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NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa, Księgarmia jaźwikckio 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. $ 
N. ŚWIĘCIANY — T-wa „Rach”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. г 
SLONIM — Aaaa D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — T-wa „Rach”” 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tazasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ud. Mickiewicza 24, F. Jucsewsku 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”, ь 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“, 3 i 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckjego — A. Laszuk. I 
BIENIAKONIE — Buict Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, $. Mai |. 
„MOLODECZNO — Ksiegarnia T-w. „Ruch“. 

  

Vedakeja i Adzeinóstnacja, Wuno Zamkowa 2 

przesyłką 
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Ostatnie lata przekonały nas, że 

rzeczą najbardziej zawodną jest „od- 

gadywanie zamysłów Marszałka”. Je- 

dnak będziemy to czynić w tym arty- 

kule. Bo pisanie artykułów o istocie 

naszej polityki wewnętrznej bez „od- 

gadywania* jest gorzej niż zawodne, 

bo jałowe. 
Polityka Marszałka czyni wrażenie, 

że nie traci on z oka dwuch dróg wio- 

dących do dwuch możliwości. Do e- 

wentualności pierwszej zbliżył się naj- 

bardziej w d. 30 czerwca 1928 r., kiedy 

powiedział, iż miał do wyboru „za- 

„niechać wszelkiej współpracy z Sej- 

„mem i stanąć do dyspozycji Pana Pre 

„zydenta, aby oktrojować nowe prawa 

„w Polsce”, a zakończył przemówie- 

nie tak dziś aktualnemi wyrazami: „Z 

„drugiej strony dodałem, że przy każ- 

„dym cięższym kryzysie staję do dy- 

„spozycji Pana Prezydenta, jako szef 

„gabinetu, biorący Śmiało decyzje na 

„siebie i wyciągający równie Śmiało 

„konsekwencje ze swoich decyzyj“. 

Wtedy właśnie w dniach lipcowych 

1928 r. Marsz. Piłsudski ideowo naj- 

bliższy był oktrojowania. Idea zmiany 

naszej konstytucji drogą heroiczną sta 

ła wówczas w zenicie. Później będzie 

ona schodzić na padół sejmowy, nawet 

wtedy, gdy dnia 6 kwietnia 1929 r. 

mówił Marszałek słowa daleko ostrzej- 

‚ { sze, bo „Jeżeli, czegobym zresztą «w 

„tym wypadku życzył, miałbym być 

„prezesem gabinetu, to oświadczam 

„publicznie, że Trybunał Stanu nie 0- 

„Śmieli się zebrać ani razu”. 

W stosunku do idei oktrojowania 

podzielone było politykujące społeczeń 

stwo polskie. Z jednej strony na dale- 

kiej lewicy radykalnej dały się słyszeć 

takie oświadczyny, jak generała Roji: 

„niechże raz przyjdzie zamach stanu, 

będzie to lepsze niż stan dzisiejszy — 

prywatnie endecy najczęściej. oświad- 

czali, że Marsz. Piłsudski nadając kon- 

stytucję byłby  „konsekwentny*, — 

z drugiej strony w łonie obozu BB. 

podnosiły się głosy za koniecznością 

legalizowania nowej konstytucji przez 

Sejm. Najdalej w tym kierunku szedł 
p. Bartel, który zresztą jak „kurek na 

kościele* umiał czasami obrócić ogo- 
„ nekw inną stronę. Przypominamy tak- 

że, że „oktrojowania* broniło „Sło- 

wo*, inne organy konserwatywne, jak 
również reprezentacja konserwatywna 
w Sejmie pod kierunkiem x. Radziwił- 

ła zajmowała stanowisko Ściśle kon- 

„ Stytucyjne. 

Tak jak 30 czerwca 1928 był naj- 
bliższy idei „oktrojowania* to ,„prze- 

łamanie się opłatkiem w sali rycer- 
Skiej“ — jak „ nazwałem konferencję 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z 

leaderami stronnictw na Zamku w dn. 
17 grudnia 1929 r.—najbliższe było 
idei przeprowadzenia nowego ustroju 

przez Sejm. Konferencja ta zmiękczyła 

Przemówienie min. Świtalskiego, któ- 

Ty mówił o „przeniesieniu tarć na szer- 

Szą płaszczyznę”, co w późniejszej 
Swej enuncjacji zresztą skorygował. 

Opozycja sama uniemożliwiała do- 
tychczas rewizję konstytucji przez 
Sejm. — Owszem, opozycja chce 

współpracować z Marsz. Piłsudskim, 

(mówię o opozycji lewicowej), Marsz. 
Daszyński perjodycznie występuje z 
ofertami pod adresem Marsz. Piłsu- 

„/ dskiego i jest perjodycznie przez Nie- 
„80 nietylko odtrącany, lecz i przy spo- 
Sobności potrącany. Jeszcze tydzień 
temu — z podziwu godną wytrwałoś- 
cią —, marsz. Daszyński wnosił swą 
Ostatnią ofertę. Ale cóż, kiedy przy 
tych ofertach wykazuje opozycja brak 
uzdolnień do jakiejkolwiek pracy rze- 
Czowej,.co właśnie słusznie wypowie- 
dział Marsz. Piłsudski w swym arty- 
ule „Ginącemu światu”, Konstytucja 
-B. była bądź co bądź konstytucją 
Ompromisu. Utrzymała w pełni i de- 

mokrącję i parlamentaryzm i rząd od- 
POWiedzialny przed 
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' ODGADYWANIA Rz 
Tymczasem krytyka tej konstytucji 

przez opozycję podporządkowana by- 

ła nie rozsądkowi i linji politycznej, 

tylko wymogom oratorskim, rekordom 

krag omówczym, efektom humorysty- 

cznym, jednem słowem demagogii w 

całej pełni. „Mikado ma więcej wła- 

dzy* — wołał pan Lieberman — „my 

naród polski nie będziemy niewolnika- 

mi* — krzyczał, oklaskiwany przez 

prof. Strońskiego i ks. Nowakowskie- 

go. Raz jeszcze i z największym naci- 

skiem: sprawę konstytucji podporząd- 

kowała lewica opozycyjna wymogom 

efektów  demagogicznych. Zgłaszała 

sama kontrprojekty, które brnęły je- 

szcze dalej w tem właśnie, co mieliś- 

my leczyć. Dość wspomnieć, że PPS 

żądała zgody Sejmu na ogłoszenie mo- 

bilizacji. W tych warunkach wszelka 

praca była bezowocna. Lewica wołała 

coprawda, że to my tą pracą uniemo- 

żliwiamy, lecz myśmy widzieli, że sa- 

ma grzęźnie ona w topieli demagogii 

i nas w tę topiel wprowadzić może. 

Praca nad konstytucją stała się bez- 

nadziejną. 

Lewica musi otrząsnąć się ze swo- 

jej psychologji, aby można było н 

nowo podjąć pracę nad konstytucją. 

Premjer Sławek zdaje się uważał, że 

pod tym względem Sejm obecny jest 

beznadziejny, i że lepiej spróbować no- 

wych wyborów, rezygnując z przywi- 

lejów, które obecny Sejm w zakresie 

rewizji konstytucji posiada, narażając 

się na daleko trudniejszą procedurę 

zmiany konstytucji w Sejmie przysz- 

łym. Zdaje się, że i Marszałek Piłsud- 

ski pójdzie tą drogą i że zarządzi no- 

we wybory. Dużo słyszy się głosów „z 

terenu“ przeciw tym nowym wyborom. 

Autoi tego artykułu, jako przysięgły 

„oktrojowicz* jest im oczywiście jak- 

najbardziej przeciwny. Pomijając już 

moment zmiany konstytucji, uważamy, 

że jeszcze u nas trzeba 20 lat pracy 

nauczyciela szkoły powszechnej, aby 

wybory powszechne stały się 

znośne. Ale z drugiej strony stronnict- 

wa lewicy boją się wyborów, kongres 

w Krakowie się nie udał, zjazd w Ra- 

domiu się udał. Mówię to dlatego, że 

uważam, że wyraz udaje się, oznacza, 

że coś odniosło te skutki, które leżały 

w zamierzeniach. Otóż kongres kia- 

kowski miał być demonstracją, że ma- 

sy gotowe wystąpić czynnie, gotowe 

się ruszyć, — Tego kong es krakow- 

ski nie wykazał, przeciwnie można by- 

ło raczej wywnioskować, ze nawet 

chłop sarkający skóry swej nadsta- 

wiać nie będzie, bo tego ni» lubi. Na- 
tomiast zjazd w Radomiu wykazał 

swoim i obcym całkowitą jedność i so- 

lidarność legjonistów jeśli chodzi o za 
sadę bezwzględnego posłuszeństwa 

Wodzowi. Próby rozbicia iegjenistów 

-- jak mówią Francuzi — utonęły w 

śmieszności. 

Jednakże za mało przemawia argu- 

mentów, że marsz. Piłsudski przyjai 

władzę ze względu na nowe wyboty. 
Tutaj musiały przemawiac i inne oko- 

liczności, mianowicie syńsacja między 

narodowa. Ta właśnie sytuacja mię- 

Gzynarodowa, o której myśląc powie- 

my, że problemu konstytucyjnego nie 

wolno w Polsce nie doceniać, albo- 
wiem iluzją jest, żebyśmy z konstytu- 

cją 17 marca, czy inną podobną mo- 

gli zwyciężyć trudności międzynarodo- 

we, które będą się mnożyć. Ale nie 

wolno nam także problemu konstytu- 

cyjnego przeceniać to zmaczy sądzić, 
że dlatego aby załatwić go bardziej po 

mistrzowsku, subtelniej i w sposób, 
któryby się wszystkim podobał — mo- 
żna z nim zwlekać po Bóg wie kie- 

dy, nie bacząc na pietrzące się między- 
narodowe trudności. Nadchodzi sesja 
wrześniowa w Genewie, a na jej wo- 
kandzie sprawa litewska. Gdyby sam 

Marsz. Piłsudski pojechał do Genewy, 
to jeszczeby mu łatwiej było górę 

Montblanc przenieść z okolicy Chamo- 
parlamentem. nix i włożyć do jeziora genewskiego * 
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qi Marsz.Piłsudskiego 
Skład Gabinetu 

WARSZAWA. (PAT). Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał w 
dniu dzisiejszym następujący dekret: 

Do Pana Marszałka Polski józeia Piłsudskiego w Warszawie. 

Mianuję Pana Prezesem Rady Ministrów i Ministrem Spraw Wojsko- 
wych. — Równocześnie, na wniosek pański, mianuję panów: 

Józefa Becka, podpułkownika dyplomowanego — ministrem. 

Felicjana Sławoja-Składkówskiego, generała brygady 
— ministrem spraw wewnętrznych. 

Augusta Zaleskiego, senatora — ministrem spraw zagranicz. 
Stanisława Cara. adwokata — ministrem sprawiedliwości. 

Dr. Sławomira Czerwińskiego — ministrem wyznań re- 
ligijnych i oświecenia publicznego. 

Dr. Leona Janta -Połczyńskiego — ministrem rolnictwa. 

Inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego, posła do Sejmu Rzeczy 
pospolitej — ministrem przemysłu i handlu. 

Prof. dr. Maksymiljana Matakiewicz.a — ministrem robót 
publicznych, 

Aleksandra Prystora — ministren pracy i opieki społecznej. 

Prof. dr. Witolda Staniewicza —- ministrem reform rolnych. 

Inż. Ignacego Boernera — ministrem poczt i telegratów, 

oraz poruczam kierownictwo Ministerstwa Skarbu Ignacemu Ma- 
tuszewskiemu, posłowi nadzwyczajnemu i ministrowi pełnomocnemu 

przy królewskim rządzie węgierskim. 

  

Warszawa, 25 sierpnia 1930 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. MOŚCICKI. 

Prezes Rady Ministrów (—) J. PIŁSUDSKI. 

* Minister Józef Beck—vice-premjerem 
WARSZAWA. 25. 8. (tel. wł. „Słowa*). W kołach politycznych stolicy 

podkreślają, że na liście nowomianowanych ministrów na pierwszem miejscu 

figuruje minister Józei Beck i wskazują, że zupełnie identycznie nastąpiła w 

dniu 2 października 1926 roku nominacja ministra dr. Bartla, wówczas gdy 

Marszałek Piłsudski obejmował stanowisko prezesa Rady Ministrów poraz 

pierwszy a dr. Bartel pełnił tunkcje wice = premiera. 

Stanowisko ministra Becka daje więc w ten sposób określić jako sta- 

nowisko vice - premjera. " 

Dalej warto zaznaczyč, iž p. Ignacy Matuszewski pozostaje nadal kie- 

rownikiem ministerstwa a nie ministrem tego resortu. 

ŻYCIORYS NOWEGO WICE - PREMJERA. 

Podpułkownik dyplomowany józef Beck, urodzony w War- 
szawie dnia 4 października 1894 roku, syn Józefa i Stanisławy z Łuczkowskich, nauki 
pobierał w Krakowie w szkołe realnej, a następnie na politechnice lwowskiej, potem w 
Wiedniu, gdzie wkończył akademję eksportową. W roku 1914 wstąpił do legjonów, gdzie 
odbył kampanję w 1 p. art. й 

W roku 1918 pracował konspiracyjnie na Ukrainie z gen. Rydzem Smigłym. W ro 
ku 1919 ukończył szkołę sztabu generalnego, uzyskując obok, wyższego wykształcenia 
ekonomicznego wyższe wykształcenie wojskowe. 

W czasie wojny z Rosją sprawował głównie funkcje polityczne. Już w roku 1918 
został wysłany do Bukaresztu w misji wojskowej. W początku roku 1920 pełnił funkcje 
szefa oddziału sztabu w dowództwie frontu litewsko - białoruskiego. Ofensywę wioseń- 
ną odbył w dowództwie 1-szej armji. W okresie zwycięskich walk pod koniec wojny 
pełnił w kwaterze głównej Naczelnego Wodza funkcje specjalne, wymagające wielkiego 
zauiania. 

W roku 1922 został mianowany attache wojskowym morskim w Paryżu i w Bruk- 
seli, sprawując te funkcje dwa lata. Po powrocie uzupełnił studja w wyższej szkole 
wojennej. — Od 1926 roku powołany został na szefa gabinetu ministra spraw wojsko- 
wych, które to funkcje sprawował aż do chwili nominacji na ministra. 

Podpułkownik Beck posiada ordery: Virtuti Militari, czterokrotny Krzyż Walecz- 
nych, Polonia Restituta, złoty Krzyż Zasługi i szereg zagranicznych. 

Zaprzysiężenie nowego rządu 
WARSZAWA. (PAT) O godzinie 12.30 odbyła się w Prezydjum Ra- 

dy Ministrów narada ministrów, w której wziął udział p. Marszałek Polski 
Józei Piłsudski. Po naradzie o godz. 13 p. Marszałek Piłsudski udał się na 
Zamek, gdzie odbyła się dłuższa konferencja pomiędzy Panem Prezydentem 
Rzeczypospolitej a p. Marszałkiem Piłsudskim. Po południu Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej podpisał dekret nominacyjny gabinetu p. Marszałka Piłsud- 
skiego, poczem o godz. 17 odbyło się na Zamku zaprzysiężenie nowego ga- 
binetu. 

Pożegnanie pułkownika Sławka 
WARSZAWA. (PAT) Dziś o godzinie 11 m. 30 urzędnicy Prezydjum 

Rady Ministrów żegnali ustępującego p. prezesa Rady Ministrów Walerego 
Sławka. W imieniu w; szystkich urzędników przemówił szef gabinetu p. pre- 

zesa Rady Ministrów p. Szaetzel. Premjer odpowiedział, dziękując urzędni- 
kom za współpracę. 

Nowy szef gabinetu min. spraw wojskowych 
WARSZAWA. 25. 8. (tel. wł. „Słowa”) W związku z objęciem stanowiska prem- 

jefa przez Marszałka Piłsudskiego i wstąpienia do rządu ministra Becka na opróżnione 
przezeń stanowisko szefa gabinetu ministra spraw wojskowych powołany został mjr, 
dyplomowany Adam Sokołowski, dotychczasowy oficer do zleceń Marszałka Piłsudskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz miłimetrowy jednoszpaltowy na stromie 2-ej i 3 gr. 40, Ma teistem 15 
nadesłane milimetr bu gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach  świątesznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ECHA STOLICY 
PAROWOZY POLSKIE DLA RUMU- 

NJI. 
WARSZAWA. (PAT) Ministerstwo Ke- 

munikacji otrzymało w dniu 25 bm.  de- 
peszę z poselstwa polskiego w Bukareszcie 
iż podpisany został układ między kolejami 
polskiemi a rumuńskiemi w sprawie wydzier 
żawienia przez koleje polskie około 250 
parowozów na okres niemniejszy niż 400 dni 
Parowozy te wykorzystją koleje rumušskie 
do przewozów sezonowych. Koleje polskie 
wobec nadmiaru w tej chwili taboru będą 
mogły łatwo wykonać umowę. 

PRZED RAIDEM M. ENTENTY I 
POLSKI 

WARSZAWA. (PAT) Dnia 25 bm. rano 
komisja sportowa Aeroklubu Rzeczypospoli- 
tej Polskiej, który urządza raid samolotów 
Małej Ententy i Polski, odbyła na lotnisku 
kentrolę i ważenie zgłoszonych do lotu sa- 
niolotów. Start do lotu okrężnego odbędzie 
się 27 sierpnia o godzinie 1 w nocy z lotni- 
ska Mokotowskiego. Dowódca 1 pułku lot- 
niczego ppłk. pilot Franciszek Wieden i kof 
pus oficerski podejmowali śniadaniem ucze- 
stników raidu w salonach 1 p. lotn. 

ODZNACZENIE ŻYDA - PATRJOTY. 

KIELCE. (PAT) 25 bm. w sali ra- 
dy miejskiej odbyła się uroczysta de- 
koracja srebrnym krzyżem zasługi ku- 
pca Mayera Cettla, który w roku 1914 
udzielił schronienia trzem legjonistom 
pozostałym w Kielcach w czasie od- 
wrotu. Dekoracji dokonał w zastępst- 
wie nieobecnego wojewody wicewoje- 
woda dr. Krebl w obecności prezycden- 
te miasta i licznych przedstawicieli 
społeczeństwa. Na uroczystość przy- 
byli również ppłk. Zborowski i Ponia- 
towski. Im to właśnie udzielił Cettel w 
roku 1914 schronienia. 

AKTY SABOTAŻU W MAŁOPOLSCE 

LWÓW. (PAT) W niedzielę po południu 
wybuchł pożar w gminie Romanów w pow. 
Bóbrka, w zabudowaniach p. Hryniewicza. 
Pastwą płomieni padło 10 budynków gospo- 
darskich i trzysta stogów zboża. Tegoż dnia 
znów zbrodnicza ręka podpaliła folwark Ja- 
na Szeptyckiego w Dziewitakach, w pow. 
Bóbrka. 

KOŚCIELNY SPADŁ Z DZWONNICY 
ŁÓDŹ. PAT. — W dniu 22 zdarzył się 

w Łodzi niezwykły wypadek. Kościelny ko- 
ścioła N.M.P. Stawalski wchodząc na dzwon 
nicę, potknął się i spadł z czwartego piętra. 
Spadając zaczepił o balkonik trzeciego pię- 
tra, dzięki czemu doznał tylko ogólnego po- 
tłuczenia i złamania nogi. Przewieziono jego 
do szpitała. Życiu jego nic nie zagraża. 

2 ZA KORDONÓW 
DALSZE ARESZTY w KOWNIE 

W związku z zamachem na 
szefa policji aresztowano jeszcze 
dwie osoby ze środowiska Vol- 
demarasa. 

Niewykluczone jest, że w cha- 
rakterze świadka będzie przesłu- 
chany również prof. Voldemnras. 

LOTNICY LITEWSCY OPUŚCILI 
MOSKWĘ 

Lotnicy litewscy, którzy byli z wi- 
zytą w Sowietach, wystartowali do lotu 
powrotnego i w dniu wczorajszym opu- 
ścili Moskwę. 

W TALLINIE ARESZTOWANO 
FAŁSZERZY 

Policja estońska ujęła dwuch fałszerzy 

pieniędzy podrabiających korony estońskie., 

ROZMOWY ŁOTEWSKO- 
LITEWSKIE 

Przewodniczący łotewskiej delega- 
cji bawiącej w Kownie w celu zawar- 
cia umowy handlowej z Litwą odje- 
chał do Rygi, bowiem rokowania mię- 
dzy delegacjami zostały ukończone. 
EAT OPTS PIT T ESS NN SS 

Co mówi Szczawiński 
O ZARZUTĄCH WSPÓŁPRACY Z CZERE- 

ZWYCZAJKĄ. 

„Jako donieśliśmy, w wychodzącem w Pa 
ryżu piśmie „Obszczeje dieło* ukazał się ar- 
tykuł niejakiego Aleksiejewa, który m. in. 
zaznacza, iż znany aktor Wł. Szczawiński i 
śp. Niewiarowska w r. 1922. pozostawali na 
usługach Czeka. 

W związku z tem p. Wł. Szczawiński u- 
dzielił jednemu z pistn stołecznych  szcze- 
gółowych wyjaśnień, w których m. in. stwier 
dza iż żadnego Aleksiejewa nie zna i nie 
widział i że widocznie Aleksiejew jest agen- 
tem „Cz—ka” i w ten sposób rzucając ©- 
skarżenie na inne osoby pragnie siebie za- 
słonić. 

Dalej p. Szczawiński stwierdza, iż od ro- 

„ Komunikaty oraz 

  

TAJEMNICA BIEGUNA 
ODNALEZIENIE ZWŁOK INŻ. AN 
DREEGO PO 33-CH LATACH 

Wedle ostatniego doniesienia z 
Tromsoe, obóz szwedzkiego podróż- 
nika podbiegunowego Andree'go od- 
naleziono nie w Kraju Frarciszka Józe 
fa, lecz na wyspie Białej, leżącej pod 
80 stopniem szerokości północnej, mię 
dzy Szpicbergiem a Krajem Franciszka 
Józefa. 

Wiadomość o odnalezieniu zwłok 
Andree'go przywiózł żaglowiec „Ter- 
ningen*. Wedle opisów kapitana żaglo 
wca można przyjąć za pewnik, że An- 
dree nie uległ katastrofie balonowej, 
gdyż wszelkie oznaki wskazują, że w 
miejscu tem był założony obóz. Po te- 
go miejsca musiał Andree wraz z to- 
warzyszami dotrzeć pieszo albo na łód 
ce. Najprawdopodobniej jednak pie- 
szo, czego dowodem są zniszczone mo 
kasyny i inne przedmioty użytkowe. 
Andree którego zwłoki utrzymane są 
w najlepszym stanie, żył prawdopodo 
bnie najdłużej. Instrumenty naukowe i 
broń leżały koło niego. Ostatnie notat 
ki w dzienniku ekspedycyjnym pocho- 
dzą także od niego. On też sporządził 
prawdopodobnie prowizoryczny grób 
dia jednego ze swych towarzyszy, ce- 
lem ochrony zwłok przed pożarciem 
ich przez niedźwiedzie polarne. Częś- 
ci szkieletu jakie znaleziono w łódce, 
pochodzą prawdopodobnie z trzeciego 
członka wyprawy. 

Norweski podróżnik podbiegunowy 
dr. Knut Rasmussen, który znał się o- 
sobiście z Andree'm bardzo dobrze oś 
wiadcza, że jest możliwie, iż dziennik 
wyprawy zachował się dobrze i pismo 
pozostało czytelne nawet po tylu la- 
tach. Gdy Andree wystartował ze 
Szpicbergu w kierunku północnym, le 
ciał z szybkością około 35 km. na go- 
dzinę i spodziewał się za 24 godziny 
dolecieć do bieguna a za 80 do cieśni- 
ny Berynga. Krótko przed odlotem za- 
pytał Andree Fritjofa Nansena, jak za- 
patruje się na jego przedsięwzięcie i 
czy może mu podać dane dotyczące 
wiatrów na biegunie północnym. Nan- 
sen usiłował wówczas odwieść go od 
ryzykownej podróży uważając że ba- 
lon nie jest doskonałym środkiem loko 
mocji. Andree był jednak już tak dale- 
ko posunął przygotowania że nie mógł 
tej podróży zaniechać. Osobiście zresz 
tą pewny był iż wyprawa się powiedzie 
Dn. 30. 6. 1897 r. przy sprzyjającej 
pogodzie trzech bohaterów — Andree, 
Strindberg i Fraenkel — powierzyło 
swoje życie niedołężnemu  balonowi, 
który uniósł ich w krainę śmierci. 

Ostatnią wiadomość od inż. Andre- 
e'go otrzymał świat w sześć tygodni 
po jego ryzykownym starcie. Oto ry- 
bacy schwytali gołębia pocztowego, 
który przyniósł następującą wiado- 
mošč: 

„13 luty, 12 w poludnie, 82 st. sze- 
rokości północnej, 15 st. długości 
wschodniej. Pomyślny lot na wschód. 
Wszystko w porządku. Jest to mój trze 
ci gołąb pocztowy. Andree". 

Knut Rassmusen opowiada jeszcze 
iż kiedy był w Grenłandji skąd niedaw 
no powrócił, iż wówczas, iż w całko- 
wicie bezludnej północnej części Gren 
landji odnalazł u koczującego plemie- 
nia Eskimosów prymitywne sanie z na 
miotem, który był zeszyty z balonowe 
go płótna. Usiłując otrzymać w jaki- 
kolwiek sposób wiadomości o pocho- 
dzeniu owej powłoki balonowej, do- 
wiedział się Rasmussen iż kiedyś przed 
wielu laty spadli z nieba jacyć trzej 
ludzie, że mieli narzędzia, które zabi- 
jały zdaleka i że porzuciwszy wielkie 
zapasy, mieli się udać gdzieś w góry. 

Legenda o ludziach „którzy spadli 
z nieba* utrzymywała się w ciągu 
wielu lat wśród plemion Eskimosów. 
Czynione były nawet starania odnale- 
zienia śladów Andree'go — wszystko 
jednak było daremne, gdyż kilkunasto 
metrowe pokłady śniegu i lodów,daw- 
no zasypały już ślad istnienia nieustra 
szonego podróżnika. 

Jak dalej z Tromsoe donoszą, wy- 
ku 1919 do 21-go był w zespole Teatru Sta- prawa naukowa d-ra Horna, która od lodowcem wdół, niż rozbić "to co jest 

podstawą naszych niepowodzeń w kie- 

runku pacyfikacji i normalizacji sto- 

sunkow z Litwą Kowieńską, czyli wcie 

leńia w czyn ideałów tejże Ligi Naro- 

dów, . to jest że Liga Na- 

rodów w tej sprawie idzie po linji 

interesów niemieckich, a Niemcy poli- 
tykę litewską trzymają w ręku dla sza- 
chowania nas, a może trochę jako za- 
staw dla ewentualnych rokowań o ko- 
tytarz. Emancypacji polityki polskiej z 

niepowodzeń, w które wpadła, nie mo- 
żną zaczynać w Genewie. 

Przy obecnym układzie stosunków po 
Genewie niczego nie możemy się spo- 

Gziewać. Ale Marsz. Piłsudski przez 

przyjęcie premjerostwa chciał wyraź- 

nie Europie powiedzieć, że Polska na 

żadne dalsze ustępstwa nie pójdzie, że 

on swój cały w to angażuje prestiż. | 

to jest ten akt patrjotyzmu, który ka- 

żdy Polak powinien odczuć i zrozu- 

mieć. Cat. 

nisławskiego skąd ustąpił na skutek areszto- 
wania go przez czerezwyczajkę za to iż przez 
Edmunda Domańskiego członka polskiej mi- 
sji przesłał do kraju swoje oszczędności. 
Bolszewicy dowiedzieli się o tem od kierow- 
cy p. Szcz. u którego pracował agent czere- 
zwyczajki. 

Do wyjaśnień swoich p. Szcz. dołączył 
protokuł sądu koleżeńskiego zw. Artystów 
Polskich, który już raz nad podobnemi za- 
rzutami się zastanawiał. W r. 1922 p. Odro- 
wąż Szołatowski ogłosił w Kurjerze Warsza 
wskim list, w którym zarzucił p. Szczawiń- 
skiemu, że utrzymywał on kontakt z czere- 
zwyczajką, wypierał się polskości i t.p. 

Sąd koleżeński po zbadaniu świadków u- 
znał zarzuty za nieuzasadnione. 

nalazła 6 sierpnia obóz Andree'go, wra 
ca do Norwegji wraz ze znalezionemi 
zwłokami, na pokładzie parowca „Brat 
vaag". Przyjazd ich do Tromsoe spo- 
dziewany jest 10 września. W kiesze- 
ni Andree'go znaleziono oprócz dzien 
nika także pedometr, na którym wyry- 
te jest jego nazwisko. W ten sposób *^ 
identyczność znalezionych zwłok. nie 
ulega wątpliwości. 

NE



WIEŚCI Z BIAŁORUSI SOWIECKIEJ 
OLECHNOWICZE 

Posyłam wiadomości, które z za- 
granicy sowieckiej doszły do mnie. 
Ciekawe mogą być z tego względu, że 
pochodzą ze źródła oficjalnego t. į. 
od urzędnika sowieckiego, który zwie- 
dził w przeciągu lipca i sierpnia du- 
żo rejonów rolniczych nie tylko w jed- 
nym okręgu. Wiadomości tyczą się 
urodzaju, zbiorów i akcji t. zwanych 
„chlebozagotowok*, jak również przy 
gotowania w kołchozach pól pod za- 
siew oziminy. Proszony jestem, aby 

nie wymieniać rejonów i okręgów, 
gdyż to naprowadzić może władze so- 
wieckie na ślad skąd wiadoiności po- 
chodzą. Dziwnej bowiem taktyki trzy 
ma się rząd tego kraju „mlekiem i 
miodem opływającego*, który ma słu- 
żyć przykładem szczęśliwości proletar 
jatu, iż zdobycze swoje socjalne : 
państwo zazdrośnie strzeże, by broń 
Boże ktokolwiek „tajemnicy fabrycz- 
nej* nie przenikł. 

Stan urodzaju w całej S. Biał. mo- 
żna określić na: więcej niż średni — 
ozimin, mniej niż średni — jarzyn, zna 
cznie niżej niż średni — kartofli, zły 
Inu, dobry — łąk naturalnych i zły — 
koniczyny. 

Różnica pomiędzy okręgami  pół- 
nocnemi a południowemi jest znacz- 
na z przewagą na lepsze w rejonac' 
południowych, gdzie tegoroczna bez- 
śnieżna zima i ciepła wiosna mniej 
przyczyniły szkody, niż w rejonach 
okręgów północnych, gdzie wskutek 
braku śniegu jest dużo wymokłej 1 
wymarzłej oziminy. Winę za tak zwa 
ne „wymoczki'* oziminy ponosi zła 
uprawa roli, którą określa się prze- 
ciętnie na 50 proc. niżej przedwojen- 
nej. 

Mioóka, która już się odbywa, wy- 
kazały zły omłót i liche ziarno, — je-: 
dnocześnie dobry urodzaj na słomę. 

Organizacje okręgowe słaby om- 
łót tłumaczą niesprzyjającymi warun- 
kami atmosierycznemi, a więc Susza, 
która nie sprzyjała rozwojowi ziarna. 
Nie mniej jednak działają obniżająco 
wyjałowienie ziemi, liche ziarno siew 
ne ii powyżej wspomniana zła upra- 
wa szczególnie w okręgach  północ- 
nych o sapowatych  nizkich  grun- 
tach. 

Zbiór ozimin (jeszcze nie skończo- 
ny na północy), odbywał się w wa- 
runkach niesprzyjających, wobec de- 
szczy padających w przeciągu trzech 
tygodni. W wielu rejonach żyto po- 
rosło na polu w snopach — dając 
duże straty szczególnie w kołchozach, 
w których organizacja pracy stoi źle, 

a brak sezonowych rąk roboczych 
silnie dał się we znaki. Naogół nale- 
ży podkreślić, iż zła organizacja i brak 
rąk w sezonie zbiorów, są bolączka- 
mi wszystkich kołchozów, z przewagą 
niebezpieczeństwa dla okręgów pół- 
nocnych słabiej zaludnionych. Dużą 
też przeszkodą w idei kolektywizmu 
rolniczego stanowi senny i przygnę- 
biony bez najmniejszego 
nastrój kołchozników. 

Obecnie rozpoczyna się kampanja 
dostawy przez kołgasy — tak zwa- 
nych zbożowych wkładów, przez t. z. 
„czerwone obozy* dla swoich rejo- 
nów. Dostawa idzie niechętnie o ile 
ziarno jest suche, i w tym wypadku 
na szeroką skalę prowadzi się speku- 
lacja i sprzedaż prywatna. 

Chętniej jednak uskutecznia 
dostawa żyta do magazynów  rejono- 
wych mokrego już stęchłego, które- 
go w tym roku okaże się duża ilość. 
Liczy się przy tej dostawie na to, iż 
zgrzanie ziarna pójdzie na karb cia- 
snych, nieurządzonych i nieprzewie- 
trzanych magazynów zbożowych w 

których nawet dobre żyto nie da się 
przechować — a cóż mówić o zbioro- 

_ wych transportach. 
Budowa magazynów rejonowych, 

a właściwie przy szeroko zakrojonej 
kolektywizacji — elewatorów zbożo- 
wych, jest jeszcze jedną troską z 
której doskonale zdają sobie sprawę 
globalni budowniczowie S. Rosji! 

| Perspektywy na siew tegoroczny 
ozimin w kołchozach są groźne i klę- 
skowe. Tak zwany po  tutejszemu 
„Ozimy klin* — jeżeli nie zmniejszył 

się 

  

entuzjazmu 

się w porównaniu z rokiem ubiegłym, 
to jednak uprawa dużo pozostawia do 
życzenia. Wskutek upalnego i suchego 
lata, pierwsza orka odbyła się ze zna- 
cznem opóźnieniem. Późniejsze desz- 
cze nie sprzyjały uprawie. Orano w 
błocie, o włóczce nie można było my- 
śleć. Pole pod oziminę w kołchozach 
zarosło chwastami, a o tak zwanej or- 
ce pod „mięszanie'* jeszcze 15. VIII. 
nie myślano. — Perspektywa na na- 
wozy sztuczne jest słaba, obornika 
wywieziono w północnych rejonach 
prawie o 30 proc. mniej niż 1929—30 
r. Stan ten ulega zmianie na lepsze 
w okręgach południowych. 

    

Zbiór siana odbył się w  warun- 
kach niepomyślnych. Siano zebrano 
jako tako w gospodarstwach własnych 
W kołchozach przeważnie grzeje się 
w  stodołach. Ogólnie narzeka się 
na niedostarczenie soli, która w zbio- 
rowych bezpańskich gospodarstwach 
stała się przy zbiorach siana pana- 
ceum na wszelkie dolegliwośći pły- 
nące z ogólnego kołchoznego  bała- 
ganu. 

Wobec klęski ze zbiorem siana, 
prowadzi się dzisiaj agitację za zbio- 
rem otaw, czyli drugiego ukosu łąk, 
który jest marzeniem ściętej głowy w 
3/4 częściach S$. Białejrusi, i mógł się 
ten projekt wylęgnąć tylko w głowach 
teoretyków mińskich. Ogólnie zmniej- 
szone pogłowie bydła i koni, wresz- 
cie nadzieje na dalsze zbiory jarzyn — 
i większą ilość słomy żytniej są dzisiaj 
pociechą w katastrofie siennej kołcho- 
zów. 

Narazie poprzestaję na tych krót- 
kich wiadomościach, które starałem 
się przedstawić jaknajdokładniej prę- 
dzej na plus niż na minus. Mam je- 
szcze dużo notatek — jedne których 
opublikować w prasie nie magę— in- 
ne z których jeszce skorzystam i Wam 
przyślę przy najbliższej okazji iks. 

  

Bóle artre.     
   
     

     

    

Po użyciu soli 

owocowych га- 

wartych w 

Karposalu, 

Cena Zl. 4.00 

„Karpinskiego 

Już wkrótce największy przebój 
dźwiękowy 

$krzydiata Flota 
z RAMONEM NOVARRO 

w roli głównej. 
W kinie „Holiywood'* 
  

  

Dr. $Szabad-Gawrońska 
(choroby dzieci) W. Pohulanka 14. 
WARNA PZA chorych 
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Docent Uniwer. Wileńskiego Dr. med. 

Tadeusz Wąsowski 
powrócił. Ordynuje w chor. uszu, nosa 

i gardła, od 4 do 6. 
Jagiellońska 6 m. 1—tel. 16-22 0 
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Trzesienie ziemi pod 
Katowicami 

SPOWODOWAŁO KATASTROFĘ NA KOPALNI 

KATOWICE. (PAT) W dniu 25 bm. o godz. 11.50 na kopalni „Ниде- 
branńdt'* w Nowej Wsi na pokładzie „Gerhardt zawaliło się kilka chodników 
i filar. Przy katastrofie zostało ranaych 5-ciu ludzi, 9 zaś zasypanych. 

Z tej liczby wydobyto 3 osoby żywe, 6 zaś jest odciętych i niema na- 
dziei wydobycia ich żywych. Przyczyną katastrofy było gwałtowne wstrzą- 
Śnienie górotworu spowodowane trzęsieniem ziemi, które odczuto również i 
na powierzchni ziemi na dużej przestrzeni w Nowej Wsi, Kołchowiczach, Ka- 
towicach i w Radoszowych. 

  

Przed konferencją agrarną w Warszawie 
WARSZAWA. (PAT) W dniu 25 bm. odbyła się w gmachu Ministerst- 

wa Rolnictwa konterencja międzyministerjalna w sprawie międzynarodowej 
konierencji państw rolniczych. W koni erencji wzięli udział pp. ministrowie 
dr. Leon Janta - Połczyński, inż. Eugenjusz Kwiatkowski i prof. Witold Sta- 
niewicz. 

Na konierencji ustalono następujący skład delegacji polskiej na między 
narodową konterencję rolniczą: delegaci: minister rolnictwa dr. Leon Janta- 
Połczyński, minister przemysłu i handlu inż. Kwiatkowski i minister reform 
rolnych prof. Staniewicz oraz zastępca delegat wiceminister przemysłu i han- 
diu Franciszek Doleżal. Sekretarzem generalnym delegacji został Wincenty 
Jastrzębski, sekretarz komitetu ekonomicznego ministrów. 

PRZYJAZD DELEGACJI WĘGIERSKIEJ. 

W dniu 26 bm. o godz. 15.30 przybywa do Warszawy na międzynarodową kon- 
ferencję rolniczą państw Europy środkowej delegacja węgierska w osobach panów: wi- 
cemin. tolnictwa baron Pronayi, zastępca dyrektora departamentu ekonomicznego 
ministerstwa spraw zagranicznych Stefan Wiechler, radca MSZ Władysław de Welowich 
i sekretarz delegacji p. Jottel. 

ZAINTERESOWANIE PRASY ZAGRANICZNEJ. 

W związku z rozpoczynającą się w czwartek konierencją agrarną przybywają do 

Warszawy liczni przedstawiciele prasy zagranicznej. M. in. zgłoszony został przyjazd 

grupy dziennikarzy czechosłowackich. 

A WE 

Treviranus 0 swych wystąpieniach 
BERLIN. (PAT) W dniu wczorajszym na zebraniu w Bremie, minister 

'Treviranus wygłosił przemówienie, w którem m. innemi poruszył sprawę wy- 
stąpienia swego w dniu 10 sierpnia za rewizją granic polsko - niemieckich. 
Przemówienie to, oświadczył Treviranus, w Opinji zagranicznej wywołało 
tak głośne echo, ponieważ świat cały zdumiony był, iż przedstawiciel narodu 
bezbronnego, nie licząc się z brakiem sił w tymże narodzie, miał odwagę 
głośno wypowiedzieć to, co odczuwa. W dalszym ciągu przemówienia mini- 
ster podkreślił, że rokowania nad planem Younga powinny były rozpocząć 
się o rok później, niż to nastąpiło. Dziś już pozycja delegatów niemieckich 
wobec przedstawicieli mocarstw wierzycielskich byłaby zupełnie inna, po- 
nieważ delegacja niemiecka mogłaby liczyć na silne poparcie. ` 

Katastrofa bezrobocia w Niemczech 
BERLIN. (PAT). Prasa tużejsza publikuje dane liczbowe, dotyczące gwałtownego 

wzrostu bezrobocia w Niemczech w ostatnim czasie. W dniu 31 lipca liczba bezrobot- 
nych wynosiła 2,765.000 osób i wzrosła do dnia 15 sierpnia o 80.000. W ostatnim kwar- 
tale liczba pobierających zasiłki ubezpieczeniowe wzrosła o 28.000 do liczby 1.494.000; 
zasiłki kryzysowe pobiera obecnie nowych 17.000 robotników. Zapomogi więc wypła- 
cane są ogółem 1.915.000 osobom, co stanowi o 1 miljon więcej, niż w odpowiednim 
'okresie czasu ub. roku. Zapomogę ubezpieczeniową skreślono ostatnio 3.009 robotników 
którym upiynął termin uprawnienia do pobierania tego rodzaju zasiłku. W samym Ber- 
linie i prowincji brandenburskiej jest ponad 456.000 bezrobotnych, z czego oko.o 303009 
pobiera zasiłki. 

BEREDWROMUNEJA 

Udaremnienie zamachu na premiera 
egipskiego 

ALEKSANDRJA. (PAT) W poniedziałek udało się tutaj przeszkodzić zamierzone- 
mu, jak się zdaje, zamachowi 'na premjera*egipskiego Sidki - Paszę. W pociągu, odcho- 
dzącym z Aleksandrji do Kairu i wiozącym premjera natychmiast po odejściu pociagu 
z Aleksandrji aresztowano w korytarza wagonu pewnego osobnika symulującego, że 
należy do składu służby, który miał ukrytą naostrzoną siekierę. Po aresztowaniu zama- 
chowca stwierdzono, że jest to Sudańczyk Hussein - Taher, znany ze swej antyangiel- 
skiej działalności i będący synem Taher - Bey'a, byłego deputowanego, znanego znowu 
ze swych proangielskich tendencyj. 

Aresztowanie wywrotowców wBiałymstoku 
UCZEŃ TECHNIKUM ŻYDOWSKIEGO W WILNIE — ŁĄCZNIKIEM 

WYWROTOWCÓW. 

W związku z obchodem 10-lecia odparcia bolszewików z pod Warszawy człon- 
kowie partyj wywrotowych prowadzili akcję przygotowawczą celem urządzenia demon- 
stracyj antypaństwowych na terenie Białegostoku, Władze policyjne zarządziły obser- 
wację ruchliwszych członków partji komunistycznej, jak również lokalów konspiracyj- 
nych. W wyniku tych obserwacyj zatrzymano w lesie Zwierzynieckim niejakiego Web- 
mana, pełniącego funkcje technika partyjnego i Kaplanównę Belę. Dalsze obserwacje 
doprowadziły do aresztowania 3-ch młodocianych komunistów Guraji Szłomy, Farbera 
Samuela i Samolskiej Idy w chwili odbijania odezw komunistycznych na szapirografie. 

Przeprowadzona rewizja dała obfity plon w postaci korespondencji, bibuły agita- 
cyjnej oraz listów od przebywających w więzieniu członków partji. : 

W innym lokalu konspiracyjnym ujęto czionka okręgowego komitetu KPZB nieja- 
kiego Lizę Szapiro. Podczas tej rewizji wykryto archiwum komitetu okręgowego partji 
komunistycznej, szyfry oraz znaczniejszą sumę pieniędzy partyjnych. ) 

W związku z tą rewizją ujęto również łącznika partji, który przywiózł z Wilna 
większy transport bibuły. Jest to uczeń żydowskiej szkoły aaa w Wilnie Szprej- 
zegen Judel, pełniący funkcje te od dłuższego czasu, Bibulę agitacyjną skonfiskowano. 
Wreszcie na skutek uzyskanych materjałów aresztowano niejaką Kamińską  Szajndlę, 
którą przekazano do dyspozycji sedziego śledczego. 

NIECG 0 

Rozumie się samo przez się, że dekora- 

cja wnętrz wogóle, a meblarstwo w szcze- 

gólności, podlegało w drugiej połowie 19-go 

wieku tej samej ewolucji, a raczej tej sa- 

mej dekadencji, co architektura monumen- 

talna. Owa czcza paplanina wszelkich sty- 
lów historycznych, europejskich i egzotycz- 
nych, a właściwie tylko naśladowanie ich 

motywów zdobniczych bez wniknięcia w 

istotny charakter poszczególnych stylów, 

wytworzyła ogłupiający chaos form, nie ma 

jacych najmniejszego związku z duchem е- 

poki i psychiką jednostki. Owe zmieniające 

się prawie rokrocznie jak w kalejdoskopie 

„Style* mebli w ciągu niecałych lat 50-ciu 

przebiegły całą niemal historję sztuki, od 

Egiptu i Assyrji po Empire, od miejscowych 

tradycyj ludowych aż po Chiny i Japonię, i 

do dziś jeszcze po mieszkaniach starszego 

pokolenia pokutują meble podrabiane pod 

style wszystkich możliwych „Ludwików* 0- 

bok chińskich etażerek i parawanów. 

Najbardziej w tym okresie rozpanoszył 

się „pseudo - renesans* w jakiejś potwor- 

nej wprost parodji form i proporcji, w: inter- 

pretacji zwykłych rzemieślników bez smaku 
i kultury. Dzięki powodzi niezliczonych wy- 

dawnictw z „wzorkami* różnych stylów 

skomponowanie mebla (taksamo jak i bu- 

dynku) sprowadzało się do ślepego przery- 

sowywaniu dowolnych motywów i skleiania z 

nich przypadkowej całości. Zatracono przy- 

tem własna, charakterystyczną formę  me- 

bla, nie fatygowano się bowiem  kopjowač 

meble danej epoki stylowej, lecz motywy 

czerpano żywcem z architektury, wyrosłej z 
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kamienia i przeznaczonej na bytowanie pod 
gołem niebem: A więc stoły, fotele i szafy 
„Ozdabiane* były z reguły renesansowemi 
kolumnami, całkowitemi belkowaniami z try- 
glifami, szafy i piece wieńczone były gzym- 
sami( przeznaczonemi w architekturze do 
zabezpieczania ścian od zacieków) i szczy- 
tami świątyń lub kościołów. Natomiast wy- 
raz właściwy celowości i odrębnego cha- 
rakteru mebla czy sprzętu zaginął zupełnie 
w tem przedrzeźnianiu architektury. W po- 
równaniu z epokami poprzedniemi, aż do kła 
sycyzmu włącznie, był to stanowczo upadek, 
— dowód jaskrawy zamierania żywotności 
tradycji renesansowych i artystycznych wo- 
góle. Rażący ten brak pomysłowości i sma- 
ku starano się zatuszować nadmierną ilością 
ozdób i szczegółów, stąd to przykre przeła- 
dcwanie drobiazgowemi upiększydełkami, 
krzyczącemi w jazgotliwej kakofoniji. 

Na ilustracji (wnętrze sali pałacu  pre- 
zydjalnego w Berlinie z końca 19-go w.) wi- 
dzimy stosunkowo najprzyzwoitszy, bardzo 
umiarkowany „Pseudo - renesans" w meb- 
lach i dekoracji ścian i stropu, a jednak i tu 
rzuca się w oczy przeładowanie szczegóła- 
mi, wziętemi wprost z książki, a nie wypły- 
wającemi z jednolitej koncepcji artystycznej. 

Owa sarabanda stylów zdemoralizowała 
wprost publiczność; wmówiono w nią, że 
nie może ona polegać na własnym smaku, 

lecz musi na dzieła sztuki patrzeć przez lu- 

pę sztuki i „znać się" na stylach. Dlatego 
mówimy tu o stylach. 

Prof. ]. Kłos. 

  
  

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
25 sierpnia 

Front północny. Na odcinku — 5-е] 
armji dalsze likwidowanie błąkających 
się resztek nieprzyjaciela. 

Front środkowy. Oddziały  nie- 
przyjaciela, które w dniu wczorajszym 
atakowały 4-tą naszą armię pod Kol- 
nem, nie mogąc złamać jej uporu 

przeszły granicę niemiecką, gdzie zo- 
slały rozbrojone i internowane. Zdo- 
bycz 4-ej armji od 16 do 25 sierpnia 
wynosiła: 24.000 jeńców, 93 dział, 30 
jaszczy, 483 karabinów maszynowych, 
102 kuchnie polowe, 1 aeroplan, kil- 
ka tysięcy koni i wozów, kilka szta- 
bów armji, dywizyj i pułków z kance- 
larjami. 

2-a armja: 3-a dywizja piechoty 
wykonała wypad na Kobryń biorąc 
przeszło 1.000 jeńców. W walkach, ja- 
kie się z zaskoczonemi oddziałami 
sowieckiemi zawiązały, polegli do- 
wódca i szef sztabu 57-ej dywizji so- 
wieckiej, rozbitej jak wiadomo, w 
pierwszym dniu kontrofenzywy. 

1-a dywizja piechoty legjonów za- 

jęła o godzinie 4-ej bez walki Gra- 
jewo. 

Front południowy. Oddziały ukra- 
ińskie na Dniestrze, od granicy ru- 
muńskiej do Halicza włącznie, w więk- 
szych skupieniach około Tłumacza, 
Tyśmienicy i Chryplina. 

Część 12-ej dywizji piechoty zdo- 
były Przemyślany, musiała je jednak 
wobec przewagi nieprzyjacielskiej — 
opuscić. 5-a dywizja piechoty toczy za 
cięte walki na wschód od Lwowa. 

* 

Po ukończeniu bitwy warszawskiej 
w linjach 25 i 26 sierpnia zapanował 
na froncie północnym względny spo- 
kój, trwający aż do rozpoczęcia wiel- 
kiej bitwy nad Niemnem  *w drugiej 
połowie września 1920 roku. 

Punk ciężkości działań przenosi się 
w tym okresie na południe. 

Dalsze komunikaty historyczne wy- 
dawane będą — czasowo — w zależ- 
ności od ważniejszych wydarzeń na 
tym froncie, aż do rozpoczęcia bitwy 
niemeńskiej. 
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RZUT OKA SPORTOWY — 
Rozgrywki ligowe są w tym roku 

mniej, pasjonujące niż zwykle. Wisła 1 
Warta są w słabej formie: wygrywa- 
ja, ale nieprzekonywująco. Wisła np. 
ze słabym ŻKS osiągnęła u siebie w 
domu wynk 1:0, Warta z Ruchem w 

" Wielkich Hajdukach 2:1 — to są fuk- 
_ sowe wyniki, drużyny te są znacznie 

gorsze niż w zeszłych sezonach. Cra- 
covia trzyma się na czele i ma chyba 

- największe szanse zdobycia  mistrzo- 

stwa. Kossok strzela parę bramek na 
każdym meczu (jak dotąd jest on kró- 

 lem strzelców), obrona nie puszcza 
_ wele więc jakoś to idzie. A 

''_ Legja ma coraz mniej pretensji — 
t przegrała już 2 mecze (z Polonją i 

Garbarnią), przegra z pewnością jesz 
cze niejeden. Choć klub ściąga graczy 
, całej Polski, daje im doskonałe po- 
sady po 500 — 800 zł. i możność nie 

_ robienia niczego poza trenowaniem— 
_ poziom się nie podnosi. Próżniactwo i       

  ine 

pieniądze nie wystarczają snać, by z 
przeciętnego grajka zrobić mistrza. Le 
gja jest wielce niepopularną drużyną— 
w Warszawie gdy strzelają jej bramkę 
oklaski są stale żywsze niż gdy uda 
się to Łańce czy Nawrotowi. 

Powszechne jest mniemanie, iż pił 
karze są durniami. Niema reguły bez 
wyjątku, więc i tutaj... Teraz, gdy ucz- 
niom zabraniają w szkołach grać w 
foot - ball, gdy wzrasta ilość klubów 
robotniczych (w Warszawie np na 70 
parę klubów 60 parę składa się wyłą- 
cznie z absolwentów szkół powszech- 
nych), poziom piłkarzy rzeczywiście 
nie jest wysoki. 

Kiedyż zresztą taki solidny piłkarz 
ma czas na intelektualne ćwiczenia? 
W niedzielę gra mecza, poniedziałek, 
wtorek — leczy kontuzje, środa — roz 
pamiętywuje swe czyny na boisku, 
czwartek — trenuje, piątek, sobota —— 
myśli o meczu w nadchodzącą niedzie- 

lę i denerwuje się. W międzyczasie 
ciągle obcuje z kolegami z drużyny, 
dysertując z nimi, rzecz prosta, nie o 
wyższości metody herrystycznej nad 
daltońską, ale po przewadze gry wol 
leyowej nad ciągłem stopowaniem. 

Charakterystyczną rzeczą jest, iż 
ze wszystkich AZS-ów w Polsce, a 
jest ich przecie siedem, tylko dwa — 
w Warszawie i Lublinie — posiadają 
sekcje piłkarskie. 
jak Kraków, Poznań i Lwów zamało 
jest studentów, by sformować dobrą 
drużynę — ci co grają muszą zatem 
zasilać inne kluby. 

Już to studenci nie popisują się 
obecnie wyczynami sportowemi. AZS 
warszawski był do niedawna  bez- 
sprzecznie pierwszym klubem w Pol- 
sce. Bezkonkurencyjny w hokeju, naj- 
lepszy w pływaniu, najlepszy w lekkiej 
atletyce, jeden z najlepszych w wioś- 
larstwie, w szermierce, foot - balu, te- 
nisie i grach sportowych dobry chwi- 
lami doskonały — AZS  przyćmiewał 
wszystkie inne kluby. Dziś świetność 
ta chyli się powoli do upadku. W lek- 

W takich miastach 

kiej atletyce, o ile dawne asy w ro- 
dzaju  Konopackiej i Kostrzewskiego 
nie startują, pierwsze miejsca są łu- 
pem innych, Wioślarze dostali w łeb; 
nie zdobyli ani jednego - mistrzostwa 
Polski, a obecne regaty o mistrzostwo 
Europy, gdzie dwójka poznańska za- 
jęła pierwsze miejsce, wskazują wy- 
raźnie, iż dobrzy wioślarze w Polsce 
są — tylko nie w AZS-ie. 

Pływacy w zeszłą niedzielę przeko 
nali się również, iż są od nich lepsi. 
Ani, jednego pierwszego miejsca, w 
ogólnej klasyfikacji — trzecie, za Cra- 
covią i Giszowcem. Prawda, że brako 
wało Bocheńskiego, któryby wygrał 
napewno setkę, dwieście metrów a mo 
że i 400, oraz wzmocniłby kolosalnie 
sztafety Bocheński przysporzyłby Azs- 
owi punktów odbierając jednocześnie 
Kotowi, grubemu studentowi ze Lwo- 
wa, członkowi Cracovji, który wywal 
czył dła swego klubu 4 perwsze miej- 
sca (100, 200, 400, 1500° "ntr.) t.j. 52 
punkty, nie licząc sztafet w których 
grał również pierwsze skizypce. 

Poza Kotem bohaterami mistrzostw 

pływackich byli Kaputek, ustanawiają 
cy nowy rekord w stylu klasycznym, 
Karliczek — nowy rekord na wznak, 
Jarkulinówna — 2 rekordy, wszyscy 
ze Sląska -— mają tam basen zimowy 
i dlatego leją latem wszystkich. : 

Kto chce mieć dobre wyniki musi 
trenować przez okrągły rok—to  Za- 
sada niewzruszona. Wdać zresztą jak 
poprawiają się ci co mają możność tre 
nować zimą i jak dystansują tych co 
zażywają snu niedźwiedziego. Pływa- 
cy śląscy i krakowscy górą — bo pły- 
walnia kryta stoi do ich dyspozycji. 

Szamota jest mistrzem kolarskim 
na torze — całą zimę spędza w Pary- 
żu. Stolarow Maks poprawił się w 
tym roku o klasę — gdy Warmiński 

et. Co grali w hokeja, on trenował w 
Berlinie z Najuchem. 

©. Pływalnia kryta jest ostatecznie 0- 
siągalna przez każdy większy ośrodek, 
alę korty tenisowe — to już bardzo 
kosztowna imprezaTo też ci tenisiści 
będą się wyrabiać na klasy którzy bę- 
dą mogli zafundować sobie paromie- 
sięczny wyjazd zagranicę. 

_ Zatem bogatsi będą supremować? 
A no to naturalne. Coby się nie mó- 
wiło sport w niektórych odmianach 
jest drogą zabawą. W foot - ballu zdol 
ny ulicznk może dojść do reprezentan- 
ta państwa: będzie kopał gdzieś boso 
za bramką, zauważą go, wciągną do 
klubu, dadzą buty, wyekwipują — zro 
bi nawet życiową karjerę. Pływanie 
jest jeszcze prostsze — byle wejść do 
wody i mieć talent, reszta się zrobi. 

W tenisa trudno zacząć grać bez 
pieniędzy. Znakomita większość asów 
to bogaci chłopcy: Lenglen, Lacoste, 
Borotra, Tilden Austin Morpurgo i set 

ki innych mieli bardzo, bardzo zamo- 
żnych rodziców. ь 

Jednak dwaj najwięksi mistrzowie 
dzisiejsi Cochet wśród amatorów i Ko 
żeluch wśród zawodowców zaczęli 
karjerę od podawaczy piłek — i do- 
bili się sławy i pieniędzy. 3 

Wiec? 

Więc prawdziwy, wielki talent za- 
wsze się wybije. Karol. 

— 

 



Wszystkie organizacje kierowane 
przez Związek Pracy  Mocarstwowej 
używają chorągwi z wyhaftowanym 
starym, historycznym herbem państwa 
Polskiego, to jest czteropolową tar- 
czę z Orłem na prawo u góry i na le- 

wo u dołu i krzyżującym się z Pogonią” 
W. Ks. Litewskiego. To jest ten znak, 
pod którym zwyciężaliśmy, gdy by- 
liśmy mocarstwem, znak, który powie- 
wał ponad północnemi granicami bał- 
tyckiemi i który znają i pamiętają 
Dzikie Pola, aż hen po brzegi Czarne- 
go Morza. 

( W ubiegłą niedzielę, w Spale na 
111 u pierwszego gospodarza 

  

  

P. Rowmund Piłsudski 
| sekretarz generalny związku Pracy Mo- 

| „ carstwowej. 

Rzeczypospolitej wyróżniały się dru- 
żyny ludowe Polski mocarstwowej, 
organizowane przez Z. P. M. Na 12 ty- 
sięcy ogólnej liczby uczestników te- 
go pięknego obchodu, drużyny ludo- 
we mocarstwowców reprezentowane 
były w ilości półtora tysiąca ludzi, w 
tem było 15 sztafet pieszych i rowe- 
 rowych. Sztafetami nazywamy grupy 
ludzi, którzy pieszo, lub na rowerach 
przybyli do Spały wprost z miejsca 
swego zamieszkania. Taka sztafeta li- 
czy zwykle tylko od 7 do 15 ludzi gdyż 
Oczywiście większość woli jechać ko- 
leją. Sztafety naszych drużyn liczyły 
około stu ludzi. 

Co głównie mnie ucieszyło, to wi- 
dok Rusinów i Białorusinów wśród 
tych drużyn. Zgodnie z naszą ideolo- 

.. а, г poglądem, że „Polska, to wiel- 
/ka rzecz“, że nie ogranicza się tyl- 
ko do terytorjów, na których lud mó- 
Wi po polsku, mocarstwowcy przypro- 
wadzili na pokłon najwyższemu przed- 
stawicielowi państwa drużynę ukraiń- 
ców z powiatu Stanisławowskiego i 
drużynę Białorusinów z pow. Wilej- 
skiego. Na czele tej ostatniej stał du- 
chowny prawosławny o. Różycki. 

Inspekcję obozu ludowych drużyn 
mocarstwowych odbył minister rolni- 
ctwa p. Janta-Połczyński, a defiladę 
1 sztafety przyjął w imieniu Prezyden- 

Rzeczypospolitej generał Dreszer. 
.. Po uroczystościach w Spale mie- 
Išmy następującą rozmowę z zastęp 

cą sekretarza generalnego związku 
Tacy Mocarstwowej p. Jerzym  Ge- 
rojciem. Związek będący organiza- 

Cją ludzi młodych o wyrobionej ideo- 
ogji, kieruje, dostarcza instruktorów i 
Współpracuje z czterema większemi 
liczbowo organizacjami t. j. 1) druży- 
nami ludowemi Polski Mocarstwowej, 

) Legją Mocarstwową, 3) Kołami fa- 
btycznemi Zw. Pr. Mocarstw. oraz 
wreszcie 4) Akademicką Myślą Mo- 
carstw. Prezesem Z. P. M. jest obecny 
wojewoda poznański Roger hr. Ra- 
Czyński, urzędującym wiceprezesem, 
Poseł Tadeusz Morawski, generalnym 
sekretarzem jest inicjator powstania 

iązku Pracy Mocarstwowej i zało- 
życiel „Myśli Mocarstwowej* p. Row- 
mund Piłsudski, znany czytelnikom 
„Słowa* z artykułów u nas zamieszcza 
nych, bardzo czynnymi w tej pracy są 
P.p. Wilnianin poseł Podoski i hr. Ar- 
tur Potocki z Krzeszowic. Pan Gedrojć 
z którym rozmawialiśmy, prócz funkcji 
zastępcy Sekretarza, jest jeszcze pre- 
zesem komitetu wyk. Myśli Mocarstwo 
wej i prezesem drużyn ludowych, któ- 
re w danej chwili były dla nas naj- 
aktualniejsze. To też zaczęliśmy naszą rozmowę 0d drużyn: 

Staramy się przedewszystkiem 
objąć naszą pracą tereny najbardziej 

| zagrożone. To też mamy nasze oddzia- 
ły na Śląsku, mamy na Pomorzu. Na 

$ląsku pracujemy . w powiatach Świę- 
tochłowickim i Tarnowskich Górach. 

województwie poznańskiem mamy 
Wszystkiego 5 tysięcy członków zor- 
£anizowanych w 164 oddziałach. Rów- 
lież w województwie Iwowskiem po- 
say naszą Organizację we WSZy- 
Stkich powiatach. Nie znaczy to, abyš- 
MY nie pracowali w centrum Polski. 
ochodzimy tu nawet do świetnych 

 Bdzieniegdzie rezultatów. Tak np. w 
Okręgu spalskim poza drobną grupką 
»Wyzwolenia* nasze drużyny są jedy- 
hą organizacją włościańską, W innych 
Województwach mamy także mniejsze 
lub większe nasze oddziały, 

|| — Co stanowi treść pracy drużyn 
ludowych? 

— Szerzymy ideologię wspólnego 
ontu rolniczego. W naszych druży- 
ach pracują razem włościanie z zje- 
ianami. Wzorem pod tym względem 
st p. Jerzy Turno z Odalanowa w 
oznańskiem. Organizujemy  konkur- 

i 
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sy hodowlane, konkuhsy rolnicze, pola 
doświadczalne, świetlice, odczyty, po- 
gadanki. Dn. 29 czerwca b. r. był nasz 
zjazd. Na zjazd ten powitalną depeszę 
nadesłał Marszałek Józei Piłsudski. 

Od kiedy istnieją drużyny ludowe 
Polski Mocarstwowej? 

Dopiero od maja b. r. 
— To jest, jak na taki krótki prze- 

ciąg czasu eiekt pracy kolosalny. 
— Ja także tak myślę. 
— Przejdźmy teraz do Legji Mo- 

carstwowej. Gdzie Panowie posiadają 
jej oddziały i jaki element się do niej 
garnie? 

— Oddziały mamy w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu, Włocławku, So- 
snowcu, i Zagłębiu Dąbrowskim, Lu- 
blinie, Kaliszu, Piotrkowie, Radomiu, 
Bydgoszczy, Inowrocławiu i Gdyni. 

A na ziemiach wschodnich? 
— Tylko na ich pograniczu, bo w 

Białymstoku, mamy oddział Legji z 
pułk. Żukotyńskim na czele. Liczeb- 
ność oddziałów jest różna. Najsilniej 
szy to Warszawski, liczy 1410 ludzi, 
potem idzie Poznań i Kraków z 500 
ludźmi, w Gdyni mamy 400, mniej-, 
sze ośrodki mają przeciętnie 250. Po- 
zatem w licznych miastach i miastecz- 
kach, których tu nie wymieniłem, ma- 
my drobne grupy naszej Legji od 10 
do 60 ludzi. Do Legji zgłasza się naj- 
chętniej młodzież rzemieślnicza, termi- 
natorzy od krawców, szewców, stola- 
rzy. Starszych od lat 20 nie przyjmu- 
jemy. Kładziemy nacisk na pracę kul- 
turalną. W naszych świetlicach chłop- 
cy posiadają samorząd. W ciągu obec 
nych wakacyj mieliśmy obozy letnie w 
trzech miejscach: w Małej Wsi pod 
Warszawą, w Dzikowie, w Małopol- 
sce i w Rogalinie pod Poznaniem. 
nosiły one charakter wypoczynkowy. 
Było tam dużo odczytów i pogadanek. 
Chłopcy zgłaszali się na nie z wielką 
radością. 

Co najważniejsza — powiada p. 
Gedrojć — to, że Legja Mocarstwowa 
nie korzysta z żadnych najmniejszych 
subwencyj państwowych. Cały nasz 
byt opieramy na składkach, względnie 
zapomogach osób prywatnych. 

Starsza młodzież, jakkolwiek w in- 
nej klasie społecznej, — organizuje 
się w „Myśli Mocarstwowej“ — sto- 
warzyszeniu akademickiem. [est to sto 
warzyszenie zupełnie autonomiczne, 
jakkolwiek związane z nami wspólno- 
tą ideologji, czasami także przez pra- 
cę tych samych ludzi. Ja naprzykład, 
— mówi p. Gedrojć, — jestem preze- 
sem komitetu wykonawczego „Myśli 
Mocarstwowej*. W Warszawie, pod- 

  

czas ogólno-akademickich wyborów 
nasza organizacja zyskała 1000 gło- 
sów, a w Poznaniu poza młodzieżą 
endecką jesteśmy wogóle tylko my. 
Drobne bowiem grupki demókratycz- 
ne są w stanie całkowitej likwidacji 
jakichkolwiek wpływów. W Poznaniu 
więc na wałnem zebraniu Bratniej Po- 
mocy zostaliśmy coprawda przez en- 
deków zwyciężeni, lecz większością 
minimalną, bo 36 głosów. 

„Myśl Mocarstyowa* posiada też 
swoje ekspozytury zagranicą i prowa- 
dzi tam bardzo pożyteczną robotę. Pan 
Rowmund Piłsudski, przez lekarzy na 
pewien czas wysłany do Szwajcarii, 
wykorzystał ten okres dla zorganizo- 

POD ZNAKIEM ORŁA i POGONI 
wania środowiska ,„Myśli Mocarstwo- 

j w Wiedniu, Grenoble, Nancy, 
w Jamblox (Belgja) gdzie jest 

oła rolnicza. Tu nasza młodzież pra 
cuje wśród emigracji robotniczej i rol- 
niczej i przeciwstawia się wpływom 

   

komunistów w tych sferach. Komuni- 
ści kładą wielki nacisk na pracę wśród 
Polaków zagranicą. We Francji spoty- 
kałem nawet „„Mumanitć* wydawaną 
w języku polskim. 

Przejdźmy teraz do ostatniego dzia 
łu naszej pracy do „Kół fabrycznych 
Zw. Pracy Mocarstwowej*. Organizu- 

= 

  

P. Jerzy Gedrojć 
zastępca sekretarza generalnego zwiazku 

Pracy Mocarstwowej 

jemy robotników i i organizujemy per- 
sonel techniczny w kołach równole- 
głych. Mamy takie koła w 15 fabry- 
kach. Nie cieszymy się specjalną przy- 
chyłnością wśród naszych przemysłow 
ców, ponieważ namiętnie zwalczani 
przez P.P.S., N.P.R. i t. d. często sły- 
szymy od przeciętnego przemysłowca: 
„Ja się muszę liczyć z tą partją, która 
cpanowała robotników mojej tabryki". 
Możeby ten stosunek do nas się zmie- 
niłł gdyby zamiast organizować ro- 
botników — organizowalibyśmy łami- 
strajków. Tego jednak nigdy czynić 
nie będziemy. Prezesem kół fabrycz- 
nych jest to Wojciech Biesiadecki. 

— Jaką prasą rozporządzają pano- 
wie w swej pracy. 

Dia Legji Mocarstwowej wydaje- 
my perjodyk specjalny: „Mocarstwo- 
wiec”, koła fabryczne mają swoje pi- 
smo: „Głos fabryczny”, które rozcho- 
dzi się w ogromnej ilości egzemplarzy. 
Dla kół ludowych wydajemy tygodnik 
„Zielona Gromada“ — tygodnik i 
„Młody front ludowy*. Wreszcie Myśl 
Mocarstwowa ma swoje pisma, które 
jednak dotychczas wychodziły jako 
dodatek jedno przy „Dniu Polskim* w 
Warszawie, drugie przy „Dzienniku 
Poznańskim". Z nastaniem obecnego 
roku akademickiego pisma te usamo- 
dzielnią się. 

Na tem skończyliśmy rozmowę z p. 
Gedrojciem. Jak widzimy  ideologja 
mocarstwa Polski zyskała sobie po- 
ważną podporę w Związku Pracy Mo- 
carstwowej prowadzącym tak liczne 
prace na tylu terenach a przed ener- 
gią i wiarą jej kierowników bezwzględ 
nie należy schylić czoło. 

VAAT MOPE S ROA S TR T PSS EISS ATS SSE 

Skutki niebywałej ulewy 
WODA ZALAŁA OGRODY NA UL. SENAT! ORSKIEJ WDZIERAJĄC SIĘ 

DO MIESZKAŃ. 

W niedzielę przed strumienie 
wody spływające od oe poło- 
żonej ulicy Borowej, poczęły zalewać tere- 
ny położone w pobliżu posesji Nr. 21 przy 
ulicy Senatorskiej wdzierając się do miesz- 
kania p. Czerniawskiego, kierowcy samocho- 
dowego i p. Naruniec, pracowniczki szpitala 
wojskowego, grożąc jednocześnie innym po- 
bliskim posesjom. 

W chwili katostrofy układano się do 
Snu, więc niebezpieczeństwo powodzi spo- 
tęgowane jeszcze tem, że nastąpiło to nocą, 

wywołało zrozumiałą panikę. 
„Na gwałt poczęto wynosić z zalanych 

mieszkań ruchomości i czynić próby, wstrzy 
mania powodzi. 

Zaalarmowano również straż ogniową, 
która nie mogła jednak nic pomóc bowiem 
okazało się, że woda niema nigdzie ujścia z 
powodu zasypania rowu  odwadniającego, 
biegnącego przez ogród. Musiano więc ogra 

niczyć się do wypompowywania wody, co 
trwało całą noc aż do czasu, gdy deszcz 
cokolwiek się zmniejszył i woda opadła. 

Na miejsce powodzi przybędzie komi- 
Sja miejska, która orzeknie, czy zasypany 
przez p. Radwiłowicza, wiaściciela posesji, 
rów, faktycznie jest niezbędny i czy nie mo- 
żna w inny sposób zabezpieczyć posesję od 

niebezpieczeństwa zalania, co może zawsze 
się zdarzyć w okresie długotrwałych  de- 
szczów lub roztopów wiosennych. 
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W czasie ulewy, która przeszła tej nocy 
nad miastem i okolicą spadło kilka piorunów 

Jeden z piorunów uderzył w skład z drze 
wem przy szpitalu zakaźnym na ulicy Grodz 
kiej 10 (Zwierzyniec) wzniecając pożar. 

Zerwane przez wichurę przewody elektry- 
czne szpitala usiłował usunąć robotnik Jan 
Swiboda, co spowodowało, że uległ on cięż 
kiemu porażeniu. 

Niszczycielski huragan nad gminą graużyską 
W nocy z 23 na 24 bm. nad gminą graużyską w powiecie oszmiańskim 

przeszedł niezwykłej siły huragan, który wyrządził bardzo znaczne szkody. 
Szałejąca wichura zniszczyła całkowicie część wsi Kozarewo, gdzie 

zburzeniu uległo kilkadziesiąt budynków należących do 10 gospodarstw 
chłopskich, znosząc domy mieszkalne, rujnując stodoły, spichrze i inwentarz 
rolny. Normalna komunikacja z miejscowościami nawiedzionemi huraganem, 
uległa przerwaniu. Nadchodzą wieści, 
dzo duże. 

że są ofiary w ludziach. Straty są bar- 

Na tropie tajemniczej zbrodni 
TRUPA MĘŻCZYZNY WYKOPANO KOŁO KOSZAR SNIPISKICH. 
Wczoraj rano robotnicy pracujący na robotach ziemnych wpobliżu ko- 

szar 1 ppleg. na Snipiszkach dokonali strasznego odkrycia. Mianowicie przy. kopaniu dołów natrafiono na zwłoki jakiegoś mężczy- zny, będące jaż w stanie rozkładu, 
dujące się w ziemi od 2 — 3 fat. 

Powiadomiono o tem władze policyjne i žandarmerję, wiązać zagadkę śmierci nieznajomego mężczyzny. 

a więc niemożliwe do rozpoznania i znaj- 

które usiłują roz 

Zarządzone natychmiastowe oględziny miejsca gdzie zwłoki wykopano 
stwierdziły, że trup był ułożony w 
szczątki kocu wojskowego, 

pozycji siedzącej. Znaleziono przy tem 
co nasuwa pr: zypuszczenie, że zamordowanym 

(bo okoliczności tylko na to wskazuja) był żołnierzem. 

  

a 

miki carski 

OLGIERD POMIAN-POŻERSKI 
GENERAŁ BRYGADY 

Dowódca 20 Dywizji Piechoty w Baranowiczach, Generał Inspekcjonujący z ramienia G. I. S. Z., były Dowódca 
Obszaru Warownego i Komendant Garnizonu Wilno, kawaler orderów: Virtuti Militari, Komandorii „Polonia & 
Restituta, Czterokrotnego Krzyża Walecznych, Złotego Krzyża Zasługi i Komandorji Wielkiej Gwiazdy Rumunii. 

Prezes i Członek wielu Instytucyj społecznych i dobroczynnych. 

Zmarł dnia 23 sierpnia 1930 r. w Obozie Ćwiczeń Leśna. 
Nabożeństwo Żałobne odbędzie się dnia 26 sierpnia o godz. 10-ej w kościele Garnizonowym 

w Baranowiczach. Wyprowadzenie zwłok z Baranowicz do Wilna tegoż dnia o godz. 16-ej z kościoła Gar- 
nizonowego (na st. Baranowicze-Osobowe). 

„ Dnia 27-go sierpnia o godzinie 10-ej Msza Św. Żałobna w kościele Garnizonowym w Wilnie, po 
Mszy Św. eksportacja zwłok na cmentarz po-Bernardyński do grobu rodzinnego 

Pozostali w nieutalonym żalu MATKA, ŻONA, SYNOWIE i BRAT. 

  

Olgierd POMIAN-POŻERSKI 
Dowódca 20 Dywizji Piechoty w Baranowiczach, 
Obszaru Warownego i Komendant Garnizonu Wilno, 
stituta“, Czterokrotnego Krzyża Walecznych, Złote 

Prezes i Członek wielu ins 

Generał Brygady 

Zmarł dnia 23 sierpnia 1930 r. w Obozie Ćwiczeń Leśna. 
Nabożeństwo Żałobne odbędzie się dnia 26 sierpnia o godz. 10-ej w kościele Garnizonowym w Baranowiczach. Wy- 

prowadzenie zwłok z Baranowicz do Wilna tegoż dnia o godz. 16-ej z kościoła Garnizonowego (na st, Baranowicze-Osobowe). 
Dnia 27 sierpnia o godzinie 10-ej Msza w. Żałobna w kościele Garnizonowym w Wilnie, po Mszy Św. eksportacja 

zwłok na cmentarz po-Bernardyński do grobu rodzinnego. 

Generał Inspekcjonujący z ramienia G. I. S. Z., były Dowódca 
kawaler orderów: Virtuti Militari, Komandorji „Połonia Re- 

go Krzyża Zasługi i Komandorji Wielkiej Gwiazdy Rumunii. 
tytucyj społecznych i dobroczynnych. 

Sztab Dywizji, Dowódcy Oddziałów, 
Korpusy Oficerskie i Szeregowi 20 Dywizji 

  

Oficerowie i dostawca policji przed sądem 
Przewód sądowy w procesie komisarza 

Iwanowa, dostawcy Bursztejna i b. aspiran- 
ta Rodziewicza został zamknięty po wyczer- 
paniu listy świadków, orzeczeń ekspertów i 
przemówieniu stron, t.j. prokuratora Rutkie- 
wicza i obrońców Szyszkowskiego (Iwano- 
wa), Muchanowa  (Rodziewicza) i Engla 
(Bursztejna). 

Po za zeznaniami świadków - funkcjonar 
juszów policji, którzy dawali wyjaśnienia co 
do sposobów prowadzenia spraw gospodar- 
czych w komendzie wojewódzkiej policji i 
w jaki sposób musiano załatwiać zawiłe i 
zrozumiałe jedynie dla fachowców formalno 
Ści buchalteryjne przy przyjmowaniu dostaw 
zasługuje na podkreślenie zeznanie delegata 
kontroli państwowej p. Kwasowca, który 
stwierdził foryto'wanie Bursztejna jako do- 
stawcy furażu przez zbyt wysokie ceny, ja- 
kie mu płacono. Np. za słomę płacono mu 

o 300 proc wyżej od cen rynkowych, jak 
również potwierdził okoliczności znane już 
z zarzutu oskarżenia. 

Inni świadkowie stwierdzili, że sposób 
gospodarki w kom. woj. był niezwykle chao 
tyczny i niedbały. 

Orzeczenie eksperta - buchaltera p. Ka- 
nisa wypadły dla oskarżonych niekorzyst- 
nie (prócz Rodziewicza). 

W czasie wyjaśnień eksperta wyszło na 
jaw, że Bursztejn miał jakieś stosunki natu- 
ry pieniężnej z ówczesnym zastępca komen 
danta wojewódzkiego P.P. Kumusińskim i że 
to właśnie pozwoliło Bursztejnowi otrzymać 
dostawy. 
Świadkowie niechętnie o tem wspominają 

więc trudno ustalić jak *a faktycznie kwe- 
stja ta się przedstawia. 

Wyrok w przykrej tej sprawie ma być 
ogłoszony dziś o godzinie 13. 

  

  

RONIKA 
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26 Dziś W, słońca o godz. 4 m.35 

Ireneusza 
Jutro 

IRel. šw.Kazimį 

Z. słońca o godz, 6 m. 39 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologfi U.S.B, 
w Wilnie. 

z dnia 25. VIII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 764 

Temperatura średnia MAZ 

Temperatura najwyższa -1-26 
Temperatura najniższa -l- 11 
Opad w milimetrach: 2 

Wiatr IPON OR 

przeważający | salos, 

Tendencja barometryczna: wzrost cišnienia 

Uwagi: pogodnie, popoł. lekka burza. 

MIEJSKA | 

— Posiedzenie komisji teatralnej, 
W dniu 28 bm. odbędzie się w Magi- 
stracie posiedzenie miejskiej komisji 
teatralnej na którem będzie omawiana 
sprawa repertuarów na sezon zimowy 
jak również zostanie wygłoszone spra 
wozdanie z dotychczasowej działalnoś 
ci teatrów miejskich pod dyrekcją p. 
Zelwerowicza. 

  

— Roboty chodnikowe. Całkowitą zmia- nę chodnikżów na ulicy Mickiewicza zarzą- * dził Magistrat. Nowe chodniki 
dobnione do ułożonych w r. ub. 
chu Sądów. 

Ponadto rozpoczęto roboty chodnikowe na Antokolu a to wobec ukończenia takich samych robót na ulicy Wielkiej. 

‚ — Likwidacja elektrowni kolejowej. Ma- 
gistrat uzgodnił już z władzami kolejowemi 
ostateczne warunki na jakich elektrownia 
miejska przystąpi do zasilania energją tere- 
nów obsługiwanych dotychczas przez elek- 
trownię kolejową. 

mowa została już podpisana i będzie 
przedstawiona Radzie Miejskiej do zatwier- 
dzenia. 

W związku z tem miasto będzie musiało 
wybudować nowe linje oświetleniowe, by 
nowi abonenci byli w dostatecznej ilości za- 
opatrzeni w światło. Nastąpi to przez ułoże- 
RA kabla podziemnego o napięciu 6300 
wolt. 

będą upo- 
koło gma- 

— Bocznica kolejowa przy elektrowni. 
Na ulicy Derewnickiej ma być zbudowana 
bocznica kolejki wąskotorowej która miała - 
by za zadanie zaopatrywanie elektrowni miej 
skiej w węgiel. 3 wi 

Dostawa węgla koleją kalkuluje się Ma- 
gistratowi ze względu na mniejszy koszt 
transportu. я 

SAMORZADOWA 
> — Posiedzenie sejmiku powiatowego. О- 

negdaj odbyło się posiedzenie sejmiku po- 
wiatowego na którem wysłuchano sprawo- 
zdania z wykonania budżetów z ukończenia 
budowy drogi Ponary — Landwarów i omó 
wiono cały szereg bieżących spraw. 

Ponadto postanowiono poczynić odpowie- 
dnie przygotowania w celu uczczenia 10 le- 
cia prac sejmiku wil. - trockiego. 

POCZTOWA 

— Nowa agencja telegraficzna. W agen- 
cji pocztowej Drujsk pow. brasławskiego z 
dniem 19 bm. zaprowadzono służbę telegra- 
ficzną i telefoniczną. 3 

SZKOLNA 
— Liceum Handlowe i Liceum © 6lno- kształcące (z kl. wstępną) im. Filomatów w Wilnie (z prawami szkół państwowych) 

przyjmują zapisy codziennie od godz. 
10—12 (Żeligowskiego 1—2). 

Egzamina wstępne rozpoczną się dn. 2 
września, 

Dla życzących od kl. IV gimnazjalny kurs łaciny i matematyki oraz nauka pisania na 
maszynie. 

Kandydatki do Liceum Handlowego win 
ny wykazać się świadectwem ukończenia 
6 klas szkoły średniej. 

— Dyrekcja Koeduk. Humanist, gimna- 
zjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (b. 
gimnazjum Winogradowej z prawami) za- 
wiadamia, że egzaminy wstępne do .wszyst- 
kich klas rozpoczną się dnia 2 września. Po- 
dania przyjmuje sekretarjat (Ostrobramska 
27) w godz. —13. Opłata od 20 zł. mie- 
sięcznie. 

Kursy koedukacyjne z programem  gi- 
mnazjów państwowych im. „Komisji eduka- 
cji narodowej" pod protektoratem Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Przyjmują wpisy na rok 
szkolny 1930 — 31 do wszystkich klas gi- 
mnazjum. System półroczny, Przyjęcia od- 
bywają się na podstawie egzaminu wstępne- 
go lub świadectw szkolnych. Kancelarja 
czynna od 5—7 po poł. prócz niedziel i 
i świąt. Ul. Biskupia 12 — 6. 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 

WYJAŚNIENIE 
W SPRAWIE GIEŁDY TOWAROWO 

ZBOŻOWEJ) 
W numerze 188 z dnia 19-go b. m. 

poczytnego pisma W. Panów ukazały 
się wywiady w związku z pracami 
Izby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie, dotyczącemi opracowania pro- 
jektu statutu Giełdy Zbożowo - Towa- 
rowej. Wobec poważnych  nieścisło- 
Ści, jakie zawierają wymienione enun 
cjacje, prosimy uprzejmie o umiesz- 
czenie w najbliższym numerze pisma 
WPanów następującego sprostowania: 

— Opracowanie projektu statutu 
Giełdy Zbożowo Towarowej w 
Wilnie podjęła Komisja Lniarska i Pro- 
duktów Rolnictwa Izby w maju r. b. 
W Komisji tej pracują między innymi 
tak przedstawiciele rolnictwa, jak też 
przedstawiciele Państwowego Banku 
Rolnego, jak wreszcie przedstawiciele 
Spółdzielni Rolniczo - Handlowych. 
Jednym z członków Komisji jest row- 
nież p. radca A. Antonowicz z Bara- 
nowicz, który wszedł do Izby z ramie- 
nia Związku Spółdzielni Polskich. 
Dziwnem wobec tego wydaje się, że 
przedstawiciei Oddziaku tegoż Związ- 
ku w Wilnie uważa za stosowne pro- 
testować, czy „„demonstrować* prze- 
ciwko nie powołaniu do prac, związa- 
nych z przygotowaniem projektu sta- 
tutu — przedstawicieli spółdzielczo- 

ści. Dowodziłoby takie niedopatrze 
nie niedokładnego orjentowania się 
Pana Dyrektora Oddziału Wileńskiego 
Związku Spółdzielni Polskich — па- 
wet w sprawach ten Związek ściśle 
dotyczących. 

Należy zaznaczyć, że prócz 
przedstawiciela Związku Spółdzielni 
Polskich, współpracują z Komisją Iz- 
by również inni przedstawiciele spół 
dzielczości: w podkomisji Giełdowej 
wyłonionej przez Komisję Lniarską i 
Produktów Rolnictwa pracuje między 
innymi p. Dyrektor Centrali Spół- 
dzielni Rolniczo-Handlowych w Wilnie 

Pozatem Izba podkreśla, że na 
skutek pisma Związku Spółdzielni 
Polskich Oddziału w Wilnie z dnia 29 
lipca r. b. L. dz. 1947—]. K. M., Izba 
wyraziła chęć wciągnięcia do prac 
przygotowawczych nad statutem Gieł 
dy przedstawicieli interesujących się 
tem  organizacyj, zaś do Oddziału 
Związku Spółdzielni Polskich w Wil- 
nie przesłała projekt statutu Giełdy 
w jego nieostatecznej redakcji, ce- 
lem zaznajomienia z jego treścią i umo 
żliwienia w ten sposób rzeczowej dy- 
skusji. Jeśli tak się nie stało, to nie 
jest to winą Izby. 

Izba zaznacza, że nie zamierza na- 
dal prowadzić polemiki w tej sprawie. 

A. Ruciński Wł. Zawadzki 
Prezes Dyrektor 

    

Syn osławionego Rysia 
w obliczu kary śmierci 

Znane są wszystkim krwawe rozboje niebezpiecznego bandyty Antoniego Rysia, 
grasującego dłuższy czas na terenie powiatu święciańskiego. 

W ślady ojca poszedł i jego syn Józei, który dobrał 10 kompanów i hulał na u- 
tartym przez ojca szlaku, siejąc zgrozę wśród mieszkańców pow. święciańskiego. 

Banda nikomu nie popuszczała mordując spotykanych na drodze handlarzy i na- 
padając na osiedla, co zamożniejszych chłopów. 

Po dłuższem tropieniu władze bezpieczeństwa zlikwidowały krwawą bandę i wła- 
śnie wczoraj Ryś wraz z 10 wspólnikami zasiadł na ławie oskarżonych przed Sądem 
Okręgowym w Wilnie. Cały dzień toczyła się rozprawa i badanie świadków, zaś wie- 
czorem przemawiał oskarżyciel publiczny, który zażądał dla Rysia kary Śmierci zaś dlą 
pozostałych — ciężkie więzienie. Wyrok podamy jutro.



  

WOJSKOWA 
— Dostarczanie na rzecz wojska samo-. 

chodów, motocykli i rowerów. Ukazało się 

rozporządzenie ministrów spraw wewnętrz- 
nych i spraw wojskowych, dotyczące obo- 
wiązku dostarczania jako środków przewo- 

zowych na rzecz wojska i w czasie pokoju 

samochodów, motocykli i rowerów. W myśl 
rozporządzenia są to: samochody osobowe, 
półciężarowe, ciężarowe, sanitarne, cysterny, 

autobusy i pociągi drogowe, dalej motocykle 

dwuosobowe i z wózkiem doczepnym oraz 

rowery dwuosobowe. ASY 

Obowiązek świadczenia samochodów i 

motocykli polega na dostarczeniu wymie- 

nionych środków przewozowych wraz Z 

niezbędną usługą, zdolną do ich prowadze- 

nia oraz ze zdatnemi do użytku częściami 

zapasowemi. Rozporządzenie normuje dalej 

szczegółowe przepisy, w jaki sposób środki 

przewozowe będą przez władze „wojskowe 

- zapotrzebowane i ustala, że stawki wynagro 

dzenia za używanie środków przewozowych 
opłacają władze wojskowe. 

ч KOLEJOWA 
— Remont mostu kolejowego pod Sło- 

mimem. Dla odbudowy mostu przez nowe ko 

ryto rzeki Szczary koło Stonima na klm. 

162,042 między stacjami |eziornicą i Słoni- 

mem poczynając od g. 16 dnia 29 sierpnia 

rb. aż do godziny 8 dnia następnego t.j. 

30 sierpnia most ten zamyka się dla ruchu 

pociągów całkowicie. W tym okresie prze- 

wóz podróżnych, bagażu i poczty pomiędzy 

Wołkowyskiem a Baranowiczami odbywać 
się będzie z przesiadaniem z pociągów przy 

chodzących do klm. 162,042 do pociągów 

odchodzących ze stacji Słonim i odwrotnie. 

Dla ułatwienia przesiadania z jednego po- 
ciągu do drugiego Dyrekcja Wil. KP. wy- 
najęła autobusy któremi będą przewożeni 

podróżni i ich bagaże z klm. 162,042 do Sło- 

nima i odwrotnie drogą kołową bezpłatnie 

za okazaniem biletu uprawniającego do prze 
jazdu na tym odcinku koleją. 

RÓŻNE. 

— Estonja na Il Targach Północ- 

nych. Powrócił do Wilna z Tallina pre 

zes Wileńskiego T-wa Popierania Prze 
mysłu Ludowego p. Władysław Lich- 

tarowicz, który bawił w Estonji w cha 

rakterze przewodniczącego sekcji orga 

nizacyjnej Wystawy Sztuki Ludowej i 
Przem. Ludowego przy ll Targach Pół 
nocnych w Wilnie. Zostało postano- 
wione, że Estonja weźmie oficjalny u- 
dział w dziale wystawy sztuki ludowej 
wystawcą zaś będzie etnograficzne mu 
zuem estońskie, które wystawi około 
600 eksponatów. W dziale handlowym 
weźmie ponadto udział szereg instytu- 
cvį i firm estońskich prywatnych. 

— Prace kołumny walki z jaglicą. Ko- 
lumna do walki z jaglicą przy wydziale zdro 
wia urzędu wojewódzkiego w Wilnie po 
przeprowadzeniu prac w powiatach  wilej- 
skim, oszmiańskim, święciańskim i postaw- 
skim wyjeżdża dnia 8. 9. do powiatu dziś- 
nieńskiego w którym pracować będzie do 
dnia 5. 10. rb. W tym czasie kolumna za- 
trzyma się w m. Dzisna od 9 — 19 9. włą- 
cznie, w m. Prozoroki od 22. — 24 9 włą- 
cznie, w m. Łużki od 26 — 27 9. włącznie, 
w m. Dokszyce od 30. 9. włącznie, w m. 
Głębokie od 1. 10. — 4. 10. 

Kolumna udzielać będzie bezpłatnej po- 
mocy lekarskiej chorym na jaglicę (porady, 
mniejsze zabiegi, operacje) oraz jednorazo- 
wych porad w innych chorobach oczu. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś po raz 
trzeci jedna z ostatnich nowości repertuaru 
polskiego wyborna komedja Zygmunta Ka- 
weckiego „Para nie para“, odznaczająca się 
nadwyraz ciekawem ujęciem myśli przewod 
niej, dowcipnym  djalogiem i zabawnemi 
sytuacjami. 

Nowość ta świetnie wystawiona na na- 
szej scenie cieszy się wielkiem powodze- 
niem. р 

W przedstawieniu zatrudnione są wy- 
bitniejsze siły zespołu pod reżyserją R. Wa- 
silewskiego. 

W przygotowaniu ostatnia nowość 
scen zagranicznych komedja Verneuilla „Mo 
ja panna mama“. 

— Teatr Letni w ogrodzie po Bernar- 
dyńskim. Sezon letni w ogrodzie po Bernar- 
dyńskim zbliża się ku końcowi. Wystawione 
ostatnio dwie komedje polskie „Marcowy 
kawaler" Blizińskiego i „Majster i czeladnik'* 
Korzeniowskiego, zdobyły wielkie powodze- 
nie i zyskały uznanie publiczności. 

Tłumnie zebrana publiczność darzy wy- 
konawców rzęsistemi oklaskami. Dziś w 
dalszym ciągu „Marcowy. kawaler" Bliziń- 
skiego i „Majster i czeladnik” 

, CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Pokusy Europy. 

Heljos — Nieśmiertelna miłość. 
Wanda — Gdzie się kończy ulica i 

Człowiek śmiechu. 
Piccadilly — Przedwiośnie i Niefortun- 

ny jeździec. 
Kino Miejskie — 

obłoki i Czarna Maska. 
Światowid — Sygnał wśród burzy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cyfrach. Od 23 do 25 bm 
zanotowano wypadków 73 — w tem kradzie 
ży 6, opilstwa 30, przekroczeń administra- 
cyjnych 22. 

— Wypadek z krewną 
prof. Ludwigów. Wczoraj w 
dzień do szpitala Sawicz przywieziono 
p. Stefanję Zielińską z groźnemi obja- 
wami zatrucia sublimatem. 

P. Zielińska wypiła trucizny w roz 
targnieniu, nie przypuszczając tak fa- 
talnych skutków. 

Jest ona krewną prof. Ludwigów i 
bawi u nich przejazdem. 

‚ — Robota „pajęczarzy*  Jurystównie 
Zofji (Legionowa 92) skradziono ze strychu 
różną garderobę damską i męską oraz bie- 
liznę na sumę 390 zł.. 

— Podejrzani o dziatal- 
ność komunistyczną zbie- 
gli do Z.S.SIR. Przed kilku dniami 
ze wsi Bereźno pow. Stołpeckiego zni- 
knęli dwaj mieszkańcy: Kremko Teo- 
dor i Saczuk Arsenjusz — obaje podej 
rzani o działalność komunistyczną. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, 
że udali się oni w kierunku granicy 

ZSSR i prawdopodobnie ją przekro- 
czyli. 

— Włóczęga — złodziejem. Gisi Rywi- 
nowi, Uniwersytecka 2 skradziono marynar- 
kę i spodnie wartości 120 zł. przez Iwasz- 
kiewicza Alfonsa (Połocka 4), którego za- 

Motocyklem ponad 

trzymano i ubranie zwrócono właścicielowi. 

wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Ss: O MW 

CHODZĘPO MIEŚCIE 
  

ASFAL FI 
Wypadało mi właściwie  zatytułować 

moją dzisiejszą „przechadzkę* inaczej; trze- 
ba było wypisać poprostu: „Rozmówki 
moich znajomych* i tyle. 

Cóż ja winien jestem, że rozmówki te 
są dość jednostajne, że jednego i tego sa- 
mego tematu dotyczą? Gdzie się nie obró- 
cę, z kim nie rozmawiam, gdzie ucha nie 
nastawię, wszędzie o jednem się mówi: o 
asfaltach. 

Stąd i tytuł dzisiejszy. 
* * * 

— Panie złoty, pan wszystko wie, 
mówi do zastępcy pomocnika sekretarza je- 
dnego z wydziałów naszego Magistratu, a 
mego przyjaciela, urocza pani, kiedy już 
asfalt będzie na Mickiewicza? Okropności, 
co wy wyprawiacie z nami. Przecież cho- 

S$): 

Słyszała pani moja coś podobnego? Po- 
dobno Magistrat powiedział, że za rok całe 
miasto wyasfaltować może, jeżeli panie na- 
sze przestaną nosić wysokie obcasy przy 
bucikach. 

— Słyszałam, że podobno tylko dlatego 
nie mamy asfałtów, że Magistrat czeka na 
zmianę mody. Widzi pani, wysokie, cieniut- 
kie obcasiki damskie bardzo dziurawią „na- 
wierzchnie“. 

Stryjeczno-stryjeczny brat mojej sąsiad- 
ki, ale nie tej, co obok, a tej z przeciwka, 
mówił wczoraj mojemu Ignasiowi, że to, 
co ja pani teraz mówię, to pewne. 

— Jak pani myśli, trzeba nam będzie 
zmienić modę bucików, żeby asfaltów się 
doczekać prędzej? 

  

dzić po ulicach nie można. Wczoraj włoży- 
łam nowiutkie  „łódeczki*, przechodziłam 
przez ulicę vis a vis Sztralla „i obcas w 
bruku zostawiłam. 

— Niech mi pan wierzy, że 
po powrocie do domu. 

Łzą czystą, jak łza, zaszkliły się oczy 
mego przyjaciela > tę sniutną opowieść. 

* 

płakałam 

— Czego wy od tego Magistratu chce- 
cie? prawi w najlepsze jeden z radców miej 
skich. Nie robią asfaltów? No, i chwała Bo- 
gu. Jeszcze kanalizacja nie ukończona, je- 
szcze domy nie powłączane. 

— Przypuśćmy, że położyliby asfalt. 
Pięknie. Ale przecież domy trzeba kanalizo- 
wać. Znowu rozkopy, znowu prucie jezdni. 
Narzekanoby na wyrzucanie pieniędzy. Pod- 
niesionoby gwałt w gazetach. Co za sens? 

— Teraz, przypuśćmy, że rozkopią uli- 
cę potem ją zakopią, zabrukują i wszystko 
w porządku. 

Kiedyż to kanalizowanie domów zakoń- 
czone zostanie? pyta słuchacz wywodów 
pana radcy. 

— Czy to się pali? — Za lat dwadzie- 
ścia i to jeżeli.... 

  

* 

— Co pan śmieje się? Na serjo mówię 
panu, że jak tak dalej pójdzie, to wkoncu 
ulice nasze tak będą wyglądały jak na tym 
rysunku. 

— 7. 
‚ — No tak. Czy pan nie wie, že na Do- 

minikańskiej za głowę się chwytają, nie 
wiedzą, co robić. 

— Podobno biura magistrackie zawalo- 
ne są już teraz papierami, pismami, projek- 
tami, ofertami, kosztorysami na - asfalty. 
Archiwa trzeszczą i napewnoby trzasły, gdy 
by chowano do nich całą tę korespondencję. 
Nie wszystko jednak tam trafia. — bo to 
sprawy „bieżące”. 

„ — Magistrat, choć narazie nic z asfalta- 
m: nie robi, myśli o nich ciągle, debatuje, 
rozważa. I, im dłużej rozważa, tem bliższy 
jest decyzji, żeby zamiast asfaltowej, poło- 
żyć jezdnię poprostu papierową. Ż tych 
właśnie ofert, któremi jest zawalony. No, 
tak. Co? nie wierzy pan? Jeszcze dożyjemy 
tego. Ręczę. 

— Narazie jest już przedsmak tego, 
na tym właśnie rysuneczku. Rzuć pan tylko 
okiem. Mik. 

  

Statek litewski zatrzymano na Niemnie 
Dnia 24 bm. na odcinku granicznym wpobliżu wsi Przechwałki koło Druskienik 

polska straż graniczna zatrzymała statek biura hydraulicznego litewskiego ministerstwa 
komunikacji, który wpłynął na stronę polską rzeki. Na statku znajdował się szef biura 
hydraulicznego Kołupajłło oraz 17 osób załogi. Po wyjaśnieniu okoliczności, w jakich 
nastąpiło przekroczenie granicy polskiej statek został wraz z caiym personelem zwol- 
niony i bez przeszkód powrócił na Litwę. 

Z siekierą w ręku bronisię przed napastnikami 
Wczoraj w nocy do mieszkania Jana No 

rejko (Kalwaryjska 123) wdarło się dwóch 
osobników mających z nim porachunki o- 
sobiste grożąc Norejce nożami. 

Napadnięty widząc  niebezpieczeństwo 
chwycił siekierę i gdy jeden z napastników 

zbliżył się do niego zadał nacierającemu kil- 
ka ciosów w głowę. Rannym okazał się Wi- 
told Aniszkiewicz (Kalwaryjska 113), dru- 
gi zaś napastnik nazywa się Wojciech Stan- 
kiewicz (Kalwaryjska 111). 

  

— Podejrzanego osobnika w 
mundurze oficera ujęto na po- 
graniczu. Wpobliżu Filipowa na pogra- 
niczu polsko - litewskiem aresztowano nie- 
jakiego Wiktora Ochryszko ubranego w 
mundur rotmistrza 13 pułku ułanów wileń- 
skich. 

Zatrzymany posiadał sfałszowane doku- 
menty, bowiem oficerem wcale nie był i nie 
jest. W mieszkaniu u niego w Filipowie uja- 
wniono również książeczki oficerskie dość u- 
datnie podrobione. 

Ochryszko usiłuje wmówić, że mundur 
nałożył nie mając żadnych złych zamiarów, 
jednak obecność jego na pograniczu jest wy 
soce podejrzana i jest przypuszczenie, że u- 
prawiał on szpiegostwo. 7 

— Wypadek samochodowy. Autobus 
Nr. 38176 prowadzony przez szofera Kry- 
sztana Władysława (Raduńska 50) najechał 
przy ul. Zamkowej Zachorę Marję raniąc 
ja w nogę. Р 

— Usilowanie samobėjstwa. Tatel Hi- 
polit (Towarowa 6) wypił esencji octowej. 
Desperata odwieziono do szpitala żydowskie 
go w stanie niezagrażającym życiu. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

z dnia 25 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,89 — 8,91 — 8,87. Franki fran- 
cuskie 35,05 — 35,14 — 34,96 Holandja 359 
— 359,90 — 358,10. Londyn 43,41 — 43,52 
43,30. Nowy York 8,903 — 8,923 — 8,883. 

Paryż 35,05 — 35,14 — 34,96. Praga 26,44 
— 26,50 — 26,38. Szwajcarja 173,30 — 
173,73 — 172,87. Stokholm 239,59 — 240,19 
— 238,99. Wiedeń 125,92—126,23 — 125,61 
Włochy 46,69 — 46,81 — 46,57. Berlin w 
obrotach prywatnych 212,88. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 113. Premjowa 
dolarowa 63.50 5 proc. konwersyjna 55,50. 
5 proc. kolejowa 49,50. 10 proc. kolejowa 
103,50. 8 proc. L.Z, BGK i BR obligacje BGK 
94. Te same 7 proc. 83,25. 7 proc. ziemskie 
dolarowe 76,50. 4 proc. ziemskie 46. 4,5 pro- 
centowe ziemskie 57 — 57,25. 4 i pół proc. 
warszawskie 55. 5 proc. warszawskie 60. 8 
proc. warszawskie 76,65 — 76,40 — 76,55. 
8 proc. Łodzi 71. 8 proc. Piotrkowa 68,55. 

Akcje: 
B. Dysk. 114.75. B. Polski 166 — 167. B. 

Zachodni 72. Cukier 35. Modrzejów 9. O- 
strowiec s. B 54,50. Klucze 65. 

RADJO WILENSKIE 
WTOREK, DNIA 26 SIERPNIA 1930 ROKU 

11.58: Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35: Muzyka z płyt gramof. 

13.00: Komunikat meteorologiczny. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 

17.20 — 17.35: Kom. Akadem |Aero- 
klubu. 

17.35 — 19.00: 
i koncert popularny. 

19.00 19.35: Audycja literacka. 

19.35 — 19.45: Program na šrodę i roz- 
maitošci. 

„1945 — 23.00: Tr. z Warsz. Prasowy 
dziennik radjowy, opera z płyt gramof, „Ma- 
dame Butterily", feljeton i komunikaty. 

Uwaga: Trzecia pogadanka dyr. prog. 
W. Hulewicza z cyklu „Do Wilna powró- 
ciwszy“ p. t«. „Od czeskich Tatr do pol- 
skiego morza” została z wtorku (godz. 
20.05) przeniesiona na środę 27 b. m. na 
godz. 20.25. 

Tr. z Warsz. Odczyt 

SRODA, DNIA: 27 SIERPNIA 1930 r. 

11.58 Sygnał czasu. 

12.05 Audycje dla dzieci z Warszawy. 
13.00 Program dzienny. 

„517,20 — 17.35 Tr. z Warszawy, Radjokro 
nika i koncert (Trio Rapackich). 

19.00 — 19.25 „Wędrówka po królest- 

wie prasy” cz. l-sza odczyt wygi Aleksan- 

der Matoga - Ferus, koresp. „Universal Nes 
Service“ i „Wall Street Journal“ (New York) 

19.25 — 20.00 Audycja Eugenjusza Dzie 
wulskiego — „Z teki ilustracyj muzycznych 
do sztuk scenicznych. 

„2000 — 20.15 Tr. z Warszawy. Pras. 
dziennik radjowy. 

20.15 — 20.25 Program na czwartek i 
rozmaitości, 

20.25 — 20.50 „Od czeskich Tatr do pol 
skiego morza” cz. II z cyklu „Do Wilna po- 
wróciwszy'* — pog. wygł. W. Hulewicz, dyr 
Progr. R. W. SS 0. 3 

20.50 — 24.00 Tr. z Warszawy. Koncert, 
kom. i muz. taneczna. 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DQ: 

MU DZIECIATKA JEZUS! 

Redaktor odpowiedzialny Witold Wnydyło, \ 

  

  

о 

Od dnia 25 do 29 sierpnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

KINO Wielka epopea romantyczno-historyczna, sfilmowana całkowicie w na- 

MIEJSKIE turalnych kolorach. Aktów 10. W roli głównej: PAULINA STARKE 

SALA MIEJSKA 
ni. Ostrobramska 3. | feerja barw! 

„WIKING“ 
Film, który czaruje i zachwyca oko! У ] У 

Bohaterskie przygody 

Nad program: 
piękna legenda o odkryciu Ameryki przez Wikingów! 

„Tygodnik Aktualności Net 116'' — w 1 akcie. 

Kasa czynna ой godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Walka o złoty róg*. 

nieustraszonych żeglarzy na oceanie. Prze- 
Olšniewająca 

  

  

Pierwsie Dźwięko- 
we Kino 

„KOLLYWODO“ 
Mickiewicza 22, 

„POKUSY EUROPY" 
godz. 4-ej, ostatni 10.30. Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 1 zł. 

żeglarzu. Nad program: 

Najpiękniejsza para kochanków: Liljana Harvej i Igo Sym po raz pierwszy w filmie dźwiękowym p. t. 
Dole i niedole uroczego dziewczęcia, które się zakochało w pięknym 

Komedja w 2-ch aktach. Początek seansów od 
BALKON 80 gr. 

  

  

Pierwszy Dźwiękowy Dziś ostatni dzień! Kto jeszcze nie widział, niech śpieszy ujrzeć! Wielki przebój dźwiękowy 

  

  

Kino-Teatr Najpotężniejsze arcydzieło NIEŚMIERTELNA MIŁOŚĆ z COLLEN MORRE w roli ge 
miłośne p. t. Od godz. 4.— do 7-ej ceny zniżone: 

„HELI 05“ PARTER | zł, BALKON 60gr. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4.30, ostatni seans o g. 10.15. 

INO Dziś! Potężne arcydzieło! Wstrzą- 66 czyli Srebrny Różaniec. W rolm ° 
Pa A sający dramat morski p. t. „SYgnał wśród burzy : gł. prześliczna Liljana Rich i 

.. niezrównany John Stuart. Koncertowa gra artystów i nadzwyczajnie fascynująca treść zachwyci wszystkich. 
Mickiewicza 9.   Nad program: „Cudowny Zegar'* 
  

  

LEKARZE: 

Dr Bersztoja Geto no: 
Mickiewicza 28. Od s 8 w. 

ОН ВНИВМ ч  możzopiiiowe, 
Wielka 21, od 9-1 tą. 

ne. 
tel. 

H Ginsherg choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 4—8. Tel. 567, 
b 6) - [Н КОВ петусне "5 mode 

Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 
płciowe 

[r Szyrwinó! choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3 
It Woligog choroby skórne, wene- 

ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 7, od 9—1 i 4—8 w. tel. 10-67. 

horoby skórne, wene- 
[Н ZeldoWiti tyczne 1 narządu mo: 
Mickiewicza 24, Od 9-121 5—8. Tel. 277 

Ir Zaldowiczowa choroby kobiece, 
weneryczne i na- 

Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tel. 277. 
rządu moczowego.   

  

światowej sławy Pleyel, 
Arnold Fibigier, Kerntopł i 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE.   

PIANINA i FORTEPJANY 
Bechstein etc., takoż 

uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych łachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 1. 

WILNO, 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

Mieszkanie 
do wynajęcia kom- 

fortowe, 7 pokoi, 

ciepłe, słoneczne. 
Wiadomość: tel. 152. 

Syn, A. Drygas, 

  

2 solidne domy 
drewniane o 6 miesz 
kaniach z pięknym 
dużym ogrodem owo     

  

    Do sprzedania 
pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pia- 
nina, fortepian 600 zł., kasy ogniotrwa- 
łe, opony samochodowe, kredens, 2 kan- 
delabry bronzowe, różne żyrandole 
elektryczne, kilka pierścionków z bry- 
lantami, broszka brylantowa, dywan 
różne swetry i jedwabie, serwis z por- 

    
  

  

POSZUKUJĘ 
MIESZKANIA 

4. 5-pokojowego z wygodami. 
Administracja „Słowa* A. S. : 
  

  

£ Biuro Tachnitzna Nakdlówa 

Stanisława 

STOBERSKIEGO 
zostało przeniesione do nowego lokalu 

w tejże posesji przy ul. Mickiewicza 

% NE 27 budynek Ne 2. — 

  

| 
# 

pošrednictwem Biura Reklamowe- 

DO WYNAJĘCIA 

Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że nekrologi i 
wszelkie ogłoszenia do „SŁOWA i 

go Stefana Grabowskiego, Garbar- 
ska 1, tel. 82, gdyż Biuro to oblicza 

po cenach BARDZO TANICH. 
Warto się przekonać!! 2 

POKÓJ pod BIURO 
z całem urządzeniem i telefonem w 
centrum miasta. Dowiedzieć się w biu- 
rze ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4. 

—0 

innych pism należy umieszczać za 

|) M M MMA 

Telefon 222. 
  

Na mieszkanie z utrzyma- 
niem w śródmieściu przyjmie inteli- 

  

Panowie energiczni, wymowni 
i pismienni, którzy chcą otrzymać po- 
sadę na korzystnych warunkach, zechcą 
się zgłosić wraz z dokumentami na ul. 
Mickiewicza 22 m. 8 (II brama) tel. 
14-05 od 10—16. —   

gentna rodzina 5 uczenic lub uczni za 
niewysoką opłatę Odżywianie obfi- 
te i zdrowe, opieka troskliwa, oraz po- 
moc w nauce zapewniona. Łaskawe 
zgłoszenia, Łukiszki, Ciasna 22 m. 1, 

dom w ogródku.   
  

  

asiu zzo "= | 

Poszakujeny 
NA PIĘĆ POKOI W DOMU 

lub subiokatorów 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Słowa* od 9 do 10. 

sublakatora 
PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

  

A. ARMANDI. 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— A więc — pytał dalej Alkad, 
przed moim przyjazdem nikt, prócz 
pana nie wchodził do tego pokoju? 

— Nikt, senorze. 
— A jednak, nie znalazłem 

trupa. 
— Katalina go wyniosła. 
— Jaka Katalina? : : 
— Służąca. Ona zupełnie zwarjo- 

wała. Gdybym nie zgodził się обуо- 

rzyć drzwi gabinetu, zabiłaby mnie 
napewno. 

— Hm! Ale pan mówił przed chwi 
lą, że nikt tu nie wchodził? 

— Nikt z obcych. 
— А czyż był któż obcy w ha- 

ziendzie? 
— Ja, sir, — odezwał się głos od 

drzwi. 

tu 

Był ta Stawton Meer, który wido- 
cznie zrezygnował ze swej podróży i 
zdecydował się czekać dwa tygodnie 
na następny statek. Czy widział w 
tem jakieś korzyści dla sprawy, która 
go w ten dom sprowadziła? - Być 
może. 

— Czy pan jest krewnym zmarłe- 
go? — zapytał prawnik, po wymie- 
nieniu nazwisk. 

— Stawton Meer zrobił gest, który 
Mendizobal zrozumiał odrazu i wy- 
cofał się z pokoju. 

Meer zamknął za nim drzwi, po- 
czem usiadł przy biurku i milcząc po- 
dał cygaro prawnikowi. Przyglądał 
mu się przytem badawczo, jakby 
chcąc poznać z jakim człowiekiem ma 

do czynienia i czego od niego może 
się spodziewać. 

Długo trwała przyciszona i tajem 
nicza rozmowa w gabinecie zmarłe- 

0. 
a Tymczasem do brzegu przybił pa- 
rowiec, który przywiózł Geralda. 

„Niespokojny i głęboko wzruszony 
wbiegł młody inżynier na stopnie ro- 
rodzinnego domu. Spotkała go wpół- 
przytomna, zapłakana indjanka. Na 
jej widok złe przeczucie ścisnęło je- 
go gardło. 

— Ojciec?.., — wykrztusił z tru- 
dem. 

— Mój pan... mój pan.... — szalała 
wierna indjanka, — nie żyje!... 

Ale Gerald nie czekał na te słowa 
zrozumiał odrazu i wbiegł do sypial- 
ni ojca. jęk rozpaczy wyrwał się z 
jego piersi, na widok sinej twarzy, jak 
by skamieniałej w wyrazie bólu. 

Ojciec! Ten najlepszy z ojców, le- 
żał martwy, nie doczekał się uprag- 

nionego powrotu syna! 

Łkania dławiły Geralda. Długo 

klęczał przed zmarłym, pogrążony w 

bolesnych swych myślach. Wreszcie 
zapytał stojącą za nim indjankę: 

— Kiedy... kiedy to się stało? 
— Dziś w nocy, nad ranem. 

Więc zdążyłby, gdyby nie wycie- 
czka z Arabellą... córką bandyty. 
Gryząca gorycz zalała jego zranione 

serce. 

Przez kilka godzin pozostał Ge- 
rald przy zwłokach. 

, Rozmyślania jego przerwało wej- 
ście Mendizobala. 

Ten uniżony zawsze sługa przy- 
brał teraz wyraz hardy. 

| 

cowym placu 1.000 
sążni kw. sprzedamy 
za 6.000 dolarów. 

Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. —0     
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 

  

1 tarožytnej ielskiej, 600 to- |] ki, piegi, wągry, łupież 

ŠU kia ala róże Kalta brodawki, RU MY: K U P N 0 

i i V isku- le włosów. - sn užywane. LOMBARD K Kosa ы SPR ZEDAŻ 

i — Но- 
1) I НН @ КОЗМЕТУКА Kwiaty sd 

i fikusy do sprzedania 
tanio. Dzielna 30. —0 

Używane 
ac: ML 31 podręczniki szkolne 

Doti kobiecą konser- kupuje za gotówkę 
0 Ę wuje, doskonali, KSIĘGARNIA 

odświeża, usuwa Jej Ji j 1 i i 
skazy i braki. Masaż, 
twarzy i ciała (panie).! Ii LaWaUL 
Sztuczne opalenie c2- amkowa 42. 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

Gabinet 
Racjonalnej Ko- 
smetyki Leczni- 

czej. 

  

RÓŻNE Ww, Z. P. 43. 

LOKALEĘ Ww. Warszawie 
do wspólnego komfor- 

M TREE Ш towego pokoju z utrzy- 
p kó umeblowa- maniem poszukuje się 

0 i ny do wy-Słuchaczki _ wyższych 

najęcia ul. Mostowa 27 uczelni. Dowied. się 
— 6 widzieć w dnie w „Słowie* u C. M. —0 
pówszednie po! duej, WZ 77 
Świąteczne cały dzień, STENOGRAFJI listow- 

— nie jaknajdokładniej wy 

    

       

  

„uczamy.  „Stenograf“, 
miesięcznik wychodzi. 

Pokoje dwa „Stenogratja Parlamen- 
łączne ewent. pojedyn- tarna“—udoskonalona. 
cze, umeblowane z wy- Dziewięć wydawnictw. 
godnem wejściem do Instytut Stenograficzny: 
wynajęcia. Mickiewicza Warszawa, Krucza 26, 

—2 

Przyjmę uczniów z 
prowincji na mieszka- 
nie z utrzymaniem. 
Elektryczność,  forte- 
Wie Opieka troskliwa. 

ilno, ul. Trocka 9 m. r 
13. Stankiewi „ Wielka 56 m. 3 

nkiewiczową. —0 przyjmuję  uczenice, 
zapisy codziennie, dla 

Pokó dla ucze- przyjezdnych pomiesz- 
nic przy czenie zapewnione. —3 

inteligentnej 
ul. Pańska 7—6. 

Kursy kroju, szycia, 
robót ręcznych i mo- 

delowania 

6. Stefanowiczówny 

  

  rodzinie, 
0 
  

  

— Alkad žyczy sobie rozmawiać z 
senorem, — oznajmił. 

— Ach, nię teraz! — szepnął Ge- 
rald, złamany. 

— Ale, on chce skorzystać z parow 
ca, który przyt wiózł senora, a ponie- 
waż on odpływa za kilka godzin... 

Gerald Fortiolis westchnął ciężko. 
— Masz rację, ale jestem taki zmę- 

czony. Czy Alkad jadł obiad? 
— Pomyšlelišmy o wszystkiem 

senorze. 
„.. -- Dobrze, powiedz mu, że zaraz 
przyjdę. 

/ Mendizobal wyszedł. Stara indjan 
ka przeżegnała się i pochwyciła rękę 
swego wychowanka: ' 

— Strzeż się, mój synku, — szep- 
nęła, — on ciebie szuka! Posłuchaj 
swojej starej niani. Oni tu wszyscy 
zmówili się na twoją zgubę! 

Odsunął ją łagodnie: 
— Nie męcz mnie, Katalino, je- 

stem zanadto przygnębiony. 
— Ależ, mówię ci, że oni cały 

a zmawiali się cicho przeciw to- 
ie! 

Gerald serdecznie pogładził 
włosy swej starej niani: i 

— Kochałaś go bardzo, ja wiem. 
Zostań przy Nim. 

Nie słuchając jej, pochylił się nad 
zmarłym i ucałował jego czoło. 

Prawnik czekał na niego w gabi- 
necie, w towarzystwie Stawtona Me- 
erą i sekretarza. 

Ujrzawszy prawnika na fotelu oj- 
ca, Gerald zmarszczył się. Ale Al- 

kad nie zwrócił na to uwagi i, wstając, 
powitał młodego inżyniera. 4 

siwe 

— 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2.   

 


