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- Handel polsko- 
„amerykański 

Nowy York, w lipcu. 

Wymiana towarów pomiędzy Pol- 

ską a Stanami Zjednoczonemi jest Sto” 

sunkowo bardzo skromna. W roku ze- 

szłym Stany wywiozły swych produk- 

tów na ogólną sumę 5.300 miljonów 

dolarów, z czego na Polskę przypada 

40 miljonów (0.75 proc.); zaś w sumie 

importu amerykańskiego (4.400 mili. 

dol.) Polska figuruje tylko cytrą 4 mil- 

jonów (0,09 proc.) 

Lwią część polskiego przywozu ze 

Stanów Zjednoczonych stanowi baweł- 

na. Sprowadzamy jej rocznie za 35 do 

40 miljonów dolarów, z czego 80 proc. 

ze Stanów, a zresztą z Egiptu i z In- 

dyj angielskich. Nasz import bawełny 

amerykańskiej przedstawia rocznie 

wartość 30 miljonów dolarów i pojem- 

ność 120.000 bal czyli mniej więcej 

60.000 tonn. 

Połowę spożywanej w Polsce ba- 

wełny sprowadza nasz przemysł włó- 

kienniczy (a więc przemysł przede- 

wszystkiem łódzki) bezpośrednio, a 

połowę przez Bremę, czyli za pośredni-. 

ctwem niemieckiem. Ale i połowa za 

kupywana bezpośrednio idzie do Pol- 

ski statkami obcemi, głównie niemiec- 

kiemi, i jest wyładowywana przewa” 

żnie w portach niemieckich. Ten stan 

rzeczy jest bardzo niefortunny. Trzeba 

wszystko uczynić aby Gdynia stała się 

«_ jaknajprędzej miejscem wyładowywa: 

nia bawełny dla Polski przeznaczonej, 

a dalej aby z New Orleans czy z Ho- 

usten'u, czyli z dwu wielkich portów 

amerykańskich. bawełnę eksportują- 

cych, surowiec ten płynął do Polski 

pod naszą flagą. 

Gospodarcza podstawa dla stwo” 

rzenia morskiej linji towarowej Gdynia 

— New Orleans istnieje. Z Ameryki do 

Polski będą nasze statki woziły baweł- 

nę w ilości 5.000 tonn miesięcznie; Z 

Polski do Ameryki idzie dziś towarów 

o wiele mniej, ale dobra organizacja i 

współpraca wszystkich czynników za- 

intęresowanych może temu zaradzić i 

„iracht* statkom do Ameryki płyną- 

cym zapewnić. Dwa widzimy sposoby: 

przedewszystkiem zorganizować wy- 

wóz do Stanów całego szeregu drob- 

nych towarów mogących tam w ra- 

mach obecnej ustawy celnej znaleźć 

rynek zbytu; następnie nawiązać kon- 

takt z eksporterami innych krajów i za- 

pewnić sobie tą drogą „fracht'* dodat- 

kowy. 

Nie zapominajmy, że oprócz ba- 

wełny sprowadzamy ze Stanów ma- 
szyny rolnicze, samochody, maszyny 

"t do pisania i t.p., a wywozimy nasiona 
buraczane, meble gięte, szczotki i t.p. 

Możemy wywozić jeszcze drzewo, ce- 

lulozę, wyroby Iniane i cały szereg arty 
kułów domowego użycia, których Ame 

rykanie nie wyrabiają, bo się im nie o- 
płaca ich masowa produkcja. 

Kiedy w roku 1924 Polska spoży- 

wała rocznie na głowę ludności tylko 

4 funty bawełny, dziś spożywa 5, a za 

lat dziesięć, będzie jej spożywała 8 fun 

tów, co jest średnią zużycia w Euro- 

pie środkowej. Słyszy się nieraz głosy, 
że przemysł włókienniczy w Polsce jest 

dziś dla nas za wielki. To prawda, że 
przed wojną Królestwo spożywało tyl- 

« ko 30 proc. produkcji Łodzi, ale „Kró- 
lestwo“ liczyła tylko 12 miljonów mie- 
szkańców, a dziś polski rynek wew- 

nętrzny liczy ich 30 miljonów. Pozatem 
nie ulega żadnej wątpliwości fakt, że 

wewnętrzne spóżycie wyrobów włó- 

p kienniczych w Polsce musi wzrastać, 
a wyroby te z każdym rokiem będą 

szlachetnieć. : 

'› Možemy wiec optymistycznie spo- 

glądać w przyszłośc i zabrać się na 
serjo do organizacji linji Gdynia — 

New Orleans. Musimy się na każdem 

polu wyzwalać od niemieckiego pośre- 
dnictwa. Nic z tego nie mamy, że Nie- 

mcy na nas zarabiają. Nie łudzimy się, 

że walka z Bremą będzie łatwa. Wiemy 
doskonale, że Brema nie jest tylko por- 
tem wwożącym bawełnę; jest ta zara- 
zem europejska giełda bawełny i jej 
największy skład. Rację zupełną ma p. 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

    

PRENUMERATA miesięczna Zz odniesieniem de domu lub z 
pezezyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Mr. 86258, W sprzedaży detal. cena pojedyėezego Nr. 20 gr. 
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Snowden grozi opuszczeniem Hagi 
LONDYN. 9.8. (PAT). LONDYŃSKA PRASA WIECZORNA PRZYNOSI 

ALARMUJĄCE WIADOMOŚCI Z HAGI O ZAMIERZONEM JAKOBY NA 

PONIEDZIAŁEK WYJEŹDZIE SNOWDENA, O ILEBY W CIĄGU SOBOTY 

ŻĄDANIA ANGIELSKIE NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE. W ZWIĄZKU Z 

TEM PRASA ANGIELSKA BEZ WYJĄTKU PODTRZYMUJE W DALSZYM 

CIĄGU SOLIDARNIE STANOWISKO SNOWDENA, ŻE OSTRE POSTANO- 

WIENIE PRZEZ NIEGO ŻĄDAŃ ANGIELSKICH ODPOWIADA CAŁKOWI- 

CIE POGLĄDOM CAŁEGO NARODU ANGIELSKEGO I INTERESOM BRY- 

TYJSKIM. PRASA WYRAŻA POWĄTPIEWANIE, ABY MAC DONALD MIAŁ 

ISTOTNIE WE WTOREK PRZYBYĆ DO HAGI, JAK TO DONOSZĄ DZIEN- 
NIKI HASKIE I NIEMIECKIE. 

  

ECHA STOLICY 
Przyjęcia u ministra Składkow- 

skiego 
W dn. 8 b. m. minister. Składkow- 

ski w charakterze premjera przyjął 
ministra skarbu p. Matuszewskiego, 
podsekretarza stanu w ministerstwie 
rolnictwa p. Leśniewskiego i dyr 
Związku obrony kresów zachodnich 
p. Szwedowskiego. 

Minisfer Prysfor zwiedza kolonie 
dla dzięci. 

W dn. 7 b. m. minister pracy i 
opieki społecznej, płk. Prystor, zwie- 
dził kolonje letnie dla azieci na tere- 
nie województwa warszawskiego i bia- 
łostockiego, a mianowicie w Wilhel- 
mówce, Zofjówce, Ostrowiu Mazo- 
wieckim i Małkini. 

Urlopy. 
Szef kancełarji wojskowej p. Prezyden - 

ta Rzecnioa Bej płk. Głogowski udaje 
się na urlop wypoczynkowy. Płk, Głogow- 
m zastępować będzie ppłk Fyda. 

ównocześnie rozpoczyna urłop szef 
kancelarji cywilnej dr. Lisiewicz. Dr. Lisie- 
wicza zastępować będzie dr. Skowroński. 

* s 

Wczoraj wyjechał zagranicę poseł nad- 
ZY i minister pełnomocny Hiszpanii 
w Warszawie p. Sylwio Vallin. W czasie 
nieobecrości p. « Vallina obowiązki posła 
będzie sprawował pierwszy sekretarz po- 
selstwa p. Muns y Andreu w charakterze 
charge d'affaires. 

Sfrajk szoferów 
WARSZAWA. 9.8. Pat. Informacje, 

dotyczące strajku szoferów, podane 
w prasie dnia 7 b. m., jako komuni- 
kat komisarjatu rządu, nie pochodzi- 
ły od komisarjatu rządu. 

Oficerowie jugosłowiańscy w 
„_ Krakowie 

KRAKÓW, 8 8. Pat. Wczoraj o 
godz. 7 min. 50 przybyła do Krako- 
wa wycieczka oficerów armji jugosło- 
wiańskiej. Na dworcu oczekiwali przy- 
bycia gości dowódca O. K. V gen. 
Wróblewski i szereg wyższych ofice- 
rów. Goście udali się na pierwsze 
śniadanie do Giand Hotelu, poczem o 
godzinie 9-ej złożyli wizytę dowódcy 
O. K, V gen. Wróblewskiemu. Przed 
południem oficerowie jugosłowiańscy 
zwiedzili ważniejsze zabytki miasta, 
poczem udali się na Śniadanie do 
Grand Hotelu. Po południu wzięli u- 
dział w ćwiczeniach pokazowych sa- 
perów. Wieczorem o godz. 20-ej od- 
bł się obiad wydany na ich cześć 
przez dowódcę O. K. gen, Wróblew- 
skiego w sałonach kasyna oiicerskie- 
go 1 pułku saperów kolejowych. 

Uczczenie pamiecj majora ldzi- 
; Kowskiego 
TARNOPOL. 9.8. Pat. Na posie- 

dzeniu wojewódzkiego związku  sto- 
warzyszeń polskich w _ Tarnopolu 
dnia 5 b. m. zapadła uchwała w 
Sprawie trwałego uczczenia pamięci 
bohaterskiego lotnika majora ldzikow: 
skiego, mianowicie zarząd uchwalił 
rozpocząć akcję publiczną celem ze- 
brania funduszów na budowę szeregu 
domów ludowych na kresach im. ma- 
jora Idzikowskiego, 

Wycieczka dziennikarzy z polud- 
niowych Niemiec, 

POZNAŃ, 9.VIII. PAT. W dniu dzisiej › 
szym wycieczka dziennikarzy z południo- 
wych Niemiec zakończyła zwiedzanie P. W. 

K. Zarówno oficjalne ich przemówienia w 
czasie przyjęcia jak i wynurzenia w rozmo- 
wach z kolegami z syndykatu. dziennikarzy 
polskich dowodzą, że wrażenie, jakie go- 
ście odnieśli w czasie przeszło trzydnio- 
wego pobytu w Poznaniu oraz przy zwie- 
dzaciu P. W. K. jest ogromne. Wszyscy 
zgodnie podkreślają, że to, co zobaczyli w 
Poznaniu, stanowi dla nich prawdziwą re- 
welację i że wyjeżdżając do Polski, nie 
spodziewali się zobaczyć w przybliżeniu na- 
wet tak nadzwyczajnych rzeczy. Przed swym 
wyjazdem do Warszawy który nastąpił dziś 
po południu, podejmował gości pożegnal- 
nem śniadaniem minister Bertoni w re- 
stauracji „Polonia* 

  

1 1А KORDONÓW 
Moskwa 4 reorganizacja wojskowa 

W. Łotwie 
Z Rygi donoszą: Korespondent 

Tassa podaje wiadomości, jakie się 
ukazały o reorganizacji armji łotew- 
skiej i przytacza artykuł „Socialde- 
mokratsa“. 

Moskiewski organ urzędowy w 
ostatnim numerze zamieszcza  nad- 
zwyczaj charakterystycze komentarze 
do tych wiadomości Sobkora. 

„Izwiestja“ ošwiadczają, že reor- 
ganizacja łotewskiego ministerstwa 
wojny ma znaczenie nietylko krajo- 
wej lecz i zagranicznej polityki Łotwy. 
Jest to krok do faszyacji kraju. 

Generałowie prawicowi łotewscy, 
wśród których ważną rolę odegrywa- 
ją uczestnicy powstań Kołczaka i 
Denikina, według „Izwiestij“ usitują 
wciągnąć Łotwę do antysowieckiego 
ugrupowania i bliski ich stosunek z 
polskim sztabem _ generalnym jest 
dobrze wiadomy. Zawsze prowadzili 
oni i prowadzą swą politykę, często 
niezupełnie zgadzającą się z polityką 
oficjalnych gabinetów. Oprócz tego, 
„lzwiestja” są bardzo niezadowolone 
z niezwykłego sposobu realizowania 
reformy. 

Lasmarowanie angielskich . nadpiców na 
styldath w Połądze. 

Jak podaje „Liet. Aidas“, w nocy z 2 
na 3 sierpnia nieznani osobnicy zasmaro- 
wali angielskie nadpisy na szyldach skle- 
pów, gdzie się sprzedaje bursztyn. Obiegają 
pogłoski, iż sprawcami tego są inni sprze- 
dawcy wyrobów bursztynowych i całe zajście 
wynikło na tle konkurencji. Obecnie bowiem 
bursztyn kupują głównie amerykanie, wo- 
bec czego sporządzono specjalne nadpisy 
angielskie. 

„Liet. Aidas“ 0 rozpolitykowania 
„Liet Aidas“, nawiązując do 

oświadczenia jednego z pism opozy- 
cyjnych, że brak czynnika polityczne- 
go w życiu obywateli jest zgubnym 
dla państwa, dowodzi, iż właśnie 
zbytnie rozpolitykowanie prowadzi 
państwa do zguby. Przykładem tego 
jest państwo polsko-litewskie przed 
rozbiorami oraz niedawne dzieje Ro- 
sji („kiereūszczyzna“). 

Omawiając te sprawy, „,L. A." pi- 
sze m. in.: „Opozycja jest bardzo te- 
mu przeciwna, aby rządzili powołani, 
wybrani, namaszczeni. Lecz któż rzą- 
dził za czasów sejmu, jeśli nie wy- 
brani, powołani i namaszczeni? Plecz- 
kajtis, Kedis, Popławski i in. czy nie 
byli wybranymi i  namaszczonymi? 
Czyż bowiem każdy Jan, Piotr, Anto- 
ni, zamieszkały w zakątku Litwy mógł 
rządzić? Nie umieli oni nawet obierać, 
gdyż listę wybranych nadsyłały im 
komitety z Kowna. Wybory faktycznie 
były formalnością. Wybranych obie- 
rały komitety i, naturalnie, obierały 
same siebie. Lud mógł tylko posłu- 
chać, jak wybrani rzucają wzajemnie 
oszczerstwa, aby wydrzećj sobie man- 
dat*. 

„Panowanie tłumu | bywa zazwy- 
czaj krótkotrwałe. „Kierenszczyzna“ 
nigdzie nie trwa długo. Gdzie się 
tylko pojawi, niedługo przychodzą 
Dantony,  Robespierry, Napoleony, 
Leniny, którzy tłum ujarzmiają. | 
tłum poddaje się ich władzy, gdyż 
wie, iż pozostawiony własnemu loso- 
wi doszedłby do anarchji, calkowite- 
go rozprężenia i idjotyzmu*. 

Wymierające jelenie 
Z Kłajpedy donoszą: W  kraiu 

kłajpedzkim zachował się w stanie 
dzikim rzadki, wymierający już teraz, 
gatunek jeleni. Do wsi Prejła. pow. 
kłajpedzkiego, w pobliżu której spo- 
tykają się przeważnie rzadkie jelenie, 
przybywają tłumy turystów z Niemiec 
i Skandynawii. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. ' 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HGRODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC -- Sklep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNA Księgarnia T-wa „Ruch”. | 

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

.NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, księgarnia jaźwińskiego. 
kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 Е. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch. 

CHWY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

£agraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co da 
zerjeca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Gorące dnie w Hadze 

| szdesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

  

Henderson, a sprawa ewakuacji Nadrenji 
HAGA, 9 VIII. PAT. Dziś rano Henderson odwiedził kolejno 

Brianda i Stresemanna celem uzyskania szczegółowych wyjaś- 
nień o ich stanowisku wobec zagadnień technicznych. związa- 
nych ze sprawą ewakuacji Nadrenji. Pozatem odbyła się konfe- 
rencja ministrów francuskich Cherona i Loucheura z delegatem 
rumuńskim Titulescu. W kołach delegacji brytyjskiej utrzymują, 
że Snowden trwać będzie nadal na nieprzejednanem stanowisku. 
Wobec dużej rozbieżności poglądów panuje naogół opinia, że 
rozwiązanie kryzysu będzie trudne i być może wywoła to przer- 
wanie konferencji, jakkolwiek jest rzeczą niewątpliwą, że użyte 
będą wszelkie środki pojednawcze, dające się pogodzić z god 
nością i interesem państw zainteresowanych. 

DEBATA NAD EWAKUACJĄ NADRENII. 

HAGA. 9.8. (PAT). Komisja polityczna odbyła dziś swe drugie posie- 
dzenie na którem rozpatrywała w ogólnych zarysach sprawę ewakuacji Na- 
drenji i zastanawiała się specjalnie nad projektem utworzenia komisji konsta- 
tacyjno - koncyljacyjnej, przewidywanej w zeszłorocznych rezolucjach genew 
skich. Komisja poleciła podkomisji prawniczej dokładne zbadanie tej sprawy. 
Następne posiedzenie komisji politycznej odbędzie się w poniedziałek po 
południu. 

CO SOBIE POWIEDZIELI BRIAND I STRESEMANN? 

BERLIN. 9.8. (PAT). W uzupełnieniu komunikatu o wczorajszych naradach komisji 
politycznej w Hadze „Boersen Kurier“ je szczegółowe informacje o debacie między 
ministrem Stresemannem a premjerem Briandem. Minister Stresemann, w-g tych informa 
cyj powołać się miał na to, że okupacja Nadrenii, trwająca 10 lat po wojnie, pozostaje 
w sprzeczności z wysuwaią przez rząd francuski tezą solidarności europejskiej i że po- 
zatem nie daje się pogodzić z paktem locarneńskim oraz statutem Ligi Narodów. Traktat 
wersalski przyznaje, zdaniem ministra — rządowi niemieckiemu niedwuznaczne prawo 
do żądania ewakuacji Nadrenji z chwilą gdy Niemcy wykonały bez, ograniczeń wszystkie 
swe zobowiązania. Minister zaznaczył następnie, że opinja publiczna w Niemczech czuję 
się rozczarowaną z powodu tego, iż w ciągu 4 lat po podpisaniu paktu lochrneńskiega 
nie zostały spełnione obietnice, udzielone Niemcom w Locarno. Ustępstwa dotychczaso- 
we nazwał minister niewystarczającemi,  przypominając, że państwa sojusznicze już 
przed dwoma laty, po przeprowadzemiu rozbrojenia Niemiec i usunięciu kontroli wojsko- 
wej, przyznały Niemcom prawo żądania ewakuacji. W sprawie bezpieczeństwa minister 
Stresemanntzapewnił ponownie, że Niemcy są rozbrojone i że nikt w Niemczech nie 
myśli o rewanżu. Odpowiadając na te uwagi, stwierdził pramjer Briand, że nikt wpra- 
wdzie nie wątpi w dobrą wolę, jaka ożywia kierownicze osobistości RE Niemiec 
jednakże nie jest, że osobistości te długo jeszcze pozostaną u steru rządu. Nikt nie może 
'zaprzeczyć, w Niemczech istnieją szerokie warstwy społeczeństwa i w; owe stron- 
nictwa, które krytykują politykę obecnego rządu i jak dotychczas, nie ch zastosować 
się do decyzyj swego rządu. Francja poniosła w wojnie wielkie straty, nie można więc 
dziwić się temu, iż naród francuski żąda na przyszłość pewniych gwarancyj bezpieczeń- 
stwa. Z tego właśnie powodu — oświadcza premjer Briaqd — domagał się on w Gene- 
wie utworzenia komisji konsylacyjno - konstatacyjnej dla Nadrenji, w której i Niejncom 
przysługiwałoby prawo reprezentacji. Francja posiada dziś pewne, względne, zgoła je- 
dnak nie absolutne arancje bezpieczeństwa I dlatego ewakuacja Nadrenji, następować 
może tylko w etapach, odpowiednio do przyjęcia i wprowadzenia w życie planu Younga 
oraz utworzenia komisji koncyljacyjnej. : 

PRETENSJE POLSKI I RUMUNJI W RELACJI DZIENNIKA WIEDEŃSK. 

WIEDEŃ. 9.8. (PAT). „Neue Freie Presse'* donosi z Hagi: Briand 0- 
świadczył wczoraj Stresemannowi, że napotkałby na wielkie trudności w razie 
gdyby zgodził się ra opróżnienie Nadrenji przed uzyskaniem pewności, iż plan 
Younga będzie funkcjonował. Stresemann oświadczył natomiast, że bez opró- 
żnienia Nadrenji nie znajdzie się w Reichstagu większość dla płanu Younga. 
Po Stresemannie zjawił się u Brianda polski minister spraw zegran. Zaleski. 
Korespondent ,„Nene Freie Presse* przypuszcza, że minister Zaleski wypowie- 
dział się wobec Brianda przeciw wyłączeniu Polski z komisji politycznej. Wo- 
bec żądania rumuńskiego ministra Titulescu o zmianie klucza na korzyść Ru- 
munji, oświadczył Stresemann że sprawa ta będzie mogła być traktowana po 
uprzedniem zaproszeniu na konferencję 4 państw, które podpisały traktaty 
po kjowe, a mianowicie Turcji, Austrji, Bułgarji i Węgier. Jeżeli obstawać 
będzie Titulescu przy swoich żądaniach, wówczas zanosi się na dodatkowe 
zaproszenie 4 państw do Hagi. Możliwe jest, że Stresemann starał się tem 
swojem posunięciem wywołać trudności, które skłonią Titulescu do wyrze- 
czenia się swych żądań. 

Rząd australijski aprobuje stanowisko Snowdena 

CANBERRA, 9 VIII. PAT. Premjer Bruce oświadczł, iż rząd australij- 
ski aprobuje całkowicie stanowisko zajęte przez Snowdena na konierencji 

haskiej. : 

PESYMIZM PRASY BERLIŃSKIEJ 

BERLIN. 9.8. (PAT). Prasa berlińska z niepokojem i w sposób pesymistyczny 0- 
mawia sytuację na konierencji haskiej. Cały szereg dzienników berlińskich, które po- 
przednio z peinem nacisku zadowoleniem podkreślały, że komisja polityczna będzie po- 
dejmować swoją decyzję całkowicie samodzielnie, przedkładania ich potem do zatwier- 
dzenia konferencji plenarnej, obecnie z niepokojem omawia wczorajszy komunikat ofi- 
cjalny o posiedzeniu tej komisji. „Deutsche Allgemeine Ztg.* i „Boersen Kurier" szcze- 
gólnie wyrażają obawę z powodu zwrotu we wczorajszym komunikacie, przytaczającego 
że w dialogu wczorajszym między Briandem a Stresemannem podkreślona była łączność 

pomiędzy pracami komisji politycznej i finansowej. „Deutsche Allgemeine Zeitung" o- 
Świadczą, że z punktu widzenia niemieckiego związek ten istnieje o tyle tylko, że Niem- 
cy nie mogą przyjąć planu Younga bez uzyskania gwarancyj co do spełnienia ich żą- 
dań politycznych. Stanowisko francuskie zaś, jak podkreśla dziennik — jest zupełnie in- 
ne. Owo stwierdzenie łączności między reparacją a ewakuacją w komunikacie oficjalnym 
napełnia prasę berlińską troską. 

Angielski projekt nowego systemu kontroli w razie ewen- 
tualnej ewakuacji Nadrenji 

LONDYN, 9-8. Pat. Dobrze zazwyczaj poinformowany ko- 

respondent dyplomatyczny „Daily Telegraph" twierdzi, że nale. 
Żący do składu delegacji angielskiej znakomity prawnik sir. Cecli 
Hurst opracował projekt nowego systemu kontroli w razie 
ewentualnej ewakuacji Nadrenji. Projekt ten opiera się na usta- 
nowionej w Locarno mieszanej komisji koncyljacyjnej, którą 
przewiduje francusko-niemiecko-belgijska umowa arbitrażowa. 
W/g „Daili Telegraph", skład tej: komisji, złożonej z Francuza, 
Niemca i trzech obywateli neutralnych daje całkowitą gwaran- 
cję, że komisja ta zasługiwałaby na zupełne zaufanie ze strony 
zaniteresowanych. 

Krytyczna sytuacja 
BERLIN, 9.8. PAT. Prasa niemiecka zdradza dzisiaj w dalszym ciągu pew 

ne zdenerwowanie z powodu krytycznej sytuacji w Hadze. Socjalistyczny „Vor- 
waerts* liczy się nawet z przerwaniem w sobotę konierencji haskiej, przytacza- 
jąc pogłoskę, że Snowden zamierza opuścić Hagę w razie nieuwzgiędnienia w 

ciągu soboty jego żądań. „Voesische Ztg.* mówiąc o zaostrzeniu się sytuacji w 
Hadze, wyraża przypuszczenie, że delegacji niemieckiej przypadnie z imusu za- 
danie pośredniczenia. 1 

Ostrzeženie przed alarmem 
Demokratyczny „Boersen Kurier" natomiast omawia dość sceptycznie 

obecny kryzys haski, podkreślając z naciskiem, że żaden z rządów reprezento- 
wanych w Hadze nie może sobie pozwolić na rozbicie konferencji: Francja — 
ze względu na swoje zobowiązania wobec Ameryki, związane z płlaaem Younga 
angielska zaś partja pracy—ze względu na kwestję pacy wh ogólno europej- 
skiej. Pogłoski, zapowiadające, że Ale Eacja angiels+a opušci Hagę, uwaža dzien- 
nik za bluff i przestrzega przed zbyt dosłownem braniu tych alarmów. 

Hr. Bethlen wybiera się do Hagi 

WIEDEŃ. 9.8, Pat. Z Budapesztu donoszą, jakoby Hr. Bethlen miał 
zamiar wyjechać w najbliższych dniach do Hagi. 

Henryk Tennenbaum, kiedy pisze, że 

„Sprawa przeciągnięcia surowców włó- 

kienniczych do Gdańska i Gdyni jest 

sprawą wytworzenia właściwego apa- 

ratu handlowego, giełdowego i banko- 

wego“ („Ošrodki dyspozycji gospodar 

czej w Połsce*, s. 33). 

Trzeba koniecznie stworzyć taki ar 

parat. Nie zastąpi go ani p. Wańkowicz 

nasz radca handlowy w Waszyngtonie, 

ani p. Woytkiewicz, nasz radca finan- 
sowy w Nowym Yorku, ani Izba Han- 

dlowa Amerykańsko - Polska z siedzi- 

bą w Nowym Yorku. Zarówno nasi u- 

rzędowi przedstawiciele, jak i Izba 

Handlowa duże oddają usługi tym, ca 

chcą ich szukać, ale nie mogą zastąpić 

organizacji handlowej. 

Rosja sowiecka kupuje w Stanach 

Zjednoczonych mniej bawełny niż Łódź 

a jednak bardzo się tam z nią liczą. 

Dlaczego? Bo wszystkich zakupów do- 
konywuje jedna organizacja: „All Rus- 

sian Textile Syndycate"*. Gdyby nasi 
przemysłowcy łódzcy, którzy dziś idą w 
rozsypce, zakupywali bawełnę zbioro- 
wo, to byliby niewątpliwą siłą. Byliby 
klientem bardzo poważnym, reprezen- 
tującym dziś 30, a za lat dziesięć 50 
iiljonów dolarów zakupywanej rocz- 
nie bawełny. Dziś Łódź niema żadnych 
zapasów surowca, bo niema taniego 
kredytu. Gdyby się zorganizowała za- 
częłyby się z nią liczyć banki amerykań 

skie, znalazłyby się kredyty... 
Ani amerykański producent, ani a- 

merykański bank nie ma poprostu mo- 
źności rozmawiać z poszczególnym pol- 
skim konsumentem bawełny. Rzecz 
miałaby się zupełnie inaczej gdyby na- 
si konsumenci tego surowca się zorga- 
nizowali. Na co czekają? 

Kazimierz Smogorzewski. 

i asas S 

Dragi pro.es_ napastników opolskich 
OPOLE. 9.8. (PAT). Pod przewodnic- 

twem dyrektora sądu opolskiego  Gosposa 
odbywały się w drugiej instancji rozprawy 
przeciwko 8 członkom narodowo - socja- 
listycznej partji t.zw. hitlerowcom oraz prze- 
ciwko 2 członkom Jungstahlhelmu, oskar- 
żonym o zakłócenie spokoju domowego pod- 
czas %łośnego przedstawienia opery „Halka 
w dniu 28 kwietnia rb. 

Wczoraj wieczorem nadprokurator Wolff 
wniósł odwołanie od pierwszego wyroku, 
kótry skazywał sprawców rzucania bomb cu 
chnących na 14 dni, a jednego na 3 tygod- 
nie więzienia z zawieszeniem wykonania ka- 
ry na trzy lata. Fakt że obrona oskarżonych 
spoczywała w rękach radcy prawnego same- 
go Hitlera i aktywnego działacza partji naro- 
dowo - socjalistycznej dr. Franka, pozwa- 
lał zgóry spodziewać się, że hitlerowcom 
zależeć będzie na nadaniu procesowi wyraź 
nie politycznego charakteru. 

Apelację ż urzędu uzasadnił nadprokura- 
tor Wolff, posługując się rzeczowemi argu- 
mentami. W imieniu polsko - katolickiego 
towarzystwa szkolnego występował adwokat 
Simon, z Wrociawia. Z zeznań oskarżonych 
wynikało, że otrzymali oni nader ścisłe in- 
strukcje od swych obrońców. 

Po przesłuchaniu świadków, które trwało 
od godz. 2 i pół po poł., sensację wywołało 
oświadczenie nadprokuratora Wolifa, że wy- 
cofuje oskarżenie w sprawie członków Stahl- 
helmu Gromotki i Nalewaja, natomiast pod- 
trzymuje swe oskarżenie w stosunku do re- 
szty domaagjąc się podwyższenia wymiaru 
kary do I miesiąca więzienia dla 7 oskar- 
żonych oraz 1 mies. i 3 dni dla jednego oskar 
żonego. W toku dalszej rozprawy doszło do 
ostrej wymiany zdań między adwokatami— 
Simonem z jednej strony, a dy. Frankiem— 
z drugiej, na tle zajść partyjnych w Niem- 
czech. 

Dr Frank nie omieszkał wyzyskać swe 
przemówienie do ostrej napąści na Polskę i 
usiłował wpłynąć na sędziów, aby kiero- 
wali się momentami politycznemi i wydali 
wyrok uniewinniający. Późnym wieczorem 
sąd wydał wyrok następujący: Odwołanie 
prokuratora odrzuca się na koszt państwa, 
odwołanie polsko - katolickiego towarzystwa 
szkolnego zostaje odrzucone na koszt towa- 
rzystwa, odwołanie oskarżonych o zbiorowe 
zakłócenie spokoju domowego odrzuca się, 
z zastrzeżeniem, że skazuje się ich za zwy- 
kłe zakłócenie spokoju domowego na karę 
grzywny: po 50 mk. każdego, Miazgę zaś do- 
datkowo za stawianie oporu władzy na łącz- 
ną sumę 70 mk. kary.  Charakterystyczne 
światło na antypolskie nastroje w społeczeń- 
stwie niemieckiem rzuca fakt, że obrońcy 
oskarżonych adwokaci dr. Frank i Kiwic byli 
głównymi mówcami na dzisiejszym wiecu 
zwołanym przez partję narodowo - socjali- 
styczną w związku z procesem. 
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ECHA KRAJOWE 
  

GŁĘBOKIE 

— Dyrekcja Gimnazjum żydowskiego 
oczekuje. W maju r. b. Dyrekcja Gimnazjum 
żydowskiego rozkleiła w mieście Głębokiem 
ogłoszenie, że przyjmuje podania kandyda- 
tów do wszystkich klas aż do 7-ej włącznie. 

Tymczasem jak nam: wiadomo, Gimna- 
zjum żydowskie, posiada koncesję na pro- 
wadzenie tylko jednej klasy, bo niższe klasy 
są właściwie szkołą powszechną. Jaki więc 

cel miała Dyrekcja Gimnazjum żydowskiego 
wprowadzeniu w błąd ludności powiatu 

dziśnieńskiego i okolic? Cel prosty — przy- 

nieść szkodę Gimnazjum polskiemu. || 
W Głębokiem od trzech lat istnieje Gim- 

nazjum polskie im. Unji Lubelskiej, do któ- 
rego uczęszcza młodzież polska, białoruska 

i żydowska. Dyrekcja Gimnazjum żydow- 

skiego drogą ogłoszenia wprowadziła w błąd 
ludność, pragnąc w najgorszym wypadku 
odciąć z Gimnazjum polskiego przynajmniej 
młodzież żydowską i podważyć byt szkoły 
polskiej. : 

Oszukane społeczeństwo w swoim cza- 
sie na to zareaguje. Na razie społeczeństwo 
czeka, jak postąpią czynniki miarodajne Ku- 
ratorjum i Starostwo Dziśnieńskie w stosun- 
ku do Dyrekcji Gimnazjum żydowskiego za 
wprowadzenie w błąd. Tem bardzeiej społe- 
czeństwo jest w tem zainteresowane, gdyż 
jednogłośnie wśród młodzieży szerzy Się 
ferment, że w Gimnazjum polskiem nie bę- 
„dzie klasy 6-ej i T-ej. 2 

Tymczasem jak nas informują' czynniki 
miarodajne nietylko będą wszystkie klasy 
aż do 8-ej włącznie, ale Gimnazjum polskie 
otrzyma prawa publiczności, gdyż odpowia- 
da wszystkim warunkom stawianym przez 
Ministerstwo W. R. i O. P. 

  

POSTAWY. 

— Echa pożaru w Niewiadomszczyźnie. 
W sprawie pożaru, który nawiedził domo- 
stwa rodzin Brzeskich w Niewiadomszczyź- 
nie gm. woropajewskiej dowiadujemy się 
szczegółów. 

Okazuje się, iż spaliły się: dom, budynek 
ospodarczy i sprzęt domowy Kazimierza i 

Aleksandra Brzeskich, dalej dom, budynek 
gospodarczy i narzędzia rolnicze Arkadjusza 

i Tomasza Brzeskich; dom budynek, gospo- 
darczy, koń, narzędzia rolnicze i cały sprzęt 
domowy Tatjany Brzeskiej, dalej dom, bu- 
dynek gospodarczy 2 krowy, narzędzia rolni- 
cze i cały sprzęt domowy i gospodarczy A- 
gaty Brzeskiej. 

edług ze zań poszkodowanego Arka- 
djusza Brzeskiego pożar powstał od łuczy- 
wa, które paliło się celem oświetlenia mie- 
szkania Agaty Brzeskiej. Straty wynoszą 
około 32 tysięcy złotych. 

> - MOLODECZNO. 

— Praca społeczna kobiet. Zorganizowa- 
ne w Mołodecznie Koło Rodziny Policyjnej 
wybrało Zarząd swój, do którego powołano: 
na przewodnicząca p. Zofję Makowską, na 
zastępczynię p. Marję Michalakową, na człon 
kinie zarządu panie: Cichocką, Reginę Leo- 
nowiczową, Kociubińską i Żelazowską. W 
skład komisji rewizyjnej weszły panie Hepplo 
wa, Antonkiewiczowa i Gawłowska, a iako 
zastępczynie p. Bąkowa i Jędrzejczakowa. 

Ubiegłej niedzieli staraniem miejscowego 
Koła Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
odbyła się w Mołodecznie loterja fantowa. 

  

Organizowały ją dwa komitety: mołodeczań- 
ski pod przewodnictwem  kapitanowej So- 
wińskiej i komitet na Buchowszczyznę pod 
przewodnictwem p. Wandy Sylwestrowiczo- 
wej. Obydwa komitety prowadziły bardzo 
ożywioną działalność, dzięki ktróej zebrano 
szereg pięknych fantów i ofiary w gotówce. 
Dochód z loterji w Mołodecznie w kwocie 
około 550 zł. i na Buchowszczyźnie w kwo- 
cie około 650 zł. czyli razem 1.200 zł. użyty 
zostanie na prowadzenie nowo otworzonej 
w dniu 25 lipca br. ochronki dziennej (przed 
szkola) dla najbiedniejszych dzieci. 

Uderzenie pioruna powoduje pożar. 
W dniu 6 bm. o godzinie 3 po południu wsku 
tek uderzeriia piorunu w stodołę wybuchł po- 
Żar we wsi Zabrodzie, gminy postawskiej, 
Spalilo się 7 domów mieszkalnych oraz 
zabudowania gospodarskie z inwentarzem 
żywym i martwym. Straty wynoszą 87.000 
złotych. 

TROKI. 

— Faiszowanie ogórków. Któż z nas nie 
słyszał o sławnych trockich ogórkach? Pro- 
dukt ten ze względu na swą jakość stał się 
dziś poszukiwanym na rynkach i rynecžkach 
i ma się w cenie". 

Znaleźli się też i oszuści, którzy ogórki 
z pod Lidy i innych miejscowości, najniż- 
szego gatunku (nadpsute, obite i t.d.) mie- 
szają razem z ogórkami trockimi, oszukując 
w ten bezczelny sposób konsumenta jak ró- 
wnież podrywają sławę tym ostatnim. 

Na tem tle wynikło już kilka sprzeczek i 
omal że nie bójek. Słowem, Troczanie win- 
ni się mieć na baczności i na większych 
rynkach zbytu mieć swych przedstawicieli, 
którzyby każdego oszusta sadzali do kozy... 

— Rozwój Banku Spółdzielczego. O ban- 
ku tym pisaliśmy już nie raz: że jest jednym 
— któremu się powodzi. A to dzięki wyjątko- 
wej umiejętności i sprężystości dyr. Zającz- 
kowskiego i wicedyr. Lipnieckiego. Ostatnio 
bank ten wyjednał blachę na pokrycie dla 
całego powiatu, (Wileńsko - Trockiego) obe 
cnie zaś poczyniono starania o większą po- 
życzkę t.zw. „pod zastaw żyta”, gdyż zboże 
wkrótce potanieje, a rolnik będzie musiał 
plony sprzedawać, by uiścić podatki i t.d. i 
t.d. Chętnie zatem weźmie każdy pożyczkę 
(na najniższy procent) i odda je wówczas, 
kiedy cena na zboże nieco podskoczy. W ten 
sposób nie będzie wyzyskiwanie rolnika, 
przez „geldmacherów*. 

Słusznie więc prorokują fachowcy, że 
bank ten będzie nosił tytuł: Wileńsko - Tro- 
cki. Szczęść Boże. SIE 

— Bolaczka autobusowa. Skarża się nam 
pasażerowie, jeżdżący autobusami na linji 
Wilno - Olkieniki, że często autobus, który 
ma w oznaczonym czasie wyruszyć z Wilna 
z Placu Orzeszkowej — przybywa już z pa- 
sażerami i oczekujący zmuszeni są bądź no- 
cować w Wilnie, bądź iść pieszo, najmować 
(bogatsi) taksometry i t.d. 

Albo taka sprawa: czasami policja za- 
trzyma w drodze autobus i sprawdza, czy 
nie za dużo pasażerów. Czasami bvwa o dwa 
więcej — więc protokół na właściciela. Uwa 
żamy to znów za zbytnią gorliwość policji. 
Tam. gdzie autobusy kursują raz na dobę, 
trudno jest. by autobus nie wziął pasażera, 
który o 
nego у ia. 

Nie piszemy o tem obszerniej. sadzimy 
howiem. że odnośne władze obie te słuszne 
skargi nasażerów wezmą pod uwagę i zło 
naprawią. h. 

   uje gdzieś za miastem i niema in- 

  

Odznaczenie krzyżem Legii Honorowej mafki 18 dzieci 
Minister rolnictwa Hennessy udeko- 

rował kawalerskim krzyżem Legji Ho- 
norowej matkę 18 dzieci włościankę 
Amelję Lepaul. 

Małżeństwo Lepaul posiada w Mo 
ineau w dolinie Ajol małą iermę w 
której prowadzi wzorowe  gospodar- 
stwo. W c'ągu 32 letniego pożycia mie- 
li małzonkowie 18 dzieci, z których 
17 żyje jeszcze obecnie. Najstarszy syn 
liczy obecnie 30 lat najmłodszy dopie- 
ro 7-ет. 

Panią Lepaul zaszczytna odznaka 
zdziwiła i ucieszyła wielce, tembardziej 
że nie tak dawno otrzymała ona złoty 
medal za liczną rodzinę. 

Wszyscy członkowie rodziny pracu- 
ją intensywnie na ziemiach termy, któ- 
ra już od trzystu lat jest w posiadaniu 
tej samej rodziny. Zawdzięczając in- 
te nsywnej pracy i żyzności gleby ca- 
ła rodzina żyje w dostatku i dobroby- 
cie. Do postawienia gospodarstwa na 
obecnym poziomie kultury posłużyły 
państwuLepaul dwie nagrody za liczną 
rodzinę jakie w ciągu ubiegłego dzie- 
sięciolecia otrzymali nagroda Lamy 
10.000 franków i nagrodą którą otrzy- 
mali przed 5 laty w kwocie 25000 fr. 

Okolica Val-d* Ajol obfituje w liczne 
rodziny, rekord w tym względzie pobi 

23 dzieci. Pani Amet była też pierwszą 
ła rodzina Teodora Amet, która miała 
która w okręgu Remiremont dostała 
krzyż Legji Honorowej za liczne po- 
tomstwo. 

Mimo hojnie rozdawanych nagród 
pieniężnych i odznaczeń medali i krzy- 
żów zasługi Francja stale się wyludnia 
Nie tak jak u nas, gdzie naprzykład 
wśród Kaszubów i na całem pomorzu 
rodziny z 15 anawet 20 dzieci bardzo 
często. się trafiają, a i w Wilnie i 
jego najbliższej okolicy na brak dzieci 
nie potrzebujemy się uskarżać. Wyo- 
brażam sobie jakie szalone sumy mu- 
siałby nasz Rząd wydać gdyby chciał 
nagradzać wszystkie liczne rodziny i 
z całą pewnością żeby wszystkie matki 
licznego potomstwa miały być dekoro- 
wane, toby więcej kobiet niż mężczyzn 
nosiłoby u nas krzyże zasługi. 
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Macdonald wyjeżdża da Ameryki 
w związku z rokowaniami o rozbrojenie na morzu 

LONDYN. 9—8. Pat. Jak sie dowiaduje korespondent PAT., sprawa 
wyjazdu Mac Donalda do Ameryki w związku z rokowaniami o rozbroje- 

nie na morzu została zdecydowana ostatecznie. Wyjazd Mac 'Donaldą na- 

stąpi 5 lub 6 października. Koła angielskie uważają przyjazd Mac Donalda 

do Ameryki za najważniejszy krok rządu partji pracy w dziedzisie polityki 

zagranicznej. 
  

wzrost stony dyskonfowej w Nowojorskim Fede- 
ral Reserue Banku 

LONODYN. 9.8. (PAT). Nowojorski Federal Reserve Bank podjął z dn. 
dzisiejszym swą stopę procentową dyskontową z 5 na 6 proc. Zwyżka ta zwią 
zana jest z ogromnym wzrostem pożyczek, dokonywanych przez agentów gieł- 
dowych dła celów spekulacyjnych. Rada urzędu finansowego Stanów Zjedno- 
czonych Ameryki Północnej stwierdza, że zwyżka stopy dyskontowej jest re- 
zultatem niezdrowej spekulacji giełdowej oraz zadośćuczynieniem żądaniom 
kół bankowych z Nowego Yotku, Bostonu i Chicago, które już od dłuższego 
czasu domagały się zwyżki stopy dyskontowej do poziomu 6 proc. 

NIEMCY UWAŻAJĄ TO ZA POSUNIĘCIE PRZECIWKO ANGLJI. 

BERLIN. 9.8. (PAT). Podwyższenie dyskonta przez nowojorski Federal Reserve 
Bank wywołało w Berlinie sensacyjne wrażenie. Prasa berlińska, szczególnie dzienniki 
demokratyczne, komentują podwyżkę tę jako posunięcie wymierzone przeciwko Anglji. 
Zarządzenie Federał Reserve Bank uważają dzienniki demokratyczne za ostrzeżenie pod 
adresem Anglji i za próbę wywarcia na Anglję nacisku w sprawie przyjęcia planu Youn- 
ga. Prasa berlińska podkreślając silne wrażenie, jakie podunięcie Nowego Yorku wywo- 
łało na giełdzie berlińskiej, podkreśla pewną zniżkę kursów, w szczególności na giełdzie 
pieniężnej, gdzie kurs funta angielskiego obniżył się poważnie w stosunku do dołara. 

GIEŁDA WIEDEŃSKA PRZYJĘŁA TO ZE SPOKOJNĄ REZYGNACJĄ. 
WIEDEŃ. 9.8. (PAT). „Wiener Aligemeine Ztg* donosi, że podwyższenie stopy 

dyskontowej w Nowym Yorku wiedeński świat finansowy przyjął ze spokojną rezygna- 
cją. Z Nowego Yorku donoszą dzienniki wiedeńskie, że giełda (1owojorska zareagowała 
na podwyższenie stopy procentowej wzmożoną tendencją ia Oczekiwane jest 
podwyższenie stopy procentowej również przez Bank Angielski. 

Kanclerz Mueller wraca do zdrowia 
BERLIN, 9—8. Pat. Stan zdrowia kanclerza Muellera ulega w dalszym 

ciągu poprawie. Koła polityczne berlińskie liczą się z całkowitym powro- 
tem kanclerza do zdrowia w najbliższym czasie. 

  

Głodówka komunistów w więzieniu w Pradze 
Nietykalni posłowie pod kluczem 

PRAGA. 9.8. Pat. Uwięzieni przed 1 sierpnia i osadzeni w więzieniu 
praskiem komuniści rozpoczęli na znak protestu głodówkę. Dotychczas 
brak jest informacyj, jakie stanowisko zajmie parlament wobec aresztowa- 
nych posłów komunistycznych, którzy, mimo nietykalności poselskiej, sie- 
dzą dotyczczas w więzieniu. 

Repuhlikanie austrjaccy pohici na ulicach Betlina 
Komuniści berlińscy mszczą się za przegraną w dniu 

1-go sierpnia 

BERLIN. 8.9. Pat. Jak donosi prasa berlińska, przybyła dzisiaj do 
Berlina większa grupa austrjackiego związku republikańskiego, by wziąć 
udział w uroczystościach 10-lecia konstytucji Rzeszy. Podczas przemarszu 
przez miasto republikanie austrjaccy zostali napadnięci przez komunistów 
berlińskich, przyczem doszło do bójki, w czasie której kilku republikanów 
austrjackich zostało pobitych. Socjalistyczny  „Vorwaerts* donosi, że w 
czasie bójki padło z domu, w którym się mieści redakcja „Rothe Fahne'* 
kilka strzałów rewolwerowych. „Vorwaerts'* ogłasza dzisiaj odezwę, wzy- 
wającą socjalistów i t. zw. szaandarowców-republikanów, ażeby nie pozwo- 
lili się sprowokować komunistom i ażeby w czasie uroczystości . odpowia- 
dali milczącą pogardą na zaczepki i prowokacje komunistyczne. 

„Zeppelin“ nie zdąży na uroczystości do Berlina 
Odpowiedź telegraficzna d-ra Eckenera 

BERLIN, 9 VIII. PAT. Zapowiedziane przybycie do Berlina sterowca 
„Zeppelina” naczas uroczystości konstytucyjnych nie dojdzie do skutku. Dr. 
Eckener odpowiedział telegraficznie, dziękując za zaproszenie i oświadcza- 
jąc, że sterowiec będzie musiał być już 10 sierpnia we Friedrichshafen. 

Okropny huragan niszczy pola 
LYON, 9 8. Pat. Ubiegłej nocy huragan nawiedził okolice Farnche, nisż- 

cząc w sposób katastrofalny pola. Dwadzieścia gmin uległo całkowitej ruinie, 
Straty obliczają na 15 milj. franków. 

Niezwyłka przytomność Iofnika 
Groźna katastrofa na lotnisku krakowskiem. 

KRAKÓW, 9 8. Pat. Dziś 6 godzinie 7 wieczorem unos'ł się nad miastem 
pilot Macek, odbywający ćwiczenia akrobatyczne na konkursie pilotów. Na wy- 
sokości 1700 mtr. aparat wpadł w korkociąg, a przy szarpnięciu wyrzucił pilo- 

ta Z miejsca, który zawisnął na zewnątrz, przytrzymywany opasującemi go lin- 

kami, Przytomny lotnik uwolnił się z więzów i przy pomocy spadochronu spły- 

nął szczęśliwie па ziemię. Aparat po 17 min. korkociągu runął na polach w 
Prądniku Czerwonym. 

książę Syktas Burboiski rycerzem Legji 
Honorowej 

Prezydent  Doumergue podpisał 
przed kilkoma dniami nominację księ- 
cia Sykstusa Burbońskiego na Kawa- 
lera Legji Honorowej za jego wielkie 
zasługi dla Francji. 

Zapewne czytelnicy p rzypominają 
sobie , ekspedycję naukową jaką ksią- 
że Sykstus Burboński odbył w roku bie 
żącym przez pustynię Saharę w kie- 
runku jeziora Tchad aż do terytorjum 
Nigru. 

Książe Sykstus jest człowiekiem 
czynu zawsze gotowym do poświęceń 
dla swej przybranej ojczyzny Francji. 

Na początku wojny światowej wstą 
pił jako ochotnik do armji belgijskiej 
sojuszniczki Francji, teraz znów jako 
teren swojej ekspedycji naukowej wy- 
brał terytorjum kolonii francuskich. 
Słusznie więc odznaka Legji Honoro- 
wej zawiśnie obok krzyża zasługi zdo- 
bytego przez księcia podczas wojny. 

Z. K. 

Llot harterzy w rowe park koło 
Birkonhead 

Międzynarodowy zlot harcerzy któ- 
ry się odbywa obecnie w Anglji zgro- 
madził 50 tysięcy harcerzy będących 
przedstawicielami 42 krajów. 

Zlotowi przewodniczy założyciel 
harcerstwa i główny komendant Pan 
Baden-Powell. 

Arrowe Park i cała jego okolica 
objęta w czasowe posiadanie młodzie- 
ży i usiana obozami wszystkich kra- 
jów, wygląda obecnie jak obozowisko 
różnojęzycznej lecz zaprzyjaźnionej ar- 
mi. 

Na uroczystości zlotu harcerstwa 
przybył marszałek Lyautey. Książe 
Walji jako reprezentant króla Jerzego 
przybył również drogą powietrzną do 
Birkenhead, aby zakomunikować sir 
Baden - Powellowi że król podniósł go 

, do godności para Anglji i nadał mu 
tytuł barona. Książe Walji oznajmił ró- 
wnież że bankier amerykański a zara- 
zem generalny komisarz międzynaro- 
dowego amerykańskiego związku har- 
cerzy, pan Mortimer Śchiff, złożył na 
ręce księcia 10000 funtów sterlingów, 
przeznaczonych na cele międzynarodo- 
wego związku harcerzy, a głównie na 
propagandę bliższego zaznajomienia i 
rozwinięcia uczuć przyjaźni między 
harcerzami różnych narodowości. 

Książe Walji zwiedził kolejno wszy- 
stkie obozy gdzie pomimo różnorodno- 
ści języków wszędzie był z entuzjaz- 
mem i serdecznością witany okrzyka- 
mi „Niech żyje Książe. , ŁR. 

Cry Edison zoalazł godnego sięie na- 
‚ słęptę 

Znakomity wynalazca Edison 
chcąc znaleźć i wykształcić godnego 
siebie następcę ogłosił przed niedaw- 
nem konkurs na najzdolniejszego i 
najpracowitszego słuchacza szkół ame 
rykańskich. * 

Szkoły wysłały do konkursu 49 
kandydatów, którzy musieli odbyć eg- 
zamin konkursowy to jest odpowie 
dzieć na 54 pytania zadane przez Edi- 
sona w obecności jury składającego się 
z. Henryka Forda, Karola Lindbergha, 
doktora Lewis Perry, Jerzego Eastma- 
na i doktora Otaratton. 

Zapewne Edison męczony co roku 
przez reporterów w dniu swoich uro- 
dzin najdzikszymi pytaniami, posta- 
nowił wynagrodzić to sobie zadając 
49 kandydatom najoryginalniejsze py- 
tania mogące postawić w kłopotliwej 
sytuacji najbystrzejszych nawet «ludzi 
Bo jak się ma zadawalająco odpowie- 
dzieć pytanie: 

— Czy poświęciłbyś dla wynalazku 
twoją dumę, twój honor, dobrą sławę 
i wygody. в 

— Powiedz jakim będziesz gdy bę- 
dziesz miał 50 lat. 

— Jeżeli byś miał miljon dolarów, 
na co byś go wydał. | 

— jakie miejsce zajmować będzie 

automobil w dziedzinie cywiizacj.. 
— Kiedy kłamstwo jest dozwolo- 

di: 3 | 
— Kim jest Jenny Lind. " 
— Od jakiego fenomenu fizjologi- 

cznego zależy powodzenie filmu. 
Laureat tego konkursu ma się kształ- 

cić w instytucie technologicznym w 
Bostonie na koszt Edisona i prócz tego 
Edison zabezpiecza mu przyszłość. 

Zwyciężcą konkursu został 16 le- 
tni Wilbur. B. Huston z miasta Sat- 
tle: 

Edison twierdzi że trafne adpowie- |. 
dzi na jego kwestjonarjusz, nie dają 
wprawdzie gwarancji że wybraniea / 
jest nadczłowiekiem jednak dla jego 
celów są one zupełnie wystarczające. 

Z. K. 

  
Wrażenia cywilizacji współczesnej na 
więżcin po 53 latach zamknięcia | 
John Pommeroy po 53 latach wię- 

zienia w  Charlestawn  (Masšachu- 
setts) po raz pierwszy od swego uwię- 
zienia wyszedł na Świat Boży, celem 
przewiezienia go na fermę więzienną 
w której przebywają więźniowie cier- 
piący na zdziecinienie. 

Podróż do fermy trwająca półtora , 
godziny Pommeory odbył automobi- 
lem poraz pierwszy w życiu odbywając 
tego rodzaju lokomocję. 

Białowłosy starzec dziwił się i 
cieszył widząc po raz pierwszy w ży- 
ciu aeroplany motocykletki i parowe 
wozy ciężarowe widok drapaczy chmur 
kompletnie go przeraził tak że wolał 
skryć się w głąb karetki więziennej niż 
zmierzyć wzrokiem wysokość domów. 
Charakterystycznem dla Ameryki jest 
że na postoju poczęstowano więznia 
porcją lodów, których dotąd nie jadł 
w życiu i które bardzo mu smakowały. 

Pommeroy za zabicie swojego ro- 
dzeństwa był skazany w 18 roku życia 
na karę śmierci, którą zamieniono mu 
później na dożywotne więzienie. Od 
tego więc czasu nie wychodząc wcale 
nie miał pojęcia ©0 postępach jakie 
przez te 53 lata zrobiła cywilizacja a 
więc wrażenia jakich doznał były sil- 
ne, pomimo tego w ciągu drogi zadał 
tylko jedno pytanie: 

— A więc teraz nie ma zupełnie ko- 
ni że ludzie posługują się wyłącznie 
motorami. 

Przepis jak zostać bogatym 
Pan Jan Raskob w swoim artykule 

publikowanym w Ladies Home Journal 
w Filadelfji twierdzi że każdy może 
zostać bogatym. 

Przepis amerykanina jest nadzwy- 
czaj prostym, polega on na tem: że 
należy odłożyć ze swoich zarobków 
miesięcznie 15 dolarów... a zaoszczę- 
dzone w ten sposób pieniądze umie- 
ścić w jakiemś przedsiębiorstwie han- 
dlowem. 

Pan Raskob przytacza kilka tru- 
stów, w których umieszczone przed 20 
laty 3600 dolarów urosły do chwili 
obecnej do 80000 dolarów. 

Demokratyczny leader dowodzi, że 
każden może zaoszczędzić miesięcznie 
15 dolarów i ulokować je równie ko- 
rzystnie. Publicysta kończy swoje wy- 
wody twierdzeniem że każdy obywa- 
tel amerykański nie tylko może ale 
powinien w ten prosty sposób zostać 
bogatym. 

Szczęśliwy kraj ta Ameryka, w 
której każdy obywatel może w tak ła- 
twy sposób zostać bogatym. U nas 
znikomra garstka ludzi mogłaby odło- 
żyć ze swoich zarobków miesięcznie 
15 dolarów ale nawet i ci szczęśliwcy 
nie wzbogaciliby się a potracili swoje 
oszczędności lokując je w przedsiębior- 
stwach handlowych. Z. K. 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dbejrzyj fowar krajowy. @ 

    

Wiosna ducha 
Mam przed sobą nowe wydanie 

„Notatek* profesora Władysława Leo- 
polda Jaworskiego. I nieodparcie, jak 
powracająca wciąż melodja, przycho- 
dzą mi na myśl słowa Małaczewskiego: 
„Wzmoże się, wywspaniali, wybuchnie 
duch. Kto umie leżeć duchowo Krzy- 
żem na Świętej ziemi polskiej, i obej- 
mując ją miłoŚśnie słucha, co się w 
niej dzieje — ten usłyszy, jakobo 
mnóstwo odmiennie tętniących serc. 
To my: w Nadziei zakonspirowani, 
legitymujący się Wiarą, zbrojni Mi- 
łością. W zgiełku sejmikującego ży- 
cia jeszcze nie słychać nas. Ale 
wktótce wzmoże się w rzeszach wiel- 
ki głód tego, co jest niezbędniejsze, 
niż chleb powszedni. A wtedy przyj- 

dziem my, duchem dzielni, czyli się 
nim dzielący. Jesteśmy w drzwiach." 

I jeszcze: „„Zazieleni się i rozmai na- 
raz Polska cała wiosną ducha wybor- 
nego... powstaje plemię nowych ludzi, 
jakich jeszcze nie widziano. Jesteśmy 
we drzwiach". , 

Ten testament najmłodszego poe- 
ty, który zginął w 1920 roku, jest 
przecie zarazem manifestem młodych, 
tych, którzy wyszli z wojny jako 
prawdziwi zwycięzcy—niezłamani; jest 
to odzew młodych, —tych, do których 
należy jutro. Czemuż uparcie wiąże 
się ono w mej myśliz notatkami po- 

chylonego już wiekiem proiesora? Są 
w jego „Notatkach“ wspomnienia dni, 
gdy dy! on sam „młodzieńcem  buj- 

nym i szumnym“, są zwroty do mło- 

dych przyjaciół, jest życzenie: „chciej- 

cie żyć”. Lecz co innego stanowi o 

łączności pomiędzy profesorem  Ja- 

worskim a młodymi. Tym łącznikiem 
jest wyjątkowa wprost zgodność myś- 

li jego z tem, co dziś młodzi myślą 

i czują. 

% 

Zwrot młodych do religji jest zna: 
ny. Pod wyświechtaną, wyłataną szma- 
tą przedwojennej bezbożności, mod: 
nego w końcu zeszłego wieku pozy- 
tywizmu, materjalizmu, i bladego nie- 
dowiarstwa widzimy szeregi coraz 
mniej liczne, coraz bardziej Świadome 
tragedji swego zabłąkania. Zwrot do 
Boga, do Kościoła Katolickiego, jest 
notoryczny; jest on zasadniczym 
punktem młodej myśli polskiej. I w 
unisono z tą myślą brzmią słowa 
profesora Jaworskiego, obrywając się 
Od materji: „Ludzie, którzy zajmują 
się sprawami niematerjalnemi są uwa- 
żani za nieproduktywnych. Dziwna 
rzecz, że tylko po takich nieproduk- 
tywnych pozostaje trwały spadek". — 
„Jedynym trwałym węzłem jest mi- 
łość, a ta bez Boga jest nie do po- 
myślenia”. 

— „Postęp nie jest możliwy bez Bo- 
ga, „dlatego konserwatyzm musi być 
religiny". | nie chodzi w tych wszyst- 

kich twierdzeniach o jakiś liberalny 
teizm, o jakąś mglistą zawieszoną w 
powietrzu „religijność”. Dość przeczy- 
tać wstępy dotyczące św. Tomasza i 
jego filozofji, lub teustępy, gdzie jest 
mowa o akcji Katolickiej, by się prze- 
konać, że chodzi o religję Katolicką. 
„Kościoła z jego metodą utrzymywa- 
nia człowieka w ciągłym związku z 
Bogiem nic nie zastąpi'—pisze  Ja- 
worski. I zamyka książkę modlitwą— 
wspaniałą modlitwą uczonego. 

Ubiegły wiek—wiek analizy—roz- 
członkował, rozpylił, rozbił na atomy 
całą naszą wiedzę. Widzimy  Szcze- 
góły, nie obejmujące całości, widzimy 
drzewa, nie widząc już lasu. Najgo- 
ręciej tęsknią młodzi za syntezą, za 
powiązaniem wszystkich dziedzin wie- 
dzy w jedną wielką Wiedzę. Mamy 
dwie Encyklopedji; trzeba nam „Sum- 
my“. Ztąd zwrot myśli ku zagadnie- 
niom filozofji najogólniejszym, zagad- 
nieniom bytu; ztąd obuizenie się me- 
tafizyki, która przecie nie jest ni- 
czem  innem jak ontologią,  wie- 
dza о bycie w najogólniejszem zna- 
czeniu. | w jedną nutę z tem dąże- 
niem młodych brzmią takie słowa 
profesora Jaworskiego, jak np. „ujem- 
nie wpływa na prawników brak eje- 
mentarnych wiadomości z filozofji“; 
albo, jeszcze wyraźniej: „państwa mu- 
szą się opierać na podstawach meta 
fizycznych”. Zastrzegam się: myliłby 
się, ktoby szukał w „Notatkach* pro: 
fesora Jaworskiego gotowej już „Sum- 

my“, gotowej Syntezy. „Notatki“ są 
właśnie encyklopedycznym zbiorem 
artykułów i sforyzmów. Ale są w 
nich takie zbliżenia różnych dziedzin 
wiedzy, takie powiązania dalekich po- 
zornie działów, że widać w nich tę- 
sknotę za tą syntezą. Kto wie, czy nie 
w tej tęsknocie właśnie szukać nale- 
ży przyczyny, dla której autor tak 
ceni św. Tomasza. 

Są mimo to w Notatkach tak do- 
brze nam znane, tak często właśnie 
u nas słyszane zastrzeżenia przeciw 
pierwiastkom „racjonalnym“, są ustę- 
py, gdzie przymiotnik „irracjonalny“ 
ma zbyt rozszerzone znaczenie. To 
nieuniknione echo Kanta i Comta. 
Lecz przeciwwagą mu jest inne zda- 
nie z „Notatek“: „Agnostycyzm jest 
grobem moralnošci“, 

„Państwa muszą opierać się na 
pod-tawach metafizycznych“! U ko- 
goż to nie wywołał wspomnień  te- 
go, co mówią młodzi! Jeszcze wyraź: 
niej tą samą młodą myśl podkreśla 
rozdział o „Idei narodu Polskiego". 
„Głośnym staje się wskutek tego 
postulat, abyśmy wytworzyli sobie w 
dziedzinie polityki zagranicznej, w 
dziedzinie polityki wewnętrznej, per- 
spektywę, wskazującą określoną przy- 
szłość, do której mamy zdążać”, 

Innemi słowy—jest to zagadnienie 
celu Państwa. Nie może być Państwo 
celem w sobie, to widzą młodzi, dla 
których państwowość nie jest już tym 
ideałem do osiągnięcia, jaklem była 

ona dla Ojców. Jedni za cel Państwa 
stawiają Naród, nie widząc, błędnego 
koła. Inni widzą przed Państwem cel 
wyższy — metafizyczny— Civitatem Dai 
Civitatem Christianam. 

„Słowa, słowa, słowa, slowa“— 
oto czego młodzi mają dość. I to 
jest może ta dobra strona wieku re- 
kordów, przemysłu, Śmigła i kierow- 
nicy. Brzmiące, malowane słówka się 
znudziły, rozdęta w futuryzmie bańka 
mydlana pięknej a pustej, bezmyślnej 
formy prysła. Nie znosi młodzież 
irazesu. | słucha napewno z radością 
trzeźwych słów uczonego. 

„Budowa państwa jest budową 
urządzeń prawniczych, bo państwo 
jest porządkiem prawnym. Kto. tego 
punktu widzenia nie przyjmuje, wno- 
si zamieszanie, irazes, lub nienadają- 
ce się do zastosowania  reileksje”. 
Proszę posłuchać, co pisze prof. 
Jaworski o poezji, nie brzemiennej 
myślą: „Goethe był przyrodnikiem... 
Szhiller był filozofem. Hodderling i 
poeta Nictsche byli filologami, Proust 
przeszedł szkołę Bergsona, Przyby- 
szewski miał bardzo solidne wykształ- 
cenie filozoficzne, Wyśpiański był do 
dna historykiem. Bez takich zapasów 
rozwijać się może tylko liryka pew- 
nego rodzaju i wirtuozowstwo“. 

Oto dlaczego wśród młodych lu- 
dzi profesor Jaworski jest „swoim*. 
Widzą w nim młodzi łącznik między 
dawnemi a nowemi laty, widzą po- 
twierdzenie swoich _ najgorętszych 

uczuć i najdroższych myśli. Wieczny 
konilikt starszego i młodszego spo- 
łeczeństwa, i stary, jak Świat, brak 
zrozumienia przez starszych tego, co 
czują i myślą młodzi, także i u nas 
daje się odczuć. | w tem nieporozu- 
mieniu - obostronnie bolesnem—glos 
profesora Jaworskiego jest dla mło: 
dych nieocenionym balsamem, jest 
gwarancją, że nie wyrwali się jak Fi- 
lip z konopi, nie poszli za mirażami; 
że drogę, którą oni idą, wyczuli już 
i wskazali, choć nieliczni - lecz za to 
najlepsi—ze starszych. й 

: к > 

Ale prócz tych wartości aktual- 
nych, które książkę profesora Jawor- 
skiego czynią drogą w pewnych Ко- 
łach i w pewnej epoce, ma ona jedną 
wartość trwałą i niezmienną. Autor 
sam, gdy mówi o drogach Polski, 
wskazuje, jako na ideał, na harmonię, 
myśli i uczucia. Rzadko gdzie ten 
ideał jest tak blizki absolutnej nie- 
ledwie realizacji, jak w jego własnem 
dziele. I to właśnie stanowi wieczną 
nieprzemijającą wartość „Notatek”, że 
są one dziełem Ścisłego, wydyscypli- « 
nowanego, najwyższych szczytów się: 
gającego umysłu — i gorącego, pło- 
miennego serca. X. W 
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„AUKÓEK G0SPÓDARCZY LiL WOCECBNIH 
Gorzelnie melasowe — czy ziemniaczane 

У
 

Gorzelnictwo rolnicze dotąd nie 
może dźwignąć się z upadku spowodo- 
wanego zniszczeniem w czasie wojny 
a przedewszystkiem utratą naturalnych 
rynków zbytu. Zwiększenie produkcji 
gorzelń rolniczych należy do zagadnień 
pierwszorzędnego znaczenią dla rolni- 

„ctwa. Sprawie tej poświęcam specjalny 

artykuł, który ma za kilka dni ukazać 

się w wileńskim „Tygodniku Rolni- 

czym”. Nie paruszam tam sprawy, ja- 

kim gorzelniom,. rolniczym czy prze- 

mysłowym, należy pierwszeństwo z 

innego punktu widzenia — taniości 

produktu. Odpowiedź na to ostatnie py- 

tanie znajdujemy w, wyczerpująco uję- 

tym artykule d-ra Br. Wałukiewicza na 

łamach „Rolnika Ekonomisty* (Nr. 15 

z dnia 1 sierpnia). 

Przytaczam uwagi wymienionego 

autora: 

W naszych warunkach szukać mo- 

żemy źródeł taniego spirytusu tylko 

w ziemniakach i melasie, bowiem spi- 

rytus sulfitowy, karbidowy oraz otrzy” 

mywany z gazów koksowych kalkulu- 

je się zbyt drogo. Po potrąceniu mela- 

su na wyrób spirytusu obecnie oraz 

na paszę i inne cele przemysłowe po- 

zostaje z produkcji ogólnej tego pro- 

duktu około 78500 t. W' razie zużycia 

tej pozostałości również na spirytus, 

maksymalna produkcja spirytusu me- 

lasowego wynosiłaby około 230 tysię- 

cy hl rocznie. Gdybyśmy przypuścili, 

powiada dr. Wałukiewicz, że państwo, 

zabijając sztucznie naturalne drogi zby- 

tu melasu , zmuszałoby do jego przero- 

bu w gorzelniach przemysłowych, to 

konsekwencje oczywiste tego faktu mu- 

siałyby być dwie: * 

1) Pomniejszenie dzisiejszej zniko- 

mej wobec warunków przedwojennych 

produkcji spirytusu ziemniaczanego, a 

tem samem zabicie jej racjonalności, 

zarówno z punktu widzenia gospodar- 

czego jak opłacalności przemysłowo” 

rolnej. Przeciętny kontyngent zakupu 

poszczególnej gorzelni obniżyłby się 

na około 300 hl wobec 1155 hl prze- 

ciętnej produkcji przedwojennej; 2) 

gorzelnie melasowe nie są nigdy w mo- 

żności pokrycia pełnego zapotrzebowa- 

nia spirytusu wewnętrznego (kontyn- 

gent zakupu D. P. M. S. wynosi dotych- 

czas średnio 600 tysięcy hektolitrów. 

Taka polityka państwa wobec melasu 

— czytamy dalej — byłaby bardzo ry- 

zykowna. Ograniczałaby ona natural- 

nie drogi zbytu melasu a to na cele 

paszy, przemysłu chemicznego i ek- 

sportu zagranicę. Melas łatwo ekspor- 
tować, natomiast zbyt eksportowy 

spirytusu jest wogóle bardzo .ograni- 

czony a w każdym razie trudniej jest 

zbyć na rynku światowym spirytus me- 

lasowy niż ziemniaczany. Szanse opła- 
calności takiej polityki państwowej by- 

łyby bardzo problematyczne. Melas zy- 

Skuje coraz większe zastosowanie do 

wyrobu paszy i w przemyśle chemicz- 
nym. Należy przypuszczać, że cena 
melasu układałaby się wówczas na po- 
ziomie conajmniej 15 zł. za 100 kig., 

a tem samem koszty fabrykacyjne prze- 

robu melasu na spirytus — na złotych 
75—80 za hektolitr. „Taka cena stwie- 

rdza 'autor, nie może zachęcać do szu- 

kania w melasie źródła taniego spiry- 

tusu, a to tembardziej, 

oparli przerób spirytusu na tym surow- 

cu,, to wtedy cena melasu oczywiście 

musiałaby bardzo poważnie wzrosnąć. 
Melas istnieje w ograniczonych iloś- 
ciach i produkcja jego zależy od kal- 
kulacji produkcji cukru, cena zaś me- 
lasu podlega i podlegać musi konjun- 
kturom rynków zewnętrznych. Nie dziw 
"więc, że nasze gorzelnie melasowe są 
przeważnie efemerydami wojennemi z 
czasu gdy ziemniak musiał być zuży- 
«wany na cele aprowizacji armji i ludz- 
kości. Oczywiście melas można uwa- 
żać za pewnego rodzaju „komsulatyw- 

ny surowiec dla produkcji spirytusu i 
jego nabycia, nigdy zaś nie przedsta- 
wia On surowca, z którego państwo 

może trwale i w dostatecznycth  ilo- 
ściach czerpać tani spirytus. Spirytus 
ziemniaczany jest właściwie tańszy od 
mielasowego a monopol płaci zań drożej 
z tego względu, że gorzelnie rolnicze 
mają bardzo małe kontyngenty zakupu 

(przeciętny kontyngent w Polsce wy- 
nosił w kampanji 1927 - 28 — 426 
hit, przy których monopol wypłacać mu 
si dodatki wyrównacze zamiast potrą- 
cenia. Rozszerzenie zatem ram produ- 
kcyjnych gorzelni rolniczych jest zasa- 
dniczym warunkiem potanienia spiry- 
tusu ziemniaczanego i tani spirytus znaj 

dziemy w gorzelniach rolniczych, któ- 
re podniosą swą produkcję do ram 
przedwojennych”. Że ziemniak jest 
źródłem trwałem taniego spirytusu 
przemawiają następujące względy: 
przy naszej wielkiej produkcji ziemnia- 
ków nie może być mowy by surowiec 
ten zawiódł jako dostawca (przed woj- 
ną zużywaliśmy ziemniaków na cele 
przemysłowe 10 proc., obecnie tylko 
2 proc.) Przeciętne straty w ziemnia- 
kach skutkiem gnicia lub zmarznięcia 
obliczane są u nas na 9 proc. obecnie, 
podczas gdy przed wojną wynosiły tyl- 
ko 3 proc. w związku z tem że więk- 
sza część ziemniaków gnijących lub 
zmarzniętych mogła być wówczas wy- 
korzystana. Wreszcie rolnik nie. kalku- 
luje na zysk przedsiębiorczy, na który 
musi kalkulować gorzelnia przemysło- 
wa, on kalkuluje na wypełnienie wszy- 
stkich potrzeb gospodarczych swojego 
gospodarstwa rolnego i stąd gorzelnia 

że gdybyśmy ! 

„Naszeį Žizni“. 

rolnika jest trwałym i niezawodnym 
producentem spirytusu. 

Przytaczając powyższe a wielce in- 
teresujące i słuszne uwagi d-ra Wału- 
kiewicza, mieliśmy na względzie, że w 
ostatnim czasie często można słyszeć 
zdanie, że jeżeli państwo chce mieć 
natychmiast tani spirytus, musi iść w 
kierunku zwiększenia produkcji spiry- 
tusu melasowego. Jak widzieliśmy poli- 
tyka taka byłaby wielce ryzykowna co 
do samego celu (otrzymania spriytusu 
taniego). Byłaby ona pozatem wprost 
zabójcza dla interesów rolnictwa. Me- 
las powinien pozostać surowcem Su- 
bsydjalnym. Nawiasem mówiąc, przed 
wojną produkcja gorzelń melasowych 
wynosiła tylko 1 proc., dziś zaś prawo 
ich odpędu wynosi 8 proc., co Świad- 
czy że w dobie obecnej zakres wzaje- 
mnej produkcji rolniczej i przemysło- 
wej jest nawet korzystniejszy dla go- 
rzelń melasowych niż przed wojną. 

ha. 

INFORMACJE 
CENY W WILNIE. 

Z dnia 9 sierpnia r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakciach wagonowych franco st. Wilno: 
žyto 24'|--25'|2, owies zbierany 24-25, jęcz- 
mień na kaszę 26 27. browarowy 27—28, 
otręby pszenne 23 —24, żytnie 21—22, ma- 

  

kuchy lniane w tailach 49, mielone 50. 
Tendencja słaba. Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pšzenica 50, żyto 
26-27, jęczmień 24—25, owies 25—26, 
gryka 37-38, ziemniaki 8—9, siano 7-8, 
s'oma 7--8, 

Mąka pszenna 80-100, żytnia razowa 
30-33, pytlowa 42—44 za klg. 

Kasza jęczmienna 60-85, jaglana 90— 
110, gryczana 90 120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 100, pęczak 55 — 75 zą 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 220—300, cielęce 200— 
240, baranie 200—240, wieprzowe 250 — 340, 
słonina świeża 380—420, solona 400—440, 
sadło 400—420, smalec wieprzowy 400— 
480. 

Nabiał: Mleko 25—35 gr. za litr, śmie- 
taną 180—200, et 80—100 za 1 kg. 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
450- 550, solone 350 - 450. 

Jaja: 170—190 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50—60, zielony 

40 — 50, fasola białą 160 — 180, kartofle 
9-11, kapusta świeża 20-25, kwaszona 
(brak), marchew 10—15 (za pęczek), buraki 
5 10 (za pęczek), brukiew (brak), rabar- 
har 40— 50, ogórki 40—70 za 1 dziesiątek, 
cebula 35—50, młoda 5 — 10 (za pęczek), 
szpinak 35 40, pomidory 3,50-400 zł. zą kg. 
Balai Bat 50 — 100 za główkę, kalarepa 
5-10. 

Drób: kury 4—7 zt. za sztukę, kurczę- 
ta 120 150, kaczki 6—8, młode 300—350, 
gęsi 8—12, indyki młode 3 5 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 350 — 
400, szczupaki żywe 550—600, śniętę 300— 
400, leszcze żywe 500—550, śnięte 400 -- 450, 
karpie żywe 450- 500, śnięte 350 400, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 280—320, oko- 
nie żywe 500 - 550, śnięte 400—450, wąsa- 
cze żywe 500 550, Śnięte 400—450, siela- 
wą 300-320, sumy 250—280, węgorze 6--650, 
d i 250—300, płocie 200—250, drobne 

Ujawnienie nadużyć w anfece Miejskiej 
KIEROWNIK APTEKI SZUTOWICZ ARESZTOWANY. 

W dniu wczorajszym rozeszła się po Wilnie sensacyjna wiadomość o ujawnieniu 

apteki prowizora Szutowicza. 

„madużyć pieniężnych w Aptece Miejskiej i aresztowaniu w związku z tem kierownika tej 

Jak się okazuje wiadomość ta jest prawdziwą. ь 

Od dłuższego już czasu istniało podejrzenie, że w Aptece Miejskiej dzieją się ja- 

kieś nadużycia inaczej bowiem trudno sobie było wytłomaczyć dlaczego Apteka Miejska 

w Wilnie jest jedyną apteką na świecie przynosząca delicyt. 
Na okoliczność tą zwracano już niejdnokrotnie uwagę na posiedzeniach Rady Miej- 

skiej, a przy zatwierdzaniu budżetu wysunięty nawet został prąez grupę radnych wniosek 

domagający się likwidacji tej agendy może nawet i potrzebnej ale bezwarunkowo źle 

prowadzonej. 
Obecnie sprawa ta siłą rzeczy stanęła na ostrzu noża. 

Śledztwo prowadzone pod kferownictwem jednego z podprokuratorów Sądu Okrę- 

gowego. Wyniki jego trzymane są w tajemnicy to tylko udało nam się dowiedzieć, że na- 

dużycia sięgają znacznych sum i popełniane były od dłuższego czasu. 

W następnym numerze będziemy już mogli zapewne podać bliższe szczegóły tej nie- 

wątpliwie, społeczeństwo wileńskie interesującej aiery. 

Nowa afera emigracyjna 
ARESZTOWANIE KILKU OSÓB. 

‘  - Władze bezpieczeństwa zlikwidowały organizację trudniącą się ułatwianiem niele- 
galnej emigracji z Polski. Do afery jest wmieszany urzędnik pewnej firmy okrętowej. 

Agenci organizacji werbowali chętnych do nielegalnego wyjazdu 
Grajewem przez granicę przy pomocy wymienionego urzędnika zao- 

y zagraniczne i kiero 
cowaniu ich 
patrywali w stałszowane 
skąd wysyłano do Ameryki. Czoki bandy 
osadzono w więzieniu. (b) 

  

KRONI 
"SOBOTA 
10 m$ Wschód sł. g. 3 m. 45 

Wawrzyńca. Zach. sł. o g, 19 m. 03 

juwra 
Zuzanny. 

” Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteoroiogji U. S. B. 
# @та 9 Villi. 1929 r 

Ciśnienie ! -6) 
średnie w m ; 

Temperatura | a średnia ‚ + 25% 

Opad za do. ! 
bę w mm. | 

Wiatr przeważający Połucni vy. : 

Uwagi: pogo nie. 
Maximum za dobę -- 183€ 
Minimum za dobę -- 31 С 

Tendencja baroa.etryczna: stan stały. 

URZĘDOWA 

— Podróż inspekcyjna p. wicewojewody. 
P. wicewojewoda Stefan Kirtiklis wyjechał 

  

w dniu wczorajszym z Wilna w celu doko- 2 
nania inspekcji województwa - wileńskiego 
wzdłuż linij kolejowych. 

W czasie nieobecności wicewojewody 
Kirtiklisa zastępuje p. wojewodę naczelnik 
wydziału samorządowego p. józef Rakowski. 

— Pociągnięcie do  odpowiedziałności 
Starosta Grodzki wystąpił 

z wnioskiem do prokuratora przy /sądzie 
okręgowym o pociągnięcie do odpowiedzial- 
ności sądowej redaktora rosyjskiego Czaso- 
pisma „Nasze Życie" za umieszczenie w nu- 
merze wczorajszym artykułu p.t. „Czy jest 
możliwe”, treść którego uchybia godności 
państwa. ° 

— (0) Z posiedzenia 0! owej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie, Dnia 8 a pod o 
wodnictwem naczelnika biura OKZ w Wilnie 
p. W. Jodko, odbyło się posiedzenie Okrę- 
gowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

PQ, rozpatrzeniu skarg odwoławczych, 
Komisja postanowiła utrzymać w mocy о- 
rzeczenia: 1) Komisji uwłaszczeniowej na 
powiat Wileńsko - Trocki a) w przedmiocie 
uwłaszczenia na rzecz Wincentego Zyndula 
z tytułu długoletniej dzierżawy ziemi z ma- 
jatku Stakińce, gm. Niemenczyńskiej, wła- 
sność Rafała Czaplińskiego i b) w przedmio 
cie uwłaszczenia na rzecz Józefa Tumiłowi- 
cza ziemi w zaścianku Nowo - Siady, gm. 
Rukoińskiej, własność Witolda Przegalińskie 
go, 2) komisji uwłaszczeniowej na pow. 
Brasławski w przedmiocie uwłaszczenia na 
rzecz Pipirów i K. Janczewskiego gruntów 
zaścianka Wacławowo, gm. Opeskiej, wła- 
sność spodkobierców Aleksandra Pelikana. 

. Sprawa ze skargi odwoławczej Jana Zien 
kiewicza na orzeczenie komisji uwłaszczenio- 
wej na pow. Wileńsko - Trocki w przedmio- 

{ 

i po przeszwar- 

wali do poszczególnych portów, 
w liczbie 7 osób w tem jedną kobietę 

BERCIA ZECOLCYCHEC I 

cie uwłaszczenia tegoż Zienkiewicza z ty- 
tułu długoletniej dzierżawy folwarku Kudzia- 
ny gm. Sołecznickiej, własność Anny Sołta- 
nowej i Marji Balińskiej, została umorzona. 

Po rozpatrzeniu sprawy ze skargi odwo- 
ławczej Wincentego Żukowskiego na orze- 
czenie Komisji właszczeniowej na pow. 
Oszmiański w przedmiocie uwłaszczenia na 
rzecz Michała i Eleonory Wołodźków zie- 
mi z majątku Cudzieniszki, gm. Polańskiej, 
własność Wincentego Żukowskiego, komisja 
postanowiła orzeczenie komisji uwłaszcze- 
niowej uchylić. 

Następnie z powodu różnych przyczyn 
formalnych zostały odroczone sprawy na- 
stępujące: 1) w przedmiocie uwłaszczenia 
Józefa Nowickiego zaść. Kopinie, gm. Sole- 
cznickiej, pow. Woleńsko - Trockiego, wła- 
sność Karola Wagnera, 2) w przedmiocie u- 
właszczenia na rzecz $, Stiepanowa ziemi ze 
wsi Jasień, gm. Żukojńskiej, pow. Swięciań 
skiego, należącej do majątku  Ignacogród, 
własność Edwarda Swolkienia, 3) w przed- 
miocie uwłaszczenia na rzecz spodkobierców 
W. Łysienko gruntów zaścianka Godziszki, 
gm. Daugieliskiej, pow. Święciańskiego, wła- 
sność Anny Trofimowiczowej, 4) w przedmio 
cie uwłaszczenia części z majątku Żwirynie, 
gm. Dryświatskiej, pow. Brasławskiego, wła- 
sność ]. Pohoskiej i Br. Stankiewiczówny, na 
rzecz Fortunata Zienkiewicza, 5) w przedmio 
cie uwłaszczenia na rzecz K. Żyndula — 
ziemi z folwarku Laudyszki, wchodzącego 

kład dóbr Orniany - Suzany, gm. Jani- 
, pow. Święciańskiego własność Jana i 

chała Tyszkiewiczów. 
Wreszcie Komisja póstanowiła przejąć na 

rzęcz państwa opuszczone przez Anastazję 
Piotrową i Mikołaja Żłobina 2/3 części ma- 
jatku Pikieliszki, _ gm. Podbrzeskiej, pow. 
Wileńsko - Trockiego. 

MIEJSK » 

„— (0) Posiedzenie miejskiej Komisji re- 
wizyjnej. We wtorek, dnia 13 sierpnia od- 
będzie się posiedzenie miejs kiej Komisji re- 
wizyjnej. Na- porządku dziennym: 1) Spra- 
wozdanie z przeprowadzonej rewizji z wyko- 
nania budżetu na rok 1927 — 28: 2) sprawa 
dalszej rewizji budowy szkoły powszechnej 
w Kuprjaniszkach. 

— Komisja sanitarna walczy z miechluj- 
stwem. W dniu wczorajszym specjalna komi- 
sja sanitarna w składzie: nacz. wydz. woj. 
zdrowia, szefa sekcji zdrowia Magistratu, za- 
stępcy starosty grodzkiego, komendanta P.P. 
na, m. Wilno i lekarza grodzkiego przeprowa- 
dziła lustrację hal miejskich oraz rynków 

    
   

  

drzewnego i łukiskiego. Komisja stwierdzi- - 
ła szereg usterek natury sanitarno - porząd- 
kowej co spowodowało wydanie odpowied- 
nich zarządzeń oraz nałożenie doraźnie kar 
aresztu dla dwuch dozorców, za niedbałe wy 
konywanie swoich obowiązków i jednego 
kupca za antysanitarny stan jego straganu. 

— Nowe ceny na chleb. W dn. 8 
bm. ustalono nowy cennik na chleb. 
Ceny zostały zniżone o 5 gr. na klg. 

— (o) Frektwencja kina miejskiego. W 
ubiegłym miesiącu Jipcu sprzedago było w 
kinie miejskim 36420 biletów na sumę 20224 
zł. Wejść bezpłatnych było udzielono 5466, 
z czego korzystały ochrony, wojsko, wyciecz 
ki i organizacje i t.d. 

Wspomnienie pośmiertne o ó. p. po- 
tuczniku em. Wacławie Rasięckim. 
W dniu 7 sierpnia br. rOżSiaź się Z tyma 

światem po długich i ciężkich cierpieniach 
śp. por. em. Wacław Rusiecki. 

, Ujrzał on światło dzienne 1895r. w ro- 
dzinnym majątku w Zaburzu, z. mińskiej. 
„Po ukończeniu Szkoły Handlowej w 

Wilnie w 1916 r. wstępuje jako ochotnik do 
Dywizjonu ułanów polskich, a następnie 
przechodzi do? I go Korpusu gen. Dowbor" 
Muśnickiego. 

Po likwidacji tegoż, zaciąga się nasz 
zmarły jako jeden z pierwszych ochotni- 
ków do Samoobrony Wileńskiej. Zaszczytną 
służbę odbywa Ś. p. por. Wacław w „Dy- 
wizjonie Jazdy Wileńskiej* mjr. Dąbrow- 
skiego, późniejszym 1 pułku ułanów wileń- 
skich, obecnie 13 pułku ułanów wileńskich. 

Dzieli on przez cąły czas trudy i nie- 
wygody frontowe, walcząc bohatersko w 

  

szeregach 13 pułku ułanów. By wyliczyć 
potyczki, w których zmarły brał udział, 
trzebaby powtórzyć znaczną część historji 
jego pułku. 

"W czasie odwrotu z pod Łomży w 
1920 r, dowodząc plutonem, Ś. p. por. 
Wacław znalazł się w nader ciężkiej po- 
zycji, na skrzydle piechoty. Nie otrzymując 
rozkazu wycofania się, trwa nasz Porucz- 
nik na wyznaczonej sobie placówce do 
ostatka, walcząc bohatersko z wrogiem. 
Gdy już legli jego podwładni, jak kłosy 
ścięte na łanie, nasz zmarły bohater uno- 
sząc na własnych barach ciężko rannego 
шапа jana Iwaszkiewicza, ulega silnej kon- 
tuzji, która staje się w następnych latach 
przyczyną jego długich i ciężkich cierpień. 

Za czasów Litwy Środkowej śp. por 
W. Rusiecki pełni funkcję adjutanta Naczel- 
nego Wodza gen. Lucjana Żeligowskiego. 

Nasz zmarły odznaczał się silną i nie-. 
ugiętą wolą, odwagą, duchem ofiarności, 
poświęcenia, wielką uprzejmością i boha- 
terskością. Cieszył się przeto zaufaniem 
swoich przełożonych, wielką sympatją ko- 
legów i miłością podwładnych. 

Pozostawił Śp. por. Wacław żonę z Ja- 
kubowskich, która w czasie jego długiej 
choroby spełniała z całem poświęceniem 
posługi samarytańskie oraz 4-letnią có* 
reczką Rożennę. 

Choć od roku przeszło śp. por. Wac- 
ław został z powodu choroby zwolniony 
na emeryturę i zmuszony był opuścić N.- 
Wilejkę, przywiązany jednak całem sercem 
do swoich barw pułkowych sprowadził się 
z powrotem przed kilku tygodniami i miał 
tą pociechę, że na rękach kochanej żony 
i matki, w otoczeniu kochającej go ro- 
dziny i rodzeństwa, w swoim ukochanym 
pułku, opatrzony św. Sakramentami, doko- 
nał swego chwalebnego żywota. 

I w dniu 9 b. m. przybędzie o godz. 
10 ej rano w myśl pieśni swego pułku: 
„Czekaj nas w pełni kras albo na lawecie*, 
strojny w barwy ułańskie, spowite kirem 
żałoby na lawecie, by zająć na stałe miej- 
sce w mieście umarłych _ na cmentarzu 
garnizonowym. 

I zaowuż przyjdzie Grodowi Gedymi- 
na żegnać jednego ze swych bohaterskich 
obrońców, którzy z dumą nucili: 

Nie zną co klęski, ułan wileński 
I grozą szumi proporzec nasz 
U Ostrej Bramy wiernie trzymamy 
Imieniem Polski żołnierską straż. 

Zmarły był odznaczony „Krzyżem Za- 
stugi Wojsk Litwy Šrodkowej“ i „Krzyžem 

katja” 0 
ześć jego pamięci. 
PY (Ks. E. N. 

— (0) Opiekunowie społeczni. Jak już 
w swoim czasie donosiliśmy, wydział opieki 
społecznej Magistratu zwrócił się do miej- 
scowych instytucyj dobroczynnych z jprośbą 
o wskazanie kandydatów na stanowiska 0- 
piekunów społecznych do dnia 5 sierpnia. 
Wobec tego, że dotychczas wymienione in- 

stytucje kandydatów tych nie wskazały, Ma 
gistrat postanowił powyższy termin zgłosze- 
nia kandydatów przesunąć do dnia 10 sierp- 
mia, ® 

Jak się okazuje, na objęcie stanowisk 0- 
piekunów społecznych. z dniem 1 września 
rb. nikt się nie kwapi, albowiem te stano- 
wiska honorowe potrzebują ogromu pracy. 
dzenia braku podpisu upoważnieni są do- 
pobierania kar. 2. 

"DISKOWA. 

— Do legionistów b. 6-g0 pulku piecho- 
ty. Legjoniści b. 6-g0 p. Legjonów Polskich 
zgłoszą bezzwłocznie do komisji pułkowej 
na ręce mjr. dypłomowanego Edwarda Woj 
ciechowskiego, Warszawa, Plac Piłsudskiego 
T, pokój Nr. 36 następujące dane: imię i na- 
zwisko, data i miejsce urodzenia, krótki ży- 
ciorys i przebieg służby w punłku piechoty 
Legjonów Polskich, odznaczenia i daty na- 
dania, stanowisko obecne z dokładnym a- 
dresem. O nieżyjących zechcą podać infor- 
macje ich rodziny lub znajomi. 

KOLEJOWA. 
— Ulgi kolejowe. Celem uniknięcia nie- 

porozumień Min. Komunikacji wydało pole- 
cenie, w myśl którego wszelkie ulgi kolejo- 
we wydawane przez zakłady naukowe, mu- 

"szą być zaopatrzone w podpis korzystają- 
cego z ulgi. 

KOMUNIKATY 
—Targi Hodowlane. Podajemy do wiado- 

mości że Dyrekcja Działu Rolniczego PWK 
organizuje w czasie od 18 — 20 września 
br. wielkie Targi Hodowlane. Ponieważ poza 
materjałem rozpłodowym sprzedażnym prem 
jowane będą również nagrodami honorowe- 
mi i inne zgłoszone sztuki, Dyrekcja Dzia- 
łu Rolniczego zawiadamia nas, iż widzia- 
dek! chętnie okazy nieprzeznaczone na sprze 

až. 
Pragnący nabvć materiał hodowlany nie 

powinni ominąć sposobności nabycia pra- 
wdziwie wartościowego materjału. 

PÓŻNE 

— Na moście Zielonym. Od dwuch 
dni most Zielony w Wilnie jest tere- 
nem rzadkiego zjawiska. O godzinie 
8 wieczorem na moście pojawiaja się 
w wielkich ilościach białe ćmy. Kiedy 
wjeżdża się na most wygląda to nie- 

  

Wszystkim, którzy okazali nam tyle serca, współczucia i pomocy 
przy oddaniu ostatniej posługi ukochanemu naszemu 

sło 
SE 

Wacławowi 
"em. por. 13 pułku 

a w szczególności: ks. Kapelanowi 
Pułkownikowi Dyplomowanemu A. Korytowskiemu, 

Rusieckiemu 
Ułanów Wileńskich 
Nowakowi, Dowódcy Pułku Panu 

Korpusowi Oficer- 
skiemu i Podoficerskiemu Pułku, przedewszystkiem zaś Panom rtm. 
Juniewiczowi, rtm. Stankiewiczowi, rtm. Grabowieckiemu, i rtm. Jurgie- 
lewiczowi. Panom Artylerzystom 19 
Oficerom rezerwy 
podziękowanie 

13 pułku Ułanów Wileńskich składamy 
pułku Artylerji Polowej oraz Panom 

gorące 

żona, córka, matka, słostra i bracia. 
  

Z SĄDÓW 
ECHA NAPADU NA RÓWNEM POLU. 

Na ławie oskarżonych sądu okręgowego 

zasiadł wczoraj b. kierownik I komisarjatu 

a ostatnio sekwestrator miejski Edward Wo- 

łyński oskarżony o to, że wbrew przepisom 

obowiązujących sekwestratorów nie wydał 

formalnego pokwitowania M. Gittlinowi na 
pobraną u niego za podatki sumę 1100 zł. 

i nie wpłacił tej sumy do kasy oraz oto że 

ściągnąwszy z płatników sumę 3601 zł. 77 

gr. nie wpłacił jej dokasy natomiast symu- 

lował napad bandycki, podczas którego za- 

brano mu rzekomo pieniądze. н 

Czytelnicy nasi przypominają sobie za- 

pewne ta, głośną swego czasu historję. 13 

lipca 1925 roku znaleziono na Równem Polu 

Wołyńskiego, leżącego bez przytomności. Ze- 

znał on, że napadło na niego trzech osobni- 

ków, których widywał przedtem w Magistra- 
cie. Uderzony w głowę stracił przytomność, 
a korzystając z tegozabrali mu oni pieniądze. 

Przedstawiciel Urzędu Prokuratorskiego 
podprok. Gedroyć domagał się ukarania 0- 
skarżonego gdyż uważa, że w zeznaniach 
oskarżonego składanych obecnie i przedtem 

są wyraźne sprzeczności, trudno jest przy- 

puścić by mając przy sobie tak znaczną Su- 

mę zechciał oskarżony udawać się ha Równe 

Pole, a wreszcie niezbicie stwierdzone zosta- 

ła stosowanie przez oskarżonego „praktycz- 

nej” praktyki przetrzymywania pieniędzy. 
Obrońca oskarżonego p. Zilberbach po- 

wołując się na zeżnania szeregu świadków, 

którzy znaleźli Wołyńskiego nieprzytomnego 

i pokaleczonego prosił o całkowite uniewin- 

nienie. Sąd stanął też na tem stanowisku i 

wynióst wyrok uniewinniający. . 

SPRAWA O POBICIE KORPORANTÓW 
ŻYDOWSKICH. 

Swego czasu głośna była sprawa pobi- 
cia przez grupę żydów (jak przypuszczano 
wówczas, narodowców) kilku studentów ży- 

dów, członków i założycieli korporacji „Zje- 
dnoczenie*. Zajście miało miejsce na rogu 
ul. Wileńskiej i Ludwisarskiej. Jeden z kor- 
porantów, p. L. Pines został wówczas do- 
tkliwie poturbowany. : 

W związku z tem zajściem na wczoraj- 
szej wokandzie Sądu Grodzkiego znalazła 
się sprawa absolwenta O handlowej — 

Rudnera i urzędnika Banku Kupców Żydow 
skich — Swirskiego oskarżonych o udział 
we wspomnianej awanturze. Z powodu nie- 
stawiennictwa szeregu świadków, na wnio- 
sek stron sprawa została odroczona. 

zwykle efektownie: białe słupy ciem 
unoszą się ku latarniom. Około 11-ej. 
"w nocy wszystkie ćmy.zakańczają swój 
żywot i most jest literalnie biały, gdyż 
trupy owadów zašcielają go pokotem. 

— Wybory do Kasy Chorych. Okregowy 
Komitet PPS w Wilnie wraz z komisją 0- 
kręgową związków zawodowych klasowych 
na wspólnej konferencji dokonały wyborów 
ZOE wyborczego do Rady Kasy Cho- 
rych. 

W skład komitetu wyborczego wchodzą: 
pos. Pławski, Stążewski, Bortnicki, Gryte, 
Żejmo, Małek.i inni. 

— Wycieczka pensjonarek z Rygi. 
W dniu wczorajszym zwiedzała Wilno 
wycieczka pensjonarek z polskiego gi- 
mnazjum w Rydze. Wycieczka zatrzy- 
mała się w Wilnie w drodze powrotnej 
z Poznania. 

— Dziennikarze zagraniczni interesują 
się Trokami. Bawiący w Wilnie dziennikarze 
zagraniczni, a mianowicie: redaktor „Leipzi- 
ger Volksstimme' p. Schaube i korespondent 
amerykańskiej „The Detroit News” p. Filip 
Adler zwiedzili Troki. 

— Pamiątki po Adamie Mickiewi- 
czu. Dowiadujemy się, że bawiący w 
Wilnie wnuk Adama Mickiewicza p. dr. 
Gorecki po bliższem zapoznaniu się z 
projektem urządzenia w murach po- 
Bazyljańskich Muzeum pamiątek po 
Adamie Mickiewiczu, przyrzekł. nade- 
słać oryginalny fotel z mieszkania Mi- 
ckiewicza i jego bilet. wizytowy. 

Pamiątki te dr. Gorecki nadeszle do 
Wilna w niedalekiej przyszłości. (b) 

— Członkowie Biał. Chatki wyjeżdżają 
do Ameryki. Wskutek likwidacji „, iałoru- 

skiej Chatki", która jak wiadomo prowadziła 

grę w lotto, członkowie zarządu „Chatki 
wyjeżdżają do Ameryki. к 

W ubiegłym tygodniu wyjechał do Bra- 
zylji znany na bruku wileńskim Kochanowicz 
w końcu zaś sierpnia wyjeżdża były prezes 
komisji rewizyjnej „„B. Chatki" Szybko. 

— Słońce przypieka, a wody przy- 
bywa. Po szeregu dni stosunkowo zim- 
nych nadeszła znów fala upałów. Wczo 
rajszy dzień był bodaj najgorętszym w 
przeciągu całego lata. Temperatura 
wskazywała o godz. 3 po poł. 29 st. C. 
w cieniu i 39 st. C na słońcu. Tempera- 
tura wody w Wilji już o godz. 7 rano 
wynosiła 21 st. C. 

, Mimo tak znacznego podniesienia 
się temperatury poziom wód Wilji pod- 
niósł się do 225 cntm. t.j. o 3 cntm. w 
porównaniu do poziomu z wtorku. Po- 
dniesienie się poziomu wód przypisać 
należy deszczom, które spadły onegdaj. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Występy Marji Balcer. 

kiewiczówny. Występy Marji Balcerkiewiczó- 
wny, jak również udział w nich ulubieńca 
publiczności Stanisława Purzyckiego cieszą 
się dużem powodzeniem. Marja Balcerkie- 
wiczówna roztacza wokół siebie 
nieporównany wdzięk, co najdobitniej można 
zauważyć w pełnej poezji komedji włoskiej 
Forzano „Dar poranku”, znajdującej się od 
dnia wczorajszego na repertuarze Teatru 
Polskiego. Partnerem M. Balcerkiewiczówny 
jest Zygmunt Modzelewski, występujący na 
naszej scenie po raz pierwszy po powrocie z 
urlopu. Sztukę wyreżyserował K. Wyrwicz- 
Wichrowski. 

Dziś „Dar poranku”. 
Kasa czynna codziennie 11 — 1 i 3 — 9. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

0 KWESTACH ULICZNYCH 
Chcę pisać o jednej ze stałych bolączek 

mieszkańców miasta o t. zw. kwestach uli- 
cznych. 

Kiedyś nazywano je „Kwiatkami* — 
„Kwiatek na taki to a taki cel* — tak się 
kiedyś o kwestach mówiono. 

Weszły one w zwyczaj jakoś tuż tuż 
przed wojną, ałbo może nawet w pierw- 
szym roku wojny. NZ 

Pamiętamy dobrze zapał, jaki, piery- 

szym zbiórkom ofiar na ulicach towarzy- 
szył. 

Każda kwesta była dla miasta nie małą 
uroczystością. Była rodzajem manifestacjk 
sympatji ogółu dia celu społecznego, na któ- 
ry zbierano. 

Ze skarbonkami chodziły wtedy po uli- 
cach panie z towarzystwa, panowie, poczy- 
tując sobie to za miły obowiązek społeczny. 

za dodatkowe prócz pieniężnego świadczenie 
na rzecz celu kwesty. 

Dbano wtedy także i o inne rzeczy. 
Znaczki „kwiatkowe”* były istotnie kwiat- 

kami. Imitowały głogi, margeryty, nieza- 
pominajki, stokrotki i t. d. i t. d. 

Słowem kwesty uliczne w początkach 
ich stosowania, jako nowość były dla naj- 

szerszej publiczności żywą atrakcją, każdy 

za obowiązek sobie  poczytywał mieć 

„kwiatek“, nosić go w klapie, na widoku, 

by nikt pomyśleć nie mógł, że się od naj- 
drobniejszej ofiary uchyla. 

Działo się to jak wyżej pisałem, wtedy, 
gdy kwesty uliczne były nowością i gdy je 
organizowano kilka, liczone razy do roku. 

Ale ludzie snać lubią na każdym kro- 
ku chodzenie po linji najmniejszego oporu. 
Zaczęły się kwesty uliczne od pierwszej 
próby, powodzeniem cieszyć, chętnie ludzie 
ofiarowywali datki, dalejże je urządzać, 
choć kilka razy do roku, na ten sam ceł, 
na tą samą instytucję. 

| stało się, że przez stopniowe coraz 
częstsze kwestowanie, przez organizowanie 
niemal codzień na.coraz inne cele zbiórek 
ulicznych, zostały one zbanalizowane, stały 
się nużącemi, przykremi i irytującemi i dla 
tych, którzy kwestują i dla tych, którzy ofia- 
rowują. 

Kwesty uliczne weszły niemal w zwy- 
czaj codzienny, codzienne przyzwyczajanie 
Wilna. 

Mowa jest gdzieś o braku pieniędzy na 
jakiś cel, zaraz się ktoś znajdzie z propo- 
zycją: „urządzimy kwestę ulicźną!* Zaraz 
potem idą podania do władz o zezwolenie, 
o w dobry dzień świąteczny dla zbiórki. A 
władze kłopot mają z terminami, — bo- wszy- 
stkie święta na rok naprzód pozamawiane i 
połowa dni powszednich także. 

Wszystkim ten stan rzeczy już obrzydł. 
Obrzydt przedewszystkiem ofiarodaw- 

  

  

com. 
Codzienne i codzienne trzymanie się za 

portmonetkę w dzisiejszych ciężkich czasach 
prędko może zirytować. Ofiarność tedy ze- 
szła do minimum. 

Małe dochody wymagają najmniejszych 
wydatków — — ŻZastąpiono więc dawne 
„kwiatki“ — poprostu karteczkami białemi 
z pieczątkami organizacji społecznych na 
rzecz których organizuje się zbiórkę. Z cza- 
sem i ten „luksus* wyszedł z mody. Już i 
RE szkoda i pracy ze stemplowaniem, 
obi sie pseudo-kokardki i te ludziom przy- 

pina) 
Kwestowanie bezinteresowne — jako 

ofiara w naturze na rzecz kwesty także wy- 
szło z mody. Jeszcze tylko raz, może 2 razy 
do roku można widzieć panie siedzące przy. 
stolikach, tu i ówdzie na mieście, porozsta- 
wianych lub ze skarbonkami,- a pozatem 
liczonemi razami, kwestują kwestarze  za- 
wodowi. 

Co to znaczy? A-no znaczy, że przy 
obecnym braku pracy, jest cała gromada 
pań i panów, którzy zbierają ofiary na uli- 
cach, pobierając za to zajęcie wynagrodze- 
nie. 

‚ Są w Wilnie tacy „zawodowcy*. Widzi 
się ich ze skarbonkami na ulicach tyle razy 
ile razy kwestę jakąś mamy. 

Dawniej chodzili parami, teraz pojedyń- 
czo. 

Pomysłowość tych ludzi jest ogromna. 
Już nie wystarcza ulica, zaczynają odwie- 
dzač biura. 

Często taka kwestarka albo kwestarz 
US sobie zdaje sprawę na co kwe- 
stuje. 

„ Gdy się człowiek spyta o cel zbiórki, 
najczęściej pada wyjaśnienie, że chodzi © 
ofiarę „na biedne dzieci”. Jest to powiedze- 
nie typowe. 
‚ « А jeszcze i to byłoby do darowania, 
i ta „zawodowość* i to nieorjentowanie się 
w celach zbiórki, gdyby przynajmniej osoby 
kwestujące były naprawdę zaułania godne. 
Ale i z tym bywa kłopot. 

Ludzie chodzący ze skarbonkami często 
tak rażą, ich widok tak niewiele ma współ- 
nego z celem z którym odwołują się do 
ofiarności pubłicznej. 

. Widziałem np. kilka dni temu, nie pa- 
miętam tylko, czy znaczki sprzedającą, czy 
też bilety na jakąś loterję fantową (bo to 
też odmiana kwesty ulicznej) — osobę, co 
do której nie mam najmniejszej wątpliwości, _ 
że jest notowana w urzędzie obyczajowym. 
Dostatecznie jest to chyba wymowne.  « 

To wszystko rzeczy anormalne, niewła- 
ściwe. Są to stosunki sanacji aż nadto wy- 

S Avos „Trzeba žebv 0 tej paląceį sprawie po- 
myślano, żeby skończonóć : atą KĘ 
kwest ulicznych, zakłócających spokój prze- 
ECA wszystkich, mini- 

om społecznym korzyści przyno- 
szących, a karmiących w utajony darmozjadów. ący! utajony sposób 

Niech ustalonych zostanie kilka dorocz- 
nych wielkich, zbiórek, niech podzielone one 
zostaną między szereg naprawdę na to za- 
sługujących instytucyj i niech wykreśleni zo- 
staną z szeregów kwestarzy wszyscy „za- 
wodowcy* a wtedy i grosz publiczny obficie 
sypnie reputacja zbiórek ulicznych jako sym- 
patycznej formy anonimowej ofiarności Ога- 
towana zostanie. 

, Chyba i jedno i drugie jest dostatecz- 
nie dla spraw społecznych ważne. s 

CO GRAJĄ W KINACH? — 
Polonja — Czyją jest moja żona. 
Wanda — Prawo młodości. 

Heljos — Biała sonta. 
Lux — Przy kominku. 
Picadilly — Całuję twoja dłoń Madame. 
Światowid — Strzelec cesarski. у 
Ognisko — Bezwstydna kobieta. 
Kina Miejskie — Biała Pustynia. 
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WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Na stacji to- 
warowej Wilno został potłuczony drzwiami 
wagonu przewodnik jadący razem z bydłem 
Romaszko Jan (wieś Kapłanowce, pow. nie- 
swieski), którego w stanie ciężkim odwiezio- 
no do szpitala kolejowego na Wilczej Łapie. 

— Samobójstwo W dniu 8 bm. Masiewi- 
czowa Paulina (Pionerska 14) wypiła esencji 
octowej. Pogotowie Ratunkowe odwiozło de- 
speratkę w stanie niezagrażającym życiu do 
szpitala św. Jakóba. Przyczyna — nieporozu- 
mienia małżeńskie. 

—Zaginął. W dniu 8 bm. Jaworska Marja 
(Gomnazjalna 6) zameldowała, że mąż jej 
Stefan jaworski wyjechał w jesieni 1928 r. 
do Suwałk i dotychczas nie powrócił. Stra- 
piona żona przypuszcza nieszczęśliwy wy- 
padek. 

— (c) Kradzieże. W dniu 8 bm. Sznejder 
Estera (Ponarska 46) zameldowała policji, 
że w czasie jej nieobecności w mieszkaniu 
mieznani sprawcy przedostawszy się przez 
otawrte okno srkadli 2 kostjumy męskie, 1 
kurtkę skórzaną, 1 pierscionek złoty z mo- 
nogramiem M.K. 1 dziecięce kolczyki złote, 1 
palto damskie zimowe, 1 damską suknię, 1 
chustkę gt i 1 kapę na łóżko ogólnej 
wartości zł. Dochodzenie w toku. 

Kryzmajło Władysław (Złoty Róg 2) za- 
meldował że jego lokator Kwiatkowski Mi- 
chał skradł 2 pary cholewek wartości 25 zł. 
i obecnie ukrywa się. Dochodzeniem ustalo- 
ne, że Kwiatkowski 1 parę cholewek sprzedał 
Monkiewiczowi Bronisławowi (Połocka 1), 
które odebrano i zwrócono poszkodowanemu 

W dniu 8 bm. zostali zatrzymani na go- 
sącym uczynku kradzieży kotła miedzianego 

i piecyka żelaznego handlarze starzyzną Zbar 
Benjamin (Klaczki 4) i Gichler Abel (Wingry 
13). Okradziony Rozenblaum Mojżesz (Pi- 
wna 6) ocenia skradzione przedmioty na su- 
mę 200 zł. 

Siroba Dawid (Kalwaryjska 20) zameldo- 
wał, że skradziono mu kamienie z rozebra- 
nego chodnika wartości 80 zł. Kamienie zna 
leziono u Kozłowskiego Jana (Równe Pole 
17), który. je zawiózł na posesję Nr. 2 przy 
ul. Kasztanowej. Dochodzenie w toku. 

W dniu 8 bm. Giedrojć Stanisław (W. 
Pohulanka 12) zameldował że Irena Olszew- 
ska (Szklana 5) skradła mu 50 zł. Docho- 
dzenie w toku. 

Na szlaku Wilno - Porubanek skradziono 
10 starych słupów telegraficznych na szko- 
dę Wil. Dyr. PKP. Kradzieży dokonał Szum- 
ski Alfons (Radunńska 46) u którego słupy 
odnaleziono i zwrócono Dyrekcji. 

— Porzuciła męża. W dniu 8 bm. Urba- 
nowicz Piotr Legionowa 5 zameldował że żo- 
na jego Genowefa z powodu nieporozumień 
rodzinnych porzuciła go udając się do swych 
synów Szostaków przyczym zabrała ze SO- 
bą garderobę i biżuterję ogólnej wartości 300 
złotych. 

— (c) Nagły zgon. Z niewyiaśnionych 
narazie przyczyn zmarła nagle Regina Le- 
wandowska lat 4 zamieszkała przy matce, 
ulica Olimpia 13. 

— (c) Pożar. We wsi Zabrodzie gminy 
postawskiej od uderzenia piorunu powstał 
nožar który zniszczył kilka gospodarstw. 
St raty spowodowane pożarem wynoszą 90 

; tysięcy złotych. 
с° — (c) Brat zabił brata. Z powodu zatar- 

gów o ziemię powstała bójka pomiędzy 
braćmi Zajewymi, mieszkańcami wsi Zasztur 
pod Dzisną. W trakcie bójki Pimon Zajew u- 
derzeniem drągą zabił brata Agieja. 

  

  

ROMUNT 

*“ Na ustronnym szlaku 
Bat. Powieść 

  

— (Co? — zagrzmiał, a ruchał się 
jak Bajkow, ja płaszczę się przed Gin- 
wiłłem? ja potomek może najstarszej 
dynastji w Europie, gdy: Ginwiłłowie 
są tylko dorobkiewiczami z szesnaste- 
go wieku. 

Aleksander mnie lekceważy? Z 
tobą, jak z człowiekiem rozmawiać nie 
można. jeszcze słowo podobne a no- 
żem ci odpowiem- W ręku jego bły- 
snął scyzoryk. Tadzio  zwróciwszy 
twarz ku kuzynowi, uważnie się jemu 
przyglądał. A widząc go ciągle jeszcze 
w wojowniczej postawie, z nożem w 
ręku, odwrócił się zwolna całem ciałem 
do ściany i uchyliwszy zasłony w od- 
powiedniem miejscu, spokojnie powie- 
dział: 

— Proszę Melu tnij, jeśli ci to spra 
wia przyjemność. 

Melchjor osłupiał, wulkaniczny wy- 
buch jego krewkości dał wynik zgoła 
nie spodziewany.  Osobliwy widok 
przedstawił się jego oczom, coś jakby 

_ potężny udziec młodego hipopotama, o 
którym roili przy śniadaniu. 

Odwrócił się śpiesznie, zaklnął pół 

_ głosem, rzucił nóż na stół i jął się do 

snu układać. Teraz Tadzio przyprowa- 
_ dził do porządku podniesione zasłony, 
nadał swemu ciału normalne położenie 
i wziąwszy na powrót książkę do rę- 
Ki, rzekł przyjaźnie. 

— Dobranoc Melu, 
- łych i uroczych snów. 

Melchjor nic nie odrzekł, leżał już 
w łóżku. Donośne chrapanie zwiasto- 
wało, po kilku chwilach, że burza w 

' jego sercu, ustąpiła miejsce spokojowi 
" snu. Nikt Tadziowi nie przeszkadzał 

czytać dalej, w spokoju Fizjologję 
Mantegazzy. AW) 

Burzliwa pieśń jesiennych wichrów 

trwała na dworze bez przerwy. 
"W obszernym, wytworniej od in- 
nych urządzonym pokoju, spoczywał 
ks. Aleksander. Z niezadowoleniem 

stwierdził on nieobecność ordynansa 

— powinien był czekać w pokoju przyby- 

cia księcia. Wzorowa dawniej służba 
ustępuje miejsca zaniedbaniu, dz 

„ki nieszczęsnej skłonności do kielisz- 

ka i... jego własnej słabości, zdawało 
by się zupełnie obcej jego naturze. 
Senność go nie ogarniała, otworzył 
swój notatnik rachuakowy i na pod- 
stawie liczb snuł plany na przyszłość. 
Czarnobyl, który mu małżonka odda- 
ła ma obszaru tylko 12000 dziesięcin. 
Terebieże, które kupuje na spółkę z 
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SPORT 
Piłkarze baranowiccy na boi- 

skach wileńskich. 
Dziś i jutro obserwować będziemy 

mogli na boiskach wileńskich baranowicką 
e piłkarską, ściśle mówiąc, drużynę 

P. p. 
Nre jest to ani b. silna, ani efektownie 

grająca drużyna mimo to oglądać ją bę- 
dziemy z przyjemnością znużeni obserwo- 
wania wciąż tych samych, zresztą nienaj- 
lepszych drużyn wileńskich. Ta właśnie mo- 
notonja odzwyczaja publiczność od chodze 
nia na mecze i pełne trybuny widzieć można 
tylko wówczas, gdy jedną z drużyn jest 
Makabi. 

Jasnem jest, że nie tylko o sam sport 
tu chodzi znącznej części widzów. 

Otóż, jak się rzekło w sobotę i nie- 
dzielę 78 p.p. rozegra dwa mecze 0 mi- 
strzowstwo Okręgu, w sobotę z Makabi, a 
w niedzielę z Ogniskiem. Przypuszczalnie 
wilnianie zwyciężą w obu spotkaniach choć... 
piłka jest okrągła i stwarza niespodzianki. 

Czwarty etap biegu dookola 
Polski. 

KALISZ. — Czwarty etap biegu kolar= 
skiego dookoła Polski należał do bardzo 
uciążliwych wskutek gorąca. Start w Po- 
znaniu odbył się o godz. 12.15, z udziałem 
61 zawodników. Do Kalisza przybył jako 
pierwszy o godz. 17.28 Michalak (Legja) 
8:13:08, 2) Więcek 5:13:29, 3) Stefański 
5:13:30, 4) Kołodziejczyk 5:13:31, 5) Tropa- 
czyński 5:14:46, 6) Olecki 5:10:35, 7) Da- 
niel 8) Lipiński (AKS), 9) Kłosowicz (TZS), 
10) Prymas. W Poznaniu wycofał się Or- 
czyk, będący na 12:era miejscu w klasyfi- 
kacji ogólnej. Średnie tempo 4 etapu 29 
km. na godzinę. Tropaczyński prowadził 
przez cały prawie czas drogi i dopiero w 
Kaliszu został wyprzedzony. W dniu dzi- 
siejszym odbędzie się 5 etap biegu Kalisz— 
Częstochowa (105 klm.): W ogólnej klasy- 
fikacji prowadzi nadal Stefański (AKS) przed 
Oleckim (Legia— Warszawa), Więckiem (Po- 
lonia—Bydgoszcz) i Michalakiem (Legja— 
Warszawa). 

„OPRZE TORRE ARONA: 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
9 sierpnia 1929 r. 

Dawizy 1! waluty: 

  

Tranz Spr Kupoc 
Dolary 8,88,5 8,90,5 8,86,5 

Belgija 143.96, 124.27. 123,85, 
Kopenhaga 237,75, 238,35, 237,15, 
Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 357,22 358,12 356,32 
Londyn 43,24,5 43,35, 43,14, 
Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 

Paryż 34,90, 34.09, 2481, 
Praga 26,38,5 26.45 26.39, 

Szwajcarja 171,52, 171.95, 171.69 

Stokholm 239,06 239,66 238,48 

Wiedeń 125,62, 125.93, 125,31, 

Włochy 46,63,5 40,75 46,52, 
Marka niemiecka 212.33, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 113,75 — 114 
5 proc. pożyczka. konwersyjna 47,25 
6 proc. dolarowa 83. Stbilizacyjna 91,75. 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i Banku 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie 
dolarowe 86. 5 proc. warszawskie 53,50. 
8 proc. warsz. 67,75—68. 8 proc. Łodzi 
58,50. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 
10 proc. kolejowa 10250. Doląrówka 60,25 
—65— 65,25. 

Griparim 8000. Ta dla Ginwiłła zama- 
ło! 40000 dziesięcin to by była dopiero 
przestrzeń warta wzmianki, ale na to 
by ją kupić, trzeba sprzedać spory ka- 
wał lasu w*Ćmieniu, w majątku żony... 

Czy ona na to się zgodzi? Zachmu- 
rzył się, sposępniał. Te trudności, któ- 
re mu ona przyczynia, to kula u nogi, 
to pęta nie dające mu rozwinąć skrzy- 
deł do szerszego lotu. 

W czasie wojny dosłuży się stop- 
nia generała, po wojnie wystara się 
o mandat do rady państwa, stamtąd 
droga do posady ministerjalnej bliska, 
a wtedy pokaże co potrafi. Na kraj 
ten zwróci szczególną uwagę, prze- 
cieżto kolebka  Ginwiłłów. Wielkim 
jest ich ród i sławnym na świat cały, 
ale ten kraj, to jego przyrodzona pod- 
stawa, jak Szkocja Argyllów lub Athol- 
lów. Tyłko dobrze umocowany na ro- 
dzinnym cokole, stanie ród w pełni na- 
leżytych mu blasków i chwały. 

Drzwi skrzypnęły, przed księciem 
stanął marnotrawny sługa. Książe był 
srodze zagniewany, zgromił go, nie 
szczędził mu ostrych słów za zanied- 
banie służby, Puszczyk tłumaczył się 
ze skruchą, która gniew książęcy zwol- 
na rozbroiła. 

— Znajdę sposób na twoje pijań- 
stwa — to był ostatni grom przelotnej 
burzy, po którym Puszczyk wyczuwał 
zwrot ku pogodzie. 

— Gdzie włóczyłeś się do późnej 
nocy, co robiłeś — pytał książe już 
bez gniewu. 

— Cały wieczór do nocy — opo- 
wiadał marnotrawny sługa — lowiliš- 
my rybę z Adamem Wereniczem. Pa- 
nienka Iwieniecka kazała dostarczyć 
ryby do stołu, dla gości i dla księdza. 
Gorączka mnie ogarnęła gdy to po- 
słyszałem, powiedziałem Adamowi, że 
z nim pójdę. Polowanie to dobra rzecz, 
ale brodzić po wodzie z kłomlą po 
pas, po piersi, po szyję — wziąść 
szczupaka w jamie, podjąć lina z mułu 
zdybać miętuza ręką i z podwodnej no- 
ry wyciągnąć to dopiero używanie... 
Nałożyliśmy rybackie łachmany i po- 
szli po rzece w szerz i wzdłuż, na je- 
ziora i jeziorka śród błot. Brodziliśmy 
po wodzie ze trzy godziny, aleśmy ry- 
by huk przynieśli, pewno ze dwa pu- 

y. 
— Trzy godziny to za długo, na 

czas jesienny, woda zimna, przeziębisz 
się, a ja potem z tem będę miał kłopot 
— rzekł książe. 

— Zimna to zimna, trochę kąsa, 
ale nie przemoże ciepła, które daje 
młodość i zdrowie, pewno, potem na 
ogrzanie wypiliśmy w chacie kilka 
kieliszków wódki (za co 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

RADJO. 
Sobota, dn. 10 sierpnia 1929 r. 

11,55—12,05: Transm. z Warszawy. Syg- 
nał czasu i hejnał. 12,05—12,50: Koncert 
orkiestry pod dyr. H. Wynena. 12,50—13,00: 
Wieści z P. W. K. wPoznaniu:'13,00— — : 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
16,40—17,00: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska. 17,00—17,25: Gramo- 
fon. 17,25—17,50: Odczyt pt. „Co widzia- 
łem na radjostacjach : niemieckich i francu- 
skich* wygł. Witold Hulewicz. Transmisja 
na wszystkie stacje polskie. 17,50 18,00: 
Wieści z P. W. K. w Poznaniu 18,00—19,00: 
Transm. z Warszawy. Słuchowisko dlą dzie- 
ci pt. „Pan Twardowski". 19,00—19,25: Po- 
gadanka pt. „Jak kochać dziecko?" wygł. 
Eleonora Ściborowa. 19,25—19,45: „Włóczę” 
ga „Wygi* opowie Teodor Bujnicki. 19,45— 
20,10: Program na tydzień następny, komu- 
nikaty i sygnał czasu z Warsz, 20,10—20,30: 
„Z przeżyć ciotki Albinowej" —- monolog tu- 
tejszy wygł. Marja Aleksandrowiczowa. 20,30 
—22.00: Transm. z Warsz. Koncert popu- 
larny. 22,00—22,45; Traasm. z Warsz. Ko= 
muaikaty: PAT. i inne. 22,45—23,45: Trans- 
misja muzyki tanecznej Zz restauracji „Po- 
lonja* w Wilnie. 

   

  

     

  

N a dzie- 
wieciupra- | 

cownikėw 
w fabryce Gillette 
czterech stale bada jakość zro- 
bionych nożyków — nieodpo- 
wiednie są natychmias  nisz- 
czone — oto dlaczego nożyki 
Gillette golą znakomicie. 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette. 

(zillette 
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Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skar- 
* эмусв w Postawach na zasadzie par. 33 
Instrukcji,o przymusowem sciąganiu podat- 
ków i opłat z dnia' 17. 5. 26 roku (Dz. Urz. 

' Skarbu Nr. 15) podaje do wiadomości 
ogólnej, iż w dniu 19. 8. 29 roku o godzinie 
+. w m. Mosarz gminy kozłowszczyzna, pow. 
postawskiego odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji maszyny firmy „Lipszer* Pakularka na- 
leżącej do firmy „Syndykat lniany w Wilnie'* 
ul. Biskupia 12 na pokrycie zaległości podat- 
kowych. 

Powyższą ruchomość oszacowano na Su- 
mę 900 zł. i takową reflektanci oglądać mo- 
gą w dniu 19. 8. 29 roku od godziny 8 do 
godziny 1lej w maj. Mosarz. 

Ludwik R: 
Naczelnik Urzędu 

inia 
karbowego 

: w Postawach. 

na mnie gniewał). — Werenicz mniej 
on młodszy, ja pewno trochę więcej. — 
Książe tymczasem do snu się ułożył 
i dalej opowiadania słuchał. 

— Ostatni nasz połów w mulis- 
tem jeziorku, o jakie dwie wiorsty od 
wsi, był tak obfity, żeś my dalszego 
brodzenia zaniechali. Wjunów nałapa- 
liśmy więcej niż można było zabrać. 
Potem ruszyliśmy szybkim krokiem ku 
Pohostowi z powrotem. Tak nam do- 
brze było pod płaszczem matki nocy, 
daleko ad przeklętej wojny, od wszel- 
kiego paskudstwa, które się w mia- 
stach legnie, że zaczęliśmy Śpiewać 
(choć mokry rybak do śpiewu nie sko- 
ry), a przestrzeń zdaje się rwie głos 
z piersi, on się rozlewa po równinie 
bez końca, jak fale roztoków. 

Adamowi ciężko na sercu, bo i jega 
teraz do wojska powołują. On do woj- 
ska nie pójdzie, — prędzej umrę — po- 
wiada. Pewno, mówię, lepiej umrzeć 
na swej ziemi, niż iść na wojnę, ginąć 
Bóg wie za co, nie mieć nawet wła- 
snej mogiły, być pogrzebanym w jed- 
nym wielkim kopcu, z setką ludzi ob- 
cych lub wrażych, jak warzywo czy 
kartofle. Bratniemi mogiłami nazywa 
ją te Kainowe kopce, Ale mówię, lepiej 
parę palców sobie uciąć lub nogę prze- 
strzelić, niż w łeb sobie palić. 

— Słuchaj — rzekł książe — tak 
dobremu 'wojakowi mówić nie wolno. 
Za takie rady, ludzi pod sąd wojenny 
oddają. 

Co wart człowiek który drży O ży- 
cie, gdy je poświęcić trzeba 

— Książe wie, że ja w wojsku nic 
podobnego nie powiem. ale swojemu 
człowiekowi, dać dobrą radę wolno. 
I marna ptaszyna głowy nadstawia, 
gdy broni — kochane. Nie żałował bym 
życia położyć za księcia. Ta wojna co. 
nas obchodzi? czy nie wszystko nam 
jedno, kto tu panować będzie Niemiec 
czy Moskal? 

— Pewno, że ani Niemiec ani Mo- 
skal nie jest nam bratem, ale przysię- 
gę wojskową szanować trzeba. Kta 
przysięgi nie szanuje ten Judasz i 
zdrajca, los nas rzucił na stronę Mo- 
skala, przy nim stać musimy... w Ccza-- 
sie wojny. Co by to było, gdyby inni 
zaczęli rozumować, jak ty? Klęska i 
basta. Bierz lepiej przykład ze mnie 
nie obawiam się wojny, z trzech wojen 
wróciłem zdrów i cały, wrócę i z czwar 
tej. Tylko ten los wielki wygrywa, kto 
na kartę śmiało stawia. = Puszczyk 
zasępił się głową pokręcił. 

— Bóg trzy razy od zguby uchro- 
nił, nie trzeba kusić Pana Boga, poraz 
czwarty. Do trzech razy sztuka. Niech 

się książeksiąże służbę na froncie porzuci. 

  

Ua dnia 7 do 11 sierpnia 1929r. włącznie bęczie wyświetlany film: 

ssBiata Pusfynia““ 
Dramat z krainy nocy i lodów w 10 aktach. W rolach głównych: KAROL de VOGT, EDWARD 
WINTERSZTE JN, DITA BORISOWA i DORINEA SHIRLEY przy współudziale zwierząt polarnych: 
białych i brunatnych niedźwiedzi, lisów wilków, fok i reniferów. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 
Pocz. seansów od g. ó-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od 

g. 4-ej. Następny program: „CÓRKA ŚNIEGÓW". 

p/g powieści „ TAJNIKI CARSKIEJ OCHRA- 
Atrakcja! arcyserszcyjn: tlx „BIAŁA SONATA“ NY“. Zachwycający dramat erotyczny. W rolach 

HELIOS" głównych: urocza VIVIAN GIBSON, przepiękna CARLA BARTHEEL i ulubieniec kobiet WERNER PITSCHAU. 
s: Film o wielkim napięciu sensacyjnym. Atrakcyjna treść! Seansy o godz. 6, 8. i 10,15. 

| TARGI WIEDEŃSKIE. 
1—7 września 1929 r. (Kofunda do 8 września). 

į WYSTAWY SPECJALNE: 
Międzynarodowa Wystawa Radjowa. 

Wystawa artykułów spożywczych i delikatesów. — Wystawa 

Blejski Kinematograt 
Kalturalse-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

KINO-TEATR 

  

Cebulki 
narcyzów pełnych 
wspaniałych do sprze- 
dania. Antokol 68 - 3. 

  Koncesjionowane przez Kuratorjum | 

im. „Komisji Edukacji Narodowej* 

O. Szk. Wileńskiego Nr II - 18,187/29 

„ hoednkacyjne Kursy Wieczorowe 

w WILNIE przy ul. W. POHULANKA 9 E 
vis-a-vis Izby Skarboweį. s 

| AE A 

(z programem gimnaz. państw.) 

Od dnia 15 sierpnia, od godz. 4-7 po 

  

  

przedaję 
4 roczniki „Šwiata“, 

  

przedmiotów użytku hotelowego. — Specjalna wystawa południu, przyjmują wpisy ną rok szk. = ё 
włoska. — Wystawa Z. S. R. R. — Wystawa Unji Południo- 1929[30, do wszystkich klas gimnaz. B nie Ares a WIACZ 
wo-Afrykańskiej, — Techniczne nowości i wynalazki. — Zakres: duża matura, mała matura, Słowa* > 
Wystawa budownicza. — Wystawa budowy dróg. — Fran szkoła powszechna. sb A ® 
a a aiz : cw EWC = Br humanist. i oo ZE a м RZE 
iedeński salon futer, — Wystawa urządzeń biurowych. — OZGA AEK LODA PROZA OC SOWNO 

Wystawa reklamy, — Pokazy wzorów gospodarstwa rolnego KUPI 
i leśnego. wózek dziecięcy w 
  dobrym stanie. Oferty 

składać do admini- 
AKOSZEREJ EB stracji „Słowa* pod 

A cd GANEST E EKO IB SAS gia ПУА ZOO 
Il. Austryjackie Targi na Zwierzęta 8 ы Ёёщп_ъ 

(5 — 8 aa 1929 r.) > R LEKARZE BEE 

Pokazy bydła do chowu (roboczego) kon'. ue i 
ы й IRR O i 4 PANELĖ PPO 

Wiza wjazdowa zbędna! Bilet wejścia na Wystawę i paszportĖ +"Kobjetaclekara — BAWATAE 
zagraniczny upoważniają do przekroczenia granicy austry- fr. deldowiczowa | z tszerkaSmiaiowska 

  

  

Papierajcie L. 
Wicher na dworze trwał dalej, ło- 

motał okiennicami, hałasował pod 
strzechą, w kominach grał, jak na or- 
ganach, liście jesienne w wirowy taniec 
porywał, w drzćw gałęziach ruch sza- 
lony czynił i gnał gniewnych chmur 
tabuny po niebie. Ciepły i światły po- 
kój zdawał się bezpieczną przystanią 
śród groźnego rozruchu żywiołów. 

Książe wzniósłszy wzrok do góry, 
wpadł w zadumę, jakiś cień legł mu na 
twarzy. 

—  Krączesz, jak puszczyk, -— 
rzekł po chwili, burza cię nastraszyła, 
zmachałeś się, przespij się — a jutro 
weselej na świat spoglądać będziesz. 

— Nie wszystko jeszcze opowie- 
działem. Widziałem rzeczy, słyszałem 
głosy bardzó złej wróżby na mogi- 
łach. 

„I to wszystko po dobrym kieliszku? 
— Książe mnie znowu ten xieli- 

szek wypomina, @а ja go już dawno 
zapomniałem. Nie szkodziłoby wychy- 
lić jeszcze jeden po zimnej kąpieli. 
Czy książe pozwoli? Po chwili Pusz- 
czyk ciągnął dalej. 

— Zaszlišmy tedy po potowie do 
chaty Werćnicza, duża, ciepła, czysta. 
Dziewczęta rozpaliwszy ogień w piecu 
įety nam krupnik z wjunami warzyč. 
Drew oni tutaj prawie nie palą tylko 
czerot i sitowie. Na trzech snopach 
można chleb spiec i wieczerzę zgoto- 
wać. Trochę tylko z tem więcej kłopotu. 
jak z drwami. Snop cały do pieca 
wrzucić nie można, bo by odrazu się 
spalił, trzeba ogień zwolna podsycać 
rzucając garść po garści. Ołena siostra 
Adama stanęła u ogninska, rosła jak 
on, piękna jak łania, o twarzy jak malo 
wanie, ja zacząłem jej pomagać paliwa 
podsycać. Ona żartowała że czynię to 
niezgrabnie. Była to dla mnie istotnie 
nowina, bo u nas tego sposobu palenia 
nie znają, a do każdej roboty potrzebna 
wprawa. Było przy tem śmiechu i żar- 
tów bez końca. 

Potem wieczerzaliśmy i wypiliśmy 
wódki. Na dworze wiał już wi- 
cher od jeziora, w chacie było ciepło i 
wesoło. Stary Werenicz po wieczerzy 
wyszedł z synem, bo panienka jemu i 
kilku innym gospodarzom kazała 
przyjść wieczorem do plebanii. 

— A ty od pięknych dziewcząt nie- 
mogłeś się oderwać. 

— Piękne to piękne, 'ale tu naród 
surowy, ksiądz ich krótko trzyma, po: 
żartować trochę z niemi można * nic 
w;ęcej. 

Jam może jeszcze godzinę w ich 
chacie posiedział albo : dwie, nagle 
spojrzałem na zegarek i zerwałem się 
wszak było już koło półaocy, zanied- 

  

    

  

     

Mickiewicza 12, ró 
Tatarskiej 9—2 i 5— 

W.Z.P 43. LP 
bałem służbę u księcia. Poszedłem choć 
mię zatrzymywały, mówiły, zaczekaj 
aż wróci ojciec i brat. 

Idę tedy przez wieś, wicher jesien- 
ny hulał i żale dzikie zawodził, jak 
teraz w tej chwili. Wieś spi snem pół- 
nocnym, nigdzie ogień z okien nie pa- 
trzy, ani pies nie szczeka. Prędkim kro- 
kiem minęłem wieś, wygon za wsią i 
wydmę piaszczystą, zwróciłem się ku: 
cmentarzowi, bo droga tamtędy krót- 
sza. Tknęło mię odrazu że się tam coś 
niezwykłego dzieje. Słucham, zdaje się 
sosna skrzypie żałośnie. Stanąłem, przy 
słuchałem się lepiej. Nie — to by jęk 
dziwny, nie ludzki, pełen skargi 
aż mnie ciarki po skórze przeszły. Nar 
gle w powietrzu podniosła się ogrom- 
na trwoga. Znam wrzask sowy i in-- 
nych ptaków nocnych, to nie były ich 
głosy. Wrzask, gwałt, lament, grożba 
jak gdyby złe duchy całej okolicy śmier 
i zagładę obwieścić chciały. A może 
to duszę potępieńczą djabeł w szpony 
porwał, a ona się darła? 

Na pustkowiu za cmentarzem, roz- 
legło się przeciągłe wycie... pies, czy 
jakie inne licho? Przyśpieszyłem kroku, 
nagle ujrzałem najwyraźniej o kilkana- 
ście kroków przed sobą, jak teraz księ- 
cia widzę, kilka ogromnych, trochę 
przygarbionych postaci, przemykają- 
cych się ku cmentarzowi. Przežegna- 
łem się. Czy mię upiory zwietrzyły, 
czy ich znak krżyża przeraził, dosyć 
że znikły w ciemnościach cmentarza 
tak nagle, jak się z pod ziemi zjawiły. 
Zła to wróżba dla żywych, kiedy uma- 
rli spokoju nie znają. Umarli odwiedza- 
ja żywych, gdy nawzajem ich rychłych 
oczekują odwiedzin. 

— Niech książe siebie pożałuje i 
na wojnę nie wraca, bo my z niej nie 
wrócimy. 

— Woda, wódka i wicher zamąciły 
ci głowę. Upiory nie istnieją, a głosy ° 
na które we dnie, nikt uwagi nie zwra- 
ca, śród nocy milczenia i strachu, zda- 
ja się nam zagadkowemi, pełnemi zna- 
czenia. 
5 —,„Dzień widzi, noc słyszy. Książę 
jest mądry i uczony, wie to wszystko 
lepiej odemnie ale na mój rozum nie 
można mówić: tego niema, bo rozum 
ludzki tego pojąć nie może.* Książe się 
uśmiechnął. 

— 1 tyś bardzo mądry się zrobił w 
mojej szkole. Tymczasem ukołysałeś 
mnie do snu swemi opowieściami. 

— ldź spać i gaś światło. 
*Na dworze szalał wicher, jak Cho- 

pin w finale swojej sonaty. 
Tajemniczą była długa narada, któ- 

rą miała panna Iwieniecka ze starym 
Wereniczem i kilku zaufanymi gospo- 

    

  

jackiej. Wiza tranzytowa  czechosłowacka — niepotrzebna! й dž 
Znaczne zniżki na kolejach polskich, niemieckich, czecho- KOBIECE, WENE- ' 9722 Ūabinet Kosme- 8 E 

słowackich i austryjackich oraz na linjach lotniczych. RYCZNE, NARZĄ- tyczny Usuwa Zmar- B BTW Av 
Wszelkie informacje oraz bilety wstępu na wystawę (a 8 zł.) DOW MOCZOW, Eu GŁOŚNE wagry, : a 
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wystawionem na moje 
nazwisko, które ni- 
niejszem nnieważ- 
niam. Roman Kongiel- 

darzami z Pohosta. Przed zamknięte- 
mi drzwiami stał jeden z nich na poste- 
runku, by radzących od niepożądanych. 
słuchaczy uchronić. Zbliżała się pół- 
noc, gdy opuściwszy plebanję zniknęli 
w odmętach nocy. 

Adam Werenicz, który przez czas 
narady, siedział w poczekalni został 
teraz wezwany do panienki. Niepokój 
i zwątpienie jakiego w życiu nie dozna- 
wał targało jego duszę. Jedno czuł nie- 
złomnie, że się od służby wojskowej 
uchylić musi, tylko nie widział przed 
sobą jasno drogi, jaką do celu dojdzie. 
Zabić się? być pogrzebanym bez księ- 
dza, przy drodze, jak pies, nie zaznać 
spokoju w grobie — kołatać się potem 
nocami, jak upiór z łaski Bożej wy- 

drożach, na strach i odrazę dobrym 
ludziom? Ta zbyt straszne. Zresztą 
życie tyle jeszcze posiada uroku. 
Ukryć się w nieprzystępnych zaroślach: 
puszczy poleskiej, umiłowanej dosko- 
nale mu znanej? Ona go przygarnie, 
jak dobra matka, wszakże długo, ta- 
kie ukrywanie się, trwać nie może. 
Przyjdzie zima, śnieg — na białyńm po 
krowcu, świadomy po śladach jak z 
książki wszystkie tajemnice puszczy: 
wyczyta. Nogę sobie przestrzelić lub 
parę palców uciąć? 

Nóg szkoda, one mu pozwalają lek- 
ko i szybko przebywać dalekie prze- 
strzenie, przecież byłby jak ptak o 
złamanem skrzydle. Uciąć parę palców 
piawej ręki, to najlepsze rozwiązanie. 
Brak palców prawej ręki uwolni go od 
przekieństwa służby wojskowej, a on 
władafąc dobrze lewą ręką, więcej nią 
wykona roboty, niż nie jeden niedołęga 
obu tękami. Trzeba jednak z panienką 
pomówić, ona zacna, mądrą powie, co 
zrobić trzeba. Jej rada nie zdrada, ale 
mądra rada. 

Iwieniecka choć cierpiąca, wyczer- 
pana — siedząc na fotelu ze spuszczo- 
па głową, uważnie wysłuchała spowie- 
dzi Werenicza 

Po skończonem jego opowiadaniu 
wzriosiszy oczy do góry, przez czas 
dłuższy. myślała. 

—,„Tnij, rezkła wreszcie trwardo, 
kesztem paru palców, uwolnisz się od 
„udziału, w niezbożnem dziele tej prze- 
klętei wojny. Nie nasza rzecz bronić 
Moskala, chrońmy nasze życie i zdro- 
wie na lepsze czasy. Bronić swojej cj- 
czyzny to obowiązek, ale Moskwa nią 
nie jest. Opieka moskiewska była za- 
wsze klęską, nie błogosławieństwem 
dla tego kraju. 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie', Kwaszelna 23. 

kluczony, po puszczach, bagnach i bez- .


