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SAMORZĄD 
i PARLAMENT 

Bez uspołecznienia ludności, które 

znajduje swój wyraz  przedewszyst 

kiem i najgłówniej w samorządzie, nie 

może być zdrowego parlamentu. 

Parlament jest normalnym uzupeł- 

nieniem szeroko rozbudowanego Sa- 

morządu i samodzielnie bez takiego sa 

morządu istnieć nie może, a gdzie ist- 

nieje, jak u nas, to jest nieuleczalnie 

chory. 

A cóż dopiero kiedy i sam samorząd 

jest chory. 
Przy takim samorządzie o zdrowym 

parlamencie nie może być mowy. 
Przyczyny choroby naszego samo- 

rządu są częściowo wspólne nietylko 

dla samorządu, lecz i dla parlamentu, 

częściowo zaś mają charakter specy- 

ficzny. 

Wspólnemi przyczynami są: partyj 

nictwo, szczególnie w samorządzie 

miejskim, i niski poziom kulturalny, 

zwłaszcza w samorządzie wiejskim. 

Natomiast, jeżeli przewaga parla- 

mentu nad władzą wykonawczą jest 

źródłem nierządu w Państwie, to prze- 

waga biurokracji nad samorządem po- 

woduje całkowite jego niedołęstwo. 

Samorząd wiejski u nas jakby nie 

istnieje wcale. Jest tylko szyłd. W 

rzeczywistości zaś poza tym szyldem 

stoi nie ponosząca odpowiedzialności 

biurokracja, z samowolą, rozrzutnoś- 

cią, brakiem kontroli i systemu. 

=, Nic dziwnego, iż ten fikcyjny samo- 

rząd przekształcił się w znienawidzo- 

* me przez fudność narzędzie do ucisku 

podatkowego ludności i wymarzone 

źródła do wyciągania orzez 

biurokrację pieniędzy dla celów, nie 

mających nic wspólnego z zadaniami 

samorządu. 

Żywy duch twórczości odleciał od 

naszego samorządu a ludność wza- 

mian miljonów złotych, co płaci, о- 

trzymuje tylko setki tysięcy papierów. 

I czem pilniejszy urzędnik stoi na 

czele samorządu powiatowego tem mo 

rze papieru jest szersze i głębsze. 

Gdyby samorząd został całkowicie 

zlikwidowany z przekazaniem wszyst- 

kich jego funkcyj administracji to obec 

ny stan rzeczy wygrałby w tym samym 

stopniu, w jakim wygrywa organizm 

ludzki przez wycięcie chorego wyrost 

ka robaczkowego. 
Byłoby to logiczną konsekwencją 

tezy, iż ludność nasza niedorosła do 

samorządu. 

Ale w sprzeczności z tą tezą jest 

fakt istnienia u nas parlamentu. 

Jeżeli nie kwestjonuje się ten ostat: 

„ni, to należy uznać że samorząd jest 
' potrzebny. i 

Ale w każdym bądź razie nie może 

istnieć taki dziwoląg, jak jednoczesne 

istnienie ultra — parlamentaryzmu i 

quasi - samorządu. 
To jakby dom, w którym drzwi są 

rozmiaru małych wiejskich okienek, a 

okna — rozmiaru wielkich drzwi pała- 

cowych. 

Możliwy jest raczej do pomyślenia 

nieproporcjon alny dom a wielkich 

drzwiach i małych okienkach, czyli 

państwo o szerokim samorządzie i wą- 

zkim parlamentaryzmie a nie naodwrót 
Polityczna dojrzałość narodu i go- 

spodarcza jego tężyzna są uzależnione 
od prawidłowo organizowanego Samo- 

rządu. 

Samorząd musi przedewszystkiem 

skupić w sobie całą energję społeczeń- 
stwa, skierowaną na cele społeczne 

„ jako to: kulturalno - oświatowe, do- 

4 broczynne i t.p. i stać się w ten spo 
sób jakby uniwersytetem, gdzie się wy 

rabiają charaktery i zdolności i pozna- 

ją się wartości uspołecznionych jedno- 
stek. M

E
 

» 

i Niestety, obecny samorząd jest tak | 

sparaliżowany i niedołężny, iż prze- 
staje być terenem dla działalności u 
społecznionych jednostek, które szu- 
kają ujścia dla swej energji w tysiącu 
różnych organizacyj dążących do za 

stąpienia samorządu. 
Pozatem samorząd powołany jest 

da zadośćuczynienia potrzebom gospo- 

darczym danego rejonu, a więc jest tą 
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ECHA STOLICY 

Przyjęcie u P. Prezydenta Rzplifej 
po powrocie ze Spały. 

WARSZAWA, 22.VIII. PAT Dziś o go- 
dzinie 16 powrócił ze Spały do stolicy Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej w towarzystwie 
aajutan'a rotmistrza Calewskiego. Wkrótce 
po przyjeździe Pan Prezydent podejmował 
na Zamku herbatą uczestników fl8-ej sesji 
Międzynarodowego Instytutu Statystyczne- 
go. Na przyjęciu tem obecni byli między 
innemi: prezes Rady Ministrów dr. Swital- 
ski, minister spraw wewrętrznych gen. 
Składkowski, kierownik M-stwa Spraw Za- 
granicznych Łukasiewicz, wiceminister Czap- 
ski, zastępca szefa sztabu głównego gen. 
Kwaśniewski, członkowie korpusu dyplo- 
matycznego z msgr. Marmaggi na czele, 
doradca finansowy Dewey oraz uczestnicy 
18-ej sesji Międzynarodowego ‚ Instytutu 
Statystycznego z prezesem p. de Latour i 
przewodniczącym komitetu organizacyjnego 
prof. Buzkiem na czele Goście zgroma- 
dzili się w sali Assamblowej, w Sali zaś Ry- 
cerskiej oczekiwali na wejście Głowy Pań- 
stwa członkowie korpusu dyplomatycznego 
z msgr. Marmaggi na czele. 

O godzinie 17 min. 30 wszedł na salę 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej w otocze- 
niu p. prezesa Rady Ministrów dr. Šwital- 
skiego, ministra Składkowskiego, kierowni- 
ka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łu- 
kasiewicza, szefa kancelarii cywilnej Lisie- 
wicza, zastępcy szefa gabinetu wojskowego 
ppłk. Fydy, radcy Mościckiego oraz adju- 
tantów przybocznych majora Jurgielewicza 
i rtm. Galewskiego. > 

Pan Prezydent przywitał się z człon- 
kami korpusu dyplomatycznego, poczem 
przeszedł do sali audjencjalnej, gdzie przv- 
witał Głowę Państwa krótkiem przemówie- 
niem przewodniczący  18-ej sesji Instytutu 
Statystycznego prof. de Latour, dziękując 
w serdecznych słowach za zaszczyt, jaki 
okazał Pan Prezydent, przyjmując protek- 
torat honorowy nad; 18-tą sesją Międzyna- 
rodowego Instytutu Statystycznego. Mówca 
powitał dalej 4Pana Prezydenta nietylko ja- 
ko Głowę Państwa, ale również jako męża 
nauki. Pan Prezydent podziękował serdecz- 
nie za przemówienie, poczem prof. Buzek 
oraz p. Piekałkiewicz przedstawili Głowie 
Państwa uczestników 18-ej sesji Międzyna- 
rodowego Instytutu Statystzcznego. 

Zmiany w- hierarchii prawosław- 
nej ! 

Agencja Wschodnia donosi, że z 
dniem 1 września arcybiskup prawo- 
sławny w Wilnie Teodozjusz zostaje 
mianowany arcybiskupem wołyńskim, 
które to stanowisko piastował dotych: 
czas metropolita Dyonizy. Arcybisku- 
pem wileńskim mianowany będzie 
dotychczasowy biskup grodzieński 
Aleksy. 

Zakończenie obrad Synodu pra- 
wosławego 

Obrady zwyczajnej sesji Synodu cerkwi 
prawosławnej w Polsce zostały zakończo- 
ne. Biskupi, którzy brali udział w obradach 
Synodu, opuścili stolicę. 

Powrót premjera Świfałskiego z 
Bruskisnik da Warszawy 

WARSZAWA. 22. 8. (PAT). Dzi- 
siaj pociągiem wileńskim powrócił z 
Druskienik do stolicy p. prezes Rady 
Ministrów dr. Switalski. Na dworcu 
witali p. premjera p. minister spraw 
wewnętrznych gen. Składkowski oraz 
prezydjum Rady Ministrów z szefem 
gabinetu p. Paciorkowskim na czele. 
Wraz z panem premjerem przybył pre- 
zes klubu BB. płk. Sławek. 

Przyjazdy, wyjazdy 
Dnia 24 bm. powraca do Warszawy z 

urlopu wypoczynkowego, spędzonego w 
Worochcie, minister komunikacji, inż. A, 
Kahn i od poniedziałku 26 bm. obejmuje 
urzędowanie. 

* * 

Wicemarszałek senatu, | 
wyjechał w dn. 20 bm. do Paryża, skąd 
przybędzie do Genewy, gdzie weźmie udział 
w zgromadzeniu Lici Narodów, jako czło- 
nek delegacji polskiej. 

Zjazd konsulów 
W listopadzie r.b. odbędzie się w 

Warszawie zjazd konsulów polskich 
z Czechosłowacji, Austrji, Węgier i 
Jugosławii. Zjazd omówi szereg spraw 
natury organizacyjnej irozważy wnios- 
ki, dotyczące usprawnienia techniki 
urzędowania polskich placówek kon: 
sularnych. 

Trzymotorowy „Ford” na lofni- 
sku Mokotów 

WARSZAWA. 22.8. (PAT) Dziś około 
godziny 4 spodziewane jest przybycie na 
lotnisko Mokotowskie trzymotorowego aero- 
plana „Forda*, który około g. 1 min. 30 wy- 

leciał z Rygi. Aeropłan ten pozostanie w War 
szawie przez dzień jutrzejszy celem doko- 
nywania lotów propagandowych. 

szkołą, w której nabywają się najcen- 

niejsze wiadomości gospodarcze i wy- 
rabiają się odpowiednie zdolności ad- 

ministracyjne. 

Lecz i temu swemu zadaniu samo- 
rząd obecny nie może sprostać. 

Całkowite zbiurokratyzowany służy 
on w najlepszym wypadku szkołą nie- 

dołęstwa i rozrzutności. 

  

miszczona ryczałtem" Oplata pocztowa 
Redakaja rękopisów miezamoówionych nię zwrasza, Administracja 

nie kwzgiędaia rayirzeżęń so do rozmieszczania ogloszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. 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“. 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
WIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwałska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO Księgarnia T-wa „Ruch“. 

N. ŚWIĘCIANY — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St, Michalskiego. 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PiNSK — 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 F. Juczewska, 
w. AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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Konferencja reparacyjna w Hadze 
W przededniu ostatecznych decyzyj 

Briand i Streseimann 
BERLIN, 22. VIII. PAT. 

styczny „Vorwaerts* oświadcza, że 
należa się liczyć z załamaniem się 
konierencji haskiej. Niemcy nie osią- 
gnęli celu, dla którego udali się na 
konferencję, to jest nie uzyskali za- 
stąpienia planu Dawesa przez plan 
Yonga, ani ewakuacji w czasie krót- 
kim. Dalej „Vorwaerts* oświadcza, 
że konferencja, pomimo swego iiaska 
przyniosła Niemcom jednak pewne 
sukcesy, a mianowicie wykazała, że 
potrzeby zmniejszenia ciężarów planu 
Dawesa i ewakuacji zasadniczo nikt 
już nie kwestjonuje. 

Jako dalszy moment dodatni 
suwa zmianę polityki anglelskiej, 
żącej do usamodzielnienia się. 

„Vorwaerts* kończy swe wywody 
we waniem do  achowana zimnej 
krwi i do wystąpienia ostro przeciw- 
ko pogłoskom p awicy, zapowiadają- 
cym, że polityka Brianda obali poli- 
tycznie Stresemanna. „Vorwaerts“ od- 
powiada na to, że Briand bynajmniej 
nie obala ministra Stresemanna, tylko 
że w Niemczech znajdują się politycy 
którzy mają nadzieje, że Stresemann 
zmęczony ustąpi. „Vorwaerts' ze swej 
stcony wyraża nadzieję, że minister 
Stresemann nie u.zvn' zadość nadzie- 
jom swych przeciwników: 

Socjali- 

wy: 
dą- 

eK K IINIK DATA TA ROZWODZI 

Oieczka przywóśców estońskich „prat- 
tojnzów 

Z Rewla donoszą: Już od 2 tygodni 

niema wiadomości o miejscu pobytu 

członka zgromadzenia państwowego 

Gista, z skrajnie lewicowego ugrupo 

wania. Zniknięcie Gista wprowadziło 
w wielkie zakłopotanie jego towarzy- 
szy partyjnych, gdyż w jego rękach 

znajdowały się wielkie sumy pieniędzy 
partyjnych. 

Lotnicy totewscy w Rewiu 
Z Rewla donoszą: Wczoraj do Re- 

wla na 4 hydroplanach przybyło z Hel 

singforsu 12 lotników łotewskich z płk, 
Jakubowym na czele. Lotnicy złożyli 
wizytę ministrowi wojny, naczelnikowi 
flaty powietrznej i zaznajomili SIĘ Ž 

działalnością estońskiego lotnictwa wo 

jennego. łotewscy lotnicy wojenni za- 

bawią w Rewłu do przybycia łotew- 

skiej floty wojennej. Przybycie iloty 
spodziewane jest jutro. 

Grupa 4 cheologów szwedzkich przybywa 
do Litwy. 

Z Kowna donoszą: Wkrótce przybywa do 
i grupa archeologów szwedzkich, która 

° т in. Żmudź. Goście zabawią w 
ie od 20 do 26 sierpnia. 

Kogut zabił dziecko 
Z gm. Poniemuńskiej wpobliżu Kowna, 

denoszą 0 nieszczęściu, jakie spotkało arty- 
stę opery państwowej p. Birę, który wraz z 
rodziną spędzał tam wakacje. Pewnego dnia 
kogut napadł na jednoroczne dziecko p. Biry 

    
Litw: 

i zadał mu taki cios w głowę, iż dziecko. 
zmarło. jest to rzadki wypadek, aby kogut 
zabił człowieka. 

Burze z pioruwami 
(Z Kowna donoszą: 18 sierpnia nad po- 

wiatem Kretyngowskim przeszła wielka bu- 
rza z piorunami i ulewą. Wskutek uderzenia 
piorunu w paru miejscowościach . wybuchł 
Re niszcząc 4 gospodarstwa włościańskie. 
ozatem piorun zabił dwóch 15 letnich pa- 

stuchów w gm. Platele. я 
Wczoraj na skutek piorunu zajął się w 

pow. Trockim śpichrz i stodoła włościanina 
Graużunasa. Obydwa zabudowania społnęły 
Straty dochodzą do 18 tys. lit. Wczoraj ró- 
wnież na skutek uderzenia piorunu zostali 
porażeni na śmierć 2 robotnicy. 

Kownianie tylko raz do roku chodzą 
@ łaźdi 

Z Kowna donoszą: Według danych sta- 
tystycznych Zarządu Miejskiego frekwencja 
osób w 8 łaźniach kowieńskich w r. 1928 
wynosi 120.000. Przeciętnie więc wypada, iż 
każdy mieszkaniec Kowna odwiedził łaźnię 
tylko jeden raz w ciągu roku. 

    

Przykłady gospodarki samorządo- 

wej stoją jaskrawo przed oczyma wszy 
stkich. 

Ogólna przyczyna tego wszystkiego 

jest zła organizacja naszego samorzą- 
du. 

Sprawami samorządowemi zajmują 

się ludzie nieodpowiedni, ci zaś, któ- 

rzy zdolni są do racjonalnego ich pro- 

OBRADY DELEGATÓW 6-CIU MOCARSTW NIE DAŁY ŻADNEGO 

REZULTATU. 

HAGA. 22.8. (PAT). O godzinie 11 min. 30 zakończyła się konierencja 
6 państw zapraszających, nie dając żadnego rezultatu. Pesymistyczny nastrój 
panuje we wszystkich delegacjach, szczególnie wśród delegacji niemieckiej, 
Stresemann, wychodząc z posiedzenia, odpowiedział na zapytania dzienni- 
karzy „Chaos nie do uwierzenia*. Henderson wogóle nie chciał dać żadnej od 
powiedzi dziennikarzom. Opowiadają, że na posiedzeniu miał on powiedzieć 
że najpóźniej w sobotę musi wyjechać z Hagi wraz z całą delegacją. 

KOMUNIKAT OFICJALNY O NARADACH. 
HAGA. 22.8. (PAT). Komunikat oficjalny o dzisiejszych naradach prze- 

dstawicieli 6 mocarstw zapraszających stwierdza, że delegaci 6 mocarstw za- 
praszających, zebrani o godzinie 10 min. 30, postanowili jednomyślnie podjąć 
rozmowy prywatne i prowadzić je bez przerwy z siliem postanowieniem osią- 
gnięcia konkluzyj, które zakomunikują jutro przed iem. 

Przedstawiciel Havasa podkreśla maksymalne wysiłki delegatów w kie 
runku znalezienia kompromisu w sprawie rozdziału spłat niemieckich, prze- 
widzianych w planie Younga i pozyskanie zgody Snowdena na pojednawcze 
rozstrzygnięcia tej sprawy. Rozpoczęta dziś rano wymiana poglądów będzie 
w dalszym ciągu prowadzona po południu, wieczorem i w razie potrzeby ju- 
tro rano. Delegaci jednomyślnie godzą się na to, iż należy jutro rozstrzygnąć 
o losie prac, decydując się na odroczenie konierencji albo też powierzając rze 
czoznawcom technicznym misję sprecyzowania zasad wprowadzenia w życie 
płanu Younga. 

ECHA WCZORAJSZYCH OBRAD W ŁONDYNIE. 
LONDYN. 22.8. (PAT). Dzisiejsza ranna prasa londyńska podaje obszerne sprawo 

zdanie z wczorajszych obrad w Hadze, PazząĆ ze stanowiskiem delegacji niemiec- 
kiej i starając się wyraźnie zrzucić na Italję odpowiedzialność za ewentualne rozbicie 
się konferencji. Ostatnie propozycje włoskie co do kom j na rzecz Anglji — przeka- 
zania Wielkiej Brytanji spłat, które przypadają Włochom od Czechosłowacji z tytułu 
t. zw. długów wyzwolenia oraz zobowiązania włoskie do importowania w okresie nastę- 
mych 4 lat węgla w ilości wyższej, niż wynosi przeciętna roczna poprzedniego 4-lecia, 
nazywa prasa londyńska niezadowałsiającemi. Prasa angielska podkreśla, 7е w roku 
1926 import węgła angielskiego do Włoch z powodu strajku węglowego spadł prawie do 
zera, tak, że przeciętna tych 4 lat, która włącza także i cyfry z roku 1926, obniża wła- 
ściwie przeciętną normalną. Podniesienie tej Sumy nawet o 25 proc. wynosić będzie, 
jak przytacza prasa angielska, zaledwie 50 proc. importowanego węgla angielskiego do 
Włoch z czasów przedwojennych. Charakterystyczną rzeczą jest, że prasa angielska sta- 
ra się reślić dziś solidarność stanowiska angielskiego z francuskiem i wyraźnie uni- 
ka tarć z Francją. 

Ogólne jednak wrażenie dzisiejsze skłania się do tego, że konierencja haska nieda 
rezultatów i że w najlepszym razie zostanie odłożona aż do czasu po Genewie. Prasa 
angielska pociesza się wobec tego pomyślną wiadomością o przebiegu rokowań angiel- 
sko - amerykańskich, podając dziś sensacyjną wiadomość o oświadczeniu Hoovera, że 
4% iie zawarcie porozumienia morskiego z udziałem Francji i Włoch okaże się niemiżliwe, 
to Ameryka gotowa jest zawrzeć trójporozumienie morskie — Ameryka, Anglja, Japonja. 

WRAŻENIE Z OBRAD W BERLINIE DELEGATÓW 6-CIU MOCARSTW. 
BERLIN. 22.8. (PAT). Wczorajszy przebieg narad główrtych delegatów 6 mo- 

carstw zapraszających wywarł w Berlinie wrażenie przygnębiające. prasa berliń- 
ska, stwierdzając, że pouiność wczorajszych obrad jest zachowywana jak najściślej, po- 
daje jednakże informacje o stanowisku zajętym przez Brianda i Snowdena, nazywając 
stenowisko przedstawicieli Avglji i Francji najbardziej niepocieszającem dla Niemiec. 

Sprawa Nadrenji pozostaje ni*zmienna 
LONDY.N 22.8. (PAT) Dzienniki londyńskie donoszą z Hagi, że wznowiona dziśiaj 

rano konferencja delegatów 6 głównych mocarstw po godzinnych naradach została odło- 
żona do południa dnia jutrzejszego. W międzyczasie delegaci odbędą narady prywatne. 
Korespondenci dzieników angielskich odnoszą wrażenie, że sytuacja nie jest beznadziej- 
na, jakkolwiek ma charakter ostrego przesilenia. Pewne nadzieje pomyślnego obrotu daje 
zdecydowanie delegatów osiągnięcia pewnych wyników realnych. Sytuacja w sprawach 
finansowych nie uległa zmianie wobec niewystarczających warunków, które w odpowie- 
dzi na żądania angielskie wysunęły 4 mocarstwa. 

„Niezmienna pozostaje również sprawa Nadrenji, jakkolwiek delegacja brytyjska 
trwa zdecydowanie przy swej propozycji rozpoczęcia ewakuacji Nadrenji we wrześniu rb 
Rozmowy kanclerza Snowdena z ministrem Briandem, toczące się w atmosferze bardzo 
przyjaznej przyczyniją się — zdaniem korespondentów — do lepszego wzajemnego zro 
zumienia poglądów obu stron na sprawy najważniejsze. W każdym razie, przyczyniły się 
one do uznania ze strony francuskiej faktu, że delegacja brytyjska, posiadająca ograni- 
czone pełnomocnictwa nie-może wychodzić poza ramy tego pełnomocnictwa. 

Dalsze ustępstwa na rzecz Anglji 
LONDYN, 22.VIII. PAT. Dziś wieczorem w Londynie rozeszła się wiadomość, 

że rokowania w Hadze weszły w stadjum bardziej pomyślae, niż dotychczas i że 
Wielkiej Bry'anji poczyniono nowe propozycje, dogodniejsze od dotychczasowych. 
Propozycje te opierają się na pewnych ofiarach, które miałyby ponieść Niemcy wza- 
mian za wejście w życie rat reparacyjny h planu Younga, przewidzianych od 1 
września 1929 roku. W każdym razie zainteresowanie konferencją haską osiąga swój 
punkt kulminacyjny. Najbliższa sobota uważana jest za dzień, który przyniesie bez” 
warunkowo wyjaśnienie sytuacji. W każdym razie Snowden w sobotę odjeżdża do 
O dla spotkania się z Mac Donaldem, który przyleci do stolicy w sobotę po 
południu. ‚ 

Przez cały następny tydzień Mac Donald bawić będzie w Londynie, skąd 1 
wrześnią zamierza wyjechać do Genewy. Dziś w nocy i nad ranem Mac Donald ad- 
był w Lossiemouts kilkugodzinne rozmowy telefoniczne z Foreign Office na temat 
Hagi. Należy przypuszczać, iż instrukcje Mac Donalda idą obecnie w tym kierunku, 
aby ze względu na porozumienie morskie nie dopuścić do zerwania rokowań haskich. 

„Zbliżenie tezy wspólnej do tezy angielskiej" 

HAGA, 22 | 8: Pat. Po zebraniu 6 mosarstw zapraszających delega 
ci Francji, Belgji, ltalji i Japonji odbyły wspólne narady, które trwały oi 
godziny 11 min. 30 do 13:ej. W wvniku obrad jeden z wybitnych delega- 
tów oświadczył przedstawicielowi Havasa co następuje: — — 

Dokonaliśmy owocnej pracy w kierunku zbliżenia tezy wspólnej do 
tezy angielskiej. O godzinie 15 będziemy prowadzili dalsze rozmowy we 
czwórkę, poczem o godzinie 16 przyłączą się do nas delegaci niemieccy, 
istotnie bowiem trzeba, ażeby Rzesza uczestniczyła również w oiiarach, na 
jakie godzą się 4 mocarstwa wierzycielskie w celu pozyskania zgody Snow- 
dena na wprowadzenie w życie planu Younga. 

Niemcy muszą zrozumieć, że w ich intelesie leży uczynienie wszyst 
kiego, co tylko jest możliwie, ażeby nie narazić na szwank realizacji pla- 
nu, który przynosi im niezaprzeczone polityczne i finansowe korzyści i bę- 
dzie dla nich oznaczał likwidację wojny, będąc równocześnie objawem 
polityki zbliżenia w Europie. Będziemy się mogli ponownie spotkać z ko- 
legami angielskimi dopiero wówczas, kiedy Francuzi, Belgijczycy, Włosi, 
Japończycy i Niemcy dojdą między sobą do porozumienia. 

Ostrzeżenie „Tempsa dla Snowdena 
PARYŻ, 22—8. Pat. W artykułe poświęconym konferencji „Temps* 

pisze, że jeżeliby Snowden poszedł tak daleko w swym uporze, iż wyni- 
kiem tego miałoby być brutalne załamanie się całej -pol tyki likwidacji woi 
ny, to jest rzeczą pewną, iż jego zwysięstwo, witane zgóry z naiwnym 
entuzjazmem przez prasę angielską, byłoby bolesne w skutkach dla naro- 
du angielskiego. 
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(dalszy ciąg depesz na str. 2-giej) 

    

Więc jest potrzebny  cenzus za- 
mieszkania. 

Pozatem — ludzie, którzy nabyli 

zdolności do zarządzania sprawami 

gospodarczemi przez swoją stałą w 

tym kierunku działalność. 

wadzenia, są albo odsunięci od samo-, 

rządu, albo sparaliżowani w swoich 

wysiłkach. 

Kto musi być powołany do zarzą, 

dzania lokalnemi sprawami gospodar- 
czemi? $ : ы 

Są to posiadacze, a nie proletarju- 
Przedewszystkiem — ludzie miej- sze, a więc potrzebny jest cenzus ma- 

Scowi. jątkowy. 

$ M swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zsgraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryszne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co da 
SUE óruku mogę bęć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Wyjątek stanowią ludzie o wyso 

kim poziomie kulturalnym — inżynie- 

rowie, doktorzy, prawnicy i t.p., ale 
przy warunku stałego zamieszkania i 

opłacania podatków komunalnych. 

Jaki jest normalny stosunek pomię- 
dzy administracją a samorządem? 

Jest to stosunek odwrotny, niż po- 
między rządem a parlamentem. 

Jeżeli parlament powinien urzeczy 

wistniać kontrolę mad rządem pod 

względem praworządności zarządzeń i 
celowości wydatków, to takie same fun 

kcje kontroli powinna urzeczywistniać 

administracja nad samorządem. 

Administracja powinna dbać o to, 

aby samorząd nie przekraczał swoich 

kompetencyj i nie wydawał tak dro- 

gich dla ubogiej ludności pieniędzy w 

sposób rozrzutny, lub na cele polity- 

czne, które muszą być obce samorzą- 
dowi. 

Przy normalnie zorganizowanym 

stosunku pomiędzy samorządem a ad- 
ministracją, samorząd staje się podwój 

ną szkołą polityczną, zarówno dla ad- 

ministracji, jak i dla czynnika obywa- 
telskiego. 

Administracja, powołana do stałej 

kontroli działalności samorządu, wy- 

chowa w sobie poczucie praworządnoś 

ci i dążenie da celowości, niezbędne 

przy samodzielnej działalności w rzą- 

dzie, natomiast czynnik obywatelski, 
przyzwyczajony do samoistnej działa|- 
no.ci w samorządzie wychowa w sobie 
zrozumienie dla samodzielności, konie- 

cznej rządowi przy rządzeniu pań- 

stwem. 

Obecny stan rzeczy jest zadziwia- 

jącym wywróceniem do góry nogami 
tego, jakto być powinno. 

W samorządzie rządzi nieogranicze 

nie administracja, a czynnik obywatel- 

ski. objawia swoją niemoc, bezskutecz- 

nie walcząc © praworządność i celo- 

wość, stale i systematycznie przez ad- 

ministrację pogwałcane. 
W obronie praworządności i celo- 

wości występuje obecnie czynnik о- 

bywatelski, objawia swoją niemoc, bez 

skutecznie wałcząc o praworządność i 

celowość, stale i systematycznie przez 
administrację pogwałcane. 

W obronie praworządności i celo- 

wości występuje obecnie czynnik o- 

bywatelęki, przeciwko czynnikowi ad- 

ministracyjnemu, a nie naodwrót. 

Taki stan rzeczy nie może być u- 
znany za normalny z punktu widzenia 
interesów ogólno państwowych, 'a zwła 
szcza u nas na Kresach. 

Administracja, dążąca ża wszelką 

cenę do uskuteczniania swoich celów 

politycznych w dziedzinie samorządu 

obniża swój autorytet i budzi do sie- 

bie nieufność ze strony miejscowej lud- 
ności. Pozbawiając zaś przedstawicie- 

li tej ludności wszelkiej samodzielności 
w uporządkowaniu stosunków gospo 
darczych administracja przekreśla tą 
szkołę społeczną, którą jest dla ludno- 
ści samorząd i bez przejścia której lu- 
dność nie może być uważana za doj- 
rzałą do parlamentaryzmu. 

Administracja, przyzwyczajona о- 
becnie do maltretowania samorządu, 

wychowuje w sobie poczucie nieodpo- 

wiedzialności i skłonność do rozrzut- 
ności, prowadzące do zgubnych dla 
państwa następstw. 

Natomiast przedstawiciele  ludno- 
ści, mając na względzie praktyki ad- 
ministracyjne w samorządzie, uprawia 
ją w parlamencie politykę niedowierza 
nia rządowi i ujawniają chęć do jak- 
największego skrępowania jego dzia- 
łalności. + 4 

Więc przy obecnym stanie rzeczy, 
samorząd jest dla administracji szkołą 

demoralizacji, a dla ludności — szkołą 

nieufności do rządu. Prawda, admini- 

stracja czyni wszelkie wysiłki do za- 

miany nieufności na serwilizm, ale czy 

to nie jest ostatecznem zaprzepaszcze- 

niem idei samorządu? į 

Szeroki, wyzwolony z pod opieki 

biurokracji samorząd, oparty na przed- 

stawicielstwie lokalnych interesów go- 

spodarczych i dostosowany do tego sa | 

morządu i organicznie z nim związany 

parlament, oparty nia reprezentacji pań 

stwowo - twórczych dążeń i interesów, 

oto podwaliny zdrowego i silnego pań- 
stwa.                
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ECHA KRAJOWE 
  

NOWOGRODEK 

— Posiedzenie komitetu przyjęcia Pana 
Prezydenta. 18 b.m. w sali wydz. pow. pod 
przewodnictwem p. St. Brochockiego odby- 
ło się posiedzenie nowogródzkiego Powiato- 
wego Komitetu przyjęcia Pana Prezydenta. 
Na posiedzeniu dokonano wyboru prezydjum 
do którego weszli p.p. prezes St. Brochocki, 
viceprezesi: burmistrz Wolnik, adwokat 
Zeldowicz, sekretarz: W. Żdżarski i utwo- 
rzono sekcję organizacyjną w składzie: 
przewodniczący p. Й Wolnik i p.p. wice- 
wojewodz. Godlewska, gener. Kessler, Alina 
Strawińska z Mirowszczynzy, I. Lubańska z 
Worończy, J. Parijanowiczowa, M. Wierz- 
bowska, ks. dziekan Węckiewicz, J. Karpo- 
wicz, ks. dziekan Žero, ks. dyrektor Kopa, 
W. Ždžarski, Cz. Olesza, Wojno, Dulęba, 
ks. dziekan prawosł. Bobkowski, mulla Safa- 
rewicz, Sieczko, Majchert, Sianożęcki, J. 
Lubczański i prof. Ciechanowski, oraz sekcję 
finansową: przewdn. p. prezes M. Pa: fjano- 
wicz i P. p. hr. O'Rourke, Romer, podprok. 
Zdanowicz, dyrektor Skrebiec, prof. Witkow- 
ski, dr. Szymonowski, rabin  Mejerowicz, 
Małynicz, burmistrz Stark, Sipik, Zeldowicz 
adw. Kuczyński, Kłubok, adw. Gumener. 

sj, w której zabierali głos p.p. 
przewodniczący St. Brochocki, prezes M. 
Parfjanowicz, starosta Hryniewski i in. pa- 
stanowiono następne posiedzenie zwołać 
na poniedziałek 26 b. m. t. j. po powrocie 
paną wojewody z Warszawy gdy będzie już 
wiadomy ostateczny termin przyjazdu Pana 
Prezydenta. й 

   

    

  

   

  

PRZECHADZKI PO PROWINCJI 

TO I OWO. 
Chcąc poznać dokładnie naszą prowin- 

cję trzeba mieć dużo czasu. Co to jest 
właściwie — czas? Nie jest to oczywiście 
jestestwo pojedyńcze. Jest' bowiem czas 
długi, czas krótki, czas co leci i co pły- 
nie, co pożera i trawi, są złe i dobre cza- 
pia Słowem, czasów jest tak wiele na świe- 
cie, jak ludzi. Rzecz jednakże ciekawa, dla- 
czego ludzie nigdy z czasem w zgodzie być 
nie mogą. Wzywa człowiek czasu, kiedy 
go niema. Niechże czas przybędzie wnet 
różnych szuka sposobów, żeby go zabił. 

Rzecz podobna ma się i ze mną: gdla 
zabicia czasu postanowiłem przechadzać się 
po prowincji. Nie znaczy to oczywiście, 
bym chadzał stale pieszo. Wprawdzie, ze 
względu na nasz stan dróg jeździć nie lu- 
bię, bo mając własne nogi, nie rad używam 
cudzych. Krótko mówiąc—przechadzki są 
piesze, konne, pociągiem, statkiem, samo- 
chodem, aeroplanem, wielbtądem (obugarb- 
nym) i t. d. i t. d.—co kto woli 

Wdziawszy więc welniany kaitan (wszak 
ma się już ku jesieni) tabaczkową kapotę, 
szlafmycę, ceratową czapkę (barometr 
wskazuje na deszcz) i kalosze (Pepege) na 
mogi ruszyłem w drogę... Na polach już pu- 
sto i tęskno, tylko gdzieniegdzie pastuszek 
wygrywa na fujarce, to znów krowa zary- 
czy, owca zabeczy. Wkrótce pociągną tu 
żórawie, niwy poczernieją, a na nich wrzesz- 
czeć będą przeraźliwie same kruki i wrony... 

Tak mniej więcej ma się z przyrodą. 
W drodze spotkałem wieśniaka, który opo- 
wiedział mi wiele ciekawych rzeczy: że 
urodzaj w tym roku (na zboża) był dobry, 
że chleb będzie tani, jeno jarzyny nie do- 
piszą, bo nawet kieszenie powysychały i 
nie będzie z czego podatku iarendy płacić. 
A tu jeszcze drogowe, mostowe, sejmiko- 
we, komunalne, municypajne, gminne, sa: 
morządowe, jednorazowe, dodatkowe, ubie- 
głe, zaległe, nadzwyczajne, ze „strachówką* 
włącznie. A i ksiądz „proborszcz* z „arga- 
mistym* po kolędzie przyjedzie. No nic, 
kiedy urodzaj na zboża, to wszystkim i na 
wszystko wystarczy. | „kazną zbogacieje*. 

Pod kaniec rozmowy wieśniak rzekł 
jakby poufnie: „jak widzi pan—my to chaty 
wybielili, na dudka nas wystawili—a hetyje 
różne gajówki, leśniczówki, budki kolejo- 
we, szkoły i t. d. pędzlem nie ruszone! 
Co to się znaczy? Czy to tylko chłopom 
taka powinność? O, kab heto puścić w ha- 
ziety, chaj pany czytajuć"... 

Cóż miałem odpowiedzieć, kiedy wieś- 
niak ma rację. Sam to spostrzegłem. 
Zresztą tyle się o tem mówi i pisze, że le- 
piej milczeć. Szkoda nerwów. 

Pożeznałem się z przygodnym czło- 
wiekiem i ruszyłem dalej J. Hopko. 

BIAŁA WAKA. 

Dożynki 
Plon niesiem...plon... 

Niema zdaje się nic piękniejszego na 
świecię, nad t. zw. powszechnie — dożynki. 
Jest to arcymiła uroczystość wiejska, ku 
powinszowaniu Panu dworu od włościan, 
po skończonych pracach w pólu, iż mu gum- 
na żytem, pszenicą, owsem i jęczmieniem, a 
odryny sianem napełniili. 

Słońce miało się już ku zachodowi, gdy 
do dworu przyciągnął orszak wieśniaków i 
wieśniaczek w białych szatach, przybranych 
w gi rlandy i kwiaty, nucąc wesołe pienia. 
Skronie ich zdobiły wieńce ze złotych kło- 

  

    
eżego pionu. Pan dworu podał im 

rękę przyjazną, Z obu stron płynęty łzy ra- 

dości i rozrzewnienia. : 

Na pięknem błoniu zastawiono stoły, 

uginające się od różnego jadła i dzbanów 

z piwem. Śpiewy i żarty towarzyszyły ae: 

winnej tej wesołości. Cudny bowiem był to 

wieczór sierpniowy. Wedruacy księżyc me- 

lancholijnie srebrzył kontury lasów, Z łąk 

upajająco tchnął balsamiczny „aromat > 

szonego siana, drzewa — Żżywiczną darzyly 

wonią... Zdawało się, że nie istnieje szare, 

codzienne życie, pełne cierm i głogów, że 

świat usłany jeno kwiatami miłości altruizmu 

szlachetności i idealizmu. Zdawało się, że 

wreszcie nastały już stosunki normalne, w 

niczem powojennych czasów nieprzypomina- 

ce. 
3 

М Szkoda tylko, że piękna ta tradycja do- 

żynków u nas wygasa, że nie wszędzie wy- 

gląda ona tak uroczyście. Mnie się zdaje, 

że obecna demokratyzacja nie powinna „stać 

tu na przeszkodzie, wszak nie jest to jakiś 

pańszczyźniany obowiązek, jeno staropolski 

zwyczaj ludowy, z ziemi, Z roli i serca wy- 

    

  

   

    

rosły. 
2 

"Oby istniał po wsze czasy — ad aeter- 

nam rei memoriam.... J. Hopko. 

WILEJKA. 

—- Ośrodek zdrowia w nowym gmachu. 

Przez długi okres czasu szereg. instytucyj 

sanitarnych w Wilejce mieściło się w Szczu 

płych i zupełnie nie przystosowanych do ich 

potrzeb lokalach, wskutek czego instytu- 

cje te nie mogły należycie się rozwinąć i 

udzielać należytej pomocy zgłaszającym Się 

chorym. Wielki brak lokali w Wilejce oraz 

trudności finansowe paraliżowały przez dłuż 

szy czas wszelkie wysiłki zmierzające do po- 

lepszenia istniejącego stanu rzeczy. Dopiero 

w maju rb. staraniem sejmiku został wyna- 

jęty na ośrodek zdrowia oddzielny dom z 

ogrodem. Niezwłocznie przystąpiono do przy 

stosowania budynku do potrzeb instytucyj, 

które miały w nim znaleźć pomieszczenie 

Przeprowadzono konieczny remont który 

kosztował przeszło 8.000 zł. Prace prowa- 

dzone były w szybkiem tempie tak, że z dn. 

1 lipca rb. lokal był gotów. W ośrodku zdro 

wia znalazły pomieszczenia Stacja Opieki 

nad Matką i Dzieckiem Związku Pracy O- 

bywatelskiej, Przychodnia” jagliczna, przy- 

chodnia przeciwgruźlicz a i przychodnia we- 

neryczna. Kierownikiem ośrodka zdrowia 

jest dr. Czochański mając do pomocy 2 pie 

lęgniarki. _ W. części lokalu zajmowanego 

przez stację opieki nad matką i dzieckiem 

są specjalnie przygotowane pomieszczenia 

na lampę kwarcowa i kuchnię mleczną. Przy 

ośrodku zdrowia znajduje się również Urząd 

Sanitarny, który zajmuje 2 pokoje. Prócz 

tego w ogrodzie okalającym: ośrodek zdro- 

wia projektuje się zbudowanie w roku przy 

szłym leżalni dla dzieci wycieńczonych, po- 

trzebujących kuracji powietrzno - słonecznej. 

Zlikwidowanie Komitetu pomocy po- 

gorzelcom w Kurzeńcu. № związku z poża- 

rem, który zniszczył część m. Kurzeńca wy- 

rządzając ogromne straty i pozostawiając 

kilkadziesiąt rodzin bez dachu nad głową, 

został zorganizowany w Kurzeńcu Komitet 

Pomocy Pogorzelcom. W skład Komitetu we 

szli: p. Mroczkiewiczowa, jako przewodniczą 

ca oraz pp. ks. Jankowski, ks. Siemientow- 

ski, rabin Feldman, dr. Stołowicki, Koza- 

kiewicz, Gwint, Szestakowicz, Foremny, Bie- 

lewicz jako członkowie. ” 

Komitet rozdzielit między  pogorzelcow 

16.200 glg. žyta, 20000 k. kartofli oraz sporo 

odzieży zakupionej za pieniądze zebrane 

wśród społeczeń. Prócz tego za aprobatą sta 

rosty wilejskiego p. Witkowskiego rozdzie- 

lił przyznaną przez pana wojewodę wileńskie 

go zapomogę w kwocie 6.000 zł. Po kilku-- 

tygodniowej pracy i całkowitem zaopatrze- 

niu poszkodowanych przez pożar, komitet 

przed kilkoma dniami został zlikwidowany. 

Na tem miejscu należy z uznaniem zazna- 

czyć, że komitet przez cały czas swego ist. 

nienia pracował nadzwyczaj owocnie i ofiar- 

nie i uzyskał całkowite zaufanie i wdzięcz- 

ność ludności m. Kurzeńca, poszkodowanej 

przez pożar oraz uznanie władzy admini. 

stracyjnej. 
— Posiedzenie sejmiku. W dniu 27 bm. 

odbędzie się posiedzenie sejmiku wilejskiego 

na którem będzie: rozpatrywane sprawozda- 

nie za rok ub. oraz budżet dodatkowy na 

rok 1929 — 30. 

KOŁTYNIANY, POW. ŚWIĘCIAKSKI 

— Wybory do zebrań gminnych w ob- 
wodach gminy Kołtyniańskiej odbyły sie 4 

b. m. zebranie gminne, miało według kalen- 

darza wyborczego w dn. 24 sierpnia doko- 
nać wyborów do Rady: Gminnej, lecz ze 
względu na niezatwierdzenie wyborów w 

obwodzie kołtyniańskim, które nastąpiło 

wskutek skargi wyborców na komitet wy- 
borczy w osobach przewodniczacego Roki- 
ckiego oraz członków Szczemirskiego i Ba- 
ranowskiego, termin wyborów rad- 
nych zostanie przesunięty. Krażą pogłoski, 
że komitet wyborczy „ Kołtynianach chcac 
drogą niewłaściwą wbrew przepisom wejść 
sam w skład zebrania gminnego, poczynił 
kilka poważnych niedokładności w czasie 
urzędowania. J. Terlecki. 

W najdalszym od Wilna zakatku 
Jeżeli spojrzymy. na mapę Polski i 

odnalazłszy na niej Wilno poprowadzi- 
my pionową linję na południe, to pod- 

stawą jej będą Beskidy Wschodnie i 

przecinająca ją nasza granica z Ru- 

munją, ciągnąca się wzdłuż Czeremo- 

sza, jednego z dopływów  Prutu. Bę- 

dzie to więc najbardziej na południe 
wysunięta część Polski. 

Południe... Jakież to nęcące okre- 

ślenie dła każdego. kto wyziębił wszy- 
stkie swoje kalorje w ciągu prawie 
6-cio miesięcznej zimy. Nic tedy dziw- 
nego, że te południowe strony naszej 
Ojczyzny ciągnęły o wiele silniej pi- 
szącego te słowa, niż oklepane polskie 
morze, wraz ze wszystkiemi jego 
„atrakcjami'* w postaci deszczów, cho- 
dzenia w jesionce w lipcu i obdziera- 

mia dziesiątej skóry przez naszych ro- 

dzimych wilków morskich, którzy tak 

mas wzruszają z oddalenia swym wy- 

glądem i poezją ich pełnego niebezpie- 
czeństw zawodu. Jazda jednakowoż na 
masze południe nie jest pozbawiona 
swoistych przyjemności, którym warto 

słów parę poświęcić, mając na uwa- 

dze dobro tych wszystkich kto zechce 
się w tamtejsze strony wybrać. 

Dojeżdża się tedy po niewyspa- 
nych dwóch lub jedriej nocy, zależnie 

od programu podróży do Kołomyi. 
Miasto znane u nas w Wilnie stąd, że 
mówi się o pewnej kategorji gentlema- 
nów „Anglik z Kołomyt*nie stanowi 
nie godnego uwagi, natomiast bylibyś- najwięcej brzęczącej monety wydusić. 

@ 

my nie sprawiedliwi nie powiedziaw- 
szy ani słówka o jego mieszkańcach 
zwłaszcza o tych, którzy zaliczają sie- 
bie do mniejszości narodowej. Oni i 
tylko oni reprezentują klasyczny typ 
polskich „południowców*, gdyby ich 
nie było, zmianę w położeniu geogra- 
ficznem trudniej byłoby zaobserwować 
niż to teraz ma miejsce. Nerwowość, 

skłonność do naciągania podróżnych, 
nadzwyczajna usłużność i domyślność 
a nadewszystko niesłychana wražli- 
wość na brzęk srebra lub szelest ban- 
knotów, upodabnia  autochtonów ko- 
łomyjskich mniejszościowego pocho- 
dzenia do Włochów. Gdym stanął na 
czystym i schludnym dworcu kołomyj- 
skim, opadła mnie spora ilość owych 

krajowych południowców, która w mig 

porwała walizki taszcząc je w niezna- 

nym dla mnie kierunku. Za chwilę od- 

była się scena usadzania do odrapa- 

nej dryndy, która miała mnie zawieźć 
na niezbyt odległy ryneczek skąd od- 
chodzą autobusy wiozące amatorów 
polskiego południa do Kossowa, Kut i 
innych uroczych miejscowości. Byłem 
wzruszony troskliwością opiekującej 
się mną gromadki. Niedługo to jednak 
trwało, zewsząd bowiem  wyciągnęły 
się dłonie, 'a każda twarz rozdzierała 
się w dowodzeniu jak dużo dla mnie 
zrobiła, atakowała moją ambicję, sło- 
wem oddziaływała wszystkiemi: istnie- 
jącemi na świecie środkami, aby jak- 

SŁ o wo 

Kategoryczne żądania Brianda 
WIEDEŃ, 22. VIil. PAT. „Neue Freie Presse* donosi z Hagi, że 

Briand zażądał od Niemiec,aby na wypadek, gdy by plan Yonga nie wszedł 

we wrześniu w życie, Niemcy .płaciły swe 
Dawesa. 

Powstała stąd nadwyżka będzie 

w życie planu Yonga. Angielski kanclerz skarbu Saowden przyłączył 

do tego stanowiska. 

W ten sposób — pisze „Neue 

zobowiązania według planu 

Niemcom zwrócona w razie wejścia 

się 

Freie Presse“ utworzony został 

front angielsko - fran:uskie przeciwko Niencon. Dalegacja . niemiecka stoi 

na stanowisku, że sytuacja finansowa Niemiec nie pozwala Niemcom na 

dalsze płacenie rat w myśl olanu Dawesa. 

NA SZKODĘ FRANCJI I KORZYŚĆ ANGLJI. 
GENEWA. 22.8. (PAT). W kołach zbliżonych do delegacji niemieckiej 

wyrażają głębokie niezadowolenie z powodu polityki Brianda, nie doceniania 
rzekomych moralnych skutków ewakuacji Nadrenji bez równoczesnej gwaran 
cji finansowej, podrywającą tem podstawę porozumienia francusko - niemiec- 
kiego. Zdaniem tych kół, Briaadowi powinna służyć za przykład polityka rzą- 
du angielskiego która, bez rekompensaty w imię — jak powiadają, bezintere- 
sownej idei pacyfizmu wyraża gotowość wycofania swoich wojsk jeszcze w 
roku bieżącym bez względu na stanowisko Francuzów. Za dowód takiego po- 
stępowania Anglji może służyć fakt że Henderson nie ogląda się wcale na u- 
tworzenie specjalnej komisji bezpieczeństwa. Powyższe koła niemieckie z sym 
patją wyrażają się o stanowisku Anglji i przewidują zwrot w niemieckiej opi- 
nji publicznej na szkodę Francji, a na korzyść Anglji. Niemiecka propaganda 
— zdaniem omawianych kół — będzie musiała wyciągnąć konsekwencje z 
tego stanu rzęczy i zaapelować przeciwko stanowisku Francji w kwestji 
ewakuacji do opinii publicznej Anglji i Stanów Zjednoczonych. 

Protest rządu węgierskiego 
BERLIN, 22—8. Pat, Biuro Wolffa donosi w depeszy z Genewy, że 

rząd węgierski skierował do sekretarjatu Ligi Narodów pismo, w którem 
wyraża ubolewanie z powodu trudności, jakie szereg państw czyni przy- 
wozowi artykułów rolniczych z Węgier. Rząd węgierski protstuje przeciw- 
ko protekcjonizmowi, uprawianemu przez te państwa i powołuje się na 
postanowienia konwencji o zniesieniu zakazów i ograniczeń w przywozie. 

W SPRAWIE KONTROLI PROJEKTU KOMPROMISOWEGO TYCZĄCEGO 
SIĘ NADRENII. 

BERLIN. 22.8. (PAT). Centrowa „Germania* występuje dziś z obszerną depeszą 
z Hagi, stwierdzającą, że frakcja centrowa zamierza podjąć jakąś nieoczekiwaną akcję 

w sprawie rokowań haskich. Już od tygodnia mniej więcej koła polityczne Berlina inte- 
resowały się pewnemi aluzjami, pochodzącemi z kół centrowych, a dotyczącemi rokowań 

haskich w sprawie kontroli Nadrenji. W sprawie tej cały szereg organizacyj centrowych 

w Nadrenji zwraca się z depeszami do delegacji niemieckiej, a prasa centrowa specjalnie 

w tej kwestji występowała z deklaracjami. 
Dzisiejsza „Germania* omawiając sytuację w Hadze, przytacza, że delegaeja nie- 

miecka rozważa od szeregu dni projekt kompromisowy w sprawie kontroli, opracowany 

przez Gaussa i Eromageota. Projekt ten nawiązuje do projektów komisji rozjemczej nie- 

miecko - francuskiej i niemiecko - belgijskiej zawartych w załączniku „B* traktatów lo- 

carneńskich i przewiduje rozciągnięcie kompetencji tych komisyj na sprawy związane z 

demilita zacją sfery nadrenskiej. „Germania“ zastrzega, že podaje wiadomošč powyższą 

bez zajmowania w stosunku do niej stanowiska, jednakże wyraża życzenie, by przebieg 
konferencji i stanowisko delegacji niemieckiej nie postawiły centrum przed koniecznością 
podejmowania specjalnej decyzji w tej sprawie. 

  

Walka o kolej © Mondżurji 
Chińczycy ogłosili staa wojenny w strefie kolei wschod- 

nio-chińskiej 

WIEDEŃ, 22 VIII. PAT. Dzienniki donoszą z Szanghaju, że 

rząd chiński ogłosił stan wojenny w strefie, w której znajduje 

się kolej wschodnio-chińska ze 
kie miały miejsce na tej kolei. 

względu na akty sobotażu, ja- 
Wczoraj wieczorem nieznani 

sprawcy rzucili bombę na lokomotywę pociągu, który przybył 

do Charbina. przyczem jeden urzędnik kolejowy został ciężko 
ranny, dwaj inni lekko. 

Potyczka w miejscowości Chailar 
WIEDEŃ, 22.VIII. PAT. Według doniesień dzienników z Pekinu, rozegrała się 

obok miejscowości Chailar w północno-zachodniej stronie Mandżurii walka między 
oddziałem chińskim a sowieckim pułkiem piechoty, który usiłował przekroczyć gra- 
nicę. Wojska sowieckie posługiwały się tankami, kvlomiotami i samolotami oraz 
wspierane były przez oddziały, kawalerji. Po stronie chińskiej padło w czasie walki 
90 żołnierzy, ostatecznie jednak wojska sowieckie zostały zmuszone do odwrotu. 

Pomysł sowiecki w celu wzmocnienia sił 
WIEDEŃ, 22.VIII, PAT. Jak podaje prasa w doniesieniach z Pekinu, so- 

wiety zamierzają zorganizować cudzoziemską legję, składającą się z koreań- 
czyków. 

  

Walka Żydów z Arabami 
WIEDEŃ, 22 8. PAT. Dzienniki donoszą x Jerozolimy, że ogólna ilość ofiar 

starć pomiędzy żydami i arabami w Jerozolimie wynosi dotychczas: jeden zabi- 
ty i 12 rannych żydów i 16 rannych arabów. Pogrzeb ofiary zajścia 17-letniego 
żyda kurdyjskiego Abrahama Mistrachi dał powód do nowych wykroczeń. Kie- 
dy pochód pogrzebowy ruszył przez uli ę, zastąpił mu drogę silny kordon po- 
licji. który postanowił pochód ten skierować na 
względu na upór uczestników pochodu, 

jedną z ulic bocznych. Ze 
musiała policja uczynić użytek z pa- 

łek gumowych, rozpędzając pochód. W przebiegu starcia zostały 23 osoby ran- 
ne. Sytuacja jest bardzo naprężona. 

Echa krwawych zajść w ŚL Lorenze 
WIEDEŃ, 22—8. Pat. Dzisiaj po raz pierwszv po ferjach odbyło się 

pod przewodnictwem kanclerza Stroeruwitza posiedzenie rady ministrów w 
przebiegu którego omówione zostały szczegółowo krwawe zajścia w St Lo- 
renzen i Wessendori. Rada ministrów uchwaliła jednomyślnie powzięcie 
skutecznych zarządzeń, któreby zapobiegły w przyszłości podobnym eksce- 
som i wyraziła przekonanie, że niema powodu do jakichkolwiek obaw. 
Wreszcie rada stwierdziła, że niepokój, jaki powstał w kołach gospodar- 
czych kraju oraz alarmujące pogłoski prasy zagranicznej 
wszelkich podstaw. 

Na nic się zdały uwagi, że zwykle pro- 
ces siadania da dorożki i ładowania 
walizek załatwiał jeden cz ł owiek. 
Trzeba było ustąpić. 

Obskurna drynda, szumnie nazwa- 
na fiakrem, dowiozła mnie .do autobu- 
su, gdzie powtórzyła się ta sama sce- 
na co na dworcu, z tą tylko różnicą, 
że południowców było jeszcze więcej, 
'a gwałt i rwetes wprost nieopisany. 
Kiedy wreszcie pa dobrej pół godzi- 
nie wypchano autobus do ostatnich 
granic możliwości, przy  akompanja- 
mencie wrzasku i kłótni, wynikłych na 
tle podziału zdobyczy, zatrąbiono od- 
jazd. Za przejazd liczą wcale słono. 
Bilet 7 zł. 50 gr. za bagaż kilka zło- 
tych oddzielnie, za władowanie na 
dach samochodu walizek znowuż opła- 
ta ile kto łaska, słowem razem prze- 
jazd 40 kilku klm. wynosi okrągło 10 
zł. Do tego dodać trzeba jeszcze opła- 
tę fiakra 2 zł. Podobna w roku ubie- 
głym autobusy odchodziły bezpośred- 
nio ze stacji, ale na skutek protestu 
czterech, czy pięciu właścicieli doro- 
żek, zmieniono porządek rzeczy, aby 
nie upodobnić Kołomyi do Paryża, 
gdzie nie ma już żadnej dorożki. Że 
odbija się to kosztem przyjezdnych, 
cóż to kogo obchodzi. 

Okropną pod względem wygody 
jazdę autobusem wynagradzają wspa- 
niałe krajobrazy, które z trudem wy- 
kręcając szyję można obserwować 
przez szybę samochodu. Na szczęście 
szosa nie najgorsza, a w porównaniu 
do naszych wileńskich dróg, wprost 
świetna. 

pozbawione są 

Mijamy Zabłotów, pierwsze mia- 
Steczko na drodze ku Kutom, robimty 
serpentyny, zjazdy, maszyna warczy i 
jęczy ale stale równomiernie posuwa 
się naprzód. Na prawo i na lewo znać 
wszędzie ślady powodzi, która nawie- 
dziła te strony. 

Pola kukurydziane położone na sto- 
kach gór w wielu miejscach zamulone, 
mostki na drogach prowizorycznie zre- 
perowane, aby umożliwić komunika- 
cję. Wody Prutu i Rybnicy już opadły 
do swego normalnego poziomu, zosta- 
wiając na brzegach trwały ślad w po- 
staci olbrzymich ilości kamieni. Czere- 
mosz zrobił wszystkim niespodziankę 
zmieniając łożysko. W wielu punktach 
zabrał żyzne pola a oddał kamieniste 
płaszczyzny. Ponieważ jest to rzeka 
graniczna więc i granica nasza z Rumu 
nją uległa drobnej zmianie. Wielka 
państwowa droga prowadząca z Kut 
do Żabiego w kilku miejscach została 
całkowicie zniszczona. Wskutek tego 

komunikacja z miejscowościami poło- 
żonemi w tym kierunku, odbywa się 
za pomocą koni jucznych, a ostatnio 
po drugiej powodzi tylko pieszo. Że 
się tak stało, to w dużym stopniu jest 
to rezultat naszego własnego niedbal- 
stwa. Droga powyższa wymaga co ro- 
ku konserwacji i umocnień. Zapomnia- 
no jednak o tem w nadziei, że jakoś 
to będzie no i nie było i teraz straty 
są bardzo znaczne. 

Powodzie są klęską, ale rozmiary 
tej klęski nigdy nie byłyby tak duże, 
gdyby zawczasu o tem pomyšlano i 
pewne środki zapobiegawcze przedsię- 

Sowiecia flofa powietrzna 
Wojna światowa pozbawiła Rosię 

jej potęgi morskiej, ponieważ więcej 
niż połowa rosyjskiej tloty wojennej, 
została podczas wojny zupełnie zni- 
szczona, tak że obecnie ilota ZSSR 
wystarcza zaledwie do ochrony wy- 
brzeży, a nawet na wielkich połaciach 
wybrzeża morskiego okazuje się nie 
dostateczną. 

Wznowienie potęgi morskiej foty 
rosyjskiej napotyka na olbrzymie tru- 
dności już to ze względu na brak 
środków finansowych, już to ze wzglę 
du na czas, potrzebny do rozbudowy. 
Dlatego też sowiecki komisarjat dla 
spraw wojskowych poświęcił szczegó- 
Iną uwagę zorganizowaniu floty po- 
wietrznej, której część rozbudowuje się 
jako lotnictwo pasażerskie i handlo- 
we, część zaś jako lotnictwo wojsko- 
we, przyczem szczególną uwagę zwra- 
ca się na to, aby razie wojny mo- 
żna było natychm przystosować ae- 
roplany cywilne do potrzeb wojennych. 

„Czy silna jest nasza flota powie- 
trzn'a“, — zapytuje prasa moskiewska, 
stwierdzając równocześnie, iż pytanie 
to interesuje w wysokim stopniu opin- 
ję rosyjską, uświadamiającą sobie, że 
flota powietrzna — jako nowy środek 
walki — rozszerza teren działań wojen- 
nych zagrażając swym atakiem nie- 
tyiko armje walczące 'ale i terytorja 
leżące dalej poza frontem. 

W dobie obecnej obrona kraju i 
owocna działalność armji lądowej jest 
nie do pomyślenia bez silnej floty po- 
wietrznej, dla tego też — jak stwier- 
dza prasa sowiecka — Rosja dzisiej- 
sza zajmuje się bardzo żywą sprawą 
obrony powietrznej państwa. Jeszcze 
przed 7 lat przeżywał sowiecki prze- 
mysł ciężki kryzys, spowodowany stra- 
tami wynikającemi z następstw wojen 
domowych i braku surowców oraz 
półłabrykatów. Nie przystosowany do 
wyrobu nowoczesnych  śilników i do 
budowy samolotów, nie mógł prze- 
mysł rosyjski ani jakością urządzeń 
ani kwalifikacjami personelu technicz= 
nego zaspokoić wzrastających  po- 
trzeb czerwonej floty powietrznej. 
Obecnie jednak ZSSR może się po- 
szczycić szeregiem fabryk nowocześnie 
urządzonych i wyrabiających aerop- 
lany i silniki dla lotnictwa wojskowego 
Obok budowy samolotów poświęcono 
wiele uwagi sprawie wytworzenia od- 
powiednich kadr konstruktorów,  in- 
żynierów i mechaników. Prasa sowiec- 
ka zaznacza również że pogotowie bo- 
jowe powietrznej floty rosyjskiej nie 
osiągnęło jeszcze pożądanego poziomu 
w porównaniu do materjału ludzkiego 

Jak odzywają się rozmaite narodowo- 
śi do telefonów 

Niemieckie ministerjum poczt i te- 
legrafów zwróciło się do publiczności 
z prośbą aby przy połączeniach tele- 
fonicznych opuszczała, dla zaoszczę- 
dzenia czasu, wołanie: Hallo, halla! 
Niestety, tak dbałe o drogocenny czas 
ministe.jum nie wspomina oni słów 
kiem o stracie czasu, jaką wywołują 
same telefonistki przez tak częste po- 
łączenia fałszywe lub też każąc zbyt 
długo czekać na siebie. 

Warto przytem zaznaczyć, że wy- 
raz: „hallo* przyjął się niemal we wszy 
stkich krajach, posiadających komuni- 
kację telefoniczną. Tak sama w krajach 
skandynawskich, jak i na Bałkanach 
jest wyraz ten używany z pewnemi 
tylko zmianami w wymawianiu. Tak 
np. Francuzi wołają: „allo*! —nie mo 
gąc wymówić h na początku wyrazu, 
Anglicy zaś i Amerykanie wyinawiają 
go po swojemu: „helloh*. Hiszpanie 
natomiast używają zamiast tego wyra- 
zu, swój własny: „Oga!* — co znaczy 
Słuchajcie! We Włoszech zaś osoba 
meldująca się przy telefonie woła: 
„Bronto!'* — co znaczy: Gotów, albo: 
Jestem. 
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wzięto. Pod tym względem na Poku- 

ciu wiele jeszcze szwankuje. Natomiast 
godna podkreślenia jest ruchliwość 
władz administracyjnych, które po fa- 
talnej powodzi czyniły wszystko, aby 
jej groźne skutki jaknajszybciej zaże- 
gnać. 

Mimowoli nasuwa się porównanie 
z klęską głodową, jaką przeszła nasza 
Wileńszczyzna w roku bieżącym. U 
nas trzeba było kilku miesięcy aby 
wreszcie jakakolwiek pomoc dla gło- 
dujących okolic została udzielona ze 
strony rządu. Na Pokuciu inaczej. Nie- 
zdołały opaść jeszcze wody wzburzo 
nych rzek, gdy sypnęły się zapomogi, 
ulgi i t. d. dla poszkodowanej ludno- 
ści. Wojewoda Stanisławowski kilka- 
krotnie osobiście badał sam rozmiary 
katastrofy i ta szybka pomoc jest w 
znacznym stopniu rezultatem zabiegów 
władz miejscowych, które najlepiej się 
orjentowały w sytuacji. 

Ale wróćmy do Kut. Jako miejsce 
wypoczynkowe mają Kuty  pierwszo- 
rzędne warunki rozwoju. Chodzi tylko 
o organizację, której tam brakuje, aby 
przyjezdni z różnych stron Polski nie 
padali ofiarą wyzysku ze strony nie- 
zbyt grzeszących uczciwością autoch- 
tonów. Wiele pod względem  organi- 
zacji Kut jako swego rodzaju uzdrowi- 
ska zdziałał niestrudzony ks. senator 
Manugiewicz. Jego to jest zasługą, że 
o Kutach tu i owdzie wiedzą oraz, że 
przyjeżdżający po raz pierwszy w te 
strony, może znaleźć zawsze opiekę 
i wszystkie informacje, które pozwolą 

w sowietkiem oświetlenin 
stojącego zarównie liczebnie jak i ja= 
kościowo na wysokości zadania. „Wig 
czernia Moskwa konstatuje jednak, 
iż nie bacząc na to, lotnictwo czerwo- 
ne przygotowane jest do wojny, two- 
rząc najsilnejszą część składową cze- 
rwonej armji, której jest prawdziwą 
chlubą. 

Proyzwyczajonie do niobezpieczeństwa 
nie zabija uczocia strachu 

Bardzo często można zaobserwo- 
wać zjawisko, że ludzie, którzy mężnie 
stawiali czoło wszelkim niebezpieczeń- 
stwom, nagle z niewytłomaczonych 
powodów, doznają uczucia nieprze- 
zwyciężonej trwogi, wobec niebezpie- 
czeństw, do których zdawali się już 
być przyzwyczajeni. 

Karol Richet, członek instytutu 
francuskiego, ttomaczy te objawy psy- 
chiczną anafilaksją. 

Tak samo jak w dziedzinie fizycz- 
nej, trafia się, że organizm, który do- 
skonale znosi pierwszy zastrzyk jakie- 
goś serum, wykazuje symptomaty za- 
trucia, przy powtórnym zabiegu, za- 
stosowanym w zbyt szybkim okresie 
czasu. | właśnie te zaburzenia orga- 
niczne są wywołane, przesyceniem Or- 
ganizmu danym preparatem, czyli in- 
nemi sławy, są to objawy anafilaksji 
organicznej. 

Typowym przykładem  anafilakty- 
ków psychicznych, są żołnierze, któ- 
rzy walczyli z nieustraszoną odwagą 
w wielu bitwach, naraz przy samym 
końcu kampanji, na pierwszy huk strza 
łów armatnich, drżą, bledną i nie są 
w stanie ze strachu wykonać kroku 
naprzód, awjatorzy, którzy po całym 
szeregu karkołomnych lotów, muszą 
swój zawód porzucić, gdyż nie mają 
odwagi, nawet wsiąść do aeroplanu, 
takie same objawy można  obserwo- 
wać u poskramiaczy dzikich zwierząt, 
akrobatów, nurków i wielu innych. 

Każdy z nas może na sobię zaob- 
serwować objawy anafilaktyki w roz- 
maitych kierunkach, naprzykład; przy 
częsteń obcowaniu z osobami niesym- 
patycznemi, czasami trafia się że czło- 
wiek się do nich przyzwyczaja, ale 
znacznie częściej, przez konieczność 
zbyt częstega obcowania z niesympa- 
tycznymi ludźmi, nabiera się do nich 
coraz to większej odrazy, a wreszcie 
przychodzi taki moment, że nie jesteś- 
my w stanie podtrzymywać z nimi dal- 
szych stosunków bez względu na kosę 
sekwencje, jakie zerwanie może p » 
ciągnąč. 

Anafilaksją psychiczną, można row. 
nież wytłomaczyć, rozchodzenie się, 
niedobranych małżeństw, gdyż po kil- 
ko lub kilkonastoletniem złem pożyciu, 
może przyjść moment, że ludzie nie 
mają już poprostu sił, do” opanowania 
rosnącego wstrętu, i nie mogąc wzaje- 
mnie siebie znosić rozchodzą się. 

Wracając więc do psychologji ana- 
filaksji, kończy swoje wywody pan 
Richet, ciągłe użycie może wywołać 
dwa krańcowo odrębne skutki, które 
zawczasu trudno przewidzieć i okre- 
ślić: przyzwyczajenie się i przystoso- 
wanie, lub anafilaksję. Dla niektórych 
trucizn, jak naprzykład: arszeniku i 
morfiny, cechą charakterystyczną jest 
że organizm się do nich przyzwycza- 
ja, merkurjusz a szczególniej serum po 
wodują przeważnie anafilaksję. 

W
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Również  niebezpieczeństwa, na 
jakie są narażeni: awiatorzy, 
marynarze, lekarze, kawalerzv- 
ści i tak dalej, w większości wypad- 
walerzyści i t.d. w większości wypad- 
ków, przyzwyczajenie do niebezpie- 
czeństwa, stopniowo zabijają uczucie 
strachu, czasami się jednak trafia że 
dzieje się wprost przeciwnie, uczucie 
trwogi rośnie i zmusza człowieka do 
zmiany zawodu. W ten sposób pan 
Richet, tłomaczy nam jasno i przystęp 
nie, zjawiska obserwowane często w 
potocznym życiu, które dotychczas rod 
biły na nas wrażenie zagadki. 

ZK. 
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na urządzenie się i spędzenie wygod- 
nie paru tygodni. 

Pałożone o 430 mtr. nad poziomem 
morza Kuty leżą u wylotu doliny Cze- 
remosza i są jakby bastjonem u wrót 
da gór. W czasie wojny światowej to 
położenie Kut było powodem uporczy- 
wych walk pomiędzy wojskami rosyj- 
skiemi a armją austrjacką. Szczegól- 
nie ostre starcia rozegrały się u pod- 
nórza t. zw. Owidjusza, pierwszego 
większego szczytu, przy *którym leżą 
Kuty. 

Z miasteczka doskonale widać Ru- , 
munję. Wystarczy przedostać się przez | 
płytki w wielu miejscacii do kolan Cze- | 
remosz aby znaleźć się już za granicą. 
Stosunki jednak z naszą sojuszniczką 
mimo 10-ciu lat nie mogą służyć przy- 
kładem, dotychczas bowiem nie mamy 
ani umowy o ruchu granicznym, ani 
umowy handlowej, regulującej przyj 
wóz do nas owoców południowych, 
których w Rumunji są masy,.a które 
sprowadzamy kilkakrotnie przepłaca- 
jąc z Austrii. 

Gdy się jednak przekroczy granicę 
odrazu możemy ocenić jak wiele u nas 
jest zrobiono i jak duża panuje różni- 
ca na naszą korzyść pod względem 
organizacji, ładu, porządku i czystęr | 
ści. Wyżnica, graniczne miasteczko | 
rumuńskie leżące vis a vis Kut, razi | 
niesłychanym brudem. Byłem w jakiejś 
tamtejszej pierwszorzędnej restauracji, 
która wygląda jak najgorsza nasza „pi- 
wna'. Mieszkańcy pogranicza rumuń- 
skiego niczem się nie różnią od ludno- 
ści zamieszkującej nasze powiaty gra- 
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KURJER GOJPODARCZY ZIEŃ WSCHODNICH 
Nowy przejawetatyzmu 

Przed kilku dniami odbyło 

Warszawie posiedzenie Rady drzew- 

nej, na której nie brakło przedstawi- 

cieli żadnego ośrodka przemysłu drzew 

_ mego. To żywe zainteresowanie przy- 

Ypisać należy poniekąd sensacyjnej tre- 

ści sprawy znajdującej się na porząd- 

ku dziennym: rozważany miał być bo- 

wiem projekt dyrektora lasów рай- 

stwowych p. Adama Loreta, zorgani- 

zowania państwowego Towarzystwa 

Głandlu drzewem. Nazwisko p. dyre- 

ktora związane jest z szeregiem  eta- 

tycznych zarządzeń ministerstwa rol- 

nictwa w dziale administracji lasów 

państwowych i głośnem zdaniem, że 

krzywda stała się Państwu przez to, 

że uchwała "sejmu o wywłaszczeniu 
lasów prywatnych pozostała tylko 

uchwałą. 

P. dyrektor Loret nie byt na tem 
posiedzeniu, zaś jego przedstawiciel 

uchylił się od wyjaśnień w sprawie 

projektu, ograniczając się do roli ob- 

serwatora. 

Rada drzewna mogła dyskutować 

li tylko na temat swego zasadniczego 
stanowiska wobec zamierzonego utwo- 

rzenia państwowego Towarzystwa 

eksportu drzewa z lasów państwowych 

odnośny projekt bowiem właściwie nie 
jest nikomu bliżej znany poza urzędni- 

kami, którzy w tworzeniu jego współ- 

pracowali z p. Loretem. Według wia- 

domości, jakie ukazały się w prasie, 
w Towarzystwie lasy państwowe mają 

udział w 51 proc. Bank (Gospodar- 

stwa Krajowego — 10 proc. firma za- 

graniczna — 30 proc. i przemysł kra- 

jowy 9 proc. „Gazeta Handlowa“ po- 

daje, że później przyszły wyjaśnienia, 
że nie jest to ostateczna decyzja, lecz 

że tem niemniej pertraktacje z firmą 
Churchil and Sim trwały, przyczem ze 

strony angielskiej prowadził je bądź 

Sim, bądź Lieberman, wybitna ongi 

osobistość ze słynnegó sowieckiego 
TCOSU. 

AK Zachowanie projektu w tajemnicy 
pod błahym pretekstem, że w grę tu 
wchodzą łasy państwowe, stojące rze- 

komo poza nawiasem  zainteresowa- 

nia gospodarczych czynników nie rzą- 

dowych, „postronnych“ jak je nazy- 

wa p. Loret), robi wyłom w dotych- 

czasowej polityce i zapewnieniach 

współpracy rządu ze sferami gospo- 

darczemi. Precedens w wysokim stop- 
niu niebezpieczny, podważający poję- 
cie wspólnoty interesów państwowych 
a gospodarczych. 

„Gazeta Handlowa", na którą już 

powoływałem się, pisała 0 rozważo- 
nym projekcie: 

się w 

Rozpatrując zebrane przez nas opinie, 
doszliśmy do wniosku, że dyr. A. Loret ma 
dziwnie nieszczęśliwą rękę. Sprawę z b. kon- 
cesjonarjuszami przegrał przedewszystkiem 

dzięki mietaktom administracyjnym, nietak- 
tom nie mieszczącym się w żadnych praw- 
nych formułach. Ten sam nietakt obserwu- 
jemy w R realizacji projektu wspom- 
nianego Towarzystwa. Żaden z etatystów 
nie napotkał się z tak zdecydowanym spon- 
tanicznym odruchem protestu. Żaden nie 
ma tak mało do powiedzenia w swej obro- 
nie. Przecież tam, gdzie chodzi o sprawy 
państwowe, poufność, sekret przed  społe- 
czeństwem nie jest wskazany. Wcześniej- 
aa Aja może tylko pomóc nie zaszko- 

ZiC. 

Istotnie odruch protestu przeciwko 

projektowi byt spontaniczny a zarazem 
jednomyślny i kategoryczny: przemysł 

drzewny uważa, że poczynania p. Lo- 

reta szkodzą nietylko indywidualnym 

interesom, ale podkopują ogólny inte- 
res państwowy. 

Projekt utworzenia państwowego 

Towarzystwa handlu drzewem, wrazie 

realizacji, zagrażałby  przedewszyst- 

kiem interesom województw wschod- 

nich, ze względu na znaczny udział 

jaki ziemie te przyjmują w eksporcie 

drewna. Udział ten w stosunku do 

eksportu z całej Polski wyraża się: w 

21 proc. dla drzewa użytkowego nie- 

obrobionego, 19 proc. drzewa obrobio- 

nego, 28 proc. — słupów telegraiicz- 

nych, 56 proc. podkładów kolejowych 

i sleeprów, 77 proc, papierówki, 88 

proc. drzewa osikowego zapałczanego, 

12 proc. drzewa opałowego, 5 proc. 

drzewa kopalnianego. 

Mając to na względzie oraz celem 

zorjentowania się w stosunku do pro- 

jektu miejscowych czynników gospo- 

darczych, delegowaliśmy współpra- 

cownika naszego do p. dyrektora E. 

Kroszkina, jednego z uczestników po- 

siedzenia Rady drzewnej z ramienia 

wileńskiego przemysłu drzewnego. In- 

formacje, które udzielił łaskawie na- 

szemu współpracownikowi p. Kroszkin 

podajemy poniżej. Z. Harski. 

Wieński przemysł drzewny o projekcie p, Loreta 
(Wywiad z p. E. 

Oto co mówi, w związku z poby+ 
tem swoim na posiedzeniu Rady Na- 
czelnej Przemysłu Drzewnego, dyre- 
ktor Banku Kupców i Przemysłow- 
ców Żydów p. Eljasz Kroszkin. 

Administracja lasów państwowych 
prowadzi od pewnego. czasu zdeklaro- 
waną politykę etatyczną. Ostatnio kie- 
runek ten przybrał ostrą formę. Wpro- 
wadzenie w życie szeregu zaprojekto- 
wanych zarządzeń zabije całkowicie 
prywatny przemysł i handel drzewny, 
przynosząc jednocześnie Skarbowi 
znaczne straty. 

Dotychczas eksploatacja lasów pań 
stwowych zatrudniała kilka tysięcy 
osób. Eksport drzewa z tych lasów 
prowadzony był przez kapitał prywat- 
ny. Wszystkim było z tem dobrze, — 
aż naraz ukazała się w prasie wiado- 
mość, że dyrektor lasów państwowych 
p. Adam Loret powziął myśl stworze- 
nia państwowego towarzystwa handlu 
drzewem przy ministerstwie rolnictwa, 
którego zadaniem byłoby objęcie eks- 
portu drzewa z lasów państwowych. 

Jasnem jest, że tego rodzaju ino- 
wacja przyczyniłaby się do całkowite- 
go zabicia prywatnego przemysłu 
drzewnego. Cały przemysł i handel ma 
u nas źródło surowca w lasach pań- 
stwowych i w tych warunkach musiał- 
by zaniknąć. 

— Prócz lasów państwowych, ma- 
my przecież duże obszary lasów pry- 
watnych, — wtrącamy. 

— Tak, lecz prowadząc konse- 
kwentną politykę wyrąb lasów prywat- 
nych ograniczono, a ponieważ eksploa- 
tację lasów państwowych prowadzić 
ma nowe Towarzystwo, inicjatywa 
prywatna nie będzie miała pola do 
pracy, kapitał prywatny poniesie zna- 
czne 'straty, a Państwo straci źródło 
dużych podatków. 

— Czy projekt dyrektora Loreta 
znany jest dokładnie sterom zaintere- 
sowanym? 

— Właśnie, że nie. Pan Loret о- 
świadczył wyraźnie, że projekt ten nie 
będzie podany do wiadomości, gdyż 
dotyczy on działalności władz rządo- 
wych. Zrozumiałe jest, że bojąc się 
krytyki rzeczowej unika on kontaktu 
ze sferami kompetentnemi. 

— Czy nie przypuszcza pan, że 
właśnie nowostworzone Towarzystwo 
nawiąże kontakt z przemysłem  krajo- 
wym aby wspólnie eksploatować lasy? 

— To właśnie jest dla nas dziw- 
nem, że administracja lasów państwo- 
wych prowadzi pertraktacje nie z mi 
scowemi sferami, ale z zagranicą, ść 
ślej mówiąc, z wielkim maklerem an- 
gielskim. Ma to dwie zasadnicze uje- 
mne strony: pomija się fachowca kra- 
jowego, obznaj mionego z warunkami 
miejscowemi i rynkiem zagranicznym, 
a ponadto wysoko wartościowy towar 
nasz pójdzie do Anglji, gdzie ceny są 
najniższe. Niemcy naprzykład propo- 
nują nam ceny znacznie wyższe a wre- 
szcie — i co głównie powinno być 
brane pod uwagę — własne tartaki 

  

    
   

Kroszkinem). 

oddawna już proponują rządowi ceny 
angielskie, które powtarzam są niższe 
niż ceny światowe. W tych warunkach 
cały ten projekt wygląda nie poważnie 
i przeciwstawić się mu należy z całą 
stanowczością. Wprowadzenie jego w 
życie narazi wszystkich na straty. 

— Czy sfery zainteresowane zaję- 
ły już stanowisko w tej sprawie. 

— Tak. Rada Naczelna Zw. Drzew- 
nego zwołała zjazd, w obradach któ- 
rego wzięli udział przedstawiciele dwu- 
nastu największych organizacyj z ca- 
łej Polski (z Wileńszczyzny było nas 
trzech: inż. Dudziński z ramienia Zw. 
Przemysłowców Polskich oraz p. Ro- 
zental i ja z ramienia Zw. Przem. Ży- 
dowskich). Wszyscy wypowiedzieli 
się ostro przeciwka temu projektowi. 
Stosunek wszystkich przedstawicieli 
jest obecnie wysoce ujemny, gdyż pro- 
jekt dyr. Loreta obezwartościowywu- 
je polski las. Trudno, można być do- 
brym urzędnikiem i nie mieć pojęcia 
w sprawie wymagającej handlowego 
przygotowania fachowego. Przejęcie 
eksportu drzewa z lasów państwowych 
nasuwa właśnie takie obawy. 

Gospodarka lasów powinna dać 
dochód. Prowadzona przy pomocy ini- 
cjatywy prywatnej da duży efekt do- 
chodowy, prowadzona przez urzędni- 
ków spowoduje straty. Z tem trzeba 
się liczyć. 

— Czy p. dyrektor uważa, że oma- 
wiany projekt będzie miał dla woje- 
wództw wschodnich jakieś specjalnie 
niekorzystne znaczenie? 

— Dla nas projekt ten będzie miał 
konsekwencje jeszcze gorsze, gdyż po- 
dobno administracja lasów  państwo- 
wych ma zamiar przerabiać drzewo z 
naszych lasów w  tartakach zachod- 
nich, jako lepiej technicznie przyspo- 
sobionych. Zachód wygra może na 
tem, my jednak stracimy na całej linji, 
gdyż nie będziemy mieli ani przemy- 
słu eksploatacyjnego ani obróbkowe- 
go. . 

Jednem stowem dziwny ten projekt 
dyrektora Loreta jest dla nas zabójczy 
i stanowczo nie powinien być wpro- 
wadzony w życie, — chyba po to, aby 
do reszty zniszczyć i tak już słabe tęt- 
no życia gospodarczego na Kresach. 

М. 
ZOEKREANESZEESZNACSEZESEZNU 

Poszukuję 
wspólniką z kapitałem do założenia 
większego gospodarstwa rybnego. 
Edward Skirmunt, maj Szemetow- 

szczyzna, woj. Wileński: 
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niczne, z tą być może tylko różnicą, 
że w miasteczkach jest większy odse- 
tek Niemców. Wogóle wpływ  Niem- 
ców znać tam wszędzie, jest to rezul- 
tat zainteresowań kapitału niemieckie- 
go, który oddawna, bo jeszcze z przed 
wojny Światowej prowadzi penetrację 
gospodarczą. Kapitał niemiecki widzi 
dla siebie wielkie perspektywy w 
eksploatacji dóbr naturalnych, a prze- 
dewszystkiem przestrzeni leśnych w 
Karpatach. Niemiecka siekiera w rę- 
kach hucuła pracuje tam bez przerwy. 

* Niestety i u nas większość firm leś- 
nych znajduje się w ręku niemieckiem 
lub żydowskiem. Gospodarka prowa- 
dzona przez te firmy robi wrażenie po- 
śpiesznego rabunku bez oglądania się 
na przyszłość. 

Obok miasteczka Kut, leży cała w 
zieleni sadów i świeci z dala bielą 
chat wieś Stare Kuty. Wieś huculska 
nie jest podobna do naszej. Każdy dom 
otoczony jest ogródkiem pełnym malw, 
nasturcyj, groszków i innych barwnych 
kwiatów, piękny stanowiąc kontrast 
na tle białych ścian domów. Chaty nie 
wielkich rozmiarów robią wrażenie za- 

4 bawek. Większość posiada charakte- 
i rystyczne przyźby. Na wielu podwór- 

kach rzucają cień dając schronienie 
przed skwarem słonecznym olbrzymie 
drzewa orzechów najniesłuszniej zwa- 
nych włoskiemi, gdyż właściwą ich 
ojczyzną jest Wołoszczyzna, położona 
na południe od Czeremoszu a należą” 
ca dziś da terytorium państwowego 
Rumutaji. 5 

. 

Tak się oto — w najbardziej po” 
bieżnym rzucie oka — przedstawia je- 
dno z najdalej wysuniętych na naszem 
południu miasteczek. Jako uzdrowisko 
trzeba zaliczyć Kuty do bardzo nie 
drogich, coprawda i komfort nie wiel- 
ki ale dla ludzi, którzy pa długiem 

siedzeniu w mieście spragnieni są po- 
wietrza, słońca, przepięknych krajobra 
zów, słowem odpoczynku od szumu i 
gwaru miast są one doskonałem miej- 
Scem wypoczynku dla zdrowia i ner- 
wów, nic bowiem tak zbawiennie nie 
działa jak dzika natura, a tej w Kutach 
jest poddostatkiem. Wystarczy ruszyć 
parę kilometrów pieszo, a znajdziemy 
się nad urwiskami, wśród  niebotycz- 
nych świerków, pachnących łąk na sto- 
kach gór gdzie jedynie cykanie koni- 
ków polnych i brzęczenie owadów roz- 
prasza ciszę upalnego dnia. Sz. 

  

Mty nieporozumienia nie było 
Ostatni frazes mego wczorajszego 

odcinka w „Słowie'* wydrukowany zo- 
stał w następującym kształcie: 

„Palestyna jest to tylko dla naro- 
du żydowskiego ów Archimedesowy 
punkt stały, na który niech tylko mo- 
cno weprą się nogą, wołał 
mędrzec i matematyk  starogrecki — 
a świat poruszą!* 

Wygląda przeto najwyraźniej tak, 
że już wielki geometra z Syrakuzy, 
zmarły na dwieście lat przed Chrystu- 

sem, ostrzegał współczesnych mu lu- 
dzi, że niech no żydzi znajdą gdziekol- 
wiek oparcie na ziemskim globie, a 
świat poruszą. 

Oto jakie horrendum podsunęło mi 
pod pióro ... przeoczenie korektorskie! 

. Tymczasem bowiem, jak każdy po 
winien wiedzieć przeciętny inteligent, 
Archimedes nie miał, broń Boże, na 
myśli żadnych żydów, i nic z nimi nie 
miał wspólnego historyczny jego fra- 
zes: „Dajcie mi punkt stały na ziem- 
skim globie a ziemię poruszę* (Po gre- 
cku: kai ten genkineso, albo 
jak brzmi warjant łaciński, coelum 
terramque movebo). 

Nie żadnych żydów miał Archime 
des na myśli, tylko swoją teorję o le- 
warze czyli o dźwigaczu, w którym u- 
patrywał tak potężne narzędzie, że 
nie wahał się zawołać: „Dajcie mi 
punkt stały na ziemskim globie (dla 
oparcia na ni m dźwigacza - lewara) 
a poruszę świat”! 

To ja tylko pozwoliłem sobie hi- 
perboliczne twierdzenie Archimedesa 
przenieść w sferę kwestji żydowskiej, 
która z lokalnej w poszczególnych 
państwach staje się już najwidoczniej 
wielką kwestją internacjonalną, a np. 
dla Polski jednym z najważniejszych 
problematow polityki zagranicznej. 

Dzięki przeaczeniu korekty popeł- 
niona została w moim odcinku wczoraj- 
szym n ezręczność, kłądąca ja 
kąś nieokrzesaną kropkę nad 
najkompietniej nie w moim stylu. 

cz... 

« 
SARA 

  - szkoły 

  

MAACJII 
O czem zawiądamiają 

. 4: 

ЛОМ 
OBYWATEL ZIEMSKI 

zmarł na Litwie w majątku Giełucie, dnia 15 czerwca r. b., w wieku 
lat 73 i pochowany tamże w grobach rodzinnych. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Wilnie, 1 
dnią 24 sierpnia r. b., o godzinie 9 ej rano. 

w kościele Bonifratrów, 

krewnych i znajomych 

SYNOWIE, 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
  

NA SZKLANEJ 
Pokazujemy dziś typowy obrazek z 

dzielnicy Wilna objętej trójkątem ulic Do- 

minikańskiej ze św. jańską, Niemieckiej i 

Wielkiej. Ę 
Sklep p. M. Hopenko przy ul. Szklanej. 
Dlaczego Szklanej? Może właśnie Ży- 

dowskiej, Jatkowej lub Niemieckiej. 
Dla wszystkich tych ulic i uliczek foto- 

grafja nasza jest odpowiednią, właściwą..... 

typową. _ 
„Sprzedaż owoców i wody sodowej, 

lemoniady". Boże drogi" Na każdym kroku, 
na każdym węgle domu spotkać szyld taki 
można. Przylepione do murów, schowane 
w pół-suterenie, stoją kosze a w nich tro- 
chę jabłek, gruszek, śliwek, trochę jarzyn. 
Balon z wodą sodowa, w kącie kilka flaszek 
z etykietami, ot i wszystko. Sklep. Handel. 

te śliwy i kawony 
przebłysk 

Te jabłka i gruszki, 
— to znak lata na świecie, to 

I KOLEJOWEJ 
* * * 

„Przyszła Kryska na Matyska*. — po- 
jechałem na dworzec, na stację. 

— Czem? Jakto czem? Autobusem. 
Dziwi się pan, że autobusem jeżdżę? Nie 

wygodnie? to siędź pan w domu, kiedy ci 
niewygodnie naszemi autobusami jeździć — 
bo na taksówki pewnie cię nie stać, a cho- 
dzić ci twój artretyzm nie pozwala. 

Zresztą mniejsza..... 
Pojechałem na dworzec autobusem, po- 

jechałem nie tą najkrótszą linją, ale, ponie- 
waż jestem źawołanym automobilistą, (na 
cudzej maszynie najlepiej bezpłatnie), tą 
najdłuższą linją co przez Trocką i Pohulan- 
kę do Piłsudskiego biegnie aby dalej Kole- 
jową ulicą ku celowi swemu zmierzać. . 

Właśnie o tę Kolejową ulicę idzie. 
Publicznie proszę, w imieniu pasażerów 

autobusowych, nasz Magistrat, aby gremijal- 

  

  

słońca i ciepła, przebłysk barw letnich na 

szarych, ciemnawych i cały rok jednakich 

ulicach ghetta wileńskiego. 

jest coś, co te „handle* z ulicy Szkla- 
nej odróżnia od innych, na wspanialszych 
Wilna ulicach, rezydujących. 

Oto przyjdziesz, człowieku, poprosisz 0 
ogórek, chcą ci dać, chcą ci „wsunąć* sta- 
ry, nieświeży. | do głowy ci nie przyjdzie 
ustnie protest, czy poprostu niezadowolenie 
wyrazić. 

Sięgniesz ręką, co ci trzeba wybierzesz, 
wykłócisz się o cenę, pół godziny czasu na 
to stracisz, dowiesz się czegoś o kłopotach, 
ludzkich, o chorobach i t. d. i t. d. 

A jak cię ukoronują! jak ci na odchod- 

nem zdrowia życzyć będą, dobrej żony, po- 

czeiwych dziecisków i czego chcesz jeszcze! 

To mało? Toć to za towar starczy, toć 
to i jak jeszcze hojny za twoje grosze nad- 

datek. 
Kochane, stare wileńskie zwyczaje i na- 

wyknienia! 
Niechże jaknajdłużej trwają, niech nikt 

nie śmie ich ruszać i porządkować. 

  

 KRONI 
  

PIĄTEK | 
23 Dziś | Wschód sł. 2. 4 m. 05 

i Filipa | Zach. sł. o g, 18 m. 39 
jutro 

Bartłomieja | 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologii U. 5. В. 
z dnia 22 Vili. 1929 г 

Ciśnienie | -g6 
średnie w m + 

Temperatura | + 1306 
śreania 1 

Opad za do- ! 2 

bę w mm. i 

Wiatr ! ь й 

przeważający Półnccno: Wschoni. 

Uwagi: pochmurno, deszcz 
Maximum za dobę + 12 

iinimum za dobę + 16 C 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA 

— Powrót JE. ks. arcybiskupa 

Jałbrzykowskiego. W dniu wczoraj- 

szym powrócił z Warszawy JE ks. ar- 

cybiskup Romuald Jałbrzykowski. 

URZĘDOWA 
— Działalność komunalnych kas oszczę- 

dności podlegnie kontroli władz wojewódz- 
kich. Min. spraw wewnętrznych połeciło p. 

wojewodzie zbadać, czy poszczególne zwią- 
zki komunalne nie są zadłużone w komunal 
nych kasach oszczędności powyżej norm 
prawnie dopuszczalnych. wypadkach 
stwierdzenia tego zarządy odnośnych kas 
mają otrzymać nakaz przestrzegania prze- 
pisów. 

Okólnik ten wywołany jest stwierdzeniem 
że wiele kas komunalnych udzielając w ten 
sposób kredytu związkom komunalnym unie- 
ruchamia większość swych kapitałów skazu- 
jąc się na bierną egzystencję zamiast rozwi- 
jać się i umacniać. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie Rady miejskiej. Jak 

się dowiadujemy, najbliższe posiedzenie Ra- 
dy miejskiej odbędzie się dopiero w dru- 
giej połowie września. Zapowiedziany jest 
szereg interpelacyj w sprawie nadużyć w 
aptece miejskiejj w sprawie zwolnienia kie 
rownika wydziału opieki społecznej, budowy 

w | A Oi i t.d. 
(o) Zjazd przedstawicieli miast pol- 

Skich. W dn. 15 i 16 września ma odbyć się 
w Poznaniu X ogólne zebranie Związku 

  
nie na swój reprezentacyjny samochód 
usiadł i przejechał od Mostu  Radunskiego 
do Dworca. 

Nic więcej. To wystarczy. 
Bruki! Bruki! Bruki” tylko krzyczeć się 

chce, w autobusie siedząc. I nic w tem dziw- 
nego. Jest żeż tam jezdnia — to jezdnia! 
Niech po niej „wrogi moje jeżdżą”. 

Nie dlatego jednak proponuję Magi 
stratowi naszemu spacerek samochodowy 
po Kolejowej, żebym z nim miał się 050- 
biście na kołku, ale tylko dlatego, że rzeczy- 
wiście bruki na ulicy Kolejowej, „gwałtu! 
wołają, a chodzi mi o to, żeby ten krzyk 
municypalność nasza na własne uszy usły- 
szała. 

Podobno z jezdnią na Kolejowej taka 
jest historja, że Miasto chce, żeby ją bruko- 
wała Kolej, a Kolej uważa znowu, że to 
Miasta rzecz. 

Oni się kłócą, a my wcale nie według 
przysłowia, — bo wnętrzności sobie wy- 
trząsamy. 

I kłócić się brzydko i bruków nie repe- 

  

rować od światowej wojny też nieładnie. 
Mik. 

EPIC TENISAS 

miast polskich. Na zjazd ten m. Wilno wy- 
delegowao radnych miejskich pp. St. Wań- 
kowicza, prof. W. Komarnickiego, M. Engla, 
St. Pławskiego, Fr. Stążowskiego, A. Gor- 
dona, J. Czernichowa, dr. W. Maleszewskie- 
go i dr. J. Rafesa z prezydentem miasta p. 
Folejewskim na czele. 

: SZKOLNA 
— Żeńska Szkoła Zawodowa im. Św. 

Józefa niniejszem zawiadamia, iż zapisy kan- 
dydatek do szkoły przyjmowane są codzien- 
nie w kancelarji szkolnej przy ul. Ostrobram- 
skiej Nr. 29 od godz. 12—2. 
,  — Stare książki szkolne rozsadnikiem za- 
razy. W związku ze zbliżającym się nowym 
rokiem szkolnym staje. się aktualna sprawa 
sprzedaży książek używanych. Książki takie, 
z uwagi na to, że papier książkowy zacho- 
wuje aktywność zarazek chorobotwórczych 
powinny być przedezynfek owane. 1 

W sprawie tej ma być wydane zarzą- 
dzenie władz sanitarnych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Przed zaa strajkiem w przemyśle 
skórzanym. Wobec tego że trwający, od 2 
miesięcy strajk rękawiczników nie został 
jeszcze zlikwidowany wobec niemożności 
porozumienia się stron, stfajktjący zwrócili 
się do związków zawodowych o poparcie 
w ich akcji. Spowodowało to zebranie okrę- 
gowej komisji związków i wyniesienie uchwa 
ły proklamującej powszechny strajk we wszy 
stkich  garbarniach i farbiarniach  wilen- 
skich. Akcja ta ma na celu wzmocnienie po- 
zycji strajkujących i zmuszenie przedsiębior- 
ców do przyjęcia ich żądań. 

O ile do poniedziałku rękawicznicy. nie 
uzyskają od pracodawców zgody na wysu- 
nięte postulaty strajk rozpocznie się jeszcze 
w tym samym dniu. 

— Now ą awanturę w banku drobnych 
kupców zanotowano znowu wczoraj. Przy- 
byli wierzyciele domagali się stanowczo wy 
płacenia bez zwłoki wniesionych przez nich 
wkładów pieniężnych. 

RÓŻNE 
— Kandydaci na członków komisji sza- 

cunkowej. Izba Skarbowa zwróciła się do 
instytucyj gospodarczych z propozycią prze- 
dłożenia Izbie kandydatów na członków ko 
misji szacunkowej podatku od obrotu. 

Wywołane to zostało tem, że w dniu 1. 
10. rb. kończy się kadencia połowy, człon- 
ków komisji na których miejsce mają być. 
mianowani! nowi, 

— Ośmiu a mie sześciu rabinów będzie 
miało Wilno. Na ostatniem posiedzeniu gmi- 
ny żydowskiej załatwiona została Óstate- 
cznie sprawa rabinów. Zamiast jak to było 
ustalone przedtem sześciu rabinów uchwa 
lono nowołać ośmiu z tem jednak, że wy- 
sokość pensyi ich będzie zmniejszona w ten 
sposób, abv łącznie nieprzywyższyło to pre- 
ya zie sumv. 4 " 

— КЮ iest szczešliwym 
bierca? W Nowym Voniai B 

  

"ców, a decydują 

Driennikarze estońscy w Wilnie 
W dniv 22 b. m. rano przybyli 

do Wilna «z Warszawy dziennikarze 
estońscy w liczbie 6, powitani na 
dworcu przez zastępcę starosty grodz- 
kiego p. Bohdanowicza i przedstawi- 
cieli Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
skich prezesa Szydłowskiego i wice- 
prezesa Kodzia. 

W godzinach przedpoludniowych 
dziennikarze estońscy zwiedzali mia- 
sto, jego zabytki i uniwersytet pod 
przewodnictwem dziekana Ferdynan- 
da Ruszczyca, poczem złożyli wizytę 
p. wojewodzie Raczkiewiczowi. 

Po południu p. wojewoda Racz- 
kiewicz podejmował w letniej rezyden- 
cji Klubu Szlacheckiego dziennikarzy 
estońskich śniadaniem. W śniadaniu 
udział wzięli: prezydent miasta Fole- 
jewski, prof. F. Ruszczyc, posłowie 
redaktorowie K. Okulicz i St. Mac- 
kiewicz, radca Piotrowicz, wicestaro- 
sta Bohdanowicz, wiceprezes Syndy- 
katu Dziennikarzy Kodź i inni. 

Szereg pr emówień rozpoczął p. 
wojewoda Raczkiewicz, podkreślając 
węzły łączące naród estoński i polski 
oraz pokrewno ć losów historycznych 
i politycznych, poczem wyraził nadzie- 
ję, iż prasa, która jest tak wielką po: 
tęgą, przyczyni się do zbliżenia dwóch 
bratnich narodów. Zakończył swe 
przemówienie p. wojewoda toastem 
na cześć prezydenta państwa estoń- 
skiego i na pomyślność narodu estoń- 
skiego. Następnie przemawiał imie- 
niem Syndykatu Dziennikarzy wice- 
prezes Kodź, który podkreślił wspól- 
ne zadania kulturalne, łączące naro- 
dy polski i estoński, położone na 
wschodńio-północnych rubieżach gdzie 
oba narody reprezentują kulturę za- 
chodnią, przeciwstawiając się powie- 
wom wsch dnim. Z kolei zabrał głos 
red. pos. Okulicz, podnosząc nici 
współpracy i przyjaźni, łączące oba 
narody dla ogólnych celów pokojo- 
wych i wzniósł toast za pomyślność 
przyjaźni i coraz dalsze zbliżenie 
Estonji i Polski. W imieniu wyciecz- 
ki dziennikarzy estońskich przemawiał 
red. Leopold Kenn, przypominając w 
dłuższem przemówieniu sympatje, któ- 
re oddawna łączyły naród estoński z 
narodem polskim pod wspólnym za- 
borem rosyjskim. Mówca wyraził na- 
dzieję na coraz to większe zacieśnie- 
nie współpracy kulturalnej Estonji i 
Polski i wzniósł toast za pomyślność 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
ś« Ostatni głos zabrał red. Jan Tomp, 
który dał wyraz uczuciom i nastro- 
jom Estończyków w stosunku do 
Polski, jej bogatej przeszłości histo- 
rycznej, jej kultury i sztuki. Mówca 
zaznaczył, iż Polska i wysiłki SPola- 
ków nad podniesieniem swego kraju, 
wywarły na dziennikarzach estońskich 
wielkie wrażenie oraz wyraził swój 
zachwyt dla tak pięknych i wspaniale 
rozwijających się ośrodków Polski, 
jak Gdyni, Poznań, Kraków i Wilno. 
Przemówienie swe red. Tomp zakoń- 
czył wzniesieniem toastu za pomyśl- 
ność narodu polskiego. 

Po Śniadaniu w klubie Szlachec- 
kim nastąpił wyjazd do Trok. W 
Trokach goście estońscy zwiedzili za- 
mek, poczem złożyli wizytę hachamo- 
wi Karaimów, który podejmował ich 
czarną kawą. W archiwum gminy ka- 
raimskiej dziennikarze estońscy zapo- 
znali się z zabytkami karaimskjemi 
z czasów Rzeczypospolitej przedroz- 
biorowej. s 

W godzinach wieczornych człon- 
kowie wycieczki wrócili do Wilna. 
Dziś 23 b. m. dziennikarze estońscy 
odjeżdżają do Tallina. 

dzony w Wilnie Piotr Įukowicz, sym 
Tadeusza i Pauliny. Zmarły pozosta- 
wił ubezpieczenie w Unii Polskiej na 
sumę dol. 750. Konsulat Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym 
28: poszukuje spadkobierców zmar- 
ego. 

— Dlaczego owoce są u nas luksusem? 
Surowa tegoroczna zima przyczyniła się do 
tego, że owoce są teraz u nas luksusem. 
Według obliczeń wymarzło 99 proc. grusz, 
29 proc. jabłoni, 39 proc. śliw. 

W związku z tem wzrosły i ceny to też 
na kupno owoców mało kto może sobie 
pozwolić, zwłaszcza, że do braku owoców 
krajowych doszła drożyna owoców impor- 
towanych. 

jeden z właścicieli sklepu z owocami 
w rozmowie z nami mówi: 

— Wszędzie zagranicą owoc jest arty- 
kułem pierwszej potrzeby. U nas traktowany 
jako luksus. 

Zagranicą wprowadzane są na owoce ul- 
gi importowe i niskie stawki cele. To też 
w Niemczech lub Austrji pomarańcze i ba- 
nany konsumowane są przez szerokie rzesze 
ludności. Kilo bananów kosztuje 2 zł. 50 gr. 
u nas, sześć razy drożej. 

Stosunek rządu do importu owoców jest 
dla nas niezrozumiały. 

Nie rząd obmyśla zniżki celne dla owo- 
d traktaty co prowadzi do 

takich nieumotywowanych anomalij jak fakt, 
że ostatnie cło na jabłka za 100 kg. wynosi 
18 zł., a na gruszki 300 zł. Winogrona podle 
gają ulgom celnym, a pomarańcze nie. 

"tych warunkach nic dziwnego, że o- 
woc jest luksusem. 

— Uwadze podróżujących! Każdy, kto 
chce nabyć bilet kolejowy, krajowy lub za- 
graniczny I, II i MI kl. we wszystkich kie- 
runkach nie potrzebuje zwlekać do ostat- 
niej chwili i wystawać w kolejkach przy ka- 
sach biletowych, gdyż biuro podróży „Wa- 
gons-Lits et Cook“ ul. Ad. Mickiewicza Nr. 
20 Hotel George'a, załatwia wszelkie podró- 
że bez doliczania na bilety kolejowe żadnych 
procentów. Wszelkich informacyj udziela bez 
płatnie. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Ostat- 
nie dni sezonu. Występ M. Balcerkiewiczów- 
nv. Najnowsza komedia St. Kiedrzyńskiego 
„Miłość bez grosza” z M. Balcerkiewiczówną 
w roli Witaminki oraz S. Purzyckim, W. Ma- 
linowskim, Z. Modzelewskim i Wyrwicz-Wi- 
chrowskim na czele niewątpliwie zapełniać 
będzie widownię przez długi szereg wieczo- 
rów. Znakomity autor daje Świetnie zaobser- 
wowana współczesną komedję pełną aktual- 
ności, dówcipu i dosadnej satyry. Pełna wi-



      

э НОМО 
  

downia na premjerze oraz rzęsiste oklaski 
świadczą, że komedję tę publiczność wileń- 
ska a niezmiernie życzliwie. 

— Występy rewji poznańskiej. Na jutro, 
sobotę o godzinie 1l w nocy i niedzielę o 
godzinie 6 p.p. Teatr Polski użyczył gościn- 
ności zespołowi Rewji poznańskiej, która 
rozjeżdżając po całej Polsce wszędzie cie- 
szy się uznaniem. Pragram obiecuje być 
bardzo urozmaicony. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Łzy 1amiętności. 

Ognisko — Braterstwo krwi. 
Lux — Drugi grzech śmiertelny. 

Miejski — W szponach żółtych djabłów 

Wanda — Paganini. 
Piccadilly — Generał. 

Światowid — Przed bitwą. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

-— (0) Nadużycia w gminie Koniaw- 
skiej. Dowiadujemy się, iż ostatnia inspek- 
cja u zgdu gminy Koniawskiej, pow. Wileń- 
sko-[rockiego, ustaliła szereg nadużyć, po- 
pełnionych przez b. sekwestratora Magiw- 
skiego i wójta gminy Klimowicza. Sprawa 
została przekazana urzędowi prokurator- 
skiemu. 

— (c) Kradzież farby. Bronisławowi 
Remendzkiemu (Królewska 3) skradziono 
zapas farby olejnej. Jak okazało Się kra- 
dzieży dokonał Włądysław Krzywicki (Wił- 
komierska 22), którego zatrzymano, a skra- 
dzioną farbę zwrócono poszkodowanemu. 

— (c) Samobójstwo: Onegdaj zatruł 
się spirytusem drzewnym 20-letni Izaak 
Słonim (Kijowską 17). Samobójca leży obec- 
nie w szpitalu żydowskim. Jak okazało się 
sBowodem targnięci: na życie były ciężkie 
warunki materjalne. 

— (c) Zaginięcie. Franciszka Suworo- 
wa (Zawalna 57) powiadomiła policję o za- 
ginięciu jej syna Aleksandra, który wyszedł 
z domu 16 bm. i dotychczas nie powrócił. 

— (b) Pogotowie ratuakowe należy roz- 
szerzyć. Wczoraj zatruł się spirytusem drze 
wnym chory na padaczkę 20 letni Izaak Sło- 
min (Kijowska 17) Gdy wezwano Pogoto- 
wie Ratunkowe, na miejsce wypadku udał 
się sam lekarz ponieważ: sanitarjusze Pogo- 
towia byli w tym czasie zajęci przewoże- 
niem chorego do szpitala. Zatrutego wnie- 
siono do karetki dopiero po zwerbowaniu 
dwóch przechodniów i ze znacznem opóźnie- 
niem dostarczono do szpitala. Podobne jak 
powyższy wypadki zdarzają się b. często 
na co winna zwrócić uwagę sekcja zdrowia 
Magistratu i odpowiednio uregulować tą 
sprawę, ponieważ nie sposób z tak szczup- 
łym personelem obsłużyć całe miasto: pod- 
czas gdy każda nawet bardzo nieznaczna 
zwłoka stanowi o życiu chorego. 

Z SĄDÓW 

Nieudana podróż. 

, Organizacje komunistyczne posługują 
się zazwyczaj do rozwożenia bibuły komu- 
nistycznej członkami komsomołu względ- 
nie początkującymi członkami organizacji. 
Zazwyczaj, jeżeli chodzi © przewiezienie 
pewnego transportu bibuły koleją, wysłan- 
nik tąki wpada w ostatniej chwili przed 
odejściem pociągu aby jaknajmniej czasu 
być ewentualnym przedmiotem obserwacji 
policji. 

- jest to stary, wypróbowany sposób i 
na tyle stary, że znany też dobrze i policji. 
Q iłe kiedyś system ten oddawał komuni- 
stom niemałe usługi o tyle ostatnio nie- 
jednego kuriera zaprowadził na ławę oskar- 
żonych. W szeregu tych znalazł się też 
Szloma Gimelsztejn. Ujęty on został 9 
stycznia r. b. w warunkach następujących. 

Przod, Dostatni pełniąc służbę na 
dworcu kolejowym zwrócił uwagę na mło- 
«ego Żydka, śpieszącego w Stronę peronu” 
Żydek ten oglądał się trwoźliwie na wszy- 
stkie strony. To wzbudziło podejrzenie. 
Przod. Dostatni zatrzymał młodzieńca i za- 
pytał go, co wiezie w koszyku. 

Trochę wieruwek brzmiała odpo- 
wiedź trzęsącego się pasażera. 

Na żądanie otworzenia koszyczka Gi: 
melsztejn oświadczył początkowo, że zgu- 
bił kluczyk, a następnie usiłował uciec. 
Sprowadzono go na posterunek gdzie zua- 
lazł się kluczyk i... trzy paczki bibuły ko 
Bona w koszyczku. 

Od kogo otrzymał on teń transport 
nie udało Się dowiedzieć. Kręcił w zeżna* 
niach, zasłaniał się tem, że otrzymał od 
nieznajomego z prośbą oOdwiezienia do 
Grodna i źródła pochodzenia nie ujawnił. 

Sąd Okręgowy ocenił jego zasługi dla 
kompartji i wyznaczył mu za nie w nagro- 
dę trzy lata domu poprawy. Na drugi raz 
będzie unikał przod. Dostatniego.. 
I ; 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Uhejrzyj towar krajowy. 

ROMUNT 

» Na ustronnym sziaku 
Powieść 
  

Służba podała stolik, panowie sie- 

dli do gry w ecartć. Gra ta niewyma- 

ga wielkiego wysiłku umysłowego a 

grosz czyni kwawym. Fortuna zwią 

zków małżeńskich nieuznaje, tylko ko- 

chanką bywa. Obowiązki dla niej nie 

istnieją, kapryśna jest, ladacznica aby 
z kim się kuma. Tym razem zajęła 

stanowisko poprawne, na stronę księ 

cia przeważyła szale, jak się należy. 

Rahoza zapłacił mu do Śniadanią jakie 

dwieście, trzysta rubli. Homeopatycz- 

na to dawka, pomyślał Tobolenskij, ale 
dobre i to — na głodny ząb. 

. Ginwiłł wprowadził przed śniada- 
niem zapowiedzianych ludzi z busines- 
s'u z Turowa. W galowym stroju sta- 
wili się do księcia interesanci. Kuro- 

packi był ubrany w długi czarny sur- 
dut bardzo modny, za czasów drugie- 

go cesarstwa francuskiego. Wzrostu 

był średniego, twarz miał wyrazistą, 
okoloną niewielkim zarostem, potężny 

nos garbaty czynił go podobnym do 

sępa wielkiego gatunku (Cyps barba: 

tus albo fulvus) oko miał spokojne 

choć, jakby zafrasowane wiecznie py- 

taniem, a gdzie dla mnie żer? Szwen- 

der wyglądał przy nim bardzo skrom- 
nie, choć był od niego roślejszy, przy- 
pominał, jeśli czerpać porównanie z 
rodzaju ptasiego, pospolitą  wronę. 

ZE ŚWIATA 

NOWY SPOSÓB ODMŁADZANIA. 

  

Osławiony specjalista od odmładzania, u- 
czony rosyjski Woronow, ma od pewnego 
czasu groźnego konkurenta, w osobie wło- 
skiego lekarza, doktora Gioccondo Protti'e- 
go z Wenecji, stosującego zresztą zupełnie 
odmienny a podbno znacznie skuteczniejszy 
sposób odmładzania. System doktora Prot- 
tiego polega na zastosowaniu transfuzji 
krwi osoby młodej i zdrowej w organizm 
osoby pragnącej „odmłodzić się*. O ile sy- 
stem Woronowa. polegający na przeszcze- 
pianiu gruczołów małpich, wywołał poważ- 
ne zastrzeżenia ze strony uczonych, o tyle 
system doktora Prottiego, dający doskona- 
łe rezultaty, zyskał w kołach naukowych u- 
znanie. | 

° 
LEKARZ ROCKEFELLERA. 

Sędziwy multimoljoner, król naftowy Ro- 
ckefeller, którego jedynem zadaniem jest 
ustalenie rodzaju i ilości pokarmów spožy- 
wanych codziennie przez Rockefellera. Okrą- 
gła sumka 10.000 dolarów rocznego wyna- 
grodzenia jest dla owego lekarza prawdziwą 
synekurą, ponieważ Rockefeller od szeregu 
lat nie jada nic innego, jak tylko sucharki 
1 przegotowane mleko. Mimo to codziennie 
lekarz musi własnoręcznie wypisywać owe 
nieskomplikowane menu. ; 

ESTA GRETOS VATESI S 

RADJO. 

Piątek, dnia 23 sierpnia 1929 r. 

.. 1H,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12.50— 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00 : 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
16,55 17,15: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 17,15—17,25: Transmisja 
z Warszawy, Komunikaty. 17,25—17,50: 
„Czego ludzie nie wymyślą?" opowie Wujek 
Henio. 17,50 -1800: Wystawa Poznańska 
mówi. 18,00-1900: Transm. muzyki popu- 
larnei z kawiarni B. Sztrallą w Wilnie pod 
dyr. kienryka Wynena. 19,00 — 19,25: Skrzyn- 
ka pocztowa Nr 79. Korespondencję bież. 
omówi Dyr. Program. P. R. w Wilnie Wi- 
told Hułewicz. 19,25—19,50: Wolna trybuna 
19,50—20 00: Program na dzień 
i sygnał czasu z Warszawy. 20,05—-20,30. 
Transm. z Warsz. Odczyt z dz. „Mygjena i 
medycyna*. 20,30 — 22,00; Transm. z Warsz. 
Koncert symfoniczny. 22,00-: Transm. z 
Warsz. Komunikaty poczem „Spacer de- 
tektorowy po Europie* (Retransmisje sta- 
cyj zagranicznych przez Salon Philipsa w 
Wilnie). 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
22 sierpnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. SpIZ. Kupno 

Doiary 8,88,5 8,90,5 8,86,5 

Belgja 124, 12 31, 123,69, 

Kopenhaga 237,13, 238,03, 236,83, 
Budapeszt 155,60 155,90 155,20 

Holandja 357,35 358,25 356,45 

Londyn 43,14, 43,34,5 — 43,13,5 

Nowy York 8,00 8,92 8,88 

Paryż 34,91, 35,00, 34,82, 
Praga 26.39, 2618, 26,33, 
Szwajcaria 171.06, 172,02, 171,16 

Stokholm 23+,92, 239,52 235,32 

Wiedeń 125,57 / 125,88 125,25 
Włochy 46,67, 45,79, 46,55, 

Marka niemiecka 21238 
Gdańsk 172,85 - 

Ruble złote 4,63,5 (za jeden rubel złoty). 

Dolar w obr. prywatu. 8,88,2|5 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118,50—118 — 
5 proc. połyczka  konwersyjna 50,00. 
6 proc. dolarewa 83. Stbilizącyjna 91,50. 
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 53,75; 
8 proc: warsz. 6/,75—67,50, 8 prac. Łodzi 
59,00. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 
10 proc. kolejowa 10250. Dolarówka 62,50 
—60,25. 4i pół proc. L. Z. ziemski 49. 

Akcjet 
Bank Polski 166,50. zk Śpółek 

Zar. 78,50, Firley 51. Węgiel 66,75. Ostro- 
wiec 82,50 83.— Rudzki 32,-—. Staracho- 
wiec 27,00 25,00, Haberbusch 237. Spiess 
140. Lilpop 30,50 —, —. Modrzejów 23,25 
Sole potasowe 30,75. Cukier —,— 32,75. 
Cegielski 59. Norblin 136, 138.Parowozy 25. 
Bank Mandlowy 116 — 117. Kijewski 90. 
Zieleniewski 117, - 114,—. Zachodni 73. gy 

OFIARY. 
G. Piotrowski dla najbiedniejszych zł. 3. 

Przyrodnik wie, że wrona niejest tem 
ladaco, jakie z niej przysłowia i przy- 
mówki czynią. To ptak bystrooki, prze 
zorny i dosyć drapieżny, niegardzi że- 
rowiskiem na śmietniku lecz i gniazda 
żadnego nieoszczędzi, które wyszpe- 
rać zdoła. Ptak słabszy, gdy niebaczny 
w szpony mu; wpadnie, bez miłosiedzia 
oskubany zostanie. Na widok przyby- 
szów Tobolinskij i Rahoza wymienił: 
porozumiewawcze spojrzenia, lekko 
drwiący był wyraz twarzy pierwszego, 
drugiego głęboko zgorszony. 

, — Pan Kuronieski, — przedstawił 
uprzejmy gospodarz nowych gości, 
pan Pender. 

Latorośle wielkich rodów o histo- 
rycznem nazwisku, często niemają 
ucha dla nazwisk o -gminnem brzmie- 
niu, a jeśli nawet ucho podobny 
dźwięk zgrzytliwy uchwyci, pamięć go 
niezachowa. Już Szekspir to zauważył. 
Bękart Ryszarda — Iwie-serce w Kró: 

lu Janie, gdy mu przyznane zostało 

wiełkie imię Plantagenetów, zaczyna 
zgóry spoglądać na tłum zwykłych 
śmiertelników, jak to zwykle czynią 
wysocy dostojnicy. 

Gdy na imię mu Jerzy, nazwę go 
Piotrem powiada, pamiętać ich nazwi- 
ska „zbyt wielki dla nich zaszczyt, 
zbytnia poufałość*, — Zresztą to do- 
prawdy rzecz obojętna czy się kto na- 
zywa Karo-packi, Kuro-dubski czy 
Teżbieski. 

Po śniadaniu Tobolenskij z Raho- 

następny. 

ASTA T NORS A ROLE Sklepowa 

i LEKARZE a potrzebna 
AEA RZEKA (GB RENEM | ;ckiewicza 22 Miesz- 

DOKTOR kowski. --0 
Ь. ! ВЕВ — — — — Щ = 

WILEŃSKA 3, te- — 
lefon 567. Przyjmuje 

; Kobiefa-Lekarz we, całego obszaru 
1590 ha do sprzedania. 

Br. Zeldowiczowa 
„| ZŁ Roczny dochód 

DOW MOCZOW. 100 00 tysięcy zło- 

tel. 277. Rh L no 
O „Ichtiolog“ do biura 

[i EE | 

choroby eneryczne 

od 10 do i iod 4 do 7 STAWY Karpiowe, 

| Cena 430.000 zł, z te- 

@ё 12-21 od 4-6, | tych gwarantuje biuro 

ogłoszen „Par” Lwów 

a A 

  

    

  

syfilis i skórne. lu. 

a nowo założone, goto- 

KOBIECE, WENE- | 80 na hypotece 100.000 

ul. Mickiewicza 24, | techniczne zakładania 

Asademicka 14. —0 

Majątek ziemski 
z młynem wod- 

  

Lekarz-Dentysta | nym przy stacji 
MARYA PA sprzeda- 

! my niedrogo Z in- 

Bżyńska śmolska wentarzem lub bez. 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
mie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztaczne zę” 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
M.ckiewicza 21, 
tel, 152. —0 

  

bg Wojskowy m. a ROL E 
zędnikom i uczącym i - 
nę zniżka. Otiama 4| | Iūjdogodalo) 
m. 5. Przyjmuje: od |lokaty hipoteczne 
8—11 04 4-3, załatwia Dom HK. 

Wydz. Zór. Nr. 3 | „Zachęta* Mickie- 
KUSS ORŲ wicza I, tel. 9 05, 
sa" ан 

GW AKDSZEAKI GG Duży słoneczny 
pokój do wynajęcia 

z &а osoby samotnej 
Królewska 9, m. 4 
  Hioszerkaśmiałowska 

Oraz Gabinet Kosme- 
fyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, węgry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wlo- 
sów. Mickiewicza 46° 
m 5. 

ma 
Panienka 

z ukończonemi kur- 
sami handlowemi po- 
szukuje posady ma* 
szynistki. Pióromont 
11-8. —Į 

Poszukujemy 
na  najpewniejsze 
zabezpieczenie g0- 
tówki w każdej 

„sumie. 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21. 
tel. 1-52. -0 
    

  

  

Požyczki 
dogodnie i szybko 

zalatwia 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. —0   
    

  

[3 

Flejssi Klnematogral 
Kultu »lee- Oświatowy 

Ł M'EJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

Od dnia 22 do 26 sierpnia 1929 r. włącznie bęcze wyświetlany film: 

„W szponach Żółty 
Dramat w 10 aktach. W rolach głównych: RICHARD DIX i RUTH ELDER. 

НОИ 
Reżyserował: Frank 

i Strayer. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Począ ek seansów od g. Ó-ej. W nieuzielę i święta kasa 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 
  

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
snego rozwięzłego życia 
Nowobogackich p. t: 

Dziś! Ulubieńcy publiczności ALICE TERRY i IWAN PETROM ICZ w erotvcznym dramaciena tle współcze= 

„TRZY NAMIĘTNOŚCI reżyserja zna- 
komitego Rex 

Ingram. Wszechświatowy sukces. Początek seansów o godz 6, 8 i 10.15. 
  

E Rolniey pamigtajeie o tem: 

T O: 
Młocarnie parowe i motorowe LANZ'A, przy zastosowaniu wszystkich NOWOCZESNYCH urządzeń technicznych, 

GWARANTUJĄ każdemu ROLNIKOWI, 
NAJDOKŁADNIEJSZY OMŁOT oraz IDEALNĄ CZYSTOŚĆ ZIARNA. 

Wieloletnia masowa produkcja fabryczne. : 
Wyłączne przedstawicielstwo na B. Kongresówkę, Kresy i Małopolskę 

ODLEWNIA ŻELAZA 

H. MŪMSAM, $P. AKC., WŁOCŁAWEK, 

najnewszej konstrukcji i trwałości 

MŁOCARNIA 

DOM ROLNICZY, 

TTC TATA 9е ЧАЕ ЧА РУЕ YTY YTY ЧЧЧ ak k 

   
budowy, 

FABRYKA MASZYN i 

ODDZIAŁ — WARZĄWĄ 
Mazowiecka 7, tel. 525-00. 

Abb bada doba A k KA u Ba db da AA k k a A a a AAA KA Aki 

KORZYŚĆ NIEZAWODNA, 

łatwość pracy i oszczędność czasu, 

wyższa cena zboża, 

wielka wygoda dla 

GOSPODARSTWA 

Rutowskiego 1, tel. 66-02. 

da
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poza wymaganą wydajnością, 

    

ODDZIAŁ — Lwów 
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OBWIESZCZENIE. ‘ ! 

Zarząd Towarzystwa Kredyiowego miasta Wilna niniejszem podaje de wiadomości dłużników | 
wierzycieli i innych osóh zainferesowanych 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej 4 w Wilnie, w 

  

   : Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 10 października 1929 ro- 
l pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 29 października 1929 roku. Licytacje rozpeczną się o godzinie 12-ej w poł. 2) że zgodnie z 

ytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w 
wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, 
rych informacie będą otrzymane przed dniem licytacji przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość 
należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa, 

par. 84 statutu Towarzystwa 
ratach, odsetek za zwłokę, 

skarbowych i komunalnych, o któ- 
ich pożyczka z ratą bieżącą, 

częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 
3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Portowa 4) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 pp.) lub w odnośnych ks. 
hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winny przed 
rozpoczęciem przetargu złożyć vadjum w wysokości wszystkich żaległości (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków 
związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma, zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego vadjum, nieuiszcżonej pozostałości pożyczki, raty 
bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjne winne być uiszczone w ciągu dni 
14tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na 
opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nierucho- 
mości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

  

  

  

l e | : 3 I 4 Į 5 GRP ro alka a 

151 Rumszewicz B. i Drobaszewska A. Stara 27 1008.— 1350.52 | 20178 2919,01 384. — 
167 Basson Genia у Poplawska 27 1275,— 1035.23 ! — 257.15 5144,87 Cik 
211 1735 Perkowscy L., M., B, i Małachowska M. Królewska 9 2205.— 8110.90 2002.83 i 49445.05 4992,— 
218 Chaime 'Chana Antokolska 118-b 1255. — 10391 145,04 2098,04 276.— 
238 4302 Surawicz józef Witeldowa 33 4500.— 2310. — 568,11 11472,39 1416. — 
286 Wołyncewicz-=Sidorowicz *Władysław Ogińskiego 3 5415. 7 485.54 139.02 2819.49 348.— 
320 Rubanowicz Pejsach : Chocimska 29 954, 514.40 107.20 1550-72 204. — 
364 5364 Deweltowa Berki Spadkobiercy Kwaszelną 2i 5285.25 14054.85 4438.95 89640.22 11064, — 
369 Sienkiewiczowie Lucysa i Adam Piaski 54 187. 5 241.61 69 36 1003,41 132.— 
418 5955 Downarowicza Stanisława Spadk. Praczkarnia 15 458,— 685 89 149.25 3013.93 312 — 
421 Rybak Jefroim Piękna 12 677.25 153.23 37.84 547.31 72.— 
440 Kurylow SergjusZ Sosnowa 23 441,— 926.75 113.51 1641.94 216.— 
  

Wyjaśnienie rubryk: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) ulica i Nr domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Su- 

ma zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczona przez nabywającego nieruchomość; Suma ta z 

doliczeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed 

dniem licytacji, 
kę od niej, 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 

oraz wydatków które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami za zwło 
9) Rozterminowana część odsete k za lata 1925, 1926 i 1927, 

Uwagi: Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprzeda- 
wanej nieruchomości, Kwoty, wskazane w rubrykach 6, 7, 8, i 9 podane są w złotych. 

przedsiębiorcami, dopiero przed pod- 
wieczorkiem przyłączył się do grają- 
cych Szwender. — Na wniosek Tobo- 
Jenskiego rzucili nudne ecartć a wzięli 
się do Baka czy też jakiejś innej gry 
hazardowej. To dopiero, robota! Na- 
strój uprzednio pogodnie wesoły, 
ustąpił miejsca wichrowi gorącemu. 
Fortuna rozpoczęła wokoło stolika ta- 
niec opętany, jak Anitra pod dźwięk 
muzyki Griega na swym  odludnym 
górskim szczycie. Jak samum szalał 
Toboleński, gniewny, gdy się doń za- 
lotnica plecami odwracała, promieni- 
niejący, gdy w trzos Szwendera cios 
wymierzała. Szwender ugodzony mru- 
czał, kłami łyskał, a baranka miał wy- 
raz, gdy złoto od partnera z powrotem 
zagarniał. Tylko Rahoza zachował spo 
kój zupełny, jak Sfinks dobrze wycho- 
wany. jednak. Szwender był pogrążo- 
ny, Tobolenskij wygrywał. Fortuna 
zaprzestała piekielnych swych harców, 
porwała go za szyję, przytuliła się do 
jego boku, wróżyła mu wierność... 
Przed obiadem przyłączył się do grona 
grających i gospodarz, ale dziwaczył 
się, według zdania  Tobolenskiego. 
Obroty znalazł zbyt wielkiemi, zażą- 
dał zmniejszenia stawek. Trzeba było 
ustąpić, z Ginwiłłowskim uporem upo- 
rać się trudno. 

— Dlaczego ograniczasz nam grę? 
— spytał go Tobolenskij, na stronie, 
gdy wstali do obiadu. 

— Bo niechcę by ktokolwiek z was 
zą, grali dalej, Ginwiłł konferował zprzegrał więcej niż może zapłacić. 

— Troskliwość, nikt 
ciebie nie prosi. 

— Nie chcę, by mój dom nazwano 
jaskinią gry.. 

— Paralialne przesądy, — mruk- 
nął Tobolenskij z humorem. 

Dobra strawa pogodnie nastraja, 
szczególnie zroszona dobremi napoja- 
mi. Dlatego zły humor Tobolenskiego 
prędko minął, jadł i pił z apetytem. 
Szwender rozmyślał o wyższości wiel- 
błąda nad człowiekiem. Wielbłąd po- 
dobno wchłaniać może pokarmy na 
zapas, czego człowiek niestety doko- 
nać nie zdoła. Gdyby mógł! Zamaga” 
zynowałby na koszt cudzy, doskonałej 
strawy zapas na cały tydzień. Jeno 
żołądek ludzki nie jest spiżarnią, tylko 
przetwórnią ciągle czynną — niestety! 

Do stołu usługiwał stary kamerdy- 
ner we fraku i dobrze znany Tobolen- 
skiemu z pułku Puszczyk w mundurze 
kozackim. W czasie ogólnej rozmowy 
Tobolenskij kilkakrotnie rzucił nań 
nieznacznie okiem, Piękny posąg, my- 

ślał — tylko mistrz dłuta stworzyć 
zdoła. On, który wyobraźni świetla- 
nym rojeniom kamienne kształty na- 
dać umie, tajnem duszy  drgnieniem, 
zimny Śśpiż ożywia. Wzory piękna dla 
sztuki kapłanów, kta tworzy? Ulica je 
czasem dostarcza lub szara rola. Trat 
tworzy piękno żywe, które mistrz led- 
wo dłutem odtworzyć zdoła, w — па- 
tchnienia naprężeniu najwyższem. Mo- 
że jeszcze inne myśli towarzyszyły 
tym rozważaniom estetycznym, ale to 

o którą nie zostało stwierdzonem. 
Po obiedzie przerwa, w pracy przy 

zielonym stoliku trwała dalej, jakieś 
ważne sprawy zniewoliły gospodarza 
do opuszczenia gości, zebrani zaba- 
wiali się rozmową przy kawie. Tobo- 
lenskiemu niepodobali się przyjezdni z 
Turowa, szczególnie ten Kuropacki po- 
wściągliwy, małomówny,  namaszczo- 
ny zjełczałym olejem. Ci bourgeoci, 
pewno oczekują od księcia dyskursu 
o wysokiej polityce, o zagranicy, o 
sztuce lub na inny piękny temat, trze- 
ba im sprawić zawód, wywołać zdu- 
mienie. jął tedy sypać jak z rękawa 
pieprzne, ordynarne, przytem wcale 
nie nowe anegdoty. Szwender zaśmie- 
wał się głośno, Rahoza wtórował mu 
dyskretnie, natomiast Kuropacki pozo- 
stał obojętnym, nawet poziewał. Wra- 
żenie było chybione, należało zmienić 
przedmiot rozmowy. 

— O panu, — rzekł tedy do Ku- 
ropackiego, — słyszałem, że był w 
młodości socjałem, rewolucjonistą. 

— Umysły żywsze, odparł zagad- 
nięty, łatwo ulegają w młodości tea- 
rjom skrajnym, które ludzkość uszczę- 
Śliwić obiecują, rozwaga dojrzałego 
wieku zwodniczość ich przeziera.. | 

— Ja słyszałem, że się pan stał fi- 

larem zachowawców, gdy zdobył so- 
bie fundusz. 

— Zmiana sytuacji materjalnej nie 
koniecznie na zmianę przekonań wpły- 
wa. Ja słyszałem, że książę fundusz 
swój stracił, lecz, o ile wiem, socjałem 

przeto nie został. 
Rahoza był zgorszony, impertynent 

— pomyślał, — źle wychowany czło- 
wiek. Tobdlenski przygryzł wargi. 

— Chwałą Bogu, mam jeszcze z 
czego żyć, — odrzekł, pańskie ostatki 
wystarczą na moje skromne potrzeby. 
Ale niemówmy o naszych sprawach 
osobistych, które dobrze wychowani 
ludzie niezwykli poruszać w rozmowie 
z przygodnymi znajomymi. 

Tyle teraz ciekawych zagadnień 
porusza opinję świata, — ciągnął da- 
lej, gdy się mocarstwa rozdzieliły na 
dwa naturalne ugrupowania, z jednej 
strony Niemcy, Austrja, których ha- 
słem: siła przed prawem, przemoc 
krwi i żelaza, z drugiej Francja, Rosja, 
Anglja, „państwa o aspiracjach praw- 
dziwie liberalnych, w dobrem słowa 
znaczeniu. 

— Panie, — odrzekł  Kuropacki,, 
— podobne objaśnienie okówa ee ziadk 
mocarstw, to hypertrotja hypokryzji. 
Racja stanu interes państwowy, dobrze 
lub źle zrozumiany, zcementowały oba 
sojusze, zupełnie pozbawione ideowej 
osnowy humanitarnej. Co ma Rosja 
Goremykina, Suchomlinowa i Stiirme- 
ra wspólnego z aspiracjami prawdzi- 
wie liberalnemi? 3 

— Niewdziecznošė, to narodowa . 
wada Polaków, odparł Tobolenskij, to 
nie humanitarna Rosja zdobyła się na 
wspaniałą odezwę zwierzchniego Wo- 
dza i obiecuje wam po wojnie autono- 
mię. 
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