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WYBORY 
do wileńskiej Kasy Ghorych 

Za dziesięć dni upłynie termin 

składania list przy wyborach do Ka- 

sy Chorych. 

„Sama instytucja pomocy chorym 

jest instytucją oczywiście pożyteczną 

i sympatyczną. Wprowadzenie pomo- 

cy dla chorych robotników jest re- 

formą socjalną zdrową i konieczną. 

Niestety, zorganizowanie Kasy Cho- 

rych w Polsce szwankuje bardzo. 

Ustawa o Kasie Chorych uchwalona 

została przez smutnej pamięci Sejm 

Ustawodawczy. Na jej ! opracowanie 
Sejm stracił kilka miesięcy. Wszystkie 

frakcje, jeśli nie wszyscy posłowie 

prześcigali się wtedy w demagogii. 

Zmysłu praktycznego wykazano ma- 

ło. Powstała instytucja ciężka, biuro- 

kratyczna, kosztowna i w „stosunku 

do tych olbrzymich kosztów „mało 

póżyteczna dla ludności. Utrzymuje 
rzesze urzędników, olbrzymi personel 

biurokratyczno-administracyjny, Ściąga 

pieniądze w sposób bezwzględny, 

mając za sobą ustawę, którą nawet 

w 'uniwersyteckich wykładach bardzo 

lewicowego profesora nazwano „usta- 

wą - czrezwyczajką* — stąd wadli- 

wość jej organizacji ;bardzo cięży na 

ludności. Z drugiej strony jest to 

chyba najmniej $ popularna instytucja 

w kraju. Narzekania, utyskiwania, 

wymyślania jej są cbjawem powsze- 

chnym wśród mas pracujących. 

‚ Hasło „zniesienia Kasy Chorych 

x byłoby bardzo popularne przy wy: 
orach powszechnych i polityk realny 

mógłby tem shasłem operować. Ale 
nie dlatego mamy wybory „powszech- 

ne w pogardzie, aby na łamach na- 

Szego pisma na serjo propagować te 
rzeczy, które się nadają istotnie tylko 

na hasło przy wyborach powszech- 

nych. Można przy wyborach powsze- 

chnych wołać „precz z Kasą Chorych! 

ale oczywista, že jest to instytucja po- 

żyteczna i powinna być utrzymana, 

Również oczywiste jest dla mnie, że 
ta instytucja powinna być  zreior- 
mowana. Naprzykład, Kasa Chorych 

należy do rzędu instytucyj o charakte- 

"ze ubezpieczeniowo-socjalnym. Dla- 

czego tych instytucyj jest aż tyle i 
' niezależnych od siebie, co tak strasz- 

nie pomnaża wydatki na administra- 
cję i biurokrację—dlaczego nie są te 
instytucje dotychczas zcentralizowane? 

Wogóle ubezpieczenia socjalne w 
Polsce to prawdziwe gąszcze, prawdzi- 
we dżungle w tej Polsce. W tych 

dżunglach siedzą tygrysy, panuje tam 
mrok. Naprzykład istnieje instytucja, 

‚ КЮга ubezpiecza pracowników umy- 

„Aowych od wypadków, które mogą 
„ ślę im zdarzyć przy pracy. Instytucja 

ta również zdziera duże odsetki na 
Swój cel, którym jest oczywiście zno- 
Wuż utrzymywanie potężnego aparatu 
biurokratycznego. Ciekawa rzecz, jaki 
nieszczęśliwy wypadek* może się zda- 
Tzyć urzędnikowi przy prący. Bo jeśli 
urzędnicy w biurze pobiją się między 
sobą i połamią żebra to nie będzie 
„nieszczęśliwy wypadek przy pracy”, 
Jeśli urzędnik wychodząc z biura złą- 
mie sobie nogę, to również nie będzie 
ten wypadek. jeśli urzędnik zgwałci 
Swoją koleżankę, to również nie bę- 
tie wypadek nieszczęśliwy, lecz de- 

likt, za który należy się odszkodowa- 
nie i alimenty. Kiedy więc może się 
biuraliście zdarzyć ten wypadek, któ- 
!yby go uprawniał do pobierania 
Ptemjum za to przymusowe ubezpie- 
<zenie? Chyba, że mu atrament tryś- 
"® w ten sposób w Oko, že uszko- 
dzi źrenice, Pozostawiam okulistom i 

Statystykom zbadanie jak często, jest 
możliwy taki wypadek. W takich wa- 
Tunkach nasuwa się konieczność zcent- 
"alizowania tych wszystkich instytucyj 
Ubezpieczeń jak Kasa Chorych, zak. 
ład ubezpieczeń od wypadków _nie- 
Szczęśliwych robotników, ten wyżej 
Opisany zakład, który ubezpiecza od 
Wypadków z kałamarzami, zakłady u. 

zpieczeń od bezrobocia w jedną 
Wspólną instytucję, zmniejszając ©- 
Szywiście w ten sposób koszta admi- 

(dałszy ciąg na szpałcie 6-ej). 

  

Reńaksja 

ECHA STOLICY 
Zapowiedź reorganizacji służby 

prasowej Rządu 
Agencja Wschodnia donosi: Według in- 

formacyj z kół politycznych, wydział praso- 
wy przy prezydjum Rady, ministów stoi w 
przededniu zasadniczej reorganizacji. Ostat 
nio rozważany był projekt powiększenia 
składu personalnego obecnego wydziału pra- 
sowego i rozszerzenia zakresu jego działal- 
ności. W dniu dzisiejszym przybył do War. 
szawy wezwany specjalnie m Berlina tamtej- 
szv korespondent PAT'a, red. Tadeusz Świę- 
cicki, wysuwany jako kandydat na jedno z 
kierowniczych Stanowisk w przyszłem biu- 
rze prasowem prezydjum rady ministrów. Po 
ustaleniu kwestyj personalnych dalszym eta- 
pem prac reorganizacyjnych w państwowej 
służbie prasowej byłoby, według intencji 
czynników miarodajnych, silniejsze sharmo- 
nizowanie działalności referatów prasowych 
przy poszczególnych ministerstwach z dzia- 
łalnością biura prasowego prezydjum rady 
ministrów. 

Komifet Ekonomiczny Minisfrów. 
Dnia 29 bm. pod przewodnictwem p. 

prezesa rady ministrów, dr. K. Świtalskiego 
odbyło się posiedzenie komitetu ekonomicz- 
nego ministrów. Na posiedzeniu uchwalono 
nie przedłużać, poczynając od 1 września 
rb. pobieranie cia <wywozowego od pszeni- 
cy; podwyższyć cło: przywozowe na mąkę 
żytnią do wysokości 16 zł. 50 gr. za 100 
kg. oraz ustanowić zwrot ceł w wysokości 
20 zł. od 100 kg. przy wywozie masła. 

* Powrūf ministrūw 
Od dnia 2 wrzešnia prawie wszyscy 

członkowie rządu znajdować się będą w 
Warszawie. Brakować będzie jedynie minist- 
ra Cara, który przybędzie dopiero w dniu 
7 bm. i ministra Zaleskiego, który powróci 
do kraju dopiero w końcu przyszłego mie- 
siąca, po zakończeniu obrad zgromadzenia 
Ligi Narodów. 

Nowy radca poselstwa polskiego 
w Londynie 

Na miejsce hr. Łosia, który bawi w 
kraju na urlopie, radcą poselstwa polskiego 
w Londynie mianowany został dotychcza- 
sowz kierownik referatu amerykańskiego w 
ministerstwie spraw zagranicznych, p. józef 
Potocki. Radca Potocki udz się wkrótce do 
Londynu. 

  

Czerwiński w infernacie 
prawosławnym 

P. minister W. R. i O. P. dr. Sławomir 
Czerwiński, w towarzystwie dyrektora de- 
partamentu ministerstwa W. R.i O.P. p. 
Potockiego, zwiedził wczoraj będący na 
ukończeniu internat państwowy dla stu- 
dentów teologji pra'vosławnej uniwersytetu 
warszawskiego. 

Przydział do Minisferstwa Spraw 
Zagranicznych 

„Kierownik referatu prasowego _w pre- 
zydjum rady ministrów, radca Zygmunt 
Hładki, został z dniem dzisiejszym przy- 
dzielony do wydziału prasowego MSZ:, gdzie 
objął kierownictwo referatu informacyjno- 
politycznego. Radca kładki pozostaje rów- 
nocześnie nadal na dotychczasowem stano- 
wisku w prezydjum rady ministrów. 

Poseł St. Zjednoczonych p. Sfef- 
son na P. W. K. 

POZNAŃ, 28—8. Pat. Do Pozna- 
nia przybył poseł Stanów Zjednoczo- 
czonych A. P. p. Stetson. Pan Stetson 
zwiedzi szczegółowo P. W. K. 

Z pobytu partamenfarzystėw iran- 
cuskich w Poznaniu 

POZNAŃ, 30-8. PAT. Parlamentarzyści 
francuscy spędzili dzień dzisiejszy przed po- 
łudniem na zwiedzaniu działu rolniczego 
P.W.K. U wejścia do pawilonu Związku Zie- 
mian powitał ich prezes rady nadzorczej or- 
ganizacji ziemiańskiej Kazimierz Lubomirski 
przemówieniem, w którem zobrazował roz- 
wój i stan obecny rolnictwa. Następnie w 
towarzystwie członków komitetu oraz przed- 
stawicieli ziemiaństwa, goście rozpoczęli 
zwiedzanie wystawy. O godz. 12 mi. 30 od- 
było się Śniadanie w centralnej restauracji 
na P.W.K., które przeciągnęło się do go- 
dziny 3. O godz. 4 min. 45 goście francuscy 
żegnani przez przedstawicieli władz, miasta 
i P.W.K. wyjechali do Warszawy. W podró- 

ży tej towarzyszy im z ramienia М.5.7. гай- 
ca Wyszyński i radca ambasady polskiej w 

Paryżu Potworowski oraz kilku posłów i se- 
natorów. 

Parlamentarzyści francuscy firzy- 
hyli do Warszawy 

, WARSZAWA, 30.8, PAT. W* dniu 
dzisiejszym o godz. 22 min. 30 przy- 
byli z Poznania do stolicy parlaraen- 
tarzyści francuscy z prezesem grupy 
parlamentarnej p, Locquin na czele, 
powitani uroczyście na dworcu war- 
szawskim przez przedstawicieli władz, 
parlamentu polskiego, ambasady fran- 
cuskiej i t. p. 

Finansiści szwajcarscy w Łodzi 

ŁÓDŹ, 30-8. PAT. Dziś o godz. 10 ra- 

no na stację Łódź-Kaliska przybyła z War- 

szawy wycieczka przemysłowców i finan- 
sistów szwajcarskich, złóżona Z 17 osób, 

której towarzyszy sekretarz poselstwa pol- 
skiego p. Skowroński. Z dworca uczestni- 

cy wycieczki udali się na zwiedzenie zakła- 

dów przemysłowych Scheiblera i Grohman- 
na, poczem zwiedzać będą inne zakłady 
przemysłowe. O godz. 1 przed południem 
Izba przemysłowo-handlowa oraz związek 

przemysłowców włókienniczych podejmować 
będzie gości Śniadaniem w lokalu Banku 
Handlowego łódzkiego. 

rękapisów 
mig kwzględnia zagirzeżeń ze da 

Opłata pocztowa siszczoza ryczałtem" 
| miezawowionyck nie zwrasa. Administrzeja 

rezmieszszania ogłoszeń, 

® 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K, Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „jednošč“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

WOLKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. 

  
  

Osfainie dnie Konierencji Haskiej 
Delinifywne warunki ewakuacji Nadrenii 

kuglja i Francja 
HAGA, 30-8. PAT. Minister spraw za- 

granicznych Wielkiej Brytanji Henderson 

udzielił przed swoim wyjazdem do Genewy 

wywiadu przedstawicielom prasy, oświad- 

czając między innemi co następuje: 

W powszechnej dyskusji, jak się rozwi- 

nę'a na konferencji haskiej, ludzie nieodpo- 

wiedzialni rozpowszechniali w ostatnich ty- 

godniach pogłoski, że należy oczekiwać w 

jaknajbliższej przyszłości poważnego  zao- 

strzenia się stosunków francusko-angielskich. 

Według Hendersona jest to absurd. Oświad- 
czył on w imieniu swojem, jako też w imie- 

niu kolegów swych z rady ministrów, że 
protestuje przeciwko rozszerzaniu takich 

poglądów. 

Anglja pragnie ze wszystkiemi naroda- 

mi pozostać w zgodzie, a przedewszystkiem 

z Francją, która jest ogniwem łączącem Wiel 

ką Brytanję z Europą. Anglja ma z Francją 

we wszystkich częściach świata wspólne in- 

teresy, które mogą pomyślnie się rozwijać 

jedynie przy solidarności obu krajów. Hem- 

derson wyraża podziw dla Brianda i dla je- 
go najbliższych współpracowników. Ceni 
bardzo wysoko wysiłek dokonany przez de- 

legację francuską w duchu porozumienia i 

zgody. Jeżeli Europa — powiedział Hender- 

son — przezwycięży kryzys powojenny, to 

stanie się to w znacznej mierze dzięki Brian- 

dowi. Henderson wyraża nadzieję, że odtąd 

Anglicy będą pracowali solidarnie ze swoimi 

kolegami francuskimi nad przeprowadzeniem 

obowiązkowych umów arbitrażowych, nad 

kwestją powszechnego rozbrojenia, jako też 

będą się starali uczynić z Ligi Narodów to, 

czem ona być powinna. 

  

  

  

  

łowy siatot Uniwersytetu Litewskiego 
Kowieński Gabinet Ministrów 

przyjął w bież. tygodniu nowy statut 
Uniwersytetu Litewskiego. Statut ten 
w ogólnych zarysach ;przedstawia się 
jak następuje: 

Wydział  teologji ewangelickiej 
będzie się rządził starym statutem do 
póty, dopóki sprawy nauk teologii 
ewangelickiej nie zostaną uregulowa- 
ne na mocy oddzielnej ustawy. Na 
wydziale teologiczno - filozoficznym 
pozostawiono 10 katedr, - Wydział ten 
obiera profesorów stosownie do pra- 
wa kanonicznego. Wydziały history- 
czno - filologiczny i prawno ekono- 
miczny .mają po 10 katedr. Tę samą 
liczbę katedr pozostawiono na wy- 
dziale matematyczno - przyrodniczym. 
Dziesiątą katedrę stanowi katedra ge- 
ografji. Wydział medyczny stanowi 17 
katedr, techniczny — 9. 

Liczba profesorów na wydziałach 
zostaje określona w sposób następu- 

jący: 
1) wydział teologiczno - iilozofi- 

czny — 8 ordynaryjnych, 4 ekstra- 
oidynaryjnych, 2) historyczno  filolo- 
giczny —12 ordynaryjnych i 6 ekstra- 
ordynaryjnych, 3) prawno - ekonomi- 
czny — 10 ordynaryjnych i 4 ekstra- 
ordynaryjnych, 4)  matematyczno- 
przyrodniczy 11 ordynaryjnych 
5 ekstraordynaryjnych, 5) medyczny 
— 12 ordynaryjnych i 6 ekstra or: 
dynaryjnych. 

Ordynaryjnych i ekstra ordynaryj- 
nych profesorów mianuje i usuwa 
Prezydent Państwa i docentów za- 
twierdza zaś Minister Oświaty. 

Studenci będą musieli w każdym 
semestrze składać minimum  egzami- 
nów, określonych przez wydział.. 

„Liet. Aidas“  praeciwko parlamentaryz- 
moi 

„„Liet: Aidas* pisze w artykule wstęp- 
nym p. t. „Nauczka w St. Lorenz": 

W niewielkiem miasteczku w  Austrji, 
St. Lorenz 19 b. m. socjaldemokraci chcieli 
urządzić demonstrację, Pomysł ten wielce 
nie tlafił do przekonania nacjonalistycznej 
organizacji heimwehry. Heimwehra juž na 
parę dni przed demonstracją zaczęła roz- 
powszechniać proklamacje, aby nikt nie brał 
udziału w demonstracji, ponieważ uczestni- 
cy jej nie wrócą żywi do domów. Mimo to 
demonstracja się odbyła. Podczas niej do- 
szło do wymiany strzałów,„w której wyniku 
kilkanaście osób poniosło- śmierć i kilkaset 
doznało obrażeń. Fakt ten zaszedł w Au- 
strji, która obok Czechosłowacji i Niemzec 
posiada najbardziej nowoczesny ustrój par- 
lamentarny. 

,_ Widzimy więc, iż, we wszystkich pomie- 
nionych państwach, zwłaszcza w  Austrji, 
zdarza się najwięcej podobnych wypadków, 
jak ostatni w St. Lorenz. Jeśli więc paria- 
mentaryzm jest najlepszą formą rządu, to 
dlaczeeo tak się dzieje w krajach, gdzie 
parlamentaryzm i związane z nim swobody 
stoją na tak wysokim poziomie? Dlączegoż 
nie słychać o podobnych rzeczach w kra- 
jach, o których się mówi, żi nie: mają ani 
arlamentaryzmu ani swobód, jak Włochy, 
iszpanja lub inne kraje? : 

Wszystko to dowodzi, iż o ile parla- 
mentaryzm i zasada wolności w teorji wy- 
daje się bajyardziej doskonałą formą rz4- 
du, o tyle na praktyce prowadzi do anar- 
chji i wojny domowej. 

Zobowiązania niemieckie w granicach porozumienia 

„ HAGA, 30—8. Pat. W ramach osiągniętego porozumienia 
Niemcy godzą się niczego nie żądać z nadwyżek planu Dawesa, 
przyjmują zmiany w podziale bezwarunkowych rat rocznych, 
przewidzianych w planie Younga oraz zobowiązują się wpłacić 
na rachunek tej nadwyżki 69 miljonów mk. zł., pobranych zgod- 
nie z planem Dawesa tytułem dochodów kolei żelaznej za mie- 
siąc sierpień. Dla ponoszenia kosztów okupacji utworzony bę- 
dzie wspólny fundusz w wysokości 60 miljonów, przyczem Niem- 
cy spłacić mają połowę tej sumy. 

Korespondencja wymienna na temat warunków ewaku- 
acji Nadrenji 

_. HAGA, 30. 8. PAT. Delegaci 6 mocarstw zapraszających przeprowa- 
dzili korespondencję, dotyczącą decyzji komisji politycznej. Przedstawiciele 
Francji, Belgji i Anglji sprecyzowali w piśmie do delegacji niemieckiej wa- 
runki ewakuacji Nadrenii. 

„Delegacja niemiecka w odpowiedzi swej oświadczyła że warunki te 
przyjmuje. | - : 

‚ Z drugiej strony Francja, Anglja, Italja i Belgja określiły we wspól- 
nej nocie warunki funkcjonowania komisji koncyljacyjnej dla strefy zdemi: 
litaryzowanej. 

Perona NIEMIECKI О EWAKUACJI NADRENII. 

2 BERLIN, 30-8. PAT. Dzienniki popołudniowe zamieszczają 
biura Woliia z Hagi, jako komunikat delegacji niemieckiej w Hadze pod- kreślający, że doręczone na dzisiejszem rannem posiedzeniu wspólne pismo Z. okupacyjnych zawiera, jako główny punkt, „formalną zapowiedź ewa- 
uacji. > 

Ewakuacja rozpocząć się ma już we wrześniu. Opróżnienie drugiej stre- 
fy zakończy się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy. W tym samym okresie 
czasu opuszczą wojska angielskie, które jak wiadomo zajmują tylko część 
trzeciej strefy, ostatecznie Nadrenję, Również wojska belgijskie, znajdujące 
się w drugiej strefie, wycofają się w tym samym okresie. Wojska francuskie, 
które wówczas zajmować będą już tylko trzecią streię, rozpoczną ewakuację 

depeszę 

„ tego terytorjum natychmiast po ratyfikacji przez parlamenty francuski i nie- 
miecki planu Younga oraz po wprowadzeniu w życie tego planu. Ostatnie 
wojska francuskie opuszczą terytorjum niemieckie w ciągu 8 miesięcy, nastę- 
pujących po powyższych terminach, najpóźniej jednak w końcu czerwca 
1930 roku. 

Przy wspólnem pismie trzech państw okupacyjnych znajdują się trzy 
załączniki Francji, Anglji i Belgji, które zawierają szczegóły, dotyczące 
współdziałania władz niemieckich celem ułatwienia i przyśpeszenia ewakuacji 
wojsk. Dalsza część tego pisma przynosi wiadome już uregulowanie sprawy 
kosztów okupacyjnych. Wreszcie przewidziane są jeszcze rokowania szcze- 
góławe w Koblencji w sprawach amnestyjnych, związanych z okupacją. 

PROJEKTY UKŁADÓW PODPISANE BĘDĄ RÓWNIEŻ W HADZE. 

BERLIN, 30-8. PAT. Biuro Wolifa donosi z Hagi, że w kołach holenderskich 
obiega pogłoska, że podpisanie przygotowanych na konierencji haskiej projektów ukła- 
dów odbędzie się również w Hadze, po zakończeniu w międzyczasie prac komisji orga- 
nizacyjnej, która odbędzie swe posiedzenie poza Hagą. 

GDAŃSK, 30-8. PAT. Wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku hr. 
wyjeżdża do Genewy celem wzięcia udziału w pracach zgromadzenia Ligi 

Gravina 
Narodów. 

Z posiedzenia komitetu finansowepo 

BERLIN. 30.8. Pat. Biuro Wolifa donosi z Hagi, że na dzisiejszem 
popołudniowem posiedzeniu komitetu finansowego zapadło postanowienie 
niewywoływan a przewidzianego na jutro publicznego posiedzenia końco: 
wego konierencji haskiej. Natomiast przewiduje się, że jutrzejsze posiedze- 
nie komitetu finansowego przekształcone zostanie przed swem zakończe- 
niem w niepubliczne posiedzenie końcowe. Posiedzenie p enarne jest nara- 
zie wyznaczone na 11 min. 30, jednakże uzależnione jest od tego, czy ko- 
mitet finansowy zakończy w międzyczasie swe ostatnie prace. 

Anglja owacyjnie powita powracającego Snowdena 

LONDYN. 30.8. Pat. Cała prasa londyńska wyraża dzisiaj rano wiel- 
ką radość z powodu szczęśliwego zakończenia rokowań haskich, twierdząc, 
że ewakuacja Nadrenji oznacza ostateczną likwidacje wojny. Dzienniki za- 
znaczają, że obecnie utorowana jest w Genewie droga do dalszych kro- 
ków w zakresie stabilizacji pokoju i zapowiadają w tej sprawie programo- 
wą mowę Mac Donalda w Genewie na wtorek lub środę przy oświadcze- 
niu zgody Anglji na klauzulę fakultatywną w sprawie statutu międzynaro- 
dowego trybunału sprawiedliwości. 

zienniki podnoszą jednomyślnie zasługi Snowdena i Hendersona. 
Powrót Snowdena do Londynu nastąpi w niedzielę [rano. Przygotowuje się 
wielkie owacyjne przyjęcie najpopularniejszego dziś człowieka Anglji. 

BRIAND I MACDONALD PRZED GENEWĄ SPOTKAJĄ SIĘ W PARYŻU. 

„HAGA, 30-8. PAT. Briand wyjechał o godzinie 16-ej. Jutro wieczorem 
Briand spotka się z Mac Donaldem, który będzie w Paryżu w drodze do Ge- 
newy. 

DELEGACJA NIEMIECKA PRZED ODJAZDEM DO GENEWY, 

BERLIN. 30-8. PAT. Komunikat półurzędowy donosi, że delegacja niemiecka na 
konferencję haską nie ustaliła jeszcze definitywnych dyspozycyj, dotyczących swego 
odjazdu do Genewy. Prawdopodobnie minister Stresemann oraz część delegacji nie- 
mieckiej przybędzie w poniedziałek do Berlina. Natomiast pozostali delegaci niemieccy 
pod przewodnictwem podsekretarza stanu w ministerstwie spraw zagranicznych von 
Schuberta udadzą się bezpośrednio z Hagi do Genewy. Jednocześnie „Vossische Ztg.* 
donosi, że przed wyjazdem ministra Stresemanna z Berlina do Genewy wyniki konfe- 
rencji haskiej prawdopodobnie będą emawiane na pzsiedzeniu gabinetu, na którem być 
może zostanie również wyznaczony termin zwołania Reichstagu celem ratyfikowania 
nowego planu płatniczego oraz politycznych układów haskich. 
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Sesja Rady Ligi Narodów 
Pierwsze publiczne posiedzenie 

GENEWA, 30—8. Pat, Pierwsze publiczne posiedzenie Rady Ligi Na- 

rodów, które odbyło się pod przewodnictwem przedstawiciela Persji Ali- 

Khana-Forongi, omawiało jedynie sprawy natury podrzędnej. W toku po- 

siedzenia Dalton powiadomił zebranych, że delegacja angielska wystąpi na 

zbliżającej się sesji Zgromadzenia Ligi Narodów z wnioskiem, dotyczącym 

przyśpieszenia ratyfikacji międzynarodowych układów, zawartych pod 

auspicjami Ligi Narodów. 

Debaty nad projektem konwencji o fabrykacji broni. 

GENEWA. 30.8. Pat, Dziś zakończyła prace 4-ta sesja komisji dla 
opracowania projektu konwencji o  fabrykacji broni, amunicji i sprzętu 
wojennego. 

Zaraza w Moskwie 
MOSKWA, 30-8. PAT. W Moskwie szerzy się epidemja tyfusu brzusz- 

nego i dezynterji. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. . 
N. SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

PYTAŁ PRTOPARWCTTDAZA 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
azdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Eagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia eytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsea. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarezenie numeru dowodowego 20 groszy. 

nistracyjno-biurokratyczne i _ przerą- 

bując trochę te gąszcze, te džungle, 

które na tej ubezpieczeniowo-socjalnej 

niwie w Polsce wyrosły. Można iść 

jeszcze dalej i połączyć tę instytucję 

z państwowym monopolem  ubezpie- 

czeń od ognia, a można jeszcze da- 

lej iść i rozszerzyć monopol państwo- 

wy na wszystkie rodzaje ubezpieczeń. 

Wtedyby powstała w Polsce jedna 

wielka centralna instytucja, jakieś mi- 
nisterstwo ubezpieczenia państwowe- 

go, któreby miała swe oddziały w 
każdym kątku kraju i załatwiała ope- 
racje ubezpieczenia wszelakiego czy 

handlowego towarów, czy od choroby 

i bezrobocia. Dziś zagraniczne towa- 
rzystwa ubezpieczeniowe wywożą z 
Polski wielkie premja. Kto wie, czy 
ta taka centralna instytucja nie dała- 
by się skomercjalizować. Jesteśmy 
wielkimi przeciwnikami etatyzmu i 
centralizmu, zdajemy sobie sprawę, że 
to co piszemy powyżej jest i etatyzmem 
i centralizmem. Ale tego od najlep- 
szych organizatorów życia państwo- 

wego, od Anglików nauczyć się trze- 

ba, że w życiu państwowem zawsze 

mogą się zdarzyć wyjątki, gdzie prak- 

tycznie jest odstąpić od doktryny. 

Ale te rozważania zaprowadziły 

nas za daleko. Chodzi o to, że w 

Wilnie odbędą się wybory do Kasy 
Chorych, Mieliśmy nadzieję, że rząd 

wyznaczy swego komisarza na prze- 
jęcie Kasy Chorych od zarządu obec- 

nego. Byłoby to oczywiście wyjście 

najlepsze, najrozumniejsze, najzdrow- 

sze i najtańsze wreszcie. Niestety, rząd 

omija Wilno z komisarzami, owszem 

lubi w Wilnie dopuszczać do zupeł- 

nie niepotrzebnego perjodycznego za- 

bagniania stosunków przez wybory 

wszelkiego rodzaju. Skoro jednak te 
wybory mają być, a w Wilnie jest 
tak dużo ludzi narzekających na Ka- 

sę Chorych, to powinni pomyśleć oni 

o zorganizowaniu się zawczasu i o 

umiejętnem przeprowadzeniu wybo- 

rów, aby stosunki w wileńskiej Ka- 

sie Chorych choć na tyle uzdrowić, 

-na ile dozwala na to obecna ustawa. 

Jeśli tego nie uczynią—to później już 

niech nie narzekają, bo każdy im po-. 
wie: „samiście sobie winni“. S. W. 

Powołanie szeregowych rezerwy 
na dodafkowe ćwiczenia 

Minister spraw wojskowych zarządził 
powołanie na dodatkowy turnus ćwiczeń 
tych szeregowych rezerwy, którzy z jakich- 
kolwiek powodów nie odbyli ćwiczeń w 
roku bież. 

Termin powołania określa omawiany 
rozkaz: podoficerów od 23 września do 31 
października, szeregowców od 23 września 
do 19 października. 

Powołaniu podlegają: 1) podoficerowie 
rocznika 1896, należący do piechoty, czoł- 
gów, kawalerji, artylerji (bez artylerji prze- 
ciwiotniczej i pomiarów artylerji), łączno- 
ści (bez pułku radjotelegraficznego), sape- 
rów, saperów kolejowych oraz samochodów, 
2) podoficerowie, starsi szeregowcy i sze- 
regowcy rocznika 1903, należący do piecho- 
ty, czołgów,  artylerjj (bez _ artylerji 

я przeciwlotniczej i pomiarów artylerji), 
aeronautyki lotnictwo i bałony), łączności 
(bez pułku radjotelegraficznego , saperów, 
saperów kolejowych oraz samochodów, 3) 
podoficerowie i starsi szeregowi rocznika 
1903, należący do kawalerji, 4) podoficero- 
wie rocznika 1903 należący do służby: lot. 
nictwa, zdrowia, uzbrojenia i intendentury, 
5) wszyscy ci rezerwiści, którzy otrzymali 
karty powołania z terminem stawiennictwa 
na dzień 23 września r. b. oraz ci, którym 
władze wojskowe przesunęły termin  sta- 
wiennictwa na ćwiczenia rezerwy na ten 
sam dzień, 6) podoficerowie, starsi szere- 
gowcy i szeregowcy rezerwy we wszystkich 
rodzajach wojska, którzy podlegali powoła- 
niu na ćwiczenia w r. 1928, ale ćwiczeń tych 
nie odbyli. 

Rezerwiści objęci omawianym rozkazem 
którzy do 1 września nie otrzymają kart 
powołania na ćwiczenia, winni zgłosić się 
do 10 wreśnia r. b. do właściwej P.K.U. w 
godz. ad 9 do 12, gdzie otrzymają karty 
powołania. Rezerwiści czasowo przebywają- 
cy na terenie obcej P.K.U., winni zgłaszać 
się do tejże P.K.U, przyczem przy zgłosze- 
niu się muszą okazać dowód złożenia mel- 
dunku o czasowym pobycie w urzędzie mel- 
dunkowym. i 

Powołani mają przynieść ze sobą ksią- 
żeczki wojskowe, karty mobilizacyjne i wszy 
stkie posiadane dokumenty wojskowe. 

Winni niezastosowania się do powyż- 
szego „wezwania, karani będą w myśl prze- 
pisów wojskowych. 

Dziennikarze szwedzcy wyjechali 
z Poznania do Krakowa 

KRAKÓW, 29 8. PAT. Dziś rano przy- 
była do Krakowa w drodze do Poznania 
wycieczka dziennikarzy szwedzkich. Po 
zwiedzeniu miasta goście odjadą dziś w 
nocy do Warszawy. 
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ECHA KRAJOWE Roznichy o Polestynie nie ustają 
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Bolączki 
Druskieniki należą niewątpliwie do 

rzędu ulubionych uzdrowisk w Polsce. 
Znam je od 40 zgóry lat i dużo razy 
bawiłem w tym kurorcie, nietylko w 
wieku dziecięcym, ale i później już ja- 
ko młody inżynier, a obecnie w czasie 
powojennym czwarte lato z rzędu spę- 
dzam tu z rodziną. 

Lubię więc tę miejscowość i z pra 
wdziwą przyjemnością mogłem kon- 
stantować, że ludzie przybyli ze stron 
odłegłych, jak np. z pod Lwowa lub 
Poznania, wypowiadali wyrazy uzna- 
nia dla tego uzdrowiska, wywołane na 
turalnie nie doskonałością wszelkich u- 
rządzeń, bo do tego jest jeszcze bardzo 
daleko, ale głównie klimatem i wszy- 
stkiem tem, co dała matka - przyroda. 

Dla podniesienia Druskienik do po- 
ziomu pierwszorzędnego kurortu bra- 
kuje jeszcze bardzo wiele, ale nie chcę 
mówić o tych niedostatkach, albowiem 
są one powiechnie znane a oprócz tego 
dla usunięcia ich są niezbędne poważ- 
ne pieniężne środki, o które obecnie nie 
łatwo. 

Chcę więc nadmienić tylko a niek- 
tórych bolączkach, usunięcie których 
jest względnie bardzo łatwe. Otóż naj- 
przód nie mogę nie wskazać na coś, co 
najzupełniej nie zgadza się z tem, że 
jedna z głównych zalet Druskienik jest 
miejscowy klimat i zdrowe powietrze. 
Niedopuszczalną jest rzeczą, że w ta- 
kim uzdrowisku znajduje się w samym 
centrum, tuż koło pensjonatu Europej- 
skiego, piekarnia ze zwykłym zbyt nis- 
kim kominem, który w pewnych godzi- 
nach dnia zależnie od kierunku wiatru 
zapełnia całą dzielnicę dymem, który 
nieraz w dnie upal ne w literalnem zna 
czeniu słowa, gryzie oczy. O usunię- 
ciu takiego uprzyjemnienia  kuracju- 
szom pobytu należałoby pomyśleć i u- 
skutecznić to, bądź przez przeniesienie 
oznaczonej piekarni, bądź przez posta 
wienie żelaznego dostatecznej wysokoś 
ci komina. 

Dalej mają Druskieniki, jak i każdy 
kurort swoją muzykę. Dawniej przed 
wojną, grywała tu bardzo dobra sym- 
foniczna orkiestra. Obecnie gra orkie- 
stra wojskowa, względnie wcale nie- 
zła. Otóż byłem osobiście trzy razy 
świadkiem, że dyrygent był zmuszony 
przerywać muzykę i opuszczać estra- 
dę, ponieważ wypełnienie lepszych nu- 
merów stawało się niemożebnym wsku 
tek hałasu powodowanego przez dziat- 
wę, bawiąca się na deptaku tuż przed 
estradą, wówczas kiedy główna ilość 
ławek dla słuchaczy znajduje się znacz- 
nie dalej. Zrozumiałą więc jest rzeczą 
jak zdenerwowanie kapelmistrza nie 
mogącego odpowiednio wypełnić utwo 
ry, tak i niezadowolenie publiczności. 
która przecież przychodzi na muzykę 
nie dlatego żeby zadowolnić się tylko 
bostonami lub fox-trottami i hałasem 
dziatwy. Sądzę że należałoby umieścić 
ławki dla słuchaczy muzyki rzędami 
przed samą estradą, a deptak dla zaba- 
wiających się rozmową i dla rozbry- 
kanych dzieciaków urządzić ztyłu, zno 
sząc w tym celu część wcale nie za- 
chwycającego gazonu. Przed wojną, 
gdy jak wspomniałem grywała orkie- 
stra symfoniczna, tak było urządzo 
no i nie bywała wypadku przerwania 
muzyki dla wyżej wskazanych przy- 
czyn. 

Trzecia bolączka na którą chcę je- 
szcze wskazać po części w dziedzinie 
moralności: Egzystuje tu Towarzystwo 
Przyjaciół Druskienik. Ma ono niewiel- 
ką czytelnie w budynku kąpielowym, 
gdzie członkowie mają do dyspozycji 
moc gazet i żurnali, urządza ono w cią 

Na Z 
Daruje p. redaktor i czytelnicy „Sło- 

wa“ že wracam do tematu już zobrazo 
wanego przez świetne pióro X.W.M. 
ale quot caput tot sensus —co głowa 
to rozum, każdy człek ma swoisty kąt 
widzenia. 

Jestem pod silnem wrażeniem dzie 
ła E. Remarqu'a, i stary nałóg do pió- 
ra pobudza do wypowiedzenia się. 

Po wojnie rosyjsko - tureckiej 1878 
roku, wielkie wrażenie wywarły obrazy 
słynnego malarza Wereszczagina. Je- 
den z nich wyobrażał żołnierza, który 
zamarzł na posterunku na zaśnieżonej 
przełęczy Bałkanu. Tytuł brzmiał: „Na 
Szypkie wsio spokojna* — odpowied- 
nik komunikatu niemieckiego, który Re- 
marque wziął za tytuł swej książki: 
„Im Westen nichts Neus*. Nic nowego, 
a żołnierz ginie — mrówka, rozcisnię- 
ta obojętnym butem przechodnia... 
Wzbroniona wówczas w Berlinie uczę- 
szczać szeregowcom na wystawę obra- 
zów Wereszczagina. 

Kiedy podczas okupacji niemieckiej 
jedno z dzieci na wsi zadeklamowało: 
„A gdy poszedł Stach na wojnę... Ko- 
nopnickiej, pewien obecny przy popisie 
dzieci szkolnych oficer niemiecki, który 

| coś-nie-coś rozumiał po polsku, powie- 
dział mi: „„Zabronilbym rozpowszech- 
niać takie wiersze''. 

Jestem pacytistą, ale nie antimilita- 
rystą W naszych warunkach. Ludzie 
mego pokolenia nie dożyją do uspo- 

kojenia się Europy. Myśl federacji lu- 

dów europejskich, o czem pisałem 

przed 23 laty w „Kur. lit.“, jeszcze @- 

go pozostanie mrzonką. AE 
Żołnierz polski wiedział, poco idzie 

w bój pod znakiem własnych sztanda- 
rów, będzie wiedział, gdyby na nie- 
szczęście zaszła znowu tego potrzeba 

— w obronie Kraju, nigdy w napaści. 

     

Druskienik 
gu lata różne interesujące wycieczki, 
było podobno inicjatorem urządzenia 
na druskienickiem jeziorze przystani i 
spacerów na łodziach i urządziło na 
Niemnie, w odległości koło dwóch km. 
od centrum Uzdrowiska, plażę dla ama 
torów zimnych kąpieli. jednem słowem 
o działalności tego Towarzystwa mo- 
żna mówić tylko z zupełnem uznaniem. 

Na nieszczęście nie można tego po- 
wiedzieć o wszystkich biorących udział 
w tych kąpielach. Bardzo znaczna 
część mężczyzn przychodzi w kostju- 
mach bardzo krótkich, zaczynających 
się od pasa. Podobne kostjumy za gra 
nicą w kąpielach wspólnych dla mę- 
żczyzn i kobiet są nie dopuszczalne. 
Nie byłem, co prawda, za granicą po 
wojnie, ale doskonale pamiętam, że 
przed wojną w Biarritz jeden pan po- 
dobnie ubrany był w mojej obecności 
wyprowadzony przez policję, która żą- 
dała kostjumu nie dozwalającego zu- 
pełnego obnażenia torsu. Myślę, że i 
po wojnie obyczajność tam nie zmieni- 
ła się. Nie pisałbym jednak nic o tem, 
ponieważ tego rodzaju kostjumy są u 
nas rozpowszechnione i poza Druskie- 
nikami, gdyby nie to, że jak na plaży, 
o której mówię, tak i na łodziach na 
jeziorze, spotykałem subjektów (Copra 
wda bardzo nielicznych) którzy pozwa 
lali sobie zjawiać się w tych publicz- 
nych miejscach zupełnie nago. Nie chcę 
wchodzić w szczegółowe opisanie ich 
kąpielowego kostjumu, bo sądzę, że bę 
dzie dostatecznem gdy powiem, że 
przedstawia on z przodu coś w rodzaju 
mitologicznego listka figowego a z ty- 
łu tak dobrze jak nic. 

Otóż, jeżeli przestaniemy zwracać 
wszelką uwagę na obyczajność i jeże- 
li do miejsca publicznego, jak na plażę 
gdzie znajdują się mężczyźni, kobiety 
i dzieci będzie dozwolone wkraczać lu- 
dziom prawie kompletnie  nagim, to 
pozostawiając nawet na stronie demo- 
ralizację młodego pokolenia, trzeba bę 
dzie przyznać, że pod względem oby- 
czajności będziemy się różnić od naj- 
zacofańszych afrykańskich plemion chy 
ba brakiem apetytu do ludożerstwa. 

W społecznym życiu ludzi zacofa- 
nych przy największej nawet swobo- 
dzie, muszą być pewne granice, prze- 
kraczać które nie wolno i gdzie inter- 
wenjować winna policja. 

Br. Chądzyński 
inżynier górniczy. 

GRODNO. 

— P. Rączaszek prezydentem Grodna z 
nominacji. Po długich oczekiwaniach spra- 
wa. odsadzenia stanowiska prezydenta i wi. 
ceprezydenta została nareszcie załatwiona. 
Władze nadzorcze zdecydowały się zamia- 
nować dotychczasowego komisarza p. Rą- 
czaszka prezydentem oraz zatwierdziły wy- 
bór p. Ó. Suchowlańskiego na stanowisko 
wiceprezydenta. 

Piszemy, po długich oczekiwaniach, 
gdyż rozwiązanie poprzedniej Radv miejskiej 
nastąpiło 18 lutego r. b. Od 13 marca p. A. 
Rączaszek sprawuje rządy jako komisarz 
rządowy. W początkach kwietnia odbyły się 
wwbory nowej Rady. 27 czerwca na pierw- 
szem posiedzeniu Rady wybrano na prezy- 
denta p. Stępniewskiego. Władze nadzorcze 
nie zatwierdziły tego wyboru. 

Obecnie prowadzone są pertraktacje w 
sprawie wyboru ławników. Frakcje radzie- 
ckie nie doszły jeszcze do porozumienia i 
jest nadzieja, że całkowite ukonstytuowanie 
się władz miejskich nastąpi nie prędko. 

MAMEBERMZZEBORBZEG 

Dr. M. Obiezierski 
POWRÓCIŁ 

achodzie nic nowego 
Wiedział Belg, wiedział Francuz. Żoł- 
nierz rosyjski nie wiedział, poco krwią 
spływa. Nie wiedział i żołnierz niemiec- 
ki, o co walczył czasu Wielkiej Wojny: 
„Deutschland iiber Alles* starczy na 
krótką metę. 

Dobitny temu wyraz dał. Remarque 
w jednej niemal, ale jakże charaktery- 
stycznej rozmowie między żołnierzami 
o charakterze politycznym. A ci żoł- 
nierze, to koledzy ze szkolnej ławy, z 
której jako niepełnoletni młodzieńcy 
poszli na ochotnika do wojska, na sku- 

tek mów  szowinistycznych nauczy- 
ciela. Potem, kiedy i ów nauczyciel 
trafił jako rezerwista na wojnę, jakże 
okrutnie mszczą się na nim za owe gór- 
nolotne frazesy! 

Były uczeń wybiera dla nauczycie- 
la umundurowanie — mundur za 0b- 
szerny, spodnie za krótkie, czapkę za 
małą, stawia o 20 kroków naprzód na 
czele” kilkunastu rezerwistów, pomię- 
dzy którymi jest woźny z tegoż gimna- 
zjum i gdy przemaszerują niewielki pla 
cyk musztry, komenderuje: „zwrot”, i 
biedny, spocony pedagog musi prze- 
biec 40 kroków, żeby znowu stanąć na 
czele, i tak w kółko, z akomp'anjamen- 
"tem bezlitosnych uwag, jakiemi ów go 
raczył w szkole, a potem musi razem z 
woźnym wlec wózek z chlebem dla 
żołnierzy. 

Ciężki niemiecki dowcip, niemiecka 
zemsta! Może to jedyny zgrzyt, który 
razi w książce, bo przecie ów nauczy- 

ciel chyba działał w dobrej wierze, 
sam nie wiedział, co to jest taka woj- 
na. Bo że obili. wachmistrza, który 
przedtem szkolił ich samych w sposób 
nieludzki, żeby osobników o indywi- 
dualnem poczuciu przerobić na swego 
rodzaju zespół maszynowy, to się da 
usprawiedliwić. Jednak Remarque robi 

Krwawe starcia nie ustają 

BERLIN.30—8. Pat. Biuro Woliia donosi z Jerozolimy, że w ае{ 
wybuchły wczoraj rozruchy. Zanim przybyły posiłki wojskowe, odziały 
arabów napadły na osiedla żydowskie, przyczem 5 żydów zabito, 20 ra- 
niono. Arabowie podpalili domy na głównej ulicy w dzielnicy żydowskiej. 
Ludność Jerozolimy jest dziś znowu nadzwyczaj podniecona, gdyż ze 
względu na święto mahometańskie, arabowie zgromadzeni są w meczetach 
i istnieje obawa, że po modlitwach wybuchną rozruchy, Wszystkie sklepy 
są zamknięte. W punktach zagrożonych krążą patrole. 

Dalsze protesty żydów palestyńskich. 

„ NOWY YORK, 30.VIIL PAT. W Maddison Square odbyło się przy udziale 23 
tysięcy osób zgromadzenie protestacyjne przeciwko wypadkom w Palestynie: Uchwa- 
Jona jednomyślnie rezolucja domaga się usunięcia urzędników państwowych w Pale- 
stynie, odszkodowania dla ofiar zaburzeń i wyraźnego sprecyzowania polityki rządu 
brytyjskiego. 

Zwołanie nadzwyczajnej sesji mandatowej celem omówie- 
nia problemu palestyńskiego. 

WIEDEŃ, 20.VIIL. PAT. Dzienniki donoszą z Genewy, że liczba petycyj, które 
wpłynęły obecnie do Ligi Narodów z powodu wyovadków palestyńskich wzrasta coraz 
„bardziej. Również i arabowie wnieśli petycję, doma:gającą się zniesienia deklaracji 
Balfoura. Wobec takiego stanu rzeczy w kołach Ligi Narodów powstała myśl zwoła- 
niaznadzwyczajnej sesji komisji mandatowej celem omówienia problemu palestyńskiego* 

Rząd angielski uwzględni postulaty żydowskie 
WIEDEŃ. 30 8. PAT. Wedle doniesień dzienników z Lond nu, minister kolonii 

lord Passfield oświadczył przywódcy sjonistów dr. Weizmanowi w imieniu rządu StiGiel> 
skiego, że rząd odwoła tych urzędników angielskich z Palestyny, którzy zachowali się 
biernie podczas rewolty arabskiej. Rząd przyzna również odszkodowanie osadnikom 
żydowskim za ich zniszczone mienie. Dalej oświadczył minister kolonii, że rząd trwa 
nadal przy deklaracji Balfoura oraz, że żydowski ruch kolonizacyjny będzie popierany 
w dalszym ciągu jeszcze bardziej, niż dotychczas, 
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Žatarg o kolej w Mandżurji trad 
Chińczycy nie żartują z bolszewikami 

MOSKWA, 30. 8. PAT. Według doniesień z Mandżurj, w  miejsco- 
wości Czalaibor skazano na karę Śmierci 4 obywateli sowieckich za to, że 
przypadkowo zbliżyli się do linji drutów kolczastych. 

JAPOŃSKI PROJEKT LIKWIDACJI KONFLIKTU SOWIECKO-CHIŃSKIEGO 

: CZ PAT. Biuro Wolfła donosi za agencją Indo-Pacific, że 
japoński minister spraw zagranicznych Shidehata opracował projekt kompro- 
misowego uregulowania konfliktu rosyjsko-chińskiego w sprawie wschodnio- 
chińskiej kolei. Po uzyskaniu aprobaty Chin, minister spraw zagranicznych 
Japonji wręczył miał swój projekt ambasadorowi sowieckiemu, który ze swej 
strony projeki ten miał przesłać do Moskwy z prośbą (o instrukcje. 

ZAMACH KOMUNISTÓW NA CZANG-KAI-SZEKA. 

PARYŻ, 30-8. PAT. Agencja Havasa donosi z Szaghaju, że straż przy- 
boczna Czang-Kai-Szeka, podburzona przez komunistów, uknuła spisek na 
Czang-Kai-Szeka i usiłowała go zamordować. Spiskowcy zostali aresztowani. 
śledztwo wykazało istnienie rozgałęzionej organizacji komunistycznej. Wśród 
stronników Feng-Ju-Hsiana i komunistów dokonano 
Istnieje obawa poważnych zamieszek. 

licznych aresztowań. 

  

Stanowiska Japonii wobec pertrakiacyj amery- 
kańsko-angielskich 

w sprawie rozbrojenia na morzu, 

TOKJO. 30.8. Pat. Biuro Reutera dowiaduje się z najbardziej autory- 
tatywnego źródła, że rząd japoński zaniechał narazie ogłoszenia swego 
programu, dotyczącego zagadnienia okrętów pomocniczych, a to ze wzglę- 
du na toczące się obecnie rozmowy pomiędzy Mac Donaldem a ambasa- 
dorem Dawesem, obawia się bowiem, że wołynąćby to mogło krępująco na 
przebieg tych rozmów. Pozatem rząd japoński pragnie uniknąć wywołania 
podejrzeń, iż program jego bądzie tylko programem papierowym, mającym 
służyć za przedmiot targów na najbliższej konferencji rozbrojeniowej. Biu- 
ro Reutera dowiaduje się z tego samego źródła, że informacje  dzienni- 
ków są naogół prawdziwe. Mylne są jedynie tylko niektóre cyfry. 

  

Straszna katastrofa aniobusowa | 
16 osób zabitych, 15 rannych 

PARYŻ, 30 8. PAT. „Le Matia* donosi z Oranu, iż wywrócił się tam i spadł w 
wąwóz autobus, przyczem 16 osób zostało zabitych, 15 zaś odniosło rany. 

Prochownia w Antwerpii wyleciała w pawiefrze 
ANTWERPJA 30 8. PAT. Wyleciała tu w powietrze fabryka materjałów wybu= 

chowych. Dwie osoby znalazły śmierć. 

uwagę, że gdyby nie byli wyszkoleni 
w ten sposób, chyba zwarjowaliby w 
okopach. Były zresztą tego przykłady. 

W owej rozmowie, która ma cechy 
politycznej dyskusji, jeden z żołnierzy 
pyta kolegów z ironją: „kraj walczy 
z krajem — czy to góry walczą, pola, 
czy rzeki?" „Ludzie* — brzmi odpo- 
wiedź. „A poco ludzie walczą? Czy ty, 
lub on ma nienawiść do Francuzów, 
Anglików ?* „Naturalnie, że nie“, „A 
ogłoszenie wojny zależało od paru lu- 

dzi, ludzi, którzy miljony posłali na 
Śmierć i gorsze od śmierci nędzę i 
cierpienia”. ,,No, może to zależało nie 
od paru ludzi, ale od jakich trzydzie- 
stu”... „Jednak uczono nas w szkole, 
że cesarz czy król, który pragnie mieć 
kartę whistorji musi wygrać choć jedną 
wojnę, no! i generałowie... i wskutek 
tego kraj walczy z krajem i miljony 
giną”. A Polak Stanisław Kaczyński, 
najlepszy przyjaciel narratora (stale 
nazywa go Katczyńskim!) robi uwagę, 
z której widać, że nietylko z imienia 
jest Polakiem, tłómaczy, że państwo 
a ojczyzna (Heimat), to są dwa róż- 
ne pojęcia! 

Takie rozmowy musiały istnieć — 
przesądzały one runięcie cesarstwa. 

Obrazek: Żołnierze otrzymują no- 
we mundury, każą im czyścić guziki 
— Wilhelm II robi przegłąd oddziału. 
Sądzi zapewne, że zrobił wielkie wra- 
żenie, ale nie wie, co żołnierze potem 
opowiadają. Po rewji nowe mundury 
wracają do składów. Dzieła: E. Ludwi- 
ga „Wilhelm II* i Remarque'a, tłóma- 
czą, dlaczego Wilhelm po przegranej 
musiał uchodzić z kraju. 

Całość utworu robi wrażenie wstrzą 
sające, nietylko dlatego, że jest pisany 
zwięźle (może atawizm krwi francu- 
skiej, sądząc z nazwiska autora?), 

„stylem mocnym, niekiedy. ozłoconym 
w opisach tchnieniem poezji, ale dla- 
tego, że sięga do głębi psychologji 
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żołnierza (pogarda śmierci i nagłe 
uczucie strachu), i co najważniejsza — 
mówi bez patetycznych frazesów na- 
ga prawdę. Żeby tak napisać, trzeba 
nietylko widzieć, 'ale przejść przez to 
wszystko samemu. Setki listów  po- 
twierdzają prawdę opisu. Tę prawdę 
opowiada Remarque niekiedy brutalnie 
bez konwencjonalnych obsłonek, a to 
jest takie zgrozą przejmujące dno nę- 
dzy ludzkiej, że kiedy autor jedzie na 
urlop, zbywa frazesami nawet najbliż- 
szych. Prawdy nie mówi, ba nie ma 
serca jej wyjawić. W. najspokojniej- 
szem życiu ludzkiem, idylla jego (po- 
za wyjątkami), stanowi drobny odse- 
tek całości, zmagań się i mąk, a cóż 
dopiero w takich warunkach! 

Wojna przegrana. ,„Na jeden samo- 
lot niemiecki, pięć nieprzyjacielskich.. 
spokojnie polują na każdego pojedyń- 
czego żołnierza, jak na zająca... Lufy 
dział bruzdami wyżłobione, a tam co- 
raz nowe... Cały rój, lekceważonych 
zrazu tanków, idzie falangą da boju 
— nie istnieją dla nich przeszkody... 
Walczymy z niemi, ale można walczyć 
z człowiekiem, a nie z maszyną... Po- 
zycyjnego frontu już nie ma. nasze 
okopy na nic, walczymy, chowając się 
w wyrwy ой pocisków, od wyrwy do 
wyrwy... Coraz gorsze jadło, a żoł- 
nierz angielski ma wspaniałe mięsne 
konserwy i bułki”... (Wszystkie cyta- 
ty z pamięci). 

Apel do żołnierzy — z kompanii, 
liczącej 150 ludzi, stawia się 32. Apel 
II kompanji: milczenie, nie ma jej, uni- 
cestwiona. 

Coraz większy smutek tchnie z tych 
kart ponurych. 

Wyspać się, najeść się do 
uspokoić się, 
spać się... 

Zginęli nietylko ci, ca polegli w 
boju, co leżą w szpitalach, a wyjdą z 
nich jako inwalidzi, ale i ci, co ocaleli, 

syta, 
przedewszystkiem wy- 

Lui d 

№ będzie spadkóbiertą jugosłowiańskiego Krezusa 
Kiopcty poselstwa jugosłowiańskiego i władz angielskich ze 180 kandydatami do miljardo- 

wego dziedzictwa. 

W tych dniach prasę całego świata obie 

    

   

  

gla interesująca wiadomość, że w Londy 

zmarł wynalazca maszynki do strz 
wiosów, Mikołaj Bizumicz, pozosta 

ogromny majątek, bo aż 22 miljony funtów 
ta szterlingów. Oczywiście, że wiadomo: 

odezwała się szerokiem echem przedews 

stkiem w Jugosławji, gdzie żyli powinowaci 

zmarłego. Zawrzało jak w mrowisku. Re- 
dakcje pism codziennych były szturmowane 

o informacje i nowe wiadomości w tej SEn- 

sacyjnej sprawie. Ze zrozumiałych intere 

państwowych cała opinja publiczna ma zain- 

teresowanie w tem, aby dziedzictwo tryzje- 

ra-miljardera, przedstawiające olbrzymi ka- 

pitał, dostało się w całości do Jugosławii. 
Dotychczas 30 kandydatom udało się udo- 

wodnić swe prawa do majątku zmarłego Bi- 

zumicza, ale gwałtem zgłaszają się inni po- 

winowaci, których liczba urosła już do 150. 

Władze jugosłowiańskie mają twardy orzech 

do zgryzienia, ufają jednak, że ostatecznie 

wszyscy powinowaci pogodzą się i zadowol- 

nią podziałem, tembardziej, że na każdego 

z nich przypadną tak wielkie udziały, o ja- 

kich nigdy i majśmielszy z nich nie marzył. 

Najważniejszą kwestją pozostającą do roz- 

wiązania jest: czy władze angielskie zezwo- 

lą na wywiezienie z granic Anglji tak wiel- 

kiego mienia. Jeśli rozstrzygnięcie władz bę- 
dzie negatywne, wszyscy dziedzice magna- 

ckiej fortuny przeniosą się in graemio do 

Londynu. AŚ yk 

Najbardziej interesującą w całej tej hi- 

storji jest jej oś: Mikołaj Bizumicz, który 

pozostawił tak olbrzymi spadek. Urodził się 
on w r. 1823, a życie jego było raczej jed- 

nem pasmem burzliwej powieści. 
ewnego pięknego poranka, młodemu 

podówczas świniopaskowi Mikołajkowi sprzy 
krzyło się paść ojcowskie wieprze, uciekł 
więc do Rumy i szukał zajęcia. Przypadek 
zrządził, że mały świniopas zaawansował i 

został uczniem u pewnego małomiasteczko- 

wego golibrody nazwiskiem Jovanowicz. W 
kronikach rumskiego cechu rzemieślniczego 
znajdujemy z r. 1836 uwagę: „Mikołaj Bi- 

zumicz, uczeń fryzjerski u mistrza Jovanowi- 
nie 

  

   

   
  

  

cza czyta bardzo źle, a pisać wcale n 
umie'. Czas szybko mijat, a Bizumicz z bie- 

giem czasu zmądrzał. Po upływie dziesięciu 

  

lat był już pierwszorzędnym fryzjerem, czy- 
tał i pisał zupełnie poprawnie i wcale nie- 
źle opanował język niemiecki. Ostatecznie 
został mianowany fryzjerem pułkowym. W 
burzliwym roku 1848 tułał się z pułkiem 
chorwackim po Włoszech, po Czechach i po 
Galicji, aż w roku 1851 porzucił służbę woj- 
skową i powrócił do wioski rodzinnej. 

Szczęśliwym trafem wpadł na myśl 
skonstruowania maszynki, przy pomocy któ- 
rej możnaby dogodniej i prędzej strzyć wło- 
sy. Myśl ta była niejako, jego manją prze- 
śladowczą i nie opuszczała go nigdy. Strzegł 
jej też jak oka w głowie, wreszcie potrzebu- 
jąc pieniędzy do realizacji swego projektu 
zwrócił się do swych krewnych z prośbą o 

udzielenie mu pożyczki w wysokości 100 
guldenów. Odtąd stał się pośmiewiskiem, 
otrzymał przydomek „warjat”, a nawet ze 
strony fanatycznych krewnych groziło mu 
zamknięcie w domu dla obłąkanych. Bizu- 
micz udał się ponownie na tułaczkę i nie- 
wiadomo jakim cudem dostał się do Londy- 
nu, gdzie łaskawa fortuna obdarzyła go 
uśmiechem szczęścia pozwalając znaleźć od- 
powiedniego finansistę, gotowego do udzie- 
lenia wszechstronnej pomocy. Był to praw- 
dziwy angielski businessmann. 

W kilka tygodni później wynalazek 
przeszedł do historji fryzjerstwa. Opatento- 
wał go we wszystkich krajach świata Miko- 
łaj Bizumicz, zastrzegł sobie wyłączne pra- 
wo fabrykacji. I tak, maszynki do strzyże- 
nia włosów były wyrabiane w nieskończo-. 
nych ilościach, a olbrzymie dochody płynę- 

ły do kieszeni Mikołaja. W kilka lat później 
izumicz był już bogaczem i głównym akcjo- 

narjuszem wielu akcyjnych towarzystw. 
O jego dalszem życiu w Anglji brak 

ściślejszych wiadomości. W r. 1906 przyszła 
z Anglji wiadomość, że Mikołaj izumicz 
zmarł, a r. 1907 władze angielskie pono 
wiły "AR o nawiązanie kontaktu ze spad- 

kobiercami, lecz prawdopodobnie wskutek 

pomyłki adresowej listy i zapytania: wraca- 

ły nie doręczone z miejsca urodzenia Bizu- 

micza. O Bizumiczu wszyscy zapomnieli. 
Wybuchła wojna światowa. O  patry- 

monjum zmarłego w Anglji Jugosłowianina 

dze angielskie wznowiły poszukiwania za 

    

  

(a Restauracja „NISZKOWSKI:* 
pod nowym zarządem 

Nowa rawja artystyczna i Dancing Tawarzyski 
Rendez-vous smietanki Wileńskiej. Spiew — Humor. Smiech, Satyra — 

I-go września b, r. 
Danėwna i + 

jak również 4 fortancerki. 

me KUCHNIA WYBOROWA. 
EE SA T US A ON OR O, T ZSZ CZ PUJE Е НУЕ 2 ЛНОИ Е 

Ironja. 
a Klorans. 

Tance. Od 
Sardaszewska, 

już nie będą w stanie przystosować 

się do warunków pokojowych — zgi- 
nęło całe pokolenie. 

Grozą wstrząsająca jest walka w | 
wyrwie bohatera opowieści z Francu- 
zem, z zawodu zecerem, który do te- 
goż schronił się leja. „Jeżeli ja go nie 
zabiję, to on mnie zabije”, i Niemiec 
zasztyletowuje Francuza, pierwszy raz 
w życiu zabija człowieka świadomie 
w walce sam-na-sam. I zdjęła go litość, 
zwilża mu wodą usta, czoło, nakłada 
opatrunek, chce go ratować, a gdy 
przeciwnik po długich godzinach męki 
zmarł, notuje sobie jego adres, przy- 
rzeka w myśli pomagać jego wdowie 
i dzieciom. Ale gdy o zmroku czołga 
się ku swoim, o wszystkich przyrze- 
czeniach zapomina, bo dominującem 
staje się uczucie — ujść śmierci. Nie- 
prędko decyduje się opowiedzieć kole- 
gom O»scenie w wyrwie, a gdy mówi, 
wyraża żal głęboki, że zabił przeciw- 
nika, takiej szarej i biednej, jak on, 

ofiary obowiązku. Odpowiadają mu, 
pocieszając: „Przecie pota tu jeste- 
śmy*, a gdy wskazują na feldiebla, 
który, wśród pochwał otoczenia, tra- 
fia raz po raz celnie z działa do oko- 
pów francuskich, odpowiada: „Jabym 
już teraz nie potrafił", I spotyka się z 
uwagą: „Nie opowiadaj tego tak gło 
šno““. 

Koledzy — to jedno umiłowanie 
mu pozostało, a wśród nich Kaczyński, 
którego tak stawia wysoko. 

Nadchodzi dzień, że Kaczyński ma 
zdruzgotaną nogę. Bohater opowieści, 
choć sam ranny w ramię, wynosi go 
na plecach ze sfery ognia, i gdy osta- 
tecznie wyczerpany, pada koło punktu 
opatrunkowego, okazuje się, że gdy 
niósł, drzazga od pocisku trafiła Ka- 
czyńskiego w głowę, doniósł trupa. 

— Pocoś się tak narażał? pytają. 
Czy to był twój krewny? 

  

spadkobiercą i wreszcie za pośrednictwem: 
poselstwa jugosłowiańskiego przyszły pierw- 
sze odpowiedzi. Majątek Bizumicza wynosi 
22 miljony funtów szterlingów t. j. około 
6 miljardów. 160 miljonów dolarów. Ogrom- 
ny ten kapitał, zdeponowany w jednym z 
londyńskich banków, czeka na podział ро- 
między prawych spadkobierców. Pierwszym 
zgłoszonym kandydatem do miljonowej for- 
tuny był pewien młody adwokat, który udał 
się natychmiast do Londynu, celem udowod- 
nienia swych praw do dziedzictwa. 

Interesującym w danym wypadku jest 
takt, że olbrzymia fortuna Mikołaja Bizumi- 
cza mie mogłaby być wypłaconą w dina-” 
rach, nawet gdyby sobie tego wyraźnie ży- 
czyli spadkobiercy, gdyż w całej Jugosławji    

znajduje się dzisiaj w obiegu zaledwie 5 mi- 
ljardów 200 miljonów dinarów. 
nikt się nie starał. Dopiero po wojnie wła- 

  

Należy żądać wy- 
ražnie oryginalnych 
nożyków Gillette 
Dostać je można wszędzie. tc czter- 
„aście razy bada się każdy nożyk Gil-, 
tette przed wysłaniem go z tabryki— 
oto tajemnica -ch doskonatośc.  Na- 
$ladownictw należy sie wystrzegać 

MADE mi usa 

*NOWN THE WORLD OvEA 

Gillette 
$+2222200222202000 5h 

Nie vatrzeie na to? 
4. iż mamy jeszcze latol...$, 
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i. niebawem nadejdzie surowa + 
zima, a w więc 

dobrze pamiętajcie 
że oszczędne gospodynie i matki 
tylko teraz sprawiają sobie i. 

swym dzieciom ! 

żpłaszcze tutrzaneż. 
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‚ wielki przebojowy program 
inne nowe siły artystyczne, 

w," 

— Nie! to nie był mój krewny, to 
był mój kolega. 

— Ależ on nie żyje! 
— Żyje, tylko co Zz nim rozmawia 

łem. R 
Pokazują mu głęboką ranę w gło- 

wie. 
„Stanisław Kaczyński nie żyje!* 
Objął wzrokiem widnokrąg, 

sce wypadku. 
3 Zapamiętajmy i my — tak pisał 

Niemiec o Polaku! O innym, Lewan- 
dowskim, wspomina także z dobrodu- | 
szną sympatją. 

„l Niemcy są ludzie"... mówi Kon- 
rad Wallenrod. 

Śmierć Kaczyńskiego, to scena 
przedostatnia utworu, a ostatnia — 
kilka słów o tem, że w październiku | 
1918 r., kiedy preliminarja rozejmu © 
były w toku, zginął i bohater opisu a 
komunikat urzędowy głosił, że „Na 
Zachodzie nic. nowego”. W Austrii 
wzbroniono dziełu dostęp do koszar: 
Dla koszar jużci nie nadaje się i wszę- 
dz'e tam, gdzie poziom intelektualny 
i poziom poczucia narodowego nie jest 
wysoki, ale czy zakaz pomoże? Świa 
tło pod korzec? Wiemy coś o owo: 
cach zakazanych... # ° : 

Utwór Remarque'a w  miljonach | 
egzemplarzy obiega świat. Nakład pro- | 
pylien Verlag przekroczył w ciągu | 
półrocza półtora miljona egzemplarzy. 
Dla idei pacyfizmu, zwłaszcza pacy- | 
fizmu w Niemczech, zdziałał ten epos 
więcej, niż szereg kongresów między-- 
narodowych. 

Genjiisz niemiecki święci nowy | 
tryumf. 

mał nagrodę Nobla. 
  

     
TC ] žeby | 

dobrze wrazić sobie w pamięci miej- - 
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Nie dziwiłbym się, gdyby ze wzglę- | 

du na walory artystyczne utworu i je- | 

go ideę przewodnią, Remargue otrzy- |
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NA MARGINESIE POLEMIKI W SPRAWIE 
UPAŃSTWOWIENIA LASÓW 

Zgłoszony wiosną rb. do Sejmu 

wniosek Stronnictwa Chłopskiego 0 u- 

państwowieniu lasów był pozornie nie- 

szkodliwy, jako dość naiwnie skonstru 

owany projekt zabrania cudzej własno- 

ści. Okazuje się jednak obecnie, że nie- 

szkodliwość ta była tylka pozorną — 

mianowicie sam fakt zgłoszenia wnio- 

sku dał wybitną podnietę zwolennikom 

etatyzmu do rozpoczęcia planowego 

ataku na prywatną własność leśną. Od 

paru miesięcy jesteśmy zatem świad- 

kami polemiki prasowej, polemiki wno- 

szącej znów zamęt i niepokój w nasze 

życie gospodarcze. Rozpoczął atak p. 

Loret krótką, ale wiele mówiącą (ze 

względu na stanowisko autora) wzmia 

nką w wydawnictwie „Na froncie go- 

spodarczym, oświadczył on mianowicie 

że uchwała Sejmu z r. 1919 o upaństwo 

wieniu lasów była złą dlatego, że nie 

zos tała wykonana, oraz że jedynym 

dobrym i powołanym gospodarzem leś- 

nym jest Państwo. Po tym ogólniko- 

wym szturmie nastąpił szereg artyku- 

łów p. Ruśkiewicza, utrzymanych w to- 

nie spokojnym i umiarkowanych, a wre 

szcie polemiki jego z posłem Adamem 

Stadnickim. : i 
Przyjrzyjmy się jednak bliżej rozu- 

mowaniu zwolenników upaństwowie- 

nia. AGB 

Jeżeli chodzi o szczegóły projektów 

upaństwowienia, to kamieniem węgiel- 

nym rozumowania jest tu nikła rentow- 

ność lasów. Otóż mamy przykłady w 
szeregu państw kulturalnych, gdzie ka- 

pitał nie uciekał od niskoprocentowej 

lokaty w lesie, o ile miał zapewnioną 

pewność posiadania: dlatego też wiel- 
ką odpowiedzialność biorą na siebie ci 

wszyscy, którzy niepokoją opinię pro- 

jektami wywłaszczenia. Dalej częsta 

używanym argumentem jest niższa rze- 

komo rentowność lasów prywatnych 

niż państwowych: Argument ten pole- 

ga znów na nieporozumieniu; przy bra 

ku w Polsce katastru leśnego, operuje 

się zarówno co do przyrostu m.3 na 

1 ha, jak i ca do rentowności, danemi 

przybliżonemi: a więc dla lasów pry- 

watnych bierze się dane podatkowe lub 

dane o ochrony leśnej — dla lasów 

państwowych dane, zestawione przez 

samą administrację lasów państwo" 

wych. Zbyteczne dowodzić, że jest to 

_statystyka zgoła bezpodstawna. Kwest 

=, ja rentowności zresztą ma z pewnością 

dwa końce: przyjąwszy nawet, że w la- 

sach państwowych przyrost masy na 

1 ha jest naogół większy (większa za 

możność drzewostanów, większe kom- 

pieksy, nie płacą podatków) ale z dru- 

giej strony koszty administracyjne w 

lasach państwowych są bezwzględnie 

większe, przyznaje to nawet w swoich 

obliczeniach rentowności lasów p. inż. 

Kruk, który jak wiadomo, do obroń- 

ców prywatnej własności nie należy: 

stwierdza on mianowicie, analizując 

rentowność poszczególnych kategoryj 

lasów, że „najkorzystniejsze oprocenta 

wanie jest w lasach prywatnych, wy- 

kazujących przyrost Średni roczny 

2.5 m.3. W lasach tych bowiem pro- 

dukcja masy drzewnej jest już znacz- 

na, bo zbliża się do masy drzewnej 

średniej produkcji lasów państwowych. 

Koszty jednak , administracyjne są w 

nich znacznie mniejsze, niż w lasach 

państwowych. 
© Wreszcie w t. zw. lasach prywat- 

mych, którym to pojęciem operuje się 
często ogólnikowo, istnieje cały szereg 

kategoryj. Inna jest gospodarka w ma- 
łych lasach drobnej własności, inna w 
lasach martwej ręki, gminnych i tp.., 
inna w lasach, będących w ręku speku- 
lantów — inna natomiast w dobrze 
prowadzonych kompleksach leśnych t. 
zw. większej własności ziemskiej. 

Kwestja rentowności nie „jest w 

tym wypadku zasadniczą; jeśliby bo- 

wiem lasy prywatne miały być aż tak 

złym interesem — to dlaczego Państ- 
wi proponować taki zły interes? Ró- 
wnie dobrze możnaby proponować aby 
państwo sprzedałoby swoje lasy, bo 
wtedy mogłoby ten kapitał ulokować 
na wyższy procent i jeszcze osiągnąć 
dochód z opodatkowania sprzedanych 
lasów. Nie naginajmy jednak życia do 
doktryny — istnieje w każdych wa- 
runkach pewne optimum ustosunkowa 
nia lasów państwowych do prywat- 

nych, Państwo ma zawsze możność ku- 
powania (lub sprzedawania) lasów. 
Wszelki jednak przymus w tej dziedzi- 

_nie trąciłby naprawdę wschodem. 

. Następnie sprawa dewastacji, która 

istotnie miała miejsce w części lasów 

prywatnych i państwowych. To zagad- 
nienie jeśli rozpatrzyć na tle powojen” 

nego kredytu gospodarczego i na tle 
zniszczeń wojennych uznać je musimy 
za pewien dług zaciągnięty 

| u przyszłych pokoleń — tak, ale czyż 
„Ńeały ciężar wojny ma spaść na barki 

jednego pokolenia? Sądzę, że Państwo 
świadomie zaczerpnęło z kapitału leś- 
nego — świadczyłaby o tem nietyl- 
ko polityka lasów państwowych w 
pierwszych latach powojennych, ale i 
ustawodawstwo, a więc ustawy serwi- 
tutowe, zachęcające wprost do dewa- 
stacji lasów, sposób przeprowadzenia 

parcelacji, danina lasowa, przyśpiesza 
jąca cięcia i pobierająca 30 proc. dzie- 

_ Sięcioletnich etatów rębnych, nie mó- 
wiąc już o demagogicznych ustawach, 
nakładających na lasy prywatne wspól 
ne świadczenia socjalne i progresje 
przy podatku gruntowym. 

Zresztą Państwo posiada potężny 
Środek przeciwdziałania dewastacji w 

postaci ustawy o ochronie lasów, u- 
stawy surowszej, niż w innych pań- 
stwach. Chodzi tylko o jej wykonanie: 
na to trzeba posiadać personel odpo- 
wiednio uposażony i o odpowiednich 
kwalifikacjach moralnych —-— komisarz 
ochrony lasów nie może opierać swej 
egzystencji na sporządzaniu * planów 
urządzenia w gospodarstwach, nad któ 
remi ma wykonywać kontrolę. 

Dalej sprawa Państwa, jako „naj- 
lepszego gospodarza” leśnego nie jest 
także dogmatem niewzruszonym: za- 
pewne, że Państwo ma możność dobre- 
go gospodarowania, posiadając duże 
kompleksy dobrych lasów — właści- 
ciel jednak, gospodarujący na swojem 
ma też w całym szeregu spraw nie- 
wątpliwą wyższość, nad płatnym urzęd 
nikiem — wobec braku ścisłych oficjal 
nych sprawozdań, społeczeństwo nie 
ma możności dokładnie zanalizować go 
spodarki w lasach -państwowych. Są- 
dząc jednak z coraz częstszych gło- 
sów prasy codziennej, nie wszystko 
jest tam w idealnym porządku i nie 
wszystkie interesy najlepsze. 

jeszcze jeden bardzo ryzykowny 
szczegół projektów upaństwowienia: 
odszkodowanie miałoby być płacone w 
rencie 3 proc. Kto zagwarantuje kurs 
tej renty i jaki kurs? Wiemy wszyscy, 
że tego rodzaju projekt renty bywa 
często płaszczykiem, pod którym ukry- 
wa się t.zw. wywłaszczenie bez odszko 
dowania. 

Wreszcie projekt wywłaszczenia 
tylko „źle zagospodarowanych lasów", 
co ma być właśnie cecha ..ewolucvi- 
ną“ projektu? Kto będzie o tem sądził? 
laka władza, czy kamisja, jakiemi kry- 
terjami będzie się kierować? Co za 
wspaniałe pole do wszelkiego rodzaju 
nadużyć. 

[LM WACH 
SŁ GQ MAS 

  

  

ИЩ 
Nie tędy droga. Natomiast „Epoka 

w Nr. 207, analizując bolączki naszego 
leśnictwa i nawiązując do toczącej 
się polemiki, wskazała może mniej e- 
tektowną, zato o wiele skuteczniejszą 
drogę naprawy: podkreśliwszy miano- 
wicie ważną rolę lasów pod wzgłędem 
przyrodniczym i gospodarczym, zasta- 
nawia się, jak zabezpieczyć w Polsce 
trwałość i ciągłość użytkowania i spro- 
wadza rolę Państwa do 2 niesłychanie 
ważnych i skutecznych dziedzin. 1) u 
stawodawczej i 2) stworzenia odpo- 
wiedniego aparatu wykonawczego. Co 
do dziedziny ustawodawczej wiadomo, 
że posiadamy jeszcze poważne braki 
(ustawa, o spółkach leśnych, o zale- 
sieniu nieużytków, błędy ustaw serwi- 
tutowych). Jeżeli zaś chodzi o wykona- 
nie ustaw, ta ochrona lasów wymaga 
zastępu ludzi niezależnych, o wysokich 
kwalifikacjach moralnych i dobrze upo- 
sażonych. Wpływając temi drogami na 
ogólne położenie leśnictwa, może Pań- 
stwo w zupełności osiągnąć zamierzo- 
ny cel: uporządkować gospodarkę le- 
śną, aby w miarę jej intensyfikacji pod- 
nieść jakość produkcji: wobec ilościo- 
wego zmniejszenia się eksportu drze- 
wnego musimy podnieść jego jakość. 

Dr. Witold Babiński. 

INFORMACJE 
KRONIKA MIEJSCOWA 

— Sprawy Inaiarskie, W dniu 30-go b. m. 
o gódz. 18 w lokalu Izby (ul. Trocka 3) od- 
była się konferencja w sprawie rozwiązania 
zagadnień, postawionych na ostatniej kon- 
ferencji w Ministerstwie Przemysłu i Han- 
dlu a mianowicie: 

1) zwrotu ceł przywozowych od ma- 
szyn Iniarskich przy eksporcie Inu (trzepa- 
nego). 

2) ceł wywozowych od niedoczyszczo- 
nych gatunków Inu trzepanego (zwłaszcza 
międlonego). 

3) normalizacji wstępnej 
cji) Inu trzepanego. 
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Sfrzelanina na granicy lifewskiej 
Żołnierz KOP-u ranny 

W nocy z czwartku na piątek około godziny 3 na odcinku Łyngmiany 
przekroczyło naszą granicą od strony Litwy kilku osóbników, którzy jednak zo- 
stali zauważeni przez naszych żołnierzy i wezwani do zatrzymania się. 

W odpo: 
grozi im ujęcie, poczęli szybko wycofywać się w stronę granicy. 

ledzi na to nieznajomi odpowiedzieli strzałami i wiedząc, że 
(a) 

Epidemja duru wzmaga się 
Swego czasu pisaliśmy już o epidemji duru brzusznego na terenach powiatów 

zaskoczonych klęską nieurodzaju, a co zatem idzie głodujących. 
Energiczna akcja sanitarna no i poprawa sytuacji materialnej ludności sprawiły, 

że epicemja została całkowicie opanowana i np. w przeciągu całego ub. tygodnia na 
terenie całego województwa nie zanotowano ani jednego nowego wypadku tej strasz= 
nej 'choroby. * 

Tak jest na prowincji, a tymczasem w samem Wilnie sprawa przedstawia się 
wręcz inaczej. Jak głosi komunikat urzędowy w okresie tygodnia ub. zarejestrowano 
w Wilnie dwanaście wypadków duru. 

Jest to cyfra wypadków zanotowanych przez władze sanitarne co nie wyklucza 
że drugie tyle. a może i więcej chorych uszło uwadze tych władz. | 2 

Jeżeli porównamy raporty poprzednie, to przekonamy się, 2€ epidemja duru na 
terenie Wilna zwiększa się dość znacznie. 

Trudno, w mieście, w którem przez śródmieście przecieka cuchnący wyziewami 
kanał (zobacz pomiędzy domami Nr 12i 
czej. Trudno. 

14 na ul. Ludwisarskiej), nie może być ina 
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Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 30- VIII. 1929 r 

Cišnienie аста 
średnie w m | 3 

Temperatura | TABA 
śreania į 

Opad za do- ł 
bę w mm. | 

Wiatr przeważający Południowo-zachodni. 

Uwagi: Pogodnie 
Maximum za dobę + 13“ 
Minimum za dobę ++ 24 C 

Tendencja barometryczna: 
ciśnienia. 

spadek, 

KOŚCIELNA 

‚ — Rekolekcje zamknięte w Wilnie. W 
Wielkim Poście rok rocznie odbywają się re- 
kolekcje parafjalne ogólne oraz dla poszcze- 

a stanów. 
. Rekolekcje takie nietylko ułatwiają na- 

leżyte odbycie spowiedzi wielkanocnej, ale 
zaopatrują w pewne doświadczenie w ukła- 
daniu należytego stosunku naszego do Bo- 
ga i wszystkiego tego, co nas otacza. 

Rekolekcje tak ogólne jako też i stano- 
we nie zawsże jednak mogą uwzględnić 
psychikę indywidualną i dlatego wielu chcia- 
łoby odbyć rekolekcje w odosobnieniu, naj- 
wyżej w kilka osób, otrzymując wskazówki 
kierownika duchownego. Są osoby, szcze- 
gólniej z pośród inteligencji, któreby chcia- 
ły w rozmaitych porach roku takie rekolek- 

cje zamknięte odbywać. By umożliwić speł- 
nienie tej Świętej czynności J. E. ks. arcy- 

biskup R. Jałbrzykowski polecił archidiece- 

zjalnej Lidze Katolickiej w Wilnie zająć się 

organizacją wspomnianych rekolekcyj zam- 

kniętych. Na skutek tego polecenia Liga 
poczyniła pewne starania około zrealizowa- 
nia myśli powyższej i obecnie podaje do 

wiadomości osób, zainteresowanych, że tak 

niewiasty jak też i mężczyźni mogą już w 
Wilnie trzydniowe rekolekcje zamknięte od- 
bywać. Są przygotowane odpowiednie loka- 
le, w których po cenie przystępnej można 
zamieszkać i otrzymać całodzienne utrzyma- 
nie. Kierownictwo rekolekcjami obięli wie- 
lebni Ojcowie zakonnicy. A i 

Ze względu na ograniczoną ilość pokoi, 
jako też i na ograniczony czas, jakim Ojco- 
wie zakonni rozporządzają, należy zawcza- 
su zwracać się do Sekretarjatu generalnego 
Ligi Katolickiej w Wilnie przy ul. Metropo- 

litalnej Nr. 1 o wszelkie informacje tak co 
do terminu jak i innych warunków dotyczą- 
cych rekolekcyj zamkniętych. O ile rekolek- 

je zamknięte rozwiną się, Archidiecezjalna 
Katolicka wówczas pomyśli o stworze- 
pecjalnego domu  rekolekcyjnego w ni 

Wilnie. 
URZĘDOWA 

— Audjencje u p. wojewody. W dniu 
wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy 
jał na audjencji bawiącego od pewnego cza- 
su w Wilnie dr. Ludwika Goreckiego, wnu 
ka Adama Mickiewicza, dyr. Banku Rolne- 
go Maculewicza w sprawach polityki kredy- 
towej, posłów redaktora „Słowa* St. Mac- 

kiewicza i J. Stankiewicza, starostów L. Wit- 
kowskiego i Z. Januszkiewicza w sprawach 
powiatów wilejskiego i brasławskiego. 

— Konferencja w sprawie 
nieurodzaju. W dniu wczorajszym 
odbyła się pod przewodnictwem p. 
wojewody Wł. Raczkiewicza w wileń- 
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skim urzędzie wojewódzkim _konie- 
rencja, w której uczestniczyli dyrek- 
tor dep. Min. Roln. Czekanowski, 
prezes komitetu pomocy ludności wi- 
leńszczyzny b. min. Meysztowicz, wice 
prezes tegoż komitetu p. Uniechow- 
Ski, naczelnik wydziału rolnego Sza- 
niawski, Na konierencji tej omawiano 
kwestję tegorocznego nieurodzaju w 
w powiatach dziśnieńskim | brasław- 
skim oraz ewentualnej konieczności 
pomocy ludności tych powiatów w 
roku bieżącym. 

— Dalszy ciąg lustracji sanitarnej. W 
dalszym toku lustracji Komisja Sanitarna 
pod kierownictwem nacz. wydz. zdrowia 
urzędu wojewódzkiego dokonała oględzin 
restauracji w ogrodzie  po-Bernardynskim, 
„Łazar* przy ul. Mickiewicza 4, cukierni 
Rudnickiego, Mickiewicza 1, kawiarni „Kró- 
lewianka“, Królewska 9, kawiarni i jadło- 
dajni „Wiktorja" Królewska 2, baru „Ba- 
gatela" Krółewska 7, piwiarni Walentynowi- 
cza, Arsenalska 2, piwiarni Emilji Bieginis, 
Arsenalska 2, oraz fryzjerni przy ul. Kró- 
lewskiej 5. Ujawniono szereg usterek i wy- 
dano stosowne zarządzenia co do ich usu- 
nięcia. 

Postanowiono zamknąć kawiarnię „Wi- 
ktorja* oraz piwiarnię przy ul. Arsenalskiej 
2, należącą do Emilji Biegonis do czasu 
zupełnego uporządkowania tych lokali, 

— Zakaz ustawiania t. zw. aparatów 
zręczności. Min. spr. wewnętrznych nadesła- 
ło do urzędu wojewódzkiego wzór rozpo- 
rządzenia porządkowego w Sprawie zakazu 
umieszczania w miejscach i lokalach publicz- 
nych t. zw. aparatów zręczności. 

Ustalony został termin do likwidacji! 
tych aparatów. Zarządzenie to ogół publicz- 
ności przyjmie z zadowoleniem, szkoda tyl- 
ko, że nie obejmuje ono też i wszystkich 
loteryj ulicznych zarówno na t. zw. cele do- 

s T P. 

Maja z Nikifinów 

PALEWI 
po krótkich cierpieniach opatrzona 5. 

CZOWA 
. Ś. Sakramentami zmarła dn. 29-go 

sierpnia 1929 r. w wieku lat 48. 

Essportacja zwłok ze szpitala Zakaźnego na Zwierzyńcu na cmen- 
tarz św. Piotra i Pawła odbyła się dn. 30 sierpnia o godz. 6 m. 30 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele parafjalaym 4 Land- 
warowie, o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrą” 
żeni w głębokim smutku 

Mąż, dzieci i rodzina, 

TSRS STATE, 

TAJEMNICZA HISTORJA 
Zgłosił się wczoraj do naszej re- 

dakcji osobnik, który przedstawił się 

jako Włodzimierz Gonczaryk z mia- 

steczka Zalesie i opowiedział nastę: 

pującą, niesłychaną historję: 
Gonczaryk utrzymuje, że w r. 

1924 dnia 24 czerwca On, obywatel 

polski, został z Mołodeczna porwany 

  

Włodzimierz Gonczaryk, który twier- 
dzi, że był w czerwcu 1924 r. por- 
wany przez bolszewików z Moło- 

deczna. 

przez bolszewików. Żył wtedy w nie- 
zgodzie z dwoma nauczycielami Biało- 

rusinami, niejakim  Jużykiem i Czy- 

żewkim, wobac których wyrażał sie 

źle o władzy sowieckiej. W jakiejś 

swojej sprawie przybył do Mołodecz- 
na, gdzie został przez miejscowego 

stolarza Romanowicza zaproszony na 

kolację, na której wypito dużo. Sen- 

"nego i pijanego wpakowano go do 
auta, które przewiozło go w nocy na 

terytorjum sowieckie. Następnie do- 

starczono go do Mińska. Tutaj na 

podstawie artykułu sowieckiego ko- 

deksu karnego, przewidującego niele- 

galne przekroczenie granicy i artykułu 

karzącego za uprawianie antysowiec- 

kiej agitacji na obcem terytorjum, zo- 

stał skazany na pięcioletnie zamknię- 

cie w Sołowkach, gdzie też cały o- 

kres swej kary odcierpiał., W Sołow- 

«ach działo mu się nieżle, .gdyż jako 

więzień zajmował stanowisko kierow- 

nika odziału sanitarnego, a to ze 

względu na to, że studjował kiedyś 

medycynę. 

! № początkach lipca bieżącego ro. 
ku został przaz władze sowieckie 

odprowadzony na naszą granicę na- 

broczynne jak i nielegalnych, funkcjonują- 
cych u nas z powodzeniem w pobliżu parku 
sportowego im. gen. Żeligowskiego. 

KOLEJOWA. 
— Inž. Dziewulski reprezentował Wil. 

Dyr. Kolejową na międzynarodowej komisji. 
Przed dwa dni obradowała w arszawie 
międzynarodowa komisja kolejowa mająca 
za zadanie ustalenie regulaminu obrad mię. 
dzynarodowej konferencji dla opracowania 
rozkładu jazdy towarowych i pośpieszno-to- 
warowych pociągów. Z ramienia Wil. Dyr. 
Kolejowej w obradach tej komisji wziął 
udział kierownik wydziału pasażerskiego ińż. 
Dziewulski. Lalo 

— (b) Nowy rozkład jazdy po- 
ciąsów. Z dniem 1 go października 
zostanie wprowadzony na kolei zimo- 
wy rozk ad jazdy. W związku z tem 
toczą się obecnie narady w celu usta- 
lenia nowego czasu odjazdu i przy- 
jazdu pociągów do Wilna i z Wilna. 

POCZTOWA. 
— Miory otrzymały bezpośrednie połą- 

czenie z Łotwą. Urząd pocztowo-telegraficz- 
ny Miory, pow. Brasławskiego został dopu- 
szczony do ruchu telefonicznego z Łotwą. 

UNIWERSYTECKA. 
,  — Warunki przyjęcia na Wydział Sztuk 

Pięknych. Dziekanat komunikuje niniejszem, 
że podania o przyjęcie w poczet słuchaczy 
wydziału sztuk pięknych Uniwesytetu Ste- 
fana Batorego w Wilnie należy składać w 
terminie od dnia 9-go do 23-go września r. 
b. włącznie w godzinach od 13—16 w dzie- 
kanacie (Wilno, uł Uniwersytecka 3, par- 
ter). Do podania należy załączyć: a) metry- 
kę urodzenia, b) świadectwo dojrzałości, €) 
życiorys, d) kwestjonarjusz (nabyć u portje- 
ra U.S.B.) e) 3 fatogratje podpisane, t) pra- 
ce domowe rysunkowe i malarskie. — Кап- 
dydaci w wieku poborowym winni załączyć 
zaświadczenie o stosunku do służby  woj- 
skowej. Wszystkich kandydatów obowiązu- 
je egzamin wstępny z rysunku. Egzamin 
odbędzie się w czasie od 24—28 września 
r. b. Taksa egzaminacyjna wynosi 21 zł. 
60 gr. którą opłaca się w kwesturze U.S.B. 
Kandydaci na wolnych słuchaczy, nie po- 
siadających matury, załączają dwie  foto- 
grafje. * 

RÓŻNE 
zagraniczny — Jak uzyskać paszport 
Zbliża się młodzieży studjującej zagranicą. 

początek roku szkolnego, a wraz z tem 
okres wyjazdu zagranicę  studenterji. W 
związku z tem władze administracyjne wy. 

przeciw stacji kolejowej Zahacie i 

puszczony wolno bez żadnych doku: 

mentów. Złożył więc zeznanie na 

strażnicy Kopu w Zahaciu, na mocy 
których został początkowo zatrzymany, 

następnie odesłany do starostwa Dzis- 

nieńskiego w Głębokiem, a stamtąd 

przesłany do Mołodeczna, gdzie go 

poznali znajomi, wśród których byli 

także policjanci, jednem słowem w 

dniu 8 lipca b. r. został zwolniony 
na wolną stopę. 

Do naszej redakcji p.Gonczaryk zgło- 

sił się z rękopisem, opowiadającym o 

niesłychanych rzeczach, które się dzieją 

w Bolszewii. 

mniej interesujące, jak przygody p. 

Gonczaryka, a ściśle mówiąc, jak 

fakt porwania jego z głębi terytorjum 

Polski (Mołodeczno jest odległe od 
granicy sowieckiej o 25 klm.). Gdyby 
ten fakt porwania istostnie dał się 
ustalić prawnie, to niewątpliwie mu- 
siałby mieć dalsze konsekwencje, już 
na drodze dyplomatycznej. P. Gon- 
czaryk jednak utrzymuje, że zaraz po 
swoim przyjeździe do Polski złożył 

zeznania o tem porwaniu. Sądzimy 
więc, że czeka go odpowiedzialność 
karna polska z kolei, jeśli zeznał nie- 

prawdę. W każdym razie tajemnicza 

historja СопсгагуКа zasługuje na 
Sprawdzenie i zbadanie dokładne. 

% SĄDÓW 
Trzy sprawy szpiegowskie 

Po szeregu spraw o zabójstwo i 
zadanie ciężkiego uszkodzenia ciała 
Ka: kolej na sprawy szpiegow- 
skie. 

Było ich wczoraj w Sądzie Okrę- 
gowym aż trzy. 

pierwszej chodziło o Aleks. 
Wierniakowicza ze wsi Kraczany 
pow. Postawskiego oskarżonego 0 to, 
że w okresie od maja 1927 r. do lu- 
tego r. ub. uprawiał na terenie pow. 
dziśnieńskiego i postawskiego  szpie- 
gostwo na korzyść Rosji Sowieckiej. 
Sprawa rozpoznawana była przy 
drzwiach zamkniętych co uniemożli- 
wia nam podanie przebiegu jej. Jak 
widać przewód sądowy wyk. dostateczn 
ilość materjału obciążającego gdyż 
Sąd skazał Wierniakowicza na 12 lat 
więzienia ciężkiego. 

W drugiej sprawie na ławie oskar- 
žonych zasiadł szeregowiec KOP Fran- 
ciszek Kociszewski. Poszlakowany 0 
to, że usiłował dostać się do biurka 
swego dowódcy zbiegł na Litwę i 
tam został "aresztowany. W trakcie 
badania zdradził tajemnice wojskowe 

  

a następnie oddany władzom polskim 
oskarżony został o zdradę. 

Oskarżony bronił się w ten spo: 
sób, że po powrocie do Polski sam 
zameldował o tem, že pod 'presją 
wyznał badającemu go majorowi li- 
tewskiemu niektóre tajemnice. Sąd 
uznał, że działając pod presją nie 
zasłużył on na karę i uwolnił go od 
winy i kary. 

Trzecia sprawa z racji braku 
świadków została odroczona. 

Te rzeczy Są narazie › 

CHODZĘ PO -MIEStIĖS 

ECHA MOJEJ WTORKOWEJ PRZE- 
OHADZKŁ. 

W związku z moją „wizytą* na dziedziń- 
cu domu Nr. 12 przy ul. Ludwisarskiej i w 
związku z opisami „porządeczków* panu- 
jących w tej posesji, ze strony bardzo mia- 

rodajnej uzyskałem garść informacyj, któ- 
re różowo pozwalają w przyszłość patrzeć. 

Chodzi mianowicie, ni mniej ni więcej, 
tylko o to, że nasze władze administracyjne 
czyli Starostwo Grodzkie, wspólnie z Magi- 
stratem oddawna już czyniły starania zmie- 
rzające do całkowitego zasypania rzeki Ko- 
czergi i zbudowania wzamian tego — ka- 
nału, włączonego do magistrali miejskiej. 

Wobec trudności, jakie napotkano przy 
zrealizowaniu tego planu, odbyło się na 
początku sierpnia rb. w Starostwie Grodz- 
kim zebranie właścicieli tych posesyj przy 
ulicach: Ludwisar: , Tatarskiej, Garbar- 
skiej i Bonifraterskiej, które położone są 
nad Koczergą. 

Na zebraniu tem właściciele posesyj wy- 
razili zgodę na przeprowadzenie przez Magi- 
strat kanału z rur kamionkowych, przez ich 
posiad łości wzdłuż kierunku rzeczki, obie- 
cując przyłączyć swe domy do powstałej w 
ten sposób nowej linji kanalizacyjnej. 

Już podobno zaczęte zostały od ponie- 
działku roboty magistrackie zmierzające da 
zlikwidowania Koczergi, jako otwartego ka- 
nału. 

   

   

    

      

Podobno nadeszły już rury, które trzeba | 
było sprowadzać z Warszawy, a jak mnie 
zapewniono, roboty ziemne rozpoczną się 
lada dzień. 

W ten sposób Koczerga zostanie, w jej 0- 
becnym stanie, zlikwidowana, a nowy kanał 
umożliwi ostatecznie uporządkowanie stanu 
sanitarnego domów położonych na d nią. 

Jeżeli tyłko informacje powyższe spraw- 
dzą się, będziemy mogli powinszować Ma- 
gistratowi i władzom, w każdym razie, du- 
żej rzeczy — bo oczyszczenia z zaduchu 
sporego kwartału śródmieścia. 

Jest on zrozumiale uzależniony od terminu 
zakończenia robót kanalizacyjnych, które je- 
szcze zaczęte nie zostały. : 

Nie powinno to budzić jednak obaw co 
do odłożenia tej sprawy ad calendas graecas. 
Nie darmo pilnują tego władze administra- 
cyjne. 

Poradziłbym jednak naszemu Starostwu 
Grodzkiemu, aby niezależnie od „widoków* 
na poprawę stanu sanitarnego całego „do- 
rzecza” Koczergi, doraźnie zarządziło coś w 
odniesieniu da „domu Nr. 12* i jemu podob- 
nych, boć nawet czasowe zostawienie w nich 
obecnego stanu hygjeny, jest doprawdy 
igraniem z ogniem, którym przecież na- 
zwać mam prawo, stałe rozsadniki epidemii, 
ca koczerga hojnie dostarcza, Mik. 

SPORY 
Dzisiejsze zawody piłkarskie. 

Dziś na boisku 6 p.p. Leg. odbędzie 
się jeden z ostatnich meczów 0 mistrzow- 
stwo okręgu W szranki staną drużyny 78 
p. p. z Baranowicz i Pogoń: Naten raz Po- 
goń wystąpić ma w odmłodzonym składzie. 
Z przykrością dowiadujemy się, że czołowy 
gracz tego zespołu Pawłowski nosi się z 
zamiarem wycofania się z drużyny. Po stra- 
cie Puzyny odbywającego służbę wojskową 
w Krakowie strata Pawłowskiego odbiła by 
się fatalnie na stanie drużyny. 

Piewszy dzień regat międżyklu- 
bowych o mistrzowstwo Wilna. 

Wczoraj rozpoczęły się międzyklubo- 
we regaty o mistrzowstwo Wilna. 

Rozegranó dziewięć przedbiegów elini- 
nacyjnych w różnych konkurencjach. Dziś 
dalszy ciąg przedbiegów elminacyjnych, a w 
niedzielę clou zawodów - rozgrywki ostą- 
teczne. 

Wieczorek i Giiech reprezento- 
wać będą barwy polskie. 

Na międzynarodowy mecz lekkoatle- 
tyczni Polska - Czechosłowacja jaki odbę- 
dzie się dziś i jutro w "Warszawie wyzna- 
czeni zostali do składu dwaj czołowi za- 
wodnicy wileńscy członkowie klubu sporto- 
wego 3 p. sap. Wieczorek i Gniech. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy Się, 
że na pięciobój pań wyznaczony na dzień 
15 września w Wilnie przybędzie p: Halina 
Konopacka-Matuszewską. 

BEPEPEPEPEPAREPEPA LL 
owskie czap. { 

"с:'" gimn Jezuit. i z 
4 Szk. Państw. 

od Zł. 3. 

KAPELUSZE 
° Е NIESZKOWSM 
MICKIEWICZA 22. 

Ir: V. Zaldowica | 
POWRÓCIŁ. 

Mickiewicza 24, tel. m | 

Lekar=-Dentysta Ch. Krasnosielski 
Wielka 21 
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jaśniły, w jaki sposób należy czynić stara- 
nia o paszport zagraniczny. 

„Uczniowie szkół średnich mogą otrzy- 
mać paszport tylko na podstawie zaświad- 
czenia ministerstwa oświaty, potwierdzające 
konieczność wyjazdu. 
„ Przepis ten obowiązuje uczni wyjeżdża- 
jących po raz pierwszy, jako kontynuują- 
cych studja. Jeżeli chodzi o studentów szkół 
wyższych, to o ile wyjeżdżają oni w celu 
kontynuowania studjów na tych uczelniach, 
wystarczy przedłożenie w Starostwie Grodz- 
kiem zaświadczenia uczelni. W tym wypad- 
ku Starostwo Grodzkie ma prawo wystawie- 
nia ulgowego paszportu na 6 mies.. 

Studenci więc, pragnący kontynuować 
studja muszą się zwracać bezpośrednio do 
starostwa. 

Konkurs Kronikarza „Słó- 
wa”. Ogłoszony w numerze czwart- 
kowym konkurs naszego kronikarza 
p. t „Ostatnia deska ratunku" wy- 
wołał zainteresowanie i poruszenie, 
czego dowodem są licznie  nadcho- 
dzące odpowiedzi. Jak słyszeliśmy w 
konkursie ma wziąć udział, oczywista 
anonimowo, szereg osób wysoko po- 
stawionych ze sier miejskich i urzę: 
dowych. 

Z chwilą, gdy upłynie termin kon- 
kursu (15 września) ogłosimy dwa- 
naście najlepszych odpowiedzi, uzna- 
nych przez jurv redakcyjne, poczem 
odbędzie się plebiscyt naszych czytel 
ników, którym pozostawiamy osta- 
teczny wybór kandydata do otrzyma- 
nia naszego skromnego premjum. 

— Depesze do Palestyny.| Od 
dwóch dni urząd oz. jest 
wprost oblegany przez Żydów, którzy 
masowo wysyłają depesze do Pa- 
lestyny, szczególnie do Tel Awiw, 
gdzie zamieszkuje najwięcej wilnian. 
Wysyłane depesze są wyłącznie treści 
informacyjnej i zawierają pytania o 
zdrowiu krewnych. 

Instytut nauki cierpli у ieja- 
kiego czasu dochodzą ppt 22 
na zbyt powolne łączenie abonentów telefo- 
nicznych, którzy częstokroć zmuszeni są po 
daremnem oczekiwaniu do zrezygnowania z 
rozmów. Jeden z czytelników użył nawet z 
tego powodu pod adresem stacji telefonicz- 
nej nazwę instytutu nauk cierpliwości. Po- 
lecamy tę sprawę łaskawej uwadze miaro- 
dajnych władz pocztowych. 

SZKOLNA. 
— Początek roku © w szkole 

zawodowo-dokształcającej im. Św. Teresy. 
we wtorek 3 września. Zapisy przyjmuje 
kancelarja szkoły przy ul. Połockiej Nr. 2 w 
godzinach od 10-ej do 1-ej i od 5 do 7-ej 
po poł. do dnia 3 września. 

Kurs nauki 3-letni. Lekcje odbywają się 
codziennie (oprócz soboty) w godzinach od 
6—9 wieczorem. Przy wstąpieniu na kurs I 
wymagane są świadectwa z ukończenia 4-ch 
oddziałów szkoły powszechnej. Nauka w 
szkole bezpłatna. 

TEATR I MUZYKA 

— Pożegnalne występy zespołu Teatru 
Polskiego oraz Marji o Racojadwiośwni: 
Dziś „Miłość bez grosza” najnowsza kome- | 
dja St. Kiedrzyńskiego, którą Teatr Polski 
kończy sezon bieżący, dziewiąty z rzędu pod 

Kiedy porządek nastąpi — niewiadomo. 
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kierownictwem F. Rychłowskiego. Komedja 
ta nastręcza niezwykłą sposobność do świet- 
nej zabawy zarówno swą treścią jak i przez 
wspaniałą grę całego zespołu z Marją Bal. 
cerkiewiczówną na czele. 

Zespół Teatru Polskiego zaprasza szano- 
wną publiczność na pożegnalne występy, 
które odbędą się w nadchodzącą niedzielę. 
Grane będą o g. 3 min. 30 „Oczy ks. Fat- 
my“ i o godzinie 6 min. 15 „Miłość bez. gro- 
sza“ komedja w 3 aktach St. -Kiedrzyńskie- 
go. Na przedstawieniach tych pożegna Wil- 
no występująca gościnnie urocza p. Marja 
Balcerkiewiczówna. Ceny miejsc zwykłe. 

— Wieczór N. i F. Parnellów. Jutro o 
godz. 8 min. 30 odbędzie się w Teatrze Pol- 
skim jedyny występ N. i F. Parnellów zna- 
komitych tancerzy opery warszawskiej. Feno 
menalna ta para jest atrakcją warszawskiego 
baletu i cieszy się kolosalnem powodzeniem 
W programie oberek Zewierucha z baletu 
Pan Twardowski, Bachanalja, Matelot, Tań- 
ce hiszpańskie, Herbata, z baletu Dziadek 
do orzechów, Rapsodja 2 Liszta, i wiele in- 
nych. W wierze bierze udział Albert Kac, 
przy fortepianie Ignacy Sterling. 

— Zula Pogorzelska w Wilnie. Niezró- 
wnana artystyka Morskiego Oka Zula Po- 
gorzelska przybywa do nas w otoczeniu ar- 
tystów tegoż teatru tylko na 2 dni a to we 
czwartek i piątek 5 i 6 września i wystąpi 
w świetnym programie p.t. „Serwus, Zula“ 
na program którego składa się 14 przeboi 
sezonu. Zula przybywa z własną orkiestrą, 
Bilety są do nabycia w kasie teatru. 

в CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Człowiek z tłumu. 

+ > kol. — Hotel Imperjal 
Negri). 

Lux — Brudne pieniądze (Anna May 
Wong). 4 

iatowid — Romans w sieepingu. 
Piccadilly — Kochanka oficera ochrany. 
Wanda — Powojenny mężczyzna. 

s WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Wypadków za dobę zanoto- 
wano 59 z czego było: kradzieży 6, admi- 
nistracyjnych wykroczeń 31, zakłóceń spo- 
koju i opilstw 11 i td. 

— (c) Obiecujący wnuk. Podczas nie- 
obecności domowników zostało okradzione 
mieszkanie Benjamina Lewina (Zawalna 25) 
któremu z szaiy po otwarciu dobranym 
kluczem skradziono biżuterję wartości 2 
tysięcy złot. i tysiąc złotych gotówką. Oka- 
zało się, że kradzieży dokonał zamieszku* 
jący u Lewina wnuk jego Samuel Lew; 
M zabraniu pieniędzy i  biżuterji 

zbiegł. 
., — (c) Podrzutki. Na klatce schodowej 

Pióromont 2 Marja Burzynowska (Kalwa- 
ryjska 7) znalazła podrzutka płci męskiej. 
Tak samo znaleziono podrzuconych chłop- 
ca i dziewczynkę nad Wilenką koło cerkwi 
ną Zarzeczu. З 

— Pani Sorą odczuła na sobie skut- 
ki zwantur arabskich. Właścicieika sklepu 
4 galanterją przy ulicy Straszuna 12 gwoli 
ządemonstrowania swej ;solidarności z pro- 
testem przeciwko zajściom w Palestynie 
„amknęła swój sklep o godzinie 6 wiecz. i 
po chwili znalazła się na nlicy Niemieckiej 
gdzie brała czynny udział w pochodzie. 

Wykorzystali to złodzieje jak widać nie 
czuli na wszelkie awantury arabskie i do* 
brawszy się do sklepu p. Sory wynieśli 
znączny zapas towaru na zimę przeszło ty- 
siąc złotych Gdy o godzinie 7 zalrzano ao 
sklepu stwierdzono kradzież lecz złodziei 
ani śladu. 

— Ucieczka żołnierza litew- 
skiego. W rejonie Niemenczyna zo- 
stał zatrzymany na naszem terytorjum 
żołnierz litewski, który wyjaśnił, że 
uciekł z Litwy z powodu szykan, na 
lakie był narażony jako polak. (a). 

  

(Pola 

— (c) Spłoszony koń przewrócił wóz. 
Na trakcie Kalwaryjskim w pobliżu Bołtu- 
pia w chwili mijania autobusu przy wozie 
naładowanym słomą wystraszył się koń. Wy- 
straszone zwierzę rzuciła się nagle w bok 
powodując przewrócenie się fury. Jadący na 
wozie Józef Bielczyc ze wsi Jodańce gminy 
Podbrzeskiej podczas upadku doznał złama- 
nia żebra. Odwieziono go do szpitala Św. 
Jakóba. M T 

— (c) Dookoła wypadku na ul. Trockiej. 
Okazało się że prżejechanym na śmierć 
przez samochód na ul. Trockiej róg Niemie- 
ckiej jest Szejna Mojżesz (Zawalna 10), 
który w tym czasie przechodził przez ulicę. 

Szofera samochodu Stanisława Czar- 
RE (Mickiewicza 37) policja zatrzy- 
mała. 

— (c) Skutki nieostrożnego obchodze- 
nia się z bronią. Podczas manipulacji z flo. 
werem spowodował wystrzał harcerz Alek- 
sander Ciałkowski przebywający z drużyną 
w folwarku Polanka gminy jaźnieńskiej. Ku- 
la zraniła znajdującą się wówczas w miesz-- 
kaniu Tatjanę Stomównę, którą odwieziono 
do szpitala. 

Na srebrnym ekranie 

„CZŁOWIEK Z TŁUMU* w HELJOSIE. 

  

Prawie bez pudła powiedzieć można, że, 
gdy się na ekranie, przed zaczęciem wy- 
świetlania filmu, zobaczy głowę Iwa rozglą- 
dającego się i od czasu do czasu porykują- 
cego (z ruchów paszczy sądzić o tem mo- 
żna), który to lew, ulokowany w okłągłej 
ramce, oznacza znak firmowy wytwórni 
„Metro Goldwyn Mayer*, — obraz będzie 
dobry. 

Otóż właśnie film „Człowiek z tłumu*, 
jest obrazem tylko co wymienionej wytwór- 
ni. 

Zarówno w swojej koncepcji scenarju- 
szowej, jak i w koncepcjach reżysersko - re- 
alizatorskich, odbiega on od szablonów #- 
mowych, jest wybitnie niebanalny, zaryzy- 
kuję powiedzenie: niepospolity. 

Przedewszystkiem scenarjusz. 
Właśnie co do niego. „Człowiek z Ни- 

mu“ odbiega daleko od przyjętych szablo- 
now. 

Tak się już przyjęło, iż w klasie obrazów 
współczesnych, t.zw. „z życia”, mamy zazwy 
czaj do czynienia albo ze środowiskami ary- 
stokratycznemi, na które, w tym czy innym 
charakterze, wciąga się książąt Rosji przed- 
wojennej (czasami zpokrewnienie ich z do- 
mem b. panujących): albo ze šrodowiska- 
mi artystycznemi (teatry), w których boha- 
terowie obrazów robią zawrotne karjery; 
albo ze środowiskami szpiegowskiemi, na tle 
których, osoby działające ujawniają albo 
szczyt przebiegłości i brak uczuć, albo też 
"rzebiegłość połączoną z wielkiemi  senty- 
mentami. 

Zapomniałbym jeszcze o jednej kategorji 
środowisk mianowicie, o wielkim przemyśle. 

W tego typu filmach zawsze jest ojciec 
— uosobienie energji i siły życiowej oraz 
syn — fajtłapa, rozlazły, rozmazany, albo 
też, co rzadziej, godny ojca następca, który 
jednak z tatą dojść do ładu nie może i dla- 
tego w Świat się wynosi. 

Pozatem przyjętem jest, że bohaterowie 
filmów są ludźmi, to co się nazywa: „udały- 
mi”. I piękni, i wspaniale zbudowani, i zdol- 
ni, i szczęśliwi i co kto chce. Same jednem 
słowem, superlatywy. 

Pod wszystkiemi temi względami, czło- 
wiek z tłumu* różni się od przeciętnych о- 
brazów. Jest to film o wyjątkowym realiz- 
mie, o wyjątkoweż prawdzie życiowej. 

Sprawia to ten efekt, że obraz trafia wi- 
dzowi do przekonania, jak żaden. Sprawia 
to ten efekt, że każdy niemal widzi na ekra- 
nie fragmenty swego własnego życia, swego 
borykania się z losem. 

Jako taki właśnie życiowy obraz „Czło- 
wiek z tłumu* jest ujęty niezwykle trafnie 
psychologicznie, niezwykle inteligentnie w e- 
iektach realizatorsko - režyserskich. 

Więc przedewszystkiem to co mówi o 
tem, że bohater obrazu jest właśnie tym 
„Człowiekiem z tłumu*, tym jednym z po- 
śród tysięcy i miljonów podobnych mu. 

Jakże wspaniale nadaje się do tego re- 
żyserskiego zadania jako tło - miasto ol- 
brzym — New York. 

Jego biura, jego ulice, jego gmachy, szpi 
tale i teatry. 

Na tle wszystkich tych ogromów, tych 
wielkich salonów zdaje sobie człowiek spra- 
wę, jaką odrobiną, jakim punkcikiem jest ten 
John Simms, którego dzieje z zainteresowa- 
niem śledzi. 

Albo naprzykład taki efekt, jak upływ 
lat dzieciństwa bohatera filmu, te jednakie 
wszystkie tabliczki z cyframi lat, szybko jed- 
na za drugą przesuwające się, jak strony 
książki, równo i systematycznie, jak równo 
i systematycznie płynęły lata Johna Simms'a 
od jego niemowlęctwa aż do lat dwunastu. 

Tak wyłuskiwać z „Człowieka z tłumu" 
fragmenty, intencje i tła, możnaby bez koń- 
ca coraz to coś nowego wynajdując. Robił- 
bym to z satysfakcją, krę: puje mnie brak 
miejsca, który mi nie pozwala także i o tre- 
ści nowego obrazu na ekranie Heljosu pisać, 

Bo treść ta, to nie romans filmowy, któ- 
ry w kilkunastu wierszach da się opowie- 
dzieć, treść „Człowieka z tłumu to prze- 
życia człowieka, takiego jak każdy z nas, 
prżeżycia różne i jasne blaskami szczęścia i 
ciemne ponurością nieszczęść. Nie ująć te- 
go w słów kilka ni kilka zdań. 

I właśnie dlatego, dla prawdy życiowej 
bijącej z „Człowieka z tłumu”, dla mistrzo- 
wskiej jego reżyserji, dla jego niebanałnoś- 
ci, radzę każdemu, kto kino jako rozrywkę, 
lubi czy też tylko uznaje, aby na nowy pro- 
gram do Heljosu poszedł. 

Omega. 

PET KT TURAS 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 

SE) 

RADJO. 

Sobota, dnia 31 sierpnia 1929 r. 

|. 11,56-12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Poranek muzyki po- 
pularnej. Orkiestra pod dyr. Henryka Wy- 
nena. 12,50— 13,00: Wystawa Poznańska 
mówi. .13,00— : Komunikat meteorolo- 
giczny z Warszawy. 16,40 - 17,00: Program 
dzienny, repertuar i chwilka litewska. 17,09 
—17,25: Gramofon. 17,25--17,50: Transm. 
z Poznania. Odczyt pt. „Nazwy geograficz- 
ne polskie* wygł. prof Adam Kleczkowski. 
17,50—18—00: Wystąwa Poznańska mówi. 
18,00 19,00: Słuchowisko dla dzieci z War. 
19,00 - 19,20: Czytanka aktualna. 19,20— 19,45 
Feljeton aktualnych. 19,45— 20,05: Program 
na tydzień następny i sygnał czasu z War. 
20,05—20,30: Transmisja z Warszawy. Radjo= 
kronikę wygł. dr. Marjan Stępowski. 20,30 

22,00: Koncert wokalny Marji Fiałko 
(sopran) i Ernesta Winklera (baryton) W 
programie utwory Schuberta, Wagnera, We- 
bera, Niewiadomskiego, Moniuszki, Brahm- 
sa i innych oraz duety Mendelsohna, Schu- 
manna i Faurego. 22,00 - 22,45: Transmisja 
z Warszawy. Komunikaty. 22,45 — 23,45: Mu- 
zyka taneczna. 
SET: TEO IE 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
30 sierpnia 1929 r. 

  

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88,5 8,90,5 8,86,5 
Belgja 124,00 12581, 128,68, 

Kopenhaga 237,40, 238,00, 236,80 

Budapeszt 155,60 155,90 155,20 

Holandja 357,35 358,25 356,45 

Londyn 43,22, 43,33,5 43,12, 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryž 34,89,5 34,98, 34,81: 

Praga 26,41,5 26,48, 26,35, 

Szwajcarja 171.64, 172,07, 171,21 

Stokholm 238,94, 239,54 238,34 
Wiedeń 125,57 125,88, 125,26 

Włochy 46,63,5 — 46,75, 46,52, 
Marka niemiecka 212,36 
Gdańsk 172,85 
Ruble złote 4,63,5 (za jeden rubel złoty). 
Dolar w obr. prywatn. 8,88,2|5 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118,50—118.— 
5 proc. pożyczka  konwersyjna 47,00. 
6 proc. dolarewa 83.25 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. 66,75—67,00, 8 proc. Łodzi 
59,00. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 
10 proc. kolejowa 102,50. Dolarówka 62,50 
—60,50. 4 i pół proc. L. Z. ziemski 49 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 30 sierpnia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 40 48, żyto 
27—28, jęczmień 26 27, owies 26 —27, gry- 
ka 36—37, otręby pszenne 23—24, żytnie 
18-19, siano 7-8, słoma 7—8, makuchy 
Iniane 49—50. Tendencja wyczekująca. Do- 
wóz dostateczny. Większych tranzakcyj 
niema. 

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 га 
1 kg. manna 100—120. 

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

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

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

wy 30—40, fasola biała 150—180, strączko- 
wa 40—50, kartofle 9 -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 za 

ke. kalafiory 25-50 za główkę, kalarepa 

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

Ryby: liny żywe 520—550, śnięte 350— 
380, SALE żywe 550- 620, śniętę 300 — 
380, leszcze ya 500—550, śnięte 350 - 380, 
karpie žywe - 500, śnięte 300 - 350, ka- 
rasie żywe 350—380, śnięte 250—300, oko- 
nie żywe 500 - 550, śnięte 320—380, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—380, siela- 
wa 250-300, sumy 220-250, węgorze 550-650, 
miętusy 220—280, płocie 180—250, drobne 

NANAKNNNANARNNNNANNUNNNANNNAK 50)—80. 

о о 

  

Biejski: Kinematograt 
Kulturalse-Oświatowy 

SALA I4IEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 27 do 31 sierpnia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

Szczerozioty WĄWóŹ 
w 10 aktach. Historja z życia kopaczy złota. W rolach głównych: ADOLPH ZUKOR 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- Dzsl Przebój o którym 4 (Motłoch. Wybitnie  siln 
O-TEATR długo mówić i myśleć będzie Wilno! „BZŁDK IEK Z TŁUMU dramat. W rolach słownych: 

HELIOS" JAMES MURRAY i ELEONORA BOARD WAN. — Luną Park Nowego Jorku. — Niesłychane napięcie, emocja 
э i podziw. Arcydzieło, które podbiło wszystkie umysły i serca! Spieszcie wszyscy na ten fiim. Pocz. seansów 

© godz. 4, 6, S i 10.15: 

po = SERY) A SS E TS 

JUŻ 7-go 
ROZPOCZYNA SIĘ 

CIĄGNIENIE 
WIELKIEJ 

Wygrać można 
zawrotne sumy: 

Dgólna suma 
wygranych około 

Konto P. K. O. 81.051.   

i trwać będzie do dnia 9-go października r. b. 

Główna wyorana 750.000. 
400.000, 350.000, 150.000, 100.000, 2 po 75.000, ) 

3 po 50.000, 6 po 25.000, 8 po 20.000 i wiele,fwiele innych 

25 miljonów zł. 
Go drugi los wygrywa 

Przeto każdy z Was Ty, DN, ONA, WY WSZYSCY 
zwartymi szeregami zgłoście się do naszych słynnych ze szczęścia 
placówek loteryjnych i zaopatrzcie się w nasze szczęśliwe 

Nasz szczęśliwy adres: 

E. LICHTEŃSZTER | S-Ku, mum 
Dddział w Wilnie, Wielka 44, tel. 425. 

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą: 
szybko i akuratnie 

Adres dla depesz „Lichtlos'* Wilno. 
Firma egz. Od r. 1835. 

września 
KLASY 
19-ej LOTERIJI 
PAŃSTWOWEJ 

2 po 60.000, 

losy 

  
  

    

  

DZIAŁY LODENY na ubrania 
(burki) na wzór Stawuckich, 

P. W. K POZNAŃ! 
ROMANA ŻUROWSKIEGO 

FABRYKA SUKNĄ i 
LESZCZKÓW ost. poczt. WARĘŻ (Małopolska) 

uprasza o zwiedzenie sto ska firmy w BA konfekcyjnej 

PŁASZCZE MYŚLIWSKIE, PLEDY. 

— Sprzedaż detaliczna wprost z fabryki. — Prosimy žądač pocztą 
cenników i próbek. 

SAD 

. ZARZĄD DOBR 
i ZAKŁ. PRZEMYSŁ. 

KOCÓW 

Nr 46 SAMO- 
na konie, KOCE. BUNDY 

8LSE—+ 

  

części 

zel Z poważaniem 

  

Zakład Sztucznych Wód 
Minsralnych i Napojów 

Chłodzących 
pod firmą: | ы 

„Ё. TROMSZCZYŃSKI 
w WILNIE 

pod kierownictwem współ- 
właść. prow. W. Wrześniow- 

В skiego poleca: 
$j sztuczne wody mineralne 

(Vichy, Ems, Karlsbad i 
iinne) i napoje chłodzące, 
przyrządzane wyłącznie na 

© cukrze. Zakład: Piwna 7. 
MAGAZYN: Wielka 50, -0 

  

    
NIE A 

į Poszukujemy mieszkania 
parterowego, kilkupokojowego, na 

į Garbarskiej, Tatarskieį, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 

| kd pod S. S. 

zaklad przemysłowy w okolicy ul. 

Lajus | AOR 

przy ul. GARBARSKIEJ Nr 2/4. Е 

Wykonywa zamówienia na roboty żelazno-konstrukcyjne a 

także przyjmuje do naprawy wszelkiego rodzaju maszyny, 

samochocowe Oraz wszelkie drobne 

Zlecenia wykonywują KR pea RS a 

ici jącego dłu goletnią praktykę w tym zawodzie. 

w aściciela, oważaniem KONSTANTY STEMPKOWSKI. 

Niniejszem podaje się do ogólnej wiadomości, iż zostały DOKTOR 

rte WARSZTATY SLUSARSKO-TOKARSKIE, FREZER- 
IE, MECHANICZNE i WODOCIĄGOWE, pod firmą D.ZELDOWIEZ 

i chor. weneryczne, Konstanty Stempkowski ne, 
mioczowych, od 9 
—l, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ - 

od 12—2 i 0d 4—6, 
sl. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

obstalunki. 

[asis į 
DOKTOR 

„„B.,BINSBERG noktūr Medycyny 
syfilis i skórne. lu. A, BYMBLER 
WILEŃSKA 3, te-choroby skórne, we- 
leton 567. Przyjmuje eryczne i  moczo- 
od 10 do 1 i od 4 do 7 płciowe. Elektrotera- 

Ria. a> aż 
atermja, oliux. 

Dr. POPILSKI Mickiewicza 12, ró 
choroby skórne i we- Tatarskiej 9—2 i5—. 
meryczne. Przyjmuje W.ZP. 3 
od godz. 10 do li od TSS NSS NS 
—7 р.р. W.Pohulan- DOKTOR 5 

ka 2, róg: Zawalcei JĄ Blumowiez 
—— Choroby weneryczne, 

Dr. ©. WULFSOŃ 
skórne, i syfilis. Przy- 
įgcie: Od 9—1 i3— 7. 

weneryczne, moczo- Wilno, 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. ul. Wielka 21. 
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ROZDZIAŁ XIX. 

Missa est. 

Świdno. dostatni, dobrze zabudowa- 
ny dwór Różyców, był zajęty od paru 
miesięcy przez pułk Ginwiłła. Wojna 
często wymaga postępów bezwględ- 
nych do okrucieństwa, nieuniknione 
klęski, które ona powoduje, nieznają 
miary i granic. Do nieuniknionych nie- 
Szczęść, swawola ludzka, pleniąca się 
bujnie w wojennych nastrojach, dodat- 

kową miarą przys pana. Wytrącony Z 
normalnego trybu życia, żołnierz traci 
często umiar i równowagę umysłową, 
z uciechą zrywa więzy prawa cywil- 
nego, które siłę stanowią cywilizowane 
go społeczeństwa. Groza działań wojen 
nych budzi w duszy ludzkiej drapie- 
żność i inne dzikie skłonności. A czło- 
wiek najgroźniejszym bywa  drapież- 

nikiem. W wichrach niepokoju budzi 

się w nim szał radośnego ni szczycie- 
Istwa. I 

Ginwiłł podobnych wybryków nie 

uznawał, samowolne lekceważenie 

praw obywatelskich przez żołnierza, u- 

ważał za wstęp da roźluznienia kar- 

ności wojskowej, bez której wojsko 

przemienia się w bandę. Dla tego dwór 

w którym się pułk rozkwaterował utrzy 

mywał we w zorowym porządku, nie 

znać na nim było blizn i zniszczenia, 

które zwykłym bywają wynikiem po- 

stoju siły zbrojnej, w ośrodku pracy 

pokojowej. Gdyby nie barwne mundury 

kozackie, od których dwór się roił, mo- 
żnaby myśleć, że troskliwe oko właś- 
ciciela czuwa nad całością dobytku. 
Pułk rozgościł się we dworze, jak na 
pokojowem letnisku i dobrze mu z tem 
było. 

Opodal od zabudowań gospodar- 
czych, w pałacu, dosyć obszernym do- 
mu drewnianym, z kolumnadą słupów 
murowanych przed gankiem, mieszkał 
tylko dowódca pułku w paru niewiel- 
kich pokojach. Wrócił on przed paru 
dniami z urlopu. Po przeglądzie pułku, 
w którego gospodarce skrytykował słu 
sznie czy nie słusznie — pewne niedo- 
ciągnięcia. poświęcił całą uwagę no- 
wemu, ważnemu zadaniu. Przywiózł on 
ze sztabu w Turowie, zatwierdzony 
projekt lokalnej ofensywy. W razie po- 
myślnego wyniku mogłaby ona stać 
się przełomową dla całego irontu, go- 
tował da niej z właściwą sobie werwą 
i pewnością siebie. Jeśli się powiedzie? 
a powieść się musi, jaki blask i chwa- 
ła spadnie na niego i na pułk cały. 
dzień zszedł mu na omawianiu szcze- 
gółów ofensywy, z szefem sztabu i zau- 
tanymi oficerami, przygotowawcze ro- 
boty były ukończone. Pułk miał teraz 
kilka godzin wytchnienia, przed nocną 
trwogą. 

Ku wieczorowi, Sołomin i Tobolen- 
skij dążyli do kwatery swego dowódcy, 
na herbatę. Tobolenskij był ubawiony 
wynikiem przeglądu pułku i zajściami 
dni ostatnich (on zawsze bywał ubawio 
ny). Sołomin był zgryziony. Że ksią- 
że podda krytyce działamość jego, ja- 
ko zastępcy, że stwierdzi, urojone zre- 
sztą, rozluźnienie dyscypliny, tego był 
pewny. Pułkownik wysokie posiadał 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

mniemanie o własnej zdolności -dowo- 
dzenia a skłonny był do lekceważenia 
zarządzeń innych. On zawsze był prze- 
jęty myślą „tam, gdzie mnie niema”, 
jemu nie wystarczało: wiedzieć dobrze, 
on zawsze musiał wiedzieć lepiej od 
innych. Wiedzieć dobrze, bywa bar- 
dzo pożytecznem, kto zawsze lepiej 
chce wiedzieć, najczęściej w błędy się 
wikła. Zresztą wszystko ta przyjmował 
Sołomin od kochanego dowódcy i kole- 
gi z całym spokojem i pokorą ducha, 
korciły go inne sprawy. Obicie kilku 
żołnierzy za lekkie, może nawet uro- 
jone przewinienia. ściągnięcie nahajką 
wachmistrza Malickiego za fałszywą, 
a może tylko mylną wagę produktów 
wydawanych do kuchni, to wybryki kre 
wkości nie darowane! Żołnierz pułko- 
wnika podziwia, niejeden nawet kocha 
ale nadużycia władzy instynktowną nie 
chęć budzą. Książe zdaje się nie odczu- 
wać ducha sprzeciwu, ducha rewolu- 
cyjnego, który kraj cały ogarniać zaczy 
na — nawet wojsko. 

— Właśnie on to widzi, — odparł 
Tobolenskij — i chce mu przeciwdzia- 
łać zdwojoną surowością. 

—Zwyrodniałą jest surowość, prze 
chodząca w brutalną samowolę. A te- 
raz inna sprawa — przeniesienie na- 
tychmiastowe, pokrzywdzonego Mali- 
ckiego, ze służby gospodarczej na fron- 
tową wigilją boju, jest nieostrożnością. 
Ona mnie niepokoi. 

— O tem nawet niewspominaj, 
Aleksander podobnych obaw nie uzna- 
je. Zrobiłeś się nerwowy. 

— Bć może... nie umiem znosić z 
pogodą ducha klęsk, które się zewsząd 
na nas walą. 

— Zbyt wielką jest Rosja, by ją 
djabli wziąść mieli, — rzekł Tobolen- 
skij z pewnością, zobaczysz, że dzień 
jutrzejszy pomyślny dla nas będzie. 

— Być może. Wierzę w gwiazdę 
Ginwiłła, pod którą się urodził, je no 
człowiek, zbytnią zabiegliwością, sam 
czasem niweczy pomyślne kręgi, które 
los dlań zakreślił. Rozmyślam ciągle o 
ranku jutrzejszym i zgadnąć jeszcze nie 
mogę, w co on się wyłoni. Z oczu Ale- 
ksandra patrzy zwycięstwo, ale... —W 
tej chwili gospodarz powitał gości na 
progu swego mieszkanna. 
,  — Gdzie jest Puszczyk? — spytał 
Tobolenskij, spostrzegłszy po niejakim 
czasie, że herbatę podaje drugi ordy- 
nans księcia, Mikołaj. 

— Zaniemógł ciężko, jak mię o 
tem powiadomił mój pełnomocnik Len- 
cold, wróci nie prędzej, jak za parę mie 
sięcy. Choć ton odpowiedzi był zwy- 
kły, Sołominowi się zdało, że głos księ- 
cia zadrgał. Lencold pisał istotnie, że 
Puszczyk nabawił się ciężkiej choroby 
wskutek zaziębienia i że stan jego był 
beznadziejny. 

— Symuluje chorobę, on frontu nie 
lubi, — śmiał się Tobolenskij. Spoj- 
rzał na Ginwiłła i zamilkł, wyraz jego 
twarzy nie zdradzał ochoty do żartów. 

Sołomin zwrócił rozmowę na sprawy 
pułkowe, krytykował zbyt O 
jak mu zdawało, postępowanie Ginwił- 
ła względem żołnierzy, szczególnie szer 
mowanie nahajką. Dobrzy koledzy, to 
warzysze broni z czasów wojny japoń- 
skiej, omawiali przyjaźnie, w zaufanem 
kółku nawet nieporozumienia służbo- 
we. 

— Tyś zawsze ten sam, odparł 

Aleksander, dzielny w ogniu, sentymen 
talny po za linją boju. Dyscyplina w 
wojsku rosyjskim nie jest surową, jak 
w innych dobrych armjach. Rozluźnia- 
jąc ją, zmarnujemy wojsko. 

— To prawda, lecz i duchowi cza- 
su ustępstwa czynić trzeba, Utrzymu- 
j my dyscyplinę w całej rozciągłości, 
nie zwalniając od niej... nawet pułko- 
wników. Szermowanie nahajką nie jest 
przewidziane regulaminem, pamiętajmy 
o godności osobistej i prawach żołnie- 
rza. 

— O swoich prawach i przywile- 
jach, mówił Ginwiłł, ludzie zapominać 
nie są skłonni, dla tego przypominanie 
ich bywa zbytecznem. Obowiązki łat- 
wiej idą w zapomnienie i pamięć o nich 
ciągłej wymaga podniety. 

— Sela*) — odrzekł Sołomin, jeśli 
to i do pułkowników zastosować wol- 
no. 

— Żaden człowiek nie 
od tej potrzeby. 

— Sela, potwierdził Sołomin. 
— (Co do ducha czasu, ciągnął Gin 

wiłł dalej, wszyscy jesteśmy jego 
współtwórcami. Jest on wytworem 
zmagania się różnych prądów myśli, 
gdy zwolennicy ładu ustępliwi. Zły 
duch czasu hardo głowę podnosi. Lę- 
kliwość, wobec zawsze agresywnej hy- 
dry anarchji, uważam za nikczemność. 

— Lecz miejmy także odwagę 
stwierdzić śmierć tego, co obumarło, 
choć drogiem nam było. Na cmentarzu 
nieboszczyków miejsce, niech nieza- 

jest wolny 

*) Zgoda, lub niech się tak stanie po he- 

brajsku. 

wadzają żywym. Stary regime na łożu 
śmierci — i. nic go nie wskrzesi. 

— Widziesz, co widzieć pragniesz, 
uśmiechnął się Ginwiłł, w tobie tkwi 
atawizm rewolucyjnych skłonności 
twego dziada. 

. — Chyba mnie nie znasz, oburzył 
się Sołomin, kocham Rosji dobre tra- 
dycje. 

O dziadku Sołomina opowiada Tur- 
geniew w jednej ze swoich powieści. 
Syn ubogiej rodziny, zdolny młody 
człowiek, wytrwałą pracą zdobył po- 
ważny zasób wiedzy techni cznej. Ja- 
ko sprężysty administrator otrzymał 
stanowisko kierownicze, w dużych za- 
kładach przemysłowych, gdzieś pod 
Moskwą, jednocześnie przyjmował ży- 
wy udział w działalności rewolucyjnej 
wrogów samowladztwa rosyjskiego. 
Przezornošc uchroniła go od klęsk, ja- 
kie, w walce z przeciwnikiem, na towa- 
rzyszy jego spadła, Skończył życie spo- 
kojnie, w dostatku, otoczony poważa- 
niem. 

Syn jego dziedzic poważnej fortu- 
ny, należycie wykształcony, ożenił się 
z córką, z dobrego domu starej sziach- 
ty rosyjskiej. Przyjmował żywy udział 
w pracach ziemstwa swojej guberniji, 
utrzymywał przyjazne stosunki z wy- 
sokimi dygnitarzami, o politycznych 
przygodach ojca, z lat dawnych, na- 
wet wspominać nie lubił, uważał je za 
niedorzeczne wybryki krewkiej młodo- 
ści. Z dumą przyjął, jako nagrodę za 
pracę obywatelską, tytuł „ekscelencji*, 
udzielony mu przez rząd i — związane 
z tem wciągnięcie nazwiska do ksiąg 
dziedzicznego „dworianstwa*, 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie', Kwaszelna 23.


