest w piątek. 

Konferencjs u Premiera P. Barfla. 
Dn._12 bm. pp. p. premier prof. 

Bartel odbył dłuższą konierencję w 
sprawach  resortowych z  podsekr. 
Stanu w min. spraw wewnętrznych p. 
Jaroszyńskim. 

Zakończenie urtapów. 

«W bieżącym miesiącu zakończone 
mają być wszystkie urlopy wypoczyn- 
kowe urzędników, zajmujących stano- 
wiska kierownicze w urzędach central- 
nych. 

Zakończą również swe urlopy człon- 
kowie Rządu. 

Zjazd wojewodów w stolicy 
i 17 b. m. 

WARSZAWA, 13. 9. PAT. Na 
dzień 17 b. m. zwołano do centrali 
Min. Spraw. Wewn. zjazd wszystkich 
wojewodów dla omówienia realizacji 
przez władze administracyjne ogól- 
nych wytycznych polityki aprowizacyj- 
nej. W źjeździe weźmie udział pre- 
zes rady ministrów prof. Bartel, żywo 
interesujący się temi zagadnieniami. 

Mianowanie konsula general- 
nego U. S. A. do Polski. 
WASZYNGTON, 13. 9. PAT. 

Feliks Cole, urzędnik departamentu 
stanu w Waszyngtonie mianowany 
został konsulem generalnym w War- 
szawie. 

Sprowadzenie zwłok gen. 
Bema natrafia na trudności. 

WARSZAWA, 13. 9. PAT. Uro- 
czystości, zapowiedziane w związku 
ze sprowadzeniem do Polski zwłok 
gen. Bema, będą musiały ulec zwło- 
ce z powodu trudności technicznych, 
które wyłoniły się przy przewożeniu 
zwłok z Aleppo w Azji Mniejszej. — 

Zjazd kiskupów w Gnieźnie. 
POZNAN. Do Kurjera Poznań- 

skiego donoszą z Gniezna: Dzisiaj 
rozpoczął się tutaj zjazd episkopatu 
polskiego oraz rekolekcje, Wczoraj 
przybyli do Gniezna m. i. kardyna- 
łowie ks. Primas Hlond i ks. Kakow- 
ski. Ogólna liczba biskupów, biorą- 
cych udział w zjezdzie i rekolekcjach 
będzie wynosiła 43 osoby. W piątek, 
lub w sobotę przybędzie z Warsza- 
wy nuncjusz papieski ks. Marmaggi. 

„Kraków” już kursuje na [linii 
fidynia——Ameryka Południowa. 
HAWR, 13.1X. PAT. Do Hawru 

przybył statek „Kraków'* w pierwszej 
podróży na nowootwartej bezpośred- 
nio linji Gdynia—Ameryka Południo- 

Na pokładzie statku znajduje się 
610 emigrantów, udajacych się do Bra- 
zylji i Argentyny. Z okazji przybycia 
statku polskiego na przystani w 
Hawrze podniesiono banderę polską. 
„Krakow“, na którego pokładzie przy- 
był dyrektor departamentu morskiego 
ministerstwa przemysłu i handlu inż. 
Nosowicz, odpływa jutro bezpośred- 
nio do Rio de Janero. 

Mowy rekard Gdyni. 

W dniu 5 września rb. port Gdy- 
nia osiągnął nowy rekord w łado- 
waniu węgla cyfrą 9.414 tonn węgla. 
Poprzedni rekord wynosił w dniu 2 
bm.—7.455 tonn. 

3000 kig. mąki dla 30000 
ludzi, 

KRAKÓW, 13. 9. PAT. W dniu 
wczorajszym wysłano do Zakopane- 
go wagon mąki w celu obniżenia cen 
chleba, które są tam wygórowane. 

A tam walka wre... 

Szczątki armji prowincji Czi - Li i 
Szan-Tungu pod wodzą generałów 
północnych Czang - Taung - Czanga i 
Czu-Yu-Pu, atakowane przez armię 
nacjonalistyczną, dowodzoną przez 
generała Fei-Szung-Si, cofają się w 
dalszym ciągu na Wan-Hou. 

Dokumenty dla reformy 
włościańskiej. 

Zarząd Archiwów Państwowych 
przekazał Archiwum  Skarbowemu 
wszystkie dokumenty i akta, dotyczą- 
ce spraw własności rolnej, jakie po- 

wróciły ostatnio z Rosji. Dokumenty 
te zostanę oddane do użytku Mini- 
sterstwa Reform Rolnych i urzędów 
ziemskich przy przeprowadzaniu pro- 
cesów komasacji i likwidacji serwitu_ 

tów.
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Znowu rozgorzała luna pożarów w Lidzkiem. 
Powiat Lildzki od dwuch lat stał się widownią ciągłych pożarów bio- 

rac pod tym względem rekord w całej Polsce o czem donosiliśmy kilkakrot- 
nie zwracając uwagę na pewien związek między wzmożoną działalnością 

Hromady a stale powtarzającymi się pożarami. Paliły się wsie całe a nawet 
miasteczka. Zmęczona ludność odetchnęła dopiero po zlikwidowaniu Hromady 
a wkrótce potem szajki podpialaczy „żelazna ręka*. Obecnie po półrocznej 
przerwie w powiecie lidzkim znów gore. Dnia 12 września w majątku Unie- 
chowszczyzna gminy Różanka własność pani Moraczewskiej, spaliły się: 
stajnia, stodoła z tegorocznymi zbiorami i obora a w niej 28 sztuk rasowego 
bydła. Straty wynoszą około 100.000 złotych. Dnia 13 września w majątku 
Romanowce, gm. Lebioda, własność Senatora Wańkowicza spaliła się stodoła 
ze zbiorami i młockarnią parową. Straty wynoszą około 150.000 zł. Są po- 
szlaki, że w obu wypadkach ogień powstał z podpalenia. Należy zaznaczyć, 
że Romanowce senatora Wańkowicza podpalane były już raz przed rokiem. 

  

DUBROWO, (pow. Mołodeczański). 

— Wzorowa wieś. Śród pięknej, górzy - 
stej okolicy, tuż przy samej granicy Z.S.S.R. 
położonej na terenie gminy Rakowskiej, w 
odległości pięciu kilometrów od dworca ko- 
lejowego Olechnowicze —— ieży w dolinie, 
wielka wieś kościelna Dubrowo, doniedaw- 
na jeszcze, bo niespełna kilku lat, niczem 
się absolutnie nieróżniąca od  okolicz- 
nych wsi, swem szarem, mało kulturalnem 
monotonnem jak wewnętrznem tak i zewnę- 
trznem biegiem życia — mieszkańców. 

Dzisiaj, zawdzięczając pewnym  jedno- 
stkom z pośród miejscowego społeczeństwa, 
powiatowych władz samorządowych oraz 
gminnych, a w pierwszym rzędzie wójtowi 
gminy p. Ejsmondowi, Dubrowa stała się 
pierwszą najwzorowszą bodaj wsią, w całej 
gminie Rakowskiej. 

Dubrowa posiada oprócz zewnętrznych 
naturalnych bogactw natury, w postaci do- 
statecznie urodzajnej gleby, aczkolwiek nie- 
co pagórkowatej: — nadzwyczaj malowni- 
czą lesistą okolicę, zaś wewnątrz samej wsi, 
wspaniały dorobek kulturano - gospodarczy. 
Piękny architekturą zewnętrzną, parafjalny 
kościół katolicki, który stojąc na najwyższem 
miejscu wsi, króluje dumnie nad całą oko- 
licą w swej nowej, białej szacie hen, daleko! 
na chwałę Panu Bogu, i ludziam dobrej 
woli, aczkolwiek z bolesnemi, widocznemi 
jeszcze do tej pory Śladami zniszczenia we- 
wnątrz, — niemal bągbarzyńskiego, dokony- 
wanego celowo, systematycznie, przez byłe 
zaborcze cerkiewne władze moskiewskie. 
Kościół ten przez wiele dziesiątków lat nie- 
woli „ukazem“ cesarskim  zrabowany w 
przemianowaniu jako cerkiew, był w posia- 
daniu prawosławnych. Dopiero po  ustale- 
niu się rządów polskich, na usilne starania 
Dubrowian, oraz mieszkańców okolicznych 
wsi katolickich, przeszedł z powrotem w po- 
siadanie prawnych właścicieli i wyznawców. 
1 dzięki nadzwyczajnej OR, obecnego 
proboszcza ks. Władysława oronowicza, 
odzyskany kościół, pomalutku dźwiga się 
A da Bóg, że w krótkim już czasie, przy 
ofiarnej pomocy parafjan możliwie i odnoś- 
nych władz państwowych, stanie się takim, 
jakim był ongiś w posiadaniu tejże parafji 
katolickiej. Następnie Dubrowa posiada— 
cerkiew prawosławną, szkołę powszechną, 
agencję pocztowo - telegraficzną, dom ш- 
dowy, znajdujący się pod protektoratem Ra 
dy Opiekuńczej Kresowej, mleczarnię spół- 
dzielczą, kółko rolnicze, przychodnię lekar- 
sko - weterynaryjną, stowarzyszenie mło- 
dzieży polskiej, sześć chrześcijańskich skle- 
pów, wreszcie rynek, na którym odbywać 
51е mają targi publiczne, w środy każdego 
tygodnia. > 

To też nic dziwnego, że w dn fu 8 wrze 
Śnia r. b. w dniu dorocznego święta para- 
fjalnego, w którym w nadzwyczaj uroczy- 
stym nastroju, oficjalnie zostały publicznie 
otwarte i poświęcone, niektóre wyżej wska- 
zane placówki, Dubrowa, jak nigdy do tej 
pory, od samego wczesnego poranka, oży- 
wiać się zaczęła od nadciągających ze 
wszech stron tłumów ludności, tak pieszej 
jak i konnej, jako też od wszelkiego rodza* 
ju licznych zawodowych wędrownych jar- 
marcznych dziadów i bab, oraz kramarzy, 
którzy tuż około kościoła, wyrastali ze swe- 
mi straganami napełnionemi wszelakiego 
rodzaju towarem, jak grzyby po deszczu. 
Oblegane przez ludność wieśniaczą, żądną 
widoku nowości, lub popróbowania szczę- 
ścia na cukierki, podejrzanych firm i jako- 
Ści, w tak zwanej pospolicie grze „para ci 
liszka* lub w podobnych, niemniej ryzykow 
nych dla grających. A 

Godzina 10-ta. Pogoda nadzwyczajna, 
słoneczna. Wszystkie wolne miejsca około 
kościoła i domu ludowego, napełnione łud- 
nością i końmi. Nastrój prawdziwie šwią- 
teczny. W ulice wsi, wkracza ze śpiewem 
długi wąż procesji, przybyłej z odległej pa- 
rafji Rakowskiej, z lasem chorągwi religij- 
nych, witany z niekłamaną radością przez 
zebraną łudność, w Ślad zaraz, przybywają 
przedstawiciele powiatowych władz samo- 
rządowych ze starostą Mołodeczańskim p. 
Piegutowskim na czele, a jednocześnie pra- 
wie, rozpoczyna się uroczystość kościelna. 

Godzina 14-ta. Koniec uroczystości ko- 
ścielnej. Przed domem ludowym, ścisk 

wprost nie do opisania. Sygnał rozpoczęcia 

dalszych uroczystości dnia. Proboszcz ks. 

Władysław Woronowicz w asyście przed- 

stawicieli samorządowych, władz  powiato- 

wych, miejscowego K. O. P.-u, instytucyj 
społecznych, radnych gminy miejscowej lud 

ności, dokonał poświęcenia, Domu Ludowe- 

go, zaś po dokonaniu czynności religijnej, 

wygłosił ze stopni ganku do przeszło 10-cio 

tysiącznego tłumu, gorące przemówienie na- 

cechowane miłością Boga i patrjotyzmu koń 

  

Uwagi obserwatora z lądu. 

» KWESTJA ŻAGLOWCÓW 
Czem mogą być żaglowce u nas. 

Od pierwszych chwil, gdy stanąw- 

szy nad morzem, zaczęliśmy obmyślać 

program rozwoju marynarki handlo- 

wej, powszechinem było w kołach 

interesujących się tą sprawą zdanie, 

że dla lat nauki i doświadczeń, wo- 

bec powojennego stanu ekonomiczne” 

go kraju, nie powinniśmy dążyć do 

dotrzymania kroku ostatnim słowom 

techniki, łecz posiłkować się statkami 

nieduż-mi a taniemi, . 

Liczne głosy wskazywały specjal- 

nie żaglowce, jako konieczną szkołę, 

jako najtańsze i zewszechmiar nada- 

jące się jako podwalina tworzącej Się 

dopiero marynarki. Opierano się na 

historji flot niedwno powstałych przed 
wojną; jeszcze wymowniejsze były 

przykłady bliskich nam państw skan- 

dynawskich, których flota do połowy 

pozostaje żaglową oraz powojennych 
państw Estonii i Finlandji, gdzie dość 

jest praktycznych, trzezwych ludzi, 

znających się na. marynarce. Estonja 

w 1923 r. miała więcej ow. 

tonażu w żaglowcach i to. przeważnie 

niezaopatrzonych w pomocnicze mo- 

tory. Jak wielka jest flota żaglowa 

® 

niż połowę: 

cząc słowami: „Niechaj ten Dom Ludowy, 
który dzisiaj tak uroczyście poświęcamy i 
otwieramy wobec was wszystkich tu licznie 
zebranych drodzy moi, stanie się w przy- 
szłości naprawdę waszym przyjacielem i 
doradcą waszych szlachetnych poczynań jak 
kulturalnych tak i gospodarczych wsi i całej 

okolicy". Następnie kolejno przemawiali 
wójt gminy Rakowskiej p. Ejsmond, przed- 
stawiciel Rady Opiekuńczej Kresowej p. Ka- 
zimierz Petaszewski i starosta p. Piegutow- 
ski. Wszystkie przemówienia skierowane 
były ku konieczności naprawy miejscowych 
stosunków, jak kulturalnych tak i gospodar- 
czych i koniecznością nawiązywania łączno- 
Ści z zachodniemi częściami kraju. w celu 
zacierania antagonizmów dzielnicowych, i 
zdobywaniu kultury rodzinnej. rzeba 
tylko chcieć — mówił jeden z prelegentów 
— trzeba tylko popracować trochę nad so- 
bą zakasawszy rękawy, i pracując nie słu- 
chać słodkich obietnic z za czerwonego kor- 
donu, a praca wasza połączona z nauką, 
musi w krótkim czasie wydać zdrowy, i po- 
żyteczny owoc, dając dobrobyt waszej wsi 
rodzinnej. Jednocześnie wiedzieć powinni- 
ście, że wszelkie wasze wysiłki jak kultural- 
ne tak i gospodarcze, przez obecny rząd 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej po- 
pierane będą zawsze z nieklamaną rado- 
ścią. W końcu przemówień, przyjmowanych 
entuzjastycznie przez słuchaczy, ostatni z 
prelegentów wzniósł okrzyk „Rzeczpospoli- 
ta polska niech żyje”, który trzykrotnie zo- 
stał powtórzony tak silnym i potężnym gło- 
sem, że słychać go napewno było hen dale- 
ko, za kordonem granicznym, bliskich są- 
siadow Z. S. S. R. 

Po małej przerwie, przedstawiciele po- 
przedzani przez ludność, udali się na plac 
targowy, gdzie w bramie tryumfalnej przy- 
jęli pana starostę przedstawiciele Dubrowy 
chlebem i solą, dziękując gor 3c0 za opiekę 
nad Dubrową. Pan starosta przeciął wstęgę 
w bramie na znak otwarcia targu, a wójt 
gm. Rakowskiej odczytał pismo uprawnia- 
jące Dubrowo do odbywania tychże, zaś po 
krótkich przemówieniach p, starosty i p. 
wójta, wyjaśniających znaczenie gospodar- 
cze nowootworzonych targów dla ABU rowy 
i okolicy, została poświęcona Przychodnia 
weterynaryjna, oraz mleczarnia spółdzielcza. 
Następnie nastąpiła przerwa do godziny 19, 
o której to godzinie młodzież stowarzysze- 
niowa odegrała nadspodziewanie dobrze jak 
na miejscowe siły, ku zadowoleniu licznych 
widzów „Radcy pana radcy“ — Bałuckiego. 
To też nie szczędzono młodym  debiutan- 
tom gorących oklasków. Po as: 
odbyły się tańce, do których przygrywała 
orkiestra dęta Ochotniczej Straży Ogniowej 
z Rakowa, które przeciągnęły się ochoczo 
aczkolwiek w zbyt licznem gronie towarzy- 
skiem, do samego prawie Świtu. 

Jednocześnie należy nadmienić, że w 
dniu tym, odbyła się również i łoterja fan- 
towa, której dochód PECO był cał- 
kowicie na potrzeby kościoła. Oprócz tego 
należy podkreślić stanowisko policji pań- 
stwowej w dniu powyższem a w szczegól- 
ności komendanta posterunku z Olechno- 
wicz, który potrafił z garstką swych pod- 
władnych utrzymać W porządek 
A cały dzień _ Dubrowskich uroczysto- 

Cl. 

Obecny. 

DUKSZTY. 

— Poświęcenie kaplicy. Stałe nieporozu- 
mienie jakie na tle antagonizmu miejscowej 
ludności litewskiej miały miejsce w Duksz- 
tach, sprawiły, że polska ludność katolicka 
przystąpiła do stworzenia własnej kaplicy. 
Na cel ten ofiarowany został przez p. Sido- 
rowicza obszerny lokal. W dniu wczorajszym 
ks. Stupkiewicz dokonał uroczystego aktu 
poświęcenia kaplicy. Wśród polskiej łudnoś- 
ci utworzony został komitet budowy kościo 
ła. Jak nas informują miejscowy proboszcz 
ks. Butkiewicz proszony o pożyczenie sprzę- 
tu potrzebnego na wyświęcenie kaplicy od- 
mówił i dopiero interwencja władz archidie- 
cezjalnych przełamała te st stanowsko. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI. 

Panu Karolowi Z. ze Słonima. Czekamy. 
Adresować do redakcji Mickiewicza 4. 

Przejezdnemu przez  Szarkowszczyznę. 
Prosimy podać swoje nazwisko i dokładny 
adres. Jeżeli Pan bywa w Wilnie prosimy 
zajść do redakcji pomiędzy 12—3 dla omó- 
wienia poruszonych spraw. 

Panu Borysowi z Prozorok. Styl będzie 
wygładzony. Pisać nie krępując się, wierząc 

w naszą życzliwość, którą z listu Pana wy- 
czuwany. 

   

Finlandji, nie wiem, musi być jedna! 
bardzo znaczna, jeśli tylko w  tego- 

rocznych wielkich „regatach* z Austra- 

lji do Europy wzięło udział 9 wiel- 
kich klasycznych żaglowców tinlandz- 
kich, licząc średnio po 2500 RT. brut- 
to, najmniej około 25 tysięcy R.T. 
więc tyle prawie, co nasza cała ma- 
rynarka handlowa, lecz o ile tańszym 
kosztem zdobyta: wszystko budowy 
angielskiej lub niemieckiej, wyparte z 
tych wiełkokapitalistycznych flot, na- 
byte zabezcen; w 1922 r. za stalowe 
żaglowce, nowsze od „Lwowa“ klasy 
100 A. I. Lloyda płacono po 2500 Ł, 
to znaczy 12 razy mniej, niż za rów- 
nej wielkości transportowce „Żeglugi 
Polskiej”. Ś 

Lecz entuzjaści żeglarstwa stali 
bezsilni wobec życia, które toczyło 
się innemi, niż wskazane przez nich 
szlakami. Powstawały efemerydy — to- 

warzystwa akcyjne, żeby po krótszej 

lub dłuższej wegetacji, często nie sto- 

jąc w żadnym, prócz podniesienia 

bandery, kontakcie z Polską—na mo- 

rzu Czarnem, Północnem, lub Japoń- 

skiem, żywot zakończyć. Próby stwo- 

rzenia żeglugi przybrzeżnej, spora- 
dyczne wypadki podnoszenia bandery 
polskiej przez żaglowce (co się stało 
z „Gazoliną”, pięknym keczem stalo- 
wym? z „Haliną”, nabytą w Szczecinie 

Pogrzeb Ś. p. Kazimierza Kamińskiego 
WARSZAWA. 13.9. (PAT). Po odprawieniu nabożeństwa w mieszkaniu zmarłego 

artysty ś.p. Kamińskiego o godz. 9.15 wyniesiono trumnę. Orszak ruszył w stronę koš- 
cioła św. Antoniego, gdzie trumnę ustawiono na wysokim katafałku. Złożono liczne wień- 

ce, między innemi od p. prezesa Rady Ministrów. 
Na nabożeństwo które rozpoczęło się o godz. 10.30 przybył p. premjer Barte, wi- 

ce - minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego p. Czerwiński, prezydent 

miasta stołecznego Warszawy Słomiński, wiceprezydent Borzęcki, prezes rady miej- 

skiej p. Jaworowski, dyrektorowie teatrów stołecznych, delegaci teatrów z prasą warsza 
wską, cały warszawski świat teatralny oraz wielkie tłumy publiczności, która wypełniła 

kościół i ogródek przed kościołem. W czasie mszy św. Śpiewali artycsci opery. 

Po nabożeństwie koledzy zmartego mistrza wynieśli trumnę na barkach, kierując 

się w stronę placu Teatralnego. Za trumną postępowali rodzina zmarłego artysty, przed- 

stawiciele rządu z prof. Bartlem na czele, reprezentanci władz miejskich, artyści oraz 
olbrzymie tłumy publiczności, która wypełniała cały plac Teatralny. Gry trumnę zanie- 
siono przed teatr Wielki, orkiestra operowa zagrała marsza szopenowskiego. Następnie 

zabrał głos dyrektor teatrów miejskich p. Artur Sliwiński, charakteryzując zmarłego mi- 

strza i jego niezwykłą w dziejach aktorstwa pracowitość i sumienność, oraz wielki wy- 

siłek artystyczny. 

Z placu Teatralnego orszak ruszył przez ul. Bielańską w stronę cmentarza Pową- 

zkowskiego. Przedstawiciele poszczególnych teatrów nieśli trumnę. Za trumną niesiono 

oznaki, jakiemi udekorowany był wielki artysta. Na cmentarzu przed katakumbami wy- 

głosił przemówienie wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego p. Czer- 

wiński w imenu rządu prezes rady mejskiej p. Jaworowski w imieniu ludności warsza- 

wskiej. Następnie p. Józef Siiwicki w imieniu związku artystów polskich, Stefan Krzy- 
woszewski w imieniu zw. artystów dramatycznych i wreszcie dyr. Juljusz Osterwa. 

Wszyscy mówcy wyrażali hołd pamięci czarodzieja żywego słowa, wielkiego mistrza 

sceny polskiej. 

W kraju prohibicji fabrykanei wėdek?są 
milionerami. 

FILADELFJA. 13.9. (PAT). Według obliczeń tutejszego prokuratora 
federalnego, przemytnicy i fabrykanci wódki w samej tylko Filadeliji zdepono- 
wali w bankach tutejszych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przeszło 10 mil- 
jonów dolarów, stanowiących ich oszczędności. Większość tych rachunków 
opiewa na fałszywe nazwiska i adresy. 

Zazdrosny mąż morduje 5 josób pozosfawiając 
żanę w spokoju. 

SACRAMENTO (w Kalifornii) 13.9. (PAT). Krwawa tragedja na tle 
zazdrości rozegrała się w rodzinine niejakiego Barnesa. Z zazdrości o swoją 
żonę, z którą żył w separacji oraz o czteroletnią córeczkę, którą sąd oddał 
matce na wychowanie, Barnes zastrzelił dwóch swoich szwagrów, kuzyna 
swej żony i dwóch gości, których zastał w mieszkaniu żony. Aresztowany od- 
mówił wszelkich zeznań. 

W pustyni lodowej. 
Lotnicy szwedzcy na bezłudziu Grenlandji. 

Hassel i Gramer, szwedzcy lotnicy, któ- 
rzy w dniu 16 sierpnia rozpoczęli lot z wy- 
brzeża Kanady, by drogą na Grenlandję do- 
trzeć do Szwecji, stwarzając nowy szlak 
powietrzny ponad atlantykiem, uważani byli 
już za straconych. Mijały dnie i tygodnie 
bez wieści o nich. Zdawało się być już nie- 
zbitem, iż bohaterską listę ofiar tego  naj- 
śmielszego wyczynu lotniczego, powiększą 
jeszcze dwa nazwiska — świat przejdzie 
nad tem do porządku, aż czyjeś  bohater- 
stwo nie stanie się jeszcze głośniejsze, je- 
szcze bardziej dramatyczne, lub... szczęśliw- 
sze. 

Lotnicy szwedzcy kierowali się ku bez- 
łudnym wybrzeżomo Grenlandji, mając na 
celu zbadanie czy istniejące tam lotnisko, w 
jedynej nadającej się miejscowości, Són- 
drestróm, nie mogłoby służyć stałym eta- 
pem przy przebywaniu drogi z wybrzeża Ka 
nady do Europy. 

Lotnisko, a właściwie piasczystą wyd- 
mę wśród fjordów — zaopatrzono zawcza- 
su w namioty, pożywienie, narzędzie, ben- 
zynę. Cóż, kiedy lotnicy zbłądzili i nie mo- 
gli odnaleźć go. Kiedy po parodniowych o- 
czekiwaniach lotnicy nie zjawili się w Són- 
drestróm, obozujący w pobliżu naczelnik 
ekspedycji polarnej, Amerykanin, prof. 

Hobbs, wraz z duńskim podróżnikiem Bang- 
stedtem i mechanikiem, udali się na poszu- 
kiwania wzdłuż wybrzeża i... cudem odna- 
leźli zaginionych Hassela i Gramera, w tem 
właśnie miejscu, gdzie ich spostrzegli zda- 
leka Eskimosi i pośpieszyli zawiadomić o 
tem ludzi. Prof. Hobbs udał się z towarzy- 
szami na łodzi motorowej, zabierając z So- 
bą jednego z Eskimosów, który miał „wska- 
zać miejsce, gdzie przed paru dniami wi- 
dział słup dymu. › 

Zabrano z sobą rakiety šwietlne, re- 
flektor, który miał dać znać pozostałym na 
brzegu o nadesłaniu dalszej pomocy w ra- 
zie potrzeby lub też trzema sygnałami miał 
oznajmić, iż lotnicy zostali znalezieni. Mijały 
długie godziny, a wpatrujący się w dal.mor- 
ską nie mogli dostrzec żadnego sygnału. 

Naraz — po 8-miu godzinach — zabłysły 
rakiety na niebie. ysłano niezwłocznie 

drugą łódź motorową z lekarzem i sterni- 
kiem. Szczupła garstka ludzi, odzianych w 

futra, czekała na brzegu, aż wreszcie uka- 

zały się obie łodzie. Na jednej z nich znaj- 

dowało się czworo ludzi. Tam byli właśnie 
lotnicy szwedzcy. Ocalenie ich było niemal 
cudowne, a zawdzięczać je mogą PEN 

czącym synom pustyń lodowych, Eskimo- 

som, którzy za wszelką cenę postanowili za- 

wiadomić ekspedycję o tem, co dostrzegli 
i przczynili się do uratowania lotników. 

w 1923 r.?) bez poparcia i koordy- 
nacji przez czynniki rządowe i prze- 
mysłowe zamarły, jak ždzbla samot- 
ne na wydmie. Dopiero od 1926 r. z 
powstaniem Tow. Akc. „Wisła-Bałtyk" 
opartego o przemysł i o brzeg pol- 
ski oraz. „Żeglugi Polskiej”, Świad- 
czącej o postanowieniu rządu ujęcia 
w swoje ręce tych spraw, sytuacja za- 
sadniczo się odmieniła. Ale nie zmniej- 
szyła ona ważnej roli, jaką powołane 
są odegrać żaglowce w rozwoju na- 
szej marynarki handlowej. / 

Przedewszystkiem, nasza* rodząca 
się marynarka jest za słaba, żeby Sta- 
wać, jak do walki frontowej, do kon- 
kurencji z potężnemi marynarkami 
handlowemi na terenie uczęszczanych 
dróg i portów. Na placu boju może- 
my działać tylko ostrożnem przenika- 
niem, prześlizgując się chyłkiem, po- 
przedzani przez patrole bojowe. A 
któż może się stać temi elementami 
zwiadowczemi, jak nie mały tonaž? 
Co do tego, powszechna panuje zgo- 
da; dodać należy, żaglowy, żeby naj- 
mniejszy był koszt nieuwieńczonej po- 
wodzeniem podróży. Na zaniedbanych 
drogach, w zapomnianych portach 
możemy znaleźć rynki zbytu i po- 
trzebne surowce taniej niż gdzieindziej; 
oczywiście szczupłe początkowo (nie 
byłyby inaczej zaniedbane), lecz kto 

  

Inaczej byliby zginęli, bo oto co sami mó 
wią o swych wstrząsających przejściach. 

„W dniu 18 sierpnia czyli po 36 godzi- 
nach lotu, znaleźliśmy się nad pustynią lo- 
dową, na północ od lotniska, do którego 
zdążaliśmy. W nocy musieliśmy zapewne 
zboczyć z drogi — chcieliśmy więc zmienić 
kierunek, kiedy w przerażeniu stwierdzili- 

my, że zapasy benzyny są już na wyczer- 
paniu. Nie mieliśmy już chwili do stracenia 
i postanowiliśmy zbliżyć się możliwie najbar 
dziej do lotniska do Sóndrestróm.. Trzeba 
było przebyć jeszcze pasmo gór i, oszczę- 
dzając benzyny, resztkami zapasu, lecieliśmy 
tak nisko, że o mało nie zawadziliśmy o 
rzbiety skał. Mimo wszelkie usiłowania nie 
mogliśmy z góry dojrzeć owego zbawczego 
lotniska. Wtedy postanowiliśmy wylądować. 
Wybor miejsca nie nałeżat już niestety do 
nas. Do lądowania zmusił nas brak benzy- 
ny — ale lądowanie odbyło się szczęśliwie. 

Maszyna była nienaruszona. Do rozpaczy 
doprowadziła nas myśl, że gdzieś niedaleko 
znajduje się obóz dla nas przygotowany — 
a nadewszystko ów płyn najcenniejszy na 
świecie — benzyna — którą jedynie trzeba 
było mieć, by lecieć dalej, do Stokholmu. 

Postanowiliśmy dotrzeć pieszo do Sónder 
stróm — według naszych obliczeń mogło 
być oddalone o dzień marszu. Zabraliśmy z 
sibą kilkanaście puszek Pemmincau — suszo 
ne mięso wraz z jarzynami — i ruszyliśmy 
w drogę. 

Zdawało nam się, że dzień drogi dzieli 
nas od lotniska... Byliśmy 14 dni w drodze, 
przebywając wąwozy górskie, wdrapując się 
na wierzchołki, ba musieliśmy nawet prze- 
płynąć jakąś rzeczkę i potem sat bie- 
gać i suszyć odzienie. Byliśmy zabłąkani 
wśród najdzikszej pustyni lodowej. Zapasy 
prowiantu były na ukończeniu. Wreszcie 
rez ygnując z odnalezienia lotniska, wiedze- 
ni instynktem, znaleźliśmy drogę ku fiordom 
ku morzu. Na zmianę paliliśmy sygnały, wre 
szcie zabrakło nam paliwa. Ostatni słup og- 
niapożarł nasze zbyteczne części ubrania— 
rzane pasy. 

Nie liczyliśmy już dni — wiedzieliśmy, że 
żywności pozostało na jeden zaledwie dzień 
Bez pożywienia moglibyśmy wytrzymać 3 
— dni. Zbliżał się Šaras koniec. 1-g0 
września usłyszeliśmy szum motoru — wy- 
dał się nam złudzeniem, bo mieliśmy już 
kilka takich złudzeń wzrokowych i słucho- 
wych. 

Przecież ostatni sygnał zapaliłimy przed 
4-ma dniami. W moim rewolwerze, opowia- 
da Hassel, były trzy naboje. Wystrzeliłem. 
Ale było to już niepotrzebne. Łódź motorowa 
podjeżdżała do nas. Wróciliśmy do žycia...“ 

  

wie, czy nie znajdą się tam tereny 
pracy dla zawsze obfitej naszej po- 
daży rąk roboczych i pracowników 
umysłowych, z gatunku ryzykantów, 
nieznajdujących zastosowania w kra- 
ju; mogłyby tam powstać polskie 
„faktorje* i zabezpieczyć z kolei pra- 
cę polskiej żegludze w coraz to więk- 
szych rozmiarach; przedewszystkiem 
należy zwrócić uwagę na kolonie zbyt 
wielkie w stosunku do ludności metro- 
polij (portugalskie, holenderskie, ran- 
cuskie), i na kraje niewyzyskanych 
dotąd niezmiernych bogactw — cała 
Poł. Ameryka. Dobrych i ryzykow- 
nych marynarzy już mamy— dowodzi 
nasz yachting, o czem jeszcze może 
będę mówił, chodzi o koordynację 
wysiłków i subsydja od państwa. 
Wielkie słowo do powiedzenia będą 
miały nasze wysoko rozbudowane 
szkoły i Izby handlowe oraz urzędy 
emigracyjne. 

Powtóre przy pomocy żaglowców 
będziemy mogli szybko powiększyć 
nasz tonaż, żeby w maksymalnym 
stopniu przenieść nasz eksport na 
własne statki. Gabary (wolę to sło- 
wo oddawna spolszczone od  „lichte- 
row“), które mogłyby też być wzięte 
w rachubę, mają zbyt ograniczony 
zakres działania ze względu na małe, 
mimo wszystko, załety morskie (šwie- 

Nowy kafechizm komunizmu 
Ostatni kongres Międzynarodówki 

komunistycznej, który przez długich 
sześć tygodni obradował w Moskwie, 
pozostawił po sobie w postaci „pamię 
tnika* nowy, obszerny program komu- 
nizmu, uchwalony w brzmieniu osta- 
tecznem na posiedzeniu Kominternu z 
dnia 1-go września r. b. Akt ten, któ- 
ry nazwać będzie najlepiej „nowym 
katechizmem komunizmu“,  opubliko- 
wany został w tych dniach w prasie 
sowieckiej. Zaznaczyć wypada, że ro- 
syjska treść „nowego katechizmu" jest 
niejako jego treścią oficjalną, gdyż ko- 
misja programowa Kominternu umie- 
ściła pod podpisem Bucharina specja|- 
ną adnotację, stwierdzającą, że wła- 
śnie brzmienie rosyjskie „,programu'* 
jest brzmieniem zasadniczem, i że zte- 
go oryginału powinny być dokonane 
tłumaczenia na języki inne. 

Program ten jest bardzo obszerny, 
pełen frazesów i wyrażeń, dla szero- 
kich mas komunistycznych z pewno- 
ścią mało zrozumiałych. 

„Nowy katechizm komunizmu“ skła 
da się ze wstępu i sześciu obszernych 
rozdziałów,.z których każdy rozbity 
jest na liczne paragrafy. Pierwsze roz- 
dzialy „programu“ omawiając system 
kapitalistyczny, przepowiadając, rzecz 

„jasna, jego rychły zanik. Kryzys kapi- 
talizmu, fazy rewolucji światowej i o- 
kreślenie ostatecznego celu międzyna- 
rodówki komunistycznej — oto treść 
pierwszych trzech rozdziałów „komu- 
nistycznego katechizmu'. Część czwar 
ta poświęcona jest teoretycznemu omó 
wieniu okresu przejściowego od kapi- 
talizmu do socjalizmu, t. j. ten okres, 
który stać będzie pod znakiem zagar- 
niania władzy przez międzynarodowy 
proletarjat. W rozdziale piątym omó- 
wiono znaczenie Z. S. S. R. i rolę so- 
wietów rosyjskich w dziele międzyna- 
rodowej rewolucji socjalnej. Szósty 
"wreszcie i ostatni zarazem rozdział mó 
wi o strtegji i taktyce Kominternu. 

Z powodu braku miejsca nie mo- 
żemy przytoczyć tu wszystkich pun- 
któw nowego programu komunistycz- 
nego, a diatego ograniczymy się tylko 
do omówienia ustępów charakterysty- 
czniejszych. Przedewszystkiem więc 

godzi się zaznajomić czytelnika z po- 
glądem komunistów na Z. S. S. R. i 
jego rolą w międzynarodowym ruchu 
komunistycznym. „Nowy katechizm 
komunizmu twierdzi, że Z. S. S. R. ma 
do spełnienia specjalną misję, specjal- 
ne „międzynarodowe obowiązki rewo- 
lucyjne'. Obecne państwo rosyjskie, 
t. j. związek republik sowieckich, czy- 
tamy w programie komunistycznym — 
„odgrywa wogóle wyjątkowo wielką 
rolę rewolucyjną, — rolę międzynaro- 
dowego pionera rewolucji proletarjac- 
kiej, prowadzącego proletarjuszy wszy 
stkich krajów do ujęcia władzy w swe 

ręce". Z tego to względu Z. 5. S. R. 
nie jest państwem o określonych gra- 
nicach terytorjalnych, — lecz jest ra= 
czej obrazem pierwotnym, — embrjo- 
nem tego ustroju państwowego, który, 
— zdaniem komunistów, — obejmie w 
przyszłości cały świat w postaci „unji 
sowieckich socjalistycznych republik 
świata”. 

Dalej program wymienia obowiąz- 
ki „obywateli tego osobliwego „pan- 
stwa”, t. j. obowiązki „proletarjuszy 
całego šwiata“ wobec Z. S. S. R. Obo- 
wiązki te odznaczają się niezwykle bo 
jowym charakterem i w zasadzie spro- 
wadzają się do tego, że w razie jaki 
gokolwiek niebezpieczeństwa, grożą- 
cego Rosji sowieckiej, proletarjat ca- 
łego świata powinien drogą: masowych 
demonstracyj stanąć w obronie Z. S. 
S.R., powinien rozwinąć ożywioną a- 
kcję w kierunku obalenia poszczegól- 
nych rządów kapitalistycznych i pod 
hastem zjednoczenia z Ž. S. S. R. pod- 
jać powinien energiczną walkę z wro- 
gami proletarjatu. W ten sposób, jak 
widzimy, „nowy katechizm komuni- 
zmu' propaguje zupełnie jawnie anty- 
państwową w poszczególnych pań- 
stwach niekomunistycznych. 

Bardzo interesujący jest dalej ten 
rozdziai „programu“, w ktėrym omó- | 
wiono strategję i taktykę poszczegó|- 
nych stronnictw — komunistycznych. 
Przedewszystkiem więc, — stwierdza 
„program“, — partje komunistyczne w | 
poszczególnych państwach prowadzić 
powinny ożywioną propagandę na 
rzecz sowietów, dalej na rzecz kontroli 
robotników nad produkcją, na rzecz 
zorganizowania komitetów  włościań- 
skich, na rzecz uzbrajania proletarjatu 
it. d.i t. d. W państwach, gdzie po- 
wyższe warunki są już spełniore | 
(wzgłęd. w chwili, kiedy będą spełnio 
ne), organizować należy masowe de- 
monstracje komunistyczne, starcia z 
organami władz, strejki generalne, wre 
szcie powstania zbrojne przeciwko do- 
tychczasowym władcom. Ostatnia for- 
ma walki, — podkreśla „program — 
opiera się już na zasadach sztuki wo- | 
jennej i jako taka wymaga znajomo- | 
ści podstawowych prawideł strategji, 
tudzież uprzedniego przygotowania | 
odpowiedniego płanu działań. | 

Międzynarodówka w swym locie | 
„nowym katechiźmie* mówi o swych | 
planach zupełnie otwarcie. Program | 
kominternu podkreśla przytem, że cele 
międzynarodowego komunizmu nie u- 
legły z biegiem lat żadnym zmianom i > 
że naczelnym postulatem międzynaro- 
dówki moskiewskiej jest, w dalszym | 
ciągu dążenie do wzniecenia pożaru | 
„rewolucji światowej”. a więc dążenie 
do zbolszewizowania całego WAY у 

Kurdowie uznali suwerenność Turcji. 
Pierwsze lata panowania Kemala- 

paszy, stały pod znakiem krwawych 
walk z Grekami i Kudrami. Historja 
wojny turecko - greckiej, która zakoń- 
czyła się zwycięstwem Turków, jest 
dobrze znana. Z Kurdami miał Musta- 
fa Kemal nie mniej trudności, gdyż 
wojowniczy te szczep urządzał pow- 
stanie za powstaniem i dzielnie stawiał 
czoła reformatorowi angorskiemu. Po- 
dobno nawet Kudrowie cieszyli się 
wówczas bardzo żywemi sympatjami 
Anglji, która jak twierdzą turcy, pow- 
stańców czynnie popierała. Ostatecz- 
nie jednak udało się Kemalowi - paszy 
uporać z Kurdami: powstanie zostało 
zlokalizowano, kilku przywódców po- 
wstańców ujęto, niektórych nawet 
stracono. Wśród ludności anatolijskiej 
zapanował spokój. Czy jednak spokój 
ten będzie trwały, nikt powiedzieć nie 
mógł, a to dlatego, że główni przy- 
wódcy powstańców, którym w ostat- 
niej chwili udało się opuścić granice 
Turcji, skryli się na terytorjum sąsied- 

ża katastrofa _„Górnika") choćby 
nawet mogły konkurować  taniością 
budowy i eksploatacji. Jeżeli kto za- 
uważy, że parowce wskutek wiek- 
szej szybkości zastąpią mniejszym 

tonażem większy tonaż żaglowców, 

odpowiem, że za te same pieniądze 
możemy sprawić, skromnie licząc, 
trzykroć większy tonaż żaglowców z 
pomocniczemi motorami, a szybkość 
ich będzie zaledwie dwa razy mniej- 
sza: 5 węzłów t. j. Szybkość „Iskry“ 
przy przejściu ze Szkocji do Gdyni, 
możemy uważać za typową, a nawet 
przy pomocniczym motorze za gwa- 
rantowaną dla statków jej wielkości — 
większe pójdą chyżej, nasze zaś pa- 
rowce mają szybkość 11 w., i wogó- 
le chyżość około 10 w. jest typową 
szybkością ekonomiczną parowców 
transportowych (w obu wypadkach 
wykluczam wyjątkowe warunki meteo- 
rologiczne). Prócz tego bywają wy- 
padki gorączkowego ruchu, gdy trze- 
ba naraz wywieźć znaczniejsze ilości, 
tu już samą szybkością nie podoła. 

aglowce są zawsze narzędziem 
małego  pobrzeżnictwa  (kabotažu). 
Znaczenie jego wychowawcze i Spo- 
łeczne jest ogromne: taki właściciel- 
żeglarz, pracujący z synami i parob- 
kiem jest odpowiednikiem bogatego 
chłopa na lądzie, fazą niezbędną w 

PROF. 
Informacje od 1l-ej - 1 i od        

Lekcje muzyki 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

    

niej Transjordanji, pozostającej pod | 
protektoratem Anglii. 

W tych dniach, jak donoszą pisma 
tureckie, do konsula tureckiego w Ba- | 

gdadzie zgłosili się przywódcy pow- | 
stańców, przebywający w Transjorda- 
nji, a mianawicie Ali Rysa (syn szeika 
Saida), Lidżeli Giasedin i Lidżeli Dże- 
mał, oświadczając, iż uznają suweren- 
ność Turcji nad ich ojczyzną i proszą 
o wydanie im pozwolenia na powrót 
do kraju. Pozwolenie to zostało im u- | 
dzielone, tak że wszyscy trzej nie 
zwłocznie wyruszyli w podróż do Mar- 
dinu, skąd pochodzą. Prasa turecka | 
fakt ten podaje do wiadomości publi- 
czne z wielkiem zadowoleniem, twier- 
dząc, iż obecnie, kiedy główni przy- 
wódcy powstańców zrezygnowali z 
dalszej akcji antypaństwowej, uznając 
równocześnie suwerenność Turcji nad 
całem terytorjum republiki, powstanie 
Kurdów uważać należy za definityw- 
nie stłumione. 

FORTEPIAN 
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ewolucji od rybaka do armatora, któ” 
rego nigdy kapitał lądowy w umiejęt- 
ności przystosowania się do warun*. 
ków żeglugi i oszczędnej pracy nie 
zastąpi. W naszej prasie zajmującej 
się sprawami morskiemi głucho o na” 
szem pobrzeżnictwie, które istnieje ! 
działa na kilku statkach. Opieka i» 
pomoc rządowa (będziemy mieli spo-4p 
sobność do tego zaraz wrócić) m; 
głyby do pewnego stopnia dać jin 
znaczenie oopowiednie do innych' kra 
jów bałtyckich, gdzie jest podwajin 
marynarki handlowej. 2 

Zresztą jeżeli odstąpimy od szab 
lonów, znajdziemy jeszcze gniejedel 
pomysł zastosowania tych „wymiera“ 
jących zabytków romantycznej prze” 
Szłości”*. Nawet sama ich romantyka 
może być cenną zaletą. Np. mamy 
nowe, po 26 tys. f. szt. płacone stat< 
ki spacerowo-wycieczkowe, które się 
cieszyły olbrzymiem powodzeniem. 
Frekwencja naszego wybrzeża może 
tylko wzrosnąć; już się myśli o po” 
większeniu taboru. Jakiemże powodze” 
niem cieszyłyby się statki żaglowe d'3 
wycieczek po zatoce, a nawet t. y 
jak Bornholm lub Szwecja. jakżecyj 
się czuł dumny każdy z tych warsza” 
wiaków, żeby przejechał się nie „stat- 
kiem", bliźniaczo podobnym do wo 
żących na Bielany, lecz prawdziwymi 
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W dniu wczorajszym rozpoczął w 
Wilnie obrady VII Zjazd Cukrowni- 
ków Polskich. 

_ Przybyło na to Święto Cukrow- 
nictwa Polskiego około 100 przedsta- 
wicieli tej gałęzi produkcji ze wszyst- 
kich części Polski. 

Uroczystości rozpoczęło solenne 
nabożeństwo, odprawione w Bazylice 
Przez ks. prał. Sawickiego. 

O godz. 11-ej w Sali Śniadeckich 
Uniw. Stef. Batorego nastąpiło otwar- 
cie Zjazdu. Dokonał go Prezes Rady 
Naczelnej Polskiego Przemysłu Cu- 
Krowniczego p. J. Zagleniczny. 

Mowa prez. J. Zaglenicznego. 

W mowie swej p. prez. Zagle- 
niczny dał wyraz podziękowaniu za 
gościnność, okazaną cukrownikom pol- 
skim przez Wilno, tudzież wdzięczno- 
Ści dla Uniwersytetu,j który udzielił 
Zjazdowi jednej z najpiękniejszych 
Swych sal na obrady. 

W dalszym ciągu mówca  skreślił 
historję cukrownictwa polskiego. 

Organizacja cukrownictwa polskie- 
£0 istniała już przed wojną w b. 
Królestwie Polskiem. Dzięki niej prze- 
mysł cukrowniczy stałna wysokim po- 
ziomie pod względem technicznym 
Graz był dobrze zorganizowany eko- 
nomicznie. 

Zrzeszenie cukrownictwa było na 
tyle żywotnem, że mogło się zdobyć 
na założenie przed 35 lat własnego 
pisma p. t. „Gazeta Cukrownicza“, 
wychodzącego po dziś dzień. (Ostat- 
nio od 8 lat pod redakcją p. Z. Przy- 
rembla. Przyp. red.). 

Przed 40 laty zorganizowano dele- 
gację nasienną, która zajmując się 
selekcją nasion buraków, wyelimino- 

# 

wala z hodowli krajowej nasiona za- 
graniczne. 

30 lat temu powstało centralne 
laboratorjum chemiczne jako instytu- 
cja badawcza dla rozwoju techniki 
cukrowniczej. 

Po wojnie na ziemiach polskich 
prosperowały 2 związki, mianowicie: 
siedzibę swą w Warszawie mający 
Związek Zawodowy Cukrowni b. Król. 
Polsk. i Zw. Zachodnio - polskiego 
Przem. Cukr. 

Obie te organizację wyłoniły z 
siebie Radę Nacz- Pol. Przem. Cu- 
krown., jako najwyższą reprezentację 
cukrownictwa polskiego. 

„Przybyliśmy do Wilna, mówi 
prezes Zagleniczny, nie dla interesu, 
przybyliśmy tu, aby się z Wilnem 
poznać, aby po zjazdach naszych w 
Warszawie, Poznaniu, Lwowie, Toru- 
niu odbytych, zobaczyć to miasto co 
tylu ludzi Polsce dało, miasto, z któ- 
rego także Mocny Człowiek, co Pol- 
ską dziś rządzi, wyszedł.'* 

Po przemówieniu prez. Zaglenicz- 
nego ukonstytuowało się prezydjum. 
Weszli do niego pp. Prez. Folejewski, 
prez. St. Kogutnicki, dyr. Karłowski, 
Psarshi, Chłopowski, Jasieński, Grzy- 
bowski, red. -Przyrembel i J. Fale- 
wicz. 

W imieniu rządu witał zgroma- 
dzonych p. Nacz. Dworakowski, w 
imieniu miasta Wilna prez. Folejew- 
ski, w imieniu Kom. Organizac. Zjaz- 
du p. Falewicz oraz w imieniu Stow. 
Techn. Pol. inż. Jensz. 

Z kolei nastąpiły referaty p. red. 
Przyrembla na temat:  „Historja 
cukrownictwa na ziemiach Litwy," 
oraz p. dyr. Wł. Dembego na temat: 
„Spożycie cukru w Polsce". 

Referat p. Władysława Dembego 
członka Zarządu Banku Cukrownictwa. 

Prelegent na wstępie stwierdza ogrom- 
mą konkurencję na rynku międzynarodo- 
wym, jaka wytworzyła stę między cukrem 
burączanym a trzcinowym. Produkcja tego 
drugiego z roku na rok wzrasta, tak, Że 
podczas gdy stosunek produkcji światowej 
w r. 1900-1 kstałtował się w ten sposób, 
iż cukru buraczanego wytworzono 5,365,600 
tonn, a trzcinowego 5,365,800 tonn, w roku 
1927—8 stosunek ten wyrażał się ilością 
8,806,080 tonn wyprodukowanego cukru 
buraczanego i 16,323,840. tonn cukru trzci- 

gt = 
aniość surowca—trzciny, taniość ko- 

lorowego; robotnika i szereg innych wzglę- 
dówj sprawia iż cukier trzcinowy staje się 
coraz niebezpieczniejszym konkurentem dła 
buraczanej produkcji cukru. Cukier trzcino- 
wy dyktuje ceny na rynku międzynarodo- 
wym i zmusza producentów cukru buracza- 
nego do sprzedaży swych nadmiarów ze 
zagr 

hociaż zbyt nadmiarów na eksport 
przynosi stratę producentom cukru burącza 
nego, to jednak zmniejszenie produkcji do 
rozmiarów spożycia wewnętrznego nie jest 
uważane jako wyjście z sytuacji, albowiem 
zmniejszenie produkcji powodując wzrost 
kosztów przerobu, nie poprawiłob/ kalku- 
lacji sprzedażnej, pozbawiłoby natomiast 
przemysł środków obrotowych, osiąganych 
przy pomocy sprzedaży eksportu, kraj zaś 
tych licznych korzyści dla całokształtu go- 
Spodarki, jakie » przynosi wzmożenie pro- 
dukcji cukru i uprawy buraka. й 

Wszystkie powyžsze momenty sprawiają 
że państwa, w których produkowany jest 

+ cukier buracząny, stosują do przemysłu 
' cukrowniczego system protekcyjny i zapo- 
mocą ceł ochronnych umożliwiają sprzedaż 
cukru ną rynku wewnętrznym po cenach 
wytrzymujących kalkulację. 

„ Działalność cukrownictwa w Polsce 
wiąże się z interesami rolniczemi kraju. 
Uprawa buraka bowiem jest jednym z naj- 
skuteczniejszych sposubów , podnoszenia 

kultury ziemi i wzmożenia "jej wydajności. 
Cukrownictwo u nas jest pozatem poważ- 
nym odbiorcą całego szeregu surowców 

krajowych, jak: węgiel, nawozy sztuczne, 
mień wapienny i td. 
„ Ponadto przemysł cukrowniczy zatru- 

dnia dziesiątki tysięcy robotników w swych 
zakładach, nie mówiąc już o rzeszach robo 
tniczych, zajętych przy uprawie buraka. 

. Produkcja cukru w Polsce wyrażała 
SIĘ w r. 1913—14 ilością 571.401 tonn, w 
r. 1927—8 ilością 505,454 tonn. 

Konsumpcja krajowa wynosiła w r.31913 
—14 281.401 tonn, w r. 1927—8 — 342,257 
tonn, 

Eksport roczny zagranicę waha się w 
Sranicąch od 160 -230 tys. tonn. х 

Wartość cukru eksportowanego rocznie 
zak! sięga kwoty miljonów funtów 

rl. 
Dochody Skarbu Państwa z tytułu akcyz 

R konsumpcji obecnej wynosić powinny 
Ącznie z podatkiem obrotowym około 150 
miljonów złotych. 

Znaczenie więc przemysłu cukrownicze 
go w całokształcie gospodarki państwowej 
jest tak duże, że rozwój jego z każdego 
punktu widzenia jest zewszechmiar pożą- 
dany: 

Rozwój ten może być osiągnięty jedy- 
nie przez wzmożenie konsumpcji krajowej 
eksport bowiem ze względu na konkurenc- 
ję na rynku międzynarodowym nie jest w 
stanie tego rozwoju cukrownictwu polskie- 
mu zapewnić. 

Znaczenie i doniosłość spożycia wewnę- 
trznego cukru dla rozwoju reprezentowanego 
przez siebie przemysłu, polskie sfery cukro 
wnicze EE doceniają, śledzą spożycie 
to pilnie, i robią w granicach możności wszy 
stko, aby je zwiększyć. 

Spotykane są zarzuty, że jedną z przyczyn 
hamujących rozwój spożycia jest wygóro- 
wana, jakoby, cena cukru w Polsce, są je- 
dynie wynikiem powierzchownego sądu lub 
jednostronnego zapatrywania. 

Zarzut powyzszv dezorjentuje nieuświa- 
domionego konsumenta: i powstrzymuje go 
od spożywania cukru. 

Ceny cukru w Polsce nie należą do wy- 
sokich. Przeprowadzone w r. 1927 porówna- 
nie cen cukru w 24 państwach europejskich 
wykazało, że zaledwie w 6 państwach cena 
była nieco niższa w*18 zaś była wyższa, prz 
czem w poszczególnych wypadkach różni- 
ce przekraczały 50 proc. 

rzypuszczenie, że cena cukru w Polsce 
wzrosła niepomiernie w stosunku do cen in- 
nych artykułów pierwszej potrzeby, również 
nie jest słuszne. 

rzyjmując za podstawę ceny z r. 1925, 
możemy ściśle ustalić, że od te go czasu ce- 
na cukru w detalu wzrosła o 28 proc., gdy 
tymczasem cena chleba żytniego wzrosła o 
84 proc., mąki pszennej o 69 proc., kawy zbo 
żowej o 74 proc., herbaty o 37 proc., mydła 
o 38 proc. 

Dla umotywowania nieznacznego od 1925 
r. wzrostu ceny cukru można podać choćby 
to że od r. 1925 cena buraka, t. j. podstawo 
wego buraka wzrosła o mniej więcej 100 
proc. 

Przemysł cukrowniczy musi dążyć do - 
wzmożenia konsumpcji cukru w kraju. 

Powodzenie tej akcji zależne jest od wie- 
lu momentów, w pierwszym rzędzie od 
stopnia kultury, dobrobytu szerokich mas, 

RACZ wartości odżywczych cukru i 
t 

Dziś Polska stoi pod względem spoży 
cia cukru przypadającego na głowę ludno- 
ści, na 15 miejscu w szeregu państw euro- 
pejskich. Na głowę przypada rocznie w 
Połsce 11,3 kg., podczas gdy np. w Danii — 
52,5 ky, w Anglji 43,2 kg., w Szwajcarji 
38,5 kg. i td. > 

Ma więć przemysł cukrowniczy Polski 
duże widoki rozwoju, chodzi tylko o wzmo 
żenie spożycia, o zwiększanie rzesz odbior- 
ców cukru. * 

Wysiłki w tym kierunku czynione dają 
rezultaty. Obecna konsumpcja w Polsce, 
przypadająca na głowę ludności, przewyż- 
szyła przedwojenną. _ 

SE 

О1 zjazd Cukrooników Polskich © Wilnie. 
Gdy w r. 1913—14 -konsumpcja wyra- 

żała się cyfrą 10 kg., obecnie wynosi ona, 
jak już wzmiankowaliśmy —11,3. 

Powrót do normy przedwojennej, która 
w latach wojennych była się obniżyła, i na 
wet jej przekroczenie, uważać należy za 
objaw pocieszający i rokujący dałsze po- 
myślne na przyszłość rezultaty. 

W Polsce pierwsze miejsce. jeśli cho- 
dzi o spożycie cukru, zajmuje wojewódz- 
two Warszawskie, dalej idą wojew. Śląskie 
i Poznańskie. Wileńszczyzną w szeregu ziem 
zajmuje pod względem spożycia miejsce 13, 
przed Polesiem, Nowogródczyzną i wojew. 
Tarnopolskiem. 

Pod względem ilości cukru spożytego, 
przypadającego na głowę ludności, Ziemia 
Wileńska zajmuje miejsce dziesiąte. 

Najmniejsze spożycie na głowę miesz- 
kańca, niżej 5 klJ., wykazuje wojew. Nowo 
gróczkie. 

Zwiększenie odbioru cukru na rynku 
wewnętrznym zależne jest od możności i 
sposobu odżywiania się pod względem ja- 
kościowym i ilościowym szerokich mas w 
Polsce wogóle, a na Zieniiach Wschodnich 
w szczególności. 

I tutaj propaganda konsumpcji gw for- 
mie sprzedaży cukru po cenąch specjalnie 
niskich jest niemożliwa. Przemysł cukrow= 
niczy pozwolić sobie ną nią nie może, 
choćby z tego powodu, że gdyby nawet ten 
sposób propagandy istotnie miał pobudzić 
kensumpcję, to nimby to nastąpiło —zabra- 
kłoby warsztatów krajowych na jej po- 
krycie. 

Zakup cukru ruchomą pozycję zajmuje w 
budżecie domowym obywatela. Według ści- 
stych obliczeń w r. 1927 przeciętny koszt 
spożytego cukru na głowę mieszkańca wy- 
nosił zł. 13 — koszt wypalonego tytoniu zł. 
19, koszt wypitej wódki — zł. 24. 

jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę że 
tytoń i wódkę zużywa tylko część mieszkań- 
ców, to logicznie dojdziemy do wniosku, że 
na głowę taktycznego spożywcy przypada 
rocznie wydatek na cukier zł. 13 — na tytoń 
zł. 76 i na wódkę zł. 72. 

Z powyższego wynika że paro a nawet 
kilkunastogroszowa różnica w cenie kilogra- 
ma cukru nie stanowi istotnej dla budżetu 
spożywcy oszczędności, a co zatem idzie na 
wzmożenie konsumpcji tego artykułu nie 
wpływa. 

Propaganda zwiększania spożycia cukru 
w Polsce idzie w dwóch kierunkach: Handlo 
wo - organizacyjnym i naukowo - reklamo- 
wym. 

Pierszy kierunek stanowią posunięcia 
zrzeszonego przemysłu cukrowniczego które 
zmierzają do ułatwienia, przy możliwie naj 
niższych kosztach przejścia produktu z ma- 
gazynu cukrowni do rąk konsumenta, co po- 
wierzone jest organowi sprzedaży central- 
nej — Bankowi Cukrownictwa. 

Bank Cukrownictwa prowadzi sprzedaż 
na podstawie opracowywanego Ściśle na ka- 
żdy okres operacyjny planu gospodarczego. 

Sprzedaż opiera się na 3-ch oddziałach w 
Warszawie, Poznaniu i Lwowie, pozatem na 
13 składnicach (jedna z nich znajduje się 
w Wilnie przy Polskim Lloydzie. Prowadzi 
ją Dyr. Rosikiewicz) Przyp. Red.) 

Organ Centralnej sprzedaży dąży do 
nawiązania możliwie najbliższego kontaktu 
handłowego z wszelkiego rodzaju instytuc- 
jami o charakterze społecznym,  komunal- 
nym i spółdzielczym. 

Instytucjom takim udzielane są specjalne 
dogodne warunki handlowe i finansowe. 

Również na specjalnie dogodnych warun- 
kach kredytowych sprzedawany jest cukier 
przemysłowi przetwórczemu. 

Propagandę reklamowo - naukową zaj- 
muje się komisja propagandowa komsum- 
pcji cukru. Śledzi ona bacznie wszelkie w 
tym kierunku poczynania przemysłu cukro- 
wniczego innych krajów oraz innych przemy 
słów i stosuje je na naszym gruncie. 

Wydano już szereg broszur, ulotek pro- 
pawowych omawiających naukowo i po- 
pułarnie właściwości cukru jako środka od- 
żywczego i t. d. 

Ostatnio Komisja Propagandy zdecydo- 
wała wzmocnić propagandę żywem słowem, 
głównie na Ziemiach Wschodnich. 

Specjalny prelegent objeżdża wsie i mia 
steczka wyglaszając popularne pogadanki, 
ilustrując je przezroczami oraz uzupełniając 
ie filmami propagandowemi. Chodzi bowiem 
o wpojenie w społeczeństwo następujących 
prawd: 

1) że cukru nie należy traktować jako 
przyprawę jedynie, dodającą spożywnym 
potrawom smak przyjemny, lecz traktować 
go należy jako środek odżywczy, niezbędny 
dla organizmu, dający mu siłę i zdrowie, 

2) że cukier, jeżeli przyjąć pod uwagą 
jego skoncentrowane właściwiści odżywcze, 
jest bezwględnie jedyną z najtańszych po- 
żywek, Ё 

3) že powiekszenie spožycia cukru po za 
korzyściami dla organizmu i zdrowia włas- 
nego daje krajowi i Państwu szereg korzy- 
ści, podnosi kulturę ziemi przez zwiększe- 
nie uprawy buraków, co daje zwiększenie 
rodzaju następujących po burakach ziemio- 
płodów, a więc i potanienie innych artyku- 
łów spożywczych. większe zapotrzebowanie 
na szereg materjałów i surowców krajowych 
co wzmaga przemysł i handel krajowy i da- 
ie pracę licznym rzeszom pracowników, da- 
je Skarbowi Państwa zwiększone dochody w 
postaci akcvzy i podatków, powoduje przy- 
pływ obcych walut i t. d. 

Po wysłuchaniu przez Ziazd obu 
referatów prezes Zagleniczny zamknął 
obrady. 

ом о 

Šniadanie. 

Q godz. 2-ej po poł. w górnej sali 
Hotelu Georges'a Rada Naczelna po- 
dejmowała uczestników zjazdu oraz 
zaproszonych gości wystawnem Śnia- 
daniem na sto pięćdziesiąt osób. 

W czasie Śniadania wygłoszono 
szereg okolicznościowych przemówień 
tudzież toastów. 

Rozpoczął je prez. ]. Zagleniczny, 
wznosząc toast na cześć P. Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej oraz Marszałka 
Piłsudskiego. Z. kolei toastowali Nacz. 
Dworakowski, prez. Folejewski, dr. 
Leon Nowakowski, p. J. Falewicz, 
Prez. Kogutnicki, Dyr. Psarski (ju- 
a. Starosta Iszora i szereg innych. 

* Śniadanie przeciągnęło się do godz. 
4 i pół po poł. 

O godz. 9-ej w salonach Hotelu 
Georges odbył się raut wydany przez 
Radą Naczelną Pol. Przem. Cukr. 

Program dalszych dni zjazdu. 

Zjazd potrwa jeszcze 2 dni. Dal- 
szy jego przebieg będzie miał cha- 
rakter bardziej towarzyski. 

Dziś w godzinach rannych goście 
zwiedzą Wilno. W południe udadzą 
się samochodami do Trok. Wieczo- 
rem miasto wydaje na cześć Zjazdu 
raut. 

Jutro rano— dalsze zwiedzanie Wil- 
na. 

Po południu wycieczka do Werek 
statkiem. 

Wieczorem rozwiązanie Zjazdu i 
wyjazd. 

* 

Zjazd Wileński Cukrowników wy- 
kazuje dużą sprążystość organizacji 
jego, co zawdzięczać należy Komite- 
towi organizacyj nemu, do którego 
wchodzą: Dyr. Rószkiewicz, p. J. Fa- 
lewicz oraz red. Przyrembel. 

  

p ZKZ W 
Ofiarności Sz. Czytelników polecamy 
zredukowanego niższego  funkcjo- 
narjusza kolejowego, chorego na 
gruźlicę, obarczonego rodziną. Ła- 
skawe ofiary przyjmuje adm. „Słowa* 

  

  

Kino „POLONJA“ 
wkrótce: rewelacyjny film 

„O czem się nie mówi 
rodzicom...* 

Wzruszający dramat, oparty na tle naj- 
bardziej dyskretnych przeżyć naszej 

młodzieży. 
W roli głównej Nina Vanna. 
  

a КИНИУРЖЫ 
W dniu 13 b. m. został poświęcony 
sklep KAPELUSZY DAMSKICH | 

DZIECIĘCYCH UBRAŃ 

|: „MARIA“ | 
REIKIA ESTA BRD KKTATA 

Т D.ZAREYŃ T 
powrócił 

i wznowił przyjęcie chorych. — 

пот; karetka „DODGE“, 

į do sprzedania, Želigowskiego 1 m. 18 į 

RASRECA CZESKA REM SEKTA NES CENNE PŚ 

GUTTIDSTNATESS DDRII: WEDARDZEREWCIE 

SIEŁDA WARSZAWSKA 
13 września 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

okazyjnie 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,96 

Belgja 123.94 124.25 123,63 
Holandja 357.40 358.30 356.50 

Stokholm 238,85 239,35 238,15 

Londyn 43,25 43.36 43,14 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryž 34,83 34.92 34,74 

Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja , 171,62,5 172.05 171.20 
Wiedeń 125,62 125.93 125.31 

Włochy 46,62 46,74 46.50 

Marka niem. w obrotach nieoficjał. 212.43. 

KRONIKA 
  

  

PIĄTEK 
. рг Wschód sł. g. 5 m. 06 

Podw.Krzyž. Zach. sł. o g. 18 m. 08 
jutro 

Nikodema z 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnia —13-1X 1928 r. 

Ciśnienie j 166 
średnie w m. | : 

Temperatura j z 
średnia ARE 

Opad za do- ) 2 
bę w mm. ] 

Wiatr j » м 2 
przeważający 1 Potudniowo-zachodni 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

Minimum zą dobę —9C. 
Maximum na dobę 16*C. 
Tendencja barometryczna: 
cisnienia. 

wzrost 

URZĘDOWA. 
— Nowy zastępca komendanta miasta 

objął urzędowanie. W _ dniu wczorajszym 
przybył z Warszawy i objął urzędowanie 

nowomianowany zastępca komendanta poli- 
cji m. Wilna komisarz Lewandowski. Pan i 
Lewandowski pełnił dotychczas służbę w ko 
mendzie m. Warszawy. 

— Osobiste. Nacz. Wydz. Bezpieczeń- 
stwa p. S$. Kirtiklis wyjechał na urlop. 

MIEJSKA. 
— (v) Subsydja miejskie na obiady w 

żydowskiej taniej kuchni. Wydział Opieki 
Społecznej przy Magistracie m. Wilna wy- 
asygnował ostatnio 2.402 zł. i 40 gr. tytu- 
łem subsydjów dla taniej kuchni żydowskiej 
za 2241 Obiadów wydanych przez tą kuchnię 
w miesiącu sierpniu r. b. 

— Ku uwadze płatników podatków bez- 
pośrednich. Przypominamy, że w bieżącym 
miesiącu płatne są następujące podatki: do 
15-go wpłata podatku przemysłowego od 

obrotu, osiągniętego w sierpniu przez przed 
siębiorstwa handlowe I i II kat. i przemys- 
łowe I - 4 kat., wpłata podatku dochodowe- 
go od uposażeń służbowych, emerytur, i wy 
nagrodzeń za najemną pracę w ciągu sied- 
miu dni po dokonanem potrąceniu. Ponadto 
płatne są zaległości odroczonych łub rozło- 
żonych na raty lecz płatnych we wrześniu. 

UNIWERSYTECKA. 
— S Min. komunikacji dla studen 

tow U.S.B. Ministerstwo Komunikacji wyda 
ło rozporządzenie ustanawiające na rok szk. 
1928 - 29 szereg stypendjów dla zwyczaj- 
nych studentów szkół akademickich w Pol- 
sce. Z ogólnej liczby na Uniwersytet Ste- 

fana Batorego przypadło jedenaście sty- 
pendjów po 120 zł. miesięcznie dla studentów 
wydziału prawa. ŻE mi 

Stypedziści, którym Min. Komunikacji 
przyzna stypendja na nadchodzący rok szk. 
będą je otrzymywali i w następnych, aż do 
Koń na studjów. Podczas feryj letnich 
obowiązani będą odbywać płatną praktykę 
na służbie kolejowej. ы 

Podania o te stypendja należy składać 
do 1-go października za pośrednictwem Uni- 
wersytetu. 

SAMORZĄDOWA. 
— Sejmik Święciański na W. F. i.P. W. 

Sejmik Święciański na ostatniem swem po- 
siedzeniu uchwalił dodatkowo sumę 1500 zł. 
na akcję Wychowania fizycznego i przyspo- 
sobienia wojskowego. 

RÓŻNE. 
— Walka ze „znacharstwem*. Dn. 20 

b. m. wchodzi w życie zarządzenie departa 
mentu zdrowia, na mocy którego władze 
prowincjonalne administracji ogólnej pocią- 
gać będą do odpowiędzialności wszystkich 
znachorów i „cudotworców*. 

Pozatem szeroka propaganda prowadzona 
wśród ludności ma się przyczynić do wytę- 
pienia znachorów i cudotwórców, których 
praktyki tak szkodliwie odbijają się na lud- 
ności wiejskiej. : 

— (v) Dominikanie irancuscy w Wilnie. 
W ostatnich dniach OPM, do Wilna dwaj 
księża dominikanie — O. Dumont i O. Omer 
z Lille. Ostatni zatrzymali się,u księży Mi- 
sjonarzy. O. Omer jest rektorem seminarjum 
duchownego w Lille. 

Seminarjum to jest poświęcone kandyda- 
tom Rosjanom i kształci księży w obrządku 
wschodnio - słowiańskim. 

Pobyt księży dominikanów w Wilnie po- 
trwa prawdopodobnie około jedengo miesią 
ca. 

— „Tydzień dziecka”. Jak się dowiadu- 
jemy w czasie trwania „Tygodnia dziecka” 
odbędą się odczyty — pogadanki dla rodzi 
ców dzieci szkół powszechnych połączone z 
atrakcjami wokalno - muzycznemi. a 

W tych dniach jak je nazwano „Wieczo- 
rach dziecka” wezmą udział pp. lekarze Szk. 
powszechnych oraz wychowawcy  poszcze- 
gólnych szkół. Wieczory te odbędą się we 
wszystkich dzielnicach i punktach miasta 

. w=g następującego prowizorycznego planu. 
Dr. Bohuszewska wygłosi odczyty w szko 

łach powszechnych Nr. 3 ul. Ostrobramska 
5; Nr. 18 — ul. Raduńska 56; Dr. Jankowska 
w szkołach Nr 22 M. Pohulanka 8 i Nr. 16 
—Mickiewicza 60; Dr. Gołyński w szkołach 
Nr 6 ul. Wiłkomierska 31 i Nr. 27 — Kal- 
waryjska 73; Dr. Popławska w szkołach Nr 

1 ul. Żeligowskiego 1, Nr. 10 Pańska 7 i Nr 
30 — ul. Dobrej Rady 24; Dr. St. Brokowski 
w szkole Nr. 7 — ul. Szeptyckiego 9 i Dr. 
Dembski w szkołach Nr. 24 — ul. Mostowa 
7, Nr. 11 — ul. Zarzecze 5 i Nr. 46 — ul. 
Antokolska 106. 

— (v) Zjazd Komendantów P. W. i W. 
F. Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. W dn. 
23 b.m. odbędzie się w Wilnie zjazd Komen- 
dantów P. W. i W. F. Stowarzyszeń Mło- 
dzieży Polskiej na terenie D. O. K. III. 

. Początek zjazdu nastąpi w dniu 22 b.m. 
wieczorem. 

— (v) Żydzi a „Tydzień dziecka”. W 
związku z imprezą acz dziecka” który 
się ma odbyć w najbliższych dniach sena- 
tor rabin Rubinsztejn rozesłał ostatnio ma- 
terjał propagandowy w jezyku żydowskim | 
do rabinów zamieszkałych na prowincji z 
prośbą o zorganizowanie przez nich miejsco- 
wych akcyj na rzecz „Tygodnia dziecka“. 

— Sprzedaż koni wybrakowanych woj- 
skowych. W dniach 21, 25, 28 b.m. i 2 10 
r.b. odbędzie się na rynku  Kalwaryjskim 
sprzedaż z licytacji koni wybrakowanych z 
wojska. Ogólna ilość koni wszystkich typów 
będzie około 260. Prawo do kupna przysłu- 
guje wszystkim, bez jakichkolwiek zaświad- 
czeń. Początek licytacji o 9 rano. 
— Jak wygłąda aktywa i pasywa m. Wil 

na. Pisaliśmy swego czasu, że amerykań- 
skie sfery finansowe zainteresowane stanem 
finansowym dużych polskich miast zwróci 
ły się do Ministerstwa z prośbą o przysłanie 
im materjału ilustrującego stan finansowy 
dziesięciu największych miast w Polsce. Mi 
nisterstwo uznało Wilno, jako jedyne z tych 
a: i poleciło opracować odnośny mater- 
al. 

Obecnie dowiadujemy się, że Wydział sa 
morządowy Urzędu Wojewódzkiego prze- 
słał już część danych dotyczących majątku 
i zadłużenia miasta. Z materjału tego korzy 
stając dowiadujemy się, że stan majątkowy 
Wilna (ziemie. nieruchumoście oraz przed- 
siębiorstwa) obliczony przy parytecie 1 ru- 
bel —4.56 zł., wynosi 73.414.000 zł., stan zaś 
zadłużenia około 8.500.000 zł. przyczem dług 
rządowi rosyjskiemu pokrywa się częściowo 
zobowiązaniami tegoż rządu. 

Dalsze dane, dotyczące dochodów i wy 
datków przesłane zostaną w dniach najbliż 
szych. 

TEATR I MUZYKA. 
„Teatr Polski (sala „Lutnia* „Oficer 

gwardji'* — Molnara, jest to komedja o prze 
wrotności kobiecej. Znakomity autor ujął tę 
znaną prawdę niezmiernie oryginalnie i cie- 
kawie i uczynił z niej widowisko, trzymają- 
ce słuchacza w ustawicznem napięciu, nie 
szczędząc i brzydszej płci jej właściwych 
cech ujemnych. Widowisko to swą treścią 
jest dostępne tylko dla publiczności inteli- 
gentnej, która też się doskonałe czuje na 
niem. 

Dziś „Oficer gwardji“. 
— Popołudniówka niedzielna. W niedzie 

lę o g. 5-ej p.p. grana będzie po raz ostatni 
w sezonie „Moralność pani Dulskiej". Ceny 
od 20 groszy. 

— Najbliższa premjera. W poniedziałek 
na repertuar Teatru Polskiego wchodzi prze 
zabawna komedja Hennequina i Collusa „Pa- 
nienka bez znaczenia”. 

, Nowość ta wywołała żywe zainteresowa 
nie tem większe, że po raz pierwszy wystą- 
pią w AU artystki: T. Granowska -Wo 
dzicka z Teatru Krakawskiego i J. Zakrzyń- 
ska z Teatru Lwowskiego. 

— Koncerty orkiestry Namysłowski 
wyznaczono na sobotę 22 b. m. i niedzielę 
23 w Teatrze „Reduta”, oraz w niedzielę 
23 b. m. o g. 12 w południe (poranek dla 
młodzieży) w Teatrze Polskim. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Kowlu 
aa Stefana Žeromskiego p. t. „Sulkow- 

ski“. 
WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Z okna na bruk. Dn. 13 b. m. 4-letni 
Mojżesz Straż (Kopanica 12) wypadł przez 
okno na bruk, rozbijając sobie głowę. 

Poszkodowanemu pogotowie udzieliło 
pomocy. 

— Kłótnie małżeńskie. Dn. 11 b. m. wy- 
szła z domu 30-letnia Chasia Ickowicz (Pry- 
watny zaułek 3), zabierając z sobą ubranie 
oraz inne rzeczy. Mąż Chasi Szołom Icko- 
wicz zwrócił się o pomoc do policji. 
= Poszukiwania dotychczas ni edały skut- 

w. 
— Zakłócenie spokoju. Policja m. Wilna 

miała nocy ubiegłej, dwa wypadki ostrego 
zakłócenia spokoju. W obydwóch wypad- 
kach nadmiar energji wyładowany został 
przy pomocy strzelania z rewolweru, a co 
gorsze winnymi tych gorszących zajść byli: 
oficer jednego z miejscowych pułków arty- 
lerji oraz student U.S.B., ten ostatni b. fun- 
kcjonarjusz policji. Jakkolwiek w obydwu 
wypadkach obeszło się bez rozlewu krwi je- 
dnak sam fakt strzelania na ulicy powinien 
pociągnąć za sobą sankcje karne. 

— Strzały w gmachu Komendy policji. 
Dn. 13 b. m. o godz. 16 posterunkowy P.P. 
bawiąc się w gmachu komendy wojewódz- 
kiej z rewolwerem, spowodował strzał, ra- 
niąc w brzuch drugiego posterunkowego 231 
letniego Jana Lui as, Poszkodowa 
nego w stanie ciężkim dostawiono do szpi- 
tala żydowskiego. 

p EE SZER ZEENM CZU ORNE CHEM 

, Kursy języka lifewskiego 
dla dorosłych. 

B Praca na kursach rozpocznie się 17 

ł zjum litewskie o godz. 7 — 8 wiecz. 
Filipska 12. —o 

września o godz. 6 wiecz. laformacyj 
udziela się w lokalu kursów—gimna- 

| 2 i amsm 
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„Okretem“, „uroczym  yachtem“. | płatnymi pasażerami. | mają powo. 
lakby do tego tęsknił, poznawszy raz 
roskosz niezmąconą pływania pod 

Żaglem, Dziś najmuje brudną żaglów- 
kę z Gdyni i płaci za podróż do 
Helu 10 złotych od osoby. Czy że- 
gluga państwowa nie mogłaby dosto- 

„ SOwač do przyjmowania, powiedzmy 
* BDO 16 --24 pasażerów (bo mniej nie 

Opiaci się ze względu na  restaurato- 
Ta), kilka niewielkich żaglowców? Na- 

; bycie statku, lub nawet jego zbudo- 
»› wanie będzie cząstką nieznaczną kosz- 

tu „Gdańska”; przeróbka, urządzenie 
kilku kajut i salonu na pokładzie lub 
Pod pokładem (na mniejszych) może 

być dokonane „domowemi” środkami, 
ez opłacania się obcemu kapiiałowi 

Wrogiemu nam robotnikowi. W cza- 

Sie swych kursów letnich taki state- 
czek może przewozić drobnicę, jako 
dopełnienie balastu i pasażerów; po 
sezonie kąpielowym pracować narów- 

z innemi transportowcami, żeby 
znów z wiosną oczyścić się, umalo- 

Wać i służyć letnikom i propagandzie 
morskiej. Przy sposobności dodam, 

e w Anglji, przy rozwiniętym  yach- 
tingu, przy pospolitości wrażeń mor- 
Skich, co roku organizowane bywają 
Na wielkich, specjalnie z angielskim 
Omiortem, urządzonych żaglowcach 
Wuletnie odróże naokoło Świata z 

dzenie. 

Jakie i skąd brać żaglowce. 

Z rozmaitości zadań wynika mno- 
gość potrzebnych typów.  Naogół 
pierwsze z kolei były mniejsze (po- 
brzeżnictwo i żegluga bałtycka) oraz 

niezbyt duże, ale zdolne już do że- 
glugi oceanicznej, średnie, zaczynając 
od wielkości „Iskry* i wyżej do jakich 
1500 t. wyporności, które będą pio- 
nierami naszej ekspansji egzotycznej. 
To są właściwie te „małe tonaże”, o 
które chodziło, mając jeszcze i tę za- 
letę, że niewielkie i niekosztowne mo- 
tory pomocnicze mogą na nich być 
istotną pomocą przeciw wszelkim do 
legiwościom:żaglowców. Większe (wiel- 
kości „Lwowa”) oraz zwłaszcza zu- 
pełnie wielkie 4-0 masztowe barki 
znajdą zastosowanie dopiero po usta- 
leniu stosunków handlowych z pół- 
kulą południową, łatwo zresztą dają- 
cych się przewidzieć przy naszym 
eksporcie drzewa, cementu i t. d, a 

imporcie bawełny, saletry, wełny z 
Australji i licznych „towarów kolon- 
jalnych“. Większe ponad 6000 ton 
wyporności żaglowce nie są wskaza- 

ne, gdyż z niedocieczonych przyczyn 

może poprostu przypadkiem, tłuma- 

czącym sprawę wobec ich nieznacznej 
ilości, padały najczęściej po krótkiej 
karjerze ofiarą katastrof: w ciągu 
pierwszych dwu dziesiątków b. stu- 
lecia zginęły „Maria Rickmers“, 
„Thomas W. Lawson“, „Protosi“, 
„Preussen“, „Douaumont“, wiekszošč 
czołowych pod względem wielkości 
żaglowców. Nie należy z tego wnio- 
skować 0 wogóle niedostatecznych 
zaletach morskich żaglowców: nasz 
„Lwów”, krzepki staruszek, który 60 
lat chodzi sobie po oceanach, jest 
jednym z wielu przykładów ich wy- 
próbowanej dzielności. 

Skąd brać te statki? Przy obecnej 
konjunkturze szukać okazyjnego kup- 
na na wielkich rynkach okrętowych, 
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych 
oraz Anglji, jeśli chodzi o solidną 
budowę ze stali. Wogóle większe to- 
naże i stalowe — tylko kupować, 
choćby dla tego, że nie mamy czysto 
polskich warsztatów okrętowych (kto 
wie zresztą, czy nie dałoby się spró- 
bować, jeśli chodzi o małe statki 
morskie, nadwiślańskich budowni, np. 
Tow. Tr. i Żegl. w Warszawie, które 
sporo żelaznych statków wydały: prze- 
holować Wisłą na pływakach pusty 
kadłub zawsze można. 

Jeżeli zaś chodzi o mniejsze żaglo- 

wce, obok korzystania z okazji, należy 
w celu natychmiastowego użytkowania 
własnego surowca i wciągnięcia fa- 
chowtów przystąpić do realizacji budo 
wni statków drewnianych. Pomysł nie 
nowy. Wzywał do założenia takich 
warsztatów nad dolną Wisłą w r. 1920 
„Yachtsman* pisząc o „Żaglowcu w 
przyszłej flocie handlowej Polski“ 
(„Naród* z 24. 12. .20); niezależnie 
od niego w artykule wypo wiadającym 
it dentycznie wszystkie te same myśli, 
co artykuł „Yachtsmana*, p. Wł. Su- 
ski, kpt. mar. handl. („Žeglarz Polski“ 
Nr. 8 r. 1922), wzywa za p. inž. Gor- 
działkowskim do budowy floty żaglow- 
ców drewnianych własnemi siłami. Po 
wstałe od tego czasu liczne warsztaty 
łodzi (p. Bryzemejstra, p. Urbaniaka 
i t. d.) dowiodły, że sił fachowych nam 
nie brak; nasi konstruktorowie okręto- 
wi, młodzi adepci tej sztuki będą mie- 
li, może niezbyt zyskowne ale bardzo 
ciekawe i pouczające pole do pracy. 
Trzeba tylko inicjatywy, koordynacji i 
zasiłków ze strony rządowej. Warszta 
ty otrzymywałyby kredyt w postaci bu 
dulca, więc najmniej uciążliwy dla 
skarbu; statek po ukończeniu i zaaseku 
rowaniu byłby płacony przez właści- 
ciela z pożyczki zahypotekowanej na 
statku, małoprocentowej w wysokości 
2/3 wartości. W ten sposób mogliby. 

dojść do własnych statków ludzie nie- 
posiadający dużego kapitału, lecz ener 
gję, wiedzę i przedsiębiorczość; kaszu- 
bi, dziś bogacący się na terenach przy 
portowych i letniskach, powinniby być 
odpowiednio zainteresowani. Nie się- 
gając tak wysoko jak Amerykanie, któ 
rzy niedawno jeszcze budowali okręty 
do 7000 t. wyporności z drzewa, moż- 
na za przykładem praktycznych Estów 
budować statki do 500 R.T. brutto, od 
bywające podróże do Morza Sródziem 
nego, a nawet do Zatoki Meksykań- 
skiej; oczywiście statki dla pobrzeżni- 
ctwa i wycieczkowe o których była 
mowa; a także dla potrzeb rybactwa; 
wiec nietylko reparacja kufrów, nie- 
tylko uzupełnienie do potrzebnej iloś- 
ci kutrów obecnie posiadanego przez 
naszych rybaków typu (najlepsze i naj 
liczniejsze są w rękach niemieckich 
helan), lecz także większe statki ryba 
ckie dla dalszych terenów Bałtyckich 
o których mówi prof. M. Siedlecki 
(„Morze r. 1927). Śmiały rybak na 
takim stateczku zapuszczałby się i da- 
lej: nie większemi žeglowali i žeglują 
Norw egowie z Bergen na Murman a 
do Bergen fjordami może dostać się za 
wsze ten co nie obawia się otwartego 
Bałtyku; znam zresztą polaka, koman 
dora rezerwy P., który na parę lat 
przed wojną tak zawędrował na Mur- 

mański brzeg. Motory, w które powin- 
na być zaopatrzona większość tych 
statków, mogłyby też w najdoskonal- 
szym typie być budowane w Połsce po 
porozumieniu się z wszechświatowym 
potentatem w tej dziedzinie — firmą 
„Burmeister — Wain“; tak, o ile mi 
wiadomo, postępowały już inne kraje. 

Prócz tego, piękny rozkwit yachtin 
gu rzecznego i dzielność naszych mor- 
skich yachtsmanów pozwala przypusz- 
czać, że i yachty, przynajmniej yachty- 
krążowce, budowałyby się w tych war 
sztatach, napewno lepsze i nowocześ- 
niejsze niż nabywane zrzadka zagrani- 
cą*). 

Yachtsman. 

Atlikus 
rr 

< 

*) Odcinek niniejszy kończy cykl ar- 
tykułów Yachtsmana o nowym sporcie że- 
glarskim zamieszczonych w numerach „Sło- 
wa“ z dnia 2. 8. pod tytułem „Wczoraj a 
dziś”, 8. 8. p. t. Uwagi obserwatora z tą- 
du“, 14. 8. p. t. „Terminologja żegiarska” 1 
13. 9. p. t. „Uwagi obserwatora z lądu".



4 5 12 0 O 

  

    

Uroczystošei w N-Wi- 
lejce 

poświęcenie kamienia wodne 
go pod budowę rzeźni miejskiej, 
boiska sportowego i miejskiej 
biblioteki i czytelni w N.-Wilejce. 

W dniu onegdajszym w Nowej- 
Wilejce z inicjatywy miejscowych władz 
komunalnych odbyły się trzy uroczy- 
stości poświęceń a mianowicie: 1) 
kamienia węgielnego pod budowę 
gmachu nowej rzeźni miejskiej, która 
zbudowaną zostanie według najnow- 
szych wymagań technicznych i higje- 
nicznych. Koszta budowy tego gma- 
chu wyniosą od 70 do 80000 zł.; 
urządzony zostanie dla 12 sztuk byd- 
ła przy jednorazowym uboju. 

2) miejskiego boiska sportowego 
przeznaczonego dla dzieci szkół pow- 
szechnych i członków miejscowego 

oddziału 
przysposobienia wojskowego. Plac 
pod boisko, znajdujący się na wy- 
sepce rozłożystej w tym miejscu rze- 
ki Wilji, podarowany został miastu 
przez jednego zamiejscowych fabry- 
kantów i 3)  nowozorganizowanej 
miejskiej bibljoteki i czytelni. 

Wszystkich 3-ch poświęceń doko- 
nał miejscowy ks. dziekan Ejdziułto- 
wicz, wygłaszając po każdym dokona- 
nym akcie okolicznościowe przemó- 
wienie. W uroczystościach tych wzięli 
udział przedstawiciele miejscowych 
władz rządowych, komunalnych i 
wojskowych, zaś z ramienia miasta 
Wilna szef wydziału rzeźni i rynków 
p. Łokuciewski. 

Na zakończenie tych uroczystości 
tegoż dnia wieczorem w miejscowej 
sali „Ada“ odbyła się wspólna towa- 
rzyska biesiada urządzona przez Ma- 
gistrat m. N.-Wilejki. 

Z pośród wszystkich przemówień 
wygłoszonych w czasie tej uczty pod- 
kreśleniu godne jest patrjotyczne 
przemówienie miejscowego rabina, 
który podkreślając lojalność miejsco- 
wych żydów wobec władz paristwo- 
wych, nawoływał uczęstników do wy- 
tężonej i energicznej pracy dla dobra 
Rzeczypospolitej. 

Polskie Towarzystwo 
Ustawodawstwa Krymi- 

nalnego. 
Polskie Towarzystwo Ustawodawstwa 

Kryminalnego z siedzibą w- Warszawie, two 
rzące jednocześnie grupę polską Międzyna- 
rodowego Zrzeszenia prawa karnego, przy- 
stąpiło do utworzenia swej Delegatury w 
Wilnie. Jak wiadomo, Towarzystwo to ma 
na celu współdziałanie w pracach kodyfika- 
cyjnych prawa karnego w Państwie Pel- 
skiem ze szczególnem uwzględnieniem prac 
wydziału karnego Komisji  Kodyfikacyjnej 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz międzynaro- 
dowych zagadnień kodyfikacyjnych w za- 
kresie ustawodawstwa kryminalnego. Zada- 
niem Delegatur utworzonych w Wilnie, w 
Krakowie, we Lwowie i w Poznaniu, będzie 
popieranie celów Towarzystwa wśród pra- 
wnictwa miejscowego, szerzenie zaintereso- 
„wania się kwestjami zarówno teoretycznemi 
jak i praktycznemi z dziedziny prawa kar- 
nego, a to za pomocą referatów, zebrań dy- 
skusyjnych, przez udostępnienie materja- 
lów ustawodawczych i t. p., wreszcie utrzy- 
mywanie łączności pomiędzy sferami praw- 
niczemi miejscowemi a centralą Towarzy- 
stwa w Warszawie oraz innemi delegatu- 
rami. 

Kierownictwo Delegatury Wileńskiej po 
ruczone zostało p. dr. Stefanowi Glaserowi, 
prof. Uniwersytetu Stefana Batorego. 

Lokal Delegatury mieści się w Prokura- 
turze Sądu Apelacyjnego. Tam też znajdują 
się do użytku członków Towarzystwa wy- 
dawnictwa urz ędowe Komisji Kodyfikacyj- 
nej, komunikaty Komisji współpracy mię- 
dzynarodowej, komunikaty zagranicznych 
komisyj i urzędów -kodyfikacyjnych etc. 

. Zebrania dyskusyjne z referatami będą 
się odbywać w pierwszą środę każdego mie 
siąca o godz. 6-ej wiecz. (pokój 207(. Na 
pierwszem zebraniu, które odbędzie się 17 
października, wygłosi prof. Glaser referat na 
temat „Najnowsze kierunki w. prawie i pro- 
cesie karnym". 

Składka członkowska wynosi rocznie 
zł. 15. W tem mieści się już opłata człon- 

„kowska dla międzynarodowego Zrzeszenia 
prawa karnego (Associaton intern. de Droit 
penał). Członkowie otrzymują bezpłatnie wy 
dawnictwa Komisji Kodyfikacyjnej i Między 
narodowego. Zrzeszenia prawa karnego: 
kwartalnik p. t. Revue intern. de Droit penal. 
Zgłoszenia na członków oraz wpłaty przyj- 
muje p. Michniewiczówna w Prokuraturze 
o, Apelacyjnego w Wilnie (pokój Nr. 

MAURYCY LEBLANC. 

Agencja Barnett i Spółka” 
Kropie, które giną. 

Przy drzwiach, prowadzących do 
obszernego pałacu, który zamieszkiwa 
ła baronowa Asserman, rozległ się 0- 
stry dzwonek. Natychmiast nadbiegła 
zwinna pokojówka i powróciła do 
swej pani, z biletem wizytowym na ta- 
cy. 

х — Ten pan zapewnia, že pani ba- 

ronowa oczekuje go, — oznajmiła. 
Pani Asserman spojrzała na bilet, 

na którym były wydrukowane następu 

jące słowa: Agencja Barnet i Spółka. 
Pomoc gratisowa. 

Zaprowadź tego pana do mego bu- 

duaru. Walerja, piękna Walerja, jak 

nazywano ją, niestety już od trzydzie- 

stu lat, była obecnie kobietą korpu- 

lentną, bogato ubrana, starannie u- 

szminkawaną i pełną jeszcze preten- 

syj. Na twarzy jej malowała się pycha 

i upór, łagodzony dziwnie słodkim 

chwiłami wyrazem ust, który dodawał 
jej uroku. Żona miljonera Assermana, 

dumną była z luksusu, jaki ją otaczał, 

ze swego pałacu, ze wszystkiego, co 

wychowania fizycznego i. 

LYRK. 
"Wyniki walk. 

Wczoraj w 27 dniu turnieju walczyły 3 
pary. . 

‚ № pierwszem spotkaniu Garkawenko w 
ciągu 25 min. nie mógł uporać się ze zwin- 
nym jak kot, i wymykającym się z najnie- 
bezpieczniejszych momentów  Szezerbiū- 
skim. Walkę przerwano z wynikiem remi- 
sowym. 

W drugim spotkaniu ładną walkę sto- 
czyli Ducman i Szulc. <wyciężył ten osta- 
tni w 32 min. 

W ostatniej walce, decydującej Rasso, 
walczy tym razem, bardzo, jak ną niego, 
przyzwoicie i zwyciężył Helczera w 32 min, 
Rasso oszołomiony zwycięstwem, prezento- 
wał swą muskulaturę przed publicznością. 

Dzis dalszy ciąg walk zoliżającego się 
ku końcowi turnieju. 

HN RE TI PRIES 

Słońce znajduje się w podeszłym więk, 
P. Charles Nordman, astronom - fel 

tonista paryskiego „Matin'a*, zapatruje się 
pesymistycznie na słońce, że jest ono moc- 
no wyczerpane ze starości. Przeciwny daw- 

j zasadzie, wytworzonej jeszcze w staro- 
nym Rzymi „Natura non facit sal- 

tum*, twierdzi, zasadę tę można zasto- 
sować do rozwoju przyrody, w której prze- 
miana gatunków odbywa się rzeczywiście 
powoli, stopniowo. Ale ta powolność nie mo 
ży być stosowana do wielkich ewolucyj a- 
stralnych, gdzie nagłe katastrofy zdarzyć się 
mogą z dnia na dzień. Praca atomów, oraz 
różnych elektronów, wytwarzających Świa- 
tło, doprowadza w końcu do tego, że atomy, 
zużywszy siłę produktywną, nie wytwarza- 
ją juź elektronów. W tym stanie, atomy prze 
stają nagle promieniować, nie wysyłając 
poza siebie ani światła ani siepła, ponieważ 
jedno i drugie wytwarza się za pomocą cią- 
głego a szybkiego obrotu własnego jądra. 

Astronom angielski, jeans, wykazał do- 
wodnie, za pomocą ścisłych a przekonywu- 
jących obliczeń, że: łos, trwałość, ciągłość, 
życie i ewolucje gwiazdy świetlistej a ży- 
ciodajnej, lecz znajdującej się już w pode- 
szłym wieku, zaniknąć mogą nagle, równo- 
cześnie z osłabieniem siły promieniowania 
atomów. W danej chwili, kiedy temperatu- 
ra wewnętrzna i nacisk środkowy gwiazdy 
świetlistej dojdą do maximum zużycia pew- 
nych wartości, wówczas wszystkie atomy 
tracą nagle i bez przejścia pewną ilość ele- 
ktronów. Z tą właśnie chwilą, chwilą prze- 
łomu, (można to również nazwać momen- 
tem przepracowania wewnętrznego), ciepło 
promieniejące na zewnątrz, za sprawą potę- 
gi wewnętrznej, może nagle ustać, a przy- 
najmniej ulec szybkiemu osłabieniu. 

Życie i bytowanie gwiazdy starzejącej 
się zastosować można w całej pełni do na- 
szego słońca. Znajduje się ono bezwątpie- 
nia w stadjum wewnętrznego przepracowa- 
nia. Wówczas zatem ulec może szybkiej ka- 
tastrofie wyczerpania się atomów, nie wy- 
dzielających już w dostatecznej ilości ele- 
ktronów, a więc pozbawionych promienio- 
wania ciepłem i Światłem. Siła ta jednak 
wzmacnia się lub słabnie, w stosunku do 
wewnętrznej pracy gwiazdy, chylącej się do, 
zaniku. 

Ten również wytłumaczyć można pewne 
geologiczne perjody, przez jakie nasza pla- 
neta przechodzić się zdaje, Są to, objawy 
sporadyczne, następujące po sobie w ten 
sposób, że tych nagłych zmian nie można 
sobie wytłumaczyć inaczej jak właśnie za 
pomocą wzmagających się i słabnących 
emanacyj słonecznych. 

Zachodzi kwestja jeszcze ważniejsza: 
Atomy naszego słońca, będącego gwiazdą 
chylącą się do upadku, nie wytwarzają już 
z siebie elektronów a przynajmniej wytwa- 
rzają,je w sile coraz się zmniejszającej. Wol 
no zatem przewidywać, że nadejdzie może 
niebawem taki moment krytyczny, że ele- 
ktrony przestaną się zupełnie wytwarzać. 
Nastąpić to może nagle, bez przejścia, a wła 
śnie wbrew przestarzałej zasadzie: natura 
non facit saltum. W dniu tym przestanie 
słońce promieniować Światłem i ciepłem. 

Życie gwiazdy starzejącej się gotować mo- 
że katastrofalne niespodzianki. 

Chwila ta, czy ten przełom gwałtowny, 
może przyjść na nas z dnia na dzień, może 
w tym roku jeszcze może w przyszłym a 
może prędzej. Ale, z drugiej strony, ten pro- 
ces wyczerpania trwać może jeszcze tysią- 
ce, może miljony lat. jednakże raz nastąpić 
musi. Będzie to śmierć gwałtowna, która 
nas pogrąży w nicość, poprzedzoną wielkim 
cieniem PPN o nocy. 

Koniec świata naszego będzie nagły. 

"Ze świata 
— Proces trwający 116 lat. Niedawno 

został zakończony polubownie najstarszy 
chyba proces na świecie, bo trwający od 
1812-go r. czyli przez 116 lat. Przed rozpo- 
częciem wojny w 1812-ym r. rząd amery- 
kański zajął Szkuner „lord Nelson*, będący 
prywatną własnością niejakiego  Janeesa 
Crooksa. Wkrótce potem „lord Nelson* zo- 
stał zatopiony: Właściciel wniósł przeciw rzą 
dowi amerykańskiemu skargę o odszkodo- 
wanie w wysokości 2,999 dol. Rozpoczął się 
proces, który ciągnął się przez całe 116 lat 
i kto wie, kiedy zostałby wreszcie zakończo- 
ny, gdyby rząd waszyngtoński, znudzony 
widocznie przewlekłym sporem o parę ty- 
sięcy dolarów, nie zgodził się wypłacić od- 
szkodowania w wysokości 23,644 dolarów. 
spadkobiercy zgodzili się na tę sumę, choć 
podobno, gdyby się uparli i wygrali sprawę, 
to rząd Stanów Zjednoczonych musiałby im 
wypłacić odszkodowanie z procentami za 
116 lat, a procenty od 2.999 dolarów przez 
116 lat wyniosłyby tylko ponad 14,000,000 

    s 

    

Ne
 

  

    

  

posiadała. Kronika towarzyska zarzu- 

cała jej kilka awanturek miłosnych i 

nawet twierdzono, że mąż żądał z tego 

powodu rozwodu. 
Przed udaniem się do buduaru, pię- 

kna Walerja, weszła do pokoju męża, 

który od dłuższego czasu był cierpią- 

cy. Zapytała go o zdrowie i niedbale 
poprawiła poduszki pod głową. 

— Czy ktoś dzwonił? — wyszep- 

tał chory. 
— Tak, — odrzekła, — to ten de- 

tektyw, którego mi tak polecano. Po- 
dobno jest zupełnie nadzwyczajny. 

— To doskonale, — szeptał ban- 
kier. — Tak mnie ta historja niepokoi 
i mimo że ciągle o tem myślę, nic nie 
rozumiem. 

Walerja była widocznie również 
zaniepokojona i bez słowa odpowiedzi 
pośpieszyła do swego buduaru. Znala- 
zła tam młodzieńca smukłego o szero- 
kich ramionach, o wyrazie energicznej 
twarzy wzbudzającym zaufanie, lecz 
ubranego w dziwnie wytartą przycia- 

snawą matynarkę. Skóre na twarzy 

miał dziwnie grubą, koloru cegły. Z 

poza monokla spoglądały oczy zimne, 

drwiące, pełne Życia. į 
— Pan Barnett? — zapytała baro- 

nowa. 

  

SPORT. 
WIOŚLARKI WILEŃSKIE DEBIUTUJĄ W 

WARSZAWIE. 

Wczoraj wieczorem wyjechały do Warsza 
wy na zawody jubileuszowe warszawskie- 
go klubu wioślarek dwie osady  wioślarek 
wileńskich, wil. T-wa Wioślarskiego i A. Z. 
S-u. Osady te są obecnie najsilniejszemi w 
Wilnie i niewątpliwie na terenie ogólnopol- 
skim (taki charakter będą miały regaty war- 
szawskie) godnie zareprezentują  wileńską 
klasę wioślarską pań). AZS'u pokonała osa- 
dę Warz. T-wa  Wioślarek, a przed kilku 
dniami ulegla ona osadzie Wil. F. Ww. 

Sfery sportowe z niecierpliwością ocze- 
kują na komunikat z wynikami regat. 

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY MŁODZI- 
KÓW. . 

„W dniu 23 b. m. odbędzie się w Wilnie 
trójbój lekkotletyczny młodzików o nagrodę 
przechodnią ośrodka wychowania fizycznego 
— Wilno. 

. Zapisy zawodników przyjmują się do 15 
bież. mies. 

KOPIRATA TATSIA 

RADJO. 

Piątek dn. 14 września 1928 r. 

13,00 : Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

17,60 17,20: Odczytanie programu dzien 
nego i chwilka litewska. 

17,25 17,50 Transmisja z Krakowa: 
Odczyt „pt. „Z życia pyłku roślin* wygłosi 
dr. Kazimierz Rouppert. 

18,50—19,00: Transmisja z Warszawy: 
Koncert popołudniowy w wykonaniu orkie- 
stry mandolinistów pod dyr. Leonidasa 
Aleksandrowa. W programie: Mascagni, 
Dworak, Brahms i inni. 

19,05 - 19,30: Audycja krajoznawcza dla 
dzieci w wykonaniu Marji Kwolekówny z 
partnerami. 

19,30 — 19,55: „Skrzynka pocztowa” ko- 
respondencje bieżącą omówi Kierownik 
Programowy Polsk. Radja w Wilnie Witold 
Hulewicz. 

19,30 109,55: Odczytanie programu na 
sobotę i komunikaty. 

20.15 - 22.00: Transmisja koncertu sym- 
fonicznego z Warszawy. Wykonawcy: Orkie 
stra pod dyr. Józefa Ozimińskiego. W pro- 
gramie utwory Beethovena, Schuberta, Men 
delsohna i inych. 

22,00 27,30: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne. 

шОННЕ Щ 

Oboleszczenie, 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil- 

nie niniejszem podaje do wiadomości, iż 
na dzień 18 września br. w lokalu Dyrekcji 
Lasów o godz. 12:ej w południe został wy- 
znaczony przetarg ustny i zapomocą ofert 
pisemnych na sprzedaż drewna w stanie 
ayrobionyjm oraz na pniu w Nadleśnic- 
twach: 

Święciańskiem—w stanie wyrobionym 
loco las (oddz. 17 i 21 obr. Sudąckiego) 
użytku sosnowego IV kl. grubości — 391,80 
m3, III-461,99 m3, II-52,€9 m3 i I 6,28 
m3.- Razem 912,76 m3. 

Użstku świerkowego loco binduga przy 
rzece Żejmianie: [Il kl. grubości - 115,28 
m3, Il kl. gr.—$2,02 m3 i l kl. gr. — 11,99 
m3. Razem—212,29 m3. , 

Lidzkiem—w stanie wyrobionym loco 
las użytku sosnowego IV kl. grubości 
371,06 m3, III _ 180,77 m3, II — 132,66 m3 
i I—170,53 m3. Razem 855,02 m3. 

Użytku świerkowego IV kl grub. 26,28 
m3, 11l—133,03 m3, Il — 80,74 m3 i |-—4,91 
m3. Razem 244,96 m3. 2 

i Użytku dębowego IV kl. grubości 6,73 
m3, HI — 24,64 m3 i Il — 16,90. Razem — 
48,27 m3. 

Różankowskiem ca 2000 m3 drewna 
użytkowego i opałowego sosiiowego i świer- 
kowego z wywrotów i złomów z pomiarem 
po ścięciu. \ 

Brasławskiem — ca 1000 m3 „drewna 
użytkowego sosnowego i świerkowego Z wy- 
wrotów i złomów w stanie wyrobionym. 

Szczegółowe informacje udzielają wy- 
żej podane Nadleśnictwa oraz Dyrekcja La- 
sów Państwowych w Wilnie, ul. Wielka 66, 
tel. 12-53. 7 

Dyrekcja Lasów  Рай- 
stwowych w Wilnie. 
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Perimuttera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

a Lwów, Słoneczna 20. 

: Wszędzie do nabycia. 

  

     

Nachylił się ku niej i zanim zdążyła 
się cofnąć, pochwycił jej dłoń i złożył 
na niej pocałunek, z gestem pełnym. 
ironicznej powagi. į 
— Jestem Jim Barnett, do usfug pa- 

ni baronowej. Pa otrzymaniu kartki od 

pani baronowej, wybiegłem natych- 
miast... 

Piękna pani przez chwilę wahała się 
czy nie należy wyprosić zbyt pewnego 
siebie gościa za drzwi. Lecz mimó ru- 
basznego obejścia, była w nim jakaś 
dystynkcja i wdzięk, właściwy Świa- 
towcom, powstrzymała się więc od 
zbyt pochopnego postanowienia i rze- 
kła. 

— Słyszałam, że pan potrafi roz- 
wiązać najbardziej zawikłane zagadki 
w sprawach natury kryminalnej... 

Uśmiechnął się z zadowoleniem: 
— jest to rodzaj talentu, zdolność 

patrzenia z właściwego punktu widze- 
nia na fakty, które się pragnie zrozu- 
mieć. Głos jego brzmiał słodko i roz- 
kazująco zarazem, lekko drwiący. Zda- 
wał się być tak pewnym siebie i swych 
talentów, że nie mógł się powstrzymać 
od wyrażenia tego przekonania. Wa- 
lerja czuła, iż mimowoli poddaje się 
wpływowi tego nieznajomego detekty- 
wa, ordynarnego i zarozumialego. 

» „„awca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd W oydyRo. 

ul. Wileńska 42, 
CYRK 

róg Mickiewicza. | 

Dziś zmianą programu, występy wszechświatowej sławy M-elle RICARDI, oraz TARASSO ERFENDI 
dalszy ciąg walk. Dziś wszystkie walki decydujące: 1) Walka Wolno-Amerykańska Rasso contra Szczerbi 
2) Walka Wolno-Amerykańska Garkawenko contra Ducman. 3) Walka Francuska Szulc contra Helczer.    
  

Od dnia 13 Biejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy. 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Kiao> 
Test „NEJIO$” | 
Wileńska 38. 

SDE pace Any film: : 
entura Ibancz. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa cz: . . 

niedziele i święta: od od g. 3 m. 30 Początek seansów dd £ > e a be 
Następny program: „CYRK TOMA MIX'A*. 

„A ŁRAUNE" DZIŚ OTWARCIE SEZONU! Njpotężniejszy film świata! 
ь $еп5ас|1'а doby obecnej! Superszlagier sezonu! 
ramat płci pjg światowej sławy powieści EWERSA. W rol. główn. kusiclelka iazda ek hate! 

„Metropolisa* BRYGIDA HELM, IWAN PETROWICZ i PAWEŁ WEGENER. Wielki ten film ias kolosiji 
wrażenie. „Alraune* — To sensacja Paryża, Berlina i Londynu. Seansy o godz. 4, | 

do 17 wrzesnia 1928 r. „Log krui“ 10 
(Panie z krótkiemi włosami...) Kinosztuka 4,    akt: W rolach głównych: Carmen Boni 

6-eį, 

  

w niedziele i święta od g. < Wi 

córka R 
prostytutk 

4, 6, 8 i 10155! 
„KE   

Klass „Polonia“ 
Ta lala | W 10li głównej p | 

genialny. tragik_ LI 

DZIŚ OTWARCIE JESIENNEGO SEZONU 
Najpotężniejsze arcydzieło doby obecnej 

Janninys koncertowa. 

„Niepotrzebny Człowiek” ® 
Ilustracja muzyczna dostosowana do obrazu wykona powiększoną orkiestą a 

Początek o godz. 4. 30, ost. 10. 30. 
  

  

  

Xino- « 4 DZIŚ. Niebywały poemat a erotyczny dramat w 12 akt. w rol 2 : | ь ach głów Test: „Mala filmowy ze śpiewem. BENENNA MIŁOŚCI VrvIAN GIBSON "i IWAN PETROWICZ. 
Ip G Uwaga: Podczas wyświetlania filmu KONCERT znanego barytoną p. X. solista opery warszawskiej, któ 

wykona szereg cygańskich romansów. Oczy czarne, Ja cię kocham, Czarne Huzarv i in. > 
uk: 

EBSEBCEBEEBEZECH PC EMEA MENA RAA" 
R ze 

Przetarg, 
Dyrekcje państwowych gimnazjów: im. 

kr. Zygmunta Augusta, im. ks. Ad. Czarto- 
ryskiego, im. J. Lelewela, im. Ad. Mickie- 
wicza, im. E. Orzeszkowej, im. J. Slowac- 
kiego i państwowej szkoły przemysłowo- 
handlowej im. E. Dmochowskiej w Wilnie 
ogłaszają przetarg na dostawę 250 tonn 
węgla kamiennego górnośląskiego i koło 
300 metrów sześciennych drzewa opałowe- 
go sosnowego (starodrzew ).ł 
| W ofertach należy podać cenę węgla 
i drzewa oraz określić gatunek węgla, jego 
pochodzenie i wartość kaloryczną. 

Należność za węgiel będzie uiszczona 
w trzech równych ratach: pierwsza natych- 
miast po dostawie, druga—15 grudnia roku 
1928 i trzecia 15 marca 1929 r. Dostawa 
winna być uskuteczniona w pierwszej poło- 
wie października rb. 

Oferty zamknięte należy skierowywać 
do sekretarjatu gimn. im. Ad. Mickiewicza 
w Wilnie (ul. Dominikańska, 3|5). Otwarcie 
ofert nastąpi 18 września rb. o godz. 8-ej 
wiecz. w lokalu gimnazjum im. Ad. Mickie- 
wicza; w tym też terminie dostawcy winni 
przybyć do sekretarjatu wymienionej Szko- 
ły celem spisania umowy na dostawę. 

Przewodniczący Koła Dyrektorów 
—) Br. Zapaśnik 

Dyrektor gimn. im. Ad. Mickiewicza 
w Wilnie. 

Sekretarz 
(—) B. Bińkowski 

Dyrekto; gimn. im. J. Słowackiego 
w Wilnie. 

REREBKSESEEEECERZ 

RER GD SZR SZA GER, BE (R STA (A SR ST STA CCA WA 

@ WĘGIEL opałowy, kowalski i drze- 

KOKS 

9 

wny. 
z kopalń Górnośląskich z 
dostawą własnym taborem 
w każdej ilości. 

Wszelkie materjały budowlane, jak to: 
cegłę, wapno, papę, smołę, blachę, 
gwoździe, okucią okienne, drzwiowe 

ipiecowe poleca. 

D. H. K Zdanowski i S-ka g 
Wilno Mickiewicza 34. Tel. 370. B 

WE 10 Ч (Б ЧЕО 1Е ЧЕ ВЕЙ ЧБ RY WY HY WY 

OCHĄ 
=y 

NE 
   

     
SUPERFOSFAT 
16 proc. i 18 proc. 
poleca firma S. Wil- 
piszewski w Wilnie 
„Sklep Rolniczy“ 
Szwarcowy 1 (Wiel- 
ka 15). Skład na 
rynku Snipiskim. 

BWAWAWE Doktór Medycyny: 

ŁU S LEKARZE 4, rowoce, 
BMAWAWA 

choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, : ul 
Mickiewicza 9, wejście 

„. (m ułę Śniadeckich 1, 
DOKTOR | įprzyimuje od 1 2 

i od 5-7 р.р. - 6058 
D.ZELODWIEA | ——— 
chor. wener DOKTOR A yczne, 
syfilis, narządów | HK. Sokołowski 
moczowych, od 9 [choroby skórne i we- 
—1, od 5-8 wiecz. įneryczne, ul. Wilef- 

- ska 30 m. 14. Przyjm. 
Kobieta-Lekarz ‹ od g. 9-12 r. i 5-7 w. 

Di. Zeldawiczowa W. Z. 2 X127r. Nr 160 
KOBIECE, WENE. O LOS 
RYCZNE, NARZĄ- Dr. POPILSKI 
DOW MOCZOW, įchoroby skórne i we- 

od 12--2i od 4-6, |neryczne. Przyjmuje 
ul. Mickiewicza 24, | 9d godz. 10 do li od 

  

tel. 277. 5-7 p.p. W.Pohulan- 
KL sai KA 2 165 Zawalnej 

w. Zdr. Nr. 152 40— W.Z.P. 1 

Chcąc jednak zapanować nad 
cją, zauważyła: ‘ 

— Wolałabym jednak ustalić naj- 
pierw warunki... 

— To jest najzupełniej zbyteczne, 
— oznajmił Barnett. 

— A jednak, — uśmiechneła się z 
kolei baronowa, — nie pracuje pan 
chyba dla idei? 

— Agencja „Barnett i Spółka pra- 
cuje gratisowo, pani baronowo. 

Na twarzy jej ukazał się grymas 
niezadowolenia: 

— Wolałabym jednak umówić się, 
co do zapłaty, względnie nagrody!.. 

— Ach, więc ma to być rodzaj na- 
piwka? zaśmiał się. 

Mimo to nastawała dalej: 
— Jednak nie mogę się zgodzić... 
— Nie chce pani baronowa zacią- 

gać długu wdzięczności? Wszakże pic- 
kna kobieta nie jest nigdy niczyją dłu- 
żniczką! 

I natychmiast jakby dla zatuszowa 
nia zbyt Śmiałego wyrażenia, Barnett 
dodał wesoło: 

— Zręsztą nie potrzebuje się pani 
baronowa niepokoić. Zależnie od u- 
sługi, którą uda mi się wyświadczyć 
pani, nieomieszkam wyciągnąć dla sie 
bie odpowiedniej korzyści. 

sytua- 

BDA A 

choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie 
djatermja. Mickiewi- 

  

  

    

  

Do Wiaścicieli Nieruchomości! 77 
„__ Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości nePr: 

Wilna niniejszem podaje do wiadomości członków Stowarzy/£Z.. 
szenia, iż biuro Stowarzyszenia (ul. Zawalna I, m. 2) od gier 

      

   

    

cza 12, róg Tatar- f5ej do 7-ej wiecz. ucziela informacyj w sprawie rozesła 
skiej 9 SZ p : nych wezwań magistrackich o as KiekGć die, 

Ž.P 43. $ dołów kloacznych lub częściowej kapalizacji posesji. = 
Z S e 

DOKTOR BRNEDIECROSZMA 
b. GINSBERU 
EDI LU AA rasukuuaagau nano RABnaNS Tai ! 

ili Ka rtepiany, pianina i fisharmonie у 
ło: WZA s E Najwyższe nagrody na Targach 1 f i jez” 
łefon '567. Przyjmuje E Północnych w Wilnie — 02 TR d Bo. 
ой & 80 11044 д0 & & K D b k = 

Е „DąDrowSka.,,, " 
Dr. E. WDLFSOH a Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 WS 

S A T H Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentówćŚl: 
La 1 skórne, Ur 5 tylko gwarantowaneį įakošci. Ceny reklamowe.: (aw 
a” 1, tel. 1067. KRanGREnUDANARNASEZERONECZENZEJZZANUZGNEMN(, ; 

kto 

EEST ski 
Drzewka i krzewy OWOGOWE G cho | Lente petmyco 

BEA DER CBE 
jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie bai 
agrest, porzeczki, maliny oraz ozdobne. w! 

lej 
Lekarz-Dentysta Zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w %ia 

Qżyńska-Smolska 2 = s > ała 
Choroby j stnej. W PU REN a Nowy wielki dobry wybór › 

ca 1 R Są do nabycia w Szkółkach Mazelėwskich przy chc 
korony. Sztuczne zę- Kolonji Wileńskiej zła 

У. ojskowym, u- isą 

rzędnikom i uczącym WILNO, Zawalna 6-2. nicz 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
8—1i od 4 у 

| cz 
Wydz. Zdr. Nr. 3 
  

Lekarz-dentysta Ekonom 
R. Rotnicka kawaler,  sumienny, 

ul. Ludwisarska 7, m.6 Pracowity» potrzebny 

NY PRZYSTĘPNE. psia ię 

d. i 

w srodmieściu 5-cio sypialka i I 
pokojowe duże miesz- Witoldowa 8, od Siję, 
kanie ze wszelkiemi li zrana. I 

уер 

ž do 

Sprzedaje Się nav 
żyrandneg 

Potrzebne 

Ańst dt 1 Od zaraz do majątku : у 

Proyląwie „od. M4 pod Wilnem, Zeaszać wto тг ок, ones Е/ 
W. Z. P. 3418 IV. SiS tylko & releren" Oferty do Adm. „Sło- 11 

pin Pn ou „Mieevii BOA As 
Sami maj. Ciechanowiszki. 414 »Przedszkola“.—£ szamana ze 

©- 0527 = = ch; 

BS AKUSZERAI 8 AWAWAWA Angielskiegoie 
WYTNATESNEW m" n języka i literathiet 
zmsauo a LNKALE B KUPNO I SPRZEDA uczy anglietka z Ślaja 
AKUSZERKA ATA plomem.  Uniwerkų ( 

anas ar anos L SAFA tecka 5 5. tel. 27747, 
U. śmiałowzka R aGE aa zł +61 po 

įmuj oszukuje mieszka- fljnpi y > I 

Go 4. - Mickiewicza nia z 1-5 pokoi z PIANINO certowe zagr. Lekcje franc. (teorjWal 
46 m. 6. Niezamoż- wygodami w okolicy firmy „Rėnisch'a“, praktyka) )ch, 
nym ustępstwa. Jagiellońskiej 

Z. P. Nr 6. hulanki. Mogę zapła- dania, 
cić komorne za rok m. 3. 

do 3.500 zł. 
Pośrednictwa pożąda- 
ne. Adres Mała Po- 

m8 hulanka 16 — 9 od g. 

zgóry 

POSADY į 
RMI 
UTYNOWANA pra- 

10—12 i od 4-7 

  
  

cowniczką biuro- Poszukuie 
że śe a Mieszki ŻE "ox 
szko: udowej i zaj > 5 ю 
\ио‹іщ{!еі L kojowego z kuchnią, 
zajęcia _ biurowego S „Słowa 
względnie jako nau- POd » Mieszkanie". -£ 
czycielka. Posiada — — 
znajomość języka 
francuskiego i może Prz jmę 
dawać lekcje muzyki. 
Oferty proszę kiero- 

  

— Po-okazyjnie do sprze- początki muzyki 

  

y 
panienkę na mieszka- Prawóziwa 
nie z całodziennem 

ba 
Św. Ignacego 1 szukuje int. panna © & 

—o pokój i obiady. NH e 
lepsze rekomendaćWo; 

EE EZEEEEO Ludwisarska 5 młasy 

5. Е. ach 
Dū Poszukuję "nie 

I- 185 MARYROGANIA dzieci do komp ie 
: (pierwszy rok 

specjalny w tym celu uczania). Zakretow/pols 
ocet spirytusowy im. 5. Informacje Jene 

inne dodatki polecają drugiej do piątej. ttą p 

Bt Gogh СУ оиии олонокннй 
ul. Trocka 3, tel. 757 ZGUB“ sA 

(IL LL 2 
gubiony kwit аЗ!а 

7, bardowy (BisMięc 
| į Į pia 12) Nr 23l£ab 

tanio gabinet, sypial- unieważnia się. 

OKAZJA! 
Sprzedaję 

wać w|g adresu: NO= utrzymaniem, Biały nį ‚ ów. EG) * , salon mah , size 
Ek Ka Zaulek Nr 8 m. [. —0 sale pode BAROK S gubione kwząc 
jung. a 450 zł. otomany, ю- lombardowe (/€jsz 

SAMOTNA th 4 taborety i stół, skupia Nr 12)iStw. 
Potrzebna SŁUZĄCA 
w średnim wieku do nauczycielka poszu- XVI w. artystycznie unieważnia się. 

pokoju wykonane. Przyjmuję wszystkiego z goto-kuje zaraz 
waniem i 
Rekomendacje lub po- godami 
Iecenia 
Šniadeckich 1 
Dr. Łukiewicz.  —o „nauczycielki“. 

Co miały znaczyć te tajemnicze 
słowa? Czyżby ów, pewny siebie je- 
gomość, miał ochotę wyznaczać sobie 
dowolną se pa Jakiego rodzaju 
miała być owa zapłata? 

Piękna Walerja wzdrygnęła się, a 
policzki jej pokrył ciemny rumieniec. 
Nie mogła zrozumieć dlaczego  dete- 
ktyw wzbudzał w niej niepokój. Miała 
uczucie takie, jakiemu się podlega przy 
spotkaniu z apaszem. Przyszła jej do 
głowy myśl, że może oto stoi przed 
nią cichy wielbiciel, który w ten spo- 
sób usiłuje się wkraść w jej łaski. Jak 
to wybadać? Jak sprawdzić? Nie wie- 
działa co czynić wypadała w tak zawi- 
kłanej sytuacji. Była zażenowana i peł 
na sprzecznych uczuć, miała wrażenie 
że jego wola zapanowała nad nią. To 
też gdy Barnett zapytał ją, w jakim ce- 
lu go wezwała, odpowiedziała mu, co 
następuje: 

Stało się to poprzedniej niedzieli, 
— zaczęła — zebrało się u mnie kilka 
osób na bridgu, ale dosyć wcześnie 
się rozeszli goście, a ja niedługo po- 
tem położyłam się i natychmiast za- 
snęłam. Była już blisko czwarta, gdy 
obudził mię jakiś szmer, a potem drzwi 
"zamknęły się za kimś. Odgłosy te do- 
latywały do mnie z buduaru. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23) 

praniem. umeblowanego z wy-również 
możliwie w na gabinety klubowe, 

koniecznie. śródmieściu. Zgłosze- 40 letnia praktyka w 
m. 7.nia do „Słowa* dlaswoim zakresie. 
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     zamówienia 
wystawiony /Ną 

A przez mm 3: IB jadii Ma- „Kresowja uniewyskić 

— To znaczy w pokoju, w któnj g 
się obecnie znajdujemy? — przerw 
Barnett. | : ng 

,— Tak, pokój ten łączy się z ieegar 
nej strony, z moją sypialnią — (tu ` 
Barnett skłonił się gestem pelnym s74 | 
cunku w kierunku drzwi, które wsiąj p, 
zywała), drugie zaś drzwi prowaCz p 
na korytarz, z którego korzysta służba, 
Nie należę do osób tchórzliwych, w: ap ! 
łam więc po chwili, by sprawdzić si RR 
pochodziły te dźwięki. sku. 

l znów p. Branett pochylił głowy, ** 
jakby korząc się przed wizją zrywają, | 
cej się z łóżka odważnej baronowej 1 

— Wiec wstala pani i?.. a, k 
— Weszłam tutaj i zapaliłam śv »kie 

tło. Nikogo nie byto, tylko įedn:-4 + 
łeczka w tej oszkloneį szafce, up“ 

i bibloty stojące na niej potłukły + ad 
Udałam się do mego męża, kt pols 

czytał jeszcze w łóżku. Lecz nie 9 C 
słyszał. Zaniepokojony bardzo zad/ “le; 
nił na lokaja, który natychmiast ; wie 
począł poszukiwania. Rano przepre «fs! 
dził śledztwo komisarz policji. 

— Z jakim rezułtatem? 
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