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W PERSPERTYGIE 
TYGODNIA 
19 VIII.—26 VIII. 

Lato bieżącego roku w polityce 

międzynarodowej nie znało okresu t. 

zw. kanikuły. Otwarcie obrad konie- 

rencji haskiej w dniu 6-go Sierpnia i 

poprzedzający okres przygotowań i 

nadziei, *'że spotkanie w Hadze posu- 
nie o krok dalej sprawę likwidacji 

skutków wojny Światowej, absorbo- 

wał zbyt silnie zarówno europejską 

jak światową opinję polityczną, że 

mężowie stanu większości państw od- 

łożyli swe letnie wywczasy a teraz 

wobec nieustępliwości p. Snowdena 

pozbawieni zostali wypoczynku, po- 

nieważ do zjazdu genewskiego braku- 

je jeszcze tydzień. Z kolei prócz kon- 

ferencji haskiej wypadki na granicy 

chińsko-sowieckiej, grożące w każdej 

chwili wybuchem regularnej wojny nie 

sprzyjały wytworzeniu się atmosiery 

spokoju i zacisza. W ten isposób la- 

to roku 1929 zapisze się w historji 

polityki międzynarodowej jako pozba- 

wione zwykłej pory „ogórkowej". 

Nadzwyczajne to ożywienie nie 

jest jednak owocne w sukcesy i wy- 

darzenia, któreby przyniosły zasadni- 

cze, przynajmniej narazie, zmiany 

w układzie sił na szachownicy 

międzynarodowej. Mimo to te bez 

pozytywnych rezultatów wydarzenia 

są jakby sygnałami tych tendencyj w 

polityce międzynarodowej, które co- 

_ "raz wyraźniej zarysowują się od wios- 

tony b. r. 

'__ Jeżeli chodzi o konferencję w Ha- 

dze to jej przebieg jaskrawo uwydat- 

nił dążność Francji do porozumienia 

z Niemcami, wskazał jednocześnie na 

dalsze rozdźwięki pomiędzy Stanami 

Zjednoczonemi a Anglją oraz uwydat- 

nił całkowite niemal zerwanie entente 

cordial francusko-angielskiej. Wypad- 

ki na Dalekim Wschodzie z <drugiej 
strony stwierdzijy aż nadto * dobitnie, 

że Sowiety wojny nie podejmą, że 

wojna dla nich będzie kałastrofą we- 

wnętrzną demaskując w oczach tu i 

owdzie otumanionych przez propagan- 

dę Kominternu mas, imperjalizm so- 

wiecki. Dla Bolszewji najwygodniej- 
Szym jest stan rzeczy istniejący obec- 

nie. Ani pokój ani wojna. Pozwala to 

bowiem utrzymywać stan naprężenia 

w kraju tak potrzebny dla odwróce- 

nia uwagi od katastrofalnej sytuacji 

wewnętrznej, 

Taki oto jest w główniejszych za- 

rysach biłans polityczny bieżącego la- 

ta którego poszczególne pozycje omó- 

wimy niżej. 

— Konferencja w Hadze któ- 
%ej zamknięcia należy oczekiwać lada 
dzień po trzytygodniowych naradach 

stwierdziła następujący Stan rzeczy: 
a) Anglja żąda kategorycznie należ- 
nych jej sum z tytułu odszkodowań 
według podziału w Spaa, a plan 
Younga, mimo, że opracowany przy 
udziale eksperta angielskiego Sir Jo- 

siąsą Stampa uważa dla siebie za nie- 

pomyślny. Kanclerz skarbu p. Snow- 

den właściwy kierownik delegacji an- 
* gielskiej w Hadze przemawiał takim 
tonem, jakiego dawno na 'zjazdach 
międzynarodowych nie słyszano. Jego 
krytyka publiczna polityki rządu kon- 

` Ferwatywnego była pozbawiona iraze- 

"ologii pacyfistycznej nieodstępnej w 
ustach _ teraźniejszych _ polityków, 
zwłaszcza tych, którzy zaliczają sie: 

bie do szeregów demokracji socjal- 

nej. 
P. Snowden powiedział, że Anglja 

„ Alosyč już zrobiła ofiar, że nadszedł 
czas aby przywróciła należne jej 

wpływy w polityce międzynarodowej. 

Oświadczenie wybitnego członka par- 

tji pracy skonsternowało zapewne nie 

jednego  zawziętego pacylistę ale i 
otworzyło oczy, że Anglja mimo, że 
sządzi nią Partja Pracy daleka jest 
od jakichkolwiek ustępstw na rzecz 
rzekomej pacyilkacji świata. Macie za- 

płacić wszystko, co się nam należy i 

basta, bo to jest nasze prawo, gdyż 

plan Younga opracowali eksperci, któ- 

rych opiaje nie miały niczem wiązać 
rządów. 

To, że polityka p. Saowdena, nie 

zgadza się na plan Younga jest rezul- 
      

ECHA 

Delegaf na Międzynarodowy,Kon- 
gres Badań Psychofechnicznych 

W dniu 10 września rozpoczyna się w 
Barcelonie Międzynarodowy Kongres Ba- 
dań Psychotechnicznych, który zajmie się 
ustaleniem nowych metod badań psycho- 
techniczaych. у 

Ministerstwo Komunikacji deleguje na 
ten Kongres kigrownika biura badań psy- 
chotechnicznych warszawskiej dyrekcji ko- 
lejowej inż. Wojciechowskiego. 

Śmierć red. beona Mafuszew- 
skiego 

Wczoraj o godz. 4 pp. zmarł po krót- 
kiej chorobie dyrektor Agencji Telegra- 
ficznej Express, redaktor naczelny organu 
b. obrońców Ojczyzny „Federacja*, p. Leon 
Matuszewski, pozostawiając po sobie głę- 
ka żal i wśród kolegów i współprącow- 
ników. 

Zamknięcie międzynarodowego 
kongresu statystycznego 

Ostatnie posiedzenie plenarne 18-go 
zjazdu międzynarodowego instytutu sta- 
tystycznego poświęcone było wyborom 
władz oraz miejsca pastępnei konferencji. 

Na prezesa instytutu powołany został 
ponownie p. Delatour (Paryż), na wicepre- 
zesów p: A. Julin (Bruksela), Willcox (No- 
wy Jork), dr. Zahn (Monachium), na se- 
kretarza generalnego—p. Bowley (Londyn). 
Pozatem wybrano członków honorowych 
instytutu. Następne zgromadzenie zwyczaj- 
ne międzynarodowego instytutu statystycz- 
nego odbędzie się w Madrycie w 1931 ro- 
ku, zgromadzenie zaś nadzwyczajne odbę- 
dzie się w r. 1930 w Tokjo. 

Zamykzjąc plenarne posiedzenie, prze- 
wodniczący p. Delatour złożył gorące po- 
dziękowanie p. Prezydentowi Rzeczypospo- 
litej, prof, Ignacemu  Mościckiemu, za 
zaszczycenie sesji swą obecnością, za przy- 
jęcie, wydane na Zamku i za objęcie pro- 
tektoratu honorowego nad zjazdem. Rów- 
nież p. Delatour złożył podziękowanie rzą- 
do'vi polskiemu z p. premjerem Świtalskim 
na czele za łaskawe przyjęcie protektoratu 
nad zjazdem oraz prof. Buzkowi za prace 
przy organizacji zjązdu. 

Po zamknięciu prac zwyczajnych u- 
czestnicy udali się do Poznania i Krakowa. 

Drugi kongres Unji Związków 
Spółdzielczych w Poznaniu 

POZNAN. 26.8. Pat. Dziś przed 
południem rozpoczęły się w sali uni- 
wersytetu obrady drugiego kongresu 
Unji Związków Spółdzielczych w Pol- 
sce. Prócz przeszło 1000 delegatów z 
całej Polski przybył na inaugurację 
kongresu: J. Em, ks. Prymas Kardy- 
nał Hlond, doradca finansowy rządu 
polskiego Dewey, delegat Ministerstwa 
Rolnictwa dyr. departamentu  Czeka- 
nowski, wicewojewoda poznański Grą- 
ziewicz, wicewojewoda pomorski dr. 
Seidlitz, dyrektor Banku Polskiego dr. 
Mieczkowski, Państwowego Banku 
Rolnego dr. Staniszewski, przedstawi- 
ciele Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go, władz miejscowych, delegatów 
kół handlowych i organizacyj oraz 
związków gospodarczych, przedstawi- 
ciel polskich związków spółdzielczych 
w Niemczech dr. Weber, przedstawi- 
ciel spółdzielczości czechosłowackiej, 
dr. Krakoszka, szereg wybitnych dzia 
łaczy na polu spółdzielczości z prof. 
Stanisławem _ Wojciechowskim — па 
czele. 

Przelot „Žūlizgo Ptaka“ do War- 
szaWwy 

Wczoraj o godz. 11-ej rano odle- 

ss T lotniska w Pradze transatlan- 

tycki samolot  irancuski „Oiseau 
Jaune“, prowadzony przez znakomi- 
tych lotników: Jean Assolant, Arman- 
da Lotti i Rene Leievre. 

Samolot przybył na lotnisko war- 

szawskie 0 godz. 1.40 pp. Przyby- 

łych powitali na lotnisku  warszaw- 

skiem przedstawiciele awjacji polskiej, 

prasy i zgromadzona na lotaisku 
publiczność. Z lotnikami francuskimi 

Przybyli pp, Leroi Raouli Thomassou 
de St. Pierre, przemysłowiec iran- 
cuski. 

Lotnicy irancuscy przybyli do 

Warszawy, aby złożyć wieniec na 

grobie swego bohaterskiego kolegi, 

ś. p. mjr. Ludwika Idzikowskiego. 

„Oiseau Jaune“ odleci z Warsza- 

wy prawdopodobnie w poniedziałek, 

dnia 26 b. m., po południu, do Rygi 

a stamtąd przez Królewiec, Berlin, 

Kopenhagę i Brukselę do Paryża, do- 
kąd ma przybyć w niedzielę, dnia 1 
września r. b. 

Ks. kardynał Faulhaber z Mo- 
nachjum na P.W.K. 

POZNAŃ, 26.VIII. PAT. Dziś po poł. 
przybył do Poznania ks. kardynał Faulha- 

ber z Monachjum. Dostojnika kościelnego, 

ktory zwiedzi P. W. K, powitali na dworcu 

przedstawiciele władz duchownych z Po- 
Znania. 

Stareobrzędowcy uciekają Z Litwy 
Z Kowna donoszą: Z Kowna wy* 

jechała do Brazylji delegacja staro- 
obrzędowców w celu zbadania kwestji 
możliwości wyemigrowania do tego 
kraju z Litwy 500 rodzin staroobrzę- 
dowców. 

Otwarcie wystawy w Rewii 
Z Rewla donoszą: Wczoraj o go- 

dzinie 2-ej odbyło się otwarcie wy- 
stawy-targów w Rewlu. Wystawęw r. 
b. zorganizowauo na bardzo Szeroką 
skalę. Bierze w niej udział szereg 
państw obcych. Otwarcia wystawy do- 
konał głowa państwa O. Strandmann. 
O godz. 10-:ej. rana jeszcze przed 
oficjalnem otwarciem wystawy rzeczo- 
znawcy obejrzeli eksponaty, za lepsze 
z których wyznaczono nagrody. 

Katastrofa samolotowa 
Z Rewia donoszą: 22 bm. na lot- 

nisku w Rewlu podczas lądowania 
samolctów dwa z nich zderzyły się. 
Samoloty odniosły poważne uszko” 
dzenia lotnicy jednak, dzięki szczęśli- 
wemu pr ypadkowi, wyszli z katastro- 
fy bez szwanku. 

Wizyta min. spraw zagranicznych - 
landji w Rydze 

RYGA, 26 8. PAT. Wczoraj rano prze- 
jazdem do Genewy przybył gdo Rygi mini- 
ster Spraw zagranicznych Finlandji Proko- 
pe. Minister Prokope zatrzymał się na je- 
den dzień w Rydze, gdzie był przyjmowa- 
ny przez łotewskiego ministra spraw zagra” 
nicznych Balodisa. Minister Prokope udzie- 
lit przedstawicielom prasy wywiadu. w któ- 
rym między innemi oświadczył, że mająca 
ostztnio miejsce w Finlandji zmiana gabine- 
tu w niczem nie wpłynie na zmianę kursu 
polityki zagranicznej Finlandji. Celem poli- 
tyki zagranicznej Finlandji w dalszym cią- 
gu będzie ustabilizowanie' ogólnego pokoju 
i dobrych stosunków ze wszystkiemi pań- 
stwami. W sprawie swego udziału w pra- 
cach Ligi Narodów minister oświadczył, że 
inicjatywa Finlandji w dziedzinie rozwoju 
problemów prawa międzynarodowego pole- 
ga na postawieniu odpowiedniego wniosku, 
któryby doprowadził do stworzenia wyższej 
instancji dlą rozwiązywania zagadnień o 
charakterze międzynarodowym. Chodzi o 
ustalenie, w jakim stopniu międzynarodowy 
trybunał w Hadze może być uznany za in- 
stancję apelecyjną odnośnie wyroków, wy- 
dawanych przez miedzynarodowe sądy po- 
lubowne. Wieczorem, po pobycie na wy: 
brzeżu morskiem, minister udał się w dal 
szą drogę do Genewy. 

Fialanója 1a pomotą finansową na- 
* padniętym państwom. 

Z Rewla donoszą: Na przyszłem 
plenum sesji Ligi Narodów, jak wia- 
domo, między inn. będzie omawiana 
propozycja Finlandji w sprawie udzie- 
lenia pomocy państwom, napadniętym 
przez inne państwa. Propozycja Fin- 
landji, bardzo doniosła dla państw 
wschodnio- europejskich, oddawna już 
jest omawiana w różnych komisjach 
Ligi Narodów. Stanowisko „mocarstw 
w tej sprawie jest już mniej więcej 
znane. Co zaś się tyczy Estonii, to 
jak podają pisma estońskie, kwestję 
tę rozważy głowa państwa wraz z 
fińskim ministrem spraw zagranicz- 
nych Prokope, który jutro przyjeżdża 
do Rewla. Jak podają, Estonja przy- 
rzekła bez zastrzeżeń popierać propo- 
zycję Finlandji. 

Finrandja otrzymuje od Niemiec kom- 
pensatę za podniesienie cła. 

Z Rewla donoszą: Jak już podawano, 
do Berlina udała się fińską delegacja w 
celu uzyskania zmiany fińsko-niemiec- 
kiego układu handlowego. Według wia- 
domości prasy estońskiej w Halsingfor- 
sie, rokowania zaczęły Się w piątek o 
godz. 6-ej. 

Jak donoszą, Finlandja już nie do- 
maga się od Niemiec zmniejszenia nie- 
dawno podwyższonego cła na masło, 
ponieważ Niemcy jako kompensatę przy 
rzekły zmniejszenie stawek celnych na 
fabrykaty fińskiego przemysłu drzew” 
nego. 

Tragiczny wypadek 

Z Kowna donoszą: Niedawno »w 
Marjampolu pewna rod:ina r Inikow 
sprzedala krowę za 500 litow i otrzy- 
mane pieniądze schowała w szafie. 
Podczas nieobecności dorosłych, dzie- 
ci wydobyły pieniądze i bawiąc się 
niemi, rozdarły je. Matka powróciw- 
Szy do domu, w przystępie rozpaczy 
tak zbiła troje swych dzieci, że wszy- 
stkie zmarły. Wówczas matka uto- 
piła się w studni. 
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: PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZŁE —- ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
BIENIAKONIE -- uuiet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Jot". 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

| NIEŚWIEŻ — ul. K 

DURSZTY — Bufet kolejowy į 

| 

į 

| 
! 

NOWOGRODEK — 
N. Ś CIANY — 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

WILEJKA POWIAT 

WOŁKOWYSK — 

atuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. ' 
kiosk St. Michalskiego. ! 
Księgarnia T-wa „Ruch”. 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
* PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 

OWA — ul. Mickiewicza 24 F. |uczewsae- 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZER: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
mzdesłsne milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc _drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryezne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsea. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru 

STOLICY ZZAKORDONOW Ostatnie dnie Konterencji 
Przetargi polityczne jeszcze bez rezulfafu 

Odpowiedź 4 państw na żądania Snowdena 

HAGA, 26—8. PAT, Jaspar wręczył delegacji brytyjskiej 
odpowiedź 4 państw wierzycielskich na żądania Šnowdena, 
godz, 10 Briand przyjął ministra Benesza. 

Szczegóły odpowiedzi Jaspara 
PARYŻ, 26 8. PAT. Agencja Havasa donosi ze źródeł miarodajnych nastę- 

pujące szczegóły, dotyczące odpowiedzi Jaspara, udzielonej Snowdenowi. Pismo 
wyjaśnia, iż 4 tnocarstwa wierzycielskie nie wywierały żadnego nacisku na Niem- 
cy w celu zwiększenia wypłat, Memorandum podkreśla, że państwa wierzyciel- 
skie chcą przyznać Anglji, poza ratami rocznemi, przewidzianemi przez plan 
Younga, dodatkowe raty roczne w wysokości 28 milionów mk. zł., czyli zadość- 
uczynić żądaniom angielskim w 60 | przyczem Francja KI ze swego 
udziału 12 milj., Belgja 2 milj. Włochy 14 miljonów. Nota 4 państw wierzyciel- 
skich wiclkie korzyści, jakie osiąga Anglja w planie Younga w szczególności w 
świadcieniach w naturze. Między innemf Włochy zobowiązując się przyjmować 
pod ros Świadczeń w naturze miljon tonn węgla rocznie mniej, niź było 
przewidziane. 

SNOWDEN ODRZUCA PROPOZYCJE PAŃSTW  WIERZYCIELSKICH. 

HAGA, 26-8. PAT. Jak się dowiaduje „Havas*, Snowden oświadczył, 
iż ostatnie propozycje państw wierzycielskich są nie do przyjęcia. 

Zebranie specj:lnej komisji dla opracowania konwencji o 
fabrykacji broni 

HAGA, 26—8. Pat. W dniu dzisiejszym zebrała się pod przewod- 
nictwem Bernstoifa specjalna komisja dla opracowanta konwencji o fabry- 
kacji broni i materjału wojennego. 

Konferencja Brianda z Zaieskim 

BERLIN, 26.—8. PAT. Biuro Wolifa powtarza depeszę haską Hava- 
sa , donosząca że Briand w obecności sekretarza gen. Bertholda koniero- 

wał dziś z ministrem Zaleskim. Ta sama depesza z powołaniem się fina 

„Temps“ stwierdza, że po konferencji z ministrem Zaleskim Briand  przy- 

ją! ministra Benesza. 

Haga na porzadku dziennym obrad gabinetu francuskiego 

PARYŻ, £6-8. Pat. Rada ministrów pod przewodnictwem prezydenta 

republiki Doumergue'a zajmowała się dziś sytuacją w Hadze, poczem — ц- 

staliła skład delegacji irancuskiej na Zgromadzenie Ligi Narodów. 

MOCNA POZYCJA BRIANDA. 

PARYŻ, 26-8. PAT. „Echo de Paris'* dowiaduje się w związku z po- 
siedzeniem rady ministrów, że oświadczenia Brianda wniosły znaczne uspo- 
kojenie. Briand oświadczył formalnie, że stanowisko tirancuskie nie było 
w żadnej chwili narażone na szwank. Ani w sprawie planu Younga, ani w 
sprawie ewakuacji Nadrenji Briand nie dopuścił nigdy do żadnych zmian w 
swem stanowisku. Jeżeli w porozumieniu z 4 mocarstwami Briand zgodził 
się na redukcję pozostałości planu Dawesa, to redukcje te nie wprowadziły 
jednak żadnych zmian w samej strukturze tego planu.  Dyspozycje planu 
Younga nie uległy żadnym zmianom. Wreszcie w czasie swych rozmów ze 
Stresemanem Briand nie wyznaczył bynajmniej daty ewakuacji Nadrenii, 
która nie zostanie rozpoczęta przed uregulowaniem sprawy odszkodowań. 

AKR GRD Uri AU D 

Niepokoje w Palestynie 
Krwawe starcia między Żydami i Arabami 

WIEDEŃ. 26.8. Pat. Według doniesień dzienników z Jerozolimy, 

liczba zabitych w wyniku ostatnich starć między arabami i żydami wynosi 

100 osób. Rannych jest 168, W walkach na przedmieściu Hebrona padło 

między innemi 12 studentów amerykańskich, którzy mieszkali w tej 

okolicy. 

  

  

wojska angielskie na uspokojenie rozruchów 

LONDYN, 26.—8. PAT. Opinja angielska zaalarmowana jest wypad- 

kami w Jerozolimie. 

Wczoraj na ponownej konferencji między Mac Donaldem a ministra 

mi wojny, marynarki i lotnictwa postanowiono wysłać do Jerozolimy je- 

Szcze jeden bataljon wojska, 

Ogółem dotychczas wciągu 2 dni wysłano tam dwa bataljony, „liczą- 

ce 1300 żołnierzy, z czego 100 żołnierzy wysłano aeroplanami. Dzisiejsza 

prasa podaje dalsze szczegóły walk, z których wynika, że zabito w czasie 

tych walk 12 studentów amerykańskich, studjujących 'na uniwersytecie 

hebrajskim i 2 studentów z Oxfordu, którzy wraz z całą wycieczką bawili 

w Jerozolimie. 

Niektóre dzienniki zarzucają dawnemu rządowi konserwatywnemu, że 

przez swoją politykę doprowadził do nienawiści między żydami a aravami, 

zamiast twardą ręką przeprowadzić ograniczenia praw i przywilejów. Sym- 

patje prasy angielskiej są po stionie żydowskiej. A 

Szczegóły masakry 

WIEDEŃ, 26-8. PAT. „Neue Freie Presse'* donosi z Jerozolimy: Arabowie zamor- 
dowali ubiegłej nocy w Hebronie 50 żydów, a 70 poranili. Wielu żydów schroniło się do 
gmachu policji. Rano nadeszły z Jerozolimy do Hebrony oddziały wojsk i zbrojne forma- 
cje obrony żydowskiej. Część Arabów wróciła już z Hebrony do Jerozolimy. 

W ciasnych uliczkach w Jaffie toczyły si ęwalki ze szczególną  zawziętością. 
Wkońcu udało się samoobronie żydowskiej odeprzeć atak. Było wielu zabitych i ran- 
nych. Także z miejscowości Tel Awiw donoszą 0 jednym zabitym. Ponadto zaatako- 
wano kolonje Rachel, Haifa, Bezen. Tę ostatnią zupełnie zniszczono. W kolonji Mazza 
zamordowali Arabowie rodzinę, składającą się z 6 osób. Prawie całą noc z soboty na 
niedzielę strzełano nieustannie. Oddziały policji i wojska były widocznie niedostateczne. 
Aby uchronić sytuację, użyto ochotników żydowskich i angielskich. Arabowie zaatako- 
wali tym razem dzielnice zewnętrzne Jerozolimy, w szczególności dzielnicę  Talpioth, 
którą w nocy. ewakuowano. Dzielnica ta, w której znajdują się wille, została zupełnie 
zniszczona. žų 

Cenna Bibljoteka hebrajskiego poety Agnona została spalona. Jedna synagoga i 
jeden meczet zostały spalone. W mieście panował zupełny chaos. Wkońcu przywróciło 
spokój 600 żołnierzy angielskich. Liczba zabitych żydów z Jerozolimie i okolicy oblicza- 
na jest na 57. Straty Arabów mają być jeszcze większe. Dotychczas nie zdołano ustalić 
liczby rannych. W Jerozolimie brak środków żywności. Szczególnie dzieci cierpią głód. 
Bezpośrednim powodem tych zajść — pisze dziennik — był spór o ścianę płaczu. Głębszy 
powód tkwi w tem, że rząd angielski, który ostro kantfoluje eimigrację żydowską, po- 
zwolił szczepom arabskim wypędzonym z terytorjum Hedżasu osiedlić się w Palestynie. 
W ten sposób zwiększyła się ludność arabska o 600 tysięcy. 

KONSUL ZBYSZEWSKI W OBRONIE ŻYDÓW POLSKICH. 

. WARSZAWA. 16-8. PAT. Dnia 24 b. m. końsul Rzeczypospolitej Pol- 
skiej w Jerozolimie p. Zbyszewski interwenjował jako zastępca doyen, imie- 
niem korpusu konsularnego u zastępcy wysokiego komisarza w sprawie 
ochrony życia i mienia obywateli obcych i personelu placówek. Pozatem p. 
Zbyszewski odwiedzał zagrożone pobliskie kolonje, zamieszkałe przez żydów 
polskich. 

Interwencja rządu St. Zjednoczonych 

WASZYNGTON, 26 VIII. PAT. Sekretarjat stanu polecił ambasadorowi Stanów 
Zjednoczonych w Londynie gen. Dawesowi wyrazić w Foreign Office żywą nadzieję 
na to, że rząd brytyjski wyda niezwłocznie zarz dzenia, mające ną _cel - 

owodowego 20 groszy. 
PE TETATŁIKK EEBORAÓÓCAC: | 

tatem zmiany  orjentacji, jeżeli tak 

wolno mówić o polityce angielskiej. 

Gabinet Mac Donalda postanowił 

dojść do porozumienia ze Stanami 

Zjednoczonemi podczas, gdy rząd 

Baldwina stosunki te zaostrzył. Jed- 

nakże Ameryka w zwycięskim pocho- 
dzie opanowania Świata niezbyt gorą- 

co uścisnęła wysuniętą dłoń. Rozmo- 
wy nad rozbrojeniem na morzu, któ- 

re miałyby być pierwszym wyrazem 

harmonji anglo- amerykańskiej są 

jeszcze muzyką dalekiej przyszłości i 

to właśnie skłania Anglję do  nieu- 
stępliwości na gruncie europejskim. 

Przyjmując bowiem plan Younga 

przewidujący utworzenie Banku Re- 

paracyjnego zgodziłaby się Anglja na 

usadowienie się kapitału amerykań- 
skiego mocno w Europie. Z drugiej 

strony Labour Party zawsze krytycz- 
nie zapatrywała się na współpracę 

angielsko - francuską, twierdząc, że 

Ścisły sojusz z Francją zbytnio krę- 

puje Anglję. Takie zdaje się są przy- 

czyny uporu p. Snowdena. Sam on 
się zresztą wyraził, że nie chodzi mu 

o finanse lecz o zasady i b) Amery- 
ka aczkolwiek oficjalnie niereprezen 

towana w Hadze zainteresowana jest 
w planie Younga _przedewszystkiem 

dlatego, iż gwarantuje on zwrot dłu- 

gów a secundo zapewnia w postaci 

Banku Reparacyjnego hegemonię #- 
nansową Stanów Zjednoczonych w 
Europie. 

Francja również za nteresowana 
jest w planie Younga, gdyż pokrywa 

on w całości dług francuski wobec 

Ameryki a secundo ułatwia dojście 

do porozumienia z Niemcami. 

Sytuację Niemiec w Hadze 'można 

porównać do  przysłowiowei skóry 

niedźwiedzia. „Zadaniem "konferencji 
jest likwidacja skutków wojny a więc 

finansowe uregulowanie problemu 

odszkodowań, polityczne załatwienie 

Sprawy  przedterminowej ewakuacji 

Nadrenji. Ponieważ rachunek finanso- 

wy nie został uskuteczniony tem sa- 

mem Francja odmówiła określenia 

terminu ewakuacji Nadrenji co wy- 

sunięte zostało „przez Niemcy jako 

warunek przyjęcia przez nich plan= 
Younga. 

Oprócz tego sprawę komplikuje 

zbliżający się termin 1 go września. 

W dniu tym miał wejść w życie plan 

Younga, w razie jego przyjęcia : przez 
Anglję, Francję, Włochy,  Belgję i 
Japonię. Snowden jednak się nież zga- 

dza a więc Niemcy właściwie powinni 

zapłacić ratę według planu Dawesa. 

Min. Stresseman ogłosił deklarację, 

że moralnie Niemcy czują się zwol- 

nione od obowiązku płacenia ;według 
planu Dawesa i prosi wobec zbliża: 

jącego się terminu © ustalenie jakiegoś 

prowizorjum. Jednocześnie ;w prasie 

niemieckiej ukazały się wiadomości o 

zachwianej pozycji Stressemana co 

ma na celu wywrzeć presję na obra- 

dujących w Hadze ponieważ min. 

Stresseman twierdzi że jest jedynym 

człowiekiem z którym Francja może 

dojść do porozumienia. Z chwilą gdy 

ustąpi przyjdą do głosu nacjonaliści 

w Niemczech a wtenczas żegnaj na 

zawsze Locarno. : 

Jakiż tedy będzie final konieren- 

cji w Hadze? Według wszelkiego 

prawdopodobieństwa aby uniknąć 
skandalu zerwania obrad konierencja 

zostanie zamknięta protokułem usta- 

lającym zapłacenie przez Niemcy га- 
ty odszkodowaniowej według fwyso- 

kości ustalonej w planie Younga z 

tem że dalsze rokowania w tej mate: 

rji będą się toczyły po sesji  genew- 

skiej.) 
Konflikt chińsko - sowiecki. 

Wszelkie próby porozumienia iw za- 

targu o kolej Wschodnio - Chińską 

nie doprowadziły do skutku. Depesze 
codziennie przynoszą wiadomości o 

potyczkach i przygotowaniach Zwojen= 

nych obu stron które gnie wydają się 

być groźne. 

Jeżeli chodzi o powody to bylo 

ich już poddostatkiem aby wojra 

regularna się rozpoczęła. Tymczasem 

bolszewicy mimo odgrażania się nie 

ryzykują rozpocząć działań wojennych 

a Chińczykom nie są one wcale po. 

trzebne, kolej bowiem jest w ich re- 
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ECHĄ KRAJOWE Katastrofa 
NIEŚWIEŻ. 

— Wojsku cześć. 27 pułk ułanów tego 
roku tak w dniu imienin 15-go sierpnia jak i 
urodzin 8-go sierpnia nie był w domu, dzień 
święta pułkowego obchodzono znacznie skro 
mniej, niż w latach poprzednich, a zato 15 
czyli dzień żołnierza polskiego świętowano 
wraz z innymi pułkami bardzo uroczyście. 

Rozpoczęło się od mszy polowej na połu 
koło Horodziłówki o dwa kilometry od No- 
wogródka. Na wzgórzu zbudowano ołtarz 
polowy, a na rozległem polu na przestrzeni 
kilkunastu hektarów stanęły wszystkie od 
działy, a więc 25 p. uł. z Prużan, 26 p. uł. 
z Baranowicz, 27 p. uł. z Nieświeża, 3 p. 
strzelców konnych z Wołkowyska, wreszcie 
9 DAK z Baranowicz pod dowództwem pułk. 
Skotnickiego. Przed ołtarzem zajęli miejsc 
wojewoda p. Beczkowicz, wiceprezes 
okręgowego p. Par fjanowicz, gen. Ki 
1 przedstawiciele centralnych władz wojewó- 
dzkich z różnych dykasterji; dalej stanęli 
zaproszeni goście i licznie zabrana: publicz- 
ność. 

„Rozpoczęło się od podniesienia sztandaru 
państwowego na wysoki maszt przy ołtarzu; 
ianfarzyści odegrali rejnał, oddziały sprezen- 
towały broń a artylerja oddała strzały ho- 
norowe. Po mszy św. odprawionej przez ka- 
pelana wojskowego i po jego kazaniu prze 
mawiali do żołnierzy pułk. Skotnicki i wo- 
jewoda Beczkowicz, poczem pułki pod do- 
wództwem pułk. Koiszewskiego złamały szy- 
ki i ruszyły do defilady, którą przyjmował 
pułk. Skotnicki w towarzystwie p. wojewody 
Beczkowicza i gen. Kesslera. 

: Dla laika same patrzenie było rozkoszą, 
dla znającego się choć trochę na sprawach 
wojskowych przyjemność jeszcze większa. 
Postawa wojska, wyćwiczenie, wygląd koni 
i td. były wprost doskonałe. Po ciężkim 
bardzo terenie defilowały trzy pułki w galo- 

ie, czwarty zaś cwałem jak też i artylerja. 
'О zaoranej ziemi i to pod rwały kónie z 

kopyta, wykazując siłę i wytrenowanie. A 
znowu równiutkie rzędy jeźdz ców świadczy 
ly o ich wyćwiczeniu. i 

Takiej defilady nie widział nietyfko No- 
wogródek, ale wogóle my wszyscy nie mie- 
liśmy szczęścia oglądania masy kawalerji i 
to tak świetnej. я 

__ Po zakończeniu defilady wkrótce śpieszyć 
trzeba w drugą stronę Nowogródka, rów- 
nież o parę kilometrów na zawody Brygady. 
Widzów dużo mimo pewnych trudności - 
komocji wynikłych wskutek odległości. Ca- 
łość toru wyglądała bardzo ładnie; porządek 
również bardzo dobry. 

Zawody rozpoczęły się od konkursu „O- 
twarcia'”* dla oficerów. Przeszkody były dość 

łatwe, to też specjalnie wielkiego. zaintere- 
sowania ten konkurs nie wzbudził. | na- 
pod otrzymał ppor. Woszczyński z 26 p.uł. 

I por. Błasiński z 3 p. strz. k., ill por. Bu- 
szkiewicz z 25 p. uł. 

Po oficerskim nastąpiły 
cerskie. I nagrodę zdobył ogn. Wroński z 
9.DAK., II wachm. Kola z 26 p. uł., III wach. 
Rodzion z 25 p. uł.., IV wach.. Kondej z 27 
73 x EU Wilk z 27 p. uł. 

zakończył zawody pierwszego dnia rotm. 
Gajewski. odbywając ćwiczecja: na su 
URS SE 

© dniu pełnym wrażeń nastąpiła prawie 
dwudniowa przerwa. Część 2080. Dowtóciia 
do domu, inni rozjechali się po bliskiej okoli- 
cy, a wojsko powróciło prędko do miejsc 

Z uż w R godzin mimo wiel- 
4 zenia musiały iały iść 1 
SUE ćwiczenia. B= 

iszący te słowa miał sposobność sj ić 
owe dwa-dni -gościnnie przyjnowańy przeć 
oficerów „27 p. uk: Przyglądając się życiu 

    

  

zawody podofi- 

    
   

. obozowemu, z przyjemnością stwierdziłem przychylny stosunek ludności cywilnej 
wojska, zaczynając od hr. OsRourke'z. a: Wsielubiu serdecznie i gościnnie przyjmujące 
go cały sztab „Brygady, a skończywszy na 

f al E zadowolonych z 
1 a pewnych, że ż i о nie stanie ych, że żadria krzywda im 

sobotę wieczorem znowu Ni gró- 
dek zaroił się; zaczęli się zieżdzać |bcścia na bal wydany przez Brygadę dla uczczenia obywatelstwa cywilnego. Okazały bal odbył 
się w wielkiej sali teatralnej, Efektowne de. 
s suknie, dobór towarzystwa, 

SZVS o razem sp iło, ż a - 8 s AC prawiło, że zabawa uda 

2 niedzielę popołudniu znowu tłumy po- 
ciągnęły na pole Bracianki. W tym dni A. 
wody były jeszcze ciekawsze. Zaczęło się od 
władania białą bronią I nagrodę otrzymał 2 Ueda 2 z 3 p, st. k., Il płut. [an. 
owski ze Szwadronu Pionerów wać Rokita 2 26 p. uł, nerów, Il wachm. 

! Nastąpiły bardzo efektowne ćwiczenia 
gimnastyczne 300 szeregowych z 3 p. st. 
konnych pod dowództwem por. Wolańskiego 
Na stoku góry rozstawione białe postacie 
gimnastyków, poruszające się w takt muzy 
ki dawały wyjątkowo miły widok. ^ 

Zaledwie 7 gimnastyczny zszedł z pia 
cu zawodów y wpadł szwadron CKM 26 
p. uł. pod dowództwem rotm. Biełona. Po- 
czątkowo szwadron maszerował w różnych 
tempach, poczem spi ię i rozpoczął ©- 
gień z czterech ka » maszynowych. 
Szybkość ataku była wprost zdumiewająca. 

Ostatnim i najciekawszym z konkursów 
był konkurs o puhar wędrowny Wschod- 
nio - Kresowego Klubu jezdy. Przeszkody 
znacznie trudniejsze i bardziej męczące, 
gdyż należało tor na tych samych koniach 

dwa razy. Występowały tu zespoły 

  

   

   

  

   

  

  

« nego. Można znaleźć pomieszczenie 

poszczególnych pułków i zespoły też wal- 
czyły o zaszczyt posiadania puharu. Pierw- 
sze miejsce zajęła ekipa 3 p. strz. k., u- 
zyskując 48 punktów karnych: drugie otrzy- 
mał 26 pł uł. z 60 p. k. i trzecie 25 p. uł. 
z 65 p. k. Indywidualnie I miejsce zdobył 
por. Tuchołka z 26 p. uł.., II por. Blaszyn- 
ski z 3 p. strz. kon.. Wobec dużego współ- 
zawodnictwa konkurs ciągnął się i tego dnia 
dość długo tak, że już zmrok zapadł, gdy 
z chrzęstem wjechała baterja konna. Ćwi* 
czenia artyleryjskie dla ogromnej większości 
widzów, którzy nigdy czegoś podobnego nie 
widzieli, były atrakcją nielada; dowodził ćwi 
czeniami kpt. Federko. 

W czasie trwania popisu artyleryjskiego 
i powtórnych ćwiczeń szwadronu linjowego 

zespół jeżdzców do biegu myśliw- 
ometrowego. Tu zwyciężył por. 

Kociejowski z 3 p. strz. k., drugie miejsce 
zajął por. Gierasiuk z 27 p. uł. i trzecią 
por . Lewicki z» 9 DAK. 

Na zakończenie szwadron pionerów WY- 
sądził z ogromnym hukiem specjalnie na to 
zbudowany most. 

Gdy zwyciężcy stanęli w długim szeregu 
panowała  . ciemność zupełna, roświecana 
jedynie światłami reflektorów  samochodo- 
wych. Tryumiatoržy otrzymali bardzo ładne 
i cenne nagrody. 

I znowu rozjechaliśmy się na wszystkie 
strony, unosząc z sobą wspomnienia bardzo 
mile spędzonych chwil i szczere uznanie dla 
ko pracy, jaka jest kładziona w woj- 
sku, 

Z prawdziwą przyjemnością można po- 
wiedzieć: „Wojsku cześć”. Dom. 

— Inspekcja gospodarstw skomasowa- 

nych. 0420 da 2 tagi w powiecie Nieś- 

wieskim wiceminister Reform Rolnych p. 

Kopczyński w celu zlustrowania gospo- 

darstw skomasowanych pozostających pod 
opieką sejmiku. P. wiceminister definitywnie 

ustalił, że sejmik nieświeski otrzyma w ro- 

ku bieżącym 24 tys. zł. na akcję zagospoda 

rowania gospodarstw skomasowanych. 

wiceministrowi towarzyszyli w objeździe po 

wiatu p. Bokun naczelnik Wydziału Rolnic- 

twa z Urzędu Wojewódzkiego, inspektor go 

spodarstw skomasowanych z min. Reform 

Rolnych oraz agronom powiatowy p. Skot- 

nicki. i : 

Kolo Ziemianek. W związku z unr 

fikacją organizacyj rolniczych zmieniły się 

trochę formy pracy Związku. Ziemianek i 

Kół Gospodyń Wiejskich, choć praca pozo- 

Stała ta sama co i przedtem. Dawniej Koło 

Žiemianek i Kolo Gospodyń Wiejskich stano 

wiły jedną całość, obecnie formalnie rozdzie 

lify się na dwie organizacje, jednakże wszy- 

stkie panie z Koła Ziemianek w dalszym cią- 

gu są członkiniami Koła Gospodyń Wiej- 

skich. i nawet przeważnie stanowią ich za- 

rządy. Dla ostatecznego wyjaśnienia wątpli- 

wości i nakreślenia pianu dałszej pracy od- 

było się zebranie Nieświeskiego Koła Zie- 

mianek 22-go pod przewodnictwem wicepre- 

zeski p. starościny Czarnockiej i przy udziale 

p. Górskiej, przedstawicielki zarządu woje- 

ódzkiego będącej duszą całej organizacji 

2 rska w dużym referacie przedstawiła 

dzisiejszy stan organizacyjny, przez obecne 

na zebraniu panie kompletnie zaakceptowa- 
ny. Jak dotąd, tak i na przyszłość prowa- 

dzić się będzie praca kulturalna na wsi; a 

więc będą przedszkola, kursy kroju i szycia. 

gotowania, hodowli drobiu i t.d. słowem or- 

ganizacja będzie się starała o podniesienie 

poziomu. kulturalnego gospodarstw wiejskich 

Praca cała będzie ściśle związana z Okr. 

Tow. Org. i K.R., to też na zebraniu obecny 

był prezes p. Jeleński i z nim wszystko uzgo 

dnione zostało. Czynne działaczki z pośród 
naszych ziemianek mają piękne i rozległe 
zamiary; chodzi przedewszystkiem o to, że- 
by zdołały pociągnąć cały szereg innych 
pań mieszkających na wsi, a niebiorących 
niestety żadnego udziału w życiu społecz- 
nem. 

   

    

    

  

GŁĘBOKIE. 
— Gimnazjum polskie koedukacyjne. W 

imnazjum polskiem koedukacyjnem im. Unii 
ubelskiej w Głębokiem, które mieści się 

przy ulicy Warszawskiej Nr. 110, są jeszcze 
wolne miejsca 'w klasach 3-ej, 4, 5, 6 i 7-ej. 
Kancelarja gimnazjum codziennie przyjmuje 
zapisy tak uczniów jak i uczenic do dnia 
2 września. Dodatkowo powakacyjne egzami 
ny wstępne — dnia 3 września. Rok szkolny 
jak w całem państwie, rozpocznie się w 
dniu 3-go września uroczystem nabożeńst- 
wem. 

Gmach szkolny, wyłącznie służący dla 
celów szkolnych, gruntownie retnontuje się. 
Zakłąd zaopatrzony jest odpowiednio w po 
moce naukowe. Bibljoteka szkolna w tym 
roku zwiększyła się o 379 tomów nowych. 

Miejscowość zdrowotna, okolica urocza. 
Projektuje się internat od nowego roku szkoł 

prywat 
ne. Ceny utrzymania niedrogie. Płaca za na- 

  

ukę miesięcznie 30 zł. Niezamożni korzysta- 
ja z ulg. 

KZEOMECACZEZ EZM 

Lekarz-Dentysta Ch, Krasnosielski 
- Wielka 21 
WZNOWIŁ PRZYJĘCIA od g. 92 

i 4i pół—7 i pół. 

kolejowa pod Kolonią 
NA LINJI PARYŻ—WARSZAWA, 

PARYŻ, 25 sierpnia (PAT). Dziś o godz. 8 min. 4 zrana pociąg pośpieszny Pa- 
ryż— Warszawa Nr..D. 23 wjeżdżając na stację Buir pod Kolonją, wykoleił się. Loko- 
motywa i 7 wagonów, w tej liczbie trzy zagraniczne, wyrzucone z szyn . 8 

osób zostało zabitych, zaś 10 odniosło ciężkie a kilkadziesiąt lżejsze raty. Pociągi ra- 

tunkowe z Kolonji i Dueren przybyły na miejsce katastrofy, przywożąc lekarzy, straż 

ogniową i personel sanitarny. 
O szczegółach katastroiy Biuro Woliia podaje co następuje: 

NA MIEJSCU KATASTROFY. 

Pociąg pośpieszny, idący z Paryża do Warszawy, wypełniony był niemal do 
ostatniego miejsca. Katastrofa wydarzyła się w odległości około 500 mtr. od stacji Buir. 

W miejscu tem prźeprowadzane były roboty około naprawy toru, tak że pociągi w tem 

miejscu kierowane były na linję boczną. Maszynista, prowadzący pociąg Paryż—Warsza- 

wa, otrzymał w Dueren pisemny rozkaz, ab yna tym odciaku zwolnił bieg pociągu, 

'ednakże podróżni i świadkowie stwierdzają jednozgodnie, że pociąg w tem miejscu 
jechał z szybkością okoto 90 klm. na godzinę, z czego należy wnioskować, iż maszynista 

nie zastosował się do zwolnienia biegu. Miejsce katastrofy przedstawia się strasznie. 

Lokomotywa, wyrzucona szyn, leży przewrócona, wagon bagażowy i wagon poczto- 

wy wyrzucone zostały. na nasyp 8 mtr. wysokości i wiłoczone jeden w drugi. Na- 

stępny wagon klasy Il został zupełnie zmiażdżony, dalsze wagony zostały mniej lub 

więcej uszkodzone. Wagon sypialny stanął wpoprzek toru kolejowego. 
Personel ratunkowy pracuje nad otwieraniem drzwi. wycinając zamki przy 

pomocy palników  acetylenowych. Ponieważ praca ta jest bardzo uciążliwa, przystą- 

piono do zrywania dachów z wagonów, aby w ten sposób wydobyć z wewnątrz zabi- 

tych i rannych. Na miejsce katastrofy przybyły pociągi ratunkowe z Kolonįji i 

Akwizgranu, przywożąc 60 urzędników i 100 sanitarjuszy. Ludność miejscowa bierze 

udział w akcji ratunkowej. Do wieczora trudno było stwierdzić ostateczną ilość zabitych. 
Krąży pogłoska, że zostało zabitych 12 osób, a 30 odniosło ciężkie rany. Konidu- 

ktor, prowadzący pociąg, kierownik wagonu bagażowego i posługaczka zostali zabici. 

Palacz ocalał w ostatniej chwili, wyskakując z lokomotywy. Szpital w Buir okazał się 

za małym, aby pomieścić zabitych i rannych, tak, że iżej rannych transportuje się do 

szpitali okolicznych, nawet do Kołonji. Porozumienie służby kolejowej i  sanitar- 

nej z rarfnymi natrafia na duże trudności, ponieważ mie mówią Oni po niemiecku. Są 

to przeważnie Francuzi i Polacy. Pomiędzy pasażerami francuskimi znajdowali się 

członkowie paryskiego klubu pływackiego, którzy jechali na zawody do Berlina i War- 

szawy. jednemu z zawodników szczątki wagonu zdruzgotały nogi. Reszta zawodni- 

ków ocalała. Ruch kolejowy na tym odcinku został skierowany drogą ogólną. Pra- 

ce nad usunięciem szczątków rozbitego pociągu trwać będą około 2-ch dni. Na 

miejsce katastrofy przybył wiceprezydent dyrekcji kolejowej w Kolonji z kilku wyż- 

szymi urzędnikami. й 
ZABICI I RANNI OBYWATELE POLSCY. 

DUEREN, 25 sierpnia (PAT). W szpitalu w Buir znajduje się wśród zabitych i 

rannych cały szereg osób, pochodzących z Polski, których mazwiska niestety, w Ко- 

munikatach niemieckich są przeważnie zniekształcone. Wśród zabitych znajdują się: 

Adrjanna Gąsiorowska z Paryża i Leopold Polkowski z Krakowa. Wśród ciężko ran- 

nych znajdują się: Kohn, jadący do Warszawy, Lederman, jadący z Marsylji do Polski, 

Marja Hince, jadąca z dzieckiem z Poznania, dziecko zostało lekko ranne. Wśród lekko 
rannych znajdują się: Jan Gąsiorowski, Romana Korzeniowska, Agata Stadnicka, Julia 

Kowalczyk z Przemyśla, Jak Kulik z Warszawy, Rubin Scharischer z Warszawy. Poza- 

tem wśród lekko rannych znajduje się Rudoli Meyer z Tallina, jadący za paszportem 

dyplomatycznym . "+ Republiki estońskiej. 

USTALENIE PRZYCZYNY KATASTROFY I ILOŚĆ ZABITYCH OFIAR. 

KOLONIA, 26-8 PAT. Oficjalnie podano do wiadomości, że w ciągu mocy dzisiej- 

szej z pod gruzów pociągu pośpiesznego Paryż— Warszawa, który wykołeił się wczo- 

raj pod Dueren, wydobyto zwłoki 4 dalszych ofiar katastrofy, których tożsamość nie 

mogła być ustalonh. Maszynista Nordehaus, który odniósł ciężkie „obrażenia, zma w 

ciągu nocy dzisiejszej. Ogólna ilość zabitych wynosi obecnie 13 osób. Na podstawie ofi- 

cjalnego stwierdzenia, biuro Wolifa podaje jako powód wykolejenia się pociągu, zbyt 

szybki przejazd zwrotnicy przy wjeździe na stację Buir. 

ZARZĄDZENIE MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH. 

WARSZAWA, 26.8 PAT. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poleciło telegraficz- 

nie władzom konsularnym kołońskim zająć się ofiarami katastrofy kolejowej w Bur i 

zawiadomić Mittisterstwo Spraw Zagranicznych o szczegółach oraz ustalić liczbę ofiar 

Z pośród obywateli polskich. ; 
* 

Lista rannych i zabitych obywateli polskich 

BERLIN, 26—8. Pat, Jak „się dowiaduje korespondent PAT w Berli- 

nie, konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonji dziś włeczorem był w 

posiadaniu następującej listy obywateli polskich, zabitych lub rannych w 

czasie katastrofy pociągu pośpiesznego Paryż — Warszawa: 

Zabici zostali: Józet Weissmann, elektrotechnik, zamieszkały w Pary- 

żu, Maks Lederman, kupiec zamieszkały w Marsylji, Adrjanna Goslorowska 

z Paryża i Aleksy Ciesielski, urzędnik kolejowy z Warszawy. Pozatem 

wśród zabitych znajduje się niejaki Grunstein, przy którym nie znaleziono 

papierów. - jedynie-w kieszeni jego-znajdowała się kartka, na której napi- 
sane było nazwisko i „Warszawa”. Przypuszczają, że Grunstejn był oby- 
watelem polskim. : 

Ranne są również dwie studentki wilnianki 

W szpitalu Burgenhospital w Kolonji znajdują się następujący ranni 
obywatele polscy: Gąsiorowski, krawiec mąż zabitej Adrjanny z Paryża, 
Weronika Pietrakiewicz, zamieszkała w Paryżu, udawała się  prawdopo- 
dobnie w towarzystwie również rannej i znajdującej się w tym samym 
szpitalu Heleny Wójcikowskiej z Warszawy do swoich rodziców, zamiesz- 
kałych w Warszawie, Bajla Block i: Rachela  Rantior, obie z Wilna, stu- 
dentki w Paryżu. W szpitalu Buehr znajduje się Agata Stadnik i Juljan 
Kowalczyk. Nie jest rzeczą pewną, czy powyższa lista może być zamknię- 
ta, gdyż przeszukiwania gruzów pociągu trwają w dalszym ciągu. 

Lof Zeppelina dookoła świata 
NOWY YORK, 26 -8. PAT. Sterowiec „Zeppelin“, przeleciawszy nad 

San Francisco, skierował się na zachód, zmierzając lecieć wzdłuż wybrzeża 
aż do Los Angeles. : 

Liceum Handloge Żeńskie 
S$. PIETRASZKIEWICZÓWNY w Wilnie 

Żeligowskiego 1 m. 2. 
Przyjmuje zapisy kandydatek ze szkół średnich lub zakładów równorzęd- 

nych. Warunki przyjęcia: 
a) ukończenie liceum ogólnokształcącego, 

b) я 6 vlas gimnazjum (ewent. 3 kursów seminarjum), E 
c) A średniej szkoły zawodowej. | 

m Kur: dwuletni. Opłata miesięczna 35 zł. Szkole przysługuje prawo 
zwrotu wpisowego za dzieci funkcjonarjuszy państwowych: s 

Kancelarja otwarta codziennie od godz. 11--2-ej = 
w ww wy 

- 

   
    

referat prasowy. Nie wiemy kto 

Szczegóły fragedji na Azorach 
Raport mjr. Kubali 

Mir. Kubala złożył szeiowi depar- 
tamentu aeronautyki w dniu 20 b. m. 
raport treści następującej (w skró- 
ceniu): 

Na podstawie, komunikatu instytutu 
meteorologicznego w Paryżu i po te- 
lefonicznem porozumieniu się z biu- 
rem meteorologicznem w New Yorku 
wystartowal śmy z lotniska Le Bour- 
get dnia 13. 7. 1929 r. o godz. 3.45 
w-g. czasu Greenwich. Biorąc pod u- 
wagę warunki atmosferyczne samolot 
nasz, posiadający szybkość własną 
155 km. godz. powinienby przybyć do 
New Yorku w ciągu 42 godzin. 

Start samolotu odbył się pomyśl 
ni : po 800 mtr. biegu maszyna oder- 
wała się od ziemi. Po 20 minutach 
zredukowaliśrny obroty silnika z peł- 
nych na 1900, osiągnąwszy wysokość 

200 metrów. 
W godzinach 4,45—5,30 ziemia 

pokryta była mgłą, powietrze b. noś- 
ne, spokojne, wysokość lotu—100 
metrów nad mgłą. 

O godz. 6.48 opuściliśmy brzegi 
Francji, przelatając nad, Quiberon a o 
g. 1130 do 9 przy obrotach silnika 
1850 mineliśmy 1. okrętów, z których 
kilka usiłowało z nami rozmawiać. 
Pogoda cały czas piękna i wiatr po- 
myšlny, powiększający średnią Szyb- 
kość samolotu do 180 km. godz. Aż 

do godz. 17:ej lot odbywał się w wa- 
runkach b. pomyślnych. Statki „lta- 
koc“ i „Iadjana“, spotkane przez nas 

między innemi, wyznaczyly i podały 

nam przez radjo nasze pozycje: O g. 

17-ej w odległości 2200 km. od Pa- 

ryża silnik zaczął strzelać i przery- 
wać, przyczem tracił obroty. Ponieważ 
temperatura wody Oraz ciśnienie ben- 
zyny i oliwy były normalne, doszliś- 
my do wniosku, że zepsuły się mag- 
neta. Skłoniło nas to do zaniechania 

Kiika dni temu w prasie wileńskiej, a 

między innemi i w naszem „Słowie”, uka- 

zał się komunikat Izby  Przemysłowo-Han 

dlowej w Wilnie podający do wiadomości, 

że w Czasie takim to a takim (wymieniono 

daty) „odbędzie się w Lublanie (Jugosła- 

wja) czwarty targ pod nazwą „Lublana w 

jesieni; urządzony przez Targi Międzyna- 

rodowe w Lublanie i t.d. i t.d.". 

Musimy zaznaczyć, że „komunikat” po- 

wyższy trafił na łamy „Słowa” przez niepo- 

rozumienie. 

Dotychczas informacje o tem, co wyżej 

cytowano, ukazywały się u nas w 

rubryce „nadesłane”. Przychodziły one z 

biur i agencyj reklamowych — były płatne. 

Nie wiedzieliśmy dotąd, że do zadań i 

celów nasze wileńskiej Izby Przemysłowo- 

Handlowej należy także reklamowanie tar- 

gów i wystaw urządzanych tu ówdzie po 

świecie. 
Może z następnych, komunikatów do- 

wiemy się o nowych zainteresowaniach Iz- 

by. 

Jest ponoć przy lzbie jakiś wydział czy 

tam nim 

kieruje, to jedno wiemy, że ten „wydzial“ 

chce być bardzo aktywnym. 
Izba w danej chwili robi, zdaje się, nie- 

wiele. Zajęta jest sprawami personalnemi już 

od kilku dobrych miesięcy. Wydział czy re- 

ferat prasowy czuje się w obowiązku infor- 

mowac prasę. 
Materjału dotyczącego Izby brak. Nie- 

wiadomo, czy wogóle kiedykolwiek będzie. 

Usprawiedliwić istnienie biura  praso- 

wego — trzeba. Nadesłał ktoś reklamowe 

pismo okólne, — wydaje się o niem „komu- 

nikat“. 

Można oczekiwać, że w przyszłości, gdy 

tych pism okólnych zbraknie, będziemy w 

komunikatach Izby Przemysłowo-Handlowej 

otrzymywali wiadomości, przypuśćmy, © 

okradzeniu jakiegoś magazynu jubilerskiego 

w Paryżu lub o wypadku samochodowym 

jakiejś gwiazdy filmowej w Los Angelos, a 

w najlepszym razie, ile że o wiłeńską Izbę 

chodzi — kronikę policyjną wileńską. 

Tyle samo akurat będą te wiadomości 

miały wspólnego Z działalnością łzby, co 

komunikat reklamujący Targi w Lublanie, 
który nam kilka dni temu przysłano. 

dalszej drogi w kierunku New Yorku 
i do skierowania się na Azory. 

Do godz. 19-ej obroty silnika 
spadły jeszcze bardziej, wahając się 
od 1300 do 1850 obrotów na pełaym 
gazie zamiast 2100. Od Azorów 
dzieliło nas 250 klm., jak wynikało z 
naszej pozycji  wyznączonej przez 
spotkany w tym czasie statek „Na- 
renta“. Zdecydowaliśmy się lecieć da- 
lej i nie wodować obok statku, po- - 
nieważ z wyspy Fayal z którą sko- 
munikowałem się przez radjo, nade- 
szła wiadomość, że znajduje się tam 
plac sportowy, na którym można lą- 
dować. Jak stwierdziłem już po kata- 
strofie plac ten położony pomiędzy 
domami miasta zupełnie nie nadał- 
by się do lądowania samolotu, zarów- 
no ze względu na zbyt małe wymia- 
ry—150 m. dług.—jak i na położenie 
wewnątrz miasta, 

O godz. 21-ej przelecieliśimy nad 
Graziozą, mając 1200 do 1800 obro- 
tów na pełnym gazie itracąc stale wy- 
sokość. Z tego też powodu  porzuci- 
liśmy zamiar dotarcia do Fayal, od- 
ległej o 50 klm., natomiast zaczęliś- 
my wypuszczać benzynę ze zbiorników, 
poszukując jednocześnie miejsca do 
lądowania ną Graciozie. Po dwukrot- 
nem okrążeniu wyspy mjr. Idzikow- 
Ski wybrał pole obsiane zbożem. W 
czasie wypuszczenia benzyny, która 
zawierała pewną domieszkę „chemicz- 
ną, obniżającą temperaturę silaika w 
czasie ruchu a bardzo szkodliwą dla 
płuc uległem zatruciu gazem i straci- 
łera przytomność. 

Przy lądowaniu, gdy już samolot 
toczył się po ziemi nastąpiła katastro- 
fa: pole w połowie swej długości 
przedzielone było niskim kamiennym 
murem i zupełnie z powietrza nie- 
widocznym, na ten mur wpadliśmy z 
dużą szybkością, poczem maszyna 
przewróciła się do góry podwoziem. 
Muszę zaznaczyć, że Grazioša jest b. 
górzystą wyspą o bardzo zierównej 
powierzchni pozbawiona miejsc do lą- 
dowania. 

Z licznych małych pól, to, na któ- 
rem lądowaliśmy, było najdłuższe. 
Wszystkie pola otoczone są murami 
kamiennemi, uniemożliwiającemi lądo- 
wanie na przestrzeni kilku sąsiadują- 
cych razem pól. Bezpośrednio po ka- 
tastrofie pośpieszył nam z pomocą 
jeden ze znajdujących się wpobliżu 
mieszkańców i starając się odpiąć. 
pasy mjr. Idzikowskiego, który rów- 
nież był nieprzytomny,  wszedłszy , 
irzez drzwiczki do wnętrza samolo- 
ta zobaczył mnie, a nie mogąc (z 
powodu nieznajomości systemu od 
pania klamry pasów) uwolnić mjr. 

I zikowskiego wyniósł mnie najpierw 
z samolotu. Potem nie mógł się już 
zająć ratunkiem mjr. Idzikowskiego, 
ponieważ zbiorniki zaczęły płonąć i 
wybuchać. Płatowiec spłonął całkowi- 
„ie, a jedynie silnik, nie zbyt uszko» 
dzony, nadawał się do zabrania. 

Pogrzeb mjr. Idzikowskiego odbył 
się następnego dnia na koszt rządu 
portugalskiego, a 15.7 zwłoki — ргле- 
wieziono na polski statek „Iskra“. 

Przytomność odzyskałem dopiero 
w 13 godzin po wypadku. Przyczyną 
sprzecznych i niedokładnych  wiado- 
mości o katastrofie było niedomaga- 
nie połączeń telefonicznych między 
Graciozą a innemi wyspami, oraz 
brak radjostacji na Graciozie. 

(—) Kubała, mir. pil. 

— ее MAGRZYŃ В 
Бпу ulicy Wielkiej do odstąpienia. B 
owiedzieć się w Biurze Ogłoszeń a 

Stefana Grabowskiego. Garbarska 1, 
tel. 82. KE B 

  

į Doktor Lewin i 
(Choroby, dzieci) m 

WZNOWIŁ przyjęcia chorych od go: 
dziny 9—10 i od 4 i pół—6. 

Zawalna 28, tel. 5-85. 

  

Wiatr, para czy benzyna?... 
Я Ludwik Szwykowski: „Krótki 

а podręcznik žeglarski“. Suto ilustro- 
wany. Na oddzielnej planszy skła- 
danej Instrukcja Żeglarska za- 
twierdzona przez zarząd naszego 

Wojskowego Yacht-Klubu w ma- 
ju 1925 r. bibljoteczki Sportowej 
tomik podwójny 6 — 7. Str. 68. 
Warszawa, Główna Księgarnia 
Wojskowa. 1929. 

Kompletny — jako żeglarz — laik 
i nieuk, mogę jedynie coś napisać.. 4 
ropos ukazania się w tych dniach 

„Podręcznika Żeglarskiego" napisane- 
go przez wytrawnego znawcę przed- 
miotu, zapalonego żeglarza - amatora 
który — niech przypomnę — sam w 
zwykłej jolce wiślanej popłynął swo- 
jego czasu z Warszawy, Wisłą i Bał- 
tykiem do Szwecji i w jólce wiślanej 
wrócił ze Szwecji do Warszawy. 

Sportsmenem jest zawołanym 
Ludwik Szwykowski, dyrektor wileń- 
skiego oddziału Banku Gospodarstwa 
Krajowego. I nietylko „ pod żaglem* 
na wodzie, choćby na morzu, czuje się 

w swoim żywiole. Z automobilem, z 

nartami jest dyr. Szwykowski zżyty, 

jak mało kto.... : 

Jaž bym się miał wdawać choćby 

tylko w dyskusję z jednym dziś w Pol- 

sce z najwytrawniejszych teoretyków i 

praktyków żeglarstwa? Gdy np.: dyr. 
Szwykowski pisze stanowczo i bez 
żadnych zastrzeżeń: „Zasadnicze pra- 

  

widło kierowania żaglami brzmi: bom 

powinien znajdować się na przekątni 

kąta, tworzonego przez dany kurs i 

Kierunek wiatru”... to — to chybaż 

nie mnie bądź potakiwać głową bądź 

z nieprzyzwoitem wyrywać się — po- 

wątpiewaniem czy tak istotnie jest! 

Wobec książki dyr. Szwykowskie- 

go przypadła mi najmilsza rola. Prze- 
czytać ją z żywem zajęciem. Bo czy 
to dyr. Szwykowski „pisze o żegludze 
pełnemi wiatrami albo o żeglowaniu na 
łodziach bezpokładowych lub  półpo- 
kładowych, bądź na morzu, bądź na 
rzekach, czy opisuje różne typy stat- 
ków żaglowych etc. pisze zawsze inte- 
resująco o zajmujących rzeczach. 

Jeżeli pozwoliłem sobie dać jakby 
„trywolny” tytuł niniejszemu memu sy- 
gnalizowaniu pojawienia się rzeczy aż 

p. nadto poważnej i traktującej o poru- 
szaniu statków przy pomocy żagla, co 
już ma za sobą bitych sześć. tysięcy 
lat. Przeleciało mi mimowoli przez wy- 
obraźnię zestawienie trzech sposobów 
lokomocji po morzu. Cobym wybrał? 
Czy wiatr „wydymający żagle a ujarz 
miony przez człowieka i uńoszący go 
w obranym przez żeglarza kierunku, 
nawet z szybkością przez żeglarza nor- 
mowaną? Czy parę poruszającą koła 
parostatku? Czy benzynę wprowadza- 
jącą w ruch najpotężniejsze motory? 
Jeż li chodzi o mój osobisty gust, to 

t 
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Port w Cherbourgu nad Kanałem 
La Manche, naprzeciw angielskiego 
Southamptom. należy do arcydzieł 

ss ta : 
operowanie i posiłkowanie się „ujarz- 
mionym* wiatrem wydaje mi się 
czemś... szlachetniejszem! To przecie 
jakby igranie z jedną z najpotężniej- 
szych sił przyrody... z żywiołem!... To 
coś szlachetnie „naturalnego* w prze- 
ciwieństwie do sztucznego wy- 
twarza jakiejś siły, co mnie naprzód 
pcha. 

Oczywiście, że to: egzaltacja, sen- 
tyment, „poetyczność* wcale nie na 
twarzania jakiejś siły, co mnie naprzód 
miejscu. 

A jednak... niech opowiem drobny 
epizod z moich dawnych włóczęg po 
lądach i wodach Europy. Pozostał mi 
na zawsze w pamięci jako moment 

pierwszego mego zetknięcia się... z że- 
glarstwem, jako moment, co niewątpli- 
wie rozstrzygnął o mojej predylekcji 
dla „prucia tal' morskich 'a choćby 
oceanu na żaglowcu, właśnie na ża- 
glowcu. 

Jakże to tam brzmi motyw z „Ho- 
lendra“ Wagnera? Wspaniały motyw 
ilustrujący niezrównanie rozpętanie się 
morskiego żywiołu. Słyszę go zda się 
w tej chwili, ów motyw — mam go 
w uszach.... 

O wiele skromniejsze, tysiąckroć 
bagatelniejsze, było to, com ja sam 
przeżył. 

  

sztuki inżynierskiej. 
Założony przez słynnego Vaubana 

w 1686 r. ukończony został aż dopie- 
ro w roku 1858-ym. Napoleon I-szy 
stąd chciał wyruszyć jeżeli nie na pod- 
bój to na upokorzenie, pobicie i złama- 
nie Anglji. Tu chciał mieć swoją bazę 
operacyjną dla... wznowienia cudów 
dokonanych w Egipcie — jak brzmią 
własne jego słowa wyryte na cokóle 
pysznego, konnego pomnika cesarza. 
Pomnik stoi tu u morza, na wybrzeżu 
morskiem, nawprost ratusza; cesarz 

ma rękę wyciągniętą z wymownym 
gestem w stronę Anglji, vers le 
perfide de Albion. 

Port zaś w Cherbourgu zamyka od 

strony morza, daleko od brzegu, na 

wiele kilometrów rzucona w pełne mo- 

rze: dige'a, wyrażając się „po nasze- 

mu*', poprzeczna, niebywała wysoka 

grobia kamienna. U dna morskiego 

szerokość jej wynosi 200 metrów a zaś 

szerokość nad powierzchnią morza 

dosięga przeszło 60 metrów. Pod dzia- 

łaniem wód morskich i dzięki wpły- 
wom atmosferycznym kamienna ta 
grobla stała się jednym, zwartym m o- 
nolitem, którego już sama długość 
czterech tysięcy metrów niemało impo- 
nuje. 

Kolos. Do „cudów šwiata“ možna- 
by go śmiało zaliczyć. 

Dnia tego kiedyśmy ja i przyszły 

  

mój szwagier, towarzyszący mi w wy- 

cieczce do Anglji,  peregrynowali 

wczesnym rankiem po porcie Cher- 

bourskim oglądając jego „troje dzi- 

wów”, doniosły były akurat gazety 

miejscowe, że Ut wielkiej digi rzuconej 

w morze odbywać się będą manewry 

torpedowców. Е : 

A gdyby tak na ową rewię poje- 

chać? Rzecz widzenia warta' Osobli- 

wie na pełnem morzu. 

Pojechać... ale czem?  Niewątpli- 

wie kursować muszą w taki dzień mię- 

dzy portem a digą jakieś parostatki, 

jakieś motorówki... 
Gdy tak idziemy i rozglądamy się 

wpada nam w oko stojący u quai 

prześliczny nieduży jachtowy dwuża- 
Bi Wysmukły, wiotki, elegancki. 

ko, jak to mówią, rwie, Maszt głów 
ny niesłychanej wysokości. Dobrze 
tizeba zadrzeć głowę aby sięgnąć 

wzrokiem do samego wierzchołka. Car 
łą załogę stateczku stanowią dwa ty- 
powe „wilki morskie", same warte 
oglądania. Siedzą bezczynnie i lulki 
kurzą. 

Pytamy: 
— A co to za przemiły żagłowczyk? 
Odpowiadają: 
— Une goėlett. 3 
Ješlibym był już: wówczas choćby 

tylko przejrzał „Podręcznik żeglarski” 

dyr. Szwykowskiego, byłbym się ba 
daj w przybliżeniu zorjentował, że to 
był rodzaj szkunera. Goćlettą bowiem 
nazywają Francuzi i holenderskie oraz 

niemieckie schonery albo schoonery 

tudzież angielski pilot-boat'y. 
Pierwszy raz w życiu zobaczywszy 

goćlettę, nuż my gapić się. Okrutnie, 
nam się spodobała. Gdy zaś okazało 
się, że można takim właśnie statecz- 
kiem pojechać... na manewry torpedow 
ców — tośmy się oczywiście ani przez 
jedną chwilę z bardzo zresztą sympa- 
tycznemi wilkami morskimi nie targo- 
wali. 

Cóż to była za jazda! Cóż za pęd! 
Zaledwieśmy ją wydostali z portu, 

kiedy nasz jacht nie rozwinie szybko- 

ści, dalibóg, zawrotnej... rekordowej! 
I znowu, jeślibym wówczas choć 

odrobinę był bieglejszy w sprawach 
żeglarskich, byłbym wiedział, że goć- 
letta jest najniepezpieczniej- 
s z y m żaglowcem dla jazdy po morzu. 
Osobliwie gdy nadleci nagle i niespo- 
dziewanie — un 

Co to jest un grain? 
Spostrzegłszy, że jeden z naszych 

wilków morskich raz i ćrugi popatrzył 
na niebo — najkompietniej. pogodne! 

— i drugiemu coś pokazał, zaintereso: 
waliśmy się: co też mógł dojrzeć cie- 
kawego? : 

Popatrzył raz jeszcze, przełożył w 

swoją krótką fajeczkę w gębie z lewa 

na prawo i nie śpiesząc się rzekł: 

Voila un grain qui 

arrive. 
A „un grain* jest to chmura nie- 

duża nadlatująca z bajeczną szybko- 
ścią z wichrem okrutnym, deszczem a 

grain. 4 
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„KUREK G0SPODAKU 
Lem na Ziemiach Wschodnich 

Ruch wydawniczy w Wilnie ostat- 

niemi czasy wzmógł się nieco, przyno- 

sząc kilka nowych prac, przeważnie 

o charakterze regjonalnym, poświęco- 
nych studjom warunków i stosunków 

, na ziemiach wschodnich. W odróżnie- 

niu od prac miernych, pod któremi, © 
boko dzieł wysoce wartościowych, ugi 

nają się naprzykład półki księgarni 

warszawskich, wydawnictwa wileńskie 

mają tą dobrą cechę, że przedmiot ba- 

dania ujnowany jest zazwyczaj bardzo 

« poważnie, w opracowanie wkłada się 

dużo znajomości rzeczy a przedewszy- 

stkiem nie interes materjalny, obliczo- 

ny na kalkulacji zbytu (na wydawni- 

ctwach wileńskich nikt jeszcze nie za- 

robił) pobudza tu do inicjatywy, lecz 

dążenie do wyświetlenia tej lub innej 

sprawy w zrozumieniu potrzeb regjo- 

nalnych. 

  

Do kategorji tych wydawnictw zali 

czyć należy pracę p. Stanisława Brzo- 

stowskiego 0 lnie na ziemiach wscho- 

dnich („Len w Polsce na ziemiach 
wschodnich ', Wilno, 1929 r. str. 102; 

wydawnictwo Sekcji Iniarskiej Zwią 

zku Przemysłowców Polskch w Wi- 
lnie). 

Potrzeba takiej pracy odczuwana 

była oddawna, zwłaszcza, kiedy czyn- 

niki miarodajne bliżej zainteresowały 

s'ę możliwościami produkcji i przeróbki 

Inu w województwach wschodnich i 

ten właśnie wzgląd pobudził Sekcję 

Iniarską Z-ku Przemysłowców Polskich 

w Wilnie do wydania rozważanej ksią 

žki. 

Jak na wstępie nadmienia wyda- 
wnictwo praca p. Brzostowskiego po- 

trąca o wszystkie fazy produkcji i ob- 

róbki Inu. Rzeczywiście na całość ksią 
żki składają się następujące rozdziały: 

obszar zasiewu lnu, obroty handlowe 
włóknem i siemieniem lnianem, kieru- 

nek rozwoju Iniarstwa, zasady uprawy 

lnu, uprawa lnu, siew, okres wzrostu i 

sprzęt lnu, zasady obróbki, rosz enie 

"i moczenie, suszenie i mechaniczna 

"obróbka Inu, handel lnem, siemie Inia- 

ne. Już sama mnogość tych zagadnień 
wskazuje 'na'to, że?0' wyczerpującem 

ujęciu przedmiotu na stu stronach nie 
mogło być mowy. Rozumiał to autor, 

stwierdzając, że jest daleki od prze- 

świadczenia, że praca jego wyczerpuje 

zagadnienie lniarskie wschodniego re- 

jonu, dążył jednak do tego by stała się 
ona przyczynkiem do bliższego pozna- 

nia tematu. Cel ten wydaje się nam cał- 

kowicie przez autora osiągniętym. 

Do wyczerpująco ujętych rodzia- 

łów zaliczyć należy te, w których zgru 

powany jest materjał statystyczny (rol 

niczy i techniczny). Materjał ten autor 

poddał szczegółowej analizie i zaw- 

dzięczając temu można nim operować 

już bez ryzyka popełniania tych błę- 
dów, które niestety wypierały poprze- 
dnie z każdego niemal uzasadnienia 
tej lub innej sprawy związanej z Iniar- 
stwem. Dalej zainteresować musi każ- 
dego Iniarza podjęta przez autora pró 

"ba zszeregowania podstaw do standa- 
ryzacji włókna lnianego ziem wschod- 

„‚ @В а szczególnie do ustalenia typów 
 Jęjascowego włókna z podaniem miej- 

Scowości uprawy i przeróbki każdego 
z nich. Odnośny dość duży rozdział 
(„o handlu Inem') polecamy specjal- 
nej uwadze czytelnika. 

Omawiając zagadnienia  Iniarskie 

natury ogólnej p. Brzostowski wypo- 

wiada szereg uwag, nad któremi nale- 

żałoby się głębiej zastanowić. Zupełnie 

słuszną wydaje się nam przestroga 

przed kryzysem w lniarstwie w zwią- 
zku z wykonaniem reformy rolnej. 

Skomasowany i upełnorolniony włoś- 

cianin, powiada autor, będzie miał mo 

żność stanąć wobec nakazów kultury 

rolnej. W tym momencie zacznie on ro 

zumować tak, jak dziś rozumuje pod 

względem celowości uprawy Inu na- 

sza większa własność rolna. Stąd ja- 

snem jest, że rzeczą wagi pierwszorzęd 

nej powinno być, aby organizacje rol- 

nicze już teraz,podjęły najszerszą аК- 

cję, uświadamiającą drobnego rolnika 

o tem co o uprawie i obróbce Inu powi 

nien on wiedzieć, by uprawy lnianej 

nie zarzucit“. P. Brzostowski jest zda- 

nia, że istotniejszym u nas zagadnie- 

niem jest poprawianie istniejących u- 

praw lnianych, niż ich zwiększanie w 

obecnych naszych stosunkach. 

Książka p. Brzostowskiego czyta 

się z zainteresawaniem i niewątpliwie 

przyczyni się do pogłębenia znajomo- 

ści naszych warunków i metod produk 

cji i przeróbki lnu oraz handlu Inem, 
a zarazem do odszukania właściwych 

dróg prowadzących do poprawy stanu 

w tej dziedzinie. Dodać tu muszę, 

[EM WSLKODNICH 
wślad za prof. Bratkowskim, že jako 

zasługę policzyć należy autorowi, że 

mimo to, iż książkę swoją oparł na do- 
świadczeniu własnem umiał on zesta- 

wić poszczególne momenty  Iniarstwa 

naszego z  lniarstwem zachodniej i 

wschodniej Europy i powołując się na 

obszerną literaturę zagraniczną i kra- 

jową wskazać w niej te rzeczy, które u 

nas mogą mieć zastosowanie, a które 

dotąd były bagatelizowane bądź niedo 

ceniane. * 

Do omówienia poszczególnych tez, 

wysuniętych przez p. Brzostowskiego 

w związku z produkcją, przeróbką i 

handlem Inem jeszcze wrócimy. Tu 

chcielibyśmy zaznaczyć, że układ tema 

tów w książce nie wydaję się nam wła- 

ściwym, praca bowiem przeistacza się 

jakby w podręcznik, wówczas gdy ańi 

to było zamiarem autora ani też praca 

tego charakteru niema. Należałoby ra- 

czej już na wstępie dać rozdział na- 

przykład pod tytułem „wiadomości 

wstępne”, w których omówioneby zo- 

stały elementarne wiadomości o lnie, 

warunkach wzrostu, glebie, właściwo- 

ściach i t.p. Pozatem zauważyliśmy kil- 

ka błędów nie odnotowanych w „er- 

ratach". Jest to do naprawienia w na- 

stęzpnem wydaniu, I - sze bowićm już 

jest na wyczerpaniu, co świadczy o ak- 

tualności sprawy i zagadnień poruszo- 
nych przez autora. 

  

Harski. 
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Katastrofa autobusowa pod Olkienikami 
Kilkanaście osób rannych 

Wczoraj przed południem na dro- 
cze z Wilna do Olkienik w robližu 
miejscowości Pierciupie miała miejsce 
katastrofa autobusowa, w wyniku 
której szereg osób odniosło rany i 
obrażenia ciała. 

Autobus marki „Studebacker'*, na- 
leżący do przedsiębiorcy Wańkowicza 
i prowadzony przez niego mimo nie- 
posiadania prawa  jazdy— wpadł do 
rowu. 

Jak widać szybkość, z jaką, jechał 
auiobus była dość znaczna, gdyż ша- 

Polsko-litewskie porozumienie w sprawie rozmów 

szyna przewróciła się, przyczem nad- 
wozie zostało potrzaskane. Rannych 
przewieziono do Wilna i umieszczono 
w szpitalu żydowskim. 

Na miejsce katastrofy wyjechał 
zast. komendanta P. P. na pow. Wil.- 
Trocki podk. Mirek. 

Jak się dowiadujemy obok p. 
Wańkowicza siedział szofer pracują- 
cy na tej maszynie, z czego wynika, 
że p. Wańkowicz siadł za kierownicę 
aby „przejechać się". Czeka go, za to 
surowa kara. 3 

granicznych 
Ostatnio doszło do porozumienia z 

władzami litewskiemi w sprawie umożli- 
wienia ludności wioczeń na linji granicznej. 

Od I września zainteresowane organy 
graniczne będą udzielały zezwoleń na wi- 

dzenie się krewnych zamieszkujących po 
obu stronach granicy z tem że przy roz: 
mowach będą obecne przedstawiciele władz. 

Miejscem tych widzeń ustalono miej- 
scowości: Druskieniki i Orany. (n) 
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Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

г ‹ та 259 VIII. 1620 r. 

Cišnienie SE 
średnie w m i A 

1 

Temperatura |, jg; 
"rednia * 

Opad za do- ) 
bę w mm. | 18.5] 

Wiatr ! Zachoėn 
przeważający | 

Uwagi: pochmurno, przelotne deszcze 

Maximum za dobę 4- 123C. 
Minimum za dobę + 19 C 

Tendencja barometryczna: spadek, następnie 
wzrost ciśnienia.g% 
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najczęściej gradem. Zaledwieś ją doj- 
rzał, jak puńkcik na niebie, — już jest 
nad twoją głową! 

No i nadleciał-że ów „grain* zda- 
wało się z błyskawiczną szybkością. 

* Momentalnie — przy niebie * dookoła 
najzupełniej pogodnem — pod torma|l- 
ną ulewą. Wilki nasze ledwie zdążyły 
nam krzyknąć: „Kłaść się!', kiedy na- 
sza goćletta, chwycona przez piekielny 
jakiś wicher, dosłownie położyła się 

xja miotających nią falach. Nieskończe: 
nie wysoki maszt był już na poziomie 

  
  

| morza — a my leżeliśmy na płytkiem 

Ž| 
1 

  

dnie jachtu uczepiwszy się kurczowo 
| klamer przytwierdzonych ad hoc do 

burty żaglowca.. 
| Aniśmy się spostrzegli, jak zaczęły 
/rzelatywać po nas fale. Piękny dały 

h odpór znakomite angielskie water- 
Prooty, które się wówczas, podobnie 
jak najprzepyszniejsze angielskie korty 
i pledy, taniej się kupowało w porto- 
wych miastach Francji niż w  Angiji 
samej. Jeżeli nas jednak nieprzemakal- 
ne płaszcze uchroniły od przemoknię- 
cia „do suchej nitki* to od nadmiaru 
emocji tak byliśmy zlani potem, że za 
rzętelną kąpiel starczyło. 

Ach, cóż za emocja, co za nieza- 
pomniany moment w życiu: lecieć bez 
Pamięci, na zbity łeb, w płytkim jach- 
ciku, uczepiony do bortu, dosłownie 
włóczony przez szalony wicher twarzą 
po rózbałwanionych morskich falach! 
Co za wrażenie! Co za dreszcz niesa- 
mowity! 

  

Jak długo „taszczyło'* nas tak po 
falach, z masztem leżącym na morzu? 
Co tam musiały nasze wilki morskie 
dokazywać aby się nasz  žaglowiec.. 
do reszty nie przewrócił? Dość, że — 
na szczęście — wyładowywanie się 
ostrej, minjaturowej burzynki zwanej 
„un grain“ nie trwa długo. 

Wyszliśmy z tego żeglarskiego in- 
termezza żywi i cali, tylko, jak się rze- 
kło, ze wspomnieniem jednej z niepow- 
szednich emocyj na życie całe. 

A z digi Cherburskiej, u której wy- 
lądować, zwłaszcza przy niespokojnem 
morzu, do której „przybić* z golettą, 
na którą dostać się po karkołomnych 
żelaznych schodkach  przyczepionych 
do granitów — nie jest rzeczą tak łat- 
wą jakby się zdawać mogło; a z digi 
Cherbuskiej, Zz jej  60-metrowego 
grzbietu, cóż to za widok byt na ma- 
newrujące pod pełną parą i całe w ar- 
matnich dymach torpedowce i wspie- 
rające ich ewolucje dwa, trzy statki 
wojenne! 

Lecz to wszystko chyba bardziej 
jeszcze do rzeczy nie należy? 

Wszelako niech mi wolno będzie 
mieć choć cień nadziei, że mi niniejsza 
dygresja będzie wybaczona. Gdy cho- 
dzi o zwrócenie uwagi na 
dobrą, a tak rzadką w naszem orygi- 
nalnem pismiennictwie książkę —wszy 
stkie drogi, jak mówi przysłowie, pro- 
wadzą do Rzymu. Cz. I. 

  

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy 
jąl nowomianowanego dowódcę KOP z Wi- 
lejki ppłk. dypl. J. Wiatra. į 

— P. Strzemiūski odwołany z Łodzi. 
Dowiadujemy się, że starosta grodzki na m. 
Łódź p. Ignacy Strzemiński, b. starosta wi- 
ieński został decyzją Min. Spr. Wewnętrz- 
nych odwołany z Łodzi i mianowany staro- 
stą pow. Piotrkowskiego. 4 

— Dyr Romocki reprezentowač będzie 
w Poznaniu Izbę Wileńską. W dniu wczo- 
rajszym rozpoczęły się w Poznaniu obrady 
zjazdu polskich izb przemysłowo-handlo. 
wych. Na zjazd ten z ramienia wileńskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej wyjechał dy- 
zektor izby p. Romocki. i 

„ — Dalszy ciąg lustracyj sanitarnych. 
W dalszym ciągu przeprowadzanej obecnie 
lustracji przedsiębiorstw _ użyteczności pu- 
blicznej komisja sanitarna pod przewodni. 
ctwem nacz. woj. wydziału zdrowia zlustro- 
wała: cukiernię Rudnickiego przy ul. Rudni- 
ckiej, hotel „Sokołowskiego* przy ul. Nie. 
mieckiej i zakład fryzjerski przy ul. Wileń- 
skiej 3. | й 

Właściciel „zakładu fryzjerskiego został 
ukarany, właścicielom pozostałych przędsię- 
biorstw pozostawiono termin na przepro. 
wadzenie zmian. Т 

, 
ž 

WOJSKOWA 
„— (b) Kto chce zostać alina“ Matu- 

rzyści uczniowie szkół średnich w wieku od 17 do 22 łat, którzy chcą zostać ofigerami 
piechoty, artylerji, kawalerii lub inych то- 

do dnia 3 września r. b. 
dzajów broni winni 
wnieść podania do szkoły podchorążych piechoty w Ostrowiu Mazowieckim dzie odbędzie się pierwszy rok nauki ' р%]пе] dla wszystkich rodzajów ; Бгоп!. auka i utrzymanie bezpłatne. Dot szkoły zostaną 

   

   
przyjęci ci, którzy złoża egzaminy konkur. sowe z historji, geografii, matematyki i fi. 

Do podania należy dołączyć świade- vo szkolne. metrykę. życiorys, Zaświad. czenie lekarskie, moralności. wawdpcie ro dziców, o odbytych kursach wojskowych i 
o stosunku do służbv wojskowej, 1 ° 

— Zmiany w garnizonie wileńskim. Na 
miejsce ustępujacego zastępcy dowódcy 5 2. D. Leg mjr. H. Gorgonia mianowany z0- 
stał dotychczasowy zastępca 1 p. p. Leg 
ppłk. Bornstaedt. 

Ё 
—, (a) Zmiana na stanowisku dowó cy w 1 p. p. Leg. Z dniem 5 w RARE nowisko zastępcy dowódcy 1 P. p. Le b i muje b. adjutant i! S Su dokies Marszałka Piłsudski ppłk. Wenda, który i > ak 
ać ais ie l: wyż. 

— (a) Szef sztabu 6 brygad: K > * * 
“ 0 2 dypl. Stabicki po OpušzĖ zi Bet wego stanowiska został przydzielony do 12 na stanowisko dowódcy kom. 

baonu KOP. 
panji. 

KOLNA 

„— (0) Zapisy dzieci do blicz Szkół powszechnych m. Wilna rj da I września r. b. wstępują w okres wieku i obowiązku szkolnego wszyst dzieci, turo- dzone w roku 1922 j od tej daty będą one podlegały przymusowi szkolnemu w ciagu 7 lat, t. i; do końca roku szkoł go 1935—36. Zgodnie z tem inspektorat i na m. Wilno podaje do 
sprawie wykon i 

    
    
   

      

  

SŁOWO 

ź SĄDÓW 
Fatalna trzynastka 

Naogół biorąc sprawozdawca  są- 
"dowy niechętnie  przysłuchuje się 
kradzieżówkom t. t.“ sprawom o 
kradzież, są jednak i w tej kategorji 
sprawy niezwykle ciekawe. Nie z 
punktu widzenia kodeksu karnego a 
życiowego. Weźmy choćby sprawę 
rozpoznawaną wczoraj przez Sąd 
Okręgowy. 

Zupełnie młody jeszcze chłopczy- 
na W. Sienkiewicz staje pod zarzutem 
dokonania aż trzynastu kradzieży, a 
trzej starsi obywatele: Adam i Broni- 
sław Szwajkowscy oraz Wł. Jagiełło 
pod zarzutem przyjmowania na prze- 
chowanie i na sprzedaż rzeczy skra- 
dzionych przez Sienkiewicza czyniąc 
z tego proceder. 

Przestępstwo ciężkie trzyna- 
Ście kradzieży, gdy się jednak dowie- 
my, że w ośmiu wypadkach skradzio- 
ne zostało sadło, chleb, stary cho- 
mąt lub trochę mąki sytuacja przed- 
stawia się nieco pomyślniej dla tych 
co „uczynili z tego proceder". 

Wszystkich kradzieży dokonał 
Sienkiewicz w folwarkach lub wsiach 
gm. turgielskiej i solecznickiej. Był 
parobkiem w maj. Andrzejówna znał 
okolicę, właził nocą do spichrzy oko- 
licznych, a łup oddawał za byle co 
swoim... powiedzmy opiekunom. 

Na sprawie przyznał się do sze- 
regu kradzieży i opowiedział co i za 
le sprzedał. 

Paserzy, rzecz jasna udawali nie- 
winiątka. Kupowali nie wiedząc, że 
kupują kradzione i żadnego z nich 
nie zdziwił fakt posiadania przez bie- 
dnego parobka coraz to innych prze- 
dmiotów i wiktuałów posiadanych i 
w większych nieraz ilościach. 

Obrońca Sienkiowicza mec. Woro- 
tyński podkreślił zupełnie słusznie, 
że wina jego mocodawcy nie może o 30 
Spadać tylko na niego, a więzienie 
nie będzie dlań tym uzdrowiskiem 
dla spaczonej przez złych ludzi du- 

SZY: 
Obrońca * Jagiełło mec. Lityński 

Oraz pozostałych mec. 5 

Žemczugow prosili o zastosowanie 

cz. | art. 616 i możliwie łagodną ka- 

rę. W rezultacie Sąd skazał Sienkie- 

wicza na 2 i pół lata domu poprawy 

a pozostałych po osiem miesięcy 

więzienia z zaliczeniem aresztu ;/pre- 

wencyjnego. : у 

* Powództwo cywilne  wytoczone 

przez jednego z wielu poszkodowa- 
nych zasądzone zostało solidarnie od 
wszystkich oskarżonych z wyjątkiem 
Jagiełły. 

GRADO OOZTEWRORKONAŁCAKCKÓ0 

zapisy odbywać się będą w dniach 29 

5 i 3 ais w kancelarji kierownictwa 
publicznych szkół powszechnych m. Wilna 

w czasie od godz. 8 do godz. I po południu. 

W roku bieżącym obowiązek szkolny 

będzie bezwzględnie stosowany: a) wiopec 

wszystkich dzieci, urodzonych w latach 1921 

i.1922; 2) dzieci roczników starszych, Uro- 

dzonych w latach od 1916 do 1920 włącznie, 

które w roku szkolnym ubiegłym  uczę- 

szczały już d ły. 
Boy zap śni dziecka do szkoły na- 

leży przynieść ze sobą metrykę urodzenia 

dziecka lub inny dowód, dający możliwość 
stwierdzenia prawnie daty urodzenia dziecka. 

Rodzice, zamierzający uczyć swe dzie- 

ci w domu, w szkołach średnich lub szkołach 

prywatnych winni kierownictwom  publicz- 

nych szkół powszechnych odnośnych obwo- 
dów złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 
pismienne . oświadczenie z  wymienieniem 
imion i nazwisk dziecka i ojca, daty urodze- 
nia dziecka, adresu jego zamieszkania i spo- 
sóbu zamierzonego nauczania w ciągu roku 
szkolnego 1929—30. : { 

Dzieci, których rodzice nie zapiszą Sa- 

  

   

mi do szkoły, będą zapisane do szkół pow- 2 
szechnych z urzędu, a rodzice winni nie po- 
syłania dziecka do szkoły zostaną pociągnię- 
ci do odpowiedzialności. 

— Przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
W związku z rozpoczynającym się rokiem 
szkołnym aktualną staje się jedna z bolą- 
czek gnębiąca zarówno młodzież szkolną 
jak i rodziców. Mamy na myśli sprawę roz- 
poczynania nauki w szkołach o godzinie 8 
rano. Ażeby trafić przed tą godziną do szko- 
ly, nieraz dość odległej, dziecko musi wstać 
po szóstej zaraz. Z dziećmi wstać musi mat- 
ka lub ojciec (ceżko w dzień pracujący) 
aby przypilnować je. W rezultacie cały dom 
zmuszony jest zrywać się zbyt wcześnie tak 
zupełnie jakgdyby przesunięcie rozpoczęcia 
pracy stanowiło wielkie trudności. 

System zbyt wczesnego wstawania si- 
łą rzeczy rujnuje organizmy psychicznie i 
fizycznie, gdyż warunki życia miejskiego 
nie pozwalają dzieciom na wczesne kładze- 
nie się , to też maksimum głębokiego snu 
przypada na godziny poranne to jest wła- 
śnie wówczas, kiedy muszą już wstawać. 

Budzenie dzieci o 6—6.30 zimą, kiedy 
anuje jeszcze noc, nie może być wskazane. 
W kwestji tej wypowiadałi się już pedago- 
dzy, lekarze i rodzice, jak dotąd niestety, 
bez rezultatu, może jednak z czasem sprawa 
ta RA się ze zrozumieniem władz szkol- 
nych. 

— (b) Nowy lekarz szkół żydowskich. 
Prezydent miasta po rozpatrzeniu przedło. 
żonych mu kandydatur na stanowisko rejo- 
nowego lekarza szkół żydowskich postano- 
wił powierzyć to stanowisko dr. Berliner- 
blaumowi, odrzucając w ten sposób lanso- 
wana przez niektóre czynniki kandydaturę 

dr. Szerniania. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

—- (a) Bezrobocie. Liczba bezrobotnych 
według ostatnich danych wynosi 2600 osób. 
Bezrobocie się zmniejszyło o 56 osób. 

SZKOLNA. 

— Szkoła „Dziecko Polskie“ i Przedszko- 
le pod kierun. Stefanji Swida. przeniesiona 
do większego lokalu przy ul. Mickiewicza 11 
m. 11 (wejście gdzie kino „Lux*) w zwią- 
zku z tem są jeszcze wakanse. Wiek dzieci 
od 4 do 11 lat. 

Zapisy trwają do 3-go września godz. 
1 — 21 4.30 — 5.30 pp. Zajęcia rozpoczną 
się 16. 9. 

— 8 kl. koedukacyjne gimnazjum im. Ta- 
deusza Czackiego z prawami szkół państwo- 
wych, ul. Wiwulskiego 13 gmach własny. 
Typ humanistyczny z oddziałem matematy- 
czno - przyrodniczym. Zapisy do wszystkich 
klas i klasy wstępnej przyjmuje kancelarja 

. od godz. 11 — 1 i4 — 5. 
— 8 kl. Koedukacyjne Humanistyczna Gi 

szkolne- mnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, 
  

Szatkowski i ! 

  

RDWOKAT 

stanisław SADKOWSKI 
długoletni Członek Okręgowej Komisji Ziemskiej w 

Wilnie, zmarł w Truskawcu w dniu 23 sierpnia r. b. 

PRZEWODNICZĄCY 
Okręgowej Komisji Ziemskiej. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

LUDWISARSKA Nr. 12. 
— Zajdź pan, z łaski swojej, kiedykol- 

wiek na dziedziniec domu Nr. przy ulicy 

SPORT 
Echa ostatniej niedzieli. 
Ubiegła niedziela Ut: w sporcie 

i Znii i zyczem we “ d z don N licy 

polskich nietnal galęziach SPOTU zano- Lt dwisarskiej, powiedział mi temi dniami 

towano wręcz ks wyniki. sa en jeden z łaskawych moich czy- 

jędzypaństwowe kobiece spotkanie telników.  .  . ы Pa DI 

I Pain ios Polska — Czechosłowacj+ | Nic więcej, sy zajdź, obejrzyj i 

rozegrane w Kr. Hucie dało nam wspaniałe opisz. To tej ay Temacik dla „prze- 

zwycięstwo w stosunku 73,5 : 32,5. chadzki* ca kiem w SWOI е 

Rewelacją były wyniki Walasiewiczów- | aka jak najuprzejmiej u- 

„ bieg 60 mtr. 7,6 sek. (rekord światowy miałem, memu informatorowi i poszedłem. 
wyrównany nowy rek. Polski),f 100 mtr.— Chryste Paniel Coś podobnego! W środ- 

12,8 sek. (rek polski) i 200 mtr —26,6 sek. ku a zowódi sie wam 
(rek. olski). W zawodach tych wzięła u- woli SL = eba się nigdy 

dział Konopacka: Matuszewska. denórwować. Spokojnie! Systematycznie! 

Wyścig automobilowy we Lwowie ną Zaraz, zaraz, jak to tam na Ludwisarskiej 

dyst. 20 klm. dał wyniki następujące: w ka- pod numerem ou we. 

tegorji wozów wyścigowych 1) Dawidow- Ano było, a jes ia ° 

ski (Matop. Kl. Aut.) na „Bugatti* 53,21 Maly dziedzińczyk, Ot, kilkanaście sąż- 

sek. (przeciętna szybkość 152,152 klm. na ni kwadratowych, wśród murów, murów 

  

i tak wilgotnych, że wilgoc bijącą od nich 
godzinę) 2) Ripper „Bugatti“ 145,(22 kim. czuć pod gołem niebem stojąc. 

W kateg. wozów sportowych: 1) w a Dokoła podwórza mieszkania, mieszka- 
mowski na „Alta Romes“ (przec 

kim.) 2) hr. M. Potocki na „Austo 
lerze* (przec. 118,752 kim.). | 

Zaznaczyć należy, że wynik D: 

skiego jest lepszy niż zeszłoroczny 

-Daim- nia i jeszcze raz mieszkania. 
Po prawej ręce od bramy pompa. Ko- 

awidow- rzystają z niej mieszkańcy domu i nietylko 
Liefelda oni, bo i ludzie z ulicy—sąsiedzi. 

O 4 kroki od studni „kotuch*, a obok 

Kolarstwo miało niemało emocyj z nieza e я zasię tabi 

ji 6-godzi Dynasach. szystko to razem w stani 3 

Б'Ё›"Ё'теЁц“ЁЁЁ'Ё?Ё“ЁвЬЁ%'З‹…'ЁЁ‹„‚ z czoło- niechlujstwa, takich. brudów i stęchlizny, 

wymi uczestnikami biegu dokoła Polski na że— wypowiedzieć trudno. 

e po: tej a dziedzińca bije w nos 

wyciężył Michalak (Legia) przebywa” taki, że choć uciekaj. ° 

jąc wo godzia 206,665 Kimi jadąc z prze- Nazywa się: ze w ama 

ciętną szybkością 339 klm. na godzinę. „Mało tego. c po z a) 

Zwycięzca dookoła Polski. Stefański zajął rami 12i 14 przy Ludwisarski ai uje 

drugie miejsce, Groncewski trzecie. się znany przechodniom przesmyk. W tym 

W biegu tem co pół godziny rozgry- to przesmyku płynie sobie Koczerga. 

wano finisz, a prócz tego odbyło się Sze- Właściwie nikt nie wie napewno czy to. 

reg finiszów nadprogramowych o nagrody Koczerga czy nie, a a. gn > 
ne osoby. nieznajomości jej kierunku każdy rowek z 

O a me powiodło się nam lubością Koczergą nazywają. 
w spotkaniu z Belgami. Przegraliśmy mecz Ale w danym wypadku poprzestańmy 
ten w stosunku mimo to padło ną tem, że to Koczerga płynie między wy- 

szereg rekordów 4 gs 2 pa m: wyżeją domami przy Ludwi- 
—5:32,6, sztafeta 4 x pań sarskiej. й 

335!3.2.0 Зя Otóż oai Miną deja ma 
e ater-polo wygrali belgowie w który właśnie opisuję, urzą sobie natu- 

saika 10:0. ; E 2 ralną kanalizację. Poprostu połączył ubika- 

Piłkarze mieli w niedzielę niemało cje ustępowe z rzeczką. ( 

dzianek, Koczerga to ma do siebie tam wiaśnie 
arszawianka bije na swoim boisku gdzie mija mury dowcipnego kamienicznika, 

leadera ligi Wisłę w stosunku 3:2. Stołecz- że jest gruntownie zamuloną, zarośniętą 

na „Polonia“ we Lwowie bije „Pogoń* brudem i... już nie wiem czem. : ; 

(2:0) mimo, że ta jest lepszą, EKS.uzysku- === Wydaje przytem taką woń, że nawet z 

je na swoim boisku remisowy wynik z Leg- pony za płotu patrząc, dłu- 

:1). go u: & 

2 U lisiowstwo klasy A. w Łodzi zdoby* „A ponadto wzdłuż brzegów „dopływu* 

wa bezapelacyjnie ŁTSG. mając rekordowy Wilji spacerują sobie spokojnie takie stwo- 

stosunek bramek 101:20. ОН п_еп&ц‹; m. które widokowi uroku 
W Wilnie ogromną sensacją był 10-cio nie aj ‚ 

i i 5-ciobój pań o mistrzowstwo Teraz wyobraźmy sobie naturalną ka- 

wł AI 4 * za domu p= Ludvisarakie Nic wię- 
ierwszym zwycięża ieczorek cej! Tylko wyobraźmy ь 

G Sup.) ao do Polski, lepszy W jaki sposób mogły dotąd pot 

niź dotychczasowy Cejzika. Wynik Wieczor- się podobne brudy, podobne siedlisko cho- 

ka 7040,88 ptk. rób, zarazy, jest dla mnie niezrozumialem. 

„Mistrzowstwo w _ 5-cioboju zdobywa Dzieje się to w dobie stanowczych 

pewnie Lewinówna (2758 pkt.) mając po za (czasem zbyt stanowczych) zarządzeń władz 

konkursem w pchnięciu kulą wynik lepszy zmierzających do uhygjenicznienia osiedli 

niż Konopacka. Szczegóły tych konkurencij ludzkicn. ( 

podamy jutro. Po wsiach malu 

nies) 

je się domy na biało, 
W. T. bo to podobno zdrowiej, ula ich mieszkań- 

EIO YE ców; w Wilnie pozwała się na istnienie w 
śróamieściu domów, w których po pierwsze 

727, 0157: wapna nie używa się wogėle, a jesli nawet 
i używa, to nie na wiele się ono zdaje | 

Opisuję posesję przy Ludwisarsciej i 
panujące tam porządki dlatego, żeby przy- 

Egzaminy wstępne od 3 września. Przy RK wglądnięcie w nie władz sanitar- 

gimnazjum Kursy_dła dorosłych. : wę Wydaje mi się, że dla zdrowia miesz- 

a fauli Omano mac pie wi: Mów, sk td Mika <aSN 
* * З е ю IE wypróżnić, przi i и 1 В 

S, Au ae IO Н WE czasu, uniemożliwić ludziom dostęp do niego. 

zatwierdzenia przedłożonego. władzom bud. 
žetu l 2 

— PIECE duru nie została COMIC 
zlikwidowana. Pomimo wysiłków władz sa- > # 
nitarnych epidemja duru nie daje się całko- TA Oami a S 
wicie zlikwidować. Wprawdzie wypadków © dowakiep o psłaadwióna wystosować Ча 

zachorowań jest nie wiele, jednak wiemy jak ŻY: SK skie. аке сНа Е 

nie wiele potrzeba aby epidemia wzmogła Tzącu ai 80 Aaaa aa к 
się. W okresie ostatniego tygodnia na z SEA kuo X i 

ie Wilna zanotowano 6 zachorowań na du ю р о da 
Kresżiy a w brasławskim pow. 3. Tyfus . Niezałeżnie od tego mają być zwołane 

RD wiece protestacyjne. przeciwko zajściom i 
Blaso IA, isę dy I. zorganizowane zbiórki na rzecz ofiar zajść. 

ul. Ostrobramska 27. Zapisy do wszystkich 

klas przyjmuje kancelarja ой 9 — l io 

lejski — (a) O jednolite przepisy  połicyjne. 

RA Urząd wojewódzki polecił przedłożyć sobie 
— W obawie przed deszczem pracowa- ZES woj polec С „sot 

Е 4 ązujące dotychczas przepisy policyjne 
no w polu i w niedzielę. Silna ulewa, jaka i ai $ R pałką gli 

przeszła nad Wilnem nocy ubiegłej wyrzą 

dziła rolnikom nię mało kłopotu mocząc 
zżęte już owsy i įęczmienie. . 

W niedzielę we wszystkich niemal gmi- 
nach przyległych do Wilna wrzala praca. 
Przeczuwając burzę zwożono na gwałt zbo-. 
że. Pracowali nietylko drobni właściciele 
rolni ale i służba dworska. 

— Powstanie 6-ej filji związku właści- 
cieli nieruchomości m. Wilna. Dn. 25 b. m. 
w szczelnie zapełnionej sali Polskiej Macie- 
rzy szkolnej przy ul. Wiłkomierskiej 1, od- 
było się zebranie właścicieli domów  dziel- 
nicy Kalwaryjskiej. Po wysłuchaniu szeregu 
referatów obrano nowy zarząd w następują- 
cym składzie: prezes dr. Witold Kopeć, wi- 
ceprezesi płk. — Adam Frąckiewicz i Win- 
centy Rakowski, sekretarz — Juljan Gwoz- 
dowski, skarbnik — Jan Piestic. Pozatem 
obrano: p.o. Aszkiełowiczową, Bokszyckie- 
go, Czepułkowskiego, Okuszkową i Sokołow 
skiego jako członek zarządu i ich zastęp. 
ców. 

— Towarzystwo Reklamy Międzynaro- 
dowej. jen. Repr. Rudolf Mosse w Warsza- 

wie, była pierwszą firmą w Polsce. która 
wydała księgę Adresowa Polski dla Handlu, 
Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa, na wzór zam 
oddawna istniejących zagranicą Ksiąg. 

s. 

dania jednolitego kodeksu przepisów uzgod- 
nionego z władzami centralnemi. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Policmajster Tagiejew. 
Li — Brudne pieniądze (Anna May 

Wong). 
ino Miejskie — Szczerozłoty wąwóz. 
Piccadilly — Kochanka oficera ochrany. 
Światowid — Romans ze op 
Wanda — Paganini (Conrad Weidt). 

TEATR I MUZYKA 
— Pożegnalne występy zespołu Teatru 

Polskiego oraz M. BA CECIECZEWIY. Dziś 
i jutro jedno z ostatnich przedstawień naj- 
nowszej, pełnej finezji, dowcipu i humoru 
komedji Stefana Kiedrzyńskiego „Miłość bez 
grosza”, granej wybornie przez: cały zespół, 
z Marją Balcerkiewiczówną na czele. Usta- 
wiczne wybuchy śmiechu, oraz oklaski wsród 
akcji towarzyszą całemu przedstawieniu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zaginięcie. Antoni Krzywicki lat 16 

KL PEŻ ul. Świerkowej 27 wyszedł z do- 

Wydawnictwo to zdobyło sobi: SZerO- is (e). tadas akadų aa nie- 
ką gc czego dowodem służyć mo- dzieję podczas „wieczorku* w mieszkaniu że Ada aa o ZWICYC SiĘ w Michała Rodziewicza (Podwerki) powstała rocžnycų „OdstĘpacii czasy” >=. pierwszych. 3-pjka па noże w trakcie której został ciężko 

NS х у ranny Władysław Kuniewi: i 4). Obecnie wydawnictwo przystępuje do 0 Odwieziono z0 W stala batóao odl że PORE. PAZERA Księgi Adresowej powodu głębokiej rany w plecach do szpita- Rd OP ga : a św. Jakóba. Czterech podejrzanych o zra. MG Pk ma dit entalė urzędo nienie zatrzymano. ; 
wych, redakcja skrupulatnie sprawdza adre — (6) N : zz 
WO EZ firm przez własnych przedsta 28 2 o Raduga WAR i mo. ye (i ВГ \ ę | i aa .(.. czasie zmarł 50-letni Bronisław Turkiewicz przedstawic redpke” który. na” miejsca Peli wy Duka w Powiecie Wi Z a я K , a 1ejscu i zYna ana >, Sprawdza Jasc Wa i Araki, Przyczyna zgonu zbadana zosta-_ 

    
             

   



nane w Szpitalu św. Jakoba, gdzie trupa 

przewieziono. SE х е 

— (c) Znaczna kradzież. Nochimowi 

Kultisowi (Bakszta 10) skradziono 2 miesz- 

kania różną garderobę damską i męską, bi- 

żuterję i zastawę stołową, jak również 200 

dolarów i 190 złotych. Ogólne straty sięgają 

4.300 złotych. Złodzieje dostali się do miesz- 

kania przez wyrwanie zamka w drzwiach. 

— (c) Zamachy samobójcze. Helena 

Rynkiewiczówna (Biskupia 12) otruła się 

spirytusem drzewnym i po przewiezieniu do 

szpitala św. Jakóba zmarła. 
Taksamo zatrula się spirytusem 28-let- 

nia Nina Klajn (Szpitalna 18) i Elka Kolań- 

ska (Sawicz 5), która zmarła w szpitalu Žy- 

dowskim: nie odzyskawszy przytomności. 

— (c) Pod wpływem ataków furji zde- 

molował mieszkanie. Wczoraj w dzień, mie- 

szkańcy domu Nr. 22 przy ul. Wiwulskiego 

zauważyli kłęby dymu wydostającego się Z 

mieszkania urzędnika kolejowego  Galijew- 

skiego i powiadomoli o tem policję. | 

Okazało się, że pozostawiony w mieSz- 

kaniu syn Galińskiego 23-letni Jerzy dostał 

niespodziewanie obłędu i pod wpływem sza- 

łu zdemolował całkowicie  kilkopokojowe 

mieszkanie niszcząc urządzenie i okna. Poli- 

cja trudem zdołała unieszkodliwić furjata 

który zabarykadował się w pokoju i unie- 

możliwiał dostęp. 
Galijewskiego ulokowano w szpitału 

psychiatrycznym jako niebezpiecznego. 

Zdemolowane przez niego mieszkanie 

przedstawia zupełną ruinę. Dym, który zo- 

stał zauważony  Galijewski spowodował 

przez napalenie zamkniętego pieca kawałka- 

mi płótna z podartych poszewek. 

bist do Redakcji 
Otrzymaliśmy pismo następujące: 
Zgodnie z prośbą pisemną Przewieleb- 

nego Ks. Protojereja z dn. 19 sierpnia r. b. 

o stwierdzenie czy była poruszana przez 
Ks. Protojereja na posiedzeniach Wilgńskie- 
go Konsystorza Prawosławnego stja 

białorutenizacji Cerkwi Prawosławnej, ni- 
niejszem stwierdzam że od czasu urzędo* 

wania mego w charakterze Sekretarza Kon: 
systorza tut; wyżej wymieniona kwestja na 

posiedzeniach Konsystorza przez Pr ewie- 

lebnego Księdza Protojereja: poruszana nie 
była, również jak nie była i omawiana. 

(-) podpis nieczytelny 
Sekretarz 

Konsystorza Prawosławnego w Wilnie 

ITT EDIT RCA 

Bo” S RADIO. 
Wtorek, dnia 27 sierpnia 1920 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 

i hejnał. 12,05—12,50: Poranek muzyki po 

pularnej. *Ork. pod dyr. kienryka Wynena. 

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: 
Feljeton uzdrowiskowy z' Warsz. 17,25— 

17,50: Odczyt z Warsz. „Allaiu Gebrault"— 
wygł. Tadeusz Maltze, 17,50—18,00: Wysta- 

"wa Poznańska mówi. 18,00—19,00: Kon- 

cert z Warszawy. 19,00—19,25: Kącik dla 
pań. Wygł. Hanna Kozłowska: 19,25—19,45: 

, Wolna trybuna. 19,45—19,55: Program na 
azień następny i komunikaty. 19,50—20,00: 
Sygnał czasu z Warszawy. 20,00 — 21,00: 
Koncert solistów z Warszawy. 21,00 - 22,00: 
Transmisja koncertu z Salzburga. 22,00— 

23,45: Transm+ z Warsz. Komunikaty. 24,00. 

Jedyny występ przed mikrofonem wileń- 

skim Marji Bslcerkiewiczówny. W progra- 

mie „Pieśń o Burmistrzance“ Jana Kaspro- 

wicza. Muzyka Grieg oraz poezje Róży 
Łukańskiej-kirymanowej. 

mewsitAmi ihm 
OGŁOSZENIE. 

Nadleśnictwo Wileńskie podaje do wia- 
domości, iż w dn. 11 września 1929 r. 0 g0- 

dzinie 1l-ej w kancelarji Nadleśnictwa Wiłeń 

skiego — Wilno, ul. Piłsudskiego 20 odbę- 

dzie się przetarg ustny na sprzedaż drze- 

wostanów na 8-iu parcelach maj. Mussa, gm. 

Mejszagolskiej. 
Wykazy jednostek licytacyjnych, warun- 

ki przetargowe szematy umów są do przejrze 

nia w godzinach urzędowych w kancelarji 

PRA Wileńskiego ul. Piłsudskiego 
20 m. 4. 

    

Nadleśnictwo Wileńskie. 

20MUNT 

°° На ustronnym szlaku 
(powieść) 
  

— Nie ma lepszego przyjaciela, jak 

pies, westchnął Hubert, którego sta- 

le trzymamy przy sobie. 
— To oklepany ale płytki aforyzm 

rzekł Marek, kto na przyjaźń ludzką 

zasłużyć unmiie, ten ją znajdzie. Przy- 

jaźń ludzka o tyle jest cennejszą od 

zwierzęcej, o ile umysł ludzki , prze- 

wyższa zwierzęcy, a odległość między 
niemi jest bodaj planetarna. 

— Koszty przyjaźni ludzkiej są 
stokroć większe, odparł Hubert, a pew- 
ność jej zawsze wątpliwa. Stałość do- 
bre uczucia cennemi czyni. Do zdrady 

ludzkiej pies nie jest zdolny. Tadzio 
gotował się do wypowiedzenia całego 
szeregu uwag filozoficznych. 

— Nie można porównywać rzeczy 

niewspółmiernych, zaczął mówić, nie 

można porównywać pięści do nosa, 

jak mówi stare przysłowie... 

Księżna zwietrzyła co się święci, 

w mniemaniu, że dyskurs  Wissyge- 

na zebranych wcale nieubawi, przer- 

wała mu. 
— Mnie się zdaje, rzekła, że Ma- 

rek ma słuszność, przytem dodam, ja- 
ko zastrzeżenie, człowiek nie jest ba 
rankiem. Złość ludzka rozpętana przy- 
czynia ludzkości więcej cierpień niż 
nawet klęski żywiołowe. Powietrze, 
głód, ogień, o których wspominamy w 

suplikacjach, mniej bywają groźne, niż 

wojna, dzieło rąk ludzkich, Pragnąc 
odwrócić kierunek rozmowy zapytała 
w dalszym ciągu Huberta o los kilku 
osób znajomych z sąsiedztwa Wotian. 

Według jego iniormacyj, nikt nie zo- 
stał na miejscu, szczęśliwie przemknęli 

do Warszawy, inni podążyli jak on, na 

wschód. Hubert posiadał spory zapas 

wiadomości o ks. Tolu o hr. Fryku i 

Niku. 
Zwolna rozmowa nabrała weselsze- 

go kolorytu, opowiadana sobie nawza- 

jem nowiny i stare kawały z życia to- 

warzyskiego zogniskowanego w wiel- 

kich salonach Warszawy, każdy miał 

coś do powiedzenia, oprócz Wissyge- 

na. Teren ów był mu dosyć obcy, nie- 

„, wyczerpany słownik towarzyskich prze 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
26 sierpnia 1929 r. 

SŁUWO 
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Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno RWAWAAA 

Dolary 8,885 8,905 8,865 |jnży SłONECZNY - 
Belgja 124,02 12433, 123,71 pokój do wynajęcia Folwark 

Kopenhaga 237,43, 238,03, 236,83; dla osoby samotnej R 

Budapeszt 15560 _ 15890 155,20; „Królewska 9 m. 4] 9 Gama pazen- 
Holanója 357,35 358,25 _ 356,45 na łąki, las, jezio- 
Londyn 43,23,5 43,34, 43,13 Aj i ro, zabudowania 

Nowystok в0° еа — ал M UD NB | Kenis 
2 a p y. - a - 

8 AE 002 by, przy inteligentnej | row. Dom. H-K. 

Paryž 34,90, 34,99, 34,81, rodzinie. Zygmuntow-| „Zachęta“ Mickie- 

Praga 26,39, 26,45, 26,33, ska 18 m. 4,tel.11 21] wicza 1, tel. 9-05 

Szwajcarja 171,82, 172,12, 171,26 «sa RS 

Stokholm 238,92, 239,52 238,32 Uczące si 

Wiedeń 125,51 125,88, 125,26 Me 28 przedam 
Włochy 46,67, 46,78,5 _ 46,55,5ję na stancję. Zgła- FABRYKĘ MYDŁA 

Marka niemiecka 212,38 ke się od Cala IR po 
od 2- 4 g. ul. re- . „St0- 

Gdańsk 172,85 towa 7 m. 10 (bliz: wa* pod. S.R. —£ 
Ruble złote 4,63,5 (za jeden rubel złoty). 

Dołar w obr. prywatn. 8,88,2|5 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118,25—117.— 
5 proc. pożyczka  konwersyjna 47,00. 
6 proc. dolarewa 83. Stbilizacyjna 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. 67,00— 67,75, 8 proc. Łodzi 
59,00. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 
10 proc. kolejowa 10250. Dolarówka 63,50 
—63,00. 4i pół proc. L. Z. ziemski 49: 

Akcje: 

Bank Polski 165,35. Związek Spółek 
Zar. 78,50. Firley 51. Węgiel 66,75. Ostro- 
wiec 83,00 Rudzki 32,-. Staracho- 
wiec 27,00 25,00. Haberbusch 237. Spiess 
140. Lilpop 30,50 —, + Modrzejėw 23,50 
Sole potasowe 30,75. Cukier 32,50 33,25. 

Bank Handlowy 116 — 117. Kijewski 90. 
Zieleniewski 117, _ 114,—. Zachodni 78. 

Haberbusch 225-220 

o Z PAN MANO 

nalez ono walizkę ;”Kobieta-Lekarz | 
dnia 25 b. m, 
na ul. Kiowsk ej, il. leliowiczowa 

koło szpitalu „Misz- | KĆBIECE, . 
meres Chojlim".| RYGZNE, NARZĄ- 
Zwrėcč się do red.| DOW MOCZOW. 
„Unzer Wilner Expres“ | gi 12—2 1 0d 4—6, 
Kijowska 4. Jan Łu- | gi, Miekiegicza 24, | 
kianowicz. i tel. 277. ___ 

D 
NSI" Dokidr.Medycyny mieszkanie 5 poko- 

A. GYMELER 
Aralas B choroby skórne, we- 

KA RZ seryczne moczo- 

i LE B B pia, słońce górskie, 
GEE CHA UA AE atermja. ollux. 

Mickiewicza 12, r 
Tatarskiej 9—2 i5 

w.Z.P. 43 

£ mm ) 
DOKTÓR 

A.Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy= 
jęcie: Od 9—1 i3—7. 

Wilno, SSM 
ul. Wielka 21. prrzerkoświałówika 
(Telet: 921). ___— oraz Gabinet Kosme- 
Br. G. WULFSOŃ tyczny usuwa zmar- 

, szczki, piegi, wągry, 
weneryczne, /тосто- ) A 
płciowe i skórne, ul. łupież, brodawki, ku-. 

Wileńska 7, tel. 1067. 
—LLIS w: 

DOKTOR Dr. POPILSKI ° 
b. GINSBERG choroby skórne i we- 

choroby  veneryczne aeryczne. 
syfilis i skórne. lu.od godz. 10 do 
ILEŃSKA 3, te- 5—7 p.p. W.Pohulan- 

leton 567. Przyjmuje ka 2, róg Zawalnej 
od 10 do 1 i od 4 do 7 W.Z.P. 

sów. Mickiewicza 46* 

zwisk jak Bob, Fryk, 
Molli, był dlań księgą 
ną, czuł się nie swój, zdawało się, że 
zadrzemał między dwoma daniami. 
Opowiadano właśnie zabawne zdarze- 
nie z pożycia małżeńskiego hr. Boba 
i hr. Nedki. ; 

— Więc to Bob i Nedka? — za- 
śmiał się Hubert przy końcu opowia- 
dania. Słowa Bob i Nedka wypowie- 
dziane, głośno, obudziły pana Tadeu- 
sza. 

— A ja, — odezwał się nagle, — 
miałem kiedyś pieska i suczkę (Śliczne 
stworzenia), które nazywały się Bob 
i Netka a ich córeczkę nazwałem Bo- 
binetka. Słowa te wywołały wielką we- 
sołość. Wissygen spał widocznie snem 
twardym, wykrzyknik Huberta go zbu- 
dził, obecnie udawał, że rozmowy pil- 
nie słuchał a wielki myśliwy napewno 
o psach mówił. Tylko księżna była za- 
sępiona, podejrzewała gościa 0 symu- 
lację. On w ten sposób chciał dać wy- 
raz niezadowolenia z rozmowy, w któ- 
rej udziału nie przyjmował. 

— Panu widocznie sen służy, — 
odezwała się niezbyt uprzejmie, —mó- 
wimy obecnie o osobach z towarzy- 
stwa, a panu psy utkwiły w pamięci, 
z początku naszej rozmowy. 

— Najmocniej przepraszam, odparł 
Tadeusz, zmęczony uciążliwą drogą 

zdrzemnąłem na sekundę, * zbudzony 
istotnie pomyślałem, że Hubert o pie- 
skach mówi. Zacny to mąż, dzielny 

obywatel, dobry ojciec rodziny, miłu- 

je bliźniego, lecz o pieskach nie zapo- 

mina. 
—— Tak, tak i dawniej miałem ich 

pełną stajnię, potwierdził Hubert, bo 

jestem jednym z nielicznych w kraju 

prawdziwych wielbicieli sportu, który 

ciało krzepi a umysł sprawnym czyni. 

W Anglji otwarcie sezonu polowania 
z psami to niemal uroczystość naro- 
dowa, u nas ze zwolenników tego 
pięknego sportu czasem żartują. 

Po śniadaniu, w bawialni prowa- 
dzono rozmowę o sprawach Pohostu, 
któremi niezwłocznie bliżej zająć się 
należało. wobec ciężkiego stanu zdro- 
wia Iwienieckiej, Wissygen oddalił się 
na chwilę do swego pokoju, poczem 
wrócił niosąc pudełko skórzane dosyć 
znacznych rozmiarów. 

Lot, Nedka i 
zupełnie niezna- 

Leonja Kontrymėwna 

  

mieszkanie 

Cegielski 59. Norblin 178, 138.Parowozy 25. oem, "ul. Garbarska 

wynajęcia 
inteligentnej 
opłata roczna. 
kowskiego 15. 6gc€-0 

płciowe. Elektrotera- 

! POSADY 
rzajki, wypadanie wło- SHSEWASUN RZ 

muje nie wyżej pierwszego 
iodpiętra z 

Nr. 

    gimn. Nazaret.) 
Potrzebna 

о6 š 
natychmiast na wy- 
jazd wychowawczyni 
nauczycielka z fran- 
cużkim, w srednim 
wieku, do 2 dziewczy- 
nek 8 letnich. Zgło- 
szenia: Wilna, Wileń- 
ska 14 „Tektura“, do 

  

  

° 
Przyjmę 
dwie uczenice na 

stancję. Opieka z3- 
pewniona. Od 2 do 4. 
Št. Jakóbska 163. 

  

—3 PP. IzSE—1I 
—— BĄĄGAJĄTEK ziem-= 

Do wynajęcia Mk w poblizu 
duży umeblowany po-| ko lei, obszaru 
kój ze wszelkiemi wy-| około 130 ha, o 
godami. Objazdowa 6] dobrej glebie, za- 
m. 7. budowania komp- 

mona , lEtNe,  Sprzedamy 
niedrogo 

Przyjmę 
uczenice (uczniów) na 

z cało- 
utrzyma* 

Dom H-K „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

| tel. 5-05. | 

mas ozn 
Osobny domek do 

dla małej 
rodziny, 

Siera- 

RÓŻNE 

Do „Slowa“ 
do wszystkich 

  

-—— 

  

1 m 2 pokoje, w 
il inteligent- | . 

nej rodzinie e uczni| ! ci 

nic), z całodziennym 5 

WA do wy-| Nekrologi, Ogło- 

najęcia. Ewentualnie | SZenia wach Re- 

GP Mostowa "9.520. po cenach bardzo 
tanich 

ESET załatwia Biuro Re- 

o wynajęcia | Ganowe Stefana 
  

Grabowskiego w 
oko- | Wilnie Garbarska 

jowe z  wszelkiemi 1, tel. 82 
  

nowoczesnemi wygo- 
dami. Fabryczna 32, Kursa kroju, szycia 

Zwierzyniec. — 1 robót ręcznych i mo- 
— — delowanie 

Do wynajęcia: 5, Stęfanowiczówny 1) świeżo odremon- 0 

towane samodzielne ul. Wielką 5, m. š 

mieszkanie z 2-ch po: Zapisy codziennie, па 

koi, przedpokoju ikursa dzienne i wie- 

kuchni. czorowe. -© 

2) 2 pokoje od ulicy e е 

рог{ Bao: z kuchnią Buhaj zinnej 2 3) 1 pokój lata i sześć miesięcy 
pochodzący z obory ewentualnie umeblo- 

wane.Pytać n dozorcy. ТО ааО 

niki do sprzedania w Wileńska 15; REY 

NE E ЛНБ В СОН aj. Bolcieniki, pocz- 
HB ta Bieniakonie. LSC£-0 

ZGUBY 
WERKA JH BACA KA 2 KI 

gubioną książkę 
wojskową, rocz= 
nik 1904, wyd. 

przez P. K. U. Wilno, 

Zgłoszenia pocztą: "a imię Jana Justy- 
idze, skrzynka oC unieważnia 

35. — S$: —0 

Poszukuję 
zaraz porządnego 

mieszkania o 5 poko- 
jach w Śródmieściu 

kanalizacją. 

— Proszę o głos, — rzekł uroczy” 

ście, — nasz prezes księżna i wszyscy 

obecni wiedzą zapewne, jak żywo mnie 

obchodzi praca społeczna i wszelka 

zacna myśl twórcza (księżna ziewnę- 

ła nieznacznie) chciałbym przyczynić 

się do pomyślnego rozwoju dzieła, roz- 

poczętego przez pannę Iwieniecką, a 

znajdującego się obecnie pod opieką 

księżny pani i ks. Marka. Nie posia- 

dając w tej chwili odpowiedniej go- 

tówki, składam na wasze ręce cenny 

przedmiot, którego wartość mam na- 
dzieję, przyczyni się poważnie do za- 
bezpieczenia rozwoju pożytecznej  in- 
stytucji społecznej. Skończyłem, pro- 
szę pudełko otworzyć. 

Księżna wahała się spog/ądając na 

nie nie ufnie, jakbysw obawie, że za- 

wartość jego okaże się czemś w rodza- 

ju „Bobinetki”. 

— Proszę otworzyć, powtórzył Wi- 

ssygen z naciskiem. Oczy zdumionych 

widzów zostały olśnione, jak  tęczą, 

blaskiem drogocennych kamieni na tle 

arcymisternej roboty złotniczej. Przed- 

miot wartościowy był to starożytny 

diadem artystycznej roboty obficie 

usiany drogiemi kamieniami  niewiel- 

kich rozmiarów, ale przepięknego bla- 

sku. u 

— Mais e'est un bijou royal — za- 
wołał Aleksander. 

„— To rzecz bezcenna — potwier- 

dzili inni. 
— Pewnie sam nie wie, co rabi — 

mruknął Aleksander pod nosem, ale 
Wissygen miał ostry słuch... 

— Właśnie, że wiem, odparł z go- 
dnością, działam z całą świadomością. 
Ten mały skarb leży w ukryciu bez- 
płodnie, niech stanie się twórczym! 
Nie sprzedam odwiecznej pamiątki ro- 
dzinnej, ale na ten cel, dobroczynny 
ofiarować ją mogę, wartość jej znako- 
micie fundusz oświatowy Pohosta za- 
sili. Niech się blask tych barwnych 
kamyków na dusze ludzkie rozleje. 

Ginwiłł oczarowany przyglądał się 
pięknej całości z lubością. 

— Musisz to nabyć — rzekł 

żony. 
— A tak, potwierdził Wissygen, 

księżnej pani w takim diademie było- 
by bardza do twarzy. 

— To dla mnie zbyt 

do 

kosztowny 

  

„naniu wielkich rzeczy, lecz 

  

Kikjoki Alnematograi 
Kulturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 27 do 30 sierpnia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

Szczerozłoty WĄWÓŻ 
w 10 aktach. Historja z życia kopaczy złota. W rolach głównych: ADOLPH ZUKÓR i JESSE 
L. LASKY. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od fg. 6-ej. W niedzielę roGE 

kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 

  

  

  

lines | „POLIEMAISTER TAGILIEU“ Goes Ska podług głośnej powieści GABRIELI ZAP LSKIEJ. W rolach 

„HELIOS“ NORA NEY, ZBYSZKO SAWAN, JERZY MARR, EUGENJUSZ BODO | inni. p na BSS 

Kino - Teatr Dziś! Wspaniały film 

„„ Światowiii * 
ul. Mickiewicza 9. 

+— 
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MOTOCYK 

Karley-D00 
Motor Company Milwaukee Wis., USA. 
Juž nadeszły na skład i poleca na warunkach 

jaknajdogodniejszych dla szanownych nabywców 

do jazdy solo i z przyczepkami 
modeli 

wyłączne przedstawicielstwo na 
woj. wileńskie | nowogródzkie 

DOM HANDLOWY 

Bocnstaw Uarjan Bosiacki 
w Wilnie przy ul, Królewskiej 6—4 

Tel. 17—61 

  

Części zapasowe, zamienne i 
motocykli stale na składzie. 

Majątkowo odpowied.ialnym klijentom sprzeda- 

jemy na spłaty. 

Poszukujemy odsprzedawców na prowincji. 
  

Z dniem 1 września r. b. otwieramy pod kie- 

rownictwem fachowców stację obsługi i warszta- 

montażowe, repa acyjne dla motocykli wszyst- 

kich firm i motorków przyczepnych do łódek. 

w Wilnie przy zauł. Bernardyńskim 8- 

Kupujemy używane motocykle i motorki pr y- 

ty 

czepne do łódek, przyjmujemy 

komisową udzielając zaliczek. 

salonowo-+rotyczny p. t. 
w rol. gł. boskie kobiety MARJA CHRISTANS, 

„ROŃAŃ$ W $LEEPINGU* 
; A Ę MARCELA ALBANI, oraz ulubienicy kobiet BRUNO KASTNER 
i WALTER BILLA. Słodycze i gorycze miodowych miesięcy. Miłość! Zdrada! Rozwód! 

  

  

LE 

idson 

do wszystkich Spolka 
Dddzialy we 

akcesorja do 

rozwozi towary 

na sprzedaž 

  

Každy wtašciciel(Ika) samochodu i kierowca jež- 

dzi tylko na oponach i dętkach wytwórni 

„FIRESTONE TIRE «. RUBBER CO” 
nabyć je można na składzie konsygnacyjnym w 

wyłącznem przedstawicielstwie na woj. 
Wileńskie i Nowogródzkie 

w firmie DOM HAN 

| com— prowizja i premie. 

        

przedmiot odparła księżna, a panu 

uiech Bóg zapłaci za dar wspaniały, 

to piękny siew, który plon obfity przy 

nieść musi. Błogosławioną niech bę- 

dzie dłoń siewcy, który dobre ziarno 

na rolę ciska. Wissygen starał się 

ukryć wzruszenie, jakie ga ogarnęło 

po tych serdecznych słowach. 

W zacne ręcę człowiek z uino- = 

ścią składa najcenniejsze, co posiada,, 

mówił z rozrzewnieniem. Obyśmy co- 

najwięcej mieli takich dzielnych ludzi, 

o wielkiem sercu, poświęconych pracy 

twófczej pokoju, jak księżna i ks. Ma: 
rek i mężnych w boju, jak małżonek 

księżny. Lepiejby się wtedy działa na 

świecie i spać byśmy mogli spokojnie. 
A teraz pozwolą państwo, że się udam 

na krótki spoczynek, spoczynek w od- 
powiedniej chwili orzeźwia ciało i du- 
szę. fo prawo natury. 

Złożywszy piękny ukłon Wissygen 
po pokoj wycofał się do swe- 
go pokoju. : 

— Niespodziankę mi zrobił, mówi- 
ła księżna po jego odejściu i zawsty- 
dził mnie, uprzedzona, nie umiałam 
jego ocenić, Nie wzbudzały we mnie 
sympatfi ani dowcipy nie zawsze szczę 
śliwe, ani zbyt bkrągła postać. Dziś 
łuska spadła mi z oczu i myśl głębsza 
nie jest mu obcą i szlachetne uczucie. 

upełnie słusznie sądzisz, po- 

twierdził Marek, mnie nie zrażała pe- 

wna chropowatość w jego zachowa” 

niu się, bozawsze w nim wyczuwałem 

dobre serce i umysł wcale nie pospo- 

lity, zasobny w wietlzę, choć nie jedno- 

lity. W młodości foić musiał o doko- 
nadzieje 

go zawiodły. Niezadowolenie z siebie 

i z tego, go go otacza, ukrył pod ma- 
ską humoru, zwolna skłonność do żar- 

tów przemieniła się w narów „Weso- 

lego radcęt lekceważono wskutek te- 
go, często wzwyż zasługi, ale 
przyjmuje zupełnie obojętnie. 

— Nie można dziwić się temu nie 

porozumieniu, odrzekł Aleksander, 

okrągła postać, różowe lica, rozmarzo- 

ne oczy solonej sięgi, cały wygląd je- 

go do wesołości pobudza. Umie być 

subtelnie złośliwym ten Falstaff-filozof 

lecz w powiedzeniach jego nie czuć 

żółci lub niechęci do ludzi wszystko 

jest owiane. - jakąś dobrodusznością. 

      

  

   

  

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło.   

Bogusław Marjan Bosieki 
w Wilnie przy ul. Królewskiej 6-4. Tel. 17--61 

Przy większych zamówieniach —rabat, p. kierow- 

dostarczyć możemy w ciągu 24 godzin. 

   

on to nę 

z tą różnicą, iż 

Klijentelę.   

B ® 
MIĘDZYNARODOWI EKSPEDYTORZY 

С. HARTWIG 
Polski i zagranicą 

WOLNOCŁOw*E SKŁADY 

Oddział w WILNIE 
W. Stefańska Nr. 29 

Telefony: Biuro 10—51, Dyrekcja 14 -40, 

: Po przeprowadzeniu 

dodatnim dla Szanownej Klienteli, 

czynności ekspedytorskie: opłaca przewóz kolejowy, 

cło, magazynuje różne towary na własnych placach 

i bardzo wygodnych składach przy torach kolejowych, 

słowem wykonuje te same czynności, |jakie załatwiają 

Wileńskie bocznice 
i składy towarowe 

malną prowizję i koszta własne robocizny i t. p. na 

warunkach płatności, 

Specjalne ulgowe stawki dla PP, Kupców 
mącznych i zbożowych i eksporterów ma- 

ter jałów leśnych. 

Akcyjna w Poznaniu 
wszystkich większych miasfach 

reorganizacji w kierunku 

załatwia wszelkie 

po mieście własnym taborem, jednym 

tylko Oddział Firmy pobiera mini: 

nie krępujących  Szanowną 

i   
  

  

Tylko życzyłbym mu by nie żył zbyt 
długo, ba przy takiej hojności, łatwo 
fundusz swój przetrwać może. 

— Widzę, że moja pani, skąpa jak 

zawsze, nie myśli o nabyciu diademu, 

pamiętaj Marku, gdy to będziesz sprze 

dawać, że choć chudopachołek, staję 

do kupna. 
Dalszą rozmowę przerwało przy- 

bycie księdza Tycyny. Posępna twarz 

jego zdawała się chmurniejszą niż 
zwykle. 

— Przywożę państwu smutną wia- 
domość, rzekł po powitaniu, o śmierci 
panny Iwienieckiej. 

— Co ksiądz mówi!, — zawołała 

księżna zakrywając twarz rękami. 
— Kiedy pogrzeb? spytał Aleksan- 

der. 
— Umarła i pogrzebiona. Umierała 

zupełnie przytomnie i kazała siebie po- 

chować zaraz nazajutrz na cmentarzu 

w Morocznie. Dziwna dusza, chciała 

by nawet ślad jej mogiły nie został, 

jeno kuzynka jej poleciła zatknął obok 

grobu krzyżyk, jako znak miejsca, 

gdzie sama pochowaną być pragnie. O 

pogrzebie nie pozwoliła zawiadamiać 

znajomych, wieść się jednak prędko 

rozeszła po mieście i okolicy, zebrało 

się sporo ludności uboższej z miasta, 
przybyli chłopi z Pohosta, którzy tru- 

mnę na cmentarz odnieśli. Inteligen- 
cja zachowywała się obojętnie, gdy 
oto wpadł do Klubu Pogłoski i oznaj- 
mił zebranym, że księstwo na pogrzeb 
przybyli, wtedy wszyscy na ulicę wy- 
legli i zwłoki na cmentarz odprowa- 
dzili. 

— Odmówmy teraz modlitwę za 
umarłą, rzekła księżna drżącym głosem 
może ksiądz proboszcz Anioł Pański 
zmówi. Wszyscy uktękli przed piękną 

kopją Matki Murilla, ksiądz głośno za- 

czął się modlić. W tem drzwi skrzyp” 

gły z sąsiedniego pokoju, cichym, 

elastycznym krokiem przemknął  Wi- 

ssygen przez salon i ukląkł razem z 

innymi. 
—— Teraz, rzekł ksiądz po skończo- 

nej modlitwie, trzeba nam  rozstrzy- 

gnąć różne kwestje związane z zarzą- 

dem Pohosta, bo ja oświadczam bar: 

dzo stanowczo, że nadal pozostawać 
w zależności od panny Bukowskiej 

nie myślę. : 

        

DLOWY Biuro czynne: od 8—16, składy od 8—17. 

LEG SST FOT TT! 
5 Firma egz. od 1874 r. z 
a Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji ž 

: K. Dąbrowska. i в : „Dąbrowska. į 
Brakujące wymiary E „| Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, в 

B Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- B 
ZOCE-I E iowych instrumentów tylko gwarantowanej 8 

] jakości. HI E SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. B 
WUREDURE OUORUBZE UKD GONKZKDANÓRKDUDO REDUŃW 

  

Księżna nie była w stanie opano- 
wać wzruszenia. 

, — ja w obecnej naradzie udziału 
nie przyjmę, rzekła, niech panowie ra- 
dzą bezemnie, tobie Marku głós swój 
oddaję. 
s więc, zawołał ksiądz pa jej 

wyjściu, postawmy kwestję jasno, czy 
proboszcz nadal ma siedzieć na para- 
!, jak żak pod opieką . i kierunkiem * 
guwernantek? 

Se Ja takiego postawienia kwestji 
nie rozumiem odporł Marek, ksiądz 
jest od panny Bukowskiej zupełnie 
niezależny, ona do spraw kościelnych 
wtrącać się nie ma prawa i nie wtrąca. 

„ — Jak mnie wtrąca! Wtrącała się 
póki jej: mości panno, tobie od tego 
zasie, nie powiedziałem lecz ja nie 
Ścierpię, by mi się ona na dziedzińcu 
rozporządzała i w gospodarstwie. To 
wszystko w ręce proboszcza oddane 
być powinno. 

Dyskusja prowadzona“w tym du- 
chu trwała dosyć długo, Marek mówił 
pojednawczo. 

— Wykonanie testamentu ś.p. Iwie- 
nieckiej jeszcze sporo będzie wymaga- 
ło pracy i pieniędzy. Istniejący komi- 
tet podjął się spełnienia tego zadania. 
Gdy ono spełnionem zostanie, należy- 4+ 
ty wpływ proboszcza na kierunek in- . 
stytucji będzie zapewniony. Ksiądz 
Tycyna nie zgadzał się na żadną zwło- 
kę. 

— Niech ksiądz proboszcz. wynosi 
się, to jest sens pańskich wywodów, — 
zawołał odpowiadając Markowi, i uczy 
nię to, mnie tu z wami nie nie wiąże. 
Ja Ukrainiec, czuję się obcym na Po-, - 
lesiu wśród tych bagien okropnych, 
obce mi są wasze poleskie zwyczaje 
i porządki. i 

— Jabym bardzo żałował straty 
zacnego i światłego kapłana — odrzekł 
Marek — zacnego i Światłego kapła- 
na, potwierdził Wissygen — .z drugiej 
strony sam doszedłem do wniosku, 
widząc zamiłowanie ksiedza do  po-“ 
ważnych studjów filozoficznych, że 
dla niego byłoby  odpowiedniejszem 
miejsce w jakiemś większem mieście. 
w ośrodku kultury umysłowej a nie 
na głuchejparafji wiejskiej. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszeln ak: „W) a 23 

/


