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JESZCZE 0 KONCESJI 
HARRIMANA 

Przed przeszło dwoma miesiącami 

ukazał się na tem miejscu artykuł 

pióra p. Wł. Studnickiego omawiają- 

cy koncesję Harrimana, a kończący 

się zdaniem: „koncesja której żą- 

da Harriman nie jest czynnikiem 

potęgującym elektryfikację kraju, 

lecz jej hamulcem" (p. Słowo, 

Nr. 152). 
W ciągu czasu, który dzieli nas 

od daty omawianego artykułu, nie 

zaszło nic, coby przemawiało na ko- 

rzyść koncesji, ujawniły się natomiast 

fakty, które zmuszają do zajęcia jesz- 

cze bardziej stanowczego a ujemnego 

stanowiska wobec zakusów Harrima- 

na, tak ze względów państwowych jak 

gospodarczych. 
Prasa gospodarcza, z wyjątkiem 

bodaj tylko „Tygodnika Handlowe- 

go“, ustosunkowala się do zabiegów 

ministerstwa robót publicznych—któ- 

re, nawiasem mó„iąc, zaangażowało 

się w znacznym stopniu wobec Har- 

rimana—wręcz nieprzychylnie a na- 

wet wrogo. Takież stanowisko zajęła 

prasa techniczna. „Rozprawy publicz- 

ne" zainicjonowane przez wymienio- 

ne ministerstwo w poszczególnych 

województwach. objętych koncesją, 

zdemaskowały właściwie pobudki, dlą 

których Harriman uznał za potrzeb- 

ne sięgnąć po koncesję elektryfikacyj- 

ną”w Polsce. Artykuły, widocznie 

inspirowane, jakie ukazały Się w 

międzyczasie w „Epoce* zdobyły mia- 
no“ „apologji na cześć Spekulantą 

amerykańskiego", operującego pod 

dirmą W. A. Harriman et Comp. Imc. 

Zwolennicy koncesji wykorzystać 
w swoim czasie chcieli moment poli- 

tyczny i przeciwko koncesji jest pra- 

sa endecka i zwłaszcza socjalistyczna. 

Otóż prasa ta wypowiedziała się 
przeciwko koncesji również 'ze wzglę- 

dów li tylko politycznych, bowiem ini- 

cjatywa na korzyść przyjęcia oferty 

Harrimana wyszła ze strony minister- 

stwa robót publicznych. Siery gospo- 

darcze przeszły nad tem do porząd- 

ku dziennego, vznając, że tylko czyn- 

nik gospodarczy decydującym być 

może w rozstrzygnięciu sprawy czy 

koncesja Harrimana jest dla państwa 
polskiego korzystną. 

Przypomnijmy sobie główniejsze 
punkty koncesji elektryfikacyjnej. We- 
dług „Monitora Polskiego", м К- 
rym przytoczone zostały wyciągi z 

podania firmy W. A. Harriman and 
Comp. lmc. New York, koncesja ma 
obejmować województwa: Warszaw- 
skie (powiaty: Warszawski, Grójecki, 
Błoński, Sochaczewski, Rawski, Skier- 

niewicki, Lowicki, Gostyński i Kut- 
nowski), Łódzkie (powiaty: Łęczycki, 
Łódzki, Brzeziński, Łaski, Sieradzki, 

Piotrowski i Radomski), Kieleckie w 
całości, Lubelskie (powiaty: Puławski, 

_ Janowski i Lubelski), Krakowskie w 
całości oraz województwo L.wowskie 

(powiaty; Tarnobrzeski, Niski, Kołbu- 
szowski, Łańcucki, Przeworski, Strzy- 

żowski, Brzozowski, Kraśnieński, Sa- 
nocki, Liskowski i Rzeszowski). Czas 
trwania uprawnień ma wynosić 60 lat, 

uprawnień stanowiących monopol 
elektryfikacyjny na tym obszarze. 
Prawo wykupu przysługiwać będzie 
państwu polskiemu zaledwie po 35 
latach eksploatacji. Inwestycje, obli- 
czone są na 100 miljonów dolarów, 
dotyczą całego okresu trwania konce- 
sji, przyczem w pierwszym pięcioleciu 

nie przekroczą one 15 miljonów do- 
larów. Stąd wynika, że dalsze inwe- 
stycje, jak to podnoszono w prasie 

gospodarczej, będą zasilane z docho- 
, dów przedsiębiorstwa, „mamy tu za- 
tem do czynienia z osobliwą tranzak- 
cją, którą trudno usprawiedliwić ko- 
niecznością przyciągnięcia do Polski 
kapitału zagranicznego”, nawet w o- 
becnych niepomyślnych konjunkturach 
gospodarczych. 

Obszar koncesji ma wynosić 1/4 
obszaru Polskiżz 10 miljonami miesz- 
kańców. „Nasz Przegląd", którego ar- 

tykuły gospodarcze wyróżniają się 
bezstronnością i poważnem ujęciem 
zagadnień, wyraźnie wypowiedział 

'wą 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto szekowe P.K.O. 

ECHA STOLICY 
Szwajcarzy w sfolicy. 

WARSZAWA, 27.VIIL. PAT. W dniu dzi- 

siejszym przybyła do Warszawy wycieczka 
finansistów i przemysłowców szwajcarskica, 
witana na dworcu przez charge d'affaires 

szwajcarskiego p. Steina, dyrektora Banku 

Gosp. Krzj. p. Barysza, szereg urzędników 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 

przedstawicieli Ministerstwa Skarbu, ban- 

ków państwowych i instytucyj finansowych 
prywatnych. !W godzinach rannych goście 

szwajcarscy odbyli przejażdżkę automobi- 

lem po mieście, poczem w hotelu „Euro- 
pejskim odbyło się śniadanie zorganizowa- 

ne przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

O godzinie 4 po poł. uczestnicy wycieczki 

udali się do grobu Nieznanego Żołnierza, 
gdzie złożyli wieniec. O godzinie 5 po poł. 
charge d'affaires szwajcarski przyjmował 

herbatą uczestników wycieczki oraz szereg 
osobistości ze sfer urzędowych i gospo- 

darczych Polski. Wieczorem w salonach 
Resursy Kupieckiej Bank Polski, banki 
państwowe, oraz Związek banków polskich 
wydały obiad na cześć gości szwajcarskich. 

Bankierzy i przemysłowcy szwaj- 
carscy przyjęci dziś będą na 

Zamku 

WARSZAWA. 27.8. Pat. Jak się 
dowiaduje P.A.T., wiadomość podana ' 
przez szereg dzisiejszych pism poran- 
nych o tem, jakoby Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej miał przyjąć dzisiaj 
przedstawicieli wycieczki bankierów i 
przemysłowców _ szwajcarskich, jest 
nieścisła o tyle, że przyjęcie to nastą- 
pi w dniu 28 b. m. o godzinie 12ej 
w południe. 

Min. Kwiatkowskiego zastępuje 
Podsekretarz stanu Doleżal 
WARSZAWA. 27.8. Pat. W czasie 

* nieobecn. Ści p. ministra przem. i hand- 
lu Kwiatkowskiego, który bawi w Spa- 
le, zastępuje go podsekretarz stanu 
p. Doležal. 

Ddlof „L“Oiseau Jaune“ do Pary- 
Ża drogą na Poznań 

WARSZAWA. 27.8. Pat. Dzisiaj o 
godzinie 10 min. 35 rano lotnicy iran- 
cuscy Assolant, Lefevre i Lotti oraz 

towarzyszący im p. Thomas de St- 

Pierre i mechanik Leroi odlecieli na 

transatlantyckim aparacie „L'Oiseau 
Jauae“ do Poznania, gdzie się za- 

trzymają, a następnie polecą przez 

Berlia i Brukselę do Paryża. Zamie- 

rzony lot do Rygi, a następnie do 

Kopenhagi, został odłożony. Odlatu- 

jących żegnali na lotnisku warszaw- 

skiem szef departamentu aeronautykj 

wojskowej płk. Rayski w otoczeniu 

wyższych oficerów lotnictwa wojsko- 

wego, przedstawiciele lotnictwa cywil- 

nego, misji wojskowej francuskiej 

oraz bardzo liczna publiczność. Na 

krótko przed odlotem płk. Rayski 

wręczył trzem lotnikom: Assolant, 

Lefevre i Lotti odznaki honorowe pi- 

jotów polskich z odpowiedniemi dy- 

plomami. 

Marszałkostwo Szymańscy 
wśród młodzieży polskiej z 

Ameryki 
Dnia 25 b. m. przybył do kwater 

wycieczki młodz eży polskiej ze  Sta- 
nów Zjednoczonych p. marszałek 
Szymanski z małżonką. Miłych gości 
powitali: prof. Gałąska — imieniem 
wycieczki, zaś dr. Vorzimraer i wice- 
prezes Związku młodzieży ludowej 

Piątek—imieniem komitetu, opiekują- 
cego się wycieczką. Państwo marszał- 
kostwo spędzili dłuższą chwilę wśród 
młodzieży, która dzieliła się ochoczo 
wrażeniami, odniesionemi z podróży 
po Polsce. Zjawienie się państwa 
marszałkostwa wśród młodzieży było 
Przyjęte bardzo serdecznie. 

Wycieczka parlamenfarzystūw 
francuskich anų również 

no 

WARSZAWA. 27.8. Pat. Jutro 
przyjeżdża do Poznania wycieczka 
pariamentarzystów francuskich, którzy 
po trzydniowym pobycie w Poznaniu 
przybędą w piątek dnia 30 b. m. o 

godzinie 22 min. 30 do Warszawy. 
W dniu 4 i 5 września uczestnicy 
wycieczki będą zwiedzaii Wilno. 

Urlopy dyplomatów 
WARSZAWA, 27 8, PAT. Powrócił do 

Warszawy i objął urzędowanie poseć szwedz- 
ki Anckharsvard 

* * * 

WARSZAWA, 278. PAT. Wyiechął z 
Warszawy poseł angielski William Erskine. 
W czasie jego nieobecności obowiązki posła 
sprawować będzie p. Broadmead. 

Opłata poczińowa uiszczona ryczajtae 
Medakeja rękepizów niezamowionyck nie zwraaa. Adminiatraeja 

nia wwzględnie zaztrzeżeż uo do rozmieszczania egłaszeź, 

„ daktor oficjalnej „Lietuvos Aidas* Gustaj- 

PRZEDSTAW 
BARANOWICZE — al Szeptytiiego — A Łasznk. Н 
BiENIAKONIE — Bufet kołejowy. 
BRASLAW — Kaiegarnia T-wa „Jot“. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. Н 
B5UKSZTY — Bufet kolejowy | 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. Į 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC -— Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
RLECK — Sklep „Jedność”. 
LADA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOGŁODECZNO 

SPOREGO SOTO . 

c 

  

WOQGŁKOWYSK — 
— Księgarnie T-wa „Ruch”. 

e 
OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sironie 2-eį i Sej 40 gr. 

sikuę milimetr 50 gr. Krocika reklamowa auliimet 0 gr. W N-rach 

    

   

    

zzakoRDowów (i) Palestynie Ore Galka 
Objętość i zawartość ostatniej OY | : ; 

Valiant @ у Мтйн. — 086 ОПаР aa ar % Żydami 
dE PL LONDYN, 27--8. PAT Rząd palestyński komunikuje, że w  rezuitacie 

pisma, nota Voldemarasa do Ligi Na- starć w ciągu ostatnich dni w Jerozolimie utraciło życie 14 żydów, 10 maho- 
rodów, wysłana przed paru dniami, metan, 13 chrześcijan, 37 żydów, 20 mahometan i jeden chrześcijanin są po- 
obejmuje pełnych 11 arkuszy. Nota ta ważnie ranni. 66 żydów, 32 mahometan i 15 chrześcijan odniosło lekkie rany. 
sumuje wszystkie poprzednie skargi i vy Jerozolimie obecnie panuje spokój. Porządek utrzymywany jest przez an- 
pretensje rządu litewskiego, wskazw Gieiską piechote, wspomaganą przez samochody pancerne i samoloty, W He- 
jac, že Polska popiera litewskie organi“ Gronie utracito życie 45 żydów, 8 mahometan, a 60 żydów i 10 mahometan 
zacje emigracyjne, mające na celu aa jest rannych. Porządek został przywrócony. Arabi próbowali zaatakować 
nę, drogą zbrojnego aaa: IząCUu baraki policyjne w Nablus, zostali jednak odparci, przyczem dwuch napastni- 
jpg wje ci 4 ew ków jest ciężko a 8 lekko rannych. Samochody pancerne i siły lotnicze pa- 
PO ŚW: + ЗЕНОН 2 Ё,.‘іе“’ trolują różne części kraju. Siły wojskowe napływają stale. 50 żołnierzy przy- 

skiego. R PRO SM OE VS było w sobotę, 600 w niedzielę, 450 w poniedziałek. W środę oczekiwane 
ski oświadcza, iż rozporządza  szero- jest przybycie krążownika. 
kim materjałem dowodowym, który w 

Rząd angielski radzi nad sytuacją razie potrzeby może przedstawić do 
rozporządzenia komisji trzech, utwo- 
rzonej przy Lidze Narodów. Nota żą- LONDYN, 27—8. Pat. Prasa londyńska bardzo obszernie opisuje 
da, ażeby i rząd polski ze swej strony zajścia w Jerozolimie, nawołując rząd do stanowczego wystąpienia.  lstot- 
przedstawił swoje dane, ponieważ od- nie, w łonie rządu odbywają się ustawiczne narady. Mac Donald odbył, 
powiedzi Polski dotychczas zawierały oprócz narad z kolegami gabinetowymi, konferencję z lordem Readingiem, 
— jak mówi nota, — tylko małozna- który dawniej nazywał się sir Rufus Isaach i odegrywał rolę doradcy rzą- 

dowego w sprawie żydowskiej. Pozatem rząd wezwał b. wysokiego komi- 
sarza brytyjskiego w Palestynie sir Herberta Samuela, który ostatnio, po 

czące frazesy. Do noty dołączono długi 
wykaz estatnich zajść na granicy litew- 

kongresie sjonistycznym w Zurychu, bawił jako gość u prezydenta 
Massaryka. 

sko-polskiej. 

KONFERENCJA SZEIKÓW ARABSKICH Z INICJATYWY RZĄDU ANGIELSKIEGO. Kto będzie dyrektorem fitewskiego 
WIEDEŃ, 27.8. PAT. „Neue Freie Presse" donosi z Jerozolimy: Potwierdza się Banka emisyjnego 

KOWNO. 27.8. Pat. Opinja spo- wiadomość, że rząd angielski zaprosił szeików arabskich na konferencję, na której bę - 
łeczna litewska żywo jest zaintereso. dzie Się starał doprowadzić do zdody. Dziennik zamieszcza dalej wiądomość o nowych 
wana kwesiją obsadzenia stanowi:ka walkach. Tłum arabów zaatakował wczoraj wieczorem w Haifie budynek rządowy. Atak 
dyrektora banku emisyjnego Litwy. ten został jednak odparty przez policję. Zabito przytem 5 Arabów i przeszło 30 raniono. 

po dymisji dotychczasowego śdyrekto- W pobliżu Haify zostały oddziały wojskowe angielskie zaatakowane i po części rozbro- 

ra prof. Jurgutisa. Jako kandydaci jone. Według doniesień „Daily Express" z Herbona, zamordowano tam 73 żydów. 

wymienieni są: wybitny finansista Wa- Rada miejska w Jerozolimie oblicza ilość zabitych do wczoraj po południu na 200 

osób. Rada miejska wydała wczoraj komunikat, w którym zarzuca rządowi angielskiemu silius, płk. Mustejkis (nie minister) a dedas 2 
także kowieński burmistrz Wilejszys, chwiejność i oświadcza, że władze angielskie nie dopuszczają do samoobrony ze strony 

żydów. - który jako były minister skarbu po- 
siada najodpowiedniejsze dane.  Po- 
głoski, jakoby na stanowisko dyr. 
banku miał być mianowany obecny 
min. skarbu "Tubialis, 
prasę zdementowane. 

Wyjazd red. „Lietavos Aidas“ Gustaj- 
1а do Genewy 

KOWNO, 27.МШ. PAT. Naczelny“ re- 

Protest amerykańskich organizacyj sjonistycznych 

LONDYN, 27. 8. PAT. Według wiadomości z Nowego Yorku, dele- 
zostały przez gącje amerykańskich organizacyj sjonistycznych i amerykańskiego żydow- 

skiego kongresu udały się do Waszyngtonu, by złożyć protest u Stimsona 
i angielskiego ambasadora z powodu zajść palestyńskich oraz domagać 
się interwencji Stanów Zjednocz nych. 

Interwencja wojsk angielskich. 
BERLIN, 27 8. PAT. Biuro Wolffa donosi z Jerozolimy, że oddział, złożo- 

nis wyjechał do Genewy, gdzie przez pe- ny z 200 żołnierzy angielskich, wysłano do Tel-Awiwu, gdzie wybuchły rozru- 
wien czas będzie pracować w oddziale po- chy, w przebiegu których policja musiała użyć broni, przyczem zabito 6 arabów 
litycznym w sekretariacie Ligi Narodów. i 5 żydów. W jaffie napadli arabowie na biura rządowe. Wobec tego, że stan 
Pobyt Gustajnisa w Genewie potrwa 6 ty- przybierał groźny obrót, policja otworzyła ogień do tłumu. 5 arabów zabito, 
godni, poczem wrócić ma оп na swe stą- A 30 rannych. 

visko. С tepuj > i zabierze redaktuma prod. KOlastaji ° Rezolucja korpusu konsularnego 
w wyniku demarche gen. Konsula Zbyszewskiego Nowa ustawa samorządowa 

Z Kówia donosze: - Prezydent KAIR, 27-8. PAT. WOBEC KRYTYCZNEJ SYTUACJI W JERO<OLIMIE 
państwa już podoieał nową ustawę U KONSULA GENERALNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. ZBY- 
samorządową. W najbliższych dniach SZEWSKIEGO, JAKO DZIEKANA KORPUSU KONSULARNEGO, ZEBRAŁO 
zostanie ono opublikowane w „Wia- SIĘ CIAŁO KONSULARNE, PRZYCZEM POWZIĘTO REZOLUCJĘ NASTĘ- 
domošciach Urzędowych“, PUJĄCEJ TREŚCI: * 

Według nowej , ustawy zamiast JEROZOLIMSKI KORPUS KONSULARNY, ZBADAWSZY OBECNĄ 
obecnych 20 proc. podatku gruntowe. SYTUACJĘ I WYSŁUCHAWSZY REZULTATÓW DEMARCHE DZIEKANA 
go samorządy mają prawo podno. U WŁADZ BRYTYJSKICH W SPRAWIE OCHRONY OBCYCH OBYWATE- 
sić podatek do 35 proc., a wnadzwy. LI, ZDECYDOWAŁ POCZYNIĆ DALSZE KROKI CELEM ZAPEWNIENIA 
czajnych wypadkach, w dobrze uro. PRZEZ WŁADZE MIEJSCOWE BEZPIECZEŃSTWA PRZYNAJMNIEJ W 
daja ikiieda -О ЧЕО SAMEJ JEROZOLIMIE, PRZYCZEM SKONSTATOWAŁ, ŻE W CAŁEJ PA- 

LESTYNIE PANUJE OGÓLNE PODNIECENIE. DALEJ REZOLUCJA POD- 
j j KREŚLA STANOWCZO KONIECZNOŚĆ SPECJALNEJ OBRONY CUDZO- 

Lmiżna M stanowiska, naczelnego nl. ZIEMCÓW I KONSULATÓW NA TERENIE, OBJĘTYM ROZRUCHAMI) 
„Rytasa . PONIEWAŻ DOTYCHCZASOWE ŚRODKI OCHRONY OKAZAŁY SIĘ NIE- 

KOWNO, 27 8. PAT. „Rytas* komuni- DOSTATECZNE. 
kuje, ż 1 daktor dr. Bist: - kasuje naczej. Jakr=tG0 iłódeij| INTERWENCJA PROF. WEIZMANNA W LONDYNIE. 
2 S eini ы pzm й : у : 
[ЁЁ;ЁУЁ‘ЪЁ;':ЁЁОЗЪЩ’ЗО{ЗЁЁЁЁЩ :‚(Т'ЁЁ_ GENEWA, 27-8. PAT. W związku 3 wypadkami w Palestynie przewod- 
tuva“ i „Lietuvos Aidas“. Kwiliotis nie na- niczący światowej organizacji sjonistycznej i prezes Agencji Żydowskiej 
leży do żadnej partji politycznej. prof. Weizmann przerwał swój urlop kuracyjny i wyjechał wczoraj wieczo- 

re S jcarji bezpośrednio do Londynu. Z poselstwa polskiego w Rydze | 77 Бегрозгечто о Гопдупи 
L an i vi i i AU I e S A i ND I II SL BE RSS 

RYGA. 27.8. Pat. W związku z 
powołaniem posła polskiego w Ry- Kongres mniejszości narodowych w Genewie 
dze p. Arciszewskiego do udziału w SRO ‚ odrzucił skargę Litwinów wileńskich m pa przy Lidze 
arodów, dowi. j ię, ż duż > я рг:е‹і!иіопуо 2 bw a Ša GENEWA. 27.8. Pat, Przy niewielkiem zainteresowaniu obraduje tu 

bieńskiego, pierwszego sekretarza po- kongres mniejszości narodowych. Przedstawiciele państw i sekcji mniej. 
selstwa polskiego, pełniącego obecnie szościowej Ligi Narodów nieobecni. Ž sekretarjatu Ligi Narod6w obecny 
obowiązki chargć d'afiaires jest tylko Niemiec Baer, prasa niemiecka i urzędnicy niemieccy. Przewod- 

: niczący Wiliam powitał nowe grup“, mianowicie Litwinow z Polski i Szwe- 
K) > z o) i wyraził ubolewanie, że grupy ma i ea naro- 

i io owe z Niemiec nie przybyly pomimo, iż na poprzednim kongresie doszło 
Stan zdrowia gen. Góreckiego do pewnego pojednania. Sprawozdanie egzekutywy—mówił p. Wiliam— 

Stan zdrowia prezesa B. G. K..gen. zaznacza m ейту innemi, iż podejmowano z powodzeniem próby wpływa- 
Góreckiego znacznie się poprawił. nia na politykę narodową poszczególnych państw. Objawem  pocieszają- 
Prezes dr. Górecki przebywa narazie cym dla rozwoju idei mniejszości narodowych jest tworzenie się związków 
jeszcze w klinice poznańskiej, którą mniejszościowych poszczególnych narodowości. 
opuści z końcem tygodnia. W bieżą- Następny mówca Wiiloughby Tickinson, Anglik z Irlandji, dowodzi, 
cym tygodniu uda się do Poznania że mniejszości nielojalne należą do rzadkich wypadków, Katalończyk Elter: 
dyrektor B. G. K. p. Barysz, celem rich polemizuje z tezami przemówienia ministra Zaleskiego, wysun ęetemi 
poiniormowania p. prezesa o bieżą- ną sesji madryckiej Rady Ligi, a dotyczącemi zadań komitetu trzech. Trak- | 
cych sprawach banku. Powrotu preze: tąt o mniejszościach winien być—zdaniem mówcy— interpretowany na ko- 
sa dr. Góreckiego do pracy spodzie- rzyść mniejszości a nie państw. Leo Motzkin, mówiąc o ekscesach anty- 
wać się należy około 10 września. = semickich na Litwie i w Palestynie, domaga się traktatowej ochrony życia 
Nowy fyp bilefbw kolejowa-lofni-. , mienia mniejszości. — Litwini wileńscy złożyli kongresowi 

Ур czych. i AA deklaračję, ktorą jednak prezydjum kongresu odrzucito.— 
Ministerstwo Komunikacji opracowywu. Następne kongresy odbywać się będą co dwa lata. 

je 'zarządzenie © wprowadzeniu nowego ty- s s s Р - 
pu biletów t. zw. kolejowo-lotniczych. Bi- Sprawa Międzynarodowej Komunikacji Lofniczej lety takie umożliwiałyby pasażerom odby= 8 

С HAGA, 2/ 8. PAT. Otwarta tu została 22 sesja Międzynarodowego Towarzystwa 
obecnej komunikacji lotniczej w kraju), Komunikacji Lotniczej. 

jektowane jest iaowację tę rozciągnąć tak- 
Że na przesyłki i bagaże celem umożliwie- 

wego. jas donoszą agencji PID, bilety ko- MOSKWA, 278. PAT. Donoszą z Nankinu o wybuchu największej chiń 
lejowo-iotnicze mają być wprowadzone z skiej prochowni, znajdującej się w obrębie tamtejszej twierdzy. Straty wynosić 

stwowej w miarę zawierania konwencyjlot- żar w międzynarodowej dzielnicy. Sąsiednie tereny zostały ewa! uowane. W 
niczych z obcemi panstwami. mieście ogłoszono stan wojenny. 

  

wanie części drogi samolotem (w granicach 

pozostały zaś odcinek drogi koleją, Pro- 
ае s ° 

b na pre bagaże celem umekiwie- Wybuch największej chińskiej prochowni 

czasem również w komunikacji międzypań- mają podobno powyżej I i poł miljona dolarów. Wskutek wybuchu powstał po 

swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 
agraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tahelaryczne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Aduninintracje rmieniane dowoltie. Ża dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy 

  

ICIELSTWA 
MIESWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia |ażwińskiego. 
WOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

RTVA KITI оТЬ 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty ora2 
drożej. 

się w tym sensie: „nie znamy wy- 

padku, aby państwo udzieliło konce- 

sji elektryfikacyjnej natak obszernym 

terenie, nie otrzymawszy wzamian 

poważnych korzyści  finansowych'. 

Sprostujmy nieco: „poważnych ko 

rzyści gospodarczych”. 

Nie będę tu przytaczał motywów, 

które skłoniły autora artykułu na 

wstępie wymienionego do zajęcia 

przezeń stanowiska nieprzychylnego 

wobec koncesji Harrimana. Motywów 

tych było dużo i ważkości ich trudno 

dziś 'negować. Uzupełnić je tylko 

chcę przez podanie tych uwag wzglę- 

dnie okoliczności, które w międzycza- 

sie bądź zostały wypowiedziane, bądź 

zaszły, a które jeszcze bardziej nie- 

przychylnie usposobić powinny nas 

względem nieszczęśliwej imprezy ; mi- 

nisterstwa robót publicznych.$ 
O:óż pcdnoszono ostatnio, że 

konkurencyjna zdolność naszego 
przemysłu i handlu zaležy į przede- 
wszystkiem od kosztów produkcji 
energji. Stawiano więc sprawę w spo- 
sób 'następujący: „czy Harriman be- 
dzie sprzedawał naszym odbiorcom 
kilowatgodziny taniej lub drożej, niż 
je sprzedają prywatne lub społeczne 
elektrownie zagraniczne swoim odbior- 
com, pizemysłowcom i rolnikom”. O 
tym warunku i wogóle o tej kwestii 
podanie firmy Harriman and Comp. 
przemilcza. Jedno z pism fachowych. 
gospodarczych zupełnie słusznie za. 
akceptowało ostatnio tę okoliczność 
że jeżeli Harriman ma monopol, to 
przecież nikt go nie zmusi do !'wpro- 

wadzenia naprzykładł wynalazku, któ- 

ry przyczyni się do potanienia ener- 

gji elektrycznej, a jeżeli go wprowa- 

dzi, to przecie poto tylko, by na tem 

więcej zarobić. Straci na tem odbior- 

ca energji — przemysł, rolnictwo i 

handel — a zarazem coraz mniej bę- 
dziemy zd lni do konkurowania z. 

temi państwami, których опипе!а 
koncesja Harrimana. 

Poza względami gospodarczemi 

przemawiającemi przeciwko Koncesji 

istnieją również względy natury pań- 

Stwowej, jakkolwiek i one  zazębiają 
się o interesy gospodarcze. 

P. Wł. Studnicki wskazywał już 

na niebezpieczeństwo wynikające z 

tego, że elektrownia posiłkująca się 

węglem, znajdowałaby się w pobliżu 

granicy niemieckiej (zagłębie węglo- 

we) w razie wojny bowiem z 

Niemcami bylibyśmy pozbawieni nie 

tylko węgla ale i prądu elektrycznego 

Wskazywał również na to, że Harri- 

man wiedząc o tem, wziął się zręcz- 

nie do sprawy, obiecując stację wo- 

dną elektryczną na Dunaju. * Po- 

nieważ ta elektrownia, czytamy w 

cytowanym artykule, idąca ;zdala od 

centrów przemysłowych nie mogłaby 

być narazie  zyskowną Harriman 

uzyskuje elektryfikację na węglu za- 

głębia Dąbrowskiego najbardziej prze- 

mysłowych okręgów Polski, a po- 

nieważ panuje w Polsce chęć prze- 

obrażenia przedsiębiorstw  niemiec- 

kich w przedsiębiorstwa innego ob- 
cego kapitału, słabostkę tę podchwy- 
cili doradcy Harrimana i na przynęta 

naiwnych Polaków dają zobowiązanie 

wykupienia elektrowni Chorzowa. 

Nim elektrownia na Dunajcu pow- 

stanie — dużo zmian zajść może... 
Dziś nie ulega wątpliwości, że w kon- 

cernie Harrimana ukryty jest niemiec- 

ki kapitał elektryfikacyjny (w wyniku 
porozumienia między Harrimanem a 
firmą A. E. G.). 

Brukselska „Agence (conomigue 
et financiere* stwierdza, że Harriman : 
wszedł do „Górnośląskiego Koncernu 

Elektrycznego", w którym znajduje 

się „A. E. G.*; następnie amerykań- 
ska „General Electric Co" weszła w 
porozumienie z tow. „Osram'*, które- 
mu patronują „A. E. G.*, „Simens 
et Stalske* i Koppel et Co — a dele- 
gatem de tow. „Osram* jest berliński 
bankier Jakob Goldschmidt, właśnie 

członek zarządu _ górnośląskiego 

koncernu Harrimana. Przewaga kapi- 
tału niemieckiego pozostaje poza 
wszelkimi wątpliwościami. W czem 

innem chętnie powitalibyśmy niemiec- 
ki kapitał inwestycyjny. W _ imprezie 

Harrimana — nie. Harski.
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ECHA KRAJOWE Napięta sytuacja © Hadze Podłoże walki domowej w Austrji 
  

Tłum zlinczował koniokrada 
BARANOWICZE, 27 8. (Tel wł. „Słowa*) W nocy z dnia 25-go na 26-ty b. m. 

mieszkańce wsi Talminowicze gminy niedźwi: edzieckiej schwytali na gorącym uczynku 
kradzięży konia Piotra Bołtucia ze wsi Raczkany. W chwili, gdy koniokrada prowa- 
dzuno do wsi padł z pewnej odległości strzał, co wskazywało, że Bałtuć nie był sam 
lecz miał wspólników. Podnieceni tem mieszkańcy wsi usiłowali zlinczować Boltucia 

i tylko nadzwyczajnym wysiłkom policji udało się wyrwać ofiarę z rąk tłumu. Bołtu- 

cia jednak poturbowano tak silnie, że w dro: dz: do szpitala zmarł. 

Eksplozja zapomnianego pocisku 
BARANOWICZE, 27 8 (Tel. wł. „Słow. a“) Onegdaj mieszkaniec wsi Zabinka S.- 

derkiewicz Artemjusz pasąc bydło znalazł pocisk artyleryjski, przy którym zaczął ma” 

nipulować. Pocisk eksplodował rozrywając ni 

    

    

     
    

    

          

     

    

                                                            

    

    

   

    

              

     
     
    

    

     

  

   

    

   
   
   
   

   

    

  

Donoszą nam z Grodna, że koło wsi 

Prydługie został zamordowany gajowy la- 

sów państwowych Aleksy Doroszkiewicz. 

Znaleziono go martwego przygniecio- 

nego furą na drodze do wsi tak, że nara- 

zie sądzono, że miał tu miejsce nieszczęśli 

wy wypadek. Jednak bliższe oględziny tru- 

pa, które stwierdziły złamanie szczęki i 

liczne ślady poranienia na twarzy nasunęły 

podejrzenie, że został on zamordowany i, 

że napastnicy chcąc upozorować wypadek 

ь BIENIAKONIE. 

— Plaga wilków. Ludność okolic Bie- 

niakoń nietylko w zimie, ale poprostu w cią- 

gu całego roku boryka się z plag: wilków, 

których niezliczone mnóstwo gnieżdzi się w 

lasach Woronowskich i hr. Putkamerowej, 

wchodzących w obręb maj. Bolcieniki. 1 

Tego lata szczególnie w okolicy naszej 

stale, zarówno w mocy, jak w dzień rozle- 

gają się charakterystyczne głosy „tuiha”. To 

pastusi okrzykami „tuiha” odstraszają dzikie 

bestje, polujące na powierzony ich pieczy 

dobytek. W zimie wilki tępią, Z braku. in- 

nej zdobyczy psy. W lecie zaś, najczęściej 

owce, a zresztą, co popadnie, gdyż i na lu- 

dzi napadają. Se 

Nie dalej jak 18 b. m. banda wilków 

napadła wieczorem na skraju lasu na pew- 

nego wieśniaka, który ocałał dzięki przy- 

tomności umysłu, zdoławszy wdrapać się 

na wysoką sosnę. Można sobie wyobrazić 

strach biednego człowieka, drżącego na 

wierzchołku drzewa, jak z góry w ciągu kil. 

ku kwadransy patrzeć musiał na rozjuszone 

bestje otoczające drzewo i z wściekłości 

gryzące jego korę. — ю 

M Wzystraszony wieśniak zaczął głośno 

wołać o pomoc. Gdy nadbiegła gromadka 

pastuchów, bestje rade, nie rade, cofnęły 

się w głąb lasu. Wieśniakowi dopomożono 

zejść z drzewa, gdyż był napół zemdlony 

ze strachu, cały w łachmanach i okaleczo- 

ny, gdyż podarł ubranie i pokrwawił się o 

sęki sosny, na której uratował się od pew- 

-_ nej śmierci. A A 

у W ubiegłą znów środę, t. j. 21 b. m. 

wilki w biały dzień tuż koło zagród osady 
Gryndziszki zarżnęli owieczkę osadnika. Za- 

rzyckiego. Największy postrach ostatnio 

szerzą, rozzuchwalone bestje właśnie w obrę 

bie tej osady oraz Jodkiszek i innych, znaj- 

dujących się tuż przy BAK й 
Podając powyżs zapytuję, czy nie 

dobrzeby było pomyśleć o obławie, któraby 
bądź, co bądz na jakiś czas odstraszyła 

drapieżników wgłąb lasów. Ludzie okoliczni 
ronią się jak umieją, tu i ówdzie rozlegają 

się strzały, po nocach migotają na polach 

światła ognisk i latarek, lecz wilków jest 
tak dużo, że tylko wielka obława w sile 
kilkunastu czy kilkudziesięciu strzelb może 
drapieżników przetrzebić i nastraszyć. Ś. 

sk 

  

  

  
  

    

    

  

  

      

GŁĘBOKIE. 

    ć. Niedawno bawił 
kiego marszałek 

| Senatu prof. Juljan Szymański wraz z pre- 
| zesem Czerwonego Krzyża p. Ludwikiem 
 Uniechowskim, ażeby dokonać inspekcji lot- 
nych kolumn okulistycznych, prowadzących 
walkę z jaglicą. Kolumny te zorganizowane 

| zostały przez wileński okręg Czerwonego 
| Krzyża dzięki temu, iż ofiarował swe usłu- 

gi personel klinik uniwersyteckich U.S.B. 
|, Kolumny te działają obecnie na terenie 
Królewszczyzny i Hermanowicz. Marszałek 
Szymański był przez tamtejszą ludność przyj 
 mowany chlebem i solą. W czasie powita- 
mia przemawiał przedstawiciel miejscowej 
_ ludności. Podczas lustracji p. marszałek Szy- 
 mański wykonał kilkanaście poważnych ope- 
racyj Oczu. 

Odbywają się tu obecnie kursy budow- 
nictwa ogniotrwałego urządzone przez Wy- 
dział Powiatowy. Otwarcia kursów dokonał 

starosta Jankowski wygłaszając okoliczno 
'jowe przemówienie. jako prelegenci biora 

| udział w kursie delegat okręgowego urzędu 
iemskiego w Wilnie p. Michał Śmoryga i 
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Znów duchy zwiewne przychodzicie 
[do mnie 

Zjawione smętnym oczom przed la- 
(tami. 

Do marzeń dawnych serce Ignie nie- 
[złomnie. 

Zatrzymać pragnie was i odejść z 
ać [ wami. 

O przybywajcie! Niech was wyogrom- 
[nię, 

Zjawy stłoczone za mgłą i mroka- 
[mi... 

Radosna przeszłość spromienia się 
[iaśniej, 

Umiłowane cienie idą w gości; 

Jakby z zamierzchłej i przebrzmiałej 
[baśni 

Mży pieśń przyjaźni i pierwszej mi- 
ł [łości; 

   

1 ból powraca... 

Z Introdukcji do „Fausta“, 
w przekladzie E. Zega- 
dłowicza. 

i E 
KASPRA BEKIESZA PRZEBRZMIALY 

REKORD. 

„Od niepamiętnych czasów, przez 
|lato całe, 0 przedwieczornej porze 
schodziliśmy się w Bernardynce my 
czterej wilnianie, najautentyczniejsi — 
i prawdopodobnie najstarsi z żyjących 
eszcze... 

! Może kto nazwisk ciekawy? Nie 
rza. Poco? Nazwijmy jednego z nas 
Kazimierzem, drugiego Mikołajem ... 
trzeciego Janem... a czwartego tośmy 
sami nazywali nieodmiennie „sędzią 

tedy nie skąpmy mu tega tytułu... I ur 
us anon lucendo, bo jako ży- 

nigdy sędzią żadnym nie był. 
ładziej zresztą, nieprawdaż, idzie 

zmowa gdy się operuje choć jakim- 
kolwiek tytułem, nie potrzebując sadzić 
wciąż i sadzić „szanownym panem'* 
lub tylko „panem”, jak każe nieznośny 

    
    

     

  

   
   

   

   

      

      

  

   

  

[WIECZORY NAD WILENKĄ 

ą drobne części nieostrožnego pastucha. 

Złodzieje leśni zamordowali gajowego 
ułożyli go pod drzewem i przygnietli furą 
ze zbożem. Taksamo przemawia za tem 
stosunek tamtejszych chłopów do zabitego, 
który był nieubłagalnym dla złodzieji leś- 
nych i kłusowników, co w swoim czasie 
spowodowało pogłoski o szykowanej przez 
złodzieji zemscie, 

W związku z tem tamtejszą policja pro 
wadzi śledztwo w kierunku ujęcia winnych 
zabójstwa. (b) 

  

inspektor ubezpieczeń w Głębokiem Doro- 
ziński. Słuchaczy na kursie jest 15, rekrutują 
się oni przeważnie z miejscowych rolników. 

Z terenu powiatu donoszą, że podaż 
zbóż jest wystarczająca. W niektórych miej- 
scowościach pojawiło się zboże  tegorocz- 
nych zbiorów ciesząc się znacznym popytem. 
Ceny artykułów pierwszej potrzeby wyka- 
zują tendencję zniżkową, a przedews. - 
kiem ceny żyta, mąki żytniej, otrębów 2 
mniaków. Ta zniżkowa tendencja jest typo- 
wym przejawem okresu zbiorów rolnych. 
Konjunktura zbożowa i sytuacja aprowiza- 
cyjna będzie mogła być określona dopiero 
po ukończeniu żniw. 

— Hojny dar dla gimnazjum polskiego 
w Głębokiem. Gimnazjum polskie koeduka- 
cyjne im. Unji Lubelskiej w Głębokićm do 
dn. 11-g0 kwietnia 1929 r. było prywatna 
własnością p. p. Szukiewicza i Swirklisa. Z 
dniem 11 kwietnia r. b. gimnazjum polskie 
im. Unji Lubelskiej zostało  uspołecznione, 
przechodząc na własność Towarzystwa Po- 
pierania Szkoły Średniej. Z tą chwilą popra- 
wiły się łosy gimnazjum, gdyż społeczeń. 
stwo nie skąpi pracy i ofiar na ten średni 
zakład naukowy, który w tym ośrodku po- 
wiatu Dziśnieńskiego jest bezwarunkowo 
potrzebny. 

Ale nietylko społeczeństwo składa ofia- 
ry na tę placówkę kulturalno-oświatową w 
Głębokiem. Gimnazjum polskiem w Głębo- 
kiem zainteresowały się czynniki rządowe, 
pragnąc dać dowód troskliwej opieki tutej- 
szym obywatelom tych tak oddalonych od 
centrum Państwa Kresów północno- wschod- 
nich. Bank Gospodarstwa Krajowego, do- 
wiedziawszy się o trudnościach finansowych 
gimnazjum polskiego w Glebokiem, ofiaro-- 
wał jako subsydjum 3000 zł. na inwestycje. 
Powyższą sumę obrócono na pomoce nau. 
kowe, bibljotekę. 

O tę zapomogę starał się Centralny 
Związek Osadników w Warszawie za ini- 
cjatywą prezesa iutejszego oddziału Związ- 
ku osadników p. Jastrzembskiego. Za tak 
hojny dar od całego społeczeństwa kreso- 
wego powiatu  Dziśnieńskiego należy się 
szczera i gorąca wdzięczność p. prezesowi 
Banku Gospodarstwa Krajowego generało- 
wi Góreckiemu, Zarządowi Centralnego 
Związku Osadników i p. prezesowi Ja. 
strzembskiemu. 

      

   

  

  

  

15 zł kogutki 3 mies. „Leghorny“ 
wysukoniešnei rasy kur do sprzedą- 
nia. Ważne dla drobnych hodowców 
dla poprawy gatunków i podniesienia 
nieśności zwykłych kur. Hodowla— 
Karpacka 5 Wilno. 

® 
u 
@ 
a 
z 

  

A sztuczne 
t Nawozy fosforowe 
a NAJTANIEJ sie i 

@ Silep Rolniczy: Świe о5) 

O wileńskie T-wo 

Handlowo-Zastawowe Lombard 
Zawiadamia, iż w dniu 11 i 12 
września 1979 roku, o godzinie 5 po 
poludniu, odbędzie się licytacja w 
lokalu Lombardu (Plac Katedralny, 
ul. Biskupia 12), zastawów we wła- 
ściwym czasie nieprolongowanych, 
od Nr 7,908 do Nr 47.805 włącznie. 

charakter i duch mowy polskiej. „Pan 
dyrektor“, „pan prezes“ i t.p. wykwita 
na ustach w samą porę... jest jakby 
dyskretnym reweransem w stronę 0S0- 
by, do której się mówi... niema banal- 
ności, a w danym wypadku jakby ja- 
kiejś niewłaściwej poufałości dającej 
się wyczuć w ordynarńem — „рап“... 
„Pan“ — za sucho, ałbo za poufale; 
„Czcigodny panie“ za uroczyście, a i 
nieco za wysoko siegnięte... „pan pre- 
zes“ lub „pan dyrektor“ zjawiają się 
w samą porę, jak deska ratunku. Pasu- 
ją da każdego zwrotu. Każdego fra- 
zesu podnoszą wyrazistość oraz pięk- 
ną budowę. Są dla rozmowy czemś 
równie niepochwytnem a jednak wiel- 
kiej wagi, jak to, co np. w dobrze skro- 
jonym fraku stanowi wyróżniającą go 
cechę. 2 

Ojca mojego, bywało, ktoś jeszcze 
od czasu do czasu nazwał „marszałko- 
wiczem* — pomimo, iż zgoła mało już 
kto pamiętał nieboszczyka dziadka mo- 
jego, marszałka. Ale ot, przyzwyczaje- 
nie, i ta wielka wygoda z używania 
choćby jakiegokolwiek tytułu, zamiast 
zwykłego „pan* wykluczającego wszel 
ki odcień. 

Tedy, jak się rzekło, schodziliśmy 
się w Bernardynce przez całe lato, nie- 
odmiennie o jednej porze — i w jed- 
nem miejscu. Znacie je państwo do- 
brze. Jest to jedna z ławek na rodzaju 
bulwarku, wysadzanego jeszcze niedu: 
żemi względnie drzewami, biegącego 
wzdłuż Wilenki. Alejka — jedna z naj- 
przyjemniejszych w wileńskim Po-Ber- 
nardyńskim ogrodzie. Widok z niej na 
wartko płynącą Wilenkę i na wzgórza 
po tamtej stronie rzeczki — jak malo- 
wanie! : 

Akurat nawprost miejsca naszego 

Ostatnia próba pogodzenia stanowisk 
HAGA, 27.8. PAT. DZIEŃ WCZORAJSZY BYŁ NAJDONIOŚLEJSZYM 

DNIEM KONFERENCJI. NA NOWE PROPOZYCJE PAŃSTW WIERZYCIEL 

SKICH SNOWDEN ODPOWIEDZIAŁ ODRZUCENIEM ICH, BEZ WSKAZA- 

NIA, W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA WSPÓŁPRACOWAĆ W DZIELE PO- 

JEDNANIA. FRANCJA UWAŻA, IŻ NOWA INICJATYWA NIE NALEŻY DO 

NIEJ. POZOSTAWI ONA DELEGACJI BRYTYJSKIEJ CZAS DO ZASTANO- 

WIENIA SIĘ NAD POWAŻNĄ SYTUACJĄ, JAKA POWSTANIE WRAZIE 

DALSZEGO ODRZUCANIA PROPOZYCYJ. ADATCI MA SPOTKAĆ SIĘ 

JESZCZE ZE SNOWDENEM i LOUCHEUR'EM. WEDŁUG BRIANDA, JEST 

TO OSTATNIA PRÓBA POGODZENIA SPRZECZNYCH STANOWISK. 

Półoficjalny komunikat niemiecki 
BERLIN, 27. 8. PAT. Komunikat 

Hagi, iż odmowa Snowdena nie jest 
niem konferencji. 

półurzędowy niemiecki donosi z 
uważana za rÓwnoznaczną £ żerwa- 

Według komunikatu niemieckiego, oczekuje się dalszych wysiłków 4 

państw, celem poczynienia Anglji w jakiko wiek sposób nowych ustępstw. 

Komunikat uważa, iż forma odmowy Snowdena w porównaniu z jego po- 
przedniemi bardzo ostremi wystąpieniami oznacza mimo wszystko pewne- 
go rodzaju załagodzenie. 

(Ważne posiedzenie delegatów 6-ciu mocarstw 
HAGA, 27. 8. PAT. Briand wystoswwał do Jaspara pismo, 

rem zaznacza między innemi, iż wobec sytuacji, jaka się wytworzyła, 

w któ: 

je- 
dynie słuszną rzeczą byłoby natychmiastowe zwołanie konferencji delega- 

tów 6 mocarstw zapraszających, na której położony będzie kres obecnej 

sytuacji, wydającej się dotąd bez wyjścia Osobiście Briand, o ile nie bę: 

dzie sprzeciwu jest za zwołaniem posiedzenia na godz. 18. 

Jaspar, po otrzymaniu listu premjera francuskiego, oświadczył, iż po: 

czyni niezbędne kroki; dodał przytem, iż z analogiczną propozycją zwró: 

cono się do niego także ze strony delegacji włoskiej, która zaproponowa- 

ła zwołanie konferencji na godz. 17. 
O godz. 11 min. 45 zwrócił się do Jaspara Snowden, prosząc o 

zwołanie posiedzenia na gódz. 15 min. 30. Ostatecznie Jaspar zwołał po- 
siedzenie na godz. 16-tą. 

Na życzenie Brianda, komitet polityczny, któremu powierzono rozpa- 
trzenie kwestji Nadrenji, nie odbędzie posiedzenia. 

Snowden wyraził życzenie, aby plenarne posiedzenie konferencji od- 
było się jutro w godzinach rannych. 

Deklaracja rządu niemieckiego 
HAGA. 21. 8. PAT. Wydarzenia dzisiejszego rana zdają się wskazy- 

wać na to, że pomimo wytrwałych wysiłków Brianda i Adatciego sytuacja 
pozostała bez wyjścia. Prawdopodobnie Snowden i Briand złożą publiczne 
oświadczenia. 

W kołach konierencji krążą pogłoski, że Stresemann zamierza oficja- 
Inie zakomunikować, iż Rzesza niemiecka z dniem 1 września będzie wy- 
płacać swe zobowiązania wyłącznie na podstawie planu Younga. 

Echa strasznej kafastrofy pod Kolonią 
Winowajcą nie maszynista, lecz kierownik ruchu na 

dworcu w Dueren : 
BERLIN, 27. 8. PAT. „Berliner Zeitung am Mitag“ donosi, że kupiec 

Lederman, który w katastrofie pod Buir został ciężko zraniony, 
w szpitalu w Buir. 

zmarł w 

Jednocześnie prasa berlińska donosi, że przypisywanie Twinv za ka- 
tastrofę maszyniście, prowadzącemu pociąg, okazało się niesłuszne, bo- 
wiem kierownik ruchu na stacji Dueren miał wręczyć maszyniście, jak wy- 
kazały teraz dochodzenia, niewłaściwy rozkaz, nakazujący mu zwolnienie 
szybkości nie przed dworcem w Buir, lecz dopiero za dworcem. Maszyni- 
sta zatem nie może być oskarżany o niewykonanie rozkazu, gdyż rozkaz, 
jaki mu wręczono pochodził jeszcze z poprzedniego dnia. Kierownik ruchu 
na dworcu w Dueren został "zawieszony w  urzędowaniu. 
przeciwko niemu toczy się w dalszym ciągu. „Vossiche Ztg.* 

Dochodzenie 
podkreśla, 

?е stwierdzenie tego faktu posiada decydujące znaczenie dla Sprawy .od- 
szkodowań dla ofiar katastrofy, z chwilą bowiem, gdy okazało się, że 
kierownik rucnu wręczył fałszywy rozkaz, koleje Rzeszy są zobowiązane 
do wypłacenia odszkodowania w pełnej wysokości. 

Krwawa walka pomiędzy "ehińskiemi organiza” 

Zajścia w N.-Jorku, 
Francisco 

Chicago, 
Ameryce 

Bostonie, 
i Detroit. 

Filadelfji, Sau 

NOWY YORK, 26. 8. PAT. W szereru miast amerykańskich 
jak Nowy York, Chicago, Boston, Filadelfja, San Francisco, 
trolt, wybuchła krwawa walka między wroglemi 
chińskiemi t zw. Tongami. 

De 
organizacjami 

W wyniku trzydniowych walk było 5 zabitych i kiikunastu 
rannych. 

Walki zakończyły się dzięki interwencji prokuratora gene- 
ralnego, który zagroził, że jeżeli starcia nie ustaną, wszyscy przy- 
wódcy będą deportowani. 

Walki Tongów, powstałe na podłożu różnic politycznych 
azro konkurencji przemysłowo-handlowej, 
kilkanaście lat. 

rendez-vous zwyklego 
wspomnianej ławki na której zwykli by 
liśmy gwarząc, siadać, rozściela się, po 
tamtej strónie Wilenki, miluchna pia- 
sczysta plażeczka, jakby wysypała się 
z wąwozu, co tu się właśnie kończy 

czyli 

malowniczym wylotem. Mój Boże! 
Wszystko jest tu malownicze, na co- 
kolwiekbądź wzrokiem rzucisz. 

Po jednej stronie malowniczego wą 
woziku, mającego swoje ujście nad Wi- 
lenką, a nadbiegającego ku niej aż, 
hen, gdzieś z pod Altarji, z pod Góry 
Stołowej, z Antokola: wznosi się, na- 
wet wcale wysoko wzgórze, z rzadka 
zadrzewione, ze wspinającemi się po 
niem serpentynami scieżek całkiem 
przypadkowych, których żadna ręka 
ludzka nie torowała. Tu i ówdzie do- 
strzeżesz jakiś domek, jakąś chatkę... 
ale nie staraj się odgadnąć ktoby tam 
mógł mieszkać. Nie odgadniesz. Ot, 
wileńczuki jakieś mieszkają — i ko- 
niec. Jest o czem długo gadać? Bardzo 
często możesz ujrzeć pasącą się po sto- 
kach wzgórza, między drzewami kro- 
wę — albo kozę. Braknie tylko dzwo- 
neczka u szyi. Albo i całe stadko krów 
pasie się sobie spokojnie... Cóż? Nie 
miłe to? Wieś — szczera wieś! Ile 
wdzięku i powabu ma taki widoczek 
dla mieszczucha! I znajdźże mi pan 
miasto takie, gdziebyś usiadłszy w 
śródmieściu na ławce w publicznym o- 
grodzie, miał przed sobą najautentycz- 
niejszy, śliczny obrazek wiejski, kawa- 
łek szczerej wsi. Znajdź mi pan w Pol- 
sce drugie takie miasto. 

A już proszę spróbować — o bez 
najmniejszego narażenia życia!-— zejść 
z bulwarku w Bernardynce nad Wilen- 
kę i zaryzykować dostać się wbród na 
tamten jej brzeg. Zazwyczaj płytko jest 
bardzo; kamieni: mnóstwo; rzeczka 
pieni się i szemrze, jakby w każdej 
chwili gotowa była któż wie co doka 

  

powtarzają się gco 

  

zywać... a tymczasem, z dobrą u buta 
podeszwą przejdziesz waść ten... ,,sza- 
lejący potok'* — suchą nogą. Zaś za- 
puściwszy się w wąwozik, wynurzysz 
się uszedłszy kilkaset kroków, albo i 
wcześniej: na najszczerszą, jaka tylko 
być może, wieś! Takie już jest to Wil- 
no nasze kochane... I oby było takiem 
jaknajdłużej! 

Wróćmy znów na ławkę w Bernar- 
dynce. 

Znów mamy nawprost siebie, po 

tamtej stronie Wilenki: minjaturową, 
głęboko piaszczystą plażeczkę i wylot 

wąwozu. Otóż po jednej jego stronie 

mamy względnie wysokie wzgórze, 

przed chwilą opisane, a po drugiej 

Stronie, niższą już, gdyż całą w osy- 

pach i obrywach górę zwaną Bekie- 

szówką. 

lież to razy, siedząc na „naszej 
ławce w  Bernardyńce, przeszli my 
wzrokiem po niej, po tej górze, pasąc 
oczy jej widokiem! 

Do Bernardynki nie schodzimy się 
na żadne dyskursy de publicis. To 
na zebraniach wileńskiej Szubrawerji 
rozprawiano o sprawach publicznych, 
o wydarzeniach, aktualnych, o wypad- 
kach dnia, a głównie na tematy poli- 
tycznę — za rządów rosyjskich cicha- 
czem, przy, zamkniętych drzwiach albo 
i oknach, zakonspirowanie, z wypieka- 
mi na twarzy, potem... po wojnie... ja- 
wnie i nie żenując się ale też i od tej 
chwili „wieczorne, tajne przyjaciół ro- 
zmowy” w Szubrawerji straciły cały 
swój urok; zaczęły powoli wygasać; 
konwentyki zamienił się w pospolite 
zebranie towarzyskie; przychodzili na 
nie jeszcze ludzie głównie w imię tra- 
dycji ale dyskurs nie kleił się: nie spo- 
sób że było raz jeszcze, zawsze w gro- 

Niema prawie tygodnia aby w 
Austrji na której ciążą tak wielkie tro 
ski egzystencji państwowej, niedoszło 
tu i ówdzie do demonstracji lub bójek 
ulicznych między socja! - demokratami 
a chrześc jańsko - socjalnemi bojów- 
kami. Od tej chwili, gdy starosta mia- 
sta Wiednia zabronił pochodów uzbro 
jonych organizacji, a zwłaszcza gdy w 
ślad za nim uczynił to samo wojewoda 
Austrji dolnej dr. Buresch przeniosły 
austrjackie organizacje wojskowe całą 
swą zgubną działalność do krajów 
związkowych. 

W Wiedniu panuje spokój, lecz tuż 
za jego murami zakaz austrjackiego wo 
jewody nie jest tak ściśle przestrzega- 
gany. Właśnie w ubieg.ą niedzielę w 
pewnem ulubionem miejscu wycieczko- 
wem oddalonem zaledwie kilka kilo- 
metrów od Wiednia doszło do bójki 
między socjałdemokratami a Hemwe- 
hrą. Ucierpieli na tem zupełnie przy- 
padkowi widzowie z pośród wyciecz- 
kowiczów. Sytuacja pogarsza się usta- 
wicznie. Heimwehra nabiera coraz wię 
kszej czelności. W ubiegłą niedzielę w 
Styrji, będącej niejako domeną Heim- 
wehry, demonstracje kosztowały jedno 
ludzkie życie i wielką ilość ciężej i lżej 
rannych. 

Polityczne stery austrjackie stwier 
dzają, że napięcie między socjal - de 
mokratami a Heimwehrą jest ogromne. 
Sprawa cała jest na ostrzu noża. Od 
silnej ręki władzy bezpieczeństwa za- 
leży, aby wszelkiemi stojącemi jej do 
dyspozycji środkami nawet najostrzej- 
szemi ograniczyła niedzielne zabawki 
Heimwehry i innych uzbrojonych tor- 
macyj. Gdyby stan chaotyczny obecnie 
panujący utrzynrał się dłużej na tym sa 
mym poziomie, mogłóby się umocnić w 
zagranicy przekonanie, że Austrja po 
przegranej jest państwem na którem 
mie można wcale polegać i nie dającem 
gwarancji. pokojowych i wahającem 
się wciąż. pomiędzy rewolucją @ żywo- 
tem normalnego państwa, Że te przy 
puszczenia przeniknęły już, zagranicę 
świadczy chociażby fiasco austrjackiej 
pożyczki w Ameryce, którejby jednak 
Austrja tak bardzo potrzebowała. 

Nowy zarząd kanclerza Steeruwit- 
za starał się zaciągnąć pożyczkę w wy 
sokości 500.000.000 szylingów, lecz i 
tu pożyczka zakończyła się fiasc em, 
gdyż nawet w kraju wielkie banki i 
ciężki przemysł czeka na decydujące 
wystąpienie ze strony rządu. Szczegól- 
nie banki austrjackie nie mają 90 о- 
becnej sytuacji politycznej żadnego 
zaufania, któż bowiem może ręczyć im 
za to, że austrja cka heimwehra skła- 
dająca się przeważnie z wiejskich chło 
paków i robotników, należąc do forma- 
cji wojskowej nie wtargnie pewnego 
pięknego dnia do Wiednia wzniecając 
rewolucję krwawą, która doprowadzi- 
łaby do gospodarczej ruiny państwa. 
Nieustające i wyzywające pochody de- 
monstracje i potyczki z socjałdemokra- 
tami udowadniają niezbicie, że stosun- 
ki istniejące w austrjackich organiza- 
cjach wojskowych są niezdrowe i wy- 
magają absolutnej sanacji. Niepowo- 
dzenia ostatnich lat nie  odstraszyły 
wcale niektórych zacietrzewionych 

przywódców od niezdrowych i Śmia- 
łych eksperymentów, które są w sta- 
nie uniemożliwić spokojny gospodar- 
czy rozwój Austrii. 

Niejasny stosunek chrześcijańsko - 
socjalnej partji do  heimwehrowcow, 
który dotychczas zdawał się być dość 
bliskim powinowactwem w boju przę- 
ciw „socjalistom“, wyjaśnia się powoli 
gdyż heimwehrowcy oddalają się сб- 
raz to więcej od chrześcijańsko - spo- 
łecznych, co co zresztą może tym 0- 
statnim wyjść na dobre. Austrjackie or 
ganizacje wojskowe orjentują się co- 
raz to więcej na prawo, gdy przeci- 
wnie chrześcijańsko - socjalni, chcąc 
utrzymać swe kadry wyborcze, które 
większością składają się z t. zw. „ma- 
łych ludzi*, nie mogą się pogedzić z 
orjentacją prawicową. Odchylenie heim 
wehrowców naprawo możesię skończyć 
jak się przypuszcza ogólnie w sferach 
politycznych, ruchem i urzeczywist- 
nieniem ideałów faszystowsko - monar 
chistycznych. 3 

Współpracę chrześcijańsko - $ро- 
łecznych z heimwehrowcami hamuje 
jednocześnie inna przyczyna zakuliso- 
wa. Były kanclerz związkowej republi- 
ki austrjackiej Dr. Seipel, zmuszony da 
ustępstwa ma rzecz Streeruwitza, jest 
w ścisłym kontakcie z prezydjum heim 
wehry. W ostatnich czasach, jak wia- 
domo stosunek D-ra Seipla do kancle- 
rza Streeruwitza znacznie się pogor- 
szył, a nawet przerodził się w otwar- 
tą opozycję, nie wychodzącą jednak 
poza ramy akcji partyjnej. Dlatego też 
zdarzenia w Styrji, które bezpośrednio 
wzywają władze do energicznego prze 
ciwdziałania w imię ochrony demokra- 
cji, mogą mieć daleko idące konsekwen 
cje i wielce interesującą ewolucję wy- 
'darzeń o epochalnem znaczeniu. 

Już dzisiaj tworzą się w chrześcijań 
sko socjalnej partji dwa prądy można 
nazwać: chrześcijańskim i socjalnym. 
Pierwszy widzi w heimwehrze ratunek 
i odnowienie ery porządku i jest popie- 
rany przez b. kanclerza Seipla, drugi 
kierunek socjalny przez kanclerza dr. 
Streeruwitza. Przy twoizeniu się no- 
wego gabinetu oznajmiono w parlamen 
cie, że nowy kanclerz jest mężem że- 
laznego porządku, i przemysłu, czławie 
kiem cyfr i dokładności pojęć. Dlatego 
polityka nowego rządu, która dotych- 
czas.w rozstrzygnięciu sporów wew- 
nętrzna politycznych jest również 
chwiejna jak polityka poprzedniego 
rządu, wzbudziła nieufność i ogromne 
rozczarowanie. ypadki Styr yjskie skło 
nią prawdopodobnie sfery rząd. do zde 
cydowanych kroków, dla tego społe- 
czeństwo austrjackie oczekuje z na- 
pięciem wydąrzeń naibliższych dni. 

żródło сс МЕС 
GÓRNOŚLĄSKIEGO konc. 

GIESCHE 6. A. Kafowice. 
*opalnie:  Cleofas,  Frankienberg, 

Wilhelm, Carmer i Richthofen. 

Jagiellońska 6, tei. 14 97. 
Dostawa od 1 tony w wozach 

plombowanych. 
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nie tych samych osób wałkować tema- 
ty, o których się nagadano dowoli po 

całem mieście 'albo naczytano się po 
dziurki od nosa w gazetach! 

Lecz my w Bernardynce nietylko 
dlategośmy nie rozmawiali de pu- 
blicis, ponieważ cały urok zakazane- 
go owocu był od nich odleciał, lecz 
głównie dlatego, ponieważ my, sta- 
rzy, bardzo starzy ludzie, Ignęliśmy z 
natury rzeczy, bardziej do wspo m- 
nień, do tego, co było, co przeminęło 
niż do teraźniejszych wydarzeń i 
spraw, do tej chwili obecnej, co sta- 
wała się od nas coraz bardziej daleka 
— jak my od niej — niż do najbardziej 
nawet sensacyjnych aktualności... któ- 
rych żadna już Przyszłość nie miała i 
nie mogła dla nas kontynuować. 
Dlatego aby coś głęboko, bardzo głę- 
boko obchodziło człowieka, dlatego a- 
by targnęło, co się zowie, jego trze- 
wiami, dlatego aby z racji jakiegoś ak- 
tualnego wydarzenia lub faktu bądź 
entuzjazmował się on, cały w zachwy- 
cie, bądź skakał bliźnim do oczu, dla- 
tego potrzeba aby z tego wydarzenia, 
z tego faktu wyrastało coś w bliższej 
lub w dalszej przyszłości, co on sam 
na własne oczy oglądać będzie (lub 
spodziewa się oglądać), coś, co w je- 
go jeszcze własnem życiu zaważy, coś, 
co będzie miało znaczenie jeszcze dla 
niego samego. A czyliż o wnukach i 
prawnukach nie pomyśli? Owszem 
wnuki i prawnuki przyjdą mu nawet 
nieraz na myśl wobec tego lub owego 
najaktualniejszego wydarzenia, wobec 
jakiejś wielkiej zmiany w „teraźniej- 
szości*, wobec jakiegoś przełomu, co 
niezawodnie odczuwany będzie jeszcze 
po nie wiedzieć wielu latach, może na- 
wet silniej niż teraz — ale — ale wnu- 
ki i prawnuki, choćby najbardziej u- 
kochane, to nie własne człowieka „ja”. 

lat" pocic' pię „błogorław lop, 
Ze myz„ANODOR frledikogł 

ЧОВЛ WACC PZA PCE 

To nie przysłowiowa prima cha: 
Lia So 

A powtėre, nie х V rozmawialiśmy w 
Bernardyńce de pu lblicis jeszcze 
i dlatego, ponieważ powoli, powoli za- 
częło Wysychać zródło skąd się etek- 
towne i „wstrząsające'* albo bajecznie 
ciekawe nowinki czerpało. Wilno wo- 
jewódzkie poczęło coraz głębiej zapa- 
dać w swój „zaciśnięty worek”, w swój 
„kozi róg”, w swój partykularz zabi- 
ty deskami od świata. Jakby coraz da- 
lej, coraz dalej zaczęliśmy otldalać się 
od Warszawy — a w samej Warszawie 
zaczęła od dłuższego czasu zapanowy- wać jakaś atmosfera, naprawdę kon- 
spiracyjna. Dowiesz się czegokolwiek 
w „rządowych* sterach? Broń Boże! Nikt pary z ust nie puści. Ma je jak zasznurowane. Zaś.z panami posłami 
! senatorami, wartoż dziś gadać? Sa- mi nic nie wiedzą... 
Gdyśmy tak któregoś dnia na ten te- mat gwarzyli na ławce w Bernardynce 

ktoś z nas, zdaje się, że pan Jan ode- 
zwał, się: 

2 o dawnych czasach z kim dziś 
mówić? Co dawne czasy obchodzą dzi- siejszych powojennych ludzi? © 

Westchnęliśmy, ja i pan Mikołaj 
który pomilczawszy chwilę rzekł: ` — Ot, niedaleko szukając, "taka 
Bekieszówka, co ją mamy przed sobą. Zajrzec do przewodników po Wilnie 
to czego tam się nie naczytasz! Wielki przyjaciel króla Batorego, wojak zna- 
komity, Kasper Biekiesz umarł w Gro- dnie takiego to a takiego roku. Już to 
jedno jest ciekawe, bo trzebaż było ta. kiemu notablowi węgierskiemu umierąć 
aż gdzie? W Grodnie! Król kazał ga 
pochować na tej oto górze. Pomnik 
mu na jej szczycie wystawił w kształ: 
cie ośmiokątnej wieży. Niestety, góra 

była srodze piaszczysta, a winąca się 
u jej stóp Wilenka była może jeszcze



    

AORJĖA GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
+ ij Polska masi być ujarzmiona przez bawełnę amerykońską? 

Od Redakcji: umieszczan y poniżej 
artykuł nadesłany nam został przez 
Komitet Organizacyjny. Związku 
Lnu i Konopi. 

  

   

  

Przeżywamy osobliwy moment — 
kiedy cała Europa zagrożona jest wid- 
mem hegemonji gospodarczej Amery- 
ki — szukając dróg i sposobów zapo- 

5bieżenia katastrofalnym dla siebie jej 
skutkom. 

9 Najtęższe umysły i najwybitniejsi 
mężowie stanu, jak Briand i Mussoli- 

ni zabierają publicznie w tej sprawie 
głos, proponując bądź to unję gospo- 

darczą Europy, bądź też konsekwent- 
n.e zastosowanie zasady samowystar- 
czalności gospodarczej przez państwa 
europejskie. 

W momencie tym i Polska, zwłasz: 
cza jako państwo młode i, na skutek 
długoletniej niewoli i zniszczenia przez 

wojnę pod względem gospodarczym 
niedostatecznie zorganizowane,  bar- 

dziej uświadamiać powinna niebezpie- 
czeństwo podboju ekonomicznego, szu 
<ając własnych dróg i sposobów otrzy- 
mania niezależności gospodarczej. Na 

akiej drodze Polska, w granicach swo- 

ch możliwości i warunków gospodar- 
jzych szukać ma samoobrony wobec 

ak niewspółmiernie groźnego konku- 

enta jakim są dla niej Stany Zjedno- 
zone Północnej Ameryki? 

Jaka państwo, opierające swój byt 
a rolnietwie i-eksporcie jego produk- 

ji Polska, zwłaszcza w obecnym o 
resie kryzysu rolniczego zagrożona 
sst w stopniu znacznie wyższym niż 
zereg innych importujących krajów 
luropy tanim produktem  amerykań- 
kim. : 

| Niebezpieczeūstwo to występuje па 
runcie bilansu handlowego + Polski, 
tórego saldo ujemne spowodowane 
st w głównej mierze przez import ba- 
jełny amerykańskiej. Import ten do- 
ega rocznie jak wiadomo licząc wwóz 
galny jak i nielegalny bawełny około 
miljarda złotych, stanowiąc właśnie 
ówną pózycję niedoboru. 

l na tej to drodze szukać powinna 
dlska istotnej samoobrony gospodar 
ej, mając ku temu wszelkie przyro- 
jone warunki i możliwości. 
Wydaje się bowiem rzeczą wprost 

ezrozumiałą jak mało zwraca się w 
jlsce uwagę na tę dziedzinę produk- 
„ której podstawę stanowi rozpo- 
$zechninona od wieków na całym 
?omal obszarze państwa rodzima ro- 
ha włókiennicza, jaką jest len. 
„Mało kto w Polsce zapewne zdaje 
pie"sprawę z tego, że Polska pod 
ględem obszaru uprawy Inu  włó- 
nniczego zajmuje 2-gie z kolei miej- 
w produkcji światowej, posiada- 
około 110.000 hektarów plantacji 
rośliny i że ponadto państwo nasze 
Siada znakomite wprost, monopoli- 
czne, warunki naturalne (glebowe 
imatyczne), pozwalające na dziesię- 
krothe nieomal zwiększenie tej kul- 

bez uszczerbku dla reszty ziemio- 
dów, warunkujących . samówystat- 
Inošė aprowizacyjną kraju. 
Tócz tgo szeroki ogół nie ušwia- 

hia sobie dostatecznie i tego, że ro- 
My nasz len przewyższa znacznie 
wieloma względami paującą dziś 

rechwłądnie bawełnę. Przewyższa 

jw pierwszym rzędzie pod wzglę 
4! wydajności z jednostki przestrze 
foowiem gdy biorąc dla porównania 
dY 2 roku 1927 Stany  Zjed- 
Zone produkujące bawełnę na 

„Kolo 14 miljonów ha (co stanowi 
GProc. światowej produkcji) otrzy- 
wały średnio z I ha około 169 kg. 
kna, to Polska przy niskim stanie   

  

   

  

   

      

   

    

   
    

  

iziej wartka i kapryśna niż obec- 
Podmyła stoki góry. Wieży nad- 
nej Biekiesza runęło naraz aż pięć 

n. Było to na na wiosnę 1838 roku. 
zimą 1891-go roku zapadły się 

Ostatnie ściany wieży. Sladu po 
„*ŻIŚ niema. Gorzej! Mało: już dziś 
Wie, że wogóle taka wieża kiedy- 
iek na szczycie tej góry istniała. 

Jo może kogo obchodzić? O samym 
cszu to pamięć przechowała się 

dž! nazwie „Bekieszówka*, ale po- 
yzieć komu — osobliwie z dzisiej- 

młodych ludzi — że Bekiesz 
to grand hiszpański... uwierzy! A 
tam była kiedy jaka wieża na Be- 
ówce czy nie była... tem, dopra- 
Oprócz jednego .chyba Lucjana 

bły nikt się dziś u nas — a tem- 
ie] gdzieindziej — nie interesuje. 
0 Oczywiście poleci na drugi ko- 

nij Miasta gdy mu powiedzieć, że 
jeśtam do obejrzenia lub nabycia... 
„SN ina z wizerunkiem Bekieszów- 

Szcze z kupą kamieni i gruzu po- 
acych prawdopodobnie ze szcząt- 
Starodawnej, wieży... Poleci może 
zyc, poleci Ludwik Abramowicz 
že Brensztejn... ale... 

JU wtrącił sędzia: 
zeczywiścież zjechał Bekiesz 

© tej góry? 
Zjechał. Są na to dowody —- 
szył potwierdzić Mikołaj. "Ale 
hajcie, co ze mną było. W cha. 
ze członka komitetu ugaszczają- 
w Wilnie jakąś zagraniczną wy- 
€, przyprowadziłem tu raz pe- 
Włocha. „Patrz pan! — po- 

m mu. — Z tej góry zjechał kon- 
akąamity Bekiesz towarzysz wy- 
wojennych króla Stefana Batore- 
A mój Włoch kiedy nie wydmie 
yżej nosa. „Pij! —- powiada — 

fłoscy , kawalerzyści ' zjeżdżają 
z bajecznie stromych stoków 

  

    

  

   

   

  

    

   
   

    

    
    

„ podniesienia 

kultury z tej że przestrzeni I ha otrzy- 

mywała średnio 620 kg. włókna Iniane- 

go, a więc nieomal 4 krotnie więcej. 

Pozatem włókno lniane należycie 

przygotowane, posiada naturalny pięk- 

ny połysk, dorównywujący jedwabne: 

mu, czego bawełna nie posiada: zaś 

nadawanie jej połysku tego sztucznie 

osłabia i tak już słabe jej włókno. Wre- 

szcie, jak wiadomo, włókno Iniane b'je 

bawełnę zarówno pod względem długo 

ści jak i wytrzymałości, będąc o 52 

proc. mocniejsze i dając się prząść © 

50 pr. cieniej niż włókno bawełniane, 

co stanowi o całkowitej przewadze je- 

go cech naturalnych nad obcym impor- 
towanym konkurentem. 

Zdawałoby się więc, że Polska, po- 

siadając tak cenną i wartościową, jak 

len roślinę wiókienniczą — samorzut- 

nie wprost powinna iść w kierunku naj- 

dalej idącego i wszechstronnego. jej 

wyzyskania, stwarzając odpowiednie 

warunki, zapewniające możność nale- 

żytego rozwoju zarówno jej produkcji, 

jak i w pierwszym rzędzie jej przerobu 

i zbytu. : 
A įednak mimo to stwierdzič naležy 

iż zagadnienie Iniarstwa w panstwie 

naszem, biorąc poszczególne jego sta- 

dja, a więc samą technikę uprawy tej 

rośliny jak i wydajność jej z jednost- 

przestrzeni, a zwłaszcza zagadnie- 

nia racjonalnego przerobu oraz orga- 

nizacji zbytu, znajduje się dotąd w ca- 

łości prawie w stanie nieomal że pier- 

wotnym, albowiem zapoczątkowana 

przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Pań 

stwowy Bank Rolny: w ciągu ostatnich 

kilku lat akcja, zmierzająca w kierunku 

produkcji i organizacji 

przerobu lnu na terenie 4 województw 

p ółnocno - wschodnich — rzecz pro- 

sta objąć nie mogła w. całości produk- 

cji. › : 

Naležy stwierdzič bowiem, iž zagad 

nienie rozwoju Iniarstwa jako takie, je- 

Śli istotnie len miałby odegrać w Pol- 

sce należną mu rolę rodzimego surow- 

ca włókienniczego i przeciwstawić się 

w poważnej mierze, w związku z na- 
turalnym wzrostem konsumcji odzieżo- 
wej w państwie -— importowi baweł- 

ny — wymagałoby specjalnego: potra- 

ktowania go, pod kątem widzenia in- 

teresu państwowego, w znaczeniu jak- 

najdalej idącej opieki i pomocy ze stro 
ny państwa i społeczeństwa, łącznie ze 
specjalnym uwzględnieniem programo- 
wych postulatów tej, u.progu rozwoju 
będącej, gałęzi produkcji. 

Myślą przewodnią zakrojonego na 
szeroką skalę programu, mającego na 
celu rozwój Iniarstwa winni być w 
pierwszym rzędzie jaknajdalej idące 
poparcie mechanizacji przerobu Inu, 
bowiem zwykły i pierwotny przerób 
domowy stosowany przez szerokie 
rzesze ludności rolniczej, marnujący 
około 30 proc. cennego włókna, wi- 
nien ustąpić nowoczesnym sposobom 
fabrykacji, jak to ma oddawna miejsce 
przy produkcji cukru, krochmalu i t.p. 
Nierównie doniosłą jest sprawa rozwo- 
ju dalszych etapów przetwórczych włó 
kna Inianego bowiem bez względu na 

to, że samo już włókno jako półabry- 
kat jest poszukiwane na rynku na- 
szym i wykupywanym masowo przez 
zagranicznych agentów produktem eks 
portowym — dążyć powinniśmy usil- 
nie w kierunku utrzymania rozwinięcia 
w kraju wszystkich etapów przerobu, 
a więc mechanicznej fabrykacji przę- 
dzy oraz tkactwa lnianego. Jedynie 
bowiem szeroki rozwój tkactwa domo- 
wego, produkującego gotowy lniany 
materjał odzieżowy, zarówno jak i zdo- 
bniczy na potrzeby rynku wewnętrzne 

A Vi poky DEP A A DI Os O AI NL KAT AROS 

alpejskich i apenińskich gór... powia- 
dam panu: jak z pieca na łeb! To, co 
znaczyłby dla nich taki pagórek w do- 
dodatku piaszczysty gdzie koń grzęźnie 
w piasku po kolana!" 

Nikt nie odezwał się z nas. Bo, co 
było mówić? 

Sam tedy Mikołaj jeszcze oto co 
dołożył: 

— Innym razem  poprowadziłem 

jakiegoś Francuza pokazać mu kościół 
stawiany jeszcze przez Jagiełłę. Oczy- 
wiście kościół św. Mikołaja. Póki my 
do niego doszli, ledwie Francuz nóg 
sobie nie połamał po naszych  bru- 
kach i rynsztokach. Stanął, patrzy... 
Ja pokazuję, tłumaczę... Ale trzebaż 
mi było trafić na jakiegoś episjera i 
co rzadko się wśród Francuzów trafia, 
całkiem w dodatku nieokrzesanego. Po 
patrzył — spójrzał na mnie z góry i 
powiada: „Pii! U nas w Dijon... w mie- 
ście Dijon, może pan słyszał o niem?.. 
uniwersyteckie miasto choć wszystkie- 
go siedemdziesiąt kilka tysięcy mie- 
szkańców... u nas w Dijon jest kościół 
Matki Boskiej z 1178-go roku. Co pan 
na to powie? Tobyś pan dopiero za- 
baczywszy go szeroko gębę otworzył!* 

Znowu pomilczeliśmy przez Czas 
niejaki. I żadnej już tego dnia nie 
wszczynając więcej rozmowy, poże- 

gnaliśmy się i rozeszli. 
Czesław Jankowski. 

(D. C. N.) 

(Przyp. Red. jest to początek sui & ©- 

neris „Wieczorów nad Lemanem' poświę- 

conych wileńskim wspomnien io m. 

Będziemy je drukowali w odstępach kilko— 

a choćby i kilkunastodniowych nie przery- 

wając zwykłego urozmaicenia odcinków w 
„Stowie“). 

ZN 

  

i na eksport zapewni całkowite wyzy- 
skanie Inu, a w pierwszym rzędzie jak- 
najrentowniejsze wyzyskanie pracy se- 
tek tysięcy wiejskich rąk roboczych, 
oraz pewność lokaty kapitału zainwe- 
stowanego w tej dziedzinie produkcji. 

Zważmy bowiem, że przytoczone 
już powyżej cyfry wyrażające olbrzy- 
mią jak na nasze warunki wartość im- 
portowanej corocznie do Polski baweł- 
ny pokrywają jedynie znikomą w po- 
równaniu do reszty Europy naszą kon- 
sumcję odzieżową, wyrażającą się 1.9 
kg. na głowę ludności, podczas gdy 
w sąsiadującej z nami Czechosłowacji 
ta konsumcja stanowi 7.5 kg. i że pod- 
czas gdy w Czechosłowacji ilość czyn- 
nych wrzecion lnianych wynosi obec- 
nie około 315,000 u nas na ziemiach 
polskich, dosięga jedynie 5.500, będąc 
mniejszą od przedwojennej, wyrażają- 
cej się ilością 22.000. 

Jakichže cyfr dosięgnie wartość 
importu surowca bawełnianego, jeśli 
Polska podwoi lub potroi z czasem 
spożycie odzieżowe — nie wyzyskując 
rodzimego włókna? 

Następnie zaś w jaki sposób  po- 
krylibyśmy zapotrzebowanie odzieżo- 
we armji i ludności na wypadek powi- 
kłań politycznych i pozbawienia nas 
dowozu bawełny? 

Rzecz prosta, że nie jesteśmy w 
możności przeciwstawienia się odrazu 
i w pełni załewowi bawełny, będącej 
w chwili obecnej światowym  produ- 
ktem opartym na potędze zorganizo- 
wanego kapitału międzynarodowego— 
tem nie mniej w zakresie możliwych 
do wyzyskania środków samoobrony i 
dróg samowystarczalności  gospodar- 
czej — na równi bądź też - łącznie z 
szeregiem państw Europy przedsiębra- 
nych Polska nie może i nie powinna 
nadal pozostawać obojętną w stosunku 
do niewyzyskanego, a właściwie  za- 
niedbanego dotąd jej bogactwa natu- 
ralnego, jakiem jest len, mogący stać 
się źródłem bogactwa narodowego. 

INFORMACJE 
/ KRONIKA MIEJSCOWA 

— Konierencja w sprawie ciężkiej 
sytuacji gospodarczej rolnictwa. Z ini- 
cjatywy i pod przewodnictwem. p. wo- 
jewody Wł. Raczkiewicza odbyła się 
w urzędzie wojewódzkim konferencja 
z udziałem p.p. prezesa lzby Skarbo- 
wej, posła Taurogińskiego, dyr. Macu- 
lewicza oraz przedstawicieli _Wileń- 
skiego Towarzystwa Organizacyj i Kó- 
łek Rolniczych, Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Związku Spółdzielni Pol- 
skich, Związku Rewizyjnego, Spół- 
dzielni Rolniczych, Okręgowego Urzę- 
du Ziemskiego, Wydziału Rolnictwa 
oraz Wydziału Pracy i O. Sp. Na wy- 
mienionej konferencji była omawiana 

sprawa dalszych kroków zaradczych w 

związku ze skutkami gospodarczemi 
zeszłorocznej kięski nieurodzaju i zbie- 
ganiem się w końcu roku terminów 
płatności, świadczeń i zobowiązań rol- 
nictwa normalnie przypadających, a 
poprzednio odroczonych. Postulaty i 
uwagi zgłoszone przez poszczególnych 
przedstawicieli zainteresowanych insty 
tucyj i urzędów posłużą materjałem na 
podstawie którego p. wojewoda wy- 
stąpić ma przed władzami centralnemi 
z odnośnemi wnioskami. 
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— Tektura z Wileńszczyzny 
rynki zagraniczne. Tektura produkow 
Wileńszczyźnie jakością swoją zdoby 
sobie uznanie na rynkach zagranie 
Transporty jej, wysyłane zagranicę zwiększ, 
ją się stopniowo. W ub. tygodniu jedna z 
fabryk podwileńskich wysłała wagon tektury 
do Anglii i wagon do Grecji. 

  

     

    

   
  

  

CENY W WILNIE. 

Z dnia 27 sierpnia r. b 

Ziemiopłody: pszenica 40 48. żyto 
27--28, jęczmień 26 29, owies 27 - 28, gry- 
ka 35—36, otręby pszenne 20—22, żytnie 
17-19,siann 7 8. słomą 7-8, makuchy 
iniane 49—50. Tendencja wyczekująca. Do- 
wóz stopniowo zwiększa się. 

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

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90 — 

110, gryczana 90 120, owsiana 90 - 120, 
perłowa 80 -- 100, pęczak 55 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

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

Nabiał: Mieko 35—40 gr. za litr, śmie- 
taną 180-200, e, 80—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
550 —600, solone 500 —550. 

Jaja: 170—190 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50-60, strączko* 

wy 30 -40, fasola białą 150—180, strączko- 
wa 40—50, kartofle $ 10, kapusta świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 15 20 
(za pęczek), buraki 10 15 (za pęczek), 
brukiew (brak), ogórki 350 370 za 100 
sztuk, cebula 40-50, pomidory 70—80 ха 

ka. kalafiory 25-50 za główkę, kalarepa 

Drób: kury 5—7 zł. za sztukę, kurczę- 
%а 250 - 280, kaczki 6—8, młode 300—350, 
gęsi 8—12, indyki młode 4-6 zł. 

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

a Pinus) MAGAZYN PB 
przy ulicy Wielkicį do odstąpienia. 5 

8 Dowiedzieć się w Biurze Ogłoszeń B 
Stelana Grabowskiego. Garbarska 1, 

Й tei. 52. - В 

„ średnia 

Z SADÓW 
„ZAWODOWY  REWOLUCJONISTA". 

  

Można być zawodowym kataryniarzem, 
krawcem, lotnikiem lub nawet futbolistą, ale 

  

o zawodowym rewolucjoniście usłyszeliśmy 
wczoraj po raz pierwszy — na sali Sądu 
RAA 

aki zawód podał Jan Konstanczyk, 
młodzieniec z wyglądu zewnętrznego przy- 
pominający najulubieńszy typ Lombroza i to 
po kilkudniowem piciu. 

Siedzi sobie taki półanaliabeta na ławie 
oskarżonych, ma za sobą wyrok skazujący 
na 6 lat ciężkiego więzienia za należenie do 
organizacji komunistycznej, oskarżony jest o 
wywołanie awantury w trakcie odczytywa 
nia wyroku we wspomnianej sprawie i za- 
miast zachowywać się potulnie głosi z nie- 
mądrym uśmiechem oglądając się na sza- 
re audytorjum „jestem zawodowy rewolu 
cjonista“. 

Rzecz zrozumiała, że po takim wstępie 
prokurator prosi o rozpoznanie sprawy przy 
drzwiach zamkniętych dla uniknięcia  dal- 
szych awantur. 

Publiczność opuszcza salę. Sąd przesłu- 
chuje w charakterze świadków przewodni- 
czącego rozprawom w Sądzie Apelacyjnym 
w dniu niefortunnego wystąpienia Konstan- 
czyka, sędziego Stulgińskiego oraz sekreta- 
rza. Po krótkiej przerwie ogłoszony zostaje 
wyrok. Za nieposzanowanie władzy wyrażo- 
ne w wykrzykiwaniu w czasie odczytywania 
wyroku Sądu Apelacyjnego „precz z rządem 
faszystowskim”, niech żyje rewolucja” it.p. 
bzdurstw na rok więzi zamieniającego 
dom poprawy oraz zapłacenie kosztów sądo- 
wych. 

Dobrze, że tak się tylko skończyło, gdyż 
Sąd mógł, opierając się na odnośny art. ko- 
deksu karnego podnieść karę uprzednią aż 
do 8 I. ciężkiego więzienia. 

Na ten raz „zawodowy rewolucjonista 
wysłuchał wyroku spokojnie. 

    

  

i T NSS III AS 
a 

Dominik MOKSIEWICZ 
b. długoletni Radny m. Wilna 

So 
A 929 r: w Wilnie, przeżywsźy lat 64. 

; Eksportacja zwłok z domu żałoby — ul. Dobroczynna 6, do ko- 
ścioła Św. Duchą odbędzie się 28 sierpnia о godz. 4 po południu. Na- 

< 5 Zmarłego w tymże kościele dnia 29 
sierpnia o godz. 9 rano, poczem pogrzeb ną cmentarzu Bernąrdyńskim 

po krltkich cierpieniach, 
Panu dnia 26 serpnia 

bożeństwo żałobne za duszę 

w grobach rodzinnych. 
O tych smutnych obrzędach zawiadamia stroskana RODZINA. 

==
 

PRZYJEMNY NARZECZONY. 

Co może zrobić plotka ludzka, zły pod- 
szept ludzi nieuczciwych przekonamy się po 
wysłuchaniu tragicznej historji jaka miała 
miejsce we wsi Kiczyn pow. mołodeczań- 
skiego. 

Zamieszkały w tej wsi młodzieniec An 
Toni Łucki upodobał sobie pannę Dorotę 
Kołoszównę i mimo, że była ona znacznie 
biedniejszą postanowił ożenić się z nią. Pan 
na zgodziła się dość skwapliwie i nie opo- 
nowała przeciwko wyznaczeniu bliskiego ter 
minu ślubu. 

Wszystko było dobrze. Oboje młodzi by- 
li najzupełniej szczęśliwi i ani im przyszło 
na myśl, że zły los przyczaił się i gotuje im 
b. nieprzyjemną niespodziankę. Oto podczas 
libacji koledzy podsunęli Łuckiemu myśl, że 
narzeczona kocha innego, a za niego wycho- 
dzi jedynie dla pieniędzy. Wiadomość ta wy 
wołała efekt nieoczekiwany. Podniecony alko 
holem Łucki wybiegł z mieszkania schwy- 
cił gruby kij i wbiegłszy do mieszkania na- 
rzczonej bez jednego słowa począł ją bić 
tym kijem. Pomocy nie było na miejscu to 
też Kołoszówna oddała młode życie pod ra- 
zami narzeczonego. 

Sąd okręgowy, do którego skierowano 
sprawę skazał Łuckiego na 4 lata ciężkiego 
więzienia. Sąd apelacyjny zmniejszył karę 
gdyż zamienił więzienie ciężkie na zwykłe. 

  

      

  

I NO DDR NIN DAS EO CEO TAI PR KATES SRESTATRESTROTTS 

Policja zrywa nielegalną konierencję białoruską 
Szesnaście osób aresztowano—posłowie pozostali na wol- 

ności. 

W ub. niedzielę w lokalu sekretarjatu bialoruskiego wloš“ 
ciańsko robotniczego klubu posel :klego odbywała się nielegalna 
konferencja, tematem obrad której były sprawy przygotowywa- 
nego na dzień i września przez komunistów obchodu „między- 
narodowego dnia młodzieży komunistycznej — Komsomoł". 

We wspomnianej konferencji uczestniczy!i posłowie Włoś- 
głańsko-Robotniczego Klubu, mianowicie: Dworczaniu, Kryńczyk, 
Gawryluk, Grecki i Wołyniec oraz 16 znanych działaczy komu- 
nistycznych, zamieszkałych na różnych terenach 
wschodnich. W czasie tej konferencji wkroczyli 

województw 
do lokalu nie- 

spodzianie funkcjonarjusze wydziału śledczego i policji. Przepro- 
wadzono rewizję, która dała wiele materjału obciążającego 
uczestników konferencji. Znaleziono skonfiskowane już uprzed- 
nło odezwy, wydane przez posłów wymienionego klubu, jako 
też różne inne kompromitujące 
kowanych uczestników konferencji aresztowano, 

Szesnastu wzmian- 
zaś posłów po 

dokumenty. 

wylegitymowaniu ich pozostawiono na wolności, jako będących 
pod osłoną nietykalności poselskiej. Dałsze dochodzenia prowa- 
dzą odnośne władze. 

® 

Wczoraj p. Wojewoda przyjał na audjencji posłów Kryńczuka i Gaw- 
ryluka. Jakkolwiek cel ich przybycia 
munikacie nie ulega wątpliwości, że 
wanych „towarzyszy. 
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Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 27  Vill. 1929 1 

Ciśnienie | - 
średnie w m LU 

Temperatura ) ) 1406 

Opad za do- 
bę w mm. 

= 

Wiatr i + 
przeważający Południowo-zachodni. 

Uwagi:  Pogadnie 

Maximum za dobę + 7 

Minimum za dobę + 20 C 

Ten: eacja barometryczna: spadek, następnie 

wzrost ciśnienia. 
  

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy 

jał kolejno dyrektorów: Zelwerowicza, Oster-. 
wę i Rychłowskiego. Przedmiotem tych au- 
djencyj były sprawy związane ze zbliżają. 
cym się sezonem teatralnym, sprawy teatru 
objazdowego Reduta oraz instyfutu prowa- 
dzonego przez dyrektora Osterwę i t. d. 
Pozatem przyjął p. wojewoda prezesa okrę. 
gowej Izby kontroli Jana Pietraszewskiego. 

— Wyjazd p. wojewody. Wojewoda 
wileński Wł. Raczkiewicz wyjechał wczoraj 
dnia 27 b. m. na dwa dni do Warszawy 
celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komi- 
tetu odznaczeniowego oraz w sprawach 
urzędowych. + 

MIEJSKA 
— (0) Przesunięcie terminu przetargu 

na żaastałtowanie ulic. Magistrat przesunał 
termiy przetargu na zaasfalfowanie tlic miej.. 
skich z dnia 26 na dzień 31 sierpnia. 

— Nowy nabywca sklepu nie korzysta 
z ulg w sprawie oddzielenia sklepu od miesz- 
kania. Przy otwieraniu nowych sklepów ści- 
śle będzie przestrzegany przepis o zupełnem 
oddziełeniu mieszkań kupców od ich skle. 
pów. Swego czasu władze licząc się z obec- 
nemi warunkami mieszkaniowemi poczyniły 
kupcom pewne ulgi. Z powodu tych ulg 
władze centralne rozesłały obecnie wyjaśnie- 
nie, iż wzgłąd na trudności mieszkaniowe 
odpada zupełnie w razie sprzedaży sklepu 
obcej osobie, która przed tem przy danym 
sklepie nie mieszkała. Nowy nabywca skle- 
jpu nie będzie mógł korzystać ze wspomnia. 
nych ulg i traktowany będzie na równi z 
tymi, którzy zakładają zupełnie nowy sklep. 

— (0) Redukcja robotników wodocia- 
gowych. Magistrat postanowił z dniem 1 
września zredukować 80 robotników, zatrud- 
nionych przy robotach wodociągowych. 
Część zredukowanych projektuje zatrudnić 
przy robotach na elektrowni miejskiej. 

— (0) Próbne oświetlenie. Wobec tego, 
że próby oświetlenia nowym sposobem, za-. 
stosowane* przy Kaplicy Ostrobramskiej i 
około figury św. Jacka, dały wynik dodatni, 

  

  

  

   

NIKA 
„nie został podany w urzędowym ko- 
interwenjowali oni w sprawie areszto- 

Magistrat postanowił oświetlić w tenże spo- 
sób część ul. Kalwaryjskiej za Zielonym 
mostem około kościoła św. Rafała. 

WOJSKOWA 

— W sprawie przeniesienia żołnierzy i 
odroczeń. W związku z napływającemi coraz 
częściej podaniami o odroczenie służby woj- 
skowej i o przeniesienie żołnierzy, pozosta- 
jących w służbie czynnej do oddziałów sta - 
cjonowanych bliżej miejsca zamieszkania ro- 
dzin, władze wojskowe komunikują, że po- 
dania o odroczenie służby wojskowej należy 
wnosić do właściwych starostw, a co do 
przeniesienia, to każdy szeregowiec zgodnie 
z obowiązującemi przepisami powinien wno- 
sić. prośbę ustnie przy raporcie służbowym. 

  

t
    

w. Sskramentami, zasnął w 

SPORT 
Wieczorek i Lewinówna mistrza- 

mi wielobojėw. 

‚ W niedzielę odbyły się u nas,na Stsd- 
jonie Ośr. Wych. Fizycznego zawody lekko- 
atletyczne. 

programie ich był X-ciobój panów i 
V-ciobój pań o mistrzowstwo Okr. wileń- 
skiego, 

Obydwie te konkurencje przyniosły Za- 
szczytne dła Wilna wyniki. 

Wieczorek, czołowy nasz lekkoatleta 
ustanowił nowy rekord Poiski (7040.58 pkt) 
zdobywając w poszczególnych konkuren- 
cjach następujące wyniki: biegi 100 mte. — 
11.6 sek., 110 mtr. przez płotki 16.2 sek., 
400 mtr. — 54,6 sek., 1500 mtr.—5,0'6“. Skox 
w dal- 654 cntm, wzwyż—160 cnim, © 
tyczce— 340 cntm., rzut dyskiem 3990 
cntm. oszczepem—50 mtr., pchnięcie kulą 

1109 cntm. ! 
Dziesięciobój jest najbardziej trudną 

konkurencją lekkoatletyczną gdyż wymaga 
wszechstronnego utalentowania i wyrobie - 
nia sportowego dlatego też tytuł mistrza 
stawia danego zawodnika w rzędzie najlep- 
szych sportowców Państwa. : 

Lewinówna bez trudu zdobyła mistrzow- 
siwo Okr. wileńskiego w pięciopoju (2758,82 
pki.) Ponadto próba pobicia rekordu w 
pchnięciu kulą udała jej się znakomicie. 

Wynikiem 1107 cntm. uzyskała ona 
nowy rekord Polski, iepszy od aotychcza- 
sowego zdobytego przez ki. Konopacką. 

Podczas ostatnich zawodów między 
aarodowych. Czechosłowacja Polska naj- 

łepszy wynik w tej konkurencji uzyskana 
przez polskę zawodniczkę jbył gorszy niż 

na zawocach niedzielaycn. 
Wyniki niedzielse, powtarzamy, 

noszą zaszczyt sportowemu Wilnu, 

MAKABI — AZS — 5:1. 

  

przy- 

Zainteresowanie się meczami mistrzow- 

skiemi z chwilą zdecydowanego zwycięstwa 

Ogniska spadła do minimum i jedynie druży- , 
my walczące o pozostanie w A klasie starają 

się zdobywać punkty. 
Wczorajsze spotkanie Makabi z AZS'em 

należało do takich właśnie meczy. Makabi 

rała dla kłasy a AZS bronił się jak mógł. - 
Płynny skład AZS'u na ten raz-upastrzony 
został graczami od dłuższego już: czasu prze 
chowywanemi w lamusie (Wajsow, Sierdiu- 

kow), Makabi zaś wystąpiła w nieco osła- 

bionym składzie. 
Początkowo akademicy bronią się za- 

wzięcie, a nawet udaje się Wasilewskiemu 

zdobyć prowadzenie. W 35 m. Zajdel wy- 

równywuje, a w chwilę potem, wypracowu- 

je pozycję wykorzystaną pewnie przez .Słuc- 

kiego. 
W międzyczasie najmłodsza łatorośl Ma- 

kabi — Terk napada na bramkarza w sposób 
nieprzyjęty na boiskach za co jednak nie 
zostaje usunięty z boiska. Wywołuje to o- 
burzenie bramkarza AZS'u wyrażone w for 
mie niecenzuralnej co w konsekwencji po- 
woduje usunięcie jego z boiska. 

Wirowski zastępuje go w bramce. W 
drużynie %.stępuje pewne załamanie i los 
meczu zdecydowany. Słucki strzela je- 
szcze trzy bramki, z których jedna nie jest 
uznaną i Zajdel jedną. 

AZS przegrał gdyż trudno z graczami 
tej miary co Rudak, Wirowski, Wajsow lub 
Sierdiukow przeciwstawiać się mocnej druży 
nie nawet mając b. ruchliwego Wasilewskie- 

go w ataku oraz Kostanowskiego i Lepiari 

skiego na tyłach. 
W Makabi wyróżnia się obecnie najbar- 

dziej pracowity i ambitny Zajdel, dobrze 

zapowiadający się Terk, no i jak zawsze 
wszędobylski Birnbach. 

Jałowcer spadł z formy zupełnie i nie u- 
mie zgrać się z resztą ataku. Słucki ma chęć 
wygrania i celny strzał. 

Publiczności mimo wszystko sporo. Czy 
została ona zadowolona z meczu trudno 
orzec, że nie zadowolił ją sędzia — por. Ku- 
giel to fakt. 

Dziś nowy mistrz Ognisko rozgromi za- 
pewne ŻAKS. 

   

Nieznani osobnicy usiłowali przedostać się do 
Polski 

Żołnierze naszej straży granicznej 
strażnicy Byszeń w rejonie Druskienik zauważyli że pod 
godziny 2 usiłuje przekroczyć granicę z 

lustrujący odcinek położony w pobliżu 
1 osłoną nocy około 

Litwy kilku cywilnych. Gdy nieznajo- 
mych chciano zatrzymać ci użyli broni palnej i pospiesznie wycofali się z 
powrotem na terytori m litewskie. Narazie 6 ztwiStAŁOG O w jakich. celach 
przedostawali się oni na nasze terytorjum, (c) 

Samoloty sowieckie przekroczyły granicę polską 
„ Na pograniczu polsko-sowieckiem, w 

rejonie Rubieżewicz, 
zaobserwowały dwą wojskowe samoloty 
sowieckie nad polskim terytorium. 

Jeden z nich na znacznej przestrzeni 

polskie patrole KOP 
rzeleciał wzdłuż granicy polskiej,” a drugi, 
Jednopłatowiec, przeleciał nad granicą i za- 
puścił się w głąb naszego terytorium po- 
suwając się ponad wsiami Mikulicze, Li- 
chacze i in. 

Przybysze z Rosji Sow. 
(W ubięgłym tygodniu 'zanotowano na 

stacjach granicznych Stołpce. Zahacie, O-- 
lechno wicze 419 obcokrajowców, którzy 

KOLEJOWA, 
= (a) Podróże kolejowo-powietrzne. 

Bilety kólejowo-lotnicze mają być wprowa- 
dzone na terenie dyrekcji kolejowej. Pozwoli 
to pasażerom odbywanie podróży w razie 
potrzeby i samiolotem bez załatwiania  zaj- 
mujących dużo czasu formalności przejazdo- 
wych. Projekt ten omawiany jest obecnie 
przez odnośne czynniki kolejowe. 

SZKOLNA. 

— Zapisy do szkół dła dzieci, świątują- 
cych sabat. Inspektorat szkolny na m. Wil- 
no podaje do wiadomości zainteresowanych, 
iż w dn. 28, 29 i 30 sierpnia w kancelarjach 
szkół dla dzieci, świętujących sabat, przy 
ul. W. Pohulanka 14.i Wielkiej 15 odbywać 
się będą zapisy dzieci do tych szkół. Nau- 
czanie religji i języka hebrajskiego odbywać 
się będzie w tych szkołach w potrzebnej w 
tym celu ilości godzin w języku hebrajskim. 
Nauka w szkołach bezpłatna. 

— (0) Wpisy do szkół dokształcających. 
W tych dniach rozpoczęły się wpisy do 
szkół dokształcających. Majstrzy oraz kupcy 
pod rygorem grzywny muszą dopilnować 
wpisywania się swoich uczni i uczenic. 

—, (b) Nowy gmach szkolny. Kurato- 
rium szkołne rozpatruje obecnie sprawę bu- 
dowy nowego gmachu dla szkół powszech.. 
nych. Chodzi w tym wypadku o to, gdzie 

przybyli z Rosji Sowieckiej. Z liczby tej 22 
pozostało w Polsce, reszta zaś udała się 
na Zachod w dalszą podróż: 

  

nowy gmach ma stanąć. Brane są pod uwa- 
gę dzielnice N. Świat i Sołtaniszki, które 
najbardziej odczuwają potrzebę bliskich 
szkół. 

— Konserwatorjum muzyczne w  Wile 
nie. Rozpoczęcie zajęć w  Konserwatorjum 
Wil. dn. 3 września. Uczniowie i uczenice 
dotychczasowi winni zgłosić się do  sekre- 
tarjatu przed dn. I września. Zapisy nowo- 
wstępujących kandydatów przyjmuje sekre- 
tarjat konserwatorjum (ul. Dominikańska 5) 
od godz. 4—7 po poł. 

RÓŻNE 
— Komunikacja autobusowa Wilno—lija 

Z dniem 28 sierpnia b. r. zostanie urucho- 
miona komunikacja autobusowa na _ linji 
Wilno—lija przez Wilejkę, Wojstom, Smor- 
gonie i Oszmianę. Rozkład jazdy: Z Hji od- 
jazd o godz. 6 m. 15, z Wilna odjazd o godz. 
15 m. 45. 

— O porządek autobusowego ruchu 
podmiejskiego. Na nieporządki panujące w 
autobusowej komunikacji zamiejskiej skarżo- * 
no się nam nieraz, nie robiliśmy jednak z 
tego użytku licząc na to, że władze zajmą 
się tem same. Przeszło kilka tygodni, a 
tymczasem niema poprawy. 

Rozkład jazdy nie jest przestrzegany i 
publiczność zmuszona jest nieraz czekać de 

i 

  

następnej maszyny nie mając najmniei 
pewności, że i ta odjedzie. 

„ Najgorzej przdstawia się sprawa na linji 
Wilno—Czarny Bór. Punktem, z którego po-



SŁUWO 
  

winny odchodzić maszyny jest placyk Orzesz 
kowej, a tymczasem wiele maszyn (linję 
tę obsługują autobusy z miejskiej linji Nr. 1) 
rusza z przed Ratusza. Dla przykładu może- 
my zaznaczyć, że np. w niedzielę nie odesz- 
ła maszyna o 10 rano (mimo świątecznego 
ruchu), a wczoraj o 5 jp. p. również auto- 
bus idący w stronę Taboryszek odszedł o 
pół godziny wcześniej. Dlaczego, nikt nie 
wie. 

Jeżeli dziś władze nie mogą sobie dać 
rady z niepunktualnością szoferów, to co 
będzie po pierwszym t. j. po wejściu nowe- 
go rozporządzenia, dającego _przedsiębior- 
com większą swobodę i zmniejszającego in- 
gerencję władz w sprawie rozkładów jazdy? 

— (a) Krytyk holenderski w Wiłaie.. W 
Połowie września ma przybyć do Wilna w 
celu zapoznania się ze sztuką tutejszą znany 
holenderski znawca sztuki p. Knuettel. Za- 
proszony on został przez Towarzystwo 
Zrzeszenia Sztuki Polskiej wśród obcych. 

— (a) Sprawa osuszenia Zwierzyńca. 
W początku następnego miesiąca zostanie 
zwołane do starostwa grodzkiego zebranie 
właścicieli domów z ulic Sokolej, Bobrowej 
i przyległych w celu omówienia sprawy osu- 
szenia terenów bagnistych położonych na 
Zwierzyńcu. 

— Żydzi wileńscy a zajścia w Jerozoli- 
mie. Tutejsza organizacja sjonistyczna za- 
skoczona krwawemi wypadkami w Jerozoli- 
mie postanowiła wezwać wszystkich żydów 
do akcji protestacyjnej i zademonstrować 
swoją solidarność jednomyślności w sprawie 
stanowiska Anglików i bezczynności orga- 
nów bezpieczeństwa. W tym też celu na 
znak protestu w dniu jutrzejszym wszystkie 
sklepy żydowskie mają być zamknięte. Bę- 
dzie to jednocześnie znakiem żałoby po 
ofiarach zajścia. 

— (a) Oddziały prowincjonalne Stow. 
Kupców. Drugi oddział stowarzyszenia kup- 
ców chrześcijan powstanie w Łużkach. Pier- 
wszy oddział jak już donosiliśmy będzie w 
Oszmianie. 

Stowarzyszenie projektuje rozciągnąć 
swoją dzialałność na wszystkie większe cen- 
tra handlowe na terenie województwa wi- 
leńskiego co bezwzględnie przyczyni się do 
wzmocnienia handlu polskiego na prowincji. 

  

— (w) Zegary na dworcu kolejowym 
chodzą jak chcą? Dłuższy cząs jakoś nic 
nie mówiono o zegarach na dworcu kole- 
jowym, gdyż spostrzegawczość publiczno - 
ści była uśpiona rozgłośnie zareklamowaną 
wiadomością, iż czas „dworcowy* nie ule 
gnie wahaniom z racji regulowania zegarów 
zą pomocą mechanizmu elektrycznego. Ze- 
gary jednakowoż, a jest ich na dworcu pięć 
—wymówiły posłuszeństwo i stały sie po- 
prostu niesforne. Otóż w ostatnich dniach 
każdy z nich wykazuje inny czas; różnica 
bywa już nie na miauty, a na całe kwa- 
dranse. 

Śpieszy sobie ktoś na dworzec i nie- 
chcący rzuca okiem na zegar frontowy. Ht, 
ho myśli, mam jeszcze czasu 25 minut, mój 
zegarek widać dobrze śpieszy. Wchodzi do 
wnętrza i pot mu występuje na czoło, jak- 
to—już nie pojadę—> minut jestem spóźnio- 
ny. Idzie zrezygnowany do poczekalni Il kl. 
na piwko i zawraca jak szalony: toć do 
pociągu jeszcze 7 minut pozostało. Do- 
cisnąwszy się do kasy, biedny pasażer do- 
wiaduje się, iż pociąg kilka minut temu od- 
szedł, A może ito bujda, kupule peronów" 
kę, by przekonać się naocznie. Pociągu ńie- 
ma odszedł przed kwadransem, tak przy- 
najmniej wykazuje „zegar peronowy*. To 
nie fraszka proszę państwa, a prawda, smut- 
na prawda. Godzi się więc zapytać, kiedyż 
z zegarami "worcowemi zrobiony będzie 
porządek i kto zą to odpowiada? 

— (a) Pomoc Wołynia Wileńszczyźnie. 
Wileński Komitet pomocy cierpiącym wsku- 
tek nieurodzaju otrzymał od wołyńskiego 
komitetu pomocy Wileńszczyźnie 2 i pół wa- 
gonów żyta, pół wagona ziemniaków, wa- 
gon artykułów spożywczych i tysiąc złotych 
gotówką. Otrzymane zboże i gotówka zosta- 
nie rozdzielone wśród najbardziej potrzebu- 
jących. 

TEATR I MUZYKA 

—. Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Mi- 
fość bez grosza” kończy 9 rok pracy Teatru 
Poiskiego. Ostatnia komedja St. Kiedrzyń- 
skiego, którą krytyka uznałą za najlepszą 
„Miłość bez gros ściąga do Teatru Pol- 
skiego niezmiernie liczną publiczność, która 
bawi się wybornie na tem, nawiasem mó- 
wiąc, świetnie granem przez cały zespół z 
M. Balcerkiewiczówną na czele, przedsta- 
wieniu. Komedją z powodu kończącego się 
sezonu i wyjazdu zespołu, grana będzie je- 
szcze tylko parę razy. 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 

* Heljos — Policmajster Tagiejew. 
Ognisko — Braterstwo krwi. 
Lux — Brudne pieniądze (Anna May 

Wong). s 
Kino Miejskie — Szczerozłoty. wąwóz. 

Piccadilty — Kochanka oficera ochrany. 
Światowid — Romans w ROEE 

Wanda — Paganini (Conrad Weidt). 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Burza gradowa. Nad Domanie- 

wem, Radoszkowiczami i okolicą przeszła 

silna burza gradowa, która uszkodziła nie 
zebrane z pola zboża. : 

(c) Kradzieże. Z kladowki Jozety 
Paszkiewiczowej (Antokolska 72) skradzio- 

no zapas masła i mięsa na sumę 800 zł. 

Podobna przykrość spotkała Szaję Eljasze- 

wicza (żydowska 8), któremu skradziono 

koło transmisyjne wartości 400 zł. Taksamo 

Karol Mikołajur (Carycyński 1) powiadomił 
policję, że podczas bytności w jego mieszka- 

niu Stefanji Downer (Kalwaryjska 107) zgi- 
nęło mu 55 rubli w złocie. 

Na gorącym uczynku kradzieży szyn 
żelaznych u józefa Ólejbera (Tatarska 1) 
zatrzymano Michała i Wacława Sakowiczów 
(Lwowska 44). 

— (c) Zagadkowe samobójstwo dozor- 
cy więziennego. W ubiegły poniedziałek wie- 
czorem na szlaku Wilno—Porubanek na 2 
kilometrze od Wilna pod idącą torem drezy- 
mę motorową rzucił się dozorca więzienia 
Stefańskiego Antoni Zienowicz (Ponarska 
15). Samobójca poniósł śmierć na miejscu. 
Powody targnięcia się na życie nie są zna- 
ne, tak że obecnie policja prowadzi docho- 
dzenie w celu wyświetlenia całego wypadku. 

Usiłowała zaś powiesić się Jadwiga Ży- 
lińska (Bogusławskiego 5) i rzucił się z 
mostu Zielonego do Wilji Michał Wajszysz 
(Derewnicka 2) Żylińską i Wajszysza urato- 
wano. Stan ich zdrowiu nie zagraża. 

— (c) Zaginięcia. Do policji wpłynęły 
zameldowania o zaginięciu Kazimierza Lit- 
wina lat 19 (Nowoświecka 5) i Janiny Bar- 
toszewiczówny lat 12 (wieś Kuprjaniszki). 

— (c) Przejechany przez pociąg Pod 
Druskienikami wpadł pod pociąg i poniósł 
śmierć na miejscu 6-letni Wacław Klimowicz 
syn robotnika kolejowego. 

(c) Niespodziewanie zinarło. Z przy- 
czyn narazie niewyjaśnionych zmarło 2-ch 
miesięczne dziecko Domicelli Reyniskiej. 

— (c) Ucieczka chorego. Z zakładu dla 
jaglicznych na Zwierzyńcu zbiegł przeby- 
wający tam chory 15 letni Teodor Kistyniuk. 

— Zqowu harce autobusowe. W sobotę, 
o godz. 10. 30 wieczorem autobus Nr. 14088 
jadący od strony dworca do Zwierzyńca po- 
czynając od ul. Wileńskiej jechał z szybko- 
ścią 60 klm. na godzinę. 

Zrozumiałem jest, że przy naszym sta- 
nie bruków i autobusów, pasażerowie jadą- 
cy tym autobusem podrzucani byli jak piłka, 

O fakcie tym kilku pasażerów, a w tej 
liczbie i członek naszej Redakcji złożyło za- 

   

    

  

Ha srebrnym ekranie 
„Pan policmajster Tagiejew“ 

w Heljosie. 

Juž po raz drugi w ciągu 4 5 miesię- 
cy oglądamy w Heljosie obraz opracowany 
na tle powieści Gabrjeli Zapolskiej. 

Snać cieszył się „Paa policmajster Ta* 
giejew* powodzeniem w kwietniu, skoro 
nam go pokazują znosu w sierpniu. _ 

Jedno da się przedewszystkiem powie- 
dzieć o tym obrazie, mianowicie to, że re- 
alizacja jego odpowiada najzupełniej, jeśli 
o wrażenia chodzi, intencjom autorki, za- 
wartym w jej książce. 

Film, taksamo jak książka, działa przy 
gnębiająco. jest ciężki, jest męczący. 

Można się z tym zgadzać lub nie, .no- 
że się obraz podobać lub nie — to rzecz 
gustu, ale nie można mu odmówić, że spa- 
czył myśl przewodnią Zapolskiej, jej inten- 
cję malowania w ciemnych barwach stosun- 
ków w Królestwie przed wojną. 

Przyznać trzeba, że temat ten, z natury 
rzeczy, wesołym nie był, różowych barw 
miał mało, chodziło zresztę o propagandę, 
która, jak každa propaganda, dużo miała w 
sobie tendencyjności, dużo stronniczego 
oświetlenia. 

Ale to już rzecz Zapolskiej, to rzecz 
krytyki literackiej jej powieści. Nie należy 
ona do mnie, jako recenzenta kinowego 
i przeto rozwodzić się o niej nie będę. Ze 
swego stanowiska muszę tylko zaznaczyć 
jeszcze raz, że „Pan policmajster Tagiejew* 
odpowiada najzupełniej duchowi książki 
Gabrjeli Zapolskiej, książki o tymsamym 
tytule. ь 

Wyeliminowawszy z niniejszego spra- 
wozdania treść filmu, która także odpowia- 
da najdokładniej treści powieści, pomówmy 
o realizacji obrazu. a 

Otóż tutaj należy się wytwórni polskiej 
najkompletniejsze uznanie: Ž 

Zarówno technicznie, (o jakość zdjęć 
tu chodzi), jak też reżysersko „Pan Po- 
licmajster* jest b. dobry. 

Typy Świetne, pozbawione groteski, 
wychodzą jak żywe i jak najpravdziwsze. 

Tagiejew w odtworzeniu Samborskiego 
jest sylwetką, której ani dodać, ani ująć: 

Prócz znanych z wielu obrazów boha- 
terów filmów polskich, prócz Sawana i Mar- 
ra, spotykających się w tym samym filmie 
chyba po raz pierwszy, jak film polski, 
polskim filmem, debiutuje pani Marja Bogda. 
i „Artystce tej przepowiadač należy dużą 

ar jerę. 
Całość tedy jest dobra, zasługująca na 

zobaczenie, tembardziej, że jest dziełem 
naszej młodocianej wytwórczości filmowej. 

To chyba wystarczy. Omega. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
27 sierpnia 1929 r. 

  

meldowanie posterunkowi pełniącemu służb izy i 2 
na roku ul. Witldowej. a on waz Sprz. Kupno 

RR EJ Dolary 8,88,5 8,905  8,86,5 
" ae RADJO. Belgija 124,02 124,33, 12571, 

Środa, dnia 28 sierpnia 1929 r. Kopenhaga 237,43, 238,03, 236,83 
3 as Sen psa Marekas Budapeszt 155,60 15590 155,20 

i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— Holandja 357,35 358,25 356,45 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00 - : Lo 43,23,5 43,34 43,13, 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. ak 202 8,88 
17,00 - 17,20: Program dzienny. repertuar i Nowy-York 8,90 ” SH 
chwilka litewska. 17.20 17,45: Opowiada- Oslo 237,52 238,12 236,92 

nia dla dzieci, wygł. E. Sciborowa. 17,50 —- Paryż 34,90, 34,99, 34,81» 
18,00: Wystawa Poznańska mówi. 18,00— praga 26,39. 26,45, 26,33, 
19 00; Koncert z Warsz. 19,00 - 19,25: „Jur- Śzwalcaria 171 82 172 12 111 26 
ka* nowelę własną z cyklu „Pogaduszki mej- уеаг > о + 
szagolskie* wygł. Leon Wołłejko. 19,25— Stokholm 238,92, 239,52 238,32 
Po aaa AE EO AM Wiedeń 125,57 125,88, 125,26 
przegląd filmowy. 19,55 —20,05: Sygnał cza- [6,67, 46,78, 4 
su z Warszawy. 20,05- 20,30: Odczyt „O Mika tie e 25 A O 
książce" Zofji Małkowskiej p t „Niedobra Marka niemiec : 
miłość* wygł. Witold Hulewicz. 20,30—21,30: Gdańsk 17285 
"Koncert solistów z Warszawy. 21,20 22,15: 
Audycja litaracka „Consilium facultatis“— 
Al. hr. Fredry (syna) w wyk. Zesp: Dram. 
Rozgł. Wil. Transmisja na inne stacje pol- 
skie. 22,15—23,45: Transm+ z Warsz. Komu- 
nikaty. 22,45—23,45: Muzyka taneczna z 
Poznania. ARA 

  

  

OFIARY. 
Zamiast wieńca na grób ś.p. Dominika 

Moksiewicza Zarząd Towarzystwa Kredyto- 
wego składa na Żłobek im. Maryi zł. 100. 

Ruble złote 4,63,5 (za jeden rubel złoty). 
Dolar w obr. prywatn. 8,88,2|5 

Papiery procentówe: 

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 102,50. Dolarėwka 63,50 
—63,00. 4i pół proc. L. Z. ziemski 49 

  

Miejski Klsematogral 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5.   

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

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

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

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

gam 

i 

DZIAŁY LODENY na 
(burki) na wzór Stawuckich, 
— Sprzedaż detaliczna wprost Z 

Dziś! Premiera! Przebój 
oługo mówić i myśleć będzie Wilno! 
JAMES MURRAY i ELEONORA BOARD WAN. — Luna Park Nowego Jorku. — Niesłychane napięcie, emocja 
i podziw. Arcydzieło, które podbiło wszystkie umysły i serca! Spieszcie wszyscy na ten fiim. 

cenników i próbek. 

o którym 

o_godz. 4, 6, 8 i 10.15: 

P. W. K POZNAN!! 
ROMANA ŽUROWSKIEGO 

FABRYKA SUKNĄ 
LESZCZKÓW ost. poczt. WARĘŻ (Małopolska) 

uprasza o zwiedzenie sto ska firmy w Hali koniekcyjnej 
ubrania — DERKI i 

PŁASZCZE MYŚLIWSKIE, PLEDY. 

ZARZĄD DOBR 
i ZAKŁ. PRZEMYSŁ. 

i KOCÓW 

nej Nr 45 SAMO- 
na konie, KOCE. BUNDY 

fabryki. — Prosimy żądać pocztą 
81GE—7F 

  

Szczegółowych informacyj udziela 

SZATNIA I BUF 
w Teatrze Miejskiem na Pohulance 

do wydzierżawienia. 
Oterty pisemne osobno na szatnię i bufet. 

miejskich, W. Pohulanka, między 12 -2 po południu. 
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GR ОНМ 88 
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Akuszerka šmialoweka 
oraz Gabinet Kosme- 
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Niniejszem podaje się do ogólnej 

także przyjmuje do naprawy wszelkiego 
części   ZI 

=— OBYWATELE! —— 
Nadeszła upragniona chwila! 

LOSY do 5-ej klasy już są do nabycia! 
Wielka popularna i najszczęśliwsza 

kolektura 

H. Minkooski 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40 
tel. 296-35 i 195-81. PKO. 35-53. 

Wilno, Niemiecka 35, fel. 13-17 
P. K. O. 80928. 

Lida, Suwalska 28, tel. 136, PKO. 20439 

już sprzedaje SZCZĘŚLIWE LOSY 
do 5-ej klasy wielkiej 19 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej. Ciągnie- 
nie rozpoczyna się dnia 7-g0o września 
i trwać będzie do dn. 9 października 

r. b. włącznie. 

Główna 
aaa 1 20.000L. 
400.000, 350.000, 150.000, 100.000 i t.d. 

Ogólna sumą wygranych ponad 
8 28 miljonėw zł. 

KAŻDY DRUGI LOS MUSI WYGRAĆ! 
przy małem ryzyku są więc ogromne 

Ч szanse wygrania! 

Na prowincję wysyłamy losy odwrot- 
ną pocztą po wpłaceniu należności 
na którekolwiek z naszych kont w 
PKO. według powyższych numerów. 

UWAGA: Kolektura nasza uszczęśli- 
wiła już tysiące rodzin przez wypla- 

cenie ogromnych wygranych. 
Śpieszcie do szczęścia 

i nie spóźniajcie się! 

Termin jest krótki — Losów 
jest mało - Szanse ogromne. 

otwarte WARSZTATY SLUSARSKO: TOKARSKIE, FREZER- 
SKIE, MECHANICZNE i WODOCIĄGOWE, pod firmą 

Konstanty Stempkowski 
przy ul. GARBARSKIEJ Nr 2/4. 3 

Wykonywa zamówienia na roboty želazno-konstrukcyjne a 

samochocowe Oraz wszelkie drobne 
Zlecenia wykonywują się iachowo pod kierownictwem samego 
właściciela, mającego dłu goletnią praktykę w tym zawodzie. 

Z poważaniem KONSTANTY STEMPKOWSKI. 

administrator teatrów | tyczny usuwa zmar- 
—o | szczki, piegi, wągry, 

łupież, brodawki, ku-. 
= A rzajki, wypadanie wło- 

wiadomości, iż zostały | sów. Mickiewicza 46° 
m. 6. Е. 

R LUKALE 
rodzaju maszyny, Mól a) 

obstalunki. 
Potrzebne 

pokoje dla artystów i 
artystek teatrów 
miejskich. Zgłoszenia 

DOZNA в лн ок HH na Pohulance  Dy- 
i LEKARZE gekcja gwarantuje 

8 opłacanie czynszu. -0 

— EEE Duży SIONECZNY 
pokój do wynajęcia 
dla osoby samotnej 
Królewska 9, m. 4 

  
I Kobieta-Lekara 

Br. Zeldowiczowa 

    

KOBIECE, WENE- | gyzuc ówna o oma 
RYGZNE, NARZĄ- 

D0%_ oczów. | LETNISKA | 
gl A, ARES (2 OATNEEEAW 2 MARTA 

DOKTOR 
Lb. BIŃSEERG „Daleszczyki 

choroby -enerycznestrem Ładne pokoje 
wy- 

  
  

WILEŃSKA 3, te-kwintnem 
leton 567. Przyjmuje nierr — el ktryczność' 

15 maja do 31 pa- 
TTT Kuchnia 

9—11 zt. dziennie. -| 

( ЕНАНЛЕ ОВНТИЗО [ он mmm 

' ' ._._-_ 
Lekarz-Dentysta 

żyńska-Smolska 
horoby jamy ustnej. chłopcy do sprzeda- 

nie zębów bez bólu. Wania programów i 
Porcelanowe i_ złote w. _„ski, Pohulanka. 
by. Wojskowym, u- = z 
riędnikom i uczącym " Szofer 

syfilis i skórne. lu.z całkowitem 

od 10do 1 iod 4 do 7 posci'l. Otwarte od 

djetetyczna. Ceną od 

B B POSADY ; 
MARYA i 

a 
c * 
Plombowanie i usuwa 

na posyłki. Teatr 

korony. Sztuczne zę- 

się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od elektro-mont r po- 

8—1 i od 4—7. szukuje posady, na 

Wydz. Zdr. Nr. 3 auto prywatne lub 
ciężarowe, ul. Orze- 
szkowej Nr 11-2' 
zgł. dla szofera. —0 

„GZŁD0 W IEK 2 TŁUMU" (Motłoch). 

utrzyma” ną kołach Lanca mo- 

  

Wybitnie silny 
dramat. W rolach głównych: 

Pocz. seansów 

    zapa noż w, » 
т przypadkiem nie brakło 

  

  

Potrzebna 
natychmiast na wy- 
jazd wychowawczyni 
nauczycielka z fran- 
cuzkim, w srednim 
wieku, do 2 dziewczy= 
nek 8 letnich. Zgło- 
szenia: Wilna, Wileń- 

RÓŻNE 
  

MATĘ ziem- 
ski ska 14 „Tektura*,ydo UP 

aa s „| nem łożeniu, p.p lzsc—0 wpobliży jeziora i 
spławnej rzeki, o WAWAWAW dobrej glebie, z 
komple nemi za- 
budowaniami 
sprzedamy z in- 
wentarzami lub bez 
Dom H-K „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. 

KUPHO 1 SPRZEDAŻ 
AVAVAAA 

bokomobiia   

UPRA sumę 
„MI gotówki Ioku- 
jemy  najsolidniei 
na dobre  opro- 

centowanie 
Dom. H-K.„Zachę-. 
ta* Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0 

del 1916 roku, 12 KM m 
na 10 atm. do sprze- 
dania. Informacje: 
Wilno, Jagiellońska 8 
m. 12, Biuro Tech- 
niczne, tel. 5-60. -p 

Sprzedam 
FABRYKĘ MYDŁA 
do prania w Wilnie. 
Oferty do adm. „Sło: = e 

spot SR Tel Iipmulatory 
Skład mebli | — РЕ 

b. Łokutiewski już najtańsze. 

Sprzedaż, fachowe ul. Wileńska 23 
ładowanie i napra- 

      
  

POLECA м 
ма.Етта МСНАЕ 

wielki wybór G'RDA. Szopena 8 

mebii; Iūžek | tel 1677. cege-z 

I matferachw. - "Slltuus m 
= 

  

S r ii i i ia CORROWSEEAWĘ 

ROMUNT 

* Ha Usironnym szlaku 
(powiešč) 

Ksiądz ušmiechną! się gorzko, po 

chwili namysiu powiedziat powažnie. 

— Nie chodzi tu o moją osobę, 'ale 

muszę bronić autorytetu i praw pro- 

boszcza tak, jak je rozumiem. Przed- 

stawię sprawę księdzu metropolicie w 

Petersburgu, jego zdanie chyba dla 

wszystkich będzie miarodajnem. 

— Tak, dla wszystkich będzie mia- 

rodajnem — potwierdził Wissygen. 
Ks. Aleksander wymknął się z Sa- 

lonu w czasie rozmowy, również Hu- 
bert opuścił zebranie. Noc miał spędzić 
w puszczy ćmieńskiej a zrana polować. 
Miłym mu był strzał celny do rzadkie- 
go zwierza, ale jeszcze milszem obco- 
wanie z przyrodą. Chwile spędzone w 
leśnem odludziu, krzepiły w nim — @- 

cha, na podtrzymanie jego siły, szcze- 

gólnie potrzebnem była dla rozbitka, 

odbywającego Kalwarję uchodźtwa. 

Księżna po opuszczeniu towarzy- 

stwa modliła się długo w. swoim gabi- 

necie za duszę przyjazną drogiej 0so- 

by, która odeszła. ZŻmierzchać poczęło, 

gdy modły skończyła, stanęła przed 
oknem, z widokiem na staw i łąki da- 
lekie, których barwność już gasła w 
półcieniach zmroku, cichym był ciepły 
wieczór jesienny. 

— Pustka wkoło mnie wzrasta, 
myślała z goryczą, nie miałam lepsze- 
go przyjaciela jak zmarła. 

Dusze ludzkie wieczne samotnice, 

przypomniała sobie piękny wiersz jed- 
nego ze spółczesnych poetów. 

W tem drzwi skrzypnęły, ostroż- 
nie wszedł Aleksander, księżna zapa- 
liła światło. 

—- Po co światło, rzekł Aleksander 

i tak dobrze. Pewnie strapiona jesteś 
śmiercią Iwienieckiej — i ja także, 
ucałował jej rękę, ona była jedną z 

niebardzo licznych naszych wspólnych 
przyjaciół. 

— Choć dawno oczekiwana, śmierć 

ta jest wielkiem ciosem dla mnie 

Wkoło mnie tworzy się pustka, ciągłe 

mię smutki trapią i niepokój. Ciebie od 
paru lat prawie nie widuję. Kiedy na 
troncie przebywasz, a to trwa już rok 
cały, każda chwila jest dla mnie udrę- 
czeniem. Każda poczta, każdy posła- 
niec, przybywający przejmuje mię nie- 
pokojem, w obawie złych wieści. To 
co ci miejdnokrotnie pisałem, powta- 
rzam, porzuć ten tront i służbę wojsko- 
wą wogóle. 

— Wiecznie ta skłonność do uro- 
jeń Kassandry, to do niczego nie pro- 
wadzi. Kassandra Troi nie zbawiła. Pe- 
wno, że mi miło słyszeć i czuć że jest 
ktoś, kto dba o mnie ale... 

— Ale co? 
— Twoje własne postępowanie 

zniewalało mnie do życia tułaczego, 
jakie prowadziłem i wojskowego z któ 
rego wycoiać się, dziś honor nie po- 
zwala. 

— Nie mówmy o przeszłości nie 
sądźmy sporów własnych tylko sędzia 
bezstronny umiałby osądzić, czyja sza- 
la winy jest większą. 

l w obecnej chwili mam powody 
do słusznego żalu. — Księżna uczuła 
że się rumieni, szczęściem Światło by- 
ło zgaszone. 

— Jaki żal, z jakiego powodu? — 
zawołała z niepokojem. 

— Twój list do banku w Turowie, 
do Kuropackiego.  Takiemi czynami 
kompromitujesz mnie i robisz mi Žy- 
cie nieznośnem. — Księżnie zrobiło się 
niewymownie przykro, była zakłopo- 
taną. 

— Niemogłam inaczej postąpić, z 
daleka, z frontu rozporządzałeś ciągle 

memi pieniędzmi, nie uprzedzając 
mnie... zgrywałeś się. Sama może bym 

tego rozporządzenia nie wydała, ale 
radzono mi... 

— Radzono? — przerwał Aleksan- 
der, a więc jeszcze lepiej! Komisje by- 
wają zwoływane dla radzenia o moich 
występkach. Przy wielkiej ilości ludzi 
mnie niechętnych, takie narady świet 
nie wzmacniają i podnószą moje sta- 
nowisko. 

— Niemówmy o tem, cofnę rozpo- 
rządzenie. 

wielu rzeczy nauczyła, dawniej przy, 
podobnej rozmowie kruche przedmioty 
leciałyby w drzazgi, dziś widzisz, mó- 
wię spokojnie. Coiniesz rozporządzenie 
bardzo dobrze, ale w oczach ludzi sta- 
ła mi się krzywda. 

— Wybacz mi tak, jak ja ci wy- 
baczam, bo przyznasz, że i ja ci nie- 
jedno mam da wybaczenia. 

— Co takiego? — zawołał Alek- 
sander przykrym głosem. 

—Nic, nic, nie mówmy o tem. Mam 
coś ważnego do powiedzenia tobie. 
Wstała, przeszła pokój kilkakrotnie 
tam i napowrót w milczeniu, Aleksan- 
der oczekiwał dalszych słów jej w ner 
wowem naprężeniu. — Wiesz że je- 
stem kobietą dosyć zrównoważoną, — 
odezwała się znowu, wróciwszy na 
swoje miejsce, być może że ciągły nie- 
pokój o ciebie podniecił moje nerwy, 
miewam widzenia... rzeczy przyszłych, 
które, przekonałam się, że się spraw- 
dzą. Wiem napewno, że ci dalsze trwa- 
nie na froncie zgubą grozi. 

— Jaka nudna, pomyślił, kracze 
kruk ptak złowieszczy. Kto wierzy w 
widzenia własnego cienia lękać się mu- 
si... 

— Otóż chcę i błagami ciebie — 
mówiła dalej — żebyś się nie narażał 
żebyś front porzucił. Jeśli to uczyńisz, 
oddam ci ćmień na własność, będziesz 
mi płacił rentę, sobie tylko Ruchcz za- 
trzymam. — Aleksander drgnął, uszom 
swoim niewierzył, wszaż to spełnienie 
jego najgorętszych marzeń. Spełnienie! 
bo jej słowo w podobnych wypadkach 
to pieniądz pełnowartościowy. Pewno 
mogłaby mu, i Ruchcz oddać, bo na 
co jej majątek ale i sam Ćmień to dar 
wspaniały trzydzieście tysięcy dziesię- 
cin z pięknym lasem, to cenny objekt, 
to duży warsztat pracy! Był wzruszo- 
ny. 

— O, zawołał, to mądre postano- 
wienie. Będziesz miała dochód nie 
mniejszy jak obecnie, 'a ja będę miał 
na czem pracować, Czarnobyl i Ćmień 
to. już bardzo poważne pole pracy. Ida 
jesz tem dowód, że prawdziwie o los 
mój dbasz, taki dowód dobrego uczu- 

— Czemu nie mówić, wojna i mniecia ocenić potrafię. 

Wielką jest dla mnie 

ofiara, porzucenie frontu, ale zrobię to 

niedalej, jak około świąt, bo ty tego 

pragniesz i narażać się nie będę. 
‚ — I solennie mi to obiecujesz.? 
— Ja nie znam podziału obietnic 

na solenne i niesolenne, . 
Księżna była w tym wypadku co- 

kolwiek odmiennego zdania ale zacho- 
wała je przy sobie. Tymczasem on się 
rozrzewnił, złożył głowę na jej kola- 
nach, całował jej ręce łzami je oble- 
wał. Mówił długo o tem, jakie echo w 
sercu jego wywołuje każdy objaw do- 
broci względem niego, o swoich za- 
miarach na przyszłość, o niezaspoko- 
jonych ambicjach. Po wojnie jeszcze 
lat parę poświęci wyłącznie sprawom 
majątkowym, poczem postara się o zdo 
bycie mandatu do Rady Państwa i za- 
mieszka w Petersburgu. 

— Ach, ja Petersburga tak nie lu- 
bię, odezwała się księżna, jabym tam 
mieszkać nie chciała. 

— (o ciebie to obchodzi, — od- 
rzekł przyjaźnie i pogodnie, — to pro- 
jekty na dalszą przyszłość, przecie je- 
steś już nie młodą, może tego nie do- 
żyjesz. Dla mojej karjery, mieszkanie 
w środowisku, w którem się ogniskują 
sprawy jednej szóstej części świata, 
miałoby pierwszorzędne znaczenie. 

Ach tak pięknie i troskliwie mówił 
o swojej własnej przyszłości a jej mo- 
giłę wróżył. Taki drogi, kochany, a ta- 
ki obcy, — uśmiechnęła się gorzko. 
Przylgnęła gorącym pocałunkiem do je- 
go jedwabistych kędziorów. On znosił 

cierpliwie ten dopust małżeńskiej czu- 

łości a z radością powitał głos gongu, 
zwiastującego porę obiadową. 

— Żajdź jeszcze do mnie wieczo- 
rem, po obiedzie, — szepnęła księżna, 

— wychodząc z gabinetu. 
‚ — Zapewne, pomyšlat Aleksander, 

zapewne. 

ROZDZIAŁ XVIII. 

Wigiija. 

; Puszczyk w ciągu dnia przyglądał 
się uważnie wielkiemu  stawowi za 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydyłło. 

pałacem. Po nieznacznych, od czasu 
do czasu poruszenia szklistej powie- 
rzchni poznawał oddzielne gatunki 

ryb, które według jego mniemania, 
tu w wielkiej ilości rozmnożyć 
się _ musiały „ Oto szczu- 
pak plusnął drapieżny, w pogoni za 
zdobyczą i to okaz nie lada, tam karaś 
złocisty musnął powierzchnią wody, 
tam te pęcherzyki powietrzne zdradza- 
ją miejsce pobytu linów na dnie muli- 
stem. Co za rozkosz, co za używanie 
dla rybaka! Niestety łowienie ryby w 

stawie było surowo przez  księżnę 

wzbronionem, podobno zakaz były 
przed laty wydany przez ojca księżny, 

i przestrzegano go do dziś dnia, o ile 

jaki ptak nocny go nie złamał. Wielką 
była pokusa. Dzień ma swoje prawa, 

noc swoje. Podobno krótki dzień je- 

sienny, zdawał mu się dziś niemieć koń 

ca. 
Zapadł wieczór. W. ciemniach nocy 

Puszczyk z kłomią w ręku  oczeki- 
wał w zaroślach chwili gdy ostatnie 
światło w oknach pałacu zgaśnie. W 

pokojach gościnnych na piętrze było 
już ciemno, w służbowych pokojach 
także, nareszcie Światło zgasło na do- 
le w rogowej wieży w pokoju księżny, 
jeszcze półgodziny oczekiwania i okno 
księżny dało dobranoc. Odetchnął ul- 
84. 

— Nareszcie! 
Jał szybko zdejmować buty, wie- 

rzchnie ubranie, z siecią w ręku w je- 
dnej bieliźnie pogrążył się w wodę od- 

razu po pas, potem do ramion i aż po 
szyję. Woda była mroźna, po całym 
ciele uczuł, jakby ukłucia szpilek lodo- 
watych ale to trwało tylko chwilkę. 

Namiętność rybacka i cieplik sił mło- 
dzieńczych czyniły go odpornym na, 
bodaj zgubne dla zwykłego šmiertel- 
nika, działanie mokrego żywiołu. We 
dwoje zręczniejby było władać siecią 
ale gdzie tu znaleźć dobrą kompanię 
do takiej roboty. Bez szmeru, jak cień 
posuwał się naprzód. W. tem zagłębie 
niu szczupak spoczywać musi, ostroż- 
nie sieć na dno opuścił, -sieć lekko 
drgnęła. Teraz błyskawicznie podniósł 
ją w górę, piękny okaz rozbójnika wód ] 

/ 

- Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 

słodkich, miotał się w zdradzieckich 
splotach. Za duży by go w torbie trzy- 
mać. Wielkim łukiem cisnął zdobycz 
na brzeg, aż powietrze zawarczało. Ге- 
raz dalej, cicho, ostrożnie po liny i 
karasie. W tem dreszcz go przejął, sta 
nął w wodzie po pas nieruchomy jak 
posąg. W pałacu otworzyło się okno, 
ktoś wołał... 

„Księżna dosyć rychło po obiedzie 
požegnawszy gości cofnęła się do swo- 
ich apartamentów. Ksiądz - proboszcz, 
Marek, Wissygen pewno będą jeszcze 

šcinnych pokojach. Aleksander dał im 
dobranoc — czy przyjdzie teraz do niej 
jak (zdawało się jej) obiecał? 

Posiadała dar, często zawodny, wie 
rzenia, że jej życzenie jest innych ży- 
czeniem. 

Siadła na kanapę, gdzie przed kilku 
godzinami razem siedzeli, czas się dłu- 
żył, czekała. Wytężonym słuchem ło- 
wiła szmer każdy, wstawała, podcho- 
dziła do drzwi, może rozlegnie się od- 
głos jego kroków... cisza... tylko tętno 
serca własnego słyszy. Obrażone uczu- 
cie żalem nabrzmiewa, piekąca gorycz 
do serca się sączy. Wzgardzona, nie- 
lubiana, sercu jego obca. 

O śnie, myśleć niemogła, dobro- 
czynna czara ukojenia, jaka noc darzy 
zwykłego śmiertelnika, była dziś dla 
niej niedostępna. Ogarnęło ją poczu- 
cie samotności. Samotność w pustelni, 
w celi klasztornej powitałaby z rado- 
ścią, w modlitwie, w rozmyślaniach o 
męce Chrystusowej, odkryłaby zdrój 
ukojenia, którego w zgiełku Świata zna 
leźć nie może. Poczucie obcości, odo- 
sobnienia śród swoich, samotność 
śród ludzi, to najgorsza ze wszystkich 
samotności. Świat ją octem poi, ja- 
dem, który jej serce przepala. Z nim, 
dla którego wszystko poświęcić była 
gotowa, który jej tyle zawdzięczał i 
kochać był obowiązany, niema łączno- 
Ści, niema serc porozumienia. r 
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