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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa, Księgarnia Jażwitskiaa: 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rncżz*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. i 
PIŃSK — Księj Połska — St. Bednarski. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. | 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. | 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. | 
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GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Polstqej Macierzy Szkolnej. 

i M 3 GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. SŁONIM —- księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 17 | WIENIEC ść | Kolejowy — К. Smarzyński STORE ARE ła T-wa „Aur S is 
Н Н { — sklep tytoniowy S. Zwierzynski. ST. — Rynek 9. N. WILNO, Sroda 27 sierpnia 1930 r. "Tarasiej 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewskw. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

KLECK -— sklep „jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w Redakcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 do 4. Teleiony: Redakcji 17.82. Adaminstr. 228 „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz 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. 

z Opłata ppcZtowa uiszczona ryczkitem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K. O, 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr.   

      

„WYWIAD NACZELNEGO REDAKTORA „GAZETY POLSKIEJ" p. BOGUSŁAWA MIEDZIŃSKIEGO 

U PREZESA RADY MINISTRÓW p. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
Pan Marszałek Piłsudski przyjął w 

dniu 26 bież. miesiąca p. Bogusława 
Miedzińskiego, naczelnego redaktora 
„Gazety Polskiej'* i udzielił mu wywia 
du, którego pan Miedziński zechciał też 
nam łaskawie użyczyć. 

— Jaki jest program Pana Marszał 
ka, jako szefa rządu na najbliższy о- 
kres czasu? 

—Pan jako poseł postawił pytanie 
po poselsku. To jesttak, że odpowie- 
dzieć na nie nie sposób, albowiem pó- 
seł do Sejmu jest stworzony na to aże 
by głupio pytał i głupio mówił. To też 
wie pan ja osobiście nieraz wątpię o 
jakiejkolwiek wartości tak zw. demo- 
kratycznych pojęć, a jeszcze mniej o 
wartości tak zw. parlamentaryzmu, 
gdyż on prowadzi do musu oszukaństw 
i do musu życia w świecie oszukań- 
czym. Postaram się jednak odpowie- 
dzieć panu chociażby w przybliżeniu. 
Każdy z szefów rządu idzie do pracy, 
iazie na troski i kłopoty. Musi jednak 
wybrać te stroski i kłopoty, które są 
główne i niemi się zajmować "odrzuca 
jac na bok te troski i kłopoty, które 
nie są ważne dla danego czasu. Jestem 
pod tym względem człowiekiem, który 
„Madchen fiir alles" to jest dziewczy- 
ną do wszystkiego nie może być i dla 
tego zawsze szuka głównej troski, spo 
kojnie odkładając na bok wszystkie in- 
ne. Za taką zaś główną troskę muszę 
uważać w Polsce zmianę tych praw- 
„mych zasad podstawowych, które na- 
zywamy konstytucją. Nazwa jest głu- 
pia dlatego, że jest cudzoziemską i dla 
teso prawdopodobnie ludzie nie chcą 
często rozumieć jak wiele pracy poło- 
żyć trzeba, aby być w zgodzie z kon- 
stytucją i zasadami prawnemi, gdy się 
stoi na czele rządu. jeśli zaś konstytu- 
cja jest tak niechlujnie ułożona i napi- 
sana wyt warzać ona musi chaos pra 
wny tak daleki, że utrzymanie porząd- 
ku w myślach prawnych staje się nie- 
kiedy niepodobieństw em. Jako przy- 
kład tego niechlujstwa dam panu po- 
słowi system układu konstytucji spo- 
sobów wyrażania woli czy zgody Sej- 
mu i wszystkie są nieokreślone są nie- 

chlujne. Mamy więc w artykule 3 bar 
dzo pompatyczne słowa, które brzmią 
„Niema ustawy bez zgody Sejmu wy- 
rążonej w sposób regulaminowo usta 
lony* w samej zaś konstytucji nie jest 
nigdzie powiedziane co to słowo „re- 
gulaminowo* ma oznaczać, wtedy, gdy 
każda ustawa jest zachwiana jakąś 
śmieszną nieokreślonością, wątpliwoś- 
<cią czy jest „„regulaminowo* ustalona 

i każda ustawa może być zaczepiona, 

że nie jest ustawą. 
— Pozwolę sobie zauważyć Panie 

Marszałku, że jest uchwalony regu- 

lamin sejmowy... 
—-Słusznie, proszę pana posła, ale 

£egulamin nie jest konstytucją, bo jest 
iw każdej chwili może być dowolnie 
zmieniany, bo jest zwyczajnym regu- 
laminem obrad. Zaś w artykule 58 pro 
Szę pana posła mamy wprowadzenie 
Już nie wiem czy „regulaminowe* czy 
nie pojęć nowych. Mamy więc odpo- 
wiedzialność parlamentarną rządu, 
gdzie wymagana jest zwyczajna więk- 
Szość to znaczy dosłownie 223 głosy, 
bo wtedy dopiero jest zwyczajna więk 
szość. Wszelka więc parlamentarna od 
powiedzialność musi być dla rządu wy 
rażana zapomocą 223 głosów nie 
mniej panie pośle. Każdy rząd, który 
nie otrzyma przeciw sobie 223 głosów 
może pozostać spokojnie bez żadne- 

, 80 uchybienie konstytucji. W artykule 

| 
| 
| 

zaś Р9 mowa już o konstyt. .; jnej odpo 
wiedzialności, tak że jak gdyby parla- 
mentarna Odpowiedzialność nie jest 
koustyn cyiną leczdlakons glu _yjacj oc 
powiedzialności trzeba głosów ' zna- 
Cznie mniej, niż dla parlamentarnej, 
gdyż wymagana jest obecność conaj- 
mniej 1/2 ustawowej liczby posłów 

  

_Fzyli 222 i wtedy wystarczą 3/5 proc. 
danych głosów nawet nie 222 ale od 
danych głosów tylko. Konstytucyjna 
Więc odpowiedzialność postawiona 
Jest znacznie niżej niż odpowiedzial- 
ność parlamentarna”. Jak pan widzi 
Panie pośle, układ konstytucji jest tak 
Chwiejny i nieokreślony, napisana jest 
tak niechlujnie, jak niechlujnym jest 
umysł panów posłów. Wogóle powie- 
zieć panu muszę, że ta niechlujna pi- 

Saniną czyni z naszej konstytucji coś 
W rodzaju kiepskiego bigosu, w którym 
obok zgniłej szynki, pakują nadgniłą 
słoninkę, kładą to obok niedokiszonej 
Kapusty, tak, że można i należy każdy 

paragraf i artykuł brać zupełnie osob- 
no, wiążąc go z niczem innem z żad- 
nym innym artykułem. Naturalnie zgni 
ła szynka jest dla Pana Prezydenta, 
nadgniła słonina dla pana rządu, no a 
posłom zostaje niedokiszona kapusta. 
Jak pan rozumie żołądki wtedy nie mo- 
gą nic zrobić i wychodzi z tego smród 
tak, że ulica Wiejska cała śmierdzi, pro 
szę pana. I wyjście z tego chaosu jest 
możliwe tylko przez zmianę konstytucji 
i napisanie jej w przyzwoity sposób. 
Dodam do tego, że nikt nie ma prawa 
interpretować konstytucji i interpreta- 
cja jest zakazaną i wobec tego państ- 
wu pozostaje tylko bigos. 

—Czy nie sądzi Pan Marszałek, że 
zakaz interpretacji jest właściwie fik- 
cją, że interpretują ją wszyscy a prze- 
dewszystkiem posłowie? Ё 

— Pewnie, proszę pana, że inter- 
pretują, bo bez interpretacji išč trudno 
przy posiadaniu tak niechlujnej konsty 
tucji, która śmierdzi chlebem posel- 
skim. Wie pan nieraz słyszałem o naj- 
rozmaitszych sposobach ujmowania 
konstytucji i szukania oparcia dla swo 
ich twierdzeń czy żądań jakoby na na- 
szej, konstytucji. ]a to proszę pana 
nie nazywam konstytucją, ja to nazy- 
wam konstytutą i wymyśliłem to sło- 
wo bo ono najbliższe jest do prosty- 
tuty, gdy w szanownym waszym Sej- 
inie autorytetami prawnemi są jakieś 
kauzyperdy w rodzaju Libermana, 
albo jakiś ciemne indywidya w rodzaju 
napędzonych złodziei, to proszę pana 
możliwą jest taka interpretacja. Ale 
ona prawną nie jest i nikt tego przyjąć 
jako prawo nie jest w stanie. 

Ten system nałamywania konsty- 
tucji do różnych potrzeb czynić musi z 
konstytucji zwyczajną dziewkę i tego 
dopuszczać nie wolno. I naturalnie ja 
zawsze przechodzić będę do porządku 
dziennego nad wszystkiemi tego rodza 
ju pomysłami, nieprowadząc przy tem 
żadnych sporów prawnych. 

— Pozwolę sobie zauważyć panie 
Marszałku, że zrozumienie koniecznoś 
ci zmiany konstytucji dojrzało w społe 
czeństwie nawet nie wszystkim posłom 
ten obecny „kiepski bigos* smakuje. 

— Pan wprowadził znowu po po- 
selsku dwa pojęcia: społeczeństwo i 
posłów. Pozwoli pan jednak, że ja to 
rozdzielę. Społeczeństwo wyrazu swo- 
jego zajęcia się czemkolwiek nie ma i 
dlatego każdy może o społeczeństwie 
mówić co chce. Natomiast co do pa- 
nów posłów to panu powiem całkiem 
inne rzeczy. Proszę pana w konstytu- 
cji jedno jest zupełnie wyraźne. że po- 
seł nie ma prawa rządzić. Tymczasem 
pan poseł tylko to właśnie chce robić. 
Jeżeli pani przesłuchiwał się kiedykol 
wiek uważnie co jest trudniej, obra- 
dom, panów posłów, to musiał do do- 
strzec, że pan poseł chce być nadinży 
nierem nadkonduktorem, nadlekarzem 
nadprawnikiem nadagronomem, nadrzą 
dem, nadprezydentem i szuka, że tak 
powiem swojej chwały w bi edzeniu, 
tak, że uszy więdną. Albowiem takie- 
go uniwersalnego człowieka niema w 
całym świecie, tylko pan poseł chce 
udawać taki „uniwersał* istniejący w 
nieszczęsnej Polsce. System przeto pa 
nów posłów nad czem ja dziesiątki 

razy się zastanawiałem polega na ja- 
kiejś chęci pokazania, że on jest ro- 
zumniejszy od wszystkich. Połączone 

to zaś jest w żądaniu, ażeby wszyscy 
stali na śmietniku i składali chapeaux 
bas, kapelusze z głowy, chociaż pan 
poseł sam głupstwa bredzi. Czy pan 
wie, że ja przyglądałem się nieszczę- 
stym panom ministrom oddawna i za- 
wsze spostrzegałem śmieszne zjawisko 
że każdy z ministrów przychodzących 
na nowe chciał myśleć, że jemu właś- 
nie się uda przez kogo kolwiek z pa- 
nów posłów i zawsze kończyło się to 
abominacją tak głęboką 90 jakiej- 
kolwiek rozmowy z panami posłami, 
że bałem się wciąż, iż panowie mini- 

strowie pojadą do Rygi że rzygać będą 
pe każdej rozmowie z posłami. A jest 
tych posłów aż 444 toż proszę pana, 
zawartości żołądka nie wystarczy na 
takie obcowanie,.a już chętki stać 
„„Chapeux bas“ na šmietniku nie ma. 
Wszystkie próby dotąd czynione @а- 
wały w rezultacie kompletne fiasko. 
Pan poseł, zjawisko w Polsce pozwala 
sobie na czynności tak upokarzające 
zarówno Sejm jako instytucje, jak i sa 
mych siebie jako posłów, że powta- 
rzam cała praca w sejmie śmierdzi i za 
raża powietrze wszędzie. Ja proszę Ра 

na nie jestem w stanie pozwolić wbrew 
konstytucji rządzić panom posłom i 
uważać ich za jakichś wybrańców do 
rządzenia. Zdaniem mojem w każdym 
urzędzie pana posła należy usuwać za 
drzwi jeżeli zaś przy tem coś im do- 
łożą to także nie szkodzi, bo proszę 
pana, pan poseł obstawia siebie ja- 
kiemiś śmiesznemi pojęciami nietykal- 
ności, wtedy gdy konstytucja mówi 
tylko o nietykalności sądowej wszy- 
stko inne panie pośle jest tykalne. Ja 
panu opowiem jedn ą śmieszną bardzo 
anegdotkę: jeden taki niehonorowy 
pan w pewnem mieście został obity 
po buzi i zwrócił się do komendy mia- 

LLS i sal a a Ųų 

sta z żądaniem ochrony. Pan generał 
do którego się udał odpowiedział mu 
bardzo solidnie i spokojnie, że on nie 
jest prochownią, ażeby musiał „kara- 
uły” stawić przy nim i dlatego „kara- 
uu“ nie postawi. Dlategoteż i rząd 
„karaułów' żadnych bądź pan przeko 
nany nie postawi. By pana przekonać, 
proszę pana, jako ilustrację rzeczy po- 
wiem panu słów parę o przyzwoitoś- 
ci. Panowie posłowie już  zatracili 
wszelką przyzwoitość, tak jak gdyby 
chcieli powiedzieć, że poseł do Sejmu 
chociażby był kryminalistą - łotrem, 
chociaż nie robi nic, a tylko dokucza 
każdemu, to jednak wszyscy muszą 

NOWE WYSTĄPIENIE MIN. TREVIRANUSA 
BERLIN. (PAT). Z racji swego pobytu w Królewcu 

mowę, w której poruszył ponownie kwestję polityki zagr! 
granic wschodnich. Nie ulega dziś już żadnej wątpliwości - 

   

      

ister Treviranus wygłosił 

lej, m. in. sprawę rewizji 

oświadczył minister — że 
cały naród niemiecki powinieaby przyswoić sobie poglądy, którym wyraz dałem w czasie 
uroczystości plebiscytowych. 

Niech mi wolno będzie zaznaczyć, że nie wysuwałem żadnego wyraźnego żądania 
lecz tylko stwierdziłem: pewien takt, a mianowicie, że granice wschodnie wykreślały w 
sposób niepokojący oba narody — niemiecki i polski i że wskutek tych granic pokój eu- 
topejski narażony może być na nowe niebezpieczeństwo. Wiern oczywiście, że żądanie 
rewizji zgłoszone może być tylko przez odpowiedzialny rząd i to u miarodajnego gte- 
nuum, a więc w Lidze Narodów. Rozumie się, iż nie należy odstępować od zwyczajuł 
tak utartego, chociażby z tego powodu, ażeby nie dawać innym mocarst wom okazji 
do wstępowania na tę samą drogę. Stwierdzenie tych taktów jest samo przez się zrozu- 
miałe. 

w następnem przemówieniu, wygioszonem przed mikrofonem, miałem sposobność 
rozprawiać się z szeregiem zarzutów i określić pojęcie dóbr reritowych .Przez samo tyl 
ko zgłaszanie protestów nie można prowadzić polityki, — jeżeli nie uda nam się wywo- 
łać w świecie zrozumienia, że to, co my mówimy, wynika nietylko z osobistegł interesu, 
nie uzyskamy zmian. Bez względu na to, żeza konieczną rzecz przy wrogiem mojem na- 
stawieniu wobec dotychczasowego skrępowania w polityce zagranicznej uważam rewi- 
zję traktatów, termm dla podjęcia tego rodzaju akcji oznaczony może być dopiero wów- 
czas, kiedy naród nasz zdobędzie się na moc, stawiącą gwarancję poparcia tego rodzaju 
roszczenia. W innym wypadku bowiem praca byłaby większą, niż korzyść. ; 

W naszej odezwie wyborczeį domagamy się rewizji planu Younga i rewizji granic 
wschodnich, wychodząc z założenia, iż należy mówić prawdę zawsze, › jak ją widzi- 
my, ale gdybym nawet był ministrem spraw zagranicznych nie myślałbym o tem, aby 
Polsce dać okazję do wysunięcia obecnie już w Genewie tego problemu i unicestwie- 
nia go. W tej sprawie nie istnieje nawet najmniejsze przeciwieństwo między nami a ga- 
binetem. 

* * * 

Treviranus 

w Polsce. Bio- 

Przypisek Redakcji. 
głośne to jest nazwisko 

grafja jego powinna nas także 'intereso- 

wać. Pan Treviranus jest młody, nie ma 
jeszcze lat 40, jest przyjacielem syna 

marsz. Hindenburga, a sarm Prezydent Rze- 

szy lubi go niezwykle i proteguje. Urodził 

mieckiej już nierma, Trewiranus wstępuje do 

Akademji Rolniczej, po jej ukończeniu mia- 

nowany jest dyrektorem lzby Rolniczej na 

kraj Lippe. 

W r. 1924 p. Treviranus wybrany jest 
posłem do Parlamentu Rzeszy z listy nacjo- 

   

  

stać przed nim na śmietniku i kłaniać 
mu się nisko. Ja proszę pana na takie 
sytuacje nie mogę pozwolić. 

Państwo wtedy bowiem idzie na a- 
narchję, wpada w anarchiczny chaos. 
Jeżeli pan zechce spojrzeć jak ta nie- 
pizyzwoitość wygląda w konstytucji 
to pan znajdzie, że od Prezydenta wy- 
magana jest przysięga, od każdego z 
ministrów wymagana jest przysięga. 
Konstytucja obstawia pracę prezydenta 
i pracę ministra tak zw. Trybunałami 
Stanów, które mają równie niechlujne 
i urządzenia prawne jak niechlujną jest 
i sama konstytucja, natomiast pan po- 
Sseł nie przysięga, . do żadnych obo- 
wiązków względem państwa się nie 
poczuwa. Panowie posłowie tylko 
„Slabują* choćby dlatego żeby nie być 
pociągnionymi o  krzywoprzysięstwo, 
proszę p. ja otwierałem wszystkie Sej- 
my Rzplitej i nigdy nie zapomnę tego 
obrzydzenia przy akcie „slabowania*. 
Naprzykład w ostatnim Sejmie pamię- 
ia pan ten śliczny obrazek: naprzód 
zdzie zwyczajna burda szynkowna. Pa 
mmiętam siedziałem w ławach  rządo- 
wych i przyglądałem się burdzie szyn- 
kownej i widziałem jak różne „Iwi* 
podnosiły krzyki i hałasy, nie mogłem, 
wyznam panu, wytrzymać ze śmiechu, 
gdy oczekiwałem, kiedy ten lew za- 

ierdzi ze strachu tak się też i stało. 
Samo „slabowanie' w jakiej że to for- 
mie się odbywa. P rześladuje mnie po 
prostu ten obraz. Taki pan z rozpięte- 
imi spodniami nie raczy nawet przyzwo 
icie wstać i odpowiedzieć swoje „,sla- 
buję*. Takie brudne šlabowane port- 

, od którego państwo ma zależeć. To 
st rzecz niemożliwa do  zniesieni:.. 

Niechlujna praca, nicpoństwo, wpro- 
wadzenie anarchji, temu raz koniec 
trzeba postawić. Czy pan wie nad 
czem ja najczęściej się zastanawiam. 
Nad dziwną adoracją myślowa panów 
„gasnącego świata”. Pan mi mówił o 
społeczeństwie. Ci panowie zaś mówią 
o Sejmie. Czy ich jest dwa czy ich jest 
3, czy jest 12, każdy stanowi Sejm i 
każdy mówi o swojej zgodzie, każdy o 
swojej woli, jako o zgodzie Sejmu a 
gdzież jest ta zwyczajna większość, bo 
„Slabowane* portki nie pracują, ich 
nawet zebrać trudno a pieniądze za to 
biorą. Swieżo naprzykład powstało u- 
rządzenie „„lewskiego centra* albo 
„centego lwa”, także mądre urządze- 

    

          

się p. Treviranus w Schieldesch w małem 

księstewku niemieckiem: Lippe. Chodził do 

gimnazjum także na małej prowincji w Re- 

them, potem wstąpił do marynarki jako „See- 

kadett* kadet morski, potem jest poruczni- 

kiem w eskadrze krążowników Dalekiego 

Wschodu. Przebywa w Azji Wschodniej od 

1911 do 19138 r. W chwili wybuchu wojny 

zostaje dowódcą torpedowca, odznacza się 

wyjątkową odwagą i zimną krwią—otrzymuje 

Krzyż Żelazny 1 stopnia—oznakę wojskową 

nalistów. Wybija się z pośród posłów. Jest 

realistą, był przeciwnikiem Hugenberga, gdyż 

jest zwolennikiem planu Younga, jako „pie- 

redyszki* dla Niemiec. Stworzył swoją grupę 

w parlamencie, która liczy 12 osób, zwanych 

ogólnie: „dwunastoma apostołami Treviranu- 

sa*. Treviranus jest pięknym mówcą. Do ga- 

binetu Briininga wszedł jako minister tere- 
nów okupowanych. Jest anglofilem i moskalo- 
filem jednocześnie. Pokój z Anglja, sojusz z 
Bolszewją, wszystkie siły przeciw Polsce*— 

na tyle rzadką, na ile Krzyż Żelazny 2 stop- ©" jego program 
nia był oznaką pospolitą. Po ukończonej 

wojnie ma lat 28, marynarki wojennej nie- 

Z tej biografji widać, że to nie byle kto, 

ten nasz wróg niemiecki. 

Oświadczenie min. Curtiusa 
BERLIN. (PAT). Na zgromadzeniu niemieckiej partji ludowej minister 

spraw zagranicznychCurtius wygłosił mowę, w której podkreślił, że rząd Rze 
Szy zdecydowany jest przeprowadzić swój program uzdrowienia Niemiec 
wbrew woli opozycji. Rząd apeluje do całego narodu, do wszystkich tych, 
którzy odrzucają radykalizm i fantasmagorję i gotowi są bez uciekania się do 
nowych przewrotów oraz awantur w polityce zagranicznej poprzeć koniecz- 
cą reorganizację państwa. W wielkich kwestjach narodowych olbrzymia 
większość narodu poprzez Świadoma swego celu politykę wyzwolenia naro- 
dowego, która przez organiczne kontynuowanie dotychczasowych metod ró- 
wnocześnie służy idei porozumienia. politykę podkreślającą z jednej strony, 
przy każdej okazji konieczności życiowe Niemiec, ale posiadającą także od- 
wagę cierpliwości. 

Oficerowie Reichswehry na manewrach - 
czechosłowackich 

PRAGA. (PAT). Wczoraj zakończone zostały w okręgu bratisławskim manewry 
armji czechosłowackiej, Teren manewrów Odwiedził prezydent Massaryk. Przez cały 
czas ich trwania obecni byli wszyscy akredytowani w Pradze attaches wojskowi państw 
obcych. Powszechną uwagę zwracała nienotowana dotychczas obecność oiicerów nie- 
mieckich Reichswehry którzy przybyli specjalnie na manwery na zaproszenie ministerst 
wa obrony krajowej. Prasa czechosłowacka notując tę uwagę powtarza za prasą poł 
ską, że jest to niezgodne z artykułem 179 traktatu wersalskiego. 

Amanullah pośredniczy 
pomiędzy Turcją i Persją 

RZYM. (PAT) Dowiadujemy się w tutejszych kołach afgańskich, że Amanuliah, 
były król aigański, podjął się misji pośrednictwa pomiędzy Turcją a Persją. Miejscowe 
koła tureckie twierdzą, że usiłowania takie będą bezskuteczne, gdyż ze strony Sowietów 
czynione są wysiłki, aby uprzedzić innych i zająć stanowisko pośrednie między Turcją 
a Persją. 

. 

nie. Jakieś uniwersały rozsyłane wszę- 
dzie i to wszystko w imieniu Sejmu, 
kiedy Sejm istnieje tylko wtedy, gdy 
jest posiedzenie i kiedy jest 223 a nie 
jakieś bzdury. Toż proszę pana można 
zebrać łotrów bo jest ich dużo w Sej- 
mie, jakąś setkę i mówić, że to Sejm. 
I od takich łotrów ma państwo zale- 
żeć? Druga rzecz proszę pana, nąd któ 
rą się nieraz zastanawiałem to są mo- 
tywy dla których ta banda w tak'anar- 
chiczny sposób postępuje. Moje prze- 
konanie wyciągnięte zi kilku lat stałej i 
ustawicznej myśli jest jasne i nieodwo 
łalne: Panom posłom trzeba pieniędzy, 
pieniędzy, pieniędzy. Niech rząd krad- 
nie pieniądze z podatków zbierane a 
daje im. 

I trzecia rzecz wygódki partyjne, 
to znaczy, że z pieniędzy podatkowych 
mają być utrzymywane  partje, у 

mają byč pla- 
ceni agitatorowie, ich wypędki najroz- 
maitsze, To jest ich cel ich dążenie, 
mają być subsydjowane ich towarzy- 
stwa, które panowie partyjnicy okrad- 
оа— i to wszystko z pieniędzy składa- 
nych z podatków. Wszystko dla nich— 
musi więc być darmo robione i każdy 
ma stać na śmietniku przy panach po- 
słach, którzy dążą tylko do zupełnej 
bezkarności. Ten“ system anarchji 
wprowadzony przez różne „centry i 
Iwi* oraz ich cichych wspólników, któ 
rym wstyd jest być „centrami i Iwa- 
mi*, jest największą chorobą nowocze 
sną. Dlatego na pytanie pana, co jest 
największą moją troską, twierdzę, że 

największą moją troską jest odpar- 
cie ataku na pieniądze skarbowe na 
wydanie ich na wychodki partyjne. 
„Partjów kawałek” nie istnieje dla rzą 
du. Muszę panu powiedzieć, że zatrace 

"nie zupełnej przyzwoitości jest charak 
terystyką nowych czasów. Ja nieraz 
wzdychałem, że choć przyzwoicie. 
lecz pan poseł chce być wolnym od 
praw, które karzą sądownie od prawa 
honoru i od praw przyzwoitości i w ten 
sposób zwolnią i innych od tych- 
że praw przyzwoitości. _ Muszę 
wyrazić swoje głębokie zadowolenie 

że jednak najliczniejszy klub wyłączył 
się z tego chlewu, ogłosiwszy, że sta- 
wią się jego członkowie do każdego 
sądu, który ich zażąda chociażby do 
odpowiedzialności karnej i nie chce 
podlegać prawom o honorze robionym 
przez panów posłów. Daje to nadzieję 
poprawy i daje możność myślenia, że 
„partjów kawałek* żądający pieniędzy 
nie będzie panujący w Polsce. 

Copyright by „Gazeta Polska“. 

ASKA SN EET PUTITKDS TSS 

W SPRAWIE ZAJŚĆ 
PALESTYŃSKICH 

Raport specjalnej komisji mandatowej 

W Genewie opublikowany został 
raport komisji mandatowej (nadzwy- 
zajnej sesji), poświęcony sprawom 

palestyńskim, łącznie z komentarzami 
rządu brytyjskiego. Dokument ten 
obejmuje 18 stron druku in fol io. Ko- 
misja została zwołana na sesję nad- 
zwyczajną motą rezolucji Rady Ligi 
Narodów z dnia 6 września 1929 r. 
dla zbadania 
1929 r., wszelkich przyczyn bezpo- 
średnich i pośrednich, powziętych 
przez mandatarjusza środków dla unik 
nięcia powtórzenia się takich wypad- 
ków i zapoznania się z polityką, jaką 
rnandatarjusz zamierza stosować na 
przyszłość. 

Co się tyczy zajść z sierpnia 1929 
r, komisja mandatowa skonstatowała, 
że komisja  ankietowa, utworzona 
przez rząd brytyjski dła zbadania tych 
zajść, odpowiedzialność pośrednią i 
bezpośrednią za nie zrzuciła na żydów 
i arabów, ale jest zdania, że jedynie 
mandatarjusz odpowiedzialny jest 
przed Ligą Narodów za wykonanie 
mandatu. 

Komisja mandatowa wyraziła opi- 
nję, że wśród przyczyn bezpośrednich, 
jakie wywołały wypadki palestyńskie, 
Są takie, za które odpowiedzialny jest 
mandatarjusz i jego agendy na miej- 
scu, opinię, jaka już została wypowie- 
dziana przez komisję ankietową i uzna 
na przez mandatarjusza. Pod tym 
względem komisja mandatowa doszła 
do szeregu konkluzyj. Liczne zajścia, 
jakie miały miejsce o „Mur Płaczu”, 
przyczyniły się do wytworzenia na- 
stroju, który mógł spowodować eksce- 
sy. Z drugiej strony rząd palestyński 
wskutek niedostatecznych środków in 
formacyjnych został zaskoczony przez 
wypadki, a administracja wojskowa 
przez zmniejszenie wojska brytyjskie- 
go nie mogła opanować wypadków. 
Ponieważ zajścia sierpniowe poprze- 
dzone były okresem naprężenia mię- 
dzy arabami i żydami, należy zbadać, 
czy polityka, stosowana przez manda- 
tarjusza, wykorzystała wszystkie mo- 
żliwości zapobieżenia podobnym wy- 
padkom. 

Wkońcu raport stwierdza, że spra- 
wowanie mandatu nad Palestyną jest 
szczególnie delikatną misją, gdyż cho- 
dzi jednocześnie o ustalenie w Pale- 
stynie Ogniska Narodowego Żydow- 
skiego i na rozwinięcie instytucyj sa- 
morządowych na korzyść ludności, 
która w większości jest arabską. Jak 
dótychczas, sprawowanie mandatu 
nie dało zadowolenia ani żydom, ani 
arabom, a powstanie ruchu sjonistycz- 
nego sytuację pogorszyło. Wobec sil- 
nie zorganizowanej masy żydowskiej, 
niezorganizowana ludność arabska mu 
siała odczuć obawę o Swą przyszłość 
ekonomiczną. 

OCE WOZY PY ZYC ROEE IIS 

MAJOR GUSTAITIS O WIZYCIE 
LOTNIKÓW W MOSKWIE. 

KOWNO. (PAT) Mir. Gustaitis, kiero- 
wnik wycieczki lotaikow litewskich, która 

ostatnio złożyła wizytę w Moskwie, udzielił 
prasie litewskiej wywiadu, w którym mówił 
o wrażeniach z pobytu lotników litewskich 
w ZSSR. Gustaitis zastrzegł się na wstępie, 
że nie będzie nic mówił o stosunkach we- 
wnętrznych Rosji Sowieckiej. 

Mówiąc o przyjęciu, z jakiem się litew 
scy lotnicy spotkali w Rosji, podkreślił ser 
deczność, jaką okazywano im na każdym 
kroku. Przechodząc do omawiania zwiedza- 
nych warsztatów i objektów lotniczych, mjr. 
Gustaitis podkreślił że oporowadzający wy- 
cieczkę litewską oficerowie sowieccy nie czy 
nili przed nim żadnych tajemnic z osiągnię- 
tych przez Sowiety zdobyczy na polu lotni- 
ctwa. Robotnicy odnosili się do oiicerów Ii- 
tewskich bardzo serdecznie, Gustaitis stwier 
dza, że Sowiety osiągnęły doskonałe wyniki: 
w dziedzinie budowy samolotów wojennych 
oraz materjałów wybuchowych. 

wypadków z sierpnia. 

     



  

Ulewa podmyła tor kolejowy i spowodowała 
wylew Wilenki 

Ulewne deszcze które ostatnio nawiedzi- 
ły Wileńszczyznę dały się we znaki szcze- 
gólnie na wsi. 

M. in. wczoraj nad ranem w miasteczku 
Bujwidze gminy mickuńskiej z powodu b. 
wielkich opadów wystąpiła z brzegów Wilen 
ka i zalała pobliskie tereny. Woda podmyła 
stojące nad brzegiem zabudowania i inne 
budynki gospodarskie należące do M. Pie- 
truszkiewicza. 

LIDA 

— Zebranie Kiubu Społeczno - Politycz- 
nego w Lidzie. Po krótkiej przerwie waka- 
cyjnej zebrali się członkowie Klubu Spo- 
łeczno - Politycznego w Lidzie, który swą 
działalnością potrafił zdobyć sobie już 
dość pokaźne grono członków i sympa- 
tyków, których nie zbywa na każdym od- 
czycie urządzanym przez tenże Klub. 

W dniu 23 sierpnia odbyło się pierw- 
sze zebranie członków, które otwarło no- 
wy okres pracy społeczno-politycznej dla 
inteligencji _ miejscowej. 

Działałność klubu w miarę  powieksza- 
nia się liczby członków przybierze szersze 
rozmiary i rozciągnie swą działalność na 
powiat lidzki. 

Po zagajeniu zebrania przez prezesa 
Klubu prof. Kozłowskiego, przystąpił do wy 
głoszenia referatu na temat: „Stosunki pol- 
sko - niemieckie" prof. Tadeusz Półkozic- 
Borzęcki, który w wyrazistych , słowach 
przedstawił stan polityczny  Anglji, Francji 
i Włoch, jaki panował przed 8-laty a 
obecnie. W dość obszernych zarysach przed 
stawił stosunki obecnie panujące w 
Niemczech oraz stosunki sąsiedzkie Polski 
z państwami  ościennemi. 

W dyskusji zabrał głos p. starosta Bo- 
gatkowski który dał obszerne wyjaśnie- 
nia w kilku ważniejszych punktach poruszo- 
nych przez prof. Borzęckiego. 

— Wileński Sąd Okręgowy w Lidzie. 
W dniu 22 sierpnia przybył do Lidy Wi- 
leński Sąd Okręgowy na sesję wyjazdową 
w składzie następującym: prezes — sę- 
dzia: Bobrowski, wiceprokurator  Hejbert i 
sekretarz Gurwicz. 

Między innemi rozpoznawana była spra 
wa byłego naczelnika więzienia lidzkiego, 
"Tomaszka, oskarżonego o utrzymywanie 
stosunków z więzniarką  Olechnowiczową, 
odbywającą w tymże więzieniu karę. oraz 
sprawa akuszerki więziennej Bi. lińskiej os- 
karżonej o dokonanie abortu tejże więźniar- 
ce Olechnowiczowej. 

Po przesłuchaniu świadków Sąd  po- 
stanowił uznać winę Tomaszka i Bilińskiej 
ża mieudowodnioną i oboje oskarżonych 
uniewinnič. 

NIEŚWIEŻ 

— Poświęcenie kamienia węgielnego pod 
gmach Szkoły Powszechnej. 12-go b. m. 
poświęcony został kamień węgielny pod 
gmach Szkoły Powszechnej Dla Nieświeża 
to wydarzenie bardzo poważne, sprawa 
bowiem szkoły jest bodaj jedną z najbar- 
dziej palących. 

Po wyprowadzeniu się z gmachu PP. 
Bernardynek zeszły rok szkolny przetrwa- 
ła Szkoła w fatalnych warunkach  niemož- 
iiwej pracy dla nauczycieli, a niehigjenicz- 
nych w najwyższym stopniu dla dzieci, to 
też trudno się dziwić. że władze Szkolne 
zawiesiły działalność szkoły. Za kilka już 
tygodni rozpoczyna się nowy rok szkolny 
i perspektywy są wcale niewesołe. Jedy- 
nem facjonalnem rozwiązaniem  kwestji by- 
łoby doprowadzenie budowy gmachu do ta- 
kiego stanu, by jeszcze przed zimą 8—10 
sal mogło być wykończonych. 

Duża zasługa rozpoczęcia budowy przy- 
pada burmistrzowi, p.  Cholowieckiemu, 
dzięki energji którego, sprawa tak dawno 
stojąca na martwym punkcie wreszcie ru- 
szyła z miejsca. 

Ustąpienie p. Chołowieckiego ze stanowi 
ska burmistrza niewątpliwie będzie musiało 

POSZUKUJĘ gl 
MIESZKANIA 
4—5-pokojowego z wygodanii. SA 
Administracja „Słowa* A. 5. 

  

    

Podczas powodzi runęła stodoła zabijając 
konia i krowę. 

Również wskutek ulewy uległ podmyciu 
tor kolejowy na szlaku Głębokie — Królew 
szczyzna. - 

: „Pociąg osobowy idący w tym czasie do 
Królewszczyzny został zatrzymany i prze- 
stał w polu trzy godziny do czasu naprawie- 
nia toru. 

ujemnie odbić się i na budowie gmachu 
szkolnego, przerywając ciągłość pracy. 

Poświęcenia kamienia węgielnego doko- 
nał ks. dziekan Rokosz w obecności p. 
wicestarosty  Rudnickiego-Sipajłły, inspek- 
torki szkolnej p. Piotrowskiej i innych. — 
Pierwszy przemówił p. burmistrz Chołowie- 
cki w następujących słowach: 

„Ze względu na okoliczności, w jakich 
mam zaszczyt brać udział w dzisiejszej u- 
roczystości, nie będę przypominał, w ja- 
kich warunkach, przezwyciężając jakie tru- 
dności zrealizowano budowę Szkoły Po- 
wszechnej w Nieświeżu. 

Są jednak rzeczy, które z uwagi na dzi- 
siejszą uroczystość trzeba poruszyć. Przy- 
szłością Państwa i Narodu jest młodzież, są 
dzieci. Marszałek Polski i Francji dziś 
już nie żyjący bohater wojny šwiatotvej 
Ferdynand Foch, w czasie swej bytności 
w r. 1923 w Polsce powiedział, że Naród 
i Państwo o tak _wielkiej rzeszy dziatwy 
mogą być o swą przyszłość spokojne i 
jest to prawdą. jednak by dzieci, by mło- 
dzież nie zawiodły pokładanych w nich na- 
dziei obowiązkiem świętym społeczeństwa 
jest stworzyć normalne warunki rozwoju 
i kształtowania się charakterów i umysłów 
tych młodych dusz. Szkoła i nauczyciel wa 
runki te tworzą. Powołam się tu znowu na 
słowa męża stanu, wroga naszego Pa у 
i Narodu Bismarka, który po zwycięskiej 
wojnie Prus z Francją w r. 1870 zapytany 
kto dał Prusom zwycięstwo, odrzekł: „woj- 
nę wygrał niemiecki nauczyciel ludowy!" 

Dziś jesteśmy uczestnikami uroczystości 
założenia i poświęcenia kamienia węgielne- 
go szkoły, która oby jak najrychlej mogła 
być oddana do użytku ogółu dziatwy i na- 
uczycielstwa i spełnić swe szczytne  za- 
dania. 

Ta budowa gmachu 
świadczy jednocześnie 0 gruntowaniu się 
naszej państwowości na wschodnich rubie- 
żach Polski. Wznieśmy ' więc okrzyk na 
cześć Głowy Państwa, jak również Wielkie- 
go Syna Ojczyzny, którego imieniem szko- 
ła nazwana została. 

Prezydent Rzeczypospolitej niech żyje! 
Marszałek Józef Piłsudski — niech żyje! 

Po tem przemówieniu p. wicestarosta Ru 
dnicki-Sipajło odczytał akt erekcyjny i 
zamurował go w fundamencie szkoły. 
Wreszcie przemówił ks. dziekan Rokosz. 

Tak został zakończony pierwszy okres 
przygotowawczy budowy Teraz następuje 
drugi budowy i finansowania budowy: oba 
zadania bardzo trudne: — Po ich zała- 
twieniu wreszcie Nieśwież będzie miał 
zaspokojoną choć jedną najważniejszą swo- 
ja potrzebę. 

  

  

      

szkoły polskiej 

  

BIAŁYSTOK 

— Białostocki Komitet Targów Północ- 
nych. W urzędzie wojewódzkin: w Białym- 
stoku pod przewodnictwem p. wojewody 
Kościałkowskiego odbyło się zebranie, na 
którem ustalono zarząd Wojewódzkiego 
Komitetu Il Targów Północnych w Wilnie 
w składzie następującym: przewodniczący 
p. Lubicz - Sadowski, sekretarz inż. Micha- 
łowski, członkowie: pp. Bniński, Grosser, 
Malinowski, Lichtensztejn, Pollak, Szasz- 
kowicz i Zebin. 

RÓWNE 

— Wystawa. W dia 31 b. m. nastąpi 
uroczyste otwarcie Wystawy w Równem, a 
raczej Targów  Rówieńskich, gdyż tak 
brzmi oficjałna nazwa imprezy, trzeba przy 
znać zakrojonej na wielką skalę. 

Po uzyskaniu szerszego i bogatszego 
materjału rzeczowego, w następnym nume- 
rze powrócimy do tego tematu w szczegó- 
łowem ujęciu. dziś poprzestając jedynie 
na kronikarskiej wzmiance. 

  

Wrócą, czy 
WYPRAWA ŁAMACZA „SIED 

Otrzymaliśmy niedawno depeszę, 
żę sowiecki łamacz lodów „Siedow* 
na którego pokładzie udała się ek- 
spedycja naukowa w tajemnicze ob- 
szary Atktyki — odkrył nową wyspę 
pod 792)10* północnej szerokości i 
76% 10* wschodniej długości. Jest w 
tem coś imponującego: stąpić nogą 
na dziewiczy grunt, którego jeszcze 
nigdy, ale to dosłownie nigdy ludzka 
stopa nie dotknęła. — Dlaczego? — 
czy może człowiek sam z tego się cie- 
szyć, że nie ujarzmił jeszcze ostatecz- 
nie całego globu? Skąd pochodzi to 
deiensywne raczej uczucie, które” w 
ogólnym postępie wydaje się para- 
doksem? — Trudno dokładnie zdefin- 
jować, jest to chyba ciągła nostalgja 
za romantyką dawnych czasów, kie- 
dy się odkrywało kontynenty i nowe 
morza, kiedy walczono z najpiękniej- 
szym przeciwnikiem — tajemnicą przy 
rody. 

Pewien żydek w ten sposób opo- 
wiadał swoje morskie przygody: „By- 
ta straszna burza. Raptem wyskaku- 
je na pokład kapitan i krzyczy: Kto 
może niech się ratuje!!! — Co znaczy! 
— a kto nie może?!.... — „Kapitan był 
brutalem i wrzasnął: „niech tonie! — 
Ale żydkowi temu nic się nie stało: 
„Przybiliśmy do bezludnej wyspy i 
cali przemoknięci, kazaliśmy siebie 

wieźć do pierwszorzędnego hotelu“.... 
Bardzo ta „bezludna wyspa z pierw- 

szorzędnym  hotelem“ odpowiada 
nisiiejom  *rzydziest ” i Nav > 
wieku, Fr ano sobie wyałsa. ią 
Tymczasem oto w gazetach stoi na- 
drukowane tym samym  garmontem 

io tem, że Tilden zwyciężył Borotrę, 
że jakiś Anglik pobił drugiego w re- 
kordzie ćwierć minuty i dwóch i pół 
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nie wrócą? 
OWA* W NIEODKRYTE STRONY. 

sekund, że Hindenburg udzielił dy- 
misji gabinetu i o tem, że odkryto 
nową ziemię. Wszystko, i to i tamto, 

są tylko słowa, upstrzony drukiem pa 
pier, ale żeby szaloną różnicę .treś- 
ci sobie uprzytomnić, trzeba wyobra- 
zić kort tenisowy w Wimbledon i... 
niedźwiedzia białego, no, powiedzmy 
może nawet trochę podobnego do te- 
go, cośmy w wędrownej menażerji wi- 
dzieli i w Wilnie, siedzącego w wan- 
nie z kawałkiem wypożyczonego z 
fabryki wód mineralnych Tromszczyń 
skiego, lodu pod pachą — otóż po- 
dobnego, tylko oczywiście ładniejsze- 
go i czystszego niedźwiedzia, który 
siedzi sobie na skale het za 
morzami, za górami Szpicbergu 
i Franciszka Józefa, za - Zie- 
mią Północną i Mikołaja I-go, liże 
łapę i patrzy nie jak w menażecji, a 
jak na menażerję, na pływający pa- 
rostatek. Nagle łapę przestał lizać ze 
zdumienia bo na brzeg wyłazi so- 
wiecki geolog Uriancew, a  niedź- 
wiedź literalnie nigdy nie widział... 
ludzi. Bagatela! Żeby w dwudziestym 
stuleciu nie widzieć czegoś podobne- 
go! To coś więcej niż naprzykład: 
„Nigdy nie byłem w Wenecji*'! — I fo- 
ka nigdy ludzi nie widziała, i bezlotek 
też, i lis połarny, ale jak naczelnik 
Sowekspedycji Uszakow  wdrapał się 
na skałę zatykając czerwony sztandar 
przyłączający wyspę do SSSR., wszy- 
stkie zwierzęta „dały noga“! Bo to 
poprawdę rzekłszy trochę neprzyzwoi- 
cie wśród tak kryształowej białości, 
nieba, skał, lodów, morza i zwierząt 
wymachiwać czerwonem suknem, któ- 
iego kolor przypomnieć może miesz- 
kańcom wyspy tylko i jedynie krew. 

Ale nas mniej to razi. Niech tam 

  

POŻARY I PROFANACJE. 

„LWOW. (PAT) „Gazeta Poranna“ donosi z Tarnopola, że ubiegłej no- 
cy podpalono dwie sterty zboża na folwarku Czahary koło Kuczkowic, na 
szkodę dzierżawców Landesa i Kannera. Szkody wynoszą około 900 dolarów 
"oiwark ten jest własnością żydowskiej gminy wyznaniowej w Kuczkowicach 
Tej samej nocy — jak donosi dalej „Gazeta Poranna'* — dopuszczono się 
drugiego aktu sabotażu, łącznie z profanacją. 

Mianowicie przed kilkunastu dniami polska ludność gminy Kresowce, 
pow. Tarnopol, wiuadowała pamiątkowy krzyż w celu uczczenia 10-Iecia 
zwycięskiej bitwy pod Warszawą. W dniu 17 sierpnia odbyło się uroczyste 
poświęcenie tego krzyża. Ubiegiej nocy krzyż ten zdjęto i wrzucono do rowu. 
„Gazeta Poranna“ w doniesieniu z Tarnopolu prostuje wczorajsze wiadomo- 
ci o rzekoiem zniszczeniu krzyży na grobach poległych na cmentarzu w 
Tarnopolu. 

LWÓW. (PAT) Dzienniki donoszą, że wczoraj w południe wybuchł 
grożny pożar w Suchowołi obok Lwowa. Z nieznanych przyczyn stanęły 
w płomieniach trzy zagrody, które, mimo szybkiej interwencji straży pożar- 
nej, doszczętnie spłonęły. Pozatem w nocy z niedzieli na poniedziałek wy- 
buchł pożar w Krotoszynie pod Lwowem, gdzie spłonęło jedno gospodarstwo. 

ZBRODNICZY ZAMACH NA SZOSIE KRAKOWSKIEJ. 

KRAKÓW. (PAT). Prasa krakowska donosi, że około północy moto- 
cyklista, jadący z Krakowa, natrafił na granicy Krzeczowa i Lubienia na po- 
tężny pień drzewa, leżący wpoprzek drogi. Motocyklista w pełnym biegu za- 
hamował, spadając z maszyny. Pomimo odniesionych ran, motocyklista wstał 
uatychmiast, ażeby swiatłem dać znać o grożącem niebezpieczeństwie nadje 
użającemu autobusowi. Szofer zdołał zahamować autobus w ostatniej chwili 
i uuniknąć niechybnej katastrofy. W krótkim czasie zebrało się na miejscu 
około 20 samochodów. Po uprzątnięciu przeszkody wszystkie auta ruszyły w 
stronę Krakowa. W odiegłości kilkuset metrów od tego miejsca leżał znów 
wpoprzek gościnica pień drzewa. Zaalarmowano posterunek policyjny i spisa- 
по na miejscu protokół. 

Ratowanie robotników w kopalni - 
KATOWICE. (PAT) jak się dowiadujemy, akcja ratunkowa w kopalni 

kHiidebrandt ttwa w dalszym ciągu. Dotychczas nie zdołano dotrzeć do zasy- 
panych 6 górników, którzy nie dają żadnego znaku życia. Prawdopodobnie 
dopiero jutro uda się kolumnie ratunkowej przedostać się do zasypanych о- 
tiar, gdyż dojście jest ze względu na zawalone chodniki bardzo utrudnione. 
Nadziei na uratowanie zagrzebanych prawie niema żadnej. Zawałony filar i 
chodniki znajdują się na głębokości 600 metrów. 

4 miliony franków 
GDYNIA. Pat. Otrzymano tu w 

pożyczki dla Gdyni 
iadomość, że 26 b. m. rano prezydent 

miasta Gdyni Bilek podpisał ze Schweizerische Bank Gesellschaft umowę 

w sprawie pożyczki dla Gdyni w wysokości 4 miljonów 

carskich. 

franków  szwaj- 

Nowa torpeda 
W PLAN 

BERLIN. PAT. Na jednem z wczo- 
rajszych zgromadzeń  przedwybor- 
czych zabrał głos minister rolnictwa i 
wyżywienia dr. Schiele. Stan rolni- 
ctwa niemieckiego — powiedzaił m. 
in. minister — jest rozpaczliwy. Po- 
ziom zarobków robotników przemysło 
wych ulega już/od miesięcy stałym 
wahaniom. Sytuacja ta sprowadzona 
została na Niemcy przeż system poli- 
tyczny, jaki stosowano od 10-ciu lat w 
nadziei, że może uda się po przegra- 
nej wojnie zapewnić niemieckim ma- 
som robotniczym większy udział w 
dochodach narodowych, niż przed woj 
ną. Wszystkie te nadzieje przeobrazi- 
ły się obecnie w rozpaczliwy nastrój 
socjalny. Wpływy podatkowe zmniej- 
szyły się znacznie. Nędzę powodują 
coraz bardziej rosnące ciężary socjal- 
ne, które budżet państwą narażają па 
coraz to nowe klęski. Jako wynik tego 
kryzysu gospodarczego, finansowego i 
socjalnego musi nastąpić — zdaniem 
ministra Schielego kryzys w wy- 
pełnianiu Świadczeń  reparacyjnych. 
Obecnie Niemcy stoją przed pytaniem, 
czy rewizję planu Younga, która z ko- 

  

sobie. i czerwony! Na niezmierzonych: 
obszarach północnego oceanu, na bia- 
tej karcie, objętej magicznem słowem: 
„Uneriorscht — niezbadane*! zda się, 
že i „pieredowoj partijec“ nie odmówi 
kawałka suszonej ryby nawet biało- 
gwardiejcu, żeby to miał być sam Koł- 
czak, Wrangel, czy zgoła ataman Sie- 
mionow. Na bezrybiu i rak — ryba; 
na bezludziu i bolszewik — człowiek... 
Czy gdyby tam, — setki mil morskich 
na północ, południe, wchód i zachód 
oddzielonych od najmniejszej łaczużki 
piywającym lodem, gdyby tam, na tej 
wyspie, stał naprzykład  przypadko- 
wo... krzyż, nad grobem powiedzmy, 
czyby ci sami wysłannicy sowieccy 
nie zdjęli swych futrzanych czap, czy- 
by nie... ale nie psujmy im karjery na 
lądzie! — Załoga „Siedowa'* nazwała 
wyspę „Wiese*, od imienia pewnego 
profesora, który na podstawie notatek 
znalezionych przy jedynie uratowa- 
nym sterniku ze statku Św. Anna 
przed wojną, wyspę w tem miejscu 
przepowiedzaił i nawet na mapie ją 
wykreślił teoretycznie. Po powierz- 
chownem zbadaniu wyspy „Siedow* 
popłynął dalej w nieznane strony, w 
tajemniczą przyszłość. 

Ekspedycja udająca się w krainę 
lodów północnych, zapuszczając się w 
Ocean bez map, których niema, bez 
wskazówek, których nikt udzielić nie 
jest w stanic — nie może dostawać 
gęsiej skóry na ciele za lada podmu- 
chem wiatru, przed żadną ewentualno 
ścią czekającą na północy. Czy wy- 
padnie-przezimować rok, czy dwa? 
opuścić okręt, czy jechać na psach, 
czy: pływać na górze lodowej w ocze- 
kiwaniu ratunku? Któż to wiedzieć 
może, Bóg jeden, ale z tem się zdra- 
dzić komunistom nie wypada. 

Sądząc z pism sowieckich, „,Sie- 
dow* jest dostatecznie przystosowany 
do tej długiej i niebezpiecznej podró- 
ży. Budowa jego, pozatem, że jest ła- 

min. Schielego 
YOUNGA 

nieczności musi nastąpić, można po- 
wierzyć rządowi, stojącemu pod wpły- 
wem partji socjalistycznej, czy też sie- 
ry agrarne i konserwatywne wytężą 
wszystkie siły, ażeby ująć w swe ręce 
również politykę zagraniczną Rzeszy. 

Na innem zgromadzeniu przedwy- 
borczem, a mianowicie partji centro- 
wej, przemawiał minister dr. Stoger- 
wald. Minister podkreślił, że obecnie 

nadszedł moment zaprowadzenia ładu 
wewnątrz państwa. Jako najbardziej 
palące sprawy, wymagające przede- 
wszystkiem uregulowania, Stegerwald 
wymienił kryzys rolniczy. Niemieckie 
rolnictwo musi być udoskonalone i 
doprowadzone do takiego stopnia ren- 
towności, ażeby potrafiło utrzymać 
więcej ludzi na wsi i podwyższyć siłę 
kupna wyrobów przemysłowych lud 
ności wiejskiej. Następnem zadaniem 
niemieckiej polityki gospodarczej — 
według: Stegerwałda — jest ukształto- 
wanie systemu handlu zagranicznego 
Rzeszy, ażeby w niedługim czasie 15 
-- 18 miljonów mieszkańców Rzeszy 
mogło się utrzymać z zagranicznego 
handlu niemieckiego. 

  

maczem lodów, dopasowana do warun 
ków ewentualnego zimowania. Zabra- 
no ze sobą dużo psów pociągowych i 
poza niezbędnemi zapasami żywności, 
węgla, narzędzi i t. p., sporą ilość by- 
dła, bowiem świeże jadło jest najlep- 
szem lekarstwem i ochroną przed stra 
szliwym szkorbutem północnym czyli 
cyngą. Z tak po brzegi wyładowaną 
burtą, już 12 b. m. opuścił ostatnie 
ludzkie siedziby ziemi Franciszka Jó- 
zeła, biorąc kierunek Nord-Ost. 

Razu pewnego zaszedł dziwny wy- 
padek. Zazdrosny o swe ' tajemnice 
Północny. Starzec — Ocean, wyrzucił 
na piasek groźne dla badaczy ostrze- 

żenie, memento: buteleczka z korka, 
pokryta grubą siatką metalową, a w 
niej dokument pisany na maszynie, 
jeszcze możliwy do odczytania, w ję- 
zykach angielskim i norweskim. List, 
wezwanie o pomoc, jakich wiele, wie- 
ie wrzucono w to same morze, które 
już tylu pochłonęło badaczy i podróż- 
ników śmiałych, ofiar nauki i żądzy 
„odkrycia: ; 

„80'21* szer. półn. 56% 40* dług. 
wschodn. Obóz Cyglera, Ziemia Fran- 
ciszka Józeta. Główna kwatera ekspe- 
dycji Baldwina 23 czerwca 1902 r. — 
Potrzebujemy węgla: Statek „Ameri- 
can Tir" w otwartej wodzie od 8 b. 
m. Zebrane kolekcje dlą muzeum, wiel 
kie materjały dostarczone na Ziemię 
Rudolfa na saniach. Zabezpieczone 
sprawozdanie; szkic domu  Nansena, 
świetne fotografje i rysunki i t. d. Po- 
zostało 5 kuców, 150 psów, brak sia- 
na, ryby, 30-tu sań. Musimy wrócić w 
sierpniu. Wszyscy zdrowi. Dwunaste- 
doniesienie nr. 164“. 

Oto dokument historyczny arktycz 
nej poczty morskiej! List szedł... 28 
lat! Znana, a jakże, ekspedycja polar- 
na p. prof. Baldwina. Czy można so- 
bie wyobrazić tę morską podróż małe- 
go koreczka z maszynowem pismem? 
Tyle miesięcy polarnych nocy, co wi- 

  

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE 

  

XI. Sprawiedliwość nakazuje przyznać, 
iż właściwym winowajcą, bo inicjatorem 

rozhulanego w drugiej połowie XIX w. imi- 

tcwania stylów historycznych był okres po- 

przedni, t. j. okres romantyzmu, którego 

trwanie ustalić można w przybliżeniu na 

czas od 1915 do 1850 r. Szerszej publiczno- 

Ści okres ten znany jest dobrze w literatu- 

rze (zwłaszcza u nas wskutek działalności 

Mickiewicza, jako bojownika romantyzmu), 
a po części i w malarstwie. Te same, co w 

literaturze, dążenia do wyzwolenia życia 

uczuciowego, nastrojów marzycielskich i lot 
rej wyobraźni z pod panowania racjonali- 

zmiu, reprezentowanego przez klasycyzm, 

zuałazły swój wyraz w twórczości architek- 

tów. Tradycja klasycyzmu, biorącego swój 

pcczątek w sztuce odrodzenia, trwająca w 

różnych odmianach od czterech blisko wie- 

ków, oschła już i zrutynizowana, zesztyw- 

niała w formalizmie, stała się niejako sym- 

belem powszedniości, przeciwko której zbun 

towali się romarsycy, przeciwstawiając jej 

kaainę marzeń i baśni, starych legend i na- 

iwnych wierzeń ludowych. Negując sztukę 

klasyczną, cofnięto się wstecz po za nią, 

do średniowiecza, które pogardzane od cza- 

sów renesansu, obecnie zostaje nietylko zre- 
habilitowane, ale nawet apoteozowane. Za- 

rėwno literatura i malarstwo, jak i architek- 

tura czerpie swe tematy ze średniowiecza, 

co zwłaszcza w architekturze, wywołało 

„oarodzenie“ gotyku, a później i romań- 

szczyzny. 

Punktem wyjścia w tym procesie stala 

  

sie Anglija, gdzie renesans nie potrafi za- 
puścić głębszych korzeni, i gdzie gotyk istot 
nie wykazywa pewną żywotność w 17i 18-ут 
i dotrwał aż do czasów obecnych w nie- 

przerwanym ciągu. . W Anglji więc w pier- 

wszym rzędzie romantycy znajdowali reali- 
zację swego programu, na niej się wzoro- 
wali w projektach gmachów neo-gotyckich, 

tak że ów romantyczny neo-gotyk zwany 

był w Poisce poprostu „stylem angielskim". 

Było to, rzecz prosta, naśladownictwo na- 

iwne, bezkrytyczne, operujące pojedyńcze- 

mi motywami zdobniczemi gotyku bez jego 

misternej konstrukcji, bez wniknięcia w sens 

i rację bytu danych motywów. Starano się 

przedewszystkiem o efekt malowniczy, © 

„bajkowość* wyglądu, przypominającego w 

kościołach katedry średniowieczne, a w bu- 
dynkach świeckich — zamki rycerskie; tak 

n.p. Idzikowski przebue. ował w 1832 — 
1840 r. katedrę św. Jana w Warszawie w 

stylu angielsko-gotyckim  (pasującym do 

katedry i do Warszawy, jak pięść do nosa), 
a liczne pałace i dwory na prowincji budo- 

wano również „po angielsku", t. j. w neo- 

gotyku. Jednym z takich przykładów, dość 
charakterystycznym dla owego okresu, jest 
zamieszczony tu zamek, a właściwie pałac 

w Babelsberg pod Berlinem. Nie wchodząc 

już w analizę zastosowanych tam form niby 

-gotyckich, zauważyć można tę nienatural- 
ną pozę i teatralność, z jaką w XIX w. sto- 
sowano w domach mieszkalnych wieżyczki 
ze strzelnicami, blanki wieńczące mury i t.p. 

przeżytki średniowiecza. prof. ]. Kłos. 

  
  

CUDOWNE UZDROWIENIE W CZĘSTOCHOWIE 
Barbara Kasińska, 69-cioletnia starusz- 

ka, stała mieszkanka Kalisza oślepia zupeł- 
nie jeszcze w r. 1928, na tle choroby oczu. 
Długa kuracja zarówno w miejskim szpita- 
lu w Kaliszu, jak i u znanych okulistów nie 
dała rezuitatu. Stan jej zdrowia nietylko 
nie doznawał poprawy, ale przeciwnie, po- 
garszał się stale. Nic nie widziała. 

Gdy przed 15-tym sierpnia miejscowe 
duchowieństwo zorganizowało pielgrzymkę 
na Jasną Górę, Kasińska przyłączyła się do 
niej, ufając w cudowną moc Matki Boskiej 
Częstochowskiej. 

Gdy 15 sierpnia pielgrzymka kaliska 
obecna była na modlitwie w kaplicy Jasno- 
górskiej, rozległ się nagle donośny krzyk 
kobiety. 

— Widzę! 
Okrzyk ten wywołał w całej 

  

kaplicy licy. 

niezwykły entuzjazm. Kasińska, która od 
dwu łat nie widziała zupełnie, zaczęła swo- 
bodnie przesuwać się wśród tłumów do 
obrazu Najświętszej Panny i tu upadłszy 
krzyżem, zalała się tzami. 

Niezwłocznie po nabożeństwie starusz- 
kę zbadali miejscowi lekarze i stwierdzili, 
że widzi ona prawie normalnie, i że wypa- 
dek ten nie można podporządkować . pod 
żadne prawidła medyczne. 

Kasińska wróciła z pielgrzymką do 
Kalisza już o własnych siłach i tu została 
również zbadana przez miejscowych leka- 
rzy, którzy wydali takie samo orzeczenie, 
jak lekarze częstochowscy. 

w ten wywołał zrozumiałe po- 
ruszenie w całej Częstochowie i Kaliszu, 
rozchodząc się błyskawicznie po całej oko- 

wvvvyvrv 

„PAY  J НН 

    DZIECI 
kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

od 5—7 lat, poszukuje do kompletu 
— przedszkola 

Zapisy codziennie od 10 do 12 i od 3 do 5 p. p. 
Pańska 4 m. 4. 

polsko-francuskiego.    
1] M M 

dział przez ten czas martwy przedmiot 

ž jakże żywemi słowami rzuconemi w 

otchłań surowej natury? — Ot, nic, 
morze bez kresu, lody bez końca, tro- 
chę mew, skały wysp. Tam życie pły- 
nie innem korytem, takiem odwiecz- 

nem.... tak, tak: nie bylo nas byt las“! 

— Dziś poczta fal morskich, losu, 
pizypadku, butelek z powieści |ulju- 
sza Verne znajduje zastosowanie w 
wypadku kompletnego chyba rozbicia, 
a przedewszystkiem zniszczenia radjo 

całe stacji, za pośrednictwem której 
korespondencje przesyłać można na 
ląd i skąd dowiadujemy się o dalszych 
losach podróży. 

Podszedł łamacz lodów  ..Sibiria- 
kow“'. Kilka dni trwało ładowanie wę- 
gla. Ostatnia poczta, ostatnie gazety, 
listy, podniesione kotwice pełną parą 
Nord-Ost! wzdłuż skalistych wybrze- 
ży Nowej Ziemi. 

Życie na okręcie nie wydaje się ie- 
szcze tak beznadziejnie jednostajnem 
dopóki pożera gorączka nowych hory- 
zontów — aaprzód! Ku nieznanemu: 
„Nigdy ludzka stopa!*... oto hasło oży 
wiające załogę. Prócz tego każdy robi 
swoje, a roboty jest wbród. Tymcza- 
sem horyzont staje się coraz bielszy, 
statek przeciska się wśród zwałów lo- 
dowych, naciera, naskakuje, łamie, dy 
szy ciężko, zużywa dużo węgła, traci 
nieproporcjonalną energię w Stoslinku 
do przebytej drogi. Lody ściskają. W 
nocy 17 sierpnia obręcz lodowa za- 
warła swoje podwoje i „Siedow“mimo 
swej czerwonej flagi zamknięty niby 
najzwyczajniejszy _ kontrrewolucjoni- 
sta w sołowieckiej turmie. Kapitan 
Woronicz nie śp całąil osm-.oksza,na 
Woronicz nie śpi całą noc. Biega z 
Zeissem w ręku, wypatruje wolnego 
przejścia. Kren, okręt pochyla się nie- 
bezpiecznie pod naciskiem lodów. 
Wszystkie maszyny pracują, ale w cią 
gu całej nocy przebyto drogę dwuch 
długości okrętu. Bezmyślne walenie 

*cą?... 

AEA STN OST SN STONIO I I E SK RUR ET T V T I D KINO SI Ы ОННЕ ЕНО RYZA 

łbem o lód, który stoi jak mur! 
Ranek bryznął w oczy miljardami 

djamentów śnieżnej pustyni, słońce 
zagrało wszystkiemi blaskami promie- 
ni. jednakże lody, jak pancerz kawa- 
lergarda ściskają Łamacza sowieckie- 
go, napierając na jego burty. Pier- 
wsze: „zdajomsia* przed Oceanem i 
kurs Jug-Ost, rufą do celu ekspedycji. 
Narazie przynajmniej powrót w poszu 
kiwaniu wolnego morza. Można go 
znaleźć po odbiciu nieba — sine jest 
mianowicie nad powierzchnią wody, 
mleczne — nad lodami. 

jest na statku Polak Wojciechow- 
ski, ten siedzi dzień cały, ślęcząc nad 
białym arkuszem i wykreśla mapę nie 
zbadanego oceanu. 

Tymczasem na Ziemi Franciszka 
Józefa pozostała część ekspedycji dla 
przezimowania, służąc za bazę Łama- 
czowi i na własną rękę prowadząc ba- 
dania. Budują tam domy i składy. Do- 
noszą na ląd, że dla dostarczenia ja- 
dła swym 55-ciu psom, polują. Te po- 
lowania, to zupełnie coś specjalnego. 
Ani z Rudziskiej, ani Białowieskiej, ni 
nawet z reprezentacyjnych obław Wo- 
1opajewa — takich trofeów nie przy- 
nieść do pałacu, jakie ci zimownicy 
tarabanią do swych „chiżin*: cztery 
białe niedźwiedzie w ciągu kilku dni. 
Fhi! głupstwo same, mniej niż głuszec 
u nas. Tak to oni sobie tam nemrodu- 
ją wcałe do żadnego towarzystwa ło- 
wieckiego nie należąc. Pięknie nara- 
zie. Ale jak przyjdzie noc, noc — zi- 
ma, straszna, tylomiesięczna, czarna, 
mroźna, nieubłagana i taka okropnie 
nudna. Brrrl..... 50 stopni mrozu, tylko 
gwiazdy błyszczą. Dobrze jeszcze na 
wyspie — przeczekać i do kraju się 
wróci z wiosną, ale tamtym, na „Sie- 
dowie*, których wszelaka przygoda 
spotkać może na falach i lodach ocea- 
nu, co z nimi? Wrócą, czy nie wró- 

J. M. 
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Miedzynarodowa Konferencja Agra [lid 

W WARSZAWIE 
PRZED OTWARCIEM OBRAD. |Kywestjonarjusz dotyczący porządku dziennego 

Konferencji Państw Rolniczych w Warszawie PRZYJAZD DELEGACJI. 

WARSZAWA. 26. 8. (tel. wł. „Sło- 
wa“). We wtorek przybyła do Warsza 

wy delegacja węgierska w składzie: 

wiceminister rolnictwa baron Jerzy 

Pronayi, p. Stetan Wienkler, dyrektor 

departamentu ekonomicznego  mini- 

sterstwa spraw zagi anicznych, Wła- 

dysław de Welowich, radca minister- 

stwa spraw zagranicznych i Fryderyk 

Jekkel, sekretarz ministerstwa rolnict- 

wa. ; 
Na dworcu przywitał gości w imie- 

riu ministra rolnictwa dyrektor depar- 

tamentu ekonomicznego p. Adam Rose 

oraz Antoni Roman, naczelnik wydzia- 

łu Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Jan Żukotyński, szef sekretarjatu Mini- 

sterstwa Rolnictwa, pozatem p. Wehr 

z protokułu dyplomatycznego oraz 

członkowie poselstwa węgierskiego. 

Po przybyciu goście udali się do 

zarezerwowanych dla nich apartamen 

tów w hotelu Europejskim. W dniu 

dzisiejszym o godz. 11 delegacja wę- 

gierska odbędzie konferencję z p. mini 

strem i p. dyrektorem Rose. 

Dziś, we środę przybywa do War- 

szawy delegacja jugosłowiańska w 

składzie: Juraj Demetrowicz, minister 

przemysłu i handlu, p. Welimir Stoiko 

wicz, dyrektor generalny ministerstwa 

rolnictwa, p. Pilya, dyrektor departa- 

mentu ministerstwa przemysłu i han. 

dlu i p. Cyryl Petrowicz, inspektor mi- 

nisterstwa rolnictwa. Pozatem we wto 

rek przybywa delegacja finlandzka w 

składzie: Sigurd Hatson, były minister 

rolnictwa i p. Claef Charpentier, inspe 

ktor ministerstwa rolnictwa. Ponadto 

przybywa delegacja czechosłowacka w 

składzie: p. Pazderka, wicemnister rol 

nictwa i p. Prokesz, dyrektor departa- 
mentu. 

Skład delegacji polskiej. Delegata- 

mi na międzynarodowy zjazd rolniczy 

<zostali: p. minister rolnictwa dr. Leon 

Janta - Połczyński, min. Eugenjusz 

Kwiatkowski i min. Witold Staniewicz. 

Zastępcą deleg ata został p. Franci- 

szek Doleżal, wice - minister przemy- 

słu i handlu. Sekretarzem generalnym 

delegacji został p. Wincenty Jastrzęb- 

ski, sekretarz komitetu ekonomicznego 

m us«ów. Doradcami technicznymi de 

legacji zostali: minister pełnomocny 
Adam Tarnowski, naczelnik wydziału 
Edward hr. Raczyński, naczelnik wy- 
działu Władysław Sokołowski, rad- 
<a jan Starzewski. Z Ministerstwa Rol 
nictwa: dyrektor departamentu  rolni- 
ctwa Stefan Królikowski, dyrektor de- 
Partamentu ogólnego Aleksander Lud- 
wikiewicz i dyrektor departamentu we- 
terynaryjnego dr. Zygmunt Markow- 
ski. Z Ministerstwa Rolnictwa: dyrek- 
tor departamentu handlowego Mieczy- 
sław Sokołowski, naczelnik wydziału 
Franciszek Królikowski, radca Tadeusz 

Żychowski, radca Stean Stoga. Z Mini 
slerstwa Skarbu: naczelnik wydziału 
Fabierkiewicz oraz radca Kazimierz 
Sokołowski. Z Ministerstwa Reform 
Rólnych: Edward Ciborowski, dyrek- 
191 departamentu ekonomicznego i Wa 
Cław Staniszewski, naczelny dyrektor 
Banku Rolnego. Z organizacyj gospo- 
Carczych weszli: dyrektor Syndykatu 
Rolniczego Zygmunt Chrzanowski, pre 
żes Zw. Organizacyj Rolniczych Rze- 

Czypospolitej Połskiej Kazimierz Fuda 
kowski, były minister Jerzy Gościcki, 

Prezes rady naczelnej organizacyj zie- 

Miaiskich Kazimierz ks. Lubomirski, 
Jarosław Litwinowicz, dyrektor Zwią- 
zku Eksporterów Trzody, Juljan No- 
Wak, były premier, profesor uniwer- 
SJletu Krakowskiego, dr. Leon Plu- 
rlński, prezes Wielkopolskiego Towa 
rzystwa Kółek Rolniczych, August Po- 
PPR, były wiceminister skarbu Wik 
Or Przedpełski, prezes rady Państwo- 
Wych Zakładów Przemysłowo - Zbo- 

„owych i Eustachy Rudziński, dyrek-   
    

    
    

  

   
    

      

10 Zw. Spółdzielni Rolniczych, 
Dnia 26 bm. odbyło się o godz. 19 

P. ministra przemysłu i handlu inż. 
wiatkowskiego zebranie delegacji pol 
'€ ną którem ustalono stanowisko olski > PE 
ski ną międzynarodowym zjeździe 

niczym, 

WILEŃSKIE TOW. HANDLOWO- 
ZASTAWOWE 

LOMBARDT 
wrze: „ że w dniu 9, 10, 11 i 12 

Biskupiej w lokalu Lombardu przy ul. 
5p.p €j 12 (Plac Katedralny) o godz. 
od X zy zie R A zastawów 
do V. o M 71455 opł o V-go miesiąca 1930 r. s a    

DO PUNKTU PIERWSZEGO: 

1) W zakresie jakich głównych artyku- 
łów rolnych posiadają poszczególne państ- 
wa nadwyżki wywozowe. 

2) Jak wielkie są te nadwyżki w zakre- 
sie pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i kukuru 
dzy, a dalej w zakresie bydła, nierogacizny, 
owiec i mięsa. 

3) Na jakie rynki państwa te eksportują 
powyższe towary — stale, sporadycznie. 

4) W jakiej ilości poszczególnych towa- 
rów umieszczały poszczególne państwa na 
głównych rynkach w ciągu ostatnich 3 lat. 

5) Czy ta akcja przyczynia się w szcze- 
golnošci do obniżenia cen na danych ryn- 
kach importerskich. 

6) Jak wpływa różny zakres stosowania 
zasady wielkiego obrotu towarowego na 
kształtowanie się bilansów handlowych 
państw rolniczych. 

DO PUNKTU DRUGIEGO: 

1) Jaka jest obecna organizacja ekspor- 
tu zboża, zwierząt i mięsa, ewentualnie in- 
nego handlu produktami eksportowemi w 
państwach, biorących udział w konferencji, 
a w szczególności 

2) Czy w stosunku do głównych artyku- 
łów rolniczych stosuje się metody, zmierza- 
jace do racjonalizacji i centralizacji eksportu. 
jakie były przyczyny podjęcia tej akcji. Na 
czem polegają te metody. 

3) W stosunku do jakich artykułów. 
4) Czy metody stosowane wywierają 

jaktycznie wpływ na ilość wywożonych to- 
warów na rynku zewnętrznym. 

5) Czy metody te posiadają podstawy 
należycie aktualne, aby na nich oprzeć po- 
rozumienie międzynarodowe. 

6) Czy panowie uważają za możliwe 
wspólne dążenie do normalizacji eksportu 
rolnego. 

8) Czy panowie nie uważają, że taka nor 
malizacja może służyć za podstawę do za- 
wierania umów bilateralnych i multiteralnych 
mających na celu podjęcie wspólnej akcji 
eksportowej. 

` 

DO PUNKTU TRZECIEGO: 

1) Jakie skutki posiada dla interesów 
państw rolniczych fakt premjowania wywozu 
płodów rolniczych przez niektóre państwa. 

2) Czy panowie zgadzają się z tezą, że 
stosowanie analogicznych metod przez pań- 
stwa rolnicze stanowi tyiko nieunikniony 
czynnik utrzymywania równowagi, a nie po- 
stulat gospodarczy państw rolniczych. 

3) W danym razie czy panowie zgodzi- 
liby się na wspólne podjęcie przez państwa 
rolnicze akcji niepremjowania. 

4) Czy panowie zgodziliby się w danym 

razie na to, aby poprzeć już podjęte wysiłki, 
zmierzające do zawarcia międzynarodowej 
konierencji, zakazującej premjowania pro- 
duktów zsolniczych, przyczem, jako premjo- 
wanie należałoby uznać wszelkie jawne lub 
ukryte dopłaty skarbu do wywożonych to- 
warów, np., jawne premjowanie t.zw. šwia- 
dectw przywozowych, skupowanie artyku- 
łów w powyższej cenie na ryaku wewnętrz- 
nym przez instytucje finansowane przez rzą- 
dy z tem, że artykuły te sprzedawane są na- 
stępnie zagranicę po cenie niższej i t.p. 

DO PUNKTU CZWARTEGO: 

1) Czy panowie uważaliby za stosowne, 
aby dążyć do szczerej ścisłej współpracy 
między służbą weterynaryjną poszczególnych 
państw, uczestniczących w konierencji. 

2) Czy panowie uważają za celowe utwo 
rzenie specjalnej weterynaryjnej komisji te- 
chnicznej, która przygotowałaby wspólne sta 
nowisko , reprezentowanych na kor 
terencji warszawskiej, podczas konferencji 
weterynaryjnej która ma się odbyć w Gene- 
wie w celu uchwalenia konwencji wetery- 
naryjnej. 

3) Czy panowie uważaliby za stosowne, 
aby państwa, reprezentowane na konienren- 
cji warszawskiej podjęły prace w celu za- 
warcia wzajemnej weterynaryjnej konwen- 
cji tranzytowej. 

DO PUNKTU PIĄTEGO: 

1) Czy panowie uważają za wskazane, 
aby w przyszłości odpowiedzi, udzielane na 
ankiety instytucyj międzynarodowych doty- 
czące rolnictwa, komunikowane były i w 
miarę możności uzgadniane przez państwa, 
uczestniczące w konferencji warszawskiej. 

2) Czy panowie uważają, że współpraca 
między państwami, zmierzającemi do tego 
celu winna być uchwycona w pewne kon- 
kretne formy. 

3) Czy panowie uważają, że już na listo 
padowej konierencji warszawskiej winny 
państwa, uczestniczące w konierencji war- 
szawskiej, w sprawach rolniczych zajmować 
stanowisko w miarę możności uzgodnione. 

4) Czy panowie zgadzają się z tezą, że 
wytyczne polityki rolnej, zwłaszcza o ile 
chodzi o wzmożenie i racjonalizację tej lub 
innej gałęzi wytwórczości rolniczej, winny 
być wzajemnie znane. 

5) Czy panowie zgadzają się z tezą, że 
perjodyczne zjazdy ministrów rolnictwa, 
względnie innych kierowników polityki roi. 
nej, stanowić mogą odpowiedni teren tak 
pojętego uzgadniania polityki rolnej. _ 

6) Czy panowie gotowi byliby ustalić już 
teraz termin następnego zjazdu tego ro- 
dzaju. ‚ 

Skazanie złodziei grosza publicznego 
WYROK W PROCESIE OFICERÓW I DOSTAWCY POLICJI. 

Wczoraj w południe został ogłoszony 
wyrok w sprawie nadużyć w komendzie wo- 
jewódzkiej P.P. w Wilnie. 

Oskarżeni komisarze Iwanow i dostawca 
Bursztejn zostali skazani po 2 łata więzienia 
zamieniające dom poprawy i zaś b. aspirant 
Rodziewicz który jak widać był pionkiem w 

Ryś umknął 
Sąd rozpatrujący sprawę Józefa 

Rysia ogłosił wczoraj wyrok. 
Ryś otrzymał bezterminowe cięż 

kie więzienie, najbliższy pomocnik ban 

rękach malwersantów otrzymał karę 6 mie- 
sięcy więzienia z zawieszeniem na 3 lata. 

Ponadto zasądzone zostało powództwo 
na rzecz skarbu w wysokości 40 tys. zł. któ 
re będzie sciągnięte od Iwanowa i Bursztej- 
na. 

kary Śmierci 
dyty — Witkowski 12 1. c. więzienia; 
dwóch innych bandytów — po 6 I. 

ciężkiego więzienia, siedmiu innych os 
karżonych Sąd uniewinnił. 

  

KRONIKA 
W. słofńica o godz. 4 m.37 

    

Z. słońca o godz. 6 m. 37 
Augustyna 

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

2 dnia 26. VAII. 1920 r. 

Ciśnienie średnie w mmm. 762 

Temperatura średnia -|- 15 

Temperatura najwyż-za -1-20 
Temperatura najniższa -]- 11 

Opad w milimetrach: 3,6 

Wiatr 
i Północno-zachodni 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost—stan stały 
Uwagi: półpoch., popoł. deszcz. 

-— Min. Janta-Połczyński przybę- 
dzie do Wilna. W dniu 4 września r.b. 
przybyć ma do-Wilna minister rolni- 
ctwa Janta-Połczyński, który przepro 
wadzi inspekcję podległych mu urzę- 
dów. 

— Badanie tegorocznych zbiorów. 
Przybył do Wilna dyrektor departa- 
mentu w ministerstwie rolnictwa Sta- 
nisław Czekanowski w sprawie poin- 
formowania się o tegorocznych zbio- 
rach na Wileńszczyźnie. 

— Program otwarcia Il Targów Północ 
nych. W urzędzie wojewódzkim odbyła się 
w dniu dzisiejszym konferencja w sprawie 
ustalenia szczegółów uroczystości związa- 
nych z otwarciem i pierwszym dniem Tar- 
gów Północnych 14 września. Na otwarcie 
mają być zaproszeni niektórzy ministrowie, 
w ak ma odbędzie się uroczyste przedsta- 
Przez poda amd 7 ma być raut 

MIEJSKA 
— Zmiana adresu. i 5 

Centralne Biuro Sieks tio B niesione z lokalu w ogródzie pó Baraki yi: 
skim do murów Franciszkańskich (obok ar- 
chiwum miejskiego). 

+ — liość posesyj w Wilnie. W ewidencji 
Magistratu znajduje się obecnie 44760 lokali 
z których podlega opodatkowaniu 39837, 
reszta zaś wolna jest od podatku. Posesyj 

ogółem jest 8391 z których płacą podatki 
7654 posesje. 

— Terminy płatności podatków. Z dn. 
31 bm. upływa termin płatności zaległości 
podatkowych państwowych i komunalnych 
za ub. miesiąc. Po tym terminie należności 
będą ściągane przymusowo wraz z dolicze- 
niem kar za zwłokę. 

SĄDOWA 

" Lustracja gmachów sądowych w Li- 
dzie. P. prezes Sądu okręgowego w Wilnie 
Wyszyński udał się do Lidy gdzie zlustro- 
wał urządzenia sądowe i omówił sprawę mie 
szkań dla pracowników tamtejszego oddzia- 
łu Sądu. 

SZKOLNA 

— Zmiany lokali szkół, W najbliższym 
czasie szkoła powszechna nr. 1 dla moralnie 
upośłedzonych zostanie przeniesiona z uli- 
cy Wielkiej 15 na św. Anny 2. Do opróżnio- 
nego lokalu wniesie się szkoła dla dzieci ży 
dowskich uczących się w! jęz. polskim. 

— Znane w Wilnie od szeregu lat przed- 
szkole „Dom Dziecka* przy „Ognisku* kol. 
(Kolejowa 19) ostatnio nagrodzone dy- 
plomem uznania na P. W. K. w Poznaniu 
niniejszem podaje do wiadomości, iż za- 
pisy na'rok szkolny 1930 — 31 przyjmuje 
sekretarjat „Domu Dziecka* w godz. od 
15 — 19 do dn. 25. 8. b. r., po tym ter- 
minie w godzinach od 9 do 14 i od 15 д019. 

— Koedukacyjna 4-0 Oddziałowa Szko- 
ła Powsz. Nr. 26. przy „Ognisku* kol. w 
Wilnie (Kolejowa 19) podaje do wiadomo- 
mości że przyjmuje zapisy dzieci od lat 7 
do wszystkich  4-ch oddziałów. Sekretar- 
jat czynny w godz. od 15—19 do dnia 25. 
8. b. r. po tym terminie w godz. od 9 — 
14 i od 15 — 19. 

— Koedukacyjne Gimnazjum im. Tad. 
Czackiego z pelnemi prawami (kateg. A) 
z kl. elementarną, podwst. i wstępną zawia- 
damia, iż egzaminy dla nowowstępujących 
do wszystkich kłas Gimnazjum i klas wstęp 
nych rozpoczną się dn. 30 sierpnia Q godz. 
10 rano. Etatowi urzędnicy państwowi 

korzystają ze zwrotu wpisów szkolnych bez 
obowiązku składania zaświadczeń o bra- 
ku wolnych miejsc w gimnazjach państwo- 
wych. Do klas wstępnych przyjmowane są 
dzieci na podstawie świadectw szkół po- 
wszechnych bez egzaminu.  Informacyj 

udziela i podania przyjmuje kancelarja przy 
ul. Wiwulskiego 13 codziennie od 10—1. 
Telefon 10—56. 1 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— P.rėby likwidacji strajku krawców. 

Majstrowie krawieccy nawiązali kontakt ze 

В.к ОО СМО 

  

Włamanie do agencji pocztowej 
W CELU WYCOFANIA NIEUPŁACONEGO WEKSLA. 

W nocy z dnia 23 na 24 bm. w m. Nie- 
stawiszki gminy wiszniewuskiej, pow. wilej- 
skiego w czasie nieobecności kierownika a- 
gencji pocztowej dokonano kradzieży z wła 
maniem. Sprawcy skradli żelazną kasetkę w 
której znajdowało się 80 zł. gotówką, druki 
płatne na kwotę 330 zł., przekazy pocztowe, 
adresy pomocnicze, 4 listy wartościowe na 
inię: Szyłok Rozalji — wartość 13 zł., Bie- 
laczyc Heleny wartość 263 iranki szwajcar- 
skie, Łobacz Katarzyny wartości 105 zł. i 
Łobacza Wincentego wartości 60 zł.. Prócz 
tego w kasetce były 4 weksle z których 2 
na imię Skindera Aleksandra na sumę 100 
zt 90 gr. i 2 weksle na imię Roszko Wincen- 

Płonący pociąg 
W pociągu nr. 51 idącym z Turmont do 

Wilna wpobliżu Bezdan powstał pożar spo- 
wodowany iskrami lokomotywy. Mimo že 
pociąg był w ruchu ogień który wybuchł na 

tego na sumę 200 zł. 50 gr. oraz szereg in- 
nych druków i listów. Według obliczeń stra- 
ty wynoszą 2.000 zł. 

Po przeprowadzeniu dochodzenia ustało- 
no, że włamania dokonał Roszko Wincenty 
mieszkaniec m. Niestawiszki i Łukaszewicz 
Franciszek. Powodem do popełnienia kradzie 
ży była chęć wycofania weksli przez Rosz- 
kę Wincentego, który w tym czasie miai je 
wykupić przed wysłaniem do protestu przez 
wspomnianą agencję. W czasie rewizji u- 
jawniono część skradzionych przedmiotów. 

Sprawcy kradzieży oddani zostali do dy 
spozycji sądowej. 

pod Bezdanami 
dachach dwuch wagonów został zauważony 
pociąg zatrzymano i przystąpiono do ga- 
szenia rozszerzającego się pożaru. 

  
  

strajkującymi robotnikami krawieckimi w ce 
lu omówienia sprawy likwidacji zatargu. 

RÓŻNE. 

— Nowa instytucja państwowa w Wil- 
nie. W dniu 23 b. m. w obecności władz 
państwowych i przedstawicieli instytucyj 
społecznych na czele z p. wicewojewodą 
została otwarta Wileńska Ekspozytura Okrę 
gowego Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie. 

Poświęcenia dokonał wiceminister ks. 
dr. Żongołłowicz. Honory urzędu sprawo- 
wał dyrektor Ekspozytury p. Zenon Nowa- 
kowski. 

— Komu to potrzebne? Insp. Izydorczyk, 
podejmuje myśl zarządzenia 2-dniowej nauki 
obywateli m. Wilna, jak mają przechodzić 
przez ulice. Jutro we czwartek dnia 28 bm. 
i pojutrze t.j. w piątek dnia 29 bm. od godzi 
ny 8 do 10 rano i od godz. 14 do 16 po 
południu t.j. w godzinach najbardziej wzmo 
żonego ruchu policjanci na najbardziej ru- 
chliwych ulicach a zwłaszcza na skrzyżo- 
waniach ulic uczyć będą obywateli jak nale- 
ży przepisowo chodzić ażeby uniknąć wy- 
padku, a zwłaszcza jak przechodzić przez 
jezdnię żeby nie wpaść pod pędzący auto- 
bus lub taksówkę. 

— Poszukujemy wychowawcy. Rada 
Wojewódzka związku osadników, otwiera- 
jąc bursę męską dla młodzieży, kształcącej 
się w szkołach zawodowych w Wilnie po- 
szukuje do wyżej wspomnianej bursy 1 wy- 
chowawcy, któryby posiadał kwalifikacje 
wychowawcze, a przygotowanie naukowo- 
techniczne. 

Pożądana jest osoba samotna. Podania 
wraz z odpowiedniemi świadectwami należy 
składać do Rady Wojewódzkiej Z. Os. Wil- 
no, ul. Zygmuntowska 16 w godzinach od 
1i do 13 codzień z” wyjątkiem świąt. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś po raz 
piąty pełna wytwornego humoru współcze- 
sna komedja polska Zygmunta Kaweckiego 
„Para nie para“, która odniosła wielki suk- 
ces artystyczny i cieszy się niesłabnącem 
powodzeniem. » 

Do powodzenia tej sztuki przyczynia 
się w znacznej mierze doskonała gra zespo- 
łu artystycznego pod reżyserją R. Wasilew- 
skiego. 

Bilety zniżkowe i kredytowane ważne. 
Codziennie odbywają się przygotowa- 

nia do wystawienia jednej z ostatnich kome- 
dyj Verneuilla „Moja panna mama“. 

Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Dwie komedje repertuaru ojczy- 
stego „Marcowy  kawaler*  Blizińskiego i 
„Majster i czeladnik* Korzeniowskiego wy- 
pełnią repertuar dni najbliższych. Obie ko- 
medje posiadają wiele szczerego humoru, 
werwy, sentymentu i zaliczają się do rzędu 
wybitniejszych utworów w polskiej literatu- 
rze dramatycznej. 

Doskonale zgrany zespół artystów pod 
reżyserją dyr. F. Rychłowskiego, przyczy- 
nia się do wydobycia wszystkich walorów 
tych wartościowych komedyj. Dziś „Marco- 
wy kawaler" i „Majster i czeladnik* z pa- 
nią Molską w roli Szaruckiej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Pokusy Europy. 

Heljos — Nieśmiertelna miłość. 
Wanda — Gdzie się kończy ulica 

Człowiek śmiechu". 
Piccadilly — Przedwiośnie i Niefortun- 

ny jeździec. 
Kino Miejskie — Wiking 

Światowid — Sygnał wśród burzy, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 25 do 26 
bm. zanotowano wypadków 35 w tem kra- 
dzieży 7, opilstwa 9, przekroczeń admini- 
stracyjnych 8. 

— Furmanka wpadła pod -po- 
ciąg. Na linji Horodziej — Pogorzelce na 
niestrzeżonym _ przejeździe, nr. 704 
najechał na przejeżdżającą iurmankę. Ko 
nie Spłoszone  ostrzegawczemi sygnałami 
wpadły pod lokomotywę. Maszynista nie zdą 
żył wczas zaham ować szybkości wobec 
czego 2 konie zostały zabite, a woźnica cięż 
ko poraniony. Tego ostatniego odwieziono 
w stanie nieprzytomnym do szpitala w Ba- 
ranowiczach tymże pociągiem. Tożsamości 
ze względu na stan rannego narazie nie u- 
dało się ustalić. 

„ —Zginely weksle. Lokuciejewskiemu Bro 
nisławowi (Wileńska 23) z jego sklepu me- 
bli w godzinach targowych skradziono 5 we 
ksli po 100 zł. 

— Złodziej kolejowy. Z wagonu na sta- 

na K 

Buchalterja | 

  

iemiecki. 

Komunikacja kolejowa 

cyjnej w Wilnie, 

©00000660060060860500660 
LETNISKO—LANDWARÓW 

Przy samej stacji drogi żelaznej sprzedają się parcele pod wille dla osób lub 
stowarzyszeń pragnących mieć letniska lub stałe mieszkania w bliskości Wil- 

na w uroczej, suchej $ zdrowotnej miejscowości przy lesie i jeziorze. 

Oświetlenie elektryczne. p 

Na miejscu kościół, poczta, 
i autobusowa (co godzinę) z Wilnem. 

Geny za metr kw. od 60 gr. do 1 zł., warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne. 
Zwracać się do Zarządu majątku Landwarów lub do Pierwszej Spółki Parcela- 

cji towarowej Wilno skradziono na szkodę 
Dyrekcji KP po uprzedniem zerwaniu plom- 
by 33 butelki wódki. Kradzieży dokonali Sta 
ruk Franciszek i Rudziński Józef (Zgoda 38) 
15 butelek wódki odebrano. Staruk został 
zatrzymany zaś Rudziński zbiegł. 

kamienie. Rakowski Jan (Po- 
leska 18) zameldował policji, że na szkodę 
Magistratu skradziono 2 wozy kamieni z ul. 
Lidzkiej. Kradzieży dokonali Bieńkowski Wła 
dysław i Kleczkowski Michał (Równe Pole 
11). Kamienie odebrano. 

— Ujęte na występach w Lidzie. Zatrzy 
rano zawodowe złodziejki Kuklisową Ańnę 
i Łunkiewicz Weronikę za dokonanie kradzie 
ży 2.940 zł. i 140 dolarów u Czajko Antonie- 
go ze wsi Donejki na targu w Lidzie. Pie- 
niędzy narazie nie. odnaleziono. 

— Okradzenie mieszkania. Micha- 
lak Ignacemu (Słowiańska 4) nieznani 
sprawcy w czasie jego nieobecności w 
domu skradli garderobę na sumę 1000 
złotych. 

— Duży pożar w Świę- 
cianach. 25 bm. z nieustalonych 
przyczyn wybuchł pożar w składzie 
ziół leczniczych, nałeżący do Parafiej- 
skeigo Nochima w Święcianach (ul. 3 
Maja 2). Wraz ze składem spłonęły to 
wary krajowe i zagraniczne oraz ma- 
szyny. Straty wynoszą 100.000 zł. 

— Tragiczna śmierć pod po- 
ciągiem. Wczoraj rano koło przystanku 
Parczewo (Podbrodzie) tuż przy torze kole 
jowym znaleziono zwłoki Mikulskiego Kazi- 
mierza mieszkańca wsi Bezdany z roztrza- 
skaną głową. 

Mikulski najprawdopodobniej uległ wy- 
padkowi podczas wyskakiwania przed przy- 
stankiem. 

— Podrzutek. Przy ul. Sierakowskiego 
4 znaleziono podrzutka płci żeńskiej, które- 
go odwieziono do szpitalą św. Jakóba, gdyż 
podrzutek był odrazu po porodzie. 

— Trup dziecka z kamieniem w chustce. 
W.,stawie przy młynie w Gródku znalezio- 
no zwłoki dziecka zawinięte w chustkę w 
której był kamień użyty jako ciężar. 

— Nieudało się. Zatrzymano na gorą- 
cym uczynku kradzieży 9 butelek wódki z 
wagonu na szkodę Dyrekcji K. P. Staruka 
Franciszka (Zgoda 38). 

Dorożka w rowie. Dorożkarz Urszu- 
lewicz Rafał (Wiłkomierska 52 wioząc ulicą 
Antokolską pasażerów wjechał do rowu 
przygotowanego na ułożenie kabla. Koń zo- 
stał ciężko okaleczony. 

Nowości Wydawnicze 
/— „Świat”. Bieżący zeszyt „Świata” 

otwiera interesujący artykuł dr. St. Kirkora 
p. t. „O dopływ kapitału do Polski". Jest to 
Sprawa pierwszorzędnej wagi dla naszego 
życia gospodarczego. P. Kirkor jest wybit- 
nym specjalistą, naczelnikiem wydzialu kre- 
dytowego w Ministerstwie Skarbu. Głos je- 
go' jako fachowca, powinien zaciekawić sze- 
rokie koła czytelników. Pozatem zeszyt ten 
zawiera oryginalną korespondencję z Talli- 
na, pióra p. Stanisława Poraja, obrazująca 
pobyt p. Prezydenta w Estonji. Zbiór aneg- 
dot i wspomnień prof. Miłosza Kotarbińskie- 
go, feljeton o Mądralinie, rozmyślania plażo- 
we Magdaleny Samozwaniec oraz liczne i 
świetnie wykonane ilustracje nie wyczerpu- 
ją bynajmniej treści tego zeszytu. 

„Świat* drukuje dwie znakomite po- 
wieści: Andrzeja Struga „Żółty Krzyż” i 
Claude Anet'a „Mayerling“. 

HALA AAA AAAA AL 
DO SIEWU 

JESIENNEGO 
žy to Granum II odsiew 

Bieniakonskie I i II odsiewy 
Wierzbińskie I i dalsze 
Szampańskie , 
Wysokolitewskie ‚ 
Rogalińskie oryginalne 

i inne odmiany zalecane w gazetach 
rolniczych oraz 

pszenicę Wysokolitewską 

dostarcza na zamówienia 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Wilno, Zawalna Ne 9. 
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Roczne Kursa Handlowe w Wilnie © 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, iż zapisy 

ursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie w godz. 4—7 
P.P. oprócz świąt w lokalu Szkoły Pisania naMaszynach przy ul.Mickiewicza22m.5 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6 — 9 wiecz. 
Program obejmie następujące przedmioty: 

OGÓLNO - HANDLOWA, 
BANKOWA, 
PRZEMYSŁOWA. 

Arytmetyka handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 
Stenografja. Nauka pisania na maszynach oraz języki: Angeiski, Francuski, i 

  

У
О
 

telegrai, telefon, apteka. 

W 

Mickiewicza 4, —8 8 
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JAK TO JEST NA WINGRACH? 
Jest sobie taka ulica, co się nazywa 

Wingry. Od W. Poh ki w bok. Mało kto 
jej nie zna że przy niej wła- 
śnie lokują edy Skarbowe. Aż dwa: 

wileńsko-trocki, 

    

    

  

   
    

   

jeden powiatowy drugi 
miejski. 

Kto pod I ten wie kędy 
droga na h droga na wingier- 
skie bezdroża. 

Czemu bezdroża? — Kto ciekaw niech się 
polatyguje wbok od Pohulanki, niech 
tam zobaczyć zechce np. chodnik, niech go 
wynajdzie. 

  

Chodnik na Wingrach! Bagatela! Jakże 
tak kpić można? Kto kiedy słyszał o chod- 
niku na Wingrach? 

Po kocich łbach ludzie chodzą, po ko- 
cich łbach podateczki znoszą. Magistrat w 
roku zeszłym chodnik zrobić obiecał, ale — 
„Obiecanka cacanka*.... 

I czy nie złość? Zajrzyjmy do duszy 
takiego, co na Wingry od czasu do czasu 
zaglądać musi, do duszy płatnika podatko- 
wego. Ciułał, ciułał, aż uciułał. Przez ten 
czas iks wezwań, przynagleń otrzymał. Se- 
kwestrator, — człek towarzyski — zajrzał 
także. Mebelki opisał, ogłoszonko  wylepił. 

Płatnik to wszystko znosił cierpliwie i 
wybrał się wreszcie płacić. Nim jednak do 
Urzędu Skarbowego dobrnął, djabli go 
wzięli. 

Jakto? Płacić mam?? Z ostatniego się 
wyzuwać? Tak? A chodniczek po drodze, to 
co? Pies? Może nogi będę łamał? Niema 
dobrze. Poczekajcie jeszcze. Nie zapłacę, 
nim droga ludzka będzie. 

Tak oto dzieje się w duszy płatnika, 
który na Wingry ma swe wdowie grosze 
nieść. Ale w duszy tylko, — bo naprawdę, 
to idzie i płaci. 

Otóż, iżby rozbrat między myślami i 
czynami płatników podatkowych, klijentów 
Urzędów Skarbowych z ulicy Wingry, na- 
dal nie miał miejsca, Magistrat za punkt ho- 
noru winien to sobie wziąć, iżby chodnik 
na drodze do padatkowej Canossy wreszcie 
był. Mik. 

ODPOWIEDZI OD REDAKCJI. 
*   

—Lekarzowi psych jatrze. Popiera Pan w 
liście, podpisanym przez siebie, niepodpisa- 

ną przez nikogo notatkę omawiającą spra- 

wę powołania na katedrę psychjatrji w Wil- 
nie docenta dr. Rosego, który ma być je- 
dynie „znawcą architektoniki mózgu, nie jest 
„ratomiast psychjatrą w tej mierze, jakiej 
„wymagają specjalne warunki na naszych 
„Kresach* (ekspertyzy sądowe, opieka nad 
chorymi. — Niestety nie możemy takiej no- 
tatki umieścić ponieważ dr. Rosego powołał 

Uniwersytetu, a więc ciało kompetentne i fa 

chowe — nasza gazeta nie jest pismem fa- 
chowo - lekarskiem a tylko dziennikiem po- 

litycznym. Nie możemy więc zabierać głosu 

w takiej kwestji nawet nośrednio zwłaszcza 

gdy się nam przesyła noiailis przez nikogo 

nie podpisaną. 

— Profesor dr. Jan Szmurło. Otrzymaliś- 
my od Pana Profesora pismo biorące w rze 
czową obronę uzdrowisko Ciechocinek przed 
artykułem naszego kolegi - feljetonisty - p. 
Karola. Możemy powtórzyć tylko to cośmy 
już pisali, że feljetonista piszący pod pseudo 
nimem Karol, pisuje swe utwory w tonie 
żartobliwym i apeluje do wszystkich lubią- 
cych wesołość i żart, aby się na żartach po- 
zrawali. W tem co pisał o Ciechocinku nie 
było najmniejszej chęci obrażenia tego u- 
zdrowiska, ani też żadnej pretensji do wy- 
głaszania jakiejkolwiek o Ciechocinku facho- 
weż opinji. To też repliki na feljetony i fel- 
jetoniki p. Karola będziemy tylko wtedy 
umieszczali, o ile one także w żartobliwym 
i wesołym tonie utrzymane będą. 

ZE ŚWIATA 
ZDRADĘ MAŁŻEŃSKĄ MOŻNA SKON- 

STATOWAĆ TYLKO W DNIE... 

   

    

Przed trybunałem w Rochefort we Francji 
wdrożył pewien kupiec skargę rozwodowa 
przeciwko swej żonie, którą przyłapał in 
flagrati z jednym ze swych urzędników. 
Kupiec od dawna podejrzewał swą żonę, 
że go zdradza, i dłatego  zainscenizował 
małą komedję. Oświadczył jej pewnego 
dnia, że musi wyjechać z Paryża, a w rze- 
czywistości jednak . -. nie wyjechał, lecz 
pozostał w Rochefort, baczną zwracając 
uwagę na to, co się dzieje około jego 
domu. 

Wieczorem zauważył, jak kochanek żo- 
ny wślizgnął się do jego mieszkania. Ku- 

piec sprowadził notarjusza i wszedł z 
nim do mieszkania, gdzie zastał swoją żonę 
w objęciach kochanka. 

azajutrz sporządził natychmiast pro- 
tokuł, który był głównym dowodem w 
procesie rozwodowym. 
Zastępca prawny żony zarzucił jednak 

że według ustawy notarjusze mo- 
84 urzędować tylko w dzień przy świetle 
słońca. 

Protokuł sporządzony został  jednako- 
\0% о godz. 4 nad ranem i przy Świetle 
świecy, jest więc nielegalnym i niema żad- 
nej mocy dowodowej. 

‚ Trybunał przychylił się do tego stano- 
wiska i odroczył rozprawę, by dać mę- 
> możność przedłożenia innych  dowo- 
ów. 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH.Z DO- 

MU DZIECIĄTKA JEZUSI 

i
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Ž Uwaga Kooperatywy 
© PONIŻEJ WYMIENIONE FIRMY IMPORTOWE w GDAŃSKU 

POLECAJĄ SIĘ PRZY DOSTAWACH ŚLEDZI WSZELKIEGO 

“ GATUNKU PO CENACH ORYGINALNYCH: 

Berneaud fHeringsimport o Н. 
Bloomfields Qverscas G. m. b. H. 
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"WIELBICIELE JASNOWŁOSYCH 
PIĘKNOŚCI 

Jedna z telefonistek berlińskich o, 
da następującą historię, aj 
ne światło na zainteresowanie 
gentiemanów. 

Któ! Ś dnia, natyc у 
częciu pracy, ktoś zażądał połączenia 
z jednym z numerów. p 

Zaledwie rozmowa się skończyła, kiedy 
zażądano tego Samego  nu- 
Jeszcze nie ukończona  zo- 

dwa następne 
sa- 

   

    

nast po rozpo- 
się 

   

  

natychmiast 
meru znowu. 
stała rozmowa kiedy już | 
głosy pragnęły połączyć się z tym 
mym numerem. . i : 

| tak ciągle — w ciągu pierwszej go- 

dziny 50 osób żądało połączenia z tym 

numerem, w ciągu godzin następnych  te- 

lefony mnożyły się jeszcze bardziej, ża- 

den bank, żadne minnsterjum, urząd — ро- 

cztowy czy kolejowy, żadna redakcja nie 

była wzywana tak natarczywie, jak ten 

właśnie numer prywatny, który przedtem 
rzadko tylko bywał zajęty. : 

Telefonistkę zastanowił fakt, że telefo- 
nowali wyłącznie mężczyzni. Dyły „tam 
głosy jeszcze chłopięce, energiczne baryto- 
ny mężczyzn w Sile wieku, a nawet zwię- 
dłe już głosy starszych panów — ale ani 
jednego głosu damskiego. > 

W ciągu całego dnia pracy telefonistki 
danego numeru wzywało  kiłka tysięcy 
panów. 

Nic więc dziwnego, że była ona  po- 
ważnie zaintrygowana tem  niecodziennem 
zjawiskiem. 

Wieczorem po ukończeniu pracy  te- 
lefonistka spotkała się ze swym  narze- 
czonym, z którym wstąpiła do jednej z 
cukierni. Narzeczony był jednak tego dnia 
dziwnie nerwowy: co parę minut" wstawał 
od stolika i podchodził do budki  telefo- 

"nicznej. ; . 
Panienka zdziwiona takiem  zachowa- 

niem się najdroższego, podeszła przez cie- 
Kawość do budki i ku*swemu zdumieniu 
usłyszała jak narzeczony podawał ten 
sam numer, z którym połączyła tego dnia 
tylu panów. 

Zdenerwowana panienka podeszła z po- 
wrotem do stolika i tu rzuciło się jej w oczy 
zakreślone przez narzeczonego czerwonym 
ołówkiem ogłoszenie w jednym z naj- 
większych dzienników berlińskich. Treść 
ogłoszenia była następująca: 

„Piękna i fascynująca blondynka, lat 18 
wysoce inteligentna poszukuje przyjaciela 
w celach towarzyskich. Zainteresowani ze- 
chca zadzwonić pod Nr... „Lidja“ 

Kiedy narzeczony wyszedł z budki te- 
lefonicznej mało brakowało aby rozegrała 
się scena zazdrości. Okazało się jednak 
wówczas, że tajemniczej Lidji wogole.nie 
było w Berlinie, gdyż bawiła na urlopie nad 
morzem. 

    

  

Ogłoszenie dała jakaś złośliwa  kole- 
żanka, najwięcej zaś na tem ucierpiała mat 
ka uroczej blondynki, która w ciągu dnia 
musiała odpowiadać na tysiąc przeszło 
zapytań telefonicznych w rodzaju: „Czy 
pani jest fascynującą blondyrką* lub „Czy 
mogę mówić z piękną osiemnastoletnią blon 
dynką“. 

  

RZEZ TINY TTK PT AST TSS 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

z dnia 26 sierpnia 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Hołandja 359,00 — 359,98 — 358,19 
Kopenhaga 238,96 — 239,56 — 238,36. Lon 
dyn 43,39 — 43,50 — 43,28. Nowy York 
8,903 — 8,923 — 8,883. Oslo 238,90 — 
239,50 — 238,30. Paryż 35,06 — 35,15 — 
34,98. Praga 26,44 — 26,50 — 2 No- 
wy York kabel 8,913 — 8,933, 8,893. Szwaj 
carja 173,23 — 173,66 — 172,80. Stokholm 
239,60 — 240,20 — 230,00. Wiedeń 125,92 
— 126,23 — 125,61. Berlin w obrotach pry 
watnych 212,82. 

  

   

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 113. Premjowa 
dolarowa 63,75. 5 proc. konwersyjna 55,50. 
5 proc. kolejowa 49,50. 8 proc. L.Z. i BGK i 
BR, obligacje BGK 94. Te same 7 proc. 
83,25. 8 proc. BGK budowlane 93. 7 proc. 
ziemskie dolarowe 76,50. 5 proc. warszaw- 
skie 59,50. 8 proc. warszawskie 76,40 — 
76,50. 8 proc. Częstochowy 68. 10 proc. Ra 
domia 82,75 — 83. 5 i pół proc. obligacje 
poż. kon. m. Warszawy 57. 

Akcje: 

B. Polski 167,50, B. Zachodni 72. Siła i 
Światło 78. Cukier 36. Lilpop 25,25. Ostro- 
wiec s. B 54,50. Starachowice 15.75. 

Braun ć Co., G. m. b. H. 
3. Diamantstein 

Saul Finkelstein 
Раре & Smuschkowitz 

David Rakowski 

A. ARMANDI. | 
«© WŚRÓD NOCY BEZ 

GWIAZD 
— Bardzo mi przykro, że muszę 

rozmową o interesach uprzykrzać się 
panu w tych ciężkich chwilach. Ale 
straciłem pięć dni, aby tu przybyć. 
Nie mogę opuścić tej szczęśliwej oko- 
liczności, pozwalającej mi skrócić po 

„ dróż powrotną. 
*  — Najzupełniej pana rozumiem, — 
przerwał Gerald, jestem na pańskie 

usługi. ; 
‚° — Czy pan nie ma nic  przeciw 
temu, že ci panowie będą obecni przy 
naszej rozmowie? 
"Oto mój sekretarz, a pan Stawton 
Meer był przyjacielem zmarłego. 

; Gerald spojrzał obojętnie na obu 
panów i ukłonił się. 

— Sądzę, senorze, że to, co pan 
ma zakomunikować mi, nie jest tajem 
nicą. Sekretarz jest panu potrzebny, 
a co dotyczy p. Meera, to skoro był 
przyjacielem mego ojca... 

Skurcz schwycił go za gardło i 
nie pozwolił mu skończyć. Przy sło- 
wie „ojca trzej obecni panowie za- 
mienili szybkie, znaczące spojrzenie. 

Prawnik skinął głową i usiadł na 
dawnem miejscu. Gerald przysunął 

krzesło i zajął miejsce obok biurka. 
— Proszę mi wierzyć, — zaczął 

Alkad, — że z całej duszy radbym 
dopomódz panu, o ile chodzi o moje 
obowiązki i uprawnienia... 

— Dziękuję panu. 

/ . — Muszę zakomunikować panu, 
że przybyłem tutaj na skutek gwałto- 
wnego i terminowego wezwania 
minie przez zmarłego. Oto depesza w 

_ której prosił mnie o przybycie. Z jej 
' treści pan sam może się przekonać, 

jak bardzo chodziło o pośpiech. Nie 
uważałem więc za stosowire odkładać 
wyjazd i natychmiast wybrałem się 
w drogę. 
A Oto depesza, proszę ją  przeczy- 
ać, 

Gerald przeczytał ją i dowiedział 
się, że ojciec obiecał znaczną sumę, 
jako wynagrodzenie za przybycie 

Alkada. 
— Rozumie się, — oświadczył Ge- 

rald, — że wszelkie zobowiązania 
 ” mego ojca biorę na siebie. 

Alkad chrząknął zmieszany i ma- 
chnął ręką: 

— №, о tem nie mówmy. Czy pan 
"pozwoli, że zadam mu kilka pytań? 

— Proszę. 
Nie tyle z potrzeby, co dla tego, by 

„dodać sobie powagi, Alkad zaczął 
' przerzucać papiery na biuku. 

    

— Pan nie wie, «co spowodowało, 

Pommer 6 Thomsen G. m. b. H. 

J. Wolkoff 64 Sons G. m. b. H. 

66806606066606066060606666066640666/: 

to nagłe wezwanie mnie, przez zmar- 
łego? . 

Na twarzy Geralda malowało się 
zdziwienie. 

— Skądże ja mogę wiedzieć, zda- 
ałem egzaminy w Barkley i od ro- 
ku prawie nie widziałem się z ojcem. 

Znów przy słowie „ojcem'' trzej 
panowie spojrzeli na siebie. Alkad cią 
gnął dalej: 

— Ale pan korespondował stale z 
Cyprjanem Fortiolisem? 

— Jeżeli pod słowem „stałe, ro- 
zumie pan częstą korespondencję, to 
nie byłoby to dosyć ścisłe. Listy szły 
czasem miesiąc cały. Odpowiadałem 
zawsze bardzo punktualnie. 

Prawnik odwrócił twarz i 
pytał: 

— Czy stosunki pana ze zmarłym 
były dobre? 

Zdumienie Geralda wzrosło  je- 
szcze. ; 

za- 

Czyż można w to wątpić! 
Rzadko zdarza się, spotkać tak do- 
brego i kochanego ojca! 

Tym razem ogólne zdumienie by- 
ło tak widoczne, że Gerald nie mógł 
się powstrzymać od zapytania: 

— Panowie, — rzekł z rozdrażnie 
niem w głosie, — poraz trzeci zauwa 
żyłem, że wspomnienie o ojcu moim 
dziwi panów. Może będziecie tak ła- 
skawi i wytłomaczycie mi co to zna- 
czy? 

Milczeli wszyscy, nie patrząc na 
niego. Gerald w gniewie zerwał się 
z krzesła. 

— Proszę, niech się pan uspokoi, 
— powstrzymał go chłodno Alkad. — 
Musi pan zdobyć się na spokój i od- 
wagę, gdyż jest to właśnie zasadni- 
cza kwestja.... 

— Nie rozumiem pana, — przer- 
wał młody inżynier. 

— Zaraz to wyjaśnię, chociaż mu- 
szę przyznać, nie łatwe to zadanie. 
Czy pan jest pewien, że  Cyprjan 
Fortiolis był ojcem pana? 

Nogi Geralda odmówiły mu po- 
słuszeńsiwa. 

— Nie chcę zrozumieć tego pyta. 
nia, — mruknął, patrząc. szeroko ot- 
wartemi oczyma na Alkada. 

Prawnik zapanował już nad sytu- 
acją i mówił teraz spokojnie i pe- 
wnie. 
— A jednak pytanie moje jest pro- 

ste i jasne: pytam czy ma pań jakie 
dowody, że Cyprjan Fortiolis był rze- 
czywiście ojcem pana? Muszę bo- 

wiem zaznaczyć, że przeglądając do- 
kumenty zmarłego nie znalazłem żad- 
nego dowodu. 

Pod badawczem i nieprzychylnem 
spojrzeniem trzech par oczu, Gerald 
wzdrygnął się. Wyszeptał zmieszany: 

— Ależ.... ja noszę jego nazwisko! 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Way Gylio. 

RADJO WILENSKIE 
SRODA, DNIA 27 SIERPNIA 1930 r. 

11.58 Sygnał czasu. 
12.05 Audycje dla dzieci z Warszawy. 

13.00 Program dzienny. 

17.20 — 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. „Uni versal Nes 
Service“ i „Wall Street Journal“ (New York) 

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

20.00 — 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. Ill z cyklu „Do Wilna po- 
wróciwszy* — pog. wygł. W. Hulewicz, dyr 
Progr. R. W. 

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

CZWARTEK, DNIA 28 SIERPNIA 1930 R. 

      

11, 58 — : Sygnał czasu. : 
12, 05 — 12, 35: Muzyka z płyt gramoi. 

13 — :Kom. meteorologiczny. 

15, 50 — 16, 15: Tr. z Warsz. Odczyt 
turystyczno - krajoznawczy: „Wołyń jaka 
teren turystyczny* wygł. M. Orłowicz. 

17, 15 — 17, 20: Program dzienny. 

17, 20 — 17, 35: Kom. organ. społecz- 
nych. 

17, 35 — 19, 00: Tr. z Warsz. Odczyty 
„Wśród książek* — wygł. FH. Mościcki i 
koncert: 18, 00 — 18, 50: Koncert (skrz. i 
fort.) 18, 30 — 19, 00: Pieśni finiandzkie 
w wyk. ). Gluzińskiej. 

19, 00 — 19, 25: „Wędrówka po króle- 
stwie prasy' część druga — odczyt wygł. 
Aleksander Mutogga Ferus, koresp. *Uni- 
versal Nevs Service“ i Wall Street Journal“ 
(New York). 

19, 25 — 19, 50: „Pierwsza monografja 
o Żeromskim* — odczyt wygł. T. Łopalew 

ski. * 

   

  

19, 50 — 20, 00: Program na piątek i 
rozmaitości. 

. 20, 00 — 20, 15: Prasowy dziennik rad- 
jowy z Warszawy. 

20, 15 — 20. 30: Kwadrans literacki. So- 
nety Kazimiery Zawistowskiej. 

20, 30 — 22,,00: Końcert (Transmisja 
z ogrodu Bernardyńskiego w Wilnie). 

22,00 — 0, 15: Transmisja z Warszawy. 
Kewja z „Wesołego wieczoru* pod tytułem 
„Z Chłodnej na Nowy Šwiat“. 

    

  

% 
UWAGA, MATKi! Dawajcie Dzieciom 

CZEKOLADĘ „ZDROWIA“ 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

‹ Żądajcie wszędzie! # 
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Od dnia 25 do 29 sierpnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

KINO 66 Wielka epopea romantyczno-historyczna, siilmowana całkowicie w na- 

MIEJSKIE turalnych kolorach. Aktów 10. W roli głównej: PAULINA STARKE 
Bohaterskie przygody nieustraszonych żeglarzy na oceanie. Prze- 

SALA MIEJSKA 55 В piękna legenda o odkryciu Ameryki przez Wikingów! Olšniewajaca 
ieerja barw! 

Kasa czynna оё 
Ostrobramska 3 Film, który czaruje i zachwyca oko! Nad program: „Tygodnik Aktualności Ne 116'' — w 1 akcie. 

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

  

Pierwsze Dźwięko- 
Dziś PREMJERA! Epokowy film dźwiękowy z udziałem znakornitego SKRZYDLATA FLOTA RAMONA NOVARRO i czarującą ANITĄ PAGE w obrazie 

we Kino W filmie tym bierze udział cała eskadra lotnicza U.S.A. pod dowództwem Novarro, który zaimponuje publiczności 
.ROLLYWOOD' | swoją odwagą w czasie najniebezpieczniejszych manewrów. Nad program: Dodatek muzyczno-śpiewny. Ze wzgłędu 

Mickiewicza 22. na wysoką wartość artystyczną filmu, dla młodzieży dozwolono. Początek seansów 0 godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
Ceny miejsc do godz. 7-e] PARTER 1 zł, RALKON 80 gr. 
  

  

PREMJERA! Oda wodz. Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS 

Przeboju Dźwiękowego! Arcydzieło, które 
poruszyło publiczność całego Ś wiata! 

wszechświatowy! Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4.30. 

4-ej do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr., 

BIAŁE CIENIE 
PARTER I zł. Wznowienie Gigantycznego 
Dźwiękowo-śpiewna opowieść miłosna. Ta- 
kiego filmu nie wolno nie widzieć! Sukces 

Ostatni seans o g. 10.15. 

  

ZS) 
Polskie Kino D 5 

„WANDA- 
Wielka 30. Tel. 14-81   
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Wielki śpiewny film! Zupełnie nowe wydanie! 

DAMA KAMELJOWA 

lub sublokatorów. 
NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZĄ 4. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

(Królowa półświatka). 

sublokaiona 
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„Slowa“ od 9 do 10. 

D 4pan aras aa api 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Julian Mościcki, zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie Z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomoś- 
ci publicznej, że w dniu 27 sierpnia 1930 r. 
od godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Nie- 
mieckiej nr. 11 odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji należącego do Kalmana Bernsztejna 
majątku ruchomego, składającego się z ma- 
nufaktury, oszacowanego na sumę 10.420 
zł. na zaspokojenie pretensji Mendla Mazura 
iin. w sumie ł0.000 zł. z procentami j kosz- 
tami. 

Komornik Sądowy 
J. Mościcki. 

| J M J M MMM 
WĘGIEL górnośląski i dąbro- 

wiecki o wysokiej ka- 

i detalicznie z dostawą 
loryjnošci, wagonowo 

w zaplombo- 
wanych wozach od pół tonny 

poleca 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

Wilno, Zawalna Ne9, tel. 323. —0 

J MA 

— To nie jest żaden dowód. Czy Ojciec przywiózł go tutaj, jako nie- 
pan pamięta swoją matkę? 

— Nie, ojciec mówił, że umarła wy 
dając mnie na świat. 

— Pan jest obywatelem  amery- 
kańskim? / ! 

— Nie, urodzitem się we Francji, 
zdaje się w Barcelonette. 

— Panu się „zdaje“... Ależ 
musi mieć jakieś dowody, 
ty? 

— Mam paszport. 
— Dokument z konsulatu, który 

niczego nie dowodzi: posłaniec p. 
Fortiolisa mógł go dostać z łatwością 
Nie ma pan jakichś bardziej przeko- 
nywujących dokumentów? 

— Mam jeszcze.. dyplom. 
— Papierek, który uniwersytet wy 

daje na to nazwisko, pod jakim się 
student zapisze. 

Oszołomiony Gerald patrzał zmie 
szany na obecnych. Na twarzach ich. 
nialowało się współczujące niedowie- 
rzanie. Oburzony zerwał się znowu z 
krzesła: 

— Ależ, senorze, przypuszczenia 
pańskie są bezczelne! Mam listy oj- 
ca, pełne miłości, mam. rachunki z 
banku, które dowodzą że mój ko- 
chający ojciec nie miał granic w za- 
dawalaniu mych potrzeb i nawet ka- 
prysów. Mam... — łzy paliły mu po- 
wieki, nie mógł mówić dłużej, wybeł 
kotał tylko: — czyż nie widzicie me- 
go smutku, przecież to bezczelne... bez 
czelne.... 

Przykro było patrzeć na jego ból i 
smutek. ! 

Ale trzej obecni przy tej scenie nie 
mieli miękkiego serca. jednak ból był 
tak szczery i wielki, że prawnik nie 
mógł znieść tego widoku. 

— Proszę się uspokoić, senorze... 
Nikt z nas nie wątpi, że pan miał 
uajzupełniej słuszne prawo moralne 
uważać zmarłego za swego ojca. 

Ale pan nie tak zrozumiał moje 
pytanie. 

Nie tylko nie miałem zamiaru pa- 
na zasmucać, ale przeciwnie, prag- 
nąłem w miarę możności dowieść wo- 
bec prawa, że pan jest synem zmar 
łego. Jednak bez pana pomocy nie 
jestem w stanie tego dokonać. Pro- 
szę pomyśleć, proszę przypomnieć 
sobie: czy nie wspominał kiedy zmar 
ły, gdzie — tutaj lub we Francji, — 
zapisano akt pańskich urodzin? 

Gerald napróżno wytężał pamięć 
starając się przypomnieć coś  takie- 
go. Ale nigłły nie mówił o tem z 
ojcem. Przywołując w myślach daw 
ne lata dzieciństwa, widział się za- 
wsze w Barranco, w tej samej hazien 
dzie, zawsze z kochającym i czułym 
ojcem Kataliną Pazeko.Francja nie po 
zostawiła w nim żadnych wspomnień. 

pan 
dokumen- 

mowlę i więcej nigdy nie wracał 
do Francji. Gerald rozłożył bezsilnie 
ręce: 

— Nie, ja nic nie mogę sobie przy 
pomnieć. Ja nic nie wiem! 

Stawton Meer westchnął z ulgą i 
spojrzał na prawnika porozumiewaw- 
с2о. 

— Może Cyprjan Fortiolis wspo- 
minał panu kiedy o tem, — ciągnął 
dalej Alkad, że spisał testament na 
rzecz pana? 

— Nigdy. Pocóż miał pisać testa- 
ment? Skoro byłem jego jedynym 
synem! 

Alkad zrobił niechętny gest i mil- 
czał. Gerald znów nie mógł opa- 
nować wzburzenia: 

— Cżego właściwie chcecie ode 
mnie? — zawołał. — Co mi grozi? 
Do czego prowadzą te wszystkie 
pytania? 

— Jeszcze chwilka, jeśli łaska. 
Pan nie wie, czy Fortiolis miał bliskich 
kiewnych? 

— W kraju pozostał brat jego. 
Ale ojciec o nim rzadko mówił. 
— Brat ten byłby wujem pana. 

Czy korespondował pan Ę nim? 
— Nie. Ojciec dawno już nie ko- 

munikował się z bratem. * 
— A wiec pan nie widział go 

* nigdy? 
— Nigdy. 
— Może zna pan jego adres? 
— Nie. 

Znów wymieniono porozumiewaw 
cze spojrzenia. 

— Mam nadzieję, że panowie nie 
wątpią w prawdę mych odpowiedzi? 
— zapytał dumnie Gerald, dostrzegi- 
szy te spojrzenia. 
.  — Bynajmniej! — odparł Alkad, 
jakby z żalem w głosie, — mam pe- 
wne dane, by przypuszczać, że pański 
wuj istnieje rzeczywiście. 

,— Jakież to dane, czy mogę wie- 
dzieć? — przerwał śpiesznie Stawton: 
Meer. 

— Depesza, którą znalazłem w 
papierach zmarłego. 

Jest to już stara depesza, zawie- 
rająca jedno tylko słowo, zupełnie 

niezrozumiałe: „monalprzeczasz*. De 
pesza wysłana z Francji i podpisana 
„Fortiolis“, a to potwierdza... 

— Pan pozwoli? — Meer wyciąg- 
nął rękę po depeszę. 

Gerald z rozdrażnieniem 
na amerykanina. 

Stawton Meer, spokojnie i uważ- 
nie przeczytał kilkakrotnie depeszę 
oddał Geraldowi. 

— Zupełnie niezrozumiałe. 
wo to jest widocznie, zapożyczone 
z jakiegoś międzynarodowego teleg- 
raficznego klucza. Jeśli pan sobie ży- 

patrzał 

Sło- 

  

Gabinet AKUSZERKA 

Racjonalnej to- ŚMIAŁOWSKA 
smetyki Leczni.oraz Gabinet 

czej. y 
Wilno, Mickiewicza 31 ki 

* m. 4. A brodawki, kurzajk 

l f kobiecą konser- padanie włosów. 

Ц ' wuje, doskonali, kiewicza 46. 
odświeża, : 
skazy i 

usuwa jej KE 

twaczy i ciała (paniej. LO K A L E 
braki, Masaż 

Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 

  

  

   

Dom H.-K. „Zachę- 

  

Kosme- wych 
tyczny, usuwa zinarszcz kasa ogniotrwała, tam- 

piegi, wayry, łupież, ; 
wy- ze wszelkiemi wygo 1% wspólnego komfor- 
Mic- dami i telefonem 

1 lub 2 pokoje lepsze w kraju, spr 

zdobycze kosmetyki ra- umebj. z oddz. wejśc. 

  

Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p. t. 
Wstrząsająca tragedja-opera. 

znakomita NORMA TALMADGE i siuprocentowy mężczyzna ROLAND 
GILBERT. Podczas wyświetlania filmu specjalnie zaangażowani artyści operowi wykonają arje z opery „Traviata* 

oraz szereg cygańskich romansów: Chryzantemy, Wróć do mnie... Nie kuś mnie daremnie i inne. 

[> <><Papapa> s; Ba uj w spabaPN HI 

W rolach głównych: 

umeblowa- ————----—— 
ny do wy- STENOGRAFJI listow- 
Uniwersy- nie jaknajdokładniej wy 

—(0 uczamy. „Stenograf“, 
miesięcznik wychodzi. 

Inteligentna rodzina „Stenogratja Parlamen- 
przyjmie na mieszka- tarna“—udoskonalona. 
nie dziewczynki. Opie- Dziewięć wydawnictw. 
ka troskliwa zapewnio- Instytut Stenograficzny: 
na. Królewska 7 m. 7 Warszawa, Krucza 26. 
Wejście z zauł. Oranże —1 
ryjnego, zgłosz. od g. 
1 do 8. — 

Pokój 
najęcia ul. 
tecka 9—15. 
  

Przyjmę 
uczenice 

na mieszkanie z utrzy- 
maniem, opieka zapew- 
niona. Uniwersytecka 
4—6 I. Swiętorzecka. 

—     KUPNO 
SPRZEDAŽ 

Kwiaty «5. inda asiu 
dendron nym INTERNACIE 

i fikusy do sprzedania Przyjmuję panienki ze 

tanio. Dzielna 30. —0 średnich zakładów na- 
  

ukowych. Całkowite 
utrzymanie. Opieka za- 

W PAŁACU pewniona, warunki przy ulicy Antokolskiej 
6 m. 1-a do sprzedania 
garnitur imebli salono- 

mahoniowych, 

przystępue. Skopówka 
Rymiszewiczowa. 

że do wynajęcia pokój W Warszawie 

“29 towego pokoju z utrzy- 
— — — maniem poszukuje się 
PIANINA najstynniej- słuchaczki wyższych 
szej  wszechświatowej uczelni. Dowiedzieć się 

firmy „Erard* oraz Bet- W »Siowie* u C. M. —0 
tinga i. K. A. Fibi: 
gera, uznane za nai 

  

daję na dogodnyc! 

  

cjonalnej. R runkach  Kijowsk 
E о4 і:.]О——З. J. Jasińskiego 10—24. Abelow. 

W, Z. P. 48. Oglądać od 5—6. —T ; 
Z” 3 weksle 

na sumę "(0 zł. 
PTA Mieszkanie R 0 Ž 5 E żyrowane przez L. 
„Najdogodniej gruntownie odremonto- Fawra, unieważnia się 
i najsoliduiej loka- | wane z 3 pok. i kuchni, Ь 3 Znalazcy wynagrodze- 
ty hipoteczne Za- |a także l pokój oddnie- Tani Konwikt nie za zwroi. W. Po- 

gdatwia ny do wynajęcia przy dla uczni szk. šr., mož- hulauka 23 m. 6. —0 
ul. Wielkiej 5. Dowie- na z utrzymaniem. Opie 

  

  

ta* EE 1, |dzieć się u właściciela ka, dobre odżywianie. 
tel. 9-05. _ —0 |4оти, —0 Zarzeczna 28 ш. 3 — ——————— 

czy, mogę wziąć depeszę i kazać ją lędne i błędne tego już nic nie na- 
odcyfrować. prawi. Uważam że tego rodzaju po- 

— Dziękuję, ja sam się tem zaj- 
mę! — odciął krótko Gerald. 

Oddał depeszę sekretarzowi i zwró 
cił się z pytaniem do Alkada: 

— Czy mogę dowiedzieć się teraz, 
senorze, co pan zamierza teraz przed 
sięwziąć? 

Alkad odpowiedział tragicznie roz- 
kładając ręce: 

— Niestety, chociaż mnie to bar- 
dzo martwi, muszę wykonać swój 
obowiązek. Proszę tylko niech pan 
nie traci odwagi i nie rozpacza: mi- 
mo wszystko dowody, które pan po- 
siada nie są dostateczne. nic nie 
stwierdza tego, że pan jest synem 
zmarłego. 

Oczekiwał, widocznie, jeśli nie bu- 
rzy, to w każdym razie gniewu, lub 
próśb. Ale Gerald zachował spokój. 
Z zaciśniętemi ustami patrzał przed 
siebie, niewidzącemi oczyma. Zdzi- 
wieni obecni milczeli. 

— Pan prosił mnie 0 spokój, — 
rzekł cicho Gerald, słucham: cóż 

dalej ? 
— Tem lepiej! — westchnął praw- 

nik. — Widzę, że zuch z pana! 
Właśnie tak należy się zachować, 
bo ani pan, ani ja, nic narazie po- 
móc sprawie nie możemy. Gdy mówię 
że prawnie nie można uznać pana za 
Syna ś. p. Cyprjana Fortiolisa, nie 
mam zamiaru wchodzić przez to w 
osobiste stosunki, łączące pana z 
nim. Chodzi mi ściśle o „literę pra- 
wa“. W księgach metrycznych mo- 
jego okręgu, w którym zmarły spę- 
dził prawie bez wyjezdżania, dwa- 
dzieścia ośiem lat, niema najmniejsze- 
go śladu, by Cyprjan Fortiolis, był 
żonaty, lub miał dzieci. 

Miałem nadzieję, że pan wskaże 
mi miejscowość we Francji, gdzie 
mógłbym rozpocząć poszukiwania me 
tryki pana. Ale pan nie może mnie 
poinformować, w papierach zmarłe- 
go nic nie znalazłem. Wobec tego, z 
punktu widzenia prawa, Cyprjan For-' 
tiolis zmarł bezpotomnie nie pozo- 
stawiając spadkobiercy w prostej linii 

— Pan mnie rozumie? 
— Owszem, słucham pana. 
— Pozatem, umarł on bez testa- 

mentu... Nie tylko nie znaleźliśmy w 
papierach zmarłego żadnych śladów 
testamentu, ale przytem prawie pe- 
wny jestem, że właśnie w tym celu 
zostałem przez niego wezwany. Czu- 
jąc się ciężko chorym, nie wątpię że 
chciał zapisać panu całe bogactwo swe 
Nie żdążył jednak 'uczynić tego dzię- 
ki odległościom, jakie dzielą Barran 
co od wszelkich ośrodków miejskich 
oraz zapewne, przepracowaniu... 

Doprawdy było to bardzo nieog- 

Drukarnia 

stępowanie jest zupełnie niewybaczal 
ne. 

— Wybaczy pan, — przerwał Ge- 
rald, — ale nie pozwolę krytykować 
mego ojca! 

— Alkad urażony, 
rym i zimnym tonem. : 

— Wnioski, do których doszedłem 
są następujące: śmierć była natural- 
na, spowodowana, dłuższą, ciężką 
chorobą. Wydałem więc pozwolenie 
na pogrzeb. Wobec tego, że zmarły 
nie pozostawił ani testamentu, ani 
spadkobierców w prostej linji, cały 
majątek przejść musi na spadkobier- 
ców z linji bocznej, najprawdopodo- 
bniej przejdzie on w ręce brata, jeśli 
uda się go odnaleźć. Wobec tego, 
opieczętuję cały ruchomy i nierucho- 
my majątek, oraz zrobię dokładny 
Spis masy spadkowej. Co się tyczy 
kopalni (Alkad rzucił pytające spoj- 
rzenie w stronę Stawtona Meera), to 
według praw krajowych, musi — опа 
powrócić do rządu, z chwilą zaprze- : 
stania eksploatowania jej. 

Wobec śmierci właściciela mo- 
żna uważać prace w kopalni za ukoń- 
czone. Kopalnia więc przechodzi w 
ręce TZĄdNa 

Zamilkł, widząc że Gerald bled- 
nie. Młody inzynier zasłonił oczy 
rękami i z trudnością zdobył się na 
siowa. Zapytał głucho: 

— Ale koncesja na eksploatowanie 
kopalni może być znów wydana ko- 
muś innemu? 

— Być może, — odparł zmieszany 

zakończył ost- 

— Wysłuchałem pana, — rzekł | 
Gerald, — i dobrze zrozumiałem. Nie 
szczęśliwy łańcuch wydarzeń, po- 
zbawia mnie niespodziewanie wszyst- 
kiego, co miałem dotąd. 

„ W tej chwili jestem nietylko ubo- 
8, ale pozbawiony nazwiska. Po- 
zostaje mi jednak dyplom inżyniera 
górnika. Czy sądzi pan, że w tych 
warunkach, będę mógł uzyskać kon- 
cesję na dalszą eksploatację kopalni 
w której pracował dwadzieścia ośiem 
lat ten, kogo uważam nadal za swego 
ojca? 

Zmieszanie prawnika wzrastało w 
miarę jego słów. Zakaszlał, by po- 
kryć niespokój: 

— Zapomniałem powiedzieć, że 
kopalnia w Barranco. przestała przy- 
nosić dochody. Według  kategorycz- 
nych oświadczeń pomocnika zmar- 
łego, srebro już się kończy. Czy pan 
słyszał o tem? * 
Ri Nie, nie wiedziałem tego. Ale 

ojciec używał dawnych sposobów 
Pracy. Ja zaś znam nowe. Przypusz- 
czam, że potrafię jeszcze wykorzy 
stać te bogactwa które pozostały. 
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Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa. 2.


